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Çok değerli vatandaşlarım, çok değerli 
kardeşlerim, sevgili Ankaralılar… Hepinizi 
sevgiyle, saygıyla, en kalbi duygularımla 
selamlıyor; açılışını gerçekleştirdiğimiz 
112 hizmet ve eserin, ülkemize, milletimi-
ze hayırlı olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz 
ediyorum.

Şu anda bizi canlı yayın noktalarından 
izleyen İstanbullu, Artvinli, Diyarbakırlı, 

Malatyalı, Aydınlı, Sinoplu ve Antalyalı 
kardeşlerimi de buradan, Ankara’dan mu-
habbetle selamlıyorum. Ekranları başında 
bizleri izleyen, bu açılış coşkusuna, bu 
heyecana ortak olan bütün vatandaşlarımı 
yürekten selamlıyorum.

Bugün, yani 12.12.2012 tarihinde, tam 
112 eser ve hizmetin resmî açılışını ger-
çekleştiriyoruz. Bu 112 tesisi ülkemize 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 
112 Dev Tesis Açılış Töreni

Ankara | 12 Aralık 2012



9

Yeni Türkiye Vizyonu | Ya Allah Bismillah-5

ve şehirlerimize kazandıran Orman ve Su 
İşleri Bakanlığımıza, Sayın Bakanımıza ve 
çalışma ekibine, bu büyük yatırımların in-
şasında emeği geçen her bir kardeşime mil-
letim adına şükranlarımı sunuyorum. Ha-
tırlarsanız, 10.10.2010 tarihinde, Orman 
ve Su İşleri Bakanlığımız eliyle tam 110 
eserin yapımını tamamlayarak milletimize 
kazandırmıştık. Yine geçen yıl, 11.11.2011 
tarihinde, tam 111 eserin açılışını yaparak 
milletimizin hizmetine sunduk. Bu yıl da 
geleneği sürdürüyoruz. 12.12.2012 tari-
hinden ilhamla tam 112 eseri ülkemize, 
milletimize kazandırıyoruz. Dile kolay… 
Bugün, bir törenle, toplam 16 milyar lira-
ya mal olan tam 112 dev projeyi resmen 
hizmete açıyoruz. Bu tesisler içinde tam 
28 baraj ve gölet; 30 sulama tesisi, 26 özel 
sektör HES Projesi, 9 içme suyu Tesisi, 4 
taşkın koruma tesisi, 2 adet meteorolojik 
radar yer alıyor. Bunların yanında, çok 
sayıda ağaçlandırma, orman, millî park, 
orman yangınıyla mücadele projelerini de 
bugün hizmete alıyoruz.

Bu 112 tesisle, tam 2 milyon 345 bin de-
kar tarım arazisi suya kavuşuyor. Yine 
bu projelerle, yılda 8.4 milyar kilovatsaat 
hidroelektrik enerji üretimini Türkiye’ye 
kazandırıyoruz. İstanbul, Trabzon, Aydın, 
Sinop, İskenderun, Karabük ve Kars illeri-
mizde 8 milyon nüfusa yılda toplam 614 
milyon metreküp içme, kullanma ve sanayi 
suyunu, bu tamamladığımız projelerle te-
min ediyoruz. Şanlıurfa vilayetimizle bir-
likte, 10 ilçe, 20 yerleşim birimi ve 1.540 
dekar araziyi taşkınlardan koruyoruz. Her 
biri son derece değerli, her biri son derece 
önemli bu 112 eserin, 112 hizmetin tekrar 
hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen 

arkadaşlarımı tekrar tekrar tebrik ediyo-
rum.

Bakınız, bu 112 eser içindeki bir esere, Art-
vin Deriner Barajı’na özellikle değinmek is-
tiyorum… Zira, Deriner Barajı’yla, Türkiye 
olarak, yeni bir rekorun sahibi oluyoruz. De-
riner Barajı, Türkiye’de bugüne kadar inşa 
edilmiş en yüksek baraj olma özelliğine sa-
hip… Bütün dünya genelinde ise en yüksek 
6’ncı baraj. Yüksekliği, temelden itibaren 
söylüyorum, tam 250 metre. Çoruh Nehri 
üzerinde inşa edilen bu baraj, ülkemizin en 
büyük enerji projeleri arasında yer alan bir 
mühendislik harikası. 670 megavat kurulu 
güce sahip olan bu baraj, yılda 2 milyar 118 
milyon kilovatsaat enerji üretimine sahip. 
Ülkemizde üretilen hidroelektrik enerjinin 
yüzde 6’sını bu barajdan karşılayacağız. Pro-
je, sadece 7 senede kendisini amorti edecek. 
Bakınız, Deriner Barajı’nın ihalesi 1997 yı-
lında yapılmış, ancak 2004 yılına kadar faz-
la bir ilerleme kaydedilmemişti. Biz göreve 
geldik, 2004 yılında bu barajımızın gövde 
inşaatını başlattık ve hamdolsun, Deriner 
Barajını bir gurur kaynağı, bir iftihar vesi-
lesi olarak ülkemize kazandırdık. Ne mutlu 
ki ülkemizin en önemli enerji projelerinden 
olan Deriner Barajı’nı tamamlayıp açma 
şerefi, hükümetimize nasip oldu. Deriner 
Barajı, bugün resmî açılışını gerçekleştirdi-
ğimiz 28 baraj ve gölet projemizden sadece 
bir tanesi…

Aynı şekilde Malatya’mızın yıllarca hasret-
le beklediği Kapıkaya ve Boztepe Barajları-
nı da bugün resmî olarak hizmete alıyoruz. 
Kapıkaya ve Boztepe Barajları 1997 ve 
1998 yıllarında ihale edilmiş, fakat 2003 
yılına kadar iz bedelle beklemeye alınmış-
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tı. Biz geldik, hızla tamamladık, işte bugün 
de açılışını yapıyoruz. Çünkü bizim bekle-
meye ve bekletmeye tahammülümüz yok. 
Bunlarla beraber Trabzon Atasu Barajını, 
Yozgat’ta Çekerek ve Musabeyli Barajları-
nı, Bolu Köprübaşı Barajını, Bayburt De-
mirözü Barajı’nı, Aydın Karacasu Barajını, 
Tokat Güzelce Barajı’nı da bugün resmen 
açıyor, ülkemize, milletimize kazandırma-
nın haklı gurunu, mutluluğunu yaşıyoruz. 
Cumhuriyet tarihimizin en büyük içme 
suyu temin projesi olan Melen Sistemi’nin 
1’nci aşamasını da tamamladık, onu da 
bugün resmen açıyoruz. İnşallah, proje 
bütünüyle tamamlandığında, 2071 yılına 
kadar, yani Malazgirt Zaferimizin 1000’nci 
yıldönümüne kadar, İstanbul’umuzun 
içme suyu problemi kalmayacak. 

İşte 2071 ruhu, 2071 vizyonu bu… Yoluyla, 
suyuyla, mimarisiyle şehirlerimizi ihya 
etmek, kültür ve sanatıyla, ekonomisiyle, 
refah düzeyiyle, insana, insan haklarına, 
hukuka, adalete verilen değerle, Anado-
lu’daki varlığımızın 1000 yıllık muhase-
besini yapmak, 1000 yılda nasıl bir mede-
niyet kurduğumuza, nasıl bir medeniyet 
yeşerttiğimize bakmaktır. İşte, biz, 2023 
vizyonu derken de, 2071 vizyonu ve ruhu 
derken de medeniyetimize vurgu yapı-
yoruz. Bir yandan geleceğin Türkiye’sini 
kurarken, bir yandan da geçmişimize 
sahip çıkmanın derdi içindeyiz. Eğer biz, 
tarihimizin, ecdadımızın, şehitlerimizin 
bize bıraktığı miras üzerinde oturuyorsak, 
bu mirası yok sayamayız, bu mirasa ihanet 
edemeyiz… Hiçbirimizin buna hakkı da 
yoktur, yetkisi de yoktur…

Değerli kardeşlerim...

Bugün açılışını yapacağımız tesisler 
arasında özel sektör tarafından 26 ilde 
tamamlanan toplam 49 adet HES de bulu-
nuyor. Toplam kurulu gücü 1.800 megavat 
olan bu tesislerle yılda 6 milyar kilovatsaat 
enerji üretilecek. Bakınız şunu çok net 
olarak ifade etmek istiyorum: Türkiye, 
öyle sanıldığı gibi su zengini bir ülke de-
ğil… Bizim su kaynaklarımız sınırlı. Bizim 
sınırsız petrol rezervlerimiz yok. Bizim sı-
nırsız doğalgaz kaynaklarımız yok. Enerji 
ihtiyacımızı, içme suyu ihtiyacımızı karşı-
lamak için barajlar, göletler, hidroelektrik 
santraller yapmak mecburiyetindeyiz. “Su 
akar türk bakar” sözünde olduğu gibi, öyle, 
akarsuları seyretmekle zaman harcamak 
gibi bir lüksümüz yok. Ne yapıp edip, sınır-
lı kaynaklarımızı en verimli şekilde kullan-
mak, enerjiye dönüştürmek zorundayız.

Hidroelektrik enerji Türkiye’de sürekli ve 
güvenilir enerjinin sigortasıdır. Ülke ola-
rak 216 milyar kilovatsaat kullanılabilir 
hidroelektrik potansiyeline sahibiz. Fakat 
bunun ancak 165 milyar kilovatsaatini 
değerlendirebiliyoruz. Bu sorunu aşmak, 
potansiyelimizi daha etkin şekilde kullan-
mak için özel sektörün bu alana yatırım 
yapmasını sağladık. Şu an özel sektör 
yaklaşık 1.600 adet hidroelektrik santrale 
talip. Bu santrallerin kurulu güç kapasitesi 
30 bin megavatı aşıyor. Ürettikleri enerji 
ise yaklaşık 120 milyar kilovatsaat olacak. 
İnşallah bu sayede, enerji ihtiyacımızın 
önemli bir bölümünü yerel kaynakları-
mızla, millî imkânlarımızla karşılamış 
olacağız.
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Değerli kardeşlerim…

Elbette, bugün açılışını yaptığımız 112 te-
sisi burada tek tek saymamın, tek tek isim-
lerini zikretmemin, tek tek özelliklerini an-
latmamın imkânı yok. Açık söyleyeyim… 
Bugünden sonra, sadece bugüne kadar 
yaptığımız eserleri anlatmakla vakit geçi-
rirsek, inanın, bundan sonraki yıllar için 
eser üretmeye, hizmet üretmeye vakit bu-
lamayız, fırsat bulamayız. Bu sebeple açı-
lışlarla ilgili son olarak şunu da belirtmek 
isterim… Pazar günü, yani 16 Aralık’ta, 
Allah kısmet ederse, Konya’da olacağız… 
Normalde bugünkü açılış programımızda 
mevcut olan Konya’daki 6 tesisin resmî 
açılışını, bizzat Konya’da, Konyalı kardeşle-
rimizle birlikte yapacağız. Konya’nın, Kon-
ya Ovası’nın, Osmanlı’dan bugüne kadar 
rüyası olan Bağbaşı Barajı ve Mavi Tünel 
Projelerini tamamladık. Konya Ovası’nı 
suyla buluşturacak Bağbaşı Barajı ve Mavi 
Tünel’in resmî açılışını da 16 Aralık Pazar 
günü Konya’da yapacağız. Yani, Konya’da 
da, inşallah, hayalleri gerçeğe dönüştüre-
ceğiz. Hizmetlerin, eserlerin detaylarını o 
gün açıklayacağım inşallah.

Sevgili kardeşlerim...

Bugün açılışını yaptığımız eserlere şöyle 
bir bakın… Her biri Türkiye’nin dört bir 
yanına dağılmış durumda. Şanlıurfa’dan 
Kars’a, Antalya’dan Diyarbakır’a, Sinop’tan 
Siirt’te, Aydın’dan Gaziantep’e ülkemizin 
dört bir köşesine hizmet götürüyoruz. Çün-
kü biz kimlik siyaseti yapmıyoruz, hizmet 
siyaseti yapıyoruz. Birilerinin yaptığı gibi, 
toplumu kamplara ayırmıyoruz, kimseyi 

ötekileştirmiyoruz, kimseyi dışlamıyo-
ruz, kimseyi dışarıda bırakmıyoruz. 780 
bin kilometrekarelik vatan toraklarımızı, 
Türkiye’nin tamamını bir bütün olarak ku-
caklıyoruz. Bizim farkımız bu. Şu hususa 
da özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum 
değerli kardeşlerim… Bakınız, bizden 
önceki koalisyon hükümeti döneminde, 
yani 1999-2003 yılları arasında DSİ eliy-
le sadece 9 tesis hizmete açılmıştı. Evet, 
yanlış duymadınız, sadece 9 tesis… Biz, 
şu son 10 yılda, DSİ eliyle tam 1215 tesisi 
ülkemize kazandırdık. Bu tesislerin 232’si 
baraj… 3 yıllık ortalamamız 365 tesis… 9 
tesis nerede, 365 tesis nerede? Bakın, 17 
Aralık’ta Şeb-i Arus törenlerinde bir kez 
daha anacağımız gönüller sultanı Hazreti 
Mevlana şöyle diyor: “Kamil odur ki; koya 
dünyada bir eser, eseri olmayanın yerinde 
yeller eser.” İşte biz de eserlerimizle konu-
şuyoruz. Başkaları gibi slogan atmıyoruz… 
Başkaları gibi kuru bir milliyetçilik, kuru 
bir Cumhuriyetçilik yapmıyoruz… Hama-
set değil, iş üretiyoruz, hizmet üretiyoruz, 
eser üretiyoruz. Bu anlayışla Türkiye’yi, 
10 yılda, tarihinde görmediği hizmetlerle 
buluşturduk. Önceki gün, Meclis’te bütçe 
konuşmamda da ifade ettim. Biz, laf milli-
yetçiliği yapmıyoruz, biz fiili milliyetçilik 
yapıyoruz; biz eserlerimizle konuşuyoruz. 
İnşallah, bundan sonra da hizmetlerimizle 
milletimizin yüzünü güldürmeye, ülkemi-
zin gücüne güç katmaya devam edeceğiz. 

Değerli kardeşlerim...

Bizden önceki hükümetler, dostlar alışve-
rişte görsün kabilinden, bir takım yerlere 
temel atıyor, sonra kaçıp gidiyorlardı… 
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Attıkları temeller adeta yosun tutuyordu. 
Milletimize bıkkınlık geliyordu. Bir örnek 
vermek istiyorum: Kayserili kardeşlerim 
iyi bilirler; Zamantı Tüneli… Zamantı 
Tüneli’nin yapımına 1992 yılında başlan-
mıştı. 2003 senesine kadar geçen 11 yılda 
ancak yüzde 20’si tamamlanabilmişti. 
Proje çok ağır ilerlediği için, Kayserili 
kardeşlerim, bu tünelin adını bile değiştir-
mişlerdi… Ne diyorlardı biliyor musunuz? 
“Gıcık Tüneli”. Biz göreve geldik, Kayserili 
kardeşlerimizi “gıcık” eden o Zamantı 
Tüneli’nin inşaatını 5 kat hızlandırdık ve 
2010 yılında hizmete açtık. Türkiye de ra-
hat etti, Kayserili kardeşlerim de rahat etti. 
Şu anda, Zamantı Tüneli ve Regülatörü ile 
Zamantı Irmağından yılda ortalama 102 
milyon 830 bin metreküp su, Develi Ovası-
na aktarılıyor.

Artık iktidarda yeni bir anlayış var. Bu an-
layış, milleti aldatan değil, milleti ağlatan 
değil, milletin yüzünü güldüren bir anla-
yıştır, insanımızın mutluluğunu esas alan 
bir anlayıştır. Çünkü biz göreve gelirken 
bir söz verdik. Dedik ki ne aldatan olacağız 
ne de aldanan olacağız. Hamdolsun bugü-
ne kadar aldatmadık, aldanmadık. Millete 
hizmette bir çağı, köhnemiş bir çağı kapat-
tık, yeni bir çağı açtık. Temel at, unut dev-
rini kapattık; temel at, açılış için tarih, saat 
ver devrini açtık. Artık her tesisin temelini 
atarken açılış tarihin mutlaka veriyoruz. O 
tarihte, o saatte geliyor, açılışını gerçekleş-
tiriyor, hizmete sunuyoruz.

Bakınız değerli kardeşlerim… 2002 yılında 
DSİ’de, 1.600 tesis için o günün parasıyla 
82 katrilyon, bugünkü parayla 82 milyar 

lira değerinde ihale yapılmıştı. Kurumun 
2002 yılı yatırım ödeneği ise sadece 2 kat-
rilyon, yani 2 milyar liraydı. Bu ödenek ile 
bu işler ancak 41 yılda tamamlanabilirdi. 
Biz ne yaptık? Yeni stratejiler belirledik, 
projelerde öncelik sıralaması yaptık, 
maliyetleri azalttık ve yatırımların bitiş 
sürelerini kısalttık. 2003 yılı öncesinde, 
sulaması hariç bir gölet ancak 16 yılda, 
40 milyon liraya bitirilebiliyordu. Benzer 
bir gölet, iktidarımız döneminde, hem de 
sulamasıyla birlikte, sadece 1.5 yılda ve 
sadece 4 milyon liraya bitirilebiliyor. Yani, 
tesislerin yapım süresini de, maliyetlerini 
de 10 kat azalttık. Bütün bu politikaların 
neticesinde, 3.3 milyar lira (2.2 milyar 
dolar) tutarında tasarruf gerçekleştirdik. 
Böylece ülkemizin parası heba olmaktan, 
çarçur olmaktan, zayi olmaktan kurtuldu, 
milletimizin cebinde kaldı. İnanıyorum ki 
bugün açılışını yaptığımız bu tesisler ve-
silesiyle, gelecek kuşaklar bizleri, bu tesis-
lerin ülkemize kazandırılmasında emeği 
geçen herkesi hayırla yâd edecektir.

Ben, bu 112 dev yatırımın, ülkemize, 
milletimize, tek tek şehirlerimize hayırlı 
olmasını diliyorum. Orman ve Su İşleri 
Bakanlığımıza, Bakanımıza, ekibine ve 
kurumlarımıza, emeği geçen her bir kar-
deşime şükranlarımı sunuyor, bu coşkuyu, 
bu heyecanı bizimle paylaşan siz değerli 
kardeşlerimi muhabbetle selamlıyorum. 
Sağ olun, var olun, Allah’a emanet olun.
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Sevgili Konyalılar, sevgili kardeşlerim... 
Sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, 
muhabbetle selamlıyorum.

Bugün burada, bu muhteşem törenle açı-
lışını yaptığımız eser ve hizmetlerin, Kon-
ya’mıza, Konyalı kardeşlerimize hayırlı ol-
masını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. 
Yarın inşallah, vuslatının 739’uncu yıldö-
nümünde, Konya’da Hazreti Mevlana’yı 
hep birlikte yadedeceğiz. Bu vesileyle, 
vefatının 739’uncu yıldönümünde, Mev-

lana Celaleddin Hazretlerini de rahmetle 
yadediyorum.

Konya, bu yıl yine dünyanın dört bir ya-
nından önemli misafirleri ağırlayacak, on-
lara ev sahipliği yapacak, onları, Konya’nın 
manevi atmosferiyle inşallah bağrına 
basacak. Hazreti Mevlana’nın, 7.5 asır ön-
cesinden yaptığı davete, “Gel, ne olursan 
ol, yine gel” davetine icabet eden binlerce 
misafir, inanıyorum ki Konya’dan dün-
yaya sevgi, barış ve hoşgörü mesajlarını 
ulaştıracak. Evet… Konya, tıpkı 7.5 asır ön-

Toplu Açılış Töreni

Konya | 16 Aralık 2012
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cesinde olduğu gibi, bugün de bir merkez 
haline geldi. 7.5 asır önce, Anadolu Selçuk-
lu Devleti’ne başkentlik yapan, Mevlana ve 
onun gibi nice ilim insanına, irfan erbabı-
na, gönül dostuna ev sahipliği yapan Kon-
ya, bugün de dünyada sevginin, barışın, 
hoşgörünün merkezi konumuna yükseldi. 
Şunu bütün samimiyetimle söylüyorum: 
bu kadim başkente, bu kadim Selçuklu 
başkentine hizmet etmek bizim için bir 
iftihar vesilesidir. Hazreti Mevlana’nın, 
Sadrettin Konevi’nin, Merhum Hocamız 
Tahir Büyükkörükçü’nün, Merhum Hoca-
mız, Konya Milletvekili, eski Başbakanla-
rımızdan Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın 
şehrine hizmetkâr olmak bizim için gurur 
vesilesidir. Her zaman yanımızda olan, 
ahde vefasıyla, cömertliğiyle, cesaretiyle 
her zaman bizi destekleyen Konya’ya, Kon-
yalı kardeşlerimize, vatandaşlarımıza eser 
üretmek, hizmet üretmek bizim için büyük 
şeref vesilesidir.

Konya’ya 10 yıllık hükümetimiz döne-
minde yaklaşık 10 milyar liralık, yani eski 
rakamla 10 katrilyon liralık yatırım yaptık. 
Konya’ya, bir ilim merkezi olmasına yara-
şır şekilde, 10 yıl içinde 3 yeni üniversite 
kazandırdık. Karatay Üniversitesi, Mev-
lana Üniversitesi ve Necmettin Erbakan 
Üniversitesiyle, Konya’da üniversite sayısı 
4’e çıktı. Konya, Ankara ve Eskişehir’den 
sonra, Hızlı Trenle tanışan 3’üncü şehri-
miz oldu. Biz görevi devraldığımızda, 2002 
yılında Konya’da 168 kilometre bölünmüş 
yol vardı, biz 10 yılda bunun 4 katından 
fazla, 711 kilometre bölünmüş yol inşa 
ettik. Yollarıyla, konutlarıyla, okulları, 
üniversiteleri, hastaneleri, adalet sarayla-

rıyla, barajlarıyla, sanayisiyle, ticaretiyle 
Konya’yı adeta yeni baştan inşa ettik. İşte 
bugün de Konya’ya yine çok büyük eser-
ler kazandırıyoruz. Konya’nın asırlardır 
beklediği, asırlardır hayalini kurduğu 
projeyi bugün artık resmî olarak açıyoruz. 
Konya Ovası’nı suyla buluşturacak, Konya 
Ovası’nın susuzluğuna son verecek Mavi 
Tünel ve Bağbaşı Tünellerini tamamladık, 
işte bugün buradan açılışını gerçekleşti-
riyoruz. Biz göreve geldiğimizde, Konya 
Ovası Projesi’ni tamamen unutulmuş, 
tozlu raflara terk edilmiş halde bulduk. Gü-
neydoğu Anadolu Projesi ve Doğu Anadolu 
Projesiyle birlikte Konya Ovası Projesini de 
yeniden ele aldık, bir eylem planı oluştur-
duk ve çalışmalara hız verdik.

Bakın, Konya, ülkemizin alan olarak en 
büyük illerinden biri, ancak su kaynakları 
son derece de sınırlı. 1819 yılında, yaklaşık 
200 yıl önce, Konya topraklarının bu susuz-
luğunu gidermek için ilk girişim yapıldı, 
maalesef başarısız oldu. 1871’de, 1872’de 
ve 1880’de aynı şekilde çeşitli teşebbüsler 
oldu, ama bunlar da sonuçsuz kaldı. Sultan 
2’inci Abdülhamid döneminde çalışmalara 
devam edildi, yine bir netice alınamadı. 
Bizden önceki hükümetler de Konya’nın 
susuzluğunu, Konya’nın kuraklığını gider-
mek için gayret etti, onlar da bu işi tamam-
layamadı. 2004 yılında biz projeyi yeniden 
ele aldık. Bağbaşı Barajı ve Mavi Tünel’in 
ihalesi 1996 yılında 400 milyon dolara ya-
pılmıştı. Kamulaştırma ve diğer ilavelerle 
birlikte bu rakam 550 milyon dolara kadar 
varıyordu. Biz projeleri revize ederek, yeni 
stratejiler geliştirerek, yeni tünel açma 
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teknikleri uygulayarak projenin maliyetini 
oldukça düşürdük.

Bağbaşı Barajı ve Mavi Tüneli, 2006 yılı so-
nunda 390 milyon liraya, yani 217 milyon 
dolara ihale ettik. Yani biz bu iki yatırımı 
neredeyse yarı fiyatına mal ettik. Yeraltın-
da dev bir köstebek gibi çalışan Tünel Del-
me Makinesi ile, hem daha uygun fiyata, 
hem de daha kısa sürede işi tamamladık. 
Yukarı Göksu Havzası’ndan Akdeniz’e akıp 
giden suların önüne Bağbaşı Barajı’nı inşa 
ederek bu suyu Mavi Tünel’e yönlendirdik. 
Bu tünel vasıtasıyla Konya Havzası’na yıl-
da 414 milyon metreküp su aktarılacak. 
Konya’ya ulaşan bu 414 milyon metreküp 
suyun, 100 milyon metreküpü Konya’nın 
içme ve kullanma suyu olarak değerlen-
dirilecek. Kalanı ise sulama projelerinde 
kullanılacak. Açılışını yapacağımız bu 
tesislerle, Konya ve Karaman’da 2 milyon 
320 bin dekar tarım arazisi sulanacak. El-
bette Konya’nın suya hasreti tek bir baraj 
ve tünelle bitmiyor. Konya Ovası Projesi 
kapsamında Derebucak Prof. Dr. Yılmaz 
Muslu Barajı’nı da tamamladık. Bu baraj-
dan Gembos Tüneli ile Beyşehir Gölü’ne, 
oradan da Konya Ovasına yılda 135 milyon 
metreküp su veriliyor. Beyşehir Suğla Apa 
Kanalı diye bilinen 68 bin 558 metre uzun-
luğundaki bu kanalı, 2011 yılında toplu 
açılışını yaptığımız 111 tesisle birlikte 
hizmete sunmuştuk. Suğla Depolaması va-
sıtasıyla, Konya Ovasına yılda 100 milyon 
metreküp su iletiliyor. Bu tesisi de, terfi 
merkezi ile birlikte, yağmurlu bir günde 
yine vatandaşlarımızla birlikte yerinde hiz-
mete açmıştık. Mavi Tünel de dahil olmak 
üzere, Konya Ovası Projesi kapsamında 

yaptığımız yatırımlar ile, Konya Havzasını 
toplam 649 milyon metreküp suya kavuş-
turmuş oluyoruz. Projenin tamamı 14 adet 
sulama, 3 adet içme suyu, 1 adet enerji 
olmak üzere 18 yatırımdan oluşuyor. Tür-
kiye yüzölçümünün yüzde 8’ine hitap eden 
bu proje, aynı zamanda sulanabilir tarım 
arazilerinin de yüzde 13’ünü kapsıyor.

Ülkemizin GAP’tan sonra en büyük su-
lama yatırımı olan Konya Ovası Projesi 
tamamen bittiğinde, 1 milyon 100 bin 
hektar toprağı ilk defa suya kavuşturmuş, 
1.5 milyon nüfusa içme suyu temin etmiş, 
yılda 3 milyar kilovatsaat enerji üretiyor 
olacağız. Mavi Tünel ve Bağbaşı Barajı, 
hafta başında, 12.12.2012 tarihinde, 112 
yatırım kapsamında açılacaktı. Bakanımı-
za talimatı verdim, Mavi tünel ve Bağbaşı 
Barajını Konya’da, Konyalı kardeşlerimizle 
açacağımızı ifade ettim ve Şeb-i Arus önce-
sinde işte bugün bu açılışları gerçekleştiri-
yoruz. Bugün elbette sadece Mavi Tünel ve 
Bağbaşı Barajını açmakla yetinmiyoruz… 
Toplamda 904 milyonluk eser, hizmet ve 
yatırımı bugün, bu toplu açılış töreniyle 
Konya’ya kazandırıyoruz. Yine KOP kap-
samında, Bozkır Çağlayan Barajı ve Sula-
masını, Damlapınar Barajı ve Sulamasını, 
Çumra 2’inci Kısım Sulamasını, Meram 
Erenkaya Göleti ve Sulamasını da bugün 
resmen hizmete açıyoruz.

TOKİ tarafından Meram’da inşa edilen 
974 konut, 480 konut ve 688 konutluk üç 
ayrı projenin, Karapınar 2’nci Etap’ta 432 
konutun, Emirgazi’de 96 konutun açılışla-
rını da gerçekleştiriyoruz. Yani toplamda, 
bir seferde, TOKİ eliyle inşa ettiğimiz 2 
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bin 670 konutu hak sahipleriyle bugün 
buluşturuyoruz. Bu konutlarla birlikte 
yine TOKİ tarafından inşa edilen Meram 
Aile Sağlığı Merkezinin, Akşehir Tornacı 
Erol Cumbul Anadolu Sağlık Meslek Li-
sesi ve pansiyonunun, Karatay Anadolu 
Ticaret Meslek Lisesinin açılışlarını yapı-
yoruz. Meram, Karatay, Ereğli, Akşehir ve 
Beyşehir’de çeşitli ortaokul, ilkokul, spor 
salonu, sosyal tesis ve caminin açılışlarını 
da bugün, buradan yapıyoruz.

Bitmedi… Sağlık alanında da dev yatı-
rımları bugün Konya’ya kazandırıyoruz… 
Konya’mıza akıl ve ruh hastalığı konusun-
da ihtisas sahibi bir Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 
Merkezi, Numune Hastanesine ek olarak 
bir Onkoloji Hastanesi kazandırdık, on-
ların da resmî açılışlarını bugün yapıyo-
ruz. Belediyelerimiz her zaman olduğu 
gibi yine Konya’mıza çok güzel hizmetler 
kazandırdılar. Konya Büyükşehir Beledi-
yemiz, Karatay Belediyemiz ve Selçuklu 
Belediyemizin tamamladığı hizmetleri; İl 
Özel İdaremiz tarafından tamamlanan hiz-
metleri de bugün Konyalı kardeşlerimizin 
hizmetine sunuyoruz. Tüm bu eserlerin ve 
hizmetlerin bir kez daha hayırlı olmasını 
diliyorum. Bu eserlerin ve hizmetlerin 
Konya’mıza kazandırılmasında emeği ge-
çen tüm Bakanlıklarımızı, kurumlarımızı, 
Belediyelerimizi, yüklenici firmaları, tüm 
çalışanları kutluyor, kendilerine teşekkür 
ediyorum.

Çok değerli kardeşlerim, sevgili Konyalı-
lar…

Bakın, hafta başında, Pazartesi günü, 
hükümetlerimiz tarafından hazırlanan 
11’inci Bütçe’nin, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Genel Kurulu’ndaki görüşmelerini 
başlattık. Genel Kurul 1 haftadır yoğun 
şekilde çalışıyor. İnşallah, Perşembe gü-
nüne kadar bu çalışmalar devam edecek, 
Perşembe günü oylama yapılacak ve 2013 
Bütçemiz de böylece şekillenmiş olacak. 
Hükümet olarak şu ana kadar 10 bütçe 
hazırladık ve 10 bütçeyi de başarıyla uygu-
ladık. Biz görevi devraldığımızda, Türkiye, 
ekonomik büyüklük bakımından dünyada 
26’ıncı sıradaydı, biz şu anda Türkiye’yi 
17’inci sıraya yükselttik. 230 milyar do-
lardan aldığımız millî geliri 742 milyar 
dolara; 3 bin 500 dolardan devraldığımız 
kişi başı millî geliri de 10 bin 500 dolara 
yükselttik. Türkiye’nin birikmiş borçlarını 
erittik. Önceki Hükümetler tarafından bize 
111 milyar lira, yani 111 katrilyon lira borç 
devredildi. Faiziyle hesapladığınızda, 231 
milyar lira… Bu borcu biz ödedik. Önceki 
Hükümetler tarafından bize Zorunlu Ta-
sarruf Hesabında biriken devletin vatanda-
şına olan borcu devredildi, 13.5 milyar lira, 
yani 13.5 katrilyon liralık bu borcu da biz 
hak sahiplerine ödedik.

Bitmedi… Yine önceki Hükümetler tarafın-
dan, ta 1980’lerden kalma, Konut Edindir-
me Yardımı adı altında bir borç bize devre-
dildi. Bu borcu da 3.5 milyar lira, yani 3.5 
katrilyon lira olarak biz hak sahiplerine 
ödedik. Kamu Bankaları biz geldiğimizde 
sürekli zarar ediyordu; bu zarar vatandaşa, 
sizlere yükleniyordu. Biz, bu görev zarar-
larına son verdik, kamu bankalarını kara 
geçirdik, 10 yılda kamu bankalarından 16 
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milyar lira kar elde ettik, ayrıca 10 milyar 
lira da kurumlar vergisi aldık. Yine bitme-
di… Önceki Hükümetler tarafından bize, 
23.5 milyar dolar IMF borcu devredildi… 
10 yıl içinde biz bu borcu da ödedik, şu 
anda 860 milyon dolara kadar düşürdük, 
inşallah, Mayıs ayında Türkiye’nin IMF’ye 
borcunu da tamamen kapatıyoruz. Sadece 
bu büyük borçları ödemekle kalmadık… 
Merkez Bankamızın kasasında 27.5 milyar 
dolar vardı. Şu anda, bakın ilk kez açık-
lıyorum, Merkez Bankamızın kasasında, 
tarihinin en yüksek döviz rezervi, yani 119 
milyar dolar bulunuyor. Bir yandan borçla-
rı ödedik, bir yandan Merkez Bankamızın 
döviz rezervini tarihî seviyelere yükselttik, 
bir yandan da her alanda Türkiye’ye çok 
büyük eserler, çok büyük yatırımlar kazan-
dırdık.

Şu anda gelişmiş ülkeler, küresel finans 
krizinin etkilerini çok ağır şekilde yaşar-
ken, biz Türkiye olarak istikrarlı şekilde 
büyümeye devam ediyoruz. Şu anda İspan-
ya gibi, Yunanistan gibi AB üyesi ülkelerde 
işsizlik yüzde 25’lere tırmanırken, ABD’de, 
Japonya’da, AB ülkelerinde işsizlik tarihî 
seviyede yüksek oranlara ulaşırken, biz, 
son yılların en düşük işsizlik oranına, yüz-
de 8.8 oranına ulaştık. Bu ülkelerde her 
alanda kesinti yapılıyor… Maaşlara artış 
yapılmıyor; sosyal ödenekler kesiliyor, 
harcamalar kısılıyor, emekli maaşlarında 
indirim yapılıyor. Biz ise, hiçbir alanda 
kesintiye gitmeden, ücretlere asla dokun-
madan, ücretleri enflasyona ezdirmeden 
yolumuza devam ediyoruz.

Şu anda İngiltere’de okul harçları 3 kat ar-
tırılırken, biz üniversitelerde harçları kal-
dırdık. Allah’ın izniyle, milletimizin güven 
ve desteğiyle, sizlerin hayır dualarıyla, Tür-
kiye kararlı şekilde yoluna devam ediyor. 
Biz bu kararlılıktan asla vazgeçmeyeceğiz. 
Bu yürüyüşü, bu istikrarlı yürüyüşü asla 
kesintiye uğratmayacağız. 2023 hedefleri-
mize artık şurada 10 yıl kaldı. Hep birlikte 
çalışarak, üreterek, birbirimize inanarak, 
güvenerek, inşallah 2023 hedeflerimizi 
de tutturacak ve Türkiye’yi dünyanın 
en büyük 10 ülkesinden biri konumuna 
yükselteceğiz. Bakın, ben bütçe görüş-
melerinde de ifade ettim… Ekonomi ve 
demokrasi, birbirini güçlendiren, birbirini 
destekleyen, yani at başı giden iki alandır… 
Ekonominin kötüye gittiği dönemlerde, de-
mokrasi yara aldı; demokrasiye müdahale 
edilen dönemlerde, ekonomi yara aldı. 27 
Nisan’da, e-bildiri yayınlandığında, oluşan 
faiz artışıyla Türkiye yıllık 2 milyar dolar 
tutarında ağır bir bedel ödedi. Aynı şekil-
de, 28 Şubat döneminde ödenen ekonomik 
bedeli en iyi Konya biliyor. Anadolu’nun 
ortasında, kendi yağıyla kavrulan, kendi 
imkânlarıyla büyüyen Konya sanayisi-
ne, Konya ticaretine 28 Şubat’ta çok ağır 
darbe indirmek istediler. Ama Konya da, 
Türkiye’nin diğer şehirleri de bu darbelere 
göğüs gerdi, sabretti ve hem Türkiye’yi bü-
yütmeye, hem de demokrasiyi yüceltmeye 
devam etti.

Aynı şekilde, demokrasiyi ve ekonomiyi 
birlikte yüceltmeye, birlikte büyütmeye 
devam edeceğiz. Bu millete, bu ülkeye, 
Konya’ya, Konya gibi şehirlerimize yeni 
bedeller ödetilmesine, yeni faturalar yük-
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lenmesine asla müsaade etmeyeceğiz. 
Özellikle kardeşliğimizi hedef almak su-
retiyle yapılan saldırıları, girişimleri, kirli 
senaryoları, biz yine kardeşliğimizle, daya-
nışmamızla bertaraf edeceğiz. Türkiye her 
şeyin en iyisini hak ediyor. Bu aziz millet, 
her şeyin, ama her şeyin en iyisini hak edi-
yor. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız 
ve inşallah, hak ettiğimiz seviyelere hep 
birlikte ulaşacağız.

Ben, bir kez daha, açılışını yaptığımız 
eserlerin Konya’ya, Konyalı kardeşlerimize 
hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu 
eserlerin, bu hizmet ve yatırımların inşa-
sında emeği geçen her bir arkadaşımı, her 
bir kardeşimi, tüm kurumlarımızı tebrik 
ediyor, kendilerine teşekkür ediyorum. 
Yarın akşam idrak edeceğimiz, Hazreti 
Mevlana’nın 739’uncu vuslat yıldönümü-
nün, yani Şeb-i Arus’un da hayırlara vesile 
olmasını diliyor, sizleri sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah’a 
emanet olun…
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Sevgili Şanlıurfalılar, değerli kardeşlerim... 
Sizleri bugün bir kez daha, en kalbi duy-
gularımla, hasretle, muhabbetle selamlı-
yorum. Buradan, bu coşkulu meydandan, 
Şanlıurfa’nın tüm ilçelerine, tüm köyle-
rine, Şanlıurfa’daki tüm kardeşlerime 
selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Her 
gelişimizde bizi bağrına basan, her gelişi-
mizde bizi coşkuyla, heyecanla, hasretle, 
muhabbetle karşılayan Şanlıurfa’ya bura-
dan şükranlarımı sunuyorum.

Şanlıurfa Halilürrahman Hazreti İbra-
him’in şehridir. Şanlıurfa, sabrın timsali 
Hazreti Eyyub’ün şehridir. Şanlıurfa, Haz-
reti Elyasa’nın şehridir. Bu Peygamberler 
şehrine, bu erenler şehrine, bu evliyalar 
şehrine, bu kardeşlik şehrine bir kez daha 
vasıl olduğum için, sizlerle bir kez daha 
hasret giderdiğim için, Rabbime sonsuz 
şükrediyor, hamd ediyorum. Şanlıurfa’nın 
türbelerinde, kabristanlarında metfun 
Hazreti Nebileri, evliya ve erenleri, tüm 
şehitlerimizi, ahirete irtihal etmiş tüm 

Toplu Açılış Töreni

Şanlıurfa | 29 Aralık 2012
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gazilerimizi buradan rahmetle, minnetle 
anıyorum.

Sevgili kardeşlerim...

Bugün, Şanlıurfa’da bir kez daha muh-
teşem bir açılış merasimi gerçekleştiri-
yoruz. Bugün burada 130 milyon liralık 
yatırımla Şanlıurfa’mıza kazandırdığımız 
25 tesisi hizmete açıyoruz. Yarın da, in-
şallah, Viranşehir’de 81 milyon liralık bir 
yatırımla gerçekleştirdiğimiz 11 kamu ve 
özel sektör tesisinin açılışını oradaki kar-
deşlerimizle birlikte yapacağız. Böylece 
Şanlıurfa’mıza bir seferde maliyeti 211 
milyon lirayı bulan 36 kalem yatırımı ka-
zandırmış oluyoruz. Açılış töreni için bir 
araya geldiğimiz Abide Köprülü Kavşağını, 
25 milyon 370 bin liralık bir yatırımla 8 ay 
gibi kısa bir sürede tamamladık ve bugün 
hizmete açıyoruz. Gaziantep-Habur ve Şan-
lıurfa-Diyarbakır yollarının kesiştiği yerde 
inşa edilen bu kavşak, inşallah şehrimizin 
trafik sorununun çözümüne önemli katkı 
sağlayacak.

Şanlıurfa merkezde, Birecik’te, Harran’da, 
Akçakale’de, Ceylanpınar’da çeşitli eğitim 
kurumları inşa ettik. Bunların arasında 
Yenice İmam Hatip Lisesi, Yenice Teknik 
ve Endüstri Meslek Lisesi, Süleymaniye 
İmam Hatip Lisesi ve Kız İmam Hatip Li-
sesi, Süleymaniye Kız Meslek Lisesi, Akça-
kale Kız Meslek Lisesi, Ceylanpınar Lisesi, 
Ceylanpınar Sağlık Meslek Lisesi, Ceylan-
pınar İmam Hatip Ortaokulu var. Aynı 
şekilde, Birecik’te Meslek Lisesi için 200 
kişilik erkek yurdunu ve ayrıca 200 kişilik 
kız öğrenci yurdunu, Ceylanpınar’da 100 

kişilik erkek ve 100 kişilik kız yurdunu, 
Harran’da kız pansiyonunu, Akçakale’de 
ortaokul, ilköğretim okulu ve lojmanını 
da inşa edip tamamladık. Tüm bu eğitim 
kurumlarının resmî açılışlarını bugün 
burada yapıyoruz. Bu eğitim yuvalarının 
çocuklarımıza, velilerimize, öğretmenleri-
mize hayırlı olmasını diliyorum.

Sağlık alanında, eğitim ve araştırma has-
tanemize modern bir acil servis ile çocuk 
hastanemize 60 yatak kapasiteli ek bina 
inşa ettik. Siverek’te de 36 milyon 500 
bin liralık yatırımla 200 yataklı modern 
bir hastane yaptık. Bu sağlık tesislerinin 
açılışlarını da bugün burada gerçekleştiri-
yoruz. İl özel idaremiz tarafından yapılan, 
GAP Arena Stadı aydınlatmasının ve yarı 
olimpik yüzme havuzunun, Siverek’te kay-
makamlığımız tarafından kurulan Gençlik 
Merkezi’nin açılışlarını da bu vesileyle 
yapıyoruz.

Vatandaşlarımıza daha iyi hizmet suna-
bilmek amacıyla Akçakale, Birecik, Bozo-
va, Ceylanpınar ve Suruç’ta yeni sosyal 
güvenlik merkezleri kuruldu, bunların 
da resmî açılışlarını bugün gerçekleşti-
riyoruz. Ceylanpınar’da kaymakamlığı-
mız tarafından 7 tane sosyal konut inşa 
edildi, ayrıca Dedaş tarafından Şanlıurfa 
merkezde elektrik altyapısı yenileme iş-
lemleri yapıldı; bunları da bugün hizmete 
açıyoruz. Açılışını yaptığımız yatırımların 
ülkemize, Şanlıurfa’mıza, tüm ilçelerimize 
hayırlı olmasını diliyorum. Bu yatırımları 
Şanlıurfa’ya kazandıran, Şanlıurfalı ba-
kanımıza, Şanlıurfa milletvekillerimize, 
diğer tüm bakanlıklara, kurumlara; bu eser 
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ve hizmetlerde emeği olan tüm kardeşleri-
mize huzurlarınızda teşekkür ediyorum.

Sevgili kardeşlerim, sevgili Şanlıurfalılar…

Sizlerin desteğiyle, sizlerin teveccühüyle, 
en önemlisi de sizlerin hayır dualarıyla, 
10 yıldır Türkiye’ye, 10 yıldır 81 vilayeti-
mize, 10 yıldır Şanlıurfa’ya hizmetkârlık 
yapıyor, gece gündüz demeden sizler için, 
75 milyon için koşuşturuyoruz. Rabbi-
me Hamdolsun, 10 yıldır emeklerimizin 
karşılığını alıyor; döktüğümüz alın teri-
nin Türkiye’nin 81 vilayetinde umudu 
yeşerttiğini çok büyük bir memnuniyetle 
müşahede ediyoruz. Biz, 10 yıl önce ikti-
darı, bu ülke çok büyük sorunların, çok 
büyük badirelerin altında ezilirken dev-
raldık. Karamsarlığın had safhada olduğu, 
umutsuzluğun zirve yaptığı bir dönemde, 
sizin desteğinizle, sizin teveccühünüzle 
biz görevi devraldık. 10 yılda, Türkiye’nin 
makus talihini değiştirdik. 10 yılda, olmaz 
denilenlerin, yapılamaz, gerçekleşemez, 
imkânı yok denilenlerin, olabilir olduğu-
nu, gerçekleşebilir olduğunu, mümkün 
olduğunu ispat ettik. 10 yıl önce hayal ka-
bul edilen nice hedefi, 10 yıl içinde gerçeğe 
dönüştürdük. Türkiye’yi bir uçurumun 
kenarından aldık, büyük bir dünya ülkesi, 
güçlü, itibarlı bir bölge ülkesi konumuna 
yükselttik. Şunu buradan tüm samimiye-
timle söylüyorum. Aradan 10 yıl geçmiş 
olmasına rağmen, bu kadar hizmete, bu 
kadar esere rağmen, 10 yılda kaydettiği-
miz Cumhuriyet tarihimizin rekorlarına 
rağmen, biz, ilk günkü heyecanla, ilk gün-
kü umutla, coşkuyla, azimle, kendimizi 
hâlâ işin başında görüyoruz. Hamdolsun 

Türkiye’ye çok şey kazandırdık; ama daha 
çok şey kazandıracağımıza yürekten ina-
nıyoruz.

Sevgili kardeşlerim, sevgili Şanlıurfalılar…

Şunu hiçbir zaman aklınızdan lütfen 
çıkarmayın… Biz, bu Cumhuriyeti nasıl 
kardeşlik üzerine inşa ettiysek, aynı şekil-
de, kardeşlik üzerine büyüteceğiz. Bütün 
sorunlarımızı kardeşlik hukukuyla çözece-
ğiz. Bütün meseleleri samimiyetin diliyle, 
gönül diliyle konuşacak; bütün meselelere 
diyalogla, uzlaşmayla, istişareyle çözüm 
üreteceğiz. Bakın burada, Şanlıurfa’da bir 
hususun üzerinde özellikle durmak istiyo-
rum… Biz, siyasetin içine girdiğimiz andan 
itibaren, ta gençlik yıllarımızdan itibaren, 
çok büyük zorluklarla, çok büyük engel-
lerle karşılaştık. Bizim siyasi görüşlerimiz 
yok sayıldı. Bizim siyasi taleplerimiz yok 
sayıldı. Bu ülkede bize öteki muamelesi, 
zenci muamelesi yapıldı. Tehditler aldık, 
maddi, manevi saldırılara maruz kaldık. 
İstanbul’da Büyükşehir Belediye Başkan-
lığı yaparken, İstanbul’a hizmet üretme-
mizin, eser üretmemizin önüne geçilmek 
istendi. 12 Eylül’de, 28 Şubat’ta hedef 
tahtasına konulduk. Siyaset yaptığımız 
partiler kapatıldı. Yetmedi, Siirt’te okudu-
ğumuz bir şiirden dolayı mahkûm olduk, 
cezaevinde yattık. 3 Kasım seçimlerinin 
ardından, hükümeti kurduktan sonra 
da önümüze engeller çıkarıldı, önümüze 
zorluklar çıkarıldı. Bize cumhurbaşkanı 
seçtirmemek istediler. Bizim partimizi ka-
patmak istediler. Sizlerin oyuyla iktidara 
geldiğimiz halde, bizi türlü ayak oyunlarıy-
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la, türlü provokasyonlarla, tuzaklarla bu 
yoldan ayırmak istediler.

Bakın, lütfen bu sözlerimi iyi dinleyin. Si-
yasi hayatımız boyunca yaşadığımız tüm 
zorluklara, karşılaştığımız tüm engellere 
rağmen, biz hiçbir zaman şiddete başvur-
madık, şiddetin yanında olmadık, şiddeti 
bir metot olarak hiçbir zaman benimseme-
dik. Biz anayasaya bağlılıktan ayrılmadık. 
Yasaların dışına çıkmadık, demokratik 
yöntemler dışında bir yola asla ve asla 
tevessül etmedik. İnancımızla, dava ruhu-
muzla, azmimizle, sebatımızla, sabrımızla, 
yılmadan ve yorulmadan yolumuza devam 
ettik ve işte bugünlere ulaştık. Şiddet, 
terör, anarşi hiçbir zaman aklımızın ucun-
dan dahi geçmedi. Ne kadar mağdur edilir-
sek edilelim, taşı, sopayı, molotof kokteyli-
ni, hele hele silahları hiçbir zaman tasvip 
etmedik. Şiddet, düşüncenin bittiği yerde 
başlar. Şiddet, mücadele azminin, müca-
dele ruhunun bittiği yerde başlar. Şiddet 
hiçbir zaman çözüm olmadı, olamaz ve 
olmayacak. Söyleyecek sözü olmayanlar 
şiddete başvurur. Verilecek bir mücadelesi 
olmayanlar şiddete başvurur. Konuşacak 
birikimi, tartışacak yeteneği, bir mücadele 
geleneği olmayanlar şiddeti bir yol olarak 
görür.

Bakın, 10 yıldır biz bir şey söylüyoruz… 
10 yıldır, terör meselesinin çözümü, Kürt 
kardeşlerimin sorunlarının çözümü için, 
siyaset bir araç olsun, demokrasi bir araç 
olsun, Meclis bir çatı olsun diyoruz. Şiddet 
sona ersin diyoruz; silahlar değil, siyaset 
konuşsun diyoruz. 10 yıldır biz demokra-
sinin, siyasetin zeminini güçlendirdik. Ko-

nuşulmayanların konuşulduğu, tartışılma-
yanların tartışıldığı bir Türkiye inşa ettik. 
Yasaklara, kısıtlamalara, engellere biz son 
verdik. Terör örgütünün, hem güvenlik 
güçlerine, hem bölge insanına uyguladığı 
şiddetin hiçbir meşru gerekçesi, hiçbir 
haklı gerekçesi yoktur ve olamaz.

Bakın ben buradan, hem bölge insanına, 
hem de, terör örgütünün yedeğinde siyaset 
yapan o malum partiye çok açık bir çağrıda 
bulunuyorum… Artık şiddet sussun, artık 
siyaset konuşsun. Artık silahlar sussun, 
fikirler, düşünceler konuşsun. Artık terör 
örgütü elini tetikten çeksin, silahları göm-
sün. Eğer varsa, kalbiyle, yüreğiyle, eğer 
varsa fikriyle konuşsun. Bizim askerimize, 
bizim polisimize, bu bölgenin insanlarına 
karşı tetik çeken bir örgüt, hiçbir hakkın 
savunucusu olamaz. Bizim askerimizi 
sırtından vuran, saklandığı kovuktan ateş 
açıp arkasına bakmadan kaçan bir örgüt, 
hiçbir mücadelenin takipçisi olamaz. Ken-
di arkadaşını bile dağda yaralı olarak terk 
eden, kendi yaralı arkadaşının kafasına 
kurşun sıkan bir örgüt, benim Kürt karde-
şimin savunucusu olamaz.

Bakın biz, bu bölgede sorun olduğunu 
kabul ettik, bunu cesaretle dile getirdik 
ve üzerine kararlılıkla gittik. 10 yılda çok 
büyük mesafe kat ettik. Eğer silahlar su-
sarsa, eğer şiddet sona ererse, eğer terör 
örgütü bu bölgenin üzerinden kanlı elini 
çekerse, biz çok daha önemli, çok daha 
büyük mesafeleri hep birlikte kat eder, ol-
maz denilenleri hep birlikte başarırız. 30 
Eylül’de, partimin Büyük Kongresi’nde ben 
Kürt kardeşlerime bir çağrıda bulundum… 
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Gelin beyaz bir sayfa açalım dedim. Gelin 
kardeşliğimizi daha da yüceltelim dedim. 
Gelin mevcut sorunların üzerine birlikte 
gidelim, sorunları birlikte çözelim dedim.

Şimdi buradan, Şanlıurfa’dan çağrımı 
yineliyorum… Bölgedeki kardeşim, Kürt 
kardeşim, bu terör örgütüyle, bu terör ör-
gütünün yedeğinde siyaset yapan partiyle 
arasına artık bir mesafe koysun. Yıllardır 
bize, bu ülkeye, bu millete, özellikle de be-
nim Kürt kardeşime kasteden terör örgü-
tüyle arasına mesafe koysun. Hiçbir ortak 
değeri, hiçbir ortak inancı, hiçbir ortak 
maneviyatı paylaşmadığı bu örgütle benim 
Kürt kardeşim arasında mesafe olsun. 15 
yaşında, 16 yaşında çocukları alıp dağa 
götüren, kız çocuklarını alıp dağa götüren, 
onlara zulmeden, onları ölüm robotlarına 
çeviren, onları acımasızca intihara gönde-
ren bu örgüte karşı benim Kürt kardeşim 
çocuklarını savunsun, çocuklarının istik-
balini savunsun. Buradan Kürt kardeşle-
rime diyorum ki çocuklarınızı bu kanlı 
örgütün elinden çekip alın, parmaklarının 
tetikte değil kalemde olmasını, ellerinde 
molotof değil okul çantası bulunmasını 
sağlayın, eğitimlerini sürdürmelerini te-
min edin.

Bizzat sizler görüyor, yaşıyorsunuz. Şu 
Şanlıurfa’da 10 yılda çok şey değişti. İna-
nın, önümüzdeki 10 yıl içinde de çok şey 
değişecek. Bu Şanlıurfa’nın bereketli top-
rakları çok daha fazla suyla buluşacak. Bu 
Şanlıurfa, tarihte olduğu gibi, gelecekte de 
tarımın, bilimin, medeniyetin merkezi ola-
cak. Şanlıurfa nasıl kardeşlikle büyüyorsa, 
biz istiyoruz ki bölgenin tüm illeri böyle 

gelişsin, böyle büyüsün, böyle umudun 
yeşerdiği topraklara dönüşsün. Biz bunu 
başarırız. Biz, tarihte bunu yaptık, bugün 
yine yaparız ve inşallah yapacağız. Terörü, 
şiddeti, şiddeti savunanları aramızdan sö-
küp atacak, onları bertaraf edecek, kardeş-
lik içinde bu ülkeyi büyüteceğiz.

Sevgili kardeşlerim, sevgili Şanlıurfalılar…

Suriye’de yaşanan olaylardan dolayı, 
Şanlıurfa’nın, Şanlıurfa ilçelerinin sıkıntı-
lı günler yaşadığını biliyor, bu sıkıntıları 
çok yakından takip ediyoruz. Suriye’deki 
kardeşlerimizin acısını sizlerin de yürek-
lerinizde hissettiğini çok iyi biliyoruz. 
Suriye’de çok kanlı bir süreç yaşanıyor. 
Suriyeli kardeşlerimiz maalesef çok acı 
günler geçiriyor. Bugün bize düşen, kar-
deşlerimize sahip çıkmaktır. Bugün bize 
düşen, zor zamanlarında kardeşlerimizin 
yanında olmaktır. Tarih boyunca bize sığı-
nan, bizden yardım isteyen, bizden destek 
isteyen her halka biz kapılarımızı sonuna 
kadar açtık. İbrahim Halilullah’ın ümmeti 
olarak biz, O’ndan miras aldığımız cömert-
liği hiç kimseden esirgemedik.

İnşallah Suriye halkı artık kurtuluşa bu-
gün her zamankinden daha yakın. En son 
12 Aralık’ta, Marakeş’te yapılan toplantı-
da, uluslararası toplum, Suriye halkının 
meşru temsilcisi olarak Suriye Ulusal Koa-
lisyonuna olan desteğini bir kez daha teyit 
etti. 114 ülke, Suriye Ulusal Koalisyonu’nu, 
Suriye halkının meşru temsilcisi olduğunu 
ilan etti. Suriye’nin, kanlı, zalim, acımasız 
Şam yönetimi artık tüm meşruiyetini kay-
betti. Daha fazla kan akmadan, daha fazla 
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can yitirilmeden, zalim rejimin ve onun 
başındaki Esed’in Suriye’yi terk etmesini, 
idareyi artık Suriye halkına teslim etme-
sini bekliyoruz. Suriye’de, hiçbir inanç, 
hiçbir mezhep ayrımı olmaksızın, anayasal 
parlamenter bir sistemin kurulmasını, 
herkesin burada özgürce temsil edilmesini 
bekliyoruz.

Şanlıurfa, Suriyeli kardeşleri için gerçek-
ten büyük fedakarlıklarda bulundu ve bu-
lunmaya devam ediyor. 75 milyon Suriye 
için yüreğini ortaya koymaya devam edi-
yor. Şu kış günlerinde, Suriyeli kardeşleri-
miz için başlatılan, bir ekmek bir battaniye 
kampanyası da yoğun bir katılımla devam 
ediyor. Allah’ın inayeti yakındır. İnşallah, 
Suriye halkı için zafer çok yakındır. Su-
riye devrimini tamamladığında Suriyeli 
kardeşlerimizle muhabbetle kucaklaşa-
cak, hasret giderecek ve yeni bir süreci de 
böylece başlatmış olacağız. Biz, içerdeki 
birileri gibi, zalimlerin, diktatörlerin, eli 
kanlı tiranların yanında durmadığımız 
için, onları desteklemediğimiz için, daima 
gururla, vakarla, iftiharla Suriyeli kardeş-
lerimizle kucaklaşacağız. Ama Suriye’de, 
Suriye halkını değil, Suriye’nin zalim reji-
mini destekleyenler, göreceksiniz mahcup 
olacaklar, Suriyeli kardeşlerimizin yüzleri-
ne bakamayacaklar. Biz, Hazreti Eyyüb’ün, 
Hazreti Elyesa’nın kabrine gönül huzu-
ruyla çıkacak, Hazreti İbrahim’in şefaatini 
gönül huzuruyla dileyeceğiz. Onlara mah-
cup olmadık, inşallah bundan sonra da 
mahcup olmayacağız. Ben bu düşüncelerle 
sözlerime son verirken, bugün açılışını 
gerçekleştirdiğimiz eser ve yatırımların 
tekrar sizlere hayırlı olmasını diliyorum. 

Bu eserlerin inşasında emeği geçenleri 
tebrik ediyorum, kendilerine teşekkür 
ediyorum. Yeniden kavuşmak, yeniden bu-
luşmak umuduyla hepinizi Allah’a emanet 
ediyor, kalın sağlıcakla diyor, selamlarımı, 
sevgilerimi sunuyorum.

Eğitimde; 10 yılda Şanlıurfa’ya 6 bin 216 
derslik yaptık. Okullarımıza 18 bin 754 
adet bilgisayar gönderdik, 367 adet bilgisa-
yar teknolojileri sınıfı kurduk. Fatih proje-
si kapsamında, ilk etapta, Şanlıurfa’daki 70 
ortaöğretim okulumuza maliyeti 7 milyon 
lira olan akıllı tahta, yazıcı ve doküman 
kameradan oluşan 1.715 adet malzeme 
gönderdik. Şanlıurfa’ya 65’i ilköğretim 
okulu, 13’ü anaokulu olmak üzere 78 
eğitim kurumu daha kazandırmak için 
çalışmalarımız sürüyor. Harran Üniversi-
tesi bünyesinde 2 fakülte, 2 yüksekokulu, 
1 devlet Konservatuarı, 10 adet araştırma 
ve uygulama merkezini üniversitemize 
kazandırdık. Harran üniversitesinde tarım 
ağırlıklı kuracağımız Teknoparkımızın te-
melini 2012 yılının başında attık. İnşallah 
2014 yılında hizmete açacağız. Üniversite 
kampüsü içinde atık su arıtma tesisi kur-
duk. Bu tesis 5 farklı arıtma ünitesinin 
bulunması olması nedeniyle Türkiye’de 
ve dünyada bir ilk olma özelliğine sahip. 
2003 yılında 948 olan yurt kapasitesi bu 
yıl itibariyle 1.926’ya ulaştı. Bu yılki yatı-
rım programımızda Şanlıurfa’da 1.000 ve 
Birecik’te 300 olmak üzere toplam 1.300 
yatak kapasiteli yurt projelerimiz bulunu-
yor. Şanlıurfa, Ceylanpınar, Halfeti, Suruç 
ve Hilvan ilçelerimizde sentetik çim yü-
zeyli futbol sahaları, gençlik merkezleri ve 
spor salonları olmak üzere 9 ayrı projeye 
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ilişkin çalışmalarımız devam ediyor. İnşal-
lah en kısa sürede bunları da tamamlayıp 
gençlerimizin hizmetine sunacağız.

Sağlıkta; 10 yılda Şanlıurfa’ya 396 milyon 
liralık yatırım yaptık. Devam eden yatırım-
larımızla birlikte 2015 yılına kadar toplam 
1 milyar 128 milyon liralık yatırım yapmış 
olacağız. Şanlıurfa’ya tam 1.700 yataklı 
bir Şehir Hastanesi yapıyoruz. Kamu- özel 
ortaklığı finans modeli ile yapılacak hasta-
nenin arsa ve proje çalışmalarına başladık. 
İnşallah altyapı çalışmalarına bitirdikten 
sonra inşaat çalışmalarına start verece-
ğiz. Şanlıurfa’da bizden önce toplamda 
tomografi cihazı sadece 1 adet iken biz 
bu sayıyı kamuda ve özelde toplam 17’ye 
çıkardık. 2002 yılında MR cihazı yalnızca 
1 adetti, bugün ise kamuda ve özelde top-
lam 8 tane modern MR cihazı bulunuyor. 
Şanlıurfa’da 2002 yılında 32 adet diyaliz 
cihazıyla hizmet verilirken bugün bu sayı 
3 katın üzerinde bir artışla 106’ya ulaştı. 
Şanlıurfa’da 2002 de hastane yatak sayı-
mız kamuda ve özelde 1.333 iken; bugün 2 
bin 412 yatak kapasitesine ulaştık. Sağlık 
Bakanlığı hastanelerinde 2002’de nitelikli 
yatak sayısı 115 iken bugün bu sayı 692 ol-
muştur. Şanlıurfa’da geçtiğimiz Kasım ayı 
sonu itibariyle evde sağlık hizmetlerinden 
yararlanan vatandaşlarımızın sayısı 1.972 
kişiye ulaştı.

Adalette; Şanlıurfa Adalet Sarayını hizme-
te açtık. Viranşehir Adalet Sarayını tamam-
ladık, yarın hizmete açıyoruz. Suruç Adalet 
Sarayı ise proje aşamasında.

Toplu konutta; Şanlıurfa ’da bugüne ka-
dar 5 bin 486 konut uygulaması başlattık. 
Bu konutların 4 bin 878’ini tamamladık, 
sahiplerine teslim ettik. 608 konutun da 
yapımına süratle devam ediyoruz, inşallah 
en kısa zamanda tamamlayıp hak sahip-
lerine teslim edeceğiz. 2002 yılına kadar 
Şanlıurfa’da sadece 29 kilometre bölün-
müş yol yapılmıştı, biz buna 10 yılda tam 
17 kat fazlasını, 498 kilometre daha bölün-
müş yol ekledik. Mürşitpınar-Suruç-Şan-
lıurfa arasında yeni bir demiryolu projesi 
hazırlıyoruz. Projenin diğer bir ayağı da 
Diyarbakır’a kadar uzanıyor. Şuan altyapı 
çalışmalarını sürdürdüğümüz projeyi ya-
tırım programımıza aldık. Önümüzdeki 
dönemlerde altyapı çalışmalarını tamam-
layıp inşallah hayata geçireceğiz. 

Şanlıurfa’ya orman ve su işlerinde tam 2.3 
milyar liralık yatırım yaptık. 12.12.2012 
tarihinde 112 tesisin toplu açılış merasi-
mi esnasında Şanlıurfa’da 13 adet sulama 
tesisinin de açılışını yaptık. GAP’ın en 
önemli ünitesi olan Mardin-Ceylanpınar 
Projesi’nin 1. Merhalesi ile toplam 575 bin 
dekar araziyi suya kavuşturduk. Projenin 
2. Merhalesi kapsamındaki Ana Kanal’ın 
da 108 bin metresini tamamladık. Toplam 
maliyeti 2 milyar lira olan Şanlıurfa-Bozo-
va Pompaj Sulaması projemiz kapsamında 
Atatürk barajı ile Suruç Ovası arasına 
toplam 17 bin 185 metre uzunluğunda, 
7 metre çapında bir tünel inşa ediyoruz. 
Bu tünel Dünyanın 5. büyük tüneli ola-
cak. Tünelle Atatürk Barajı’ndan Suruç 
Ovası’na saniyede 90 metreküp su aktarıla-
cak. Suruç Tüneli’nin 12 bin 200 metrelik 
kısmını tamamladık. İnşallah kalanını da 
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2013 yılında tamamlıyoruz. Suruç Tüneli 
ile birlikte 8 üniteden oluşan Suruç Ovası 
Pompaj Sulaması projesi tamamlandığın-
da Suruç Ovası’nda toplam 950 bin dekar 
tarım arazisi suya kavuşacak, yılda 313 
milyon lira gelir artışı olacak ve yaklaşık 
190 bin kişiye istihdam sağlanacak. Suruç 
Ovası Pompaj Sulaması Projesi için bugü-
ne kadar toplam 561 milyon lira harcama 
yaptık. Son 10 yılda 52 megavat kurulu 
güce sahip Şanlıurfa HES’i tamamladık. 
Bu projeyle yılda 124 milyon kilovatsaat 
enerji üretiyoruz. 

Şanlıurfa’ya 2002’de 110 milyon lira tarım-
sal destek verilmişti, biz ise 2012’de 683 
milyon lira tarımsal destek verdik. Son 10 
yılda toplam 4 milyar lira tarımsal destek 
sağladık. Şanlıurfalı çiftçilerimize 3.3 
milyar lira mazot, kimyevi gübre ve prim 
desteği sağladık. 

2002’de sadece 172 bin lira hayvancılık 
desteği verilmişti, biz ise sadece 2012’de 
21 milyon lira hayvancılık desteği verdik. 
Şanlıurfa’ya 10 yılda toplam 99.3 milyon 
lira hayvancılık desteği verdik. İlk defa Kır-
sal Kalkınma Desteğini başlattık. Bu kap-
samda 69.4 milyon lira hibe desteği verdik. 

İktidara geldiğimiz 2002 yılından itibaren 
geçen 10 yıl içerisinde toplam 178 milyon 
lira enerji yatırımı gerçekleştirildi.

Vakıflar aracılığıyla Şanlıurfa’da 54 adet 
eserin onarımı gerçekleştirdik. Restoras-
yonunu yaptığımız eserler arasında 450 
yıllık Çakeri ve Dabakhane Camileri, 500 
yıllık Hasan Padişah Cami, 200 yıllık Mev-

levihane Cami, Viranşehir ilçesindeki 125 
yıllık Tekke Cami ve Eyüp Nebi Cami’leri 
de bulunuyor.

Hükümetlerimiz dönemlerinde Şanlı-
urfa’ya sosyal yardımlar kapsamında top-
lam 450.5 milyon lira kaynak aktardık. 
2012 Ocak–Eylül döneminde eşi vefat 
etmiş kadınlara yönelik yardım programı 
kapsamında toplamda 6 bin 451 kadınımı-
za ulaştık ve bu kadınlarımız için 8 milyon 
lira yardım yaptık.

Yine iktidarımız döneminde, ihtiyaç sahi-
bi vatandaşlarımıza şu ana kadar toplam 
40 milyon lira tutarında kömür yardımı 
yaptık.
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Sevgili Viranşehirliler, değerli kardeşle-
rim... Sizleri en kalbi duygularımla selam-
lıyor; Viranşehir’de açılışını yaptığımız 
hizmet ve yatırımların hayırlı olmasını 
diliyorum. 

Bugün burada 81 milyon liralık bir yatı-
rımla gerçekleştirilen 11 kamu ve özel sek-
tör tesisinin açılışını gerçekleştiriyoruz. 
Dün de, Şanlıurfa’mıza kazandırdığımız 
130 milyon lira tutarındaki 25 kalem eser 
ve hizmetin toplu açılışını yapmıştık. Evet, 

böylece, iki günde Şanlıurfa’mıza 36 ka-
lemde 211 milyon lirayı bulan bir yatırımı 
kazandırmış bulunuyoruz. Viranşehir ile 
Ceylanpınar arasındaki 47 kilometrelik 
yolu, 28 milyon liralık yatırımla tamam-
ladık, bugün açılışını yapıyoruz. İlçemize 
34 milyon liralık yatırımla 200 yataklı 
modern bir hastane inşa ettik, onun da 
resmî açılışını bugün gerçekleştiriyoruz. 
Viranşehir’e kazandığımız Adliye Sarayı’nı 
da bugün hizmete alıyoruz. Sakarya İl-
köğretim Okulu ve Amşe Köyü İlköğretim 

Toplu Açılış Töreni

Viranşehir, Şanlıurfa | 30 Aralık 2012
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Okulu’nun açılışını da bugün burada yapı-
yoruz.

Peygamberler ve Nebiler şehri Şanlıur-
fa’mızda, Hazreti Eyyub ile Hazreti Elyasa 
ve Hazreti Rahime’nin makamlarının bu-
lunduğu Eyübnebi’de, Köylere Hizmet Gö-
türme Birliği aracılığıyla bir misafirhane 
inşa ettik. Bu misafirhanenin açılışını da 
bugün gerçekleştiriyoruz. Bugünkü açılış 
programımızda, Viranşehir Organize Sana-
yi Bölgesi’nde kurulan 4 özel sektör tesisi 
de yer alıyor. Tüm bu kamu yatırımlarının 
ve özel sektör tesislerinin bir kez daha 
ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu 
yatırımları, bu eserleri Viranşehir’e kazan-
dıran kardeşlerimi yürekten tebrik ediyor, 
hepsine teşekkür ediyorum.

Değerli kardeşlerim...

Hamdolsun, milletimizle gönül birlikteliği 
yapıyor, el ele veriyor, Türkiye’nin her ya-
nını, dört bir köşesini daha bayındır hale 
getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. 
Türkiye’yi kalkındırma, büyütme, geliştir-
me hedefimiz doğrultusunda, 81 vilayeti-
mizle birlikte, bütün ilçelerimize, bütün 
mahallelerimize, hatta bütün köylerimize 
yatırım götürüyor, hizmet götürüyor, 780 
bin kilometrekarenin, 75 milyon insanımı-
zın tamamını kucaklıyoruz. İktidara geldi-
ğimiz günden bugüne, yani son 10 yıllık 
süreçte, Türkiye’yi üç kat büyüttük. İnşal-
lah önümüzdeki 10 yılda, yani Cumhuri-
yet’imizin 100’üncü kuruluş yıldönümü 
olan 2023’e kadar, Türkiye’yi 3 kat daha 
büyütecek ve dünyanın en gelişmiş 10 
ülkesinden, en büyük 10 ekonomiden biri 

haline getireceğiz. Her zaman söylüyorum: 
Biz millete efendilik için değil, millete hiz-
met için geldik. Biz, milletimizin, vatanı-
mızın hizmetkârıyız. Çünkü biz bu millete, 
bu vatana yürekten bağlıyız. Biz bu millete, 
bu vatana sevdalıyız. Biz bu yola sizin için 
çıktık. Biz bu yola sizlerle birlikte çıktık.

Çok açık söylüyorum; Hükümetimizin son 
10 yıldan bu yana elde ettiği tüm başarılar, 
son 10 yıldan bu yana kırdığı tüm rekor-
lar sizin başarınızdır, sizin eserinizdir, 
sizin desteğinizin ve hayır dualarınızın bir 
neticesidir. Eğitimden sağlığa, adaletten 
emniyete, demokratikleşmeden hukuk 
devletine kadar elde ettiğimiz başarılar; 
yoksullukla, yolsuzlukla, yasaklarla müca-
delede elde ettiğimiz tüm başarılar, sizin 
desteğinizle, sizin iradenizle gerçekleşti. 
Zira bizler, bugün bulunduğumuz yere 
sizin desteğinizle geldik. İnşallah 2023 
yılına kadar aynı şekilde yine sizlerin des-
teğiyle kararlı bir şekilde yolumuza devam 
edecek, büyük ve güçlü Türkiye hedefleri-
ne hep birlikte ulaşacağız. Ben bir kez daha 
açılışını yaptığımız hizmet ve yatırımların 
hayırlı olmasını diliyorum.

Emeği geçen herkese, bakanlıklarımıza, 
kamu kuruluşlarımıza, özel sektörümüze 
tekrar teşekkür ediyorum. Yeniden kavuş-
mak, yeniden hasret gidermek umuduyla 
sizleri sevgiyle selamlıyor, hepinizi Allah’a 
emanet ediyorum.
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Çok değerli kardeşlerim, sevgili Ankaralı-
lar, hanımefendiler, beyefendiler…

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
Bizleri, Kahramanmaraş, Niğde, Manisa, 
İstanbul ve Afyonkarahisar’dan takip eden 
arkadaşlarımıza, kardeşlerimize, o illerde-
ki tüm vatandaşlarımıza da selam ve sevgi-
lerimi iletiyorum.

Bugün, bu muhteşem törenle açılışını 
yaptığımız hizmet ve eserlerin, ülkemize, 
milletimize hayırlı olmasını diliyor; başta 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’mız, değerli 
Bakanımız ve ekibi olmak üzere, emeği ge-
çen herkese şükranlarımı ifade ediyorum.

Evet, bugün, Ankara’dan, bir tek toplu 
açılış töreniyle, tam 365 tesis ve yatırımı 
resmî olarak hizmete alıyor, 389 adet 
temizlik ve hizmet aracını teslim ediyor; 
Türkiye’ye toplamda tam 1.5 milyar liralık 
hizmet ve eseri kazandırıyoruz. Türkiye 
genelinde, 311 belediyemize ve 21 il özel 
idaremize, 60 milyon lira değerinde, 332 
adet çöp toplama aracı, 55 adet çevre dene-

Toplu Açılış Töreni

Ankara | 17 Ocak 2013
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tim aracı ve 2 adet vidanjör veriyoruz. Yine 
Türkiye genelinde, 212 atıksu arıtma te-
sisinin, enerji sarfiyatı giderlerinin yüzde 
50’sine bugün buradan katkıda bulunuyo-
ruz. 100 belediye ve 1 organize sanayi böl-
gesine ait atıksu arıtma tesisleri ve kanali-
zasyon şebekelerinin inşasına, buradan 55 
milyon liralık hibe katkı sağlıyoruz.

Ayrıca, 2 bin 200 belediyenin altyapı çalış-
malarına yine bu törenle 324 milyon lira-
lık hibe veriyoruz. Marmara Bölgemizde 
kurduğumuz 39 farklı hava kalitesi ölçüm 
istasyonunu, 5 adet katı atık düzenli de-
polama tesisini, geri dönüşüm tesislerini, 
tıbbi atık tesislerini de yine bugün bura-
dan hizmete alıyoruz. İLBANK tarafından 
yaptırılan, 629 milyon liralık 211 farklı 
altyapı tesisini de yine bugün resmî olarak 
açıyoruz. Tüm bu hizmet ve eserlerin, mil-
letimize, şehirlerimize, belediyelerimize 
hayırlı olmasını diliyorum. Bir kez daha, 
bu hizmet ve eserlerin vücuda gelmesinde 
emeği olan herkesi tebrik ediyor, kendile-
rine ülkem, milletim adına teşekkür edi-
yorum.

Sevgili kardeşlerim, çok değerli vatandaş-
larım...

Bakınız burada, çok önemli bir hususu, 
tarihî bir gerçeği sizlerle paylaşmak is-
tiyorum… Batı medeniyetlerinde, kent, 
sadece zenginlerin, sadece asilzadelerin, 
soyluların yaşayabildiği; yoksulların, taş-
ralıların, köylülerin dışarıda tutulduğu, ya 
da sadece hizmetkâr olarak bulunabildiği 
bir yerdi. Kent’te yaşayanlar medeni, kent 
dışında yaşayanlar vahşi kabul ediliyordu. 

Bizim medeniyetimizde ise bunun tam ter-
si bir anlayış söz konusuydu. Bir kere bizde 
kent diye bir kavram yoktur, bizde şehir 
vardır… Şehir, medeniyetin doğduğu yer 
olduğu kadar, aynı zamanda medeniyeti 
şekillendiren de bir yerdi. Bizim şehirleri-
miz, tarihte hiçbir zaman dışlayıcı olmadı. 
Bizim şehirlerimiz, sosyal sınıfına, iktisadi 
durumuna bakmadan, içindeki her insanı 
kuşatan, kucaklayan mekânlar oldu. Bi-
zim tarihî şehirlerimiz, medeniyetimizin 
özüyle şekillenirken, içinde yaşayan insanı 
da, medeniyetimizin özüne, ruhuna uygun 
biçimde potasında eriten şehirler oldu.

Bir kere biz şuna inanıyoruz… Vahşi, her 
yerde vahşidir. Medeni, her yerde medeni-
dir. İnsan, eğer yaşadığı şehre bir şey kat-
mıyorsa, tam tersine yaşadığı şehri hırsla 
tüketiyorsa, şehirde de yaşasa, o vahşidir. 
Ama insan, yaşadığı yere bir şey katıyor, 
aldığı kadar da veriyorsa, işte o da köyde 
dahi yaşasa medenidir. Evet… Biz, tabiat-
tan aldığı kadar, tabiata vermeyi bilen bir 
medeniyetin mensuplarıyız. Topraktan 
buğday mı alıyorsun? Karşılığında toprağa 
bakacaksın, havalandıracaksın, gübresini 
atacaksın, tohumu atıp, otlarını temizleye-
ceksin. Akarsuyu mu kullanıyorsun? Ora-
dan su içerken, abdest alırken bile, aşağı-
daki insanları düşünecek, o suyun içindeki 
balıkları düşünecek; gürül gürül 24 saat 
aksa da o suyu israf etmeyeceksin. Havayı 
solurken dahi, o havada, senden başka mil-
yarlarca insanın hakkı olduğunun şuuru 
içinde olacak, o soluduğun havanın kirlen-
mesine asla müsamaha göstermeyeceksin. 
Toprağın, suyun, havanın, tüm bir tabiatın 
sana bir emanet olarak verildiğini bilecek 
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ve bir emaneti taşımanın bilinciyle, şuu-
ruyla hayatını idame ettireceksin. Tabiatı 
umursamaz şekilde, tamahla, hırsla, vahşi-
ce sömürmek, istismar etmek, kurutmak, 
bizim medeniyetimizde, tarihimizde yeri 
olmayan bir tavırdır.

Aynı durum, şehirler için de geçerli… Çok 
katlı binalar dikmek, bir toprağı şehir yap-
maz. Yollar, köprüler inşa etmek, bir topra-
ğı şehir yapmaz. Şehri şehir yapan, içindeki 
insandır, insanın huzurudur, mutluluğu-
dur, güvenliğidir. Bizde şehir, öyle bir şey-
dir ki, merhum Ahmet Hamdi Tanpınar’ın 
deyimiyle, konuşurken sohbetinize girer, 
yaşantınızı etkiler, rüyalarınıza, hülyaları-
nıza istikamet verir. Ben her zaman ifade 
ediyorum… Çamurun içinde, ya da asfaltın 
üzerinde oynayan bir çocukla, ulu bir çı-
narın gölgesinde oyun oynayan bir çocu-
ğun muhayyilesi aynı değildir ve olamaz. 
Dünyaya, Selimiye’nin, Süleymaniye’nin, 
Fatih’in, Hacıbayram Camii’nin pencere-
sinden bakan bir çocukla, dünyaya, yoğun 
araç trafiğinin, kirli, puslu havanın, sokak-
ta akan kanalizasyonun arasından bakan 
çocuğun tasavvuru aynı değildir. Sokağa 
çıktığında, korna sesleriyle, gürültüyle, 
bağırış çağırışla karşılaşan bir çocukla; 
sokağa çıktığında sebillerle, çeşmelerle, 
ağaçlarla, huzurlu sokaklarla, birbirine gü-
lümseyen, birbirine selam veren insanlarla 
karşılaşan bir çocuğun muhakemesi aynı 
değildir.

İşte onun için, şu tarihî gerçeği tekrar 
tekrar düşünmek ve söylemek durumun-
dayız… Güçlü şehirleri, sağlam taşlar inşa 
etmez; güçlü şehirleri, güçlü insanlar inşa 

eder. Biz, işte böyle şehirlerin hayalini ku-
ruyoruz. Selçuklu’da, Osmanlı’da inşa etti-
ğimiz böyle şehirlerin hayali ile yaşıyoruz. 
Bizim ecdadımızın inşa ettiği, ecdadımızın 
yaşadığı, ecdadımızın ilham aldığı o güçlü 
şehirleri, biz bugün aynı şekilde inşa et-
mek, imar etmek için mücadele veriyoruz. 
Elbette işimiz hiç kolay değil… Nüfusun 
arttığı, insanların şehirlerde toplandığı, 
yeni yeni sorunların ortaya çıktığı bir 
zaman diliminde yaşıyoruz. Bunun yanın-
da, maalesef, on yıllarca ihmal edilmiş, 
on yıllar boyunca bilinçsizce tüketilmiş, 
hırpalanmış, tahrip edilmiş şehirlerimizi 
tamir etmenin mücadelesini de veriyoruz. 
Daha en başta temelleri yanlış atılmış, yan-
lış planlanmış, yanlış büyümüş şehirleri, 
biz bugün farklı bir mecraya sokmak için 
gayret gösteriyoruz. Böyle gelmiş, böyle 
gider diyemeyiz, eli kolu bağlı duramayız. 
Kendimizi akıntıya bırakamayız. Şehirleri, 
sağdan, soldan onarıp, sağına soluna es-
tetik yapıp bununla yetinemeyiz. Biz, bir 
zihniyet dönüşümünü gerçekleştirip, bu-
nun ilk adımlarını atıp gelecek nesillerin 
de bu iz üzerinden devam ederek geleceğin 
şehirlerini inşa etmelerini istiyor, bunun 
için uğraşıyoruz.

İşte, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’mızı, bi-
zim bu tasavvurumuzun, bu arayışımızın, 
bu mücadelemizin bir tezahürü olarak 
kurduk. Bizim kendi öz medeniyetimizin 
en önemli unsuru olan şehircilik anlayışı-
nı, sağlıklı ve sağlam şekilde tesis edebil-
mek için, bu alana münhasır bir bakanlık 
ihdas ettik. Hamdolsun, kısa süre içinde 
de bu bakanlığımız, yaptığı çalışmalarla, 
ne kadar hayati öneme sahip bir bakanlık 
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olduğunu ispat etti. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’mız eliyle, afet riskli alanların 
dönüşümü çalışmalarını başlattık. Önü-
müzdeki 20 yılda, 6.5 milyon yapıyı dönüş-
türmeyi hedefliyoruz.

5 Ekim’de, Türkiye’nin 35 ilinde, 75 farklı 
noktada, 3 bin 169 binanın dönüşümü 
başladı. Şehirlerimizin alt yapılarını baş-
tan sona ele alıyor, hem içme suyu, hem de 
atık sorunlarını kökten çözüyoruz. Bugün 
ülkemiz nüfusunun yüzde 72’sine atık 
su arıtma hizmeti veriliyor. 2003 yılında 
sadece 15 olan katı atık düzenli depolama 
tesisi sayısı bugün 68’e ulaştı. Bu tesisler 
ile, 879 belediyede 44 milyon kişiye hizmet 
veriliyor. İnşallah 2023 yılında belediye 
sınırlarında yaşayan tüm vatandaşlarımız 
katı atık hizmeti alabilecek. Yani çöp soru-
nunu, çöp depolama sorununu tamamen 
ortadan kaldırıyoruz. 2012 yılı itibariyle 
956’ya ulaşan geri kazanım tesisleriyle 
ekonomiye yıllık 1 milyar liralık katma 
değer sağlıyoruz. Denizlerdeki kirliliği 208 
istasyonla ölçüyor, anında gerekli tedbirle-
ri alıyoruz.

Aynı şekilde, 2012 yılı itibariyle, 81 ilde 
122 noktada hava kalitesi ölçümü yapıyo-
ruz. Ülke genelinin yüzde 97’sinde çevre 
düzeni planlarını tamamladık. Yine ülke 
genelinde, 8 bin 400 Enerji Kimlik Belgesi 
Uzmanı yetiştirdik.2011 yılında Enerji 
Kimlik Belgesi uygulamasını başlatarak 
bugüne kadar 32 bini yeni bina olmak üze-
re, toplam 34 bin 270 binaya Enerji Kimlik 
Belgesi düzenledik. Artık yeni yapılan 
binaların enerji tüketimleri, eski binalara 
göre yüzde 40 tasarruf sağlıyor. Böylece 

ülkemizde yaşanan enerji kaybını yüzde 
16 azaltmayı hedefliyoruz. Yeni binaların 
denetimini, tapu kadastro çalışmalarını, 
afet risklerini çok yakından takip ediyor, 
sağlam, sağlıklı, huzurlu binalar inşa edi-
yor, inşa edilmesini sağlıyoruz.

Çok değerli kardeşlerim, değerli vatandaş-
larım…

Her alanda olduğu gibi, Çevre ve Şehircilik 
alanında da, slogan değil, somut iş üreti-
yoruz. Tabiattan aldığımız kadar tabiata 
vermeyi; bize bir emanet olan tabiatı en iyi 
şekilde muhafaza etmeyi, kendimiz için, 
gelecek nesiller için, partimiz ve hükü-
metimiz için vazgeçilmez bir sorumluluk 
olarak görüyoruz. Biz inşallah bir yol açtık, 
bir hedef koyduk… İnanıyorum ki bizler-
den sonra gelen nesiller, bu yoldan yürü-
yerek, bu hedeflere doğru emin adımlarla 
ilerleyerek çok daha yaşanabilir şehirleri 
inşa edecek, çevreyi çok daha güçlü şekilde 
muhafaza edecekler. Bakın biz, tarihimizin 
o muhteşem mimarı, Mimar Sinan ile her 
zaman iftihar ettik ve edeceğiz. Ama şunu 
söylemek durumundayım… Bizim, bugün 
de yarın da, yeni Mimar Sinan’lara, hem 
de çok sayıda Mimar Sinan’a ihtiyacımız 
var… Bize, bizim tarihimize bir tane Mimar 
Sinan yetmez… Bizim, Selimiye gibi, Sü-
leymaniye gibi nice muhteşem eserlerimiz 
bulunuyor. Bunlara bakarak, bunların ara-
sında oynayarak büyümüş, bunlar kadar 
güzel eserler ortaya koyabilecek ustalara 
ihtiyacımız var. Eğer biz bu mimarları, bu 
ustaları yetiştirebilirsek, çocuklarımıza bu 
vizyonu verebilirsek, Allah’ın izniyle gele-
cek çok farklı olacaktır.
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Ben, bir kez daha bugün açılışını yaptı-
ğımız tüm bu hizmet ve eserlerin hayırlı 
olmasını diliyorum. Bu anlamlı günde, bu 
muhteşem salonu dolduran siz değerli kar-
deşlerime şükranlarımı ifade ediyorum. 
Bu hizmet ve eserlerin ortaya çıkmasında 
emeği olan Çevre ve Şehircilik Bakanlı-
ğı’mıza, Sayın Bakan ve ekibine, tüm emek 
verenlere tekrar teşekkür ediyor, sizleri 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Sevgili Gaziantepliler, çok değerli kardeş-
lerim…

Sizleri en kalbi muhabbetlerimle selamlı-
yor; buradan tüm Gaziantep’e, Gaziantep’te 
yaşayan tüm kardeşlerime, tüm vatandaş-
larıma, selam ve sevgilerimi yolluyorum. 
Bugün, Gaziantep’te açılışını gerçekleş-
tirdiğimiz hizmet, yatırım ve eserlerin, 
Gaziantep’e, siz değerli Gaziantepli kardeş-
lerimize hayırlı olmasını diliyorum.

Bugün, burada gerçekleştirdiğimiz bir tek 
açılış töreniyle, 64 farklı eser ve yatırımı 
resmî olarak hizmete açıyoruz. Dikkati-
nizi çekiyorum… Bir tek açılış töreniyle, 
bugün, Gaziantep’e 1 milyar 184 milyon 
liralık hizmet ve yatırım kazandırıyoruz. 
Gaziantep ve ilçelerinde, 35 ilköğretim 
okulu, 5 anaokulu, 9 lise bugün resmî ola-
rak hizmete giriyor. Gaziantep Çevre Yolu 
artık tamamlandı… 34 kilometre uzunlu-
ğunda, Gaziantep’i güneyden çevreleyen 
bu yol, hem şehir içindeki trafiği, hem hava 

Toplu Açılış Töreni

Gaziantep | 19 Ocak 2013
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kirliliğini azaltacak, hem de Türkiye’ye de 
inşallah yıllık 33 milyon liralık bir tasar-
ruf sağlayacak. Çevre yoluyla birlikte, Baş 
pınar Organize Sanayi Köprülü Kavşağı, 
Erikçe Kavşağı da tamamlandı, bunları da 
bugün açıyoruz. Gazikent Kapalı Spor Sa-
lonumuzu yine bugün, bu törenle hizmete 
alıyoruz.

Hayvancılık yatırımlarını destekleme 
kapsamında 51 işletme, kırsal kalkınma-
yı destekleme kapsamında da 19 firma 
faaliyete geçti, onların da bugün açılışını 
yapıyoruz. Şahinbey Belediyemizin, 20 
adet çocuk parkını, 2 pazar yerini, 3 sos-
yal tesisini, Şahinbey Parkı’nı da bugün 
hizmete açıyoruz. Aynı şekilde, Şahinbey 
Belediyemiz tarafından tamamlanan 300 
konutu hak sahiplerine bugün resmî ola-
rak teslim ediyoruz. Dülükbaba Biyolojik 
Göleti ve Allaben Kapalı Yüzme Havuzu 
gibi önemli hizmetleri şehrimize kazandı-
ran Şehitkâmil Belediyemiz inşa ettiği 23 
park ve 21 sosyal tesis ile 288 toplu konu-
tu da bugün Şehitkâmilli kardeşlerimize 
resmî olarak teslim ediyoruz. Büyükşehir 
Belediyemizin tamamladığı köprülü kav-
şakları, çöpten enerji üretme tesisini, çevre 
ve sokak düzenlemelerini yine bu törenle 
Gaziantep’e kazandırıyoruz. Gaziantep İl 
Özel İdaremizin tamamladığı Şahinbey Ka-
palı Spor Salonu’nu, yol çalışmalarını, içme 
suyu projelerini de bugün, burada hizmete 
alıyoruz. Organize Sanayii’nde, 20 milyon 
lira tutarında bir yatırımla ortaya çıkan, 
özel sektörümüze ait bir yem fabrikası da 
yine bu törenle hizmete giriyor. Toplamda, 
64 kalem ve 1 milyar 184 milyon liralık 
yatırım… Bunların tamamının Gazian-

tep’imize hayırlı olmasını diliyorum. Milli 
Eğitim Bakanlığımıza, Ulaştırma Bakanlı-
ğımız ve Karayolları Genel Müdürlüğümü-
ze, Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımıza, Vali-
liğimize, İl Özel İdaremize, Büyükşehir ve 
İlçe Belediyelerimize, Özel sektörümüze, 
bu anlamlı eserleri Gaziantep’e kazandır-
dıkları için şükranlarımı sunuyorum. Bu 
yatırımlarda katkısı olan tüm bakanlıkla-
rımızı, Gaziantepli bakanımızı, Gaziantep 
milletvekillerimizi de kutluyor, onlara da 
ayrıca teşekkür ediyorum.

Sevgili kardeşlerim, sevgili Gaziantepli-
ler…

Sanmayın ki açılışlarımız sadece bundan 
ibaret… Şimdi, bu açılış töreninin ardın-
dan Gaziantep Üniversitemize geçeceğiz. 
Orada, hem Fahri Doktora ünvanı tevdi 
törenini gerçekleştirecek, hem de üniversi-
temize kazandırdığımız eserlerin açılışını 
yapacağız. Gaziantep Üniversitemize, 70 
milyon lira bedelle inşa edilen 13 ayrı ya-
tırımı bugün resmî olarak kazandıracağız. 
Eğitim Fakültesi Derslik Binası, Diş Hekim-
liği Fakültesi Binası, Tıp Fakültesi binaları, 
Oğuzeli ve Araban Meslek Yüksekokulları, 
Spor Merkezi, Yemekhane, Kültür ve Kong-
re Merkezi ile diğer yatırımlar tamam-
landı. Bugün bu yatırımları da Gaziantep 
Üniversitemizin öğrencilerinin hizmetine 
sunuyoruz. Bitmedi… İnşallah, yarın, İs-
lahiye ve Nizip’e gidecek, orada kardeş-
lerimizle kucaklaşacak, kampları ziyaret 
edeceğiz. İslâhiye’de Adalet Sarayı’nın da 
resmî açılışını gerçekleştireceğiz. Tüm bu 
yatırımların, eserlerin tekrar Gaziantep’e 
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hayırlı olmasını Rabbim’den niyaz ediyo-
rum.

Sevgili kardeşlerim…

Bütün güney illerimiz gibi Gaziantep de 
Suriye’de yaşanan acı hadiselerden et-
kilendi ve etkileniyor. Gerek ekonomik, 
gerek ticari, gerek turizm anlamında, 
gerekse misafir ettiğimiz mülteciler anla-
mında, Gaziantep tahammül isteyen bir 
imtihan sürecinden geçiyor. Bakın, önceki 
hafta, Şanlıurfa’ya gittik, orada da toplu 
açılış gerçekleştirdik ve ardından Suriyeli 
kardeşlerimizi misafir ettiğimiz kampları 
ziyaret ettik. Hamdolsun, Şanlıurfalı kar-
deşlerimiz, Hatay gibi, Kilis gibi, büyük bir 
tahammül, özveri ve misafirperverlik için-
de kardeşlerini muhabbetle kucaklıyor. 
Aynı şekilde, Gaziantepli kardeşlerimizin 
de bu süreci başarıyla atlatacaklarına, yüz 
akıyla bu imtihandan geçeceklerine ben 
yürekten inanıyorum. 

İnşallah, Suriye’deki bu kanlı süreç sona 
erdiğinde, Suriye’de halkın iktidarı göreve 
geldiğinde, kardeşliğimiz daha da pekiş-
miş, muhabbetimiz daha da derinleşmiş 
olacak. Ekonomide, ticarette, eğitimde, 
turizmde inşallah Suriye ile o zaman yeni 
bir süreç, farklı bir süreç başlamış olacak. 
Suriye’deki eli kanlı diktatörün, eli kanlı 
caninin, o koltukta daha fazla oturabilmesi 
artık imkânsız hale gelmiştir. Suriye’deki 
rejim, hem kendi halkı, hem de dünya kar-
şısında meşruiyetini tamamen yitirmiştir. 
Şu andan itibaren en fazla, o koltukta 
oturma süresini bir miktar daha uzatabilir. 
Ama gerek Beşşar Esed, gerek onun cani 

yol arkadaşları er ya da geç, bugün ya da 
yarın, o makamları terk edecek ve halkla-
rına hesap verecekler. Kendi halkına karşı, 
ev, okul, sokak, fırın, çarşı, cami gözetmek-
sizin her yerde soykırım uygulayan, kendi 
halkına en canice, en alçakça muameleyi 
reva gören, kendi ülkesinin kadınlarına 
tecavüz edilmesine izin verecek kadar in-
sanlıktan çıkan birisinin, Suriye’nin başın-
da daha fazla kalabilmesi, o koltukta daha 
fazla oturabilmesi asla, ama asla mümkün 
değildir. Suriye halkının zaferi, Allah’ın 
izniyle çok yakın.

Bu zorlu süreçte, bu sıkıntılı süreçte, her 
imkânımızla Suriyeli kardeşlerimizin ya-
nında olmaya devam edeceğiz. Şu ana ka-
dar Türkiye’ye 224 bin Suriyeli kardeşimiz 
giriş yaptı, bunların, 66 bin 500’ü ülkesine 
geri döndü. Biz, şu anda, 13 çadırkent, 2 
Konteynır Kent ve 1 kabul merkezinde, 
157 bin 500 Suriyeli mülteciye ev sahipliği 
yapıyoruz. Gaziantep’te de, İslahiye, Kar-
kamış ve Nizip kamplarında 28 bin 650 
Suriyeli mülteciyi barındırıyoruz. Bunun 
yanında, Suriye’de kalanlara insani yar-
dım ulaştırılması için de yoğun gayret sarf 
ediyoruz. Türkiye genelinde yürütülen bir 
kampanya ile, Suriye’deki kardeşlerimize, 
en azından bir çadır, en azından bir batta-
niye ulaştırabilmek için gönül seferberliği 
başlattık, bunun da güzel sonuçlarını alıyo-
ruz. Tekrar ediyorum: İnşallah, bu sıkıntılı 
süreç kısa zaman içinde sona erecek. İnşal-
lah, Suriye’de halk muzaffer olacak ve hal-
kın taleplerine dayalı iktidar tesis edilecek. 
Zor günlerinde yanlarında olduğumuz 
Suriyeli kardeşlerimizin, iyi günlerinde de 
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inşallah beraber olacak, her alanda işbirli-
ğimizi çok daha ileri seviyelere taşıyacağız.

Sevgili kardeşlerim, sevgili Gaziantepli-
ler…

Biz, sadece Türkiye içinde değil, tüm 
dünyada Gaziantep’le iftihar ediyoruz. 
Gaziantep’in sanayisiyle iftihar ediyoruz. 
Gaziantep’in tarımıyla iftihar ediyoruz. 
Gaziantepli kardeşlerimizin çalışkanlığıy-
la, girişimciliğiyle, dürüstlüğüyle iftihar 
ediyoruz. Ancak, en çok da, Gaziantep’in 
bir barış şehri, bir kardeşlik şehri, bir da-
yanışma şehri olmasıyla iftihar ediyoruz. 
Şunu çok açık, çok net bir şekilde ifade 
etmek istiyorum: Gaziantep, bizim, diğer 
80 vilayette, gelecekte görmek istediği-
mizi bugünden bize gösteren bir şehirdir. 
Kardeşlikle büyüyen Gaziantep, inşallah 
tüm Türkiye’ye tüm dünyaya öncü olacak, 
örnek olacak. Gaziantep’te Türkler değil, 
Kürtler değil, Araplar değil; Gaziantep’te 
insan var, Gaziantep’te kardeşlik var, da-
yanışma var. Gaziantep’te, aynı kıbleye 
dönen, aynı Ezan-ı Muhammedi altında 
toplanan bir ulu çınarın farklı kolları, 
adeta bir gökkuşağı gibi farklı renkleri 
var. İşte bu kardeşlik, bu zenginlik, bu 
renklilik Gaziantep’i bugün Türkiye’nin, 
Ortadoğu’nun, tüm bu coğrafyanın yıldız 
şehri haline getirdi.

İşte biz, Şanlıurfa’da, Mardin’de, Şırnak, 
Batman, Hakkâri, Diyarbakır, Van’da, 
Bitlis, Muş, Bingöl, Tunceli’de, diğer tüm 
kentlerimizde, Gaziantep’teki bu manzara-
yı görmek istiyoruz. Bütün şehirlerimizin, 
dayanışma içinde, birlik içinde, kardeşlik 

içinde büyümesini, refaha ulaşmasını ar-
zuluyor, bunun mücadelesini veriyoruz. 
Gaziantep’in yaptığını Allah’ın izniyle Van 
da yapar. Gaziantep’in yaptığını, Allah’ın iz-
niyle Diyarbakır da başarır. Ama bizim hep 
birlikte bir şey yapmamız gerekiyor; bizim 
hep birlikte artık şu teröre dur dememiz, 
hep birlikte bu teröre yeter artık dememiz 
gerekiyor. Terör bu topraklara acıdan, göz-
yaşından başka hiçbir şey vermedi. Terör 
bu topraklara, öfkeden, nefretten, husu-
metten başka hiçbir şey getirmedi. Terör 
bu topraklara, açlıktan, yokluktan, sefalet-
ten başka hiçbir şey sağlamadı.

Çok açık söylüyorum… Eğer bugün, Diyar-
bakır bir Gaziantep kadar olamadıysa, bu-
nun en birinci sebebi terördür. Eğer bugün, 
Van, bir Gaziantep olamadıysa, bunun en 
birinci sebebi terördür. İşte onun için bi-
zim bu terörü artık Türkiye’nin gündemin-
den tamamen çıkarmamız gerekiyor. Silah-
ları aradan çekip, sıkılı yumrukları aradan 
çekip, öfkenin, nefretin diline bir son verip, 
insanca yaşamanın önünü açmamız, bunu 
güçlendirmemiz gerekiyor.

Biz, Hükümet olarak tam 10 yıldır böyle 
bir mücadelenin içindeyiz.10 yıldır, sa-
mimiyetle, kararlılıkla, dirençle, sabırla 
ve sebatla, terörü sona erdirmenin, tek 
tek şehirlerimizi kalkındırmanın müca-
delesi içindeyiz. Biz anneler ağlamasın 
dedikçe, birileri çıkıyor, anneler ağlamaya 
devam etsin istiyor. Biz gençler ölmesin 
dedikçe, birileri çıkıyor, gençler ölmeye 
devam etsin istiyor. Biz yoksulluk sona 
ersin dedikçe, insanın insana zulmü sona 
ersin dedikçe, birileri çıkıyor, benim bu 
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bölgedeki kardeşimi yokluğa, yoksulluğa, 
mağduriyete mahkûm etmek için elinden 
geleni yapıyor.

Bakın şu anda, kararlılıkla sürdürdüğü-
müz Milli Birlik ve Kardeşlik Projemiz 
kapsamında yeni bir adım atmaya devam 
ediyor, bu süreci kararlılıkla sürdürüyo-
ruz. Terör örgütünün eylemlere son verme-
si, yurtdışına çekilmesi ve silah bırakması 
için ne yapmak gerekiyorsa onu yapıyor, 
ilgili tüm kurumlarımızı çalıştırıyoruz. Te-
rör belasından kurtulmak hepimizin ortak 
amacıdır, ortak dileğidir. Bu yolda azimle, 
sabırla, kararlılıkla çaba göstermeye de-
vam edeceğiz.

Burada, Gaziantep’te, iki önemli hususun 
özellikle altını çizmek istiyorum. Birincisi: 
terör örgütü silahı bırakmadığı, saldırı-
larına son vermediği sürece, biz, terörle 
mücadeleyi tavizsiz, kararlı şekilde sürdü-
receğiz. Şimdi birileri çıkıyor, Hükümeti, 
devleti, operasyon yapmakla, bu süreci 
zedelemekle suçluyor… Hiç kusura bak-
masınlar… Elinde silahla bizim güvenlik 
güçlerimize kastedenlere karşı, öldürmek, 
saldırmak niyetiyle sınırlarımıza yönelen-
lere karşı, biz toprağımızı, vatanımızı tek 
bir geri adım dahi atmadan savunuruz ve 
savunuyoruz. Etkisiz hale getirilen terö-
ristler, Türkiye’ye, kusura bakmayın ama 
armut toplamak için gelmiyordu. İşte ön-
ceki gün, Mardin’de bir polisimize alçakça 
saldırdılar ve şehit ettiler. Sağduyulu, 
samimi, en önemlisi de vicdanı olan bir 
insan, öldürmek için gelen teröristin hak-
kını değil, öldürmek için kurulmuş terör 
örgütünün hakkını değil, insani olanın, in-

sanın hakkını savunur. Öldürme eylemini 
savunmak ahlaki bir tavır değildir. Ahlaki 
tavır, yaşama ve yaşatma hakkını savun-
maktır. Yaşama kastedenlere karşı en kü-
çük müsamahamız dahi olamaz. Silahlar 
bırakılıncaya kadar, terörle mücadeleden 
asla vazgeçmeyiz.

İkincisi husus da şu: Biz, 3 Kasım 2002’de 
girdiğimiz seçimden beri bunu savunuyo-
ruz. Hiç kimse çıkıp da, Kürtlerin temsilcisi 
biziz diyemez. Bu ülkede, terör örgütünün 
uzantısı partinin, etnik kimlik üzerinden 
siyaset yapan partinin aldığı oy oranı bel-
lidir; bizim partimizin, diğer partilerin 
aldıkları oy oranı bellidir. Türkiye’nin 7 
coğrafi Bölgesi’nde birinci olan parti, bizim 
partimizdir. 75 milyon Türkiye toplumun-
da her iki kişiden birinin oyunu alan parti, 
bizim partimizdir. Türkiye’de hiç kimse 
çıkıp da, şu etnik kökenin temsilcisi bizim 
partimizdir, biziz diyemez.

Size oy verenler olduğu gibi, ondan çok 
daha fazla size oy vermeyen, sizin yöntem-
lerinizi tasvip etmeyen Kürt kardeşlerim 
var. Biz, 75 milyonun tamamını kucakla-
yan bir iktidarız, böyle bir siyasi partiyiz. 
Bize oy versin ya da vermesin, herkesin 
hakkını savunan bir hükümetiz. Biz vatan-
daşlarımız arasında asla ayrım yapmayız. 
Başlattığımız bu yeni süreç de, belli bir ke-
simi, belli bir siyasi görüşü değil, 75 milyo-
nu muhatap alan, 75 milyonun tamamının 
acılarını dindirmeyi, kaygılarını gidermeyi 
hedefleyen bir süreçtir.

İnşallah, biz hayırlı bir amaç için iyi ni-
yetle gayretlerimizi sürdürüyoruz. Siyasi 
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partilerin, sivil toplum örgütlerinin, med-
yanın, üniversitelerin, özellikle de sizlerin 
desteğiyle biz bu süreci inşallah başarıyla 
sonuçlandıracağız. Sizden özellikle bizlere 
desteğinizi sürdürmenizi rica ediyorum. 
Bizlerden hayır duanızı eksik etmeyin. 
Bize inanın, bize güvenin… Bizim, bütün 
istikametimizi, rotamızı sizler belirlediniz, 
bundan sonra da Allah’ın izniyle siz ne 
derıseniz, biz onu yapacağız. Niyet hayır, 
akıbet hayr olacak inşallah…

Bir kez daha, bugün Gaziantep’e kazan-
dırdığımız eser, hizmet ve yatırımların 
hayırlı olmasını diliyorum. Bu yatırımların 
Gaziantep’e kazandırılmasında emeği ge-
çen tüm kurumlarımızı, Bakan, milletveki-
li, Vali, İl Özel İdaresi, kaymakamlarımızı; 
Belediye Başkan ve Belediye Meclis üye-
lerimizi, özel sektörümüzü tebrik ediyor, 
kendilerine teşekkür ediyorum. Yeniden 
kavuşmak, yeniden kucaklaşmak temen-
nisiyle, sizleri de sevgiyle, saygıyla selam-
lıyor, hepinizi Rabbime emanet ediyorum.
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Sevgili Kayserililer, değerli kardeşlerim... 
Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, 
bugün Kayseri’de, Erciyes’te açılışını yaptı-
ğımız tesislerin ve hizmetlerin, Kayseri’ye, 
Kayseri kardeşlerimize, ülkemize ve mille-
timize hayırlı olmasını diliyorum.

Bugün burada, toplam yatırım bedeli 123 
milyon lira olan 41 tesis ve hizmeti Kayse-
ri’mize kazandırıyoruz. Kayseri Büyükşe-
hir Belediyemizi, Başkanımız ve ekibini, 
bu son derece önemli yatırımlardan dolayı 

tebrik ediyor, kendilerine teşekkür ediyo-
rum.

Biliyorsunuz, geçtiğimiz 1 Temmuz tari-
hinde yine Kayseri’ye gelmiş, hem sizlerle 
hasret gidermiş, hem de 512 milyon lira 
yatırım bedeli olan 90 kalem hizmetin 
toplu açılışını yapmıştık. Kayseri’ye ne 
yapsak az. Çünkü Kayseri, dinamizmi, 
çalışkanlığı, başarıları ile ülkemizin ta-
mamına örnek olan bir şehir. Anadolu’da, 
Trakya’da kendi imkânlarıyla, kendi po-

Toplu Açılış Töreni

Kayseri | 10 Şubat 2013
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tansiyeliyle gelişmek, büyümek isteyen şe-
hirlere Kayseri’yi örnek gösteriyoruz. Ener-
ji gibi, turizm gibi, tarım gibi sadece tek 
bir sektöre sırtını dayamadan her alanda 
uluslararası çapta başarılar ortaya koyan 
Kayseri’nin başarılarıyla iftihar ediyoruz. 
Biz de Kayseri’nin bu gayretini, bu azmini 
karşılıksız bırakmıyoruz.

İşte bugün, altı ay sonra yine bir toplu açılış 
vesilesiyle sizlerle birlikteyiz. Kayseri’yle 
birlikte bütün İç Anadolu Bölgemizin sim-
gesi olan Erciyes dağını turizm alanında 
çok ileri bir yere taşıyacak tesisleri bugün 
hizmete açıyoruz. Bunların içinde yer alan 
ve 6 ayrı kısımdan oluşan Mekanik Te-
sisleri ve Yürüyen Bantları bugün burada 
hizmete sunuyoruz. Yine 6 ayrı kısımdan 
oluşan Yapay Karlama Tesislerinin açılışı-
nı da bugün yapıyoruz. Bunlarla birlikte, 
otopark, çevre düzenlemesi, ağaçlandırma, 
idari binalar, sosyal tesis gibi ünitelerin de 
açılışını gerçekleştiriyoruz. Aynı şekilde, 2 
adet kayak pistiyle birlikte gölet, dağ yolu, 
doğalgaz hattı, kızak parkuru gibi alt ve üst 
yapı tesislerini de bugün hizmete alıyoruz. 
Erciyes dağına yapılan bu güzel tesisler ya-
nında, Kayseri Büyükşehir Belediyemizin 
tamamladığı 12 ayrı yol yapım çalışması-
nın açılışını da bu vesileyle gerçekleştiri-
yoruz.

Tüm bu tesislerin Kayseri’mize hayırlar ge-
tirmesini, bereket getirmesini diliyorum. 
Bu tesislerle, İç Anadolu’muzun simgesi 
olan Erciyes dağımızın, turizm alanında 
ülkemizde ve dünyada önemli bir merkez 
haline dönüştürülmesi yolunda önemli bir 
adım atıldığına inanıyorum. Kayseri, diğer 

özelliklerinin, diğer başarılarının yanısıra, 
bu tesislerle inşallah ülkemizin önemli 
turizm merkezlerinden biri haline dönü-
şerek, bu alanda da örnek bir şehir haline 
gelecek. Erciyes dağı tesislerinin ve yol ya-
pım çalışmalarının şehrimize ve ülkemize 
kazandırılmasında emeği geçen, başta Bü-
yükşehir Belediyemiz olmak üzere herkesi, 
tüm kurumlarımızı kutluyorum. Bu tesis-
lerin inşasında emeği geçen, alınteri olan 
işçisinden mühendisine tüm çalışanlara 
şükranlarımı sunuyorum. 

Değerli kardeşlerim...

Kayseri, inşallah önümüzdeki dönemde de 
ülkemizin önde gelen lokomotif şehirlerin-
den biri olmaya devam edecek. Bunun için 
biz Kayseri’ye her türlü desteği vermeye 
devam edeceğiz. Kayseri, kendisiyle bir-
likte çevresindeki şehirleri de geliştiren, 
kalkındıran, onları da şevklendiren bir 
şehir. Kayseri, sadece sanayisiyle, sadece 
ticaretiyle değil, turizm potansiyeli ve bir 
bilim yuvası, bir bilim merkezi olması ha-
sebiyle de Türkiye’nin parlayan bir yıldızı. 
Selçuklu eserleriyle, Osmanlı eserleriyle, 
şifahaneleriyle, başta Erciyes olmak üzere 
tabii güzellikleriyle Kayseri turizmde de 
artık farklı bir konuma yükseliyor.

Son 10 yılda açtığımız 3 yeni üniversi-
teyle birlikte toplamda 4 üniversitesiyle, 
Türkiye’ye Mimar Sinanlar yetiştirmiş 
Kayseri, artık bilimde, sanatta, kültürde 
de öne çıkıyor. Siyasette, devlet idaresinde 
zaten çok büyük isimleri Türkiye’ye ka-
zandıran Kayseri, tüm alanlarda elde ettiği 
başarıyla sadece Türkiye’de değil, dünya-
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da da ilgiyle, takdirle izleniyor. İnşallah, 
Kayseri’den aldığımız ilhamla, Kayseri’nin 
hayır dualarıyla, Kayseri’nin desteğiyle biz 
de Türkiye’yi büyütmeye devam ediyoruz, 
devam edeceğiz. Biliyorsunuz Hükümet 
olarak 2023 yılına, Cumhuriyetimizin ku-
ruluşunun 100’üncü yıldönümüne ilişkin 
çok yüksek hedefler belirledik ve bu hedef-
lere doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Biz 
göremesek de bizden sonraki nesiller için 
şimdi yine önemli bir tarihi, 2071 yılını 
da bir hedef olarak koyduk ve bu yolda da 
hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bir Selçuklu, 
bir Osmanlı, aynı zamanda modern bir 
Cumhuriyet şehri olan Kayseri’nin, 2023 
hedeflerinde olduğu gibi, 2071 hedeflerin-
de de öncü olacağına yürekten inanıyor, 
Kayseri’ye bu ruhla, bu anlayışla yatırımlar 
yapıyoruz.

Değerli kardeşlerim…

Erciyes’in soğuğu zaten dillere destandır… 
Ben sizleri burada daha fazla soğuğa ma-
ruz bırakmak istemiyorum. İnşallah, bu 
açılışın ardından da Kayseri’de temasla-
rımız devam edecek. Allah ömür verdiği 
müddetçe, Kayseri’yle kucaklaşmamız, 
muhabbetimiz eksilmeden sürecek. Açılı-
şını yaptığımız eser, hizmet ve yatırımların 
tekrar sizlere hayırlı olmasını diliyorum. 
Kayseri Büyükşehir Belediyemize, katkı 
veren, destek veren tüm kurumlarımıza 
teşekkür ediyorum. Yeniden buluşmak, 
yeniden kavuşmak umuduyla hepinizi sev-
giyle selamlıyor, sizleri Rabbime emanet 
ediyorum.
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Sevgili Mardinliler, sevgili kardeşlerim... 
Sizleri en kalbi duygularımla, bugün bir 
kez daha hasretle, muhabbetle selamlıyo-
rum. Buradan bütün Mardin’e, Dargeçit’e, 
Derik ’e ,  Kız ı l tepe’ye ,  Mazıdağı ’na , 
Midyat’a, Nusaybin’e, Ömerli’ye, Savur’a, 
Yeşilli’ye, oralarda yaşayan tüm kardeşle-
rime selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum.

Şunu bütün samimiyetimle ifade ediyo-
rum… Biz Mardin’e aşığız… Biz, 76 milyon 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyla birlik-

te Mardinlilere de, sizlere de sevdalıyız. 
Mardin’e olan sevdamızın, Mardin’e olan 
tutkumuzun bir gereği olarak, yılda en az 
bir kere buraya geliyor, sizlerle muhabbet 
ediyor, sizlerle hasret gideriyoruz. Her 
geldiğimizde ya toplu açılışlar yapıyor, ya 
da müjdeler veriyor, o müjdelerin gerçeğe 
dönüşmesi için onları sıkı sıkıya takip edi-
yoruz.

Bakın, Mardin’e 11 Aralık 2010 tarihinde 
geldik, 78 farklı eserin açılışını gerçek-

Toplu Açılış Töreni

Mardin | 16 Şubat 2013
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leştirdik. Bundan 6 ay sonra, 7 Haziran 
2011’de, yani seçimlerin hemen öncesinde 
Mardin’e geldik, burada sizlerle kucaklaş-
tık, aynı zamanda müjdeler açıkladık. Ge-
çen yıl, 8 Mart’ta yine Mardin’e geldik, 143 
milyon lira bedelle yaptığımız 38 farklı 
eser ve hizmetin toplu açılışını gerçekleş-
tirdik.

Bugün yine Mardin’deyiz… Bugün yine, 
yeni bir toplu açılış törenindeyiz.27 mil-
yon lira bedelle, 29 farklı eser ve yatırı-
mı, bugün burada resmî olarak hizmete 
alıyoruz. Yarın Midyat ve Kızıltepe’de 
açacağımız eserlerle, Mardin’e bir kerede 
kazandırdığımız yatırım ve hizmet bedeli 
31 milyona, açılışını yaptığımız eser sayısı 
da 39’a ulaşıyor. Mardin Belediyemizin 
tamamladığı bir Nikah Salonu ile Eğitim 
ve Etüt Merkezi’ni bugün hizmete alıyoruz. 
Mardin’e kazandırdığımız Artuklu Üniver-
sitesi hızla büyümeye, Türkiye içinde oldu-
ğu kadar, dünyada da ses getirmeye devam 
ediyor. Artuklu Üniversitemize kazandır-
dığımız bir Sanat Galerisi’nin de açılışını 
bugün, burada yapıyoruz.

Mardin’e yine çok sayıda okul yaptık, çok 
sayıda derslik kazandırdık. Millî Eğitim 
Bakanlığı’mız tarafından yaptırılan, hayır-
severlerimizin de destek verdiği, 2 ilkokul, 
1 ortaokul, 2 anaokulunu bugün açıyoruz. 
Mardin Valiliğimiz tarafından yaptırılan 
Müftülük Sitesi ve Kültür Merkezi’ni, Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız tarafın-
dan yaptırılan Rehabilitasyon Merkezi ve 
Aile Destek Merkezini yine bugün hizmete 
alıyoruz… Bunlar, Mardin Merkez’de açılı-
şını yaptığımız hizmetler…

İlçelerimizi elbette unutmadık, unutmu-
yoruz… Yeşilli’de, Belediyemizin çeşitli 
hizmet ve yatırımlarını, Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığımızın projelerini, 
17 derslikli bir ortaokul ve 2 derslikli 
bir ilkokulu buradan hizmete alıyoruz. 
Derik’te, İmam Hatip Lisesi’nin, Gençlik 
Merkezi’nin, Anaokulunun, 3 köyümüzde 
3 ilkokul ve lojmanının da açılışını bugün 
buradan yapıyoruz.

Geliyorum Nusaybin’e… Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığımızın Aile Destek 
Merkezi’ni, 2 derslikli İlkokulu bu törenle 
hizmete alıyoruz. Savur ilçemizde Ta-
rımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme 
Kurumu’nca desteklenen projeler ile 6 köy-
de 9 okul lojmanını açıyoruz. Dargeçit’te 
Ilısu İlköğretim Okulu’nu açıyoruz. Mazı-
dağı, Yeşilli ve Derik’te, çeşitli KÖYDES ve 
SODES Projelerini de tamamladık, bugün 
onların da resmî açılışlarını yapıyoruz. 
Kızıltepe ve Midyat’a inşallah yarın gide-
cek, oraları ziyaret edecek, oralara kazan-
dırdığımız eser ve hizmetleri de yerinde 
açacağız. Tüm bu hizmetlerin, bu eser ve 
yatırımların, Mardin’e, ilçelerimize, köy-
lerimize, Mardinli kardeşlerimize hayırlı 
olmasını diliyorum. Bu eserlerin, bu yatı-
rımların kazandırılmasında emeği geçen 
tüm bakanlarımızı, bakanlıklarımızı, vali-
mizi, kaymakamlarımızı, belediye başkan-
larımızı kutluyor, işçisinden mühendisine 
kadar, emeği geçen herkese teşekkür edi-
yorum. Hayırseverlerimizi ayrıca kutluyor, 
Mardin’e hizmetlerinden dolayı kendileri-
ne şükranlarımı sunuyorum.
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Sevgili kardeşlerim, sevgili Mardinliler…

Geçen yıl, son derece anlamlı bir günde 
Mardin’i ziyaret ettik…8 Mart’ta, yani tüm 
dünyada Kadınlar Günü’nün kutlandığı 
anlamlı bir tarihte, Mardin’den, Mardin’in, 
Türkiye’nin, tüm dünyanın kadınlar 
gününü tebrik ettik. Dünya Kadınlar 
Günü’ne iki hafta var… Ama ben şimdiden, 
Mardin’den, tüm hanım kardeşlerimizin 
kadınlar gününü kutluyor, mutlu, huzurlu, 
güvenli bir gelecek temenni ediyorum.

Şimdi benim Mardin’den iki önemli ko-
nuda ricam var… Biliyorum, Mardin’de 
kadına el kalkmaz… Biliyorum, Mardin’de 
kadına, çocuğa şiddet uygulanmaz… Ama 
eğer bu yanlışı yapanlar varsa, bu hataya 
düşenler varsa, toplum olarak, Mardinliler 
olarak, o kişileri uyaracak, bu insanlık dışı 
davranıştan vazgeçmelerini isteyeceğiz. 
Mardinli Hanım kardeşlerim de, dayak 
karşısında, şiddet karşısında boyunlarını 
eğmeyecek, şiddeti sineye çekmeyecekler. 
Gerek hanım kardeşlerimizin haklarını ile-
ri seviyelere taşımak, gerek onları şiddet-
ten korumak için Anayasa’da ve yasalarda 
çok önemli düzenlemeler yaptık. Hanım 
kardeşlerim haklarını bilsinler, şiddet kar-
şısında seslerini yükseltsinler.

Ayrıca Türkiye genelinde, Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığımızın öncülüğünde 
Aile Destek Merkezleri açmaya devam 
ediyoruz. Mardin’de bugün, İstasyon ma-
hallesinde, Yalım beldesinde, Nusaybin 
ilçesinde 3 ayrı Aile Destek Merkezi açıyo-
ruz. Yarın da inşallah Kızıltepe’de bir Mer-
kez daha açacağız. Şu ana kadar, Türkiye 

genelinde 50 Aile Destek Merkezi açtık ve 
15 bin hanım kardeşimiz bu merkezlerden 
istifade etti. Mardinli Hanım kardeşleri-
mizin de açılan Aile Destek Merkezleri’ne 
gitmelerini, orada kurslara katılmalarını, 
etkinliklere, eğitimlere dâhil olmalarını 
ben özellikle rica ediyorum.

Mardin’den ikinci bir ricam daha var… 
Sevgili kardeşlerim, sevgili Mardinliler… 
Enerji Bakanlığımızın tespitlerine göre, 
maalesef Mardin’de elektrik kayıp kaçak 
oranı yüzde 76’lara kadar ulaşmış durum-
da. Yani tüketilen elektriğin ancak 4’te biri 
tahsil ediliyor. İlgili birimlerimiz kayıp ve 
kaçaklarla yasalar çerçevesinde mücadele 
ediyor. Ama Mardinli kardeşlerimin, ya-
salardan önce kendi vicdanlarıyla hareket 
edip, bu yöntemin önüne geçmelerini 
önemle rica ediyorum. Bakın Mardin’in 
çok güzel bir sözü var… Yerden olan, yere 
döner… Hepimiz yerden geldik, toprak-
tan geldik, toprağa döneceğiz… Hepimiz, 
dünyada yaptıklarımızdan tek tek sorguya 
çekileceğiz. Mardin, helali de, haramı da 
çok çok iyi bilir. Bu konuda hassasiyet 
içinde olacağınıza yürekten inanıyorum. 
Yine Mardin’de söylenen güzel bir söz var: 
hiçbir koyun, kendi kuzusunu çiğneyip 
geçmez… Devlet sizin kuzunuzdur, devle-
tin kurumları sizin kuzunuzdur… Onlar, 
sizlere hizmet etmek, sizlere hizmetkârlık 
etmek için vardır. Onları çiğneyip geçme-
yeceğinize, onlara hassas davranacağınıza 
inanıyor, sizlere güveniyorum.

Sevgili Mardinliler, sevgili kardeşlerim…
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12 Haziran seçimlerinde burada mitin-
gimizi yaparken sizlere bir söz verdik… 
Geçen yıl, 8 Mart’ta toplu açılış töreninde 
de sizlere buradan müjdeyi açıkladım… 
Mardin, artık Büyükşehir Belediyesi sta-
tüsüne kavuştu ve inşallah önümüzdeki 
yıl seçimlere Büyükşehir Belediyesi olarak 
girecek. Mardin’in en uzak köylerine, hatta 
mezralarına kadar çok daha hızlı, daha 
fazla ve daha kaliteli hizmet ulaşacak. 
Geçen ay, 24 Ocak’ta Mardin’e bir başka 
müjde daha verdik… Mardinli bir kardeşi-
niz, sizlerin oylarıyla Meclise gelen, sizin 
vekiliniz, Sayın Muammer Güler’i İçişleri 
Bakanı olarak atadık. Mardinli bir İçişleri 
Bakanı’ndan, inşallah Mardin de, diğer 
80 vilayet de istifade edecek. Mardin’deki 
huzur, Mardin’deki kardeşlik, Mardin’deki 
dayanışma inşallah tüm Türkiye’ye sirayet 
edecek.

Şimdi bakın sevgili Mardinliler… Ben, git-
tiğim her yerde, her şehrimizde, Mardin’i 
diğer 80 vilayetimize örnek olarak göste-
riyorum. Mardin’deki kardeşliği, buradaki 
renkliliği, buradaki uyumu, ahengi, gitti-
ğim her ilde anlatıyorum. Mardin, son 10 
yılda kardeşlikle büyüdü, daha da güzel-
leşti ve inşallah önümüzdeki süreçte daha 
da büyüyecek ve güzelleşecek. Mardin, 
kardeşlikle büyüyerek, bu bölgedeki diğer 
tüm illere de örnek oldu ve olmaya devam 
edecek. Şimdi ben bugün burada bir şeyi 
sizlerle açık açık konuşmak zorundayım…

Sevgili Mardinliler…

Biz, Hükümet olarak, tarihî nitelikte bir 
adım attık ve Türkiye’de red, inkâr, asimi-

lasyon politikalarına son verdik. On yıllar 
boyunca devam eden sorunların üzeri-
ne kararlılıkla gittik. On yıllar boyunca 
görülmeyen, inkâr edilen, ihmal edilen 
meselelere büyük bir samimiyetle eğildik. 
Doğu’nun, Güneydoğu’nun kırık kalbini 
tamir etmek için, gönülleri kazanmak için 
gerçekten zor, gerçekten çetin bir müca-
dele verdik. Ama artık öyle bir noktaya 
geldik ki, şimdi söz sırası sizde. Şimdi artık 
eyleme geçme sırası sizde. Şimdi artık sü-
rece dâhil olma, süreçte sorumluluk alma 
sırası sizde. Biz devlet olarak, hükümet 
olarak onlarca adım attık; şimdi sizlerden 
bir adım bekliyoruz. Biz bu adımı bütün 
kardeşlerimizden bekliyoruz. Biz bu adı-
mı özellikle hanım kardeşlerimizden, 
annelerden bekliyoruz. Sizden şu teröre, 
şu terörün kanlı cinayetlerine, şu terörün 
sinsi baskısına artık dur demenizi, cesaret-
le buna karşı çıkmanızı bekliyoruz. Eğer 
terör sona ererse, inanın, ne Mardin’de, ne 
Diyarbakır’da, ne Siirt’te, Muş’ta, Bingöl’de 
işsizlik diye bir sorun kalmayacak. Eğer 
şu terör biterse,  Tunceli ’de,  Van’da , 
Hakkâri’de, Batman’da, Şırnak’ta Bitlis’te 
yoksulluk diye bir şey kalmayacak.

Bakın şu anda, Şanlıurfa son derece hızlı 
şekilde büyüyor, gelişiyor, hem işsizliğin, 
hem yoksulluğun üzerine çok hızlı şekilde 
gidiyor. Gaziantep aynı şekilde kardeşlikle 
büyüyor. Adıyaman aynı şekilde huzurla, 
güvenle büyüyor. Mardin, dayanışmayla, 
hoşgörüyle büyümeye devam ediyor. Ama 
daha kat edeceğimiz uzun bir mesafe var. 
Çözüme kavuşturmamız gereken mese-
leler var. Eğer siz bize destek verirseniz, 
siz bizim yanımızda, bizim arkamızda 
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durursanız, Allah’ın izniyle biz işsizliği de, 
yoksulluğu da, acıyı da, kanı, gözyaşını da 
artık gündemden çıkarırız.

Bakın biz, Mardin’e bir üniversite kazan-
dırdık, Mardin Artuklu Üniversitesi’ni 
kurduk. Orada kalmadık… Bir binaya 
bir tabela asmakla yetinmedik… Mardin 
Artuklu Üniversitesi, bölgenin en canlı, 
en renkli, en coşkulu üniversitelerinden 
biri oldu. Artuklu Üniversitesinde, 2009 
yılında Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdik 
ve Yaşayan Diller Enstitüsü’nü kurduk. 
Enstitüde; Kürt Dili ve Kültürü Anabilim 
Dalı, Süryani Dili ve Kültürü Anabilim 
Dalı ile Arap Dili ve Kültürü Anabilim 
Dalı alanlarında kaliteli nitelikte mastır ve 
doktora öğrencileri yetiştiriliyor. Şu anda, 
bu Enstitü’de, 568 öğrencimiz lisansüstü 
öğretime devam ediyor. Bu öğrencileri-
mizden 500’ü, Milli Eğitim Bakanlığımıza 
bağlı ilköğretim okullarının 5.6.7.8’inci 
sınıf larında okutulacak Seçmeli Kürtçe 
Dersi için Kürtçe öğretmen adayı olarak 
eğitim görüyor.

Biz bu seviyeye inanın kolay gelmedik… 
Önümüze çok engeller çıkarıldı. Çok ba-
direler atlattık. Irkçılık yapan partilerin, 
terörün uzantısı olan partilerin istismar 
siyasetleriyle çok mücadele ettik. Ama siz 
bize destek verdiniz, Türkiye bize destek 
verdi, 81 vilayet, 7 coğrafi bölge bize des-
tek verdi ve işte bu seviyelere ulaştık.10 yıl 
önce, Mardin’de bir üniversite kurulacak 
denilse, buna hiç kimse inanmazdı.10 yıl 
önce, Mardin’deki üniversitede Kürtçe 
Öğretmenleri yetişecek denilse, buna hiç 
kimse inanmazdı. Ama biz yaptık, bunu ba-

şardık ve hamdolsun süreç olumlu yönde 
ilerliyor. Şu anda, ortaokullarımızda, lise-
lerimizde, öğrenci ya da velisi istediğinde, 
Kur’an-ı Kerim dersi veriliyor, Siyer-i Nebi 
dersi veriliyor, çeşitli diller öğretiliyor.

10 yıl önce bu haklar dile getirildiğinde, 
Türkiye bölünür diyorlardı… Türkiye 
bölünmedi, tam tersine Türkiye daha bir 
kucaklaştı, daha bir kaynaştı, kardeşliğini 
daha bir pekiştirdi.

Bu güzel süreç inşallah çok daha iyi seviye-
lere ulaşacak. Türkiye genelinde inşallah 
kardeşliğimiz daha da büyüyecek ve ebedi 
olacak. Ama işte hep beraberce bizim de, 
sizin de, bu terörü artık Türkiye’nin gün-
deminden çıkarmamız gerekiyor. Büyü-
menin, ilerlemenin, çözümün, özellikle de 
kardeşliğin önünde duran bu terörü bizim 
Türkiye’den söküp atmamız gerekiyor. 
Biz bu ülkede artık acıları değil, başarıları 
konuşmak istiyoruz. Bu ülkede biz artık 
ölümleri değil, sevinçleri konuşmak isti-
yoruz. Biz bu ülkede artık silahların değil, 
fikirlerin, siyasetin konuşmasını istiyoruz.

Fikirleri olan, düşüncelerine inanan, güve-
nen, silaha başvurmaz, eline silah almaz. 
Silah, fikri olmayanların, kendi fikrine, 
kendi düşüncesine inanmayanların, gü-
venmeyenlerin bir yöntemidir. İşte biz, 
silahların aradan çekildiği, sıkılı yumruk-
ların açıldığı, bir barış, huzur ve kardeşlik 
ortamını tesis etmek için samimiyetle çalı-
şıyoruz. Allah’ın izniyle, sizlerin desteği ve 
hayır duasıyla, biz bu terörü Türkiye’nin 
gündeminden söküp atacak, kardeşliği 
daha güçlü şekilde tesis edeceğiz. Eliniz-



Recep Tayyip ERDOĞAN

48

den bir şey geliyorsa, elinizle lütfen yan-
lışı düzeltin. Elinizden bir şey geliyorsa, 
dilinizle lütfen yanlışı düzeltin. Elinizden, 
dilinizden bir şey gelmiyorsa, en azından 
gönülden dua edin ve bu süreç düze çıksın.

Ben, bugün açılışını yaptığımız hizmet ve 
eserlerin tekrar hayırlı olmasını diliyorum. 
Bu hizmet ve eserlerin Mardin’e kazan-
dırılmasında emeği geçen tüm kurumla-
rımızı tekrar tebrik ediyorum, teşekkür 
ediyorum. Mardin’e sevdamız hiç eksilme-
den devam edecek. Mardin aşkla, sevdayla, 
kardeşlikle büyümeye devam edecek. Yeni 
açılışlarda görüşmek, buluşmak umuduyla 
hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
Sağ olun, var olun, Allah’a emanet olun…
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Değerli Kızıltepeliler, sevgili Mardinliler, 
değerli kardeşlerim... Sizleri en kalbi duy-
gularımla selamlıyor, açılışını yaptığımız 
yatırımların Kızıltepe için, burada yaşayan 
kardeşlerimiz, özellikle de çocuklarımız, 
hanım kardeşlerimiz için hayırlı olmasını 
diliyorum.

Dün Mardin’de toplu açılış töreni gerçek-
leştirdik; ardından bugün Midyat’ta yine 
bir toplu açılış gerçekleştirdik. Şimdi de 
Kızıltepe’de, Milli Eğitim Bakanlığı’mız ile, 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın 
tamamladığı 6 farklı yatırımın açılışını 
yapıyoruz. Çakır İlköğretim Okulu’nu, 
Gökçe Beldesi’nde Anaokulu’nu, Köprü-
başı İlköğretim Okulunu, Yayıklı Köyü 
İlköğretim Okulunu, Mezopotamya Lisesi 
Spor Salonu’nu, Kızıltepe Aile Destek 
Merkezi’ni, bugün resmî olarak sizlere ka-
zandırıyoruz. Bu eserlerin, bu yatırımların 
hayırlı olmasını diliyorum. Milli Eğitim 
Bakanlığı’mıza, Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı’mıza, Mardin Valiliği’mize, Kı-

Toplu Açılış Töreni

Kızıltepe, Mardin | 17 Şubat 2013
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zıltepe Kaymakamlığı’mıza, bu yatırımla-
rın vücuda gelmesine verdikleri destek ve 
emek için tek tek teşekkür ediyorum.

Şunu burada, Kızıltepe’de özellikle ifade 
etmek istiyorum… Biz, hiçbir ilimize, hiç-
bir ilçemize, hiçbir köyümüze ya da mez-
ramıza; oralardan aldığımız oya bakarak 
avır belirleyen bir Hükümet değiliz. Biz, 
hizmeti oy oranlarıyla değerlendirmeyiz. 
Biz, hizmeti, ideolojilerle asla değerlendir-
meyiz. Bizim için 81 vilayet birdir, tüm il-
çeler, tüm köyler bizim nazarımızda birdir. 
İstanbul’un Fatih ilçesine hangi nazarla 
bakıyorsak, Hakkâri’nin Yüksekova’sına 
da aynı nazarla bakarız. Ankara’nın Ke-
çiören ilçesine hangi nazarla bakıyorsak, 
Mardin’in Kızıltepe ilçesine de biz aynı na-
zarla bakarız. 76 milyon, bizim için tek bir 
millettir, birdir, beraberdir, kardeştir. Bu 
ilçeden şu partiye oy çıktı, öyleyse hizmet 
gitmesin, öyleyse yatırım gitmesin, yol, 
okul, konut yapılmasın…

Bizim hizmet anlayışımızda bu hiçbir 
zaman olmadı ve olmayacak. Değil mi ki 
insandır, bizim nazarımızda kutsaldır… 
Değil mi ki insandır, bizim için eşrefi 
mahlûkattır, yaradılmışların en şereflisi-
dir. Değil mi ki insandır, bizim nazarımız-
da da, devletin nazarında o, birinci sınıf 
vatandaştır. İşte bu anlayışla, “yaradılanı 
severiz yaradandan ötürü” anlayışıyla, 780 
bin kilometrekarenin tamamına hizmet 
götürüyor, tamamına hizmet kazandırıyo-
ruz. Biz, birileri gibi, ideolojiyi, hizmetin 
önüne geçiren, ideoloji ile gözleri kapatıp, 
şehrini yokluğa, yoksulluğa, çamura, çöpe 
terk edenlerden de değiliz.

Bu ülkenin vatandaşı, her nerede olursa 
olsun, her hangi inanca, etnik kökene, gö-
rüşe sahip olursa olsun, insanca yaşamayı, 
insanca bir ortamda, insanca bir belediye-
cilik anlayışıyla yaşamayı ziyadesiyle hak 
ediyor. Sizler, çamuru hak etmiyorsunuz, 
çöpü hak etmiyorsunuz, sokaklardan 
akıp giden kanalizasyonu haketmiyorsu-
nuz. Sizler, yoksulluğu, işsizliği, hele hele 
acıyı, gözyaşını hiç ama hiç hak etmiyor-
sunuz. Kızıltepe, çalışkan insanlarıyla, 
zeki gençleriyle, umut dolu çocuklarıyla, 
mutlu, huzurlu, güvenli bir yaşamı, böyle 
bir geleceği hak ediyor. Kızıltepe, terörle, 
kanla, gözyaşıyla değil; yatırımlarıyla, ba-
şarılarıyla, sevinçleriyle öne çıkmayı hak 
ediyor. Bizim, el birliği yapıp, gönül birliği 
yapıp, kader birliği yapıp, artık farklı bir 
Kızıltepe’yi inşa etmemiz gerekiyor.

Sevgili kardeşlerim…

Etnik milliyetçiliğin, kavmiyetçiliğin, ka-
bileciliğin, hele hele bunları bir üstünlük 
olarak görmenin her türlüsü kötüdür, her 
türlüsü şeytandandır. Her kim ki, ken-
disini diğerlerinin üzerinde görüyorsa, 
kibirleniyorsa, diğerlerini küçümsüyorsa, 
bilin ki o şeytanın izindedir. Bizler, aynı 
toprakların, aynı tarihin, aynı medeniyetin 
evlatlarıyız. Bizler, dedeleri aynı mezar-
larda, aynı şehitliklerde yatan bir ecdadın 
torunlarıyız. Bizler, aynı kıbleye dönen, 
aynı duaları eden, minarelerimizden aynı 
ezanları dinleyen bir milletiz. Husumet, 
sadece ve sadece bizim ortak düşmanları-
mızı sevindirir. Nefret, öfke, şiddet; sadece 
bizim ortak düşmanlarımızı umutlandırır. 
Artık düşmanı sevindirmeyeceğiz. Artık 
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aramıza nifak sokmak isteyenleri, öfkenin 
ve nefretin dilini kullananları, gençlerin 
kanıyla beslenen savaş baronlarını se-
vindirmeyeceğiz. Biz kardeş olacağız, bir 
olacağız, beraber olacağız ve düşman haset 
edecek; ama biz sevinmeye, büyümeye de-
vam edeceğiz.

Türkiye’nin tamamında çok büyük bir 
umut atmosferi oluştu. İnanın, sizler bu-
rada ne kadar umutluysanız, Rize’deki 
kardeşim de o kadar umutlu. Sizler bura-
da ne kadar umutluysanız, İstanbul’daki 
vatandaşlarımız da o kadar umutlu. Bu 
umudu heba etmeyelim. Bu süreci sabo-
te etmek isteyenlere fırsat tanımayalım. 
Düşmanı değil; artık anneleri, artık baba-
ları, artık kadınları sevindirelim. Tarihte 
olduğu gibi, bugün de safları sık tutalım ve 
güçlü bir geleceğe, aydınlık bir geleceğe, 
kardeşçe bir geleceğe birlikte yürüyelim. 
Silahların susması, sıkılı yumrukların açıl-
ması, fikirlerin ve siyasetin konuşması için 
yüreğimizi ortaya koyalım.

Allah’ın izniyle, sizlerin hayır dualarıyla, 
hepimizin gayretiyle, inşallah bu hayırlı 
niyet, hayırlı neticelere vasıl olacak. Allah 
yolumuzu açık etsin diyorum. Allah yar ve 
yardımcımız olsun diyorum. Yeniden ka-
vuşmak, yeniden kucaklaşmak umuduyla, 
hepinizi Rabbime emanet ediyor, sizleri 
muhabbetle selamlıyorum.
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Değerli Midyatlılar, sevgili Mardinliler, de-
ğerli kardeşlerim... Sizleri en kalbi duygu-
larımla, hasretle, muhabbetle selamlıyor, 
açılışını yaptığımız hizmetlerin, eserlerin, 
Midyatımıza, Midyatlı kardeşlerimize ha-
yırlı olmasını diliyorum.

Midyat Belediyemiz tarafından yapımı 
tamamlanan, Belediye Kültürevi, Mahmut 
Pak Parkı, Sağlık Parkı ve Gölcük Parkı’nı 
bugün hep birlikte resmî olarak hizmete 
alıyoruz. Bu hizmetlerin Midyat’ımıza 

kazandırılmasında emeği geçen Belediye 
Başkanımızı ve ekibini yürekten kutlu-
yorum. Dün de Mardin’de bir toplu açılış 
töreni gerçekleştirerek 27 milyon lira 
yatırım bedeli olan 29 adet tesis ve eseri 
hizmete açtık.

Buradan Kızıltepe’ye geçeceğiz, orada da 
çoğunluğu eğitim kurumu olan 6 tesisi hiz-
mete açacağız. Her zaman ifade ediyorum; 
bizim siyasetimiz hizmet siyaseti. Biz, 
milletimize hizmetkâr olmak için bu yola 

Toplu Açılış Töreni

Midyat, Mardin | 17 Şubat 2013
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çıktık, milletimiz için hizmetler ürettik, 
milletimizle birlikte yürüyerek bugünlere 
geldik. Hiçbir ayrım gözetmeksizin, hiçbir 
fark gözetmeksizin, 81 vilayete, tüm ilçe-
lerimize, tüm köylerimize, hatta yaylalara, 
mezralara hizmet götürüyoruz. Yıllarca 
ihmal edilmiş, geri bırakılmış bölgelerimi-
ze, pozitif ayrımcılık yapıyor, daha fazla 
yatırım götürüyoruz. Allah ömür verdiği 
sürece, insanımızla el birliği, gönül birliği 
içinde Türkiye’ye hizmet etmeye devam 
edeceğiz. 

Değerli kardeşlerim...

Tıpkı Mardin gibi, Midyat’ın da bizim 
kalbimizde ayrı bir yeri var. Midyat, 
Türkiye’nin bütün renklerini bünyesinde 
toplayan, bunları huzur içinde, karşılıklı 
sevgi, saygı içinde, kardeşlik ve dayanışma 
içinde birarada yaşatan bir medeniyetler 
şehri, bir barış şehri. Türküyle, Kürdüyle, 
Arabıyla, Müslümanı, Hristiyanıyla, Sür-
yanisiyle, Ezidisiyle, farklılıklar arasındaki 
hoşgörüsüyle, Midyat, değil Türkiye’ye, 
dünyaya örnek teşkil edecek bir ilçemiz. 
Midyatlı ustalar, nasıl ki ellerinde ÇİFT 
dedikleri o cımbızla, tel tel gümüşü bir 
araya getirip, onları örüp, dünya harikası 
Telkari eserler ortaya çıkarıyorsa; işte Mar-
din ve Midyat, tıpkı telkâri gibi, ahengin, 
zarafetin, inceliğin güzelliğini yansıtıyor. 
Bu kardeşlik, bu dostluk, bu dayanışma 
bize Allah’ın lütfudur. Bize yaradanın lütfu 
olan bu güzelliği, bu zenginliği, bu ahengi 
inşallah zedelemeyecek, bunu bozmak is-
teyenlere de asla fırsat vermeyeceğiz.

Bakın bizim çok ama çok net bir ilkemiz 
var… Biz, bu toprakların şairi olan, bu 
toprakların adeta sesi, nefesi olan Yunus 
Emre’nin diliyle konuşuyor, “yaradılanı 
severiz yaradandan ötürü” diyoruz. Geç-
tiğimiz haftalarda da ifade ettim… Kim 
ki kendi ırkının, kendi kavminin, kendi 
kabilesinin, diğerlerinden üstün olduğunu 
iddia ediyorsa, o kişi şeytanın izindedir. 
Kavimler farklı olabilir… Kabileler fark-
lı olabilir… Irklar, diller, inançlar farklı 
olabilir… Biz, her şeyden önce yaradanın 
kullarıyız, her şeyden önce insanız, her 
şeyden önce canız. Biz, Türkiye Cumhuri-
yeti toprakları üzerinde, hep beraber tek 
bir milletiz. Bizim kadim medeniyetimiz-
de, ne Acemin Araba, ne de Arabın Aceme 
üstünlüğü yoktur… Bizim kültürümüzde, 
geleneklerimizde, Türkün Kürde, Kürdün 
de Türke üstünlüğü yoktur. Etnik milliyet-
çiliği, her kim yaparsa yapsın, o sapkınlık 
içindedir, o fesat içindedir, fitne peşinde-
dir. Bin yıllar boyunca bu topraklarda nasıl 
bir ve beraber olduysak, Allah’ın izniyle, 
yine bir olacak, diri olacak, bu topraklar 
üzerinde iri ve güçlü olacağız.

Bakın dün Mardin’de de ifade ettim… 
Mardin, bölge illeri arasında çok farklı bir 
yerde duruyor… Mardin büyüyor, Mardin 
gelişiyor, Mardin her alanda kabuğunu 
kırıyor… Mardin içinde Midyat, aslında 
bin yıllardır bize çok anlamlı bir mesaj ve-
riyor… Eğer dostluk olursa, eğer kardeşlik 
olursa, eğer dayanışma olursa, o yerleşim 
yerinde huzur olur. Midyat bin yıllardır 
işte bu gerçeğin üzerinde yükseliyor. Mid-
yat, huzurla, istikrarla, güvenle; eğitime 
yoğunlaşıyor, ekonomiye yoğunlaşıyor, 
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sanata yoğunlaşıyor. Eğer biz, tüm bu böl-
gede, huzuru, güvenliği, dayanışmayı tesis 
edersek, kardeşliği yüceltirsek inanın böl-
gedeki her ilçe Midyat gibi, her il Mardin 
gibi olacak, kabuğunu kıracak, potansiyeli-
ni açığa çıkaracaktır.

Bakın bu bölgede, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu Bölgelerimizde, işsizliğin de, yok-
sulluğun da, acının, kanın, gözyaşının da 
yegâne sebebi terördür. Buradan gözlerin-
deki heyecanı, ışıltıyı, umudu görebildiğim 
evlatlarımız niçin en iyi eğitimi almasın, 
üniversiteyi bitirip mühendis, öğretmen, 
doktor, mimar olmasın, istediği alanda 
kariyer yapmasın? Bu bölgenin çocukları 
neden önemli mevkilere gelip, kendi şe-
hirlerine hizmet etmesin? İşte Muammer 
Güler kardeşimiz. Bu toprakların evladı 
olarak çıktığı hayat yolculuğunda, bugün 
ülkemizin en önemli Bakanlıklarından bi-
rinin, İçişleri Bakanlığı’nın başında. Bura-
daki her bir çocuğumuz niçin aynı imkâna 
sahip olmasın?

Dikkat edin… Terör örgütü, özellikle son 
zamanlarda, eğitim kurumlarını, okulları, 
dershaneleri hedef alıyor… Molotof lar-
la, taşlarla, bombalarla okulları yakıyor, 
yıkıyor, hatta öğrencileri hedef alıyor, 
öğrencileri katlediyor, yaralıyorlar. Çünkü 
bu bölgenin insanının okumasını istemi-
yorlar. Bu bölge insanının yoksulluktan, 
işsizlikten kurtulmasını istemiyorlar. 
Kanlarını akıttıkları, ölmeye ve öldürmeye 
programladıkları gençlerin tükenmesini 
istemiyorlar. İşte buna artık hep birlikte 
dur diyeceğiz. Hep birlikte, silahlar sus-

sun, fikirler konuşsun, siyaset konuşsun 
diyeceğiz.

Biz, Milli Birlik ve Kardeşlik Projemizde, 
yeni bir döneme, yeni bir evreye girdik. 
Silahların susması, silahların artık bırakıl-
ması, kendi ayakları üzerinde duran, kendi 
iradesiyle hareket edebilen siyasete fırsat 
tanınması için yeni bir süreci başlattık. 
Sizler arkamızda olduğunuz sürece biz 
bu meselenin üzerine kararlılıkla gideriz. 
Sizlerin hayır duası bizimle olduğu müd-
detçe, biz Allah’ın izniyle bu meseleyi çöze-
riz. Bizim haklar, hürriyetler, özgürlükler 
konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Bugüne 
kadar yaptığımız uygulamalarla, bunu gös-
terdik, göstermeye devam edeceğiz. Hakla-
rı ve özgürlükleri sadece belirli bir kesime 
vermiyoruz, belirli bir bölgede uygulamı-
yoruz. Biz, 76 milyonun tamamı için, 780 
bin kilometrekare vatan toprağının her ka-
rışında aynı hakların, aynı özgürlüklerin 
hâkim olması için çalışıyoruz.

Biz imtiyazları yıka yıka bu ülkede demok-
rasiyi güçlendirdik, kökleştirdik. Bugün 
önümüzde duran sorunların çözümü yeni 
imtiyazlar üretmekten geçmiyor. Tam ter-
sine hakları ve özgürlükleri herkes için ha-
yata geçirdiğimizde sorunlarımızı gerçek 
manada ve kalıcı şekilde çözmüş olacağız. 
Yeni Anayasa’yı işte bunun için önemsi-
yoruz. Milli Birlik ve Kardeşlik Projesini 
işte bunun için önemsiyoruz. Bu hedeflere 
ulaşmamızın önündeki son engel terör-
dür. Onu da çözdüğümüzde, bu ülkenin, 
bu milletin önünde duracak hiçbir güç 
olamaz. Bunu başardığımızda Türkiye’yi 
2023 hedeflerimize ulaştırmakla kalmaz, 
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çok daha ötesine de geçebiliriz. İşte o za-
man, Mardin’in, bırakın Türkiye’yi, dünya 
çapında bir marka şehir haline gelmesinin 
önüne hiç kimse, hiçbir şey geçemez. Yeter 
ki bir olalım, beraber olalım, şu Midyat’ta-
ki kardeşliği, hoşgörüyü, huzuru her yerde 
hâkim kılalım… Bu düşüncelerle, açılışını 
yaptığımız eserlerin bir kez daha hayırlı 
olmasını diliyor, sizlere sevgilerimi, saygı-
larımı sunuyorum, hepinizi Allah’a emanet 
ediyorum. 
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Çok değerli Balıkesirliler, değerli kardeşle-
rim, sevgili vatandaşlarım…

Sizleri hasretle, muhabbetle selamlıyor; 
bugün toplu açılışını gerçekleştirdiğimiz 
eser ve hizmetlerin Balıkesir’imize, tüm 
Balıkesirli kardeşlerimize hayırlı olmasını 
diliyorum.

Yaklaşık 2 yıl önce, 12 Mayıs 2011’de 
Balıkesir’de 42 ayrı hizmet ve yatırımın 
resmî açılışını gerçekleştirdik. Aradan 2 

yıl geçmeden, bugün yine Balıkesir’de-
yiz, bugün yine toplu açılış yapıyoruz ve 
Balıkesir’e, ilçelerine, 29 farklı kalemde 
toplam 296 milyon 680 bin liralık yatırım 
ve hizmeti kazandırıyoruz.

Ayvalık’ta ,  Sındırgı’da , Susurluk’ta , 
Dursunbey’de, Manyas’ta, Kepsut’ta , 
Erdek, Gönen, Balya’da, yeni inşa ettiği-
miz anaokullarını, ilkokulları, liseleri, 
pansiyonları; yeni inşa ettiğimiz yolları, 
köprüleri hizmete alıyoruz. Balıkesir 

Toplu Açılış Töreni

Balıkesir | 02 Mart 2013
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Merkez ve ilçelerdeki TOKİ Konutlarını, 
Tarımsal Destekleme yatırımlarını, İl Özel 
İdaresi, KÖYDES yatırımlarını yine bugün 
buradan resmî olarak hizmete açıyoruz. 
Merkez’de Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ni, 
Erdek’te bir Devlet Hastanesini bitirdik, 
bunları da Balıkesir’in, ilçelerimizin hiz-
metine sunuyoruz.

Merkez’de, çeşitli spor tesislerini, Erdek’te 
bir spor salonunu da bugün sizlere kazan-
dırıyoruz. Merkez’deki Şeyh Lütfullah Ca-
mii ile Balya’daki Ali Demirci Köyü tarihî 
camiini de tamir ettik, restore ettik, bu 
tarihî eserleri de bugün yeniden sizlerle 
buluşturuyoruz. İnşallah bugün Bigadiç’e 
gidecek, orada ayrıca toplu açılış yapaca-
ğız. Yarın Edremit’e, Bandırma’ya gidecek, 
orada toplu açılış yapacağız.

Bigadiç, Edremit ve Bandırma’da yapacağı-
mız açılışlarla, bugün Balıkesir’e kazandır-
dığımız hizmetlerin toplam tutarı 388 mil-
yon liraya ulaşıyor. Bir seferde 388 milyon 
liralık, 43 kalem hizmet ve yatırım, bugün 
resmî olarak Balıkesir’le buluşuyor. Bu 
hizmet ve yatırımların Balıkesir’i, Balıke-
sirli kardeşlerimize tekrar hayırlı olmasını 
diliyorum.

Emeği geçenleri, Milli Eğitim Bakanlığı-
mızı, Sağlık Bakanlığımızı, Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığımızı, Ulaştırma 
Bakanlığımızı, Gençlik ve Spor Bakanlığı-
mızı, Valiliğimizi, İl Özel İdaremizi, özel 
sektör ve hayırseverlerimizi yürekten kut-
luyorum. Bu hizmetlerin, bu yatırımların 
Balıkesir’e kazandırılması için ter döken 

tüm kardeşlerimize Allah razı olsun diyor, 
hepsine şükranlarımı sunuyorum.

Sevgili Balıkesirliler, sevgili kardeşlerim…

10 yıldır,  Türkiye’yi büyütmek için, 
Türkiye’nin gücünü, Türkiye’nin itibarını, 
Türkiye’nin etkinliğini büyütmek için, ge-
rek ben, gerek çalışma arkadaşlarım, çok 
ama çok yoğun bir mücadele içindeyiz.

Bakın, burada, sizlere, sadece son 1 ay için-
deki trafiğimizi özet olarak aktarmak isti-
yorum… İstanbul’a gittik, 484 ambulansı 
hizmete aldık. Oradan Çek Cumhuriyeti’ne, 
oradan Macaristan’a, oradan Slovakya’ya 
geçtik. Her bir ülkede, işbirliğini, ticareti 
artırmak için girişimlerde, görüşmelerde 
bulunduk. Oradan geldik, Kayseri’ye gittik, 
bugün Balıkesir’de yaptığımız gibi bir top-
lu açılış gerçekleştirdik.

Mardin’e gittik, Mardin ve ilçelerinde va-
tandaşlarımızla kucaklaştık, orada da top-
lu açılışlar yaptık. İstanbul’da yine büyük 
açılış törenleri gerçekleştirdik. Birleşik 
Arap Emirlikleri’ne gittik, orada toplantı-
lara katıldık, görüşmeler yaptık. Geldik, 
Almanya Başbakanı’nı Ankara’da ağırla-
dık. Ardından Viyana’ya geçtik, orada hem 
Medeniyetler İttifakı Forumu’na katıldık, 
hem de Viyana’daki öğrencilerimizle, va-
tandaşlarımızla kucaklaştık.

Bu trafik içinde, Bakanlar Kurulu toplan-
tılarımızı yaptık. Ankara’da çok sayıda 
misafiri, devlet adamını ağırladık, onlarla 
görüşmeler yaptık. Meclis çalışmalarımızı 
sürdürdük, parti çalışmalarımızı sürdür-
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dük, gündemdeki meseleler üzerinde 
yoğun çalışmalar yaptık. Bugün de işte gel-
dik, Balıkesir’deki kardeşlerimizle, sizlerle 
kucaklaşıyor, sizlerle hasret gideriyor, hem 
de toplu açılışları gerçekleştiriyoruz. Bü-
tün bu yoğunluk içinde, bütün bu yoğun 
trafik içinde, illerimizi, ilçelerimizi asla 
ihmal etmiyor, 81 vilayetin 81’ine de ulaş-
maya çalışıyoruz.

Bakınız, dikkatinizi çekiyorum... Bu, be-
nim Balıkesir’e sadece Başbakanlığım 
döneminde 9’uncu ziyaretim. Ne kadar 
yoğun olursak olalım, ne kadar meşgul 
olursak olalım, biz Balıkesir’i ihmal etme-
yiz, Balıkesir’i unutmayız, Balıkesir’den 
uzakta kalmayız. Biz, Ankara’ya kilitlenip 
kalmış bir iktidar değiliz. Biz, Ankara’dan 
çıkmayan, milletiyle kucaklaşmayan, 
milletinin arasına girmekten kaçınan bir 
iktidar değiliz.

Hamdolsun, hükümet görevini devral-
dığımız günden beri Van’dan İzmir’e, 
Hatay’dan Trabzon’a, Muğla’dan Batman’a, 
Balıkesir’den Iğdır’a kadar 780 bin kilo-
metre üzerindeki 81 vilayete defalarca 
gittik, oralarda vatandaşlarımızla kucak-
laştık.

Biz, Sivas’ın ötesine geçemeyen, Sivas’ın 
ötesine söyleyecek sözü olmayan bir Hükü-
met değiliz. Sadece sahillerle, sadece belli 
illerle, belli ilçelerle muhabbet kuran bir 
Hükümet değiliz. Türkiye’nin tamamında 
biz varız. Türkiye’nin tamamında eserleri-
miz var, hizmetlerimiz var, yatırımlarımız, 
şantiyelerimiz var. Türkiye’nin tamamını 
kucaklayan bir dilimiz, Türkiye’nin tama-

mını bir gören, kardeş gören bir üslubu-
muz var.

Van’a gittik, orada coşkuyla karşılandık… 
Şanlıurfa’ya, Gaziantep’e gittik, oralar-
da muhabbetle karşılandık. Kayseri’ye, 
Mardin’e gittik, oralarda heyecanla kar-
şılandık. İşte, bugün Balıkesir’e geldik… 
Van’daki, Mardin’deki, Şanlıurfa’daki, 
Gaziantep, Kayseri’deki coşku, muhabbet, 
heyecan neyse, Balıkesir’de de onu gördük. 
Çünkü biz Türkiye sevdalısıyız. Bizim yü-
reğimizde Türkiye sevdası, Türkiye aşkı, 
Türkiye’ye hizmetin kor ateşi var. Biz, 
bizim yaşadıklarımızı çocuklarımız, torun-
larımız yaşamasın diye çırpınıyoruz. Bu 
ülkeyi, bütün dertlerinden, bütün sıkıntı-
larından kurtarıp, geleceğin güçlü, büyük, 
etkili bir devleti yapmanın mücadelesini 
veriyoruz.

Şimdi bakın sevgili kardeşlerim… Biz bu-
gün Balıkesir’e toplu açılış töreni yapmak 
için geldik. Ama bizim bir gayemiz daha 
var… Biz, aynı zamanda sizlerle hasbihal 
etmek için, sizlerle dertleşmek için, sizlerle 
istişare etmek için Balıkesir’e geldik. Şu 
son 10 yıldır, milletim neye “evet” dediyse, 
biz ona “evet” dedik, milletim neye “hayır” 
dediyse, biz ona “hayır” dedik… Bizi bu ma-
kamlara taşıyan sizlersiniz. Bize yetki ve-
ren, bize görev veren, bize sorumluluk yük-
leyen sizlersiniz. Bizi nasıl bu makamlara 
getiren irade sizseniz, yanlış yaptığımızda 
bizi uyaracak, yanlışta ısrar ettiğimizde 
bizden emaneti alacak irade de sizsiniz.

Şunu bilin ki biz, size rağmen hiçbir işin 
içinde, hiçbir girişimin içinde olmayız; 
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size rağmen tek bir adım bile atmayız. Sizi 
mahcup edecek, sizin başınızı öne eğecek, 
sizi mahzun edecek, mağdur edecek hiçbir 
girişime biz prim vermeyiz. Biz sadece ve 
sadece sizin istikametinizde yürüyoruz; 
sadece sizin çizdiğiniz rotada yürüyoruz.

Şimdi bakın… Bunu Balıkesir’de daha 
önce de hatırlattım… 1916-1917 Eğitim 
Öğretim döneminde, Balıkesir Lisesi, o za-
manki adıyla Balıkesir Sultanisi hiç mezun 
vermedi. Çünkü Balıkesir’in gençleri tek 
yürek halinde, cesurca, kahramanca, mert-
çe Çanakkale cephesine gittiler. Balıkesir 
Sultanisi’nden diploma alamadılar, ama 
hepsi de kahramanlık diplomasını, cesaret 
diplomasını, şehadet diplomasını göğüsle-
rine nakşettiler. Balıkesir’den bir başka yi-
ğit, bir başka kahraman çıktı… Seyit Onba-
şı, Çanakkale’de, o devasa mermiyi sırtladı, 
adını kahramanlık tarihine yazdırdı.

Balıkesir Çanakkale’de bütün gençlerini 
kaybetti… Ama yılmadı, yıkılmadı, umut-
suzluğa kapılmadı… Kurtuluş Savaşı’nda, 
şurada, Alaca Mescit’te toplanan Balıke-
sirliler, Kuvayı Milliye hareketini başlattı, 
vatanlarını onlar da kahramanca savundu.

Ben buradan, Seyit Onbaşı’yı bir kez 
daha rahmetle, minnetle yad ediyorum. 
Balıkesir Lisesi’nin şehit öğrencilerini, 
Balıkesir ’in tüm şehitlerini rahmetle, 
minnetle yad ediyorum. Mehmet Vehbi 
Bey’i, Mehmet Emin Bey’i, Şükrü Efendi’yi, 
Hasan Basri Çantay Hocamızı, rahmetle, 
minnetle yad ediyorum. Hepsinin mekanı 
cennet olsun; Allah hepsinden razı olsun…

Bakın, burada bir şeyi atlamayacağız, bir 
şeyi unutmayacağız, ihmal etmeyeceğiz… 
Şehitlerimiz, bizlere bağımsız bir vatan 
emanet etmek için canlarını feda ettiler. 
Şehitlerimiz, ay-yıldızlı bayrağımız için, 
o bayrağın özgürce bu topraklar üzerinde 
dalgalanması için canlarını verdiler. Ama 
bütün o şehitler, aynı zamanda birliğimiz 
için, bütünlüğümüz için, kardeşliğimiz 
için can feda ettiler. Bugün o şehitler, 
Çanakkale’de, Sakarya’da, Dumlupınar’da, 
kardeşçe, kucak kucağa yatıyor. Balıkesirli 
şehitle Diyarbakırlı şehit, Manisalı şehitle 
Vanlı şehit, Bursalı şehitle Batmanlı şehit, 
Kütahyalı şehitle Muşlu şehit, aynı mezar 
içinde, aynı kabristanda, aynı şehitlikte 
yatıyor.

Vatanımızı, bağımsızlığımızı koruyacağız, 
ama yetmez... Ay-yıldızlı bayrağımızı, onun 
itibarını koruyacağız, ama yetmez... Eğer 
şehitlerimizin mirasına sahip çıkacaksak, 
eğer bu bizim üzerimize bir sorumluluksa, 
biz, aynı zamanda kardeşliğimizi, birliği-
mizi, bütünlüğümüzü de korumak zorun-
dayız.

Sevgili Balıkesirliler…

Biz, milletimizle aracılar vasıtasıyla ko-
nuşmayacağız. Biz, milletimizle araçlarla 
konuşmayacağız. Biz rube ru, yüz yüze, 
kalp kalbe, gönül gönüle konuştuk, öyle ko-
nuşmaya devam edeceğiz. Sizden çok, ama 
çok rica ediyorum… Aziz milletimden, 
76 milyondan rica ediyorum… Art niyetli 
haberlere itibar etmeyin. Dedikodulara 
itibar etmeyin. Söylentilere itibar etme-
yin… Medya üzerinden yapılan karanlık 
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operasyonlara, medya aracılığıyla kurulan 
tuzaklara itibar etmeyin.

Bakın, ben Şanlıurfa’da, Gaziantep’te, 
Kayseri ’de ,  İstanbul ’da ,  Ankara’da , 
Mardin’de söylediğimi burada da söylüyo-
rum… Yıkmak kolaydır, yapmak zordur. 
Ayırmak kolaydır, birleştirmek zordur. 
Ama ecdadımız nasıl kolayı değil zoru seç-
tiyse, şehitlerimiz nasıl kolayı değil, zoru 
seçtiyse, biz de kolayı değil, zoru seçtik, 
zoru seçiyoruz. Biz çözmek için uğraştıkça, 
çözdürmemek için uğraşanlar var. Biz yap-
mak için uğraştıkça, yıkmak için mücadele 
edenler var. Biz tamir etmek için uğraştık-
ça, bozmak için elinden geleni yapanlar 
var. Biz kalpleri onarmak için uğraştıkça, 
kalpleri kıranlar var.

Biz samimiyetle, kararlılıkla, elimizi, be-
denimizi, bütün vücudumuzu taşın altına 
koyup, gençlerin kanını, anaların gözyaşı-
nı dindirmek için çırpındıkça, bunu sabote 
etmeye, bunu bozmaya, bunu başarısızlığa 
uğratmaya çalışanlar var. Bunlar sizin kar-
şınıza yalanlarla, iftiralarla çıkıyorlar. Bun-
lar sizin karşınıza küfürlerle, hakaretlerle, 
öfkeyle, nefretle çıkıyorlar. Bunlar sizin 
karşınıza dedikoduyla, söylentiyle, sabotaj-
la, provokasyonla, medya operasyonlarıyla 
çıkıyorlar.

Sizden tek bir ricam var… Lütfen, sadece ve 
sadece vicdanınızın sesini dinleyin. Sadece 
ve sadece şehitlerimizin sedasını dinleyin. 
Sadece ve sadece, aklınıza, ruhunuza, fera-
setinize ve vicdanınıza kulak verin. Şunu 
bilmenizi istiyorum… Biz bir açıklama 
yapmadıkça, biz teyit etmedikçe, bütün 

söylentiler, bütün dedikodular yalandır, if-
tiradır, asılsızdır. Ortaya dökülen iddialar, 
terörün bitmesini istemeyen, çözümü iste-
meyen, Türkiye’nin büyümesini istemeyen 
çevrelerin açık bir sabotajıdır.

Çözüm sürecinde, kim ne söylerse söy-
lesin, kim ne yazarsa yazsın, kim hangi 
iddiayı, hangi hayali, hangi tasavvuru dile 
getirirse getirsin; son sözü biz söyleriz, son 
sözü millet söyler. Bu yeni süreç başladığı 
andan beri, herkesin daha dikkatli, herke-
sin daha sorumlu davranması gerektiğini 
altını çizerek ifade ettik. Sabotajlara, tah-
riklere karşı dikkatli olunması gerektiğini 
defaatle söyledik.

Biz bu süreçte konuşmuyor, iş yapıyoruz… 
Sürecin hassasiyetini gözeterek, son dere-
ce dikkatli bir şekilde bu süreci ilerletiyo-
ruz. Ama işte birileri, süreci sabote etmek, 
süreci akamete uğratmak, çözümü engel-
lemek için elinden geleni yapıyor. Onların 
nasıl bir hesabı varsa, Allah’ın da bir hesabı 
var. Onların nasıl bir hesabı varsa, milletin 
de bir hesabı var.

Biz en baştan ne dedik? Niyet hayır, akıbet 
hayır… Halis niyetle bu yola çıktık, Allah’ın 
izni, sizin desteğinizle, bu süreci hayırlı 
bir neticeyle sonlandıracağız. Biz samimi 
şekilde çözüm istiyoruz… Ama millete 
rağmen, milletin değerlerine rağmen bir 
çözüm, çözüm değildir, biz de böyle bir sü-
recin içinde zaten olmayız. Şehitlerimizin 
ruhunu incitecek, onların emanetine halel 
getirecek hiçbir adımı atmayız.
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Siz bize güvendiniz, bize inandınız ve bizi 
bu makamlara taşıdınız; 10 yıl boyunca 
da sizin güveninizi boşa çıkaracak hiçbir 
girişimin içinde olmadık. Şu anda, 10 yıl 
önce neredeysek, oradayız. 10 yıl önce 
hassasiyetlerimiz neyse, şu anda da o. 
Allah’ın izniyle, sizlerin hayır duasıyla, biz 
bu meseleyi inşallah çözeceğiz. Taviz ve-
rerek değil, geri adım atarak değil, terörle 
mücadeleden vazgeçerek değil, bu milletin 
onurunu, şerefini ayaklar altına alarak de-
ğil; tüm hassasiyetlerimizi gözeterek, kar-
deşlik hukukumuzu koruyarak, kardeşçe 
biz bu meseleyi çözeceğiz.

Tekrar ediyorum, tekrar rica ediyorum… 
Dedikodulara, söylentilere, karanlık op ras-
yonlara itibar etmeyin. Bize güvenin, bize 
inanın, hayır dualarınızı bizden eksik et-
meyin… Bu meseleyi inşallah Türkiye’nin 
gündeminden çıkaracak, birlik içinde, kar-
deşlik içinde, hep birlikte geleceğe koşaca-
ğız. Türkiye’nin büyümesini, Türkiye’nin 
2023 hedeflerine ulaşmasını inşallah hiç 
kimse engelleyemeyecek.

Sevgili kardeşlerim, sevgili Balıkesirliler…

Şimdi,  bu açılış  töreninin ardından 
Bigadiç’e geçeceğiz ve orada açılışlarımızı 
yapacağız. Ardından Balıkesir’de parti 
teşkilatımızla bir araya geleceğiz. Yarın 
yine buradayız. Balıkesir’deki sivil toplum 
örgütleriyle, kanaat önderleriyle bir araya 
gelecek, istişarelerimizi yapacağız.

Yine yarın, Edremit’te, Bandırma’da va-
tandaşlarımızla kucaklaşacak, hasret gi-
dereceğiz. 2 gün dolu dolu, Balıkesir’in ha-

vasını teneffüs edecek, sorunları yerinde 
inceleyecek, çözümleri birlikte üreteceğiz.

Ben bu noktada sözlerime son verirken, 
bir kez daha açılışını yaptığımız hizmet ve 
yatırımların hayırlı olmasını diliyorum. 
Emeği geçenleri yürekten kutluyorum.

Tekrar görüşmek, tekrar kavuşmak umu-
duyla, hepinizi Rabbime emanet ediyor, 
sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
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Sevgili Balıkesirliler, sevgili Bigadiçliler, 
değerli kardeşlerim...

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, açılı-
şını yaptığımız tesislerin ve hizmetlerin 
ülkemize, Balıkesir’imize, Bigadiç’imize 
hayırlı olmasını diliyorum.

Balıkesir bizim medeniyetimizin, kültürü-
müzün, köklü tarihimizin en önemli şehir-
lerinden biri… Balıkesir’in bu şirin ilçesi 
Bigadiç de öyle. Burası tarihî dokusuyla, 

termal turizmiyle, kültürel üretimiyle, bor 
madenleriyle ülkemize büyük katkılar su-
nan bir ilçe…

Şunu özel l ikle  bel ir tmek isterim . . . 
Balıkesir’in yiğit evlatları, bu ülkenin 
sıkıntılı her döneminde en önde yer al-
dılar, maddi-manevi hiçbir fedakarlıktan 
kaçınmadılar. Biz de Balıkesir’e, bu güzel 
şehrimize tarihi boyunca görülmemiş hiz-
metler sunduk. Türkiye’nin tüm vilayet-
lerinde başlattığımız kalkınma hamlesini 

Toplu Açılış Töreni

Bagadiç, Balıkesir | 02 Mart 2013
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Balıkesir’de de başarıyla yürüttük, 10 yıl-
lık iktidarımız boyunca Balıkesir’e birçok 
tesisi, birçok eseri kazandırdık.

Biraz önce Balıkesir merkezdeydik. Orada 
yaptığımız açılış töreniyle tam 297 mil-
yon liralık 29 ayrı hizmeti Balıkesir’e ve 
ilçelerine kazandırmanın heyecanını, coş-
kusunu yaşadık. Şimdi de burada, sizlerle 
birlikte Bigadiç’imize toplamda 45 milyon 
liralık 5 ayrı hizmet ve tesisi kazandırma-
nın mutluluğunu yaşıyoruz.

Evet, bugün üç eğitim kurumumuzun 
resmî açılışını gerçekleştiriyoruz. 16 ders-
likli Bigadiç Anadolu Lisesi’ni, 18 derslikli 
Bigadiç Atatürk İlköğretim Okulunu, 15 
derslikli Bigadiç Anaokulunu Bigadiç’imi-
ze, Bigadiçli kardeşlerimizin hizmetine 
sunuyoruz. Yine İl Özel İdaremizin yapıp 
tamamladığı Bigadiç Çayüstü Köprüsü’nü 
de bu vesileyle bugün hizmete alıyoruz.

Değerli kardeşlerim…

Bakınız, Balıkesir madencilik alanında 
büyük bir öneme sahip. Ülkemizin en 
önemli yeraltı zenginliklerinden biri olan 
bor madenlerinin Balıkesir ’in sanayi-
si, Balıkesir’in ekonomisi için ne kadar 
önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Bor 
madeni, bugün, dünya genelinde stratejik 
bir maden olarak kabul ediliyor. İşte bu 
önemli madenin dünya rezervinin yüzde 
72’si ülkemizde; Balıkesir’de Bandırma ve 
Bigadiç ilçelerinde çıkarılıyor ve işleniyor.

Hükümet olarak bor madeninin ülke eko-
nomisine kazandırılması adına yoğun bir 

gayret gösteriyoruz. Madencilik sektörün-
de iktidara geldiğimiz günden bu yana 
Balıkesir özelinde toplam 115 milyon lira 
yatırım gerçekleştirdik. Hamdolsun, bu-
nun meyvelerini, karşılığını da alıyoruz.

Eti Maden’in, Balıkesir ilimizin ekonomisi-
ne katkısı sadece 2012 yılı içinde 100 mil-
yon liraya ulaştı. Bor üretiminde, son 10 
yılda, ciroyu 3 kat, kârı tam 26 kat artırdık. 
Yine Bor üretiminde, kurulu kapasite ve 
üretim 4’er kat artış kaydetti. Bor üretimin-
de ve satışında, dünyadaki diğer firmalar 
yerinde sayarken, küçülürken, Balıkesir’in 
bor üretimi, bor ticareti artarak bugünlere 
geldi ve inşallah daha da artacak.

Bugün de burada, bor zenginliğimizi de-
ğerlendirmeye yönelik tesisin açılışını 
gerçekleştiriyoruz. Balıkesirli kardeşleri-
miz için yeni bir ekmek kapısı olan bir iş-
letmemizi, Bigadiç Bor İşletmeleri Öğütme 
Tesisi’ni de resmî olarak hizmete açıyoruz. 
Bu eserlerin, bu yatırımların Bigadiç’e 
hayırlı olmasını diliyorum. Allah’ın izni, 
sizlerin hayır duasıyla hizmet kervanımız 
hız kesmeden, yılmadan ve yorulmadan 
yoluna devam edecek. İnşallah, şu terör 
meselesini de çözerek, kardeşliğimizi daha 
da yücelterek, bir olarak, beraber olarak, 
kardeş olarak geleceğe daha güçlü şekilde 
yürümeye devam edeceğiz.

Sevgili Bigadiçli kardeşlerim…

Şunu sizlerden özellikle rica ediyorum… 
Biz, milletiyle yüz yüze, kalp kalbe, gönül 
gönüle iletişim kuran bir Hükümetiz. Bi-
zim aracılara ihtiyacımız yok. Bizim araç-
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lara ihtiyacımız yok. Biz, birbiriyle medya 
üzerinden, dedikodular, söylentiler üze-
rinden iletişim kuranlardan değiliz. Onun 
için, size haber getiren güvenilmez aracı-
lara inanmayın. Dedikodulara, söylentilere 
asla kulak asmayın. Sizi kandırmaya yö-
nelik iftiralara, sizi tahrik etmeye yönelik 
girişimlere, sizi istismar etmeye yönelik 
hareketlere asla izin vermeyin, müsaade 
etmeyin.

Biz, sizin desteğinizle, sizin hayır duaları-
nızla bugünlere geldik. İnşallah, sizin çizdi-
ğiniz istikamette hiç sapmadan yolumuzda 
ilerleyeceğiz. Değerlerimizi çiğnemeden 
ve çiğnetmeden Türkiye’yi büyüteceğiz. 
Şerefle, onurla, en önemlisi de kardeşlikle 
Türkiye’yi dünyanın en büyük ülkelerin-
den biri konumuna yükselteceğiz.

Allah yar ve yardımcımız olsun diyorum. 
Yolumuz, bahtımız açık olsun diyorum. 
Yeniden kavuşmak, yeniden kucaklaşmak 
umuduyla, sizleri Rabbime emanet ediyor, 
hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Sevgili Balıkesirliler, sevgili Edremitliler, 
değerli kardeşlerim...

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, 
açılışını yaptığımız tesislerin ve hizmetle-
rin ülkemize, Balıkesir’imize, Edremit’imi-
ze hayırlı olmasını diliyorum.

Balıkesir, Balıkesir’in her bir ilçesi, ekono-
miden turizme, sanayiden tarıma kadar 
birbirinden önemli değerler üreterek 
Türkiye’ye, Türkiye’nin ekonomisine ka-

zanç sağlıyor. Biz de Balıkesir’i, Balıkesir’in 
her bir ilçesini hizmetlerimizle, eserleri-
mizle donatıyor, Balıkesir ve ilçelerinde 
yaşayan her bir vatandaşımızın refahına 
katkıda bulunuyoruz.

Bakınız,  dün Balıkesir merkezde ve 
Bigadiç’te önemli açılışlar gerçekleştirdik. 
Balıkesir merkezde yaptığımız açılış töre-
niyle tam 297 milyon liralık yatırım bedeli 
olan 29 ayrı hizmeti Balıkesir’e ve ilçeleri-
ne kazandırmanın heyecanını, coşkusunu 

Toplu Açılış Töreni

Edremit, Balıkesir | 03 Mart 2013
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yaşadık. Bigadiç’te ise toplamda 45 milyon 
liralık 5 ayrı hizmet ve tesisi kazandırma-
nın mutluluğunu yaşadık.

Bugün, buradayız, Edremit’teyiz, siz değer-
li Edremitli kardeşlerimizle birlikteyiz… 
Evet, bugün Edremit’te tam dört eğitim 
kurumumuzun resmî açılışını gerçekleşti-
riyoruz. Edremit-Altınoluk Fennur Sözen 
Anadolu Meslek Lisesi’nin resmî açılışını 
yapıyoruz. 16 derslikli bu eğitim kurumu-
muzun tamamı hayırseverlerimiz tarafın-
dan karşılandı.

Yine bugün Ülkü Muharrem Ertaş Anado-
lu Lisesi’nin resmî açılışını yapıyoruz. Aynı 
şekilde, 16 derslikli olan bu eğitim kuru-
mumuzun tamamı da hayırseverlerimizce 
karşılandı. Bunlara ilaveten her ikisi de 12 
derslikli olan ve kamu kaynaklarıyla imar 
edilen Zeytinli Ortaokulu ile Saniye Balya 
Sağlık Meslek Lisesi’nin de resmî açılışını 
gerçekleştiriyoruz.

Bu eğitim kurumlarımızın yanı sıra, Ed-
remit Körfezi Pilot Projesi kapsamında 
yapılan, Edremit’te tabii hayatı koruyacak, 
Edremit’in güzelliğini muhafaza edecek 
blokları hizmete açıyoruz.

Böylece, Edremit’e toplam yatırım bedeli 
10 milyon lira olan 5 ayrı hizmeti kazan-
dırmış oluyoruz.

Değerli kardeşlerim…

Şunu özellikle belirtmek isterim: Bizim 
için ülkenin doğusu, batısı diye bir ayrım 
yok… Ülkenin kuzeyi, güneyi diye bir ay-

rım yok… Biz, Türkiye’nin bütün vilayet-
lerini, 780 milyon kilometrekarelik bütün 
vatan toprağını birden kucaklıyor, ayrım 
yapmadan hepsine adaletle yaklaşıyoruz.

Geçtiğimiz haftalarda Şanlıurfa’da , 
Mardin’de, Kayseri’de, Gaziantep’te, İs-
tanbul’daydık. Oradaki kardeşlerimizle, 
vatandaşlarımızla buluştuk, hasbihal ettik; 
o illerimize, o illerimizin ilçelerine kazan-
dırdığımız eserlerin coşkusunu paylaştık. 
Bugün burada, sizlerle birlikte, Balıkesir’e, 
Balıkesir’in ilçelerine kazandırdığımız 
eserlerin coşkusunu, heyecanını, mutlulu-
ğunu paylaşıyoruz.

Durmadan, duraklamadan millete ve ülke-
ye hizmet üretmenin mücadelesini veriyo-
ruz. Bizi, sizlerin hayır duaları ayakta tutu-
yor. Enerjimizi, coşkumuzu, heyecanımızı 
sizin desteğinizden, sizin hayır dualarınız-
dan alıyoruz. Siz arkamızda olduğunuz 
sürece, Allah’ın izniyle Türkiye’yi daha da 
büyütecek, daha ileri seviyelere hep birlik-
te taşıyacağız.

Ben, bütün bu tesisleri ve hizmetleri, ülke-
mize, Balıkesir’imize, Balıkesir ilçelerine 
kazandıran bakanlıklarımıza, kuruluşları-
mıza, işçisinden mühendisine emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum. Özellikle ha-
yırseverlerimize, eğitime yaptıkları katkı 
için şükranlarımı sunuyorum.

Bir kez daha bu tesislerin ve hizmetlerin 
hayırlı olmasını diliyor, sizlere sevgilerimi, 
saygılarımı sunuyor, hepinizi Allah’a ema-
net ediyorum. 
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Değerli Kurtalanlılar, sevgili Siirtliler, de-
ğerli kardeşlerim...

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, 
açılışını yaptığımız yatırımların Kurtalan 
için, burada yaşayan kardeşlerimiz için 
hayırlı olmasını diliyorum.

Bugün özellikle hanım kardeşlerimiz için 
çok özel, çok anlamlı bir gün… Az önce 
Siirt merkezde çok anlamlı, yoğun katılım-
lı bir buluşma gerçekleştirdik ve Dünya 

Kadınlar Günü’nü kutladık. Bu vesileyle, 
Kurtalan’da yaşayan bütün hanım kar-
deşlerimin de Dünya Kadınlar Günü’nü 
kutluyorum.

Değerli kardeşlerim, bugün burada, yakla-
şık 30.5 milyon lira değerinde tam 15 ayrı 
eseri, 15 ayrı tesisi Kurtalan’a, siz değerli 
Kurtalanlı kardeşlerimin hizmetine sunu-
yoruz. Bu 15 tesisin 7’si eğitim alanındaki 
yatırımlarımızdan oluşuyor. Bu kapsam-
da, Halk Eğitim Merkezimizi, Kayabağlar 

Toplu Açılış Töreni

Kurtalan, Siirt | 08 Mart 2013
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İlköğretim Okulumuzu, Öğretmenevimizi, 
4 derslikli Gözpınar Anaokulunu, 3 Ders-
likli Kayabağlar Anaokulunu, 24 Derslikli 
Anadolu Lisesini ve Kurtalan Lisesi Kız 
Yurdunu resmî olarak hizmete açıyoruz.

Bugün ayrıca, sağlık alanında yaptığımız 
Kurtalan Devlet Hastanesi’nin ve SGK 
Hizmet Binası’nın da resmî açılışını ger-
çekleştiriyoruz. Bunlarla birlikte, Kırsal 
Kalkınma Yatırımlarımızın, Taşkın Koru-
ma Projemizin, Aile Destek Merkezimizin, 
Toplum Destekli Polis Merkezimizin, Kay-
makamlık Konutumuzun ve PTT Hizmet 
Binamızın resmî açılışlarını da yapıyoruz.

Ben tüm bu eserlerin, tüm bu hizmetlerin 
bir kez daha Kurtalan’a, Kurtalanlı kardeş-
lerimize, çocuklarımıza, hanım kardeşleri-
mize hayırlı olmasını temenni ediyorum. 
Bu vesileyle, bu eserlerin, bu yatırımların 
vücuda gelmesinde emekleri olan herkese, 
Bakanlıklarımıza, Valiliğimize, Kayma-
kamlığımıza ayrı ayrı teşekkürlerimi sunu-
yorum.

Siirt’te gerçekleştireceğimiz açılışlarımız 
bu kadarla da sınırlı değil. Yarın Siirt 
merkezde bir toplu açılış törenimiz daha 
olacak. Yaklaşık 77 milyon lira değerinde 
olan tam 30 ayrı tesisi, tam 30 ayrı hizmeti 
Siirt’e, Siirt’in ilçelerine, Siirtli kardeşleri-
mize kazandıracağız. Daha sonra Silopi’ye 
geçecek ve Silopi’de, bir özel sektör yatırı-
mının, Ciner Termik Santrali’nin açılışını 
gerçekleştireceğiz. Bütün bu tesislerin, 
bu hizmetlerin, yatırımların da şimdiden 
Siirt’e hayırlı olmasını diliyorum.

Sevgili kardeşlerim, sevgili hemşehrile-
rim...

Evet, sizler benim hemşehrimsiniz… Ben 
bu şehre, Siirt’e hemşehrilik bağları ile 
bağlı bir kardeşinizim. Bu şehirde yaşayan 
her bir kardeşimi hemşehrim olarak görü-
yorum. Bu bakımdan, bu şehre yaptığım 
her bir ziyaret, benim için, aynı zamanda, 
memleket ziyaretidir. Siirt’in gelişmesi, 
Siirt’in büyümesi, Siirt’in kalkınması, 
Siirt’in daha bayındır hale gelmesi benim 
için ayrı bir gurur, ayrı bir memnuniyet 
duyuyorum.

Bu vesileyle, burada, Kurtalan’da şunu da 
ifade etmek istiyorum değerli kardeşle-
rim… Biz adaleti, adaletle büyümeyi, ada-
letle kalkınmayı esas almış bir hükümetiz. 
Biz hiçbir ilimize, hiçbir ilçemize, hiçbir 
köyümüze ya da mezramıza; oralardan 
aldığımız oya bakarak tavır belirlemedik. 
Biz “oy eşittir hizmet miktarı” demedik, 
demiyoruz. Hizmet bizden, takdir sizden…

Biz hizmetle mükellefiz, biz çalışmakla, 
üretmekle, yatırım yapmakla mükelle-
fiz. Bizim hizmet terazimizde ideolojiler 
olmaz, imtiyazlar olmaz, kayırmacılık ol-
maz… Bizim terazimizin kefesinde sadece 
ve sadece adalet vardır. Bizim terazimizde 
sadece ve sadece insanımızın mutluluğu, 
şehirlerimizin ihtiyaçları vardır. Bizim için 
81 vilayet birdir, tüm ilçeler, tüm köyler 
bizim nazarımızda birdir.

Edirne’nin Keşan ilçesine hangi nazarla 
bakıyorsak Kars’ın Sarıkamış ilçesine de 
yatırım noktasında, hizmet noktasında 
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aynı nazarla bakarız. Oy çıktı hizmet götür, 
oy çıkmadı sırtını dön, unut gitsin anlayışı 
bizde olmaz, olmadı da… 76 milyon, bizim 
için tek bir millettir, birdir, beraberdir, kar-
deştir.

Tam 10 yıldır, hatta 10 yıldan fazla bir sü-
redir, bu ülkeye, şehirlerimize, insanımıza 
bu anlayışla hizmet götürdük. Eğitimde, 
sağlıkta, adalette, emniyette, ulaşımda, 
enerjide, her alanda insanımıza en iyisini, 
en yenisini, en güzelini kazandırmanın 
gayreti içinde olduk. Çünkü biz şuna ina-
nıyoruz: Bu ülkenin her bir vatandaşı, ne-
rede olursa olsun, nerede yaşarsa yaşasın, 
hangi inanca, hangi etnik kökene, hangi 
görüşe mensup olursa olsun, insanca bir 
ortamda, insanca yaşamayı, insana yaraşır 
bir hizmet almayı hak ediyor. Benim insa-
nım, benim vatandaşım yokluğu, yoksul-
luğu, işsizliği, acıyı, gözyaşını hak etmiyor.

Benim Siirtli kardeşlerim, Kurtalanlı kar-
deşlerim, İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de 
yaşayan insanın daha gerisinde, daha 
altında bir yaşamı hak etmiyor. Oradaki 
insanlar hangi imkanlara, hangi fırsatlara 
sahipse, Siirtli, Kurtalanlı kardeşlerim de, 
burada yaşayan hanım kardeşlerimiz, ço-
cuklarımız da aynı imkanlara, aynı fırsat-
lara, aynı şartlara sahip olmayı hak ediyor-
lar. Bizim bütün gayretimiz de bu yönde…

Bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını, 
şehirler arasındaki gelişmişlik farkını or-
tadan kaldırmak için var gücümüzle çalı-
şıyoruz. İşte, bugün burada resmî açılışını 
yaptığımız yatırımlar, hizmetler, eserler 
bunun ispatıdır. Ben bu vesileyle, bugün 

burada açılışını gerçekleştirdiğimiz tüm 
eserlerin bir kez daha hayırlı olmasını dili-
yor, sizleri en samimi, en içten duygularım-
la kucaklıyorum. Allah yar ve yardımcımız 
olsun.

Yeniden kavuşmak, yeniden kucaklaşmak 
umuduyla, hepinizi Rabbime emanet edi-
yor, sizleri muhabbetle selamlıyorum.
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Değerli Siirtliler, sevgili kardeşlerim, de-
ğerli hemşehrilerim...

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, 
açılışını yaptığımız tesislerin ve hizmetle-
rin Siirt’e hayırlı olmasını diliyorum. Bu 
kardeşinize her zaman kalbinizi açtığınız, 
gönlünüzü açtığınız, damadınıza sahip 
çıktığınız için sizlere bir kez daha şükran-
larımı sunuyorum. 

Dün Şehir Stadı’nda düzenlenen Dünya 
Kadınlar Günü programındaki coşku için, 

heyecan için, programa katılan hanım kar-
deşlerimize gösterilen samimi misafirper-
verlik için Siirt’e teşekkür ediyorum. Bu 
mübarek şehre her gelişimizde, hasret gi-
dermenin, hasbihal etmenin yanında top-
lu açılış törenleriyle Siirt’imize her alanda 
hizmet verecek eserler kazandırmanın 
heyecanını yaşadık, gururunu yaşadık. 

Bugün de yine böyle bir açılış töreni vesile-
siyle biraraya geldik. Bu törenle, Siirt’imi-
ze kazandırdığımız 30 kalemde 77 milyon 
liralık tesis ve hizmetin resmî açılışını ya-

Toplu Açılış Töreni

Siirt | 09 Mart 2013
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pıyoruz. Eğitim alanında üniversitemizin 
Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi bina-
sını ve 750 kişilik öğrenci yurdunu bugün 
hizmete açıyoruz. Aynı şekilde merkezde 
Ticaret Meslek Lisesi’nin, Kazım Karabekir 
İlkokulu’nun, Tillo İlköğretim Okulu’nun, 
Dumlupınar Anaokulu ve çok amaçlı salo-
nunun, 18 Mart Anaokulunun, Şirvan’da 2 
ayrı okulun da açılışlarını buradan gerçek-
leştiriyoruz. 

Tillo’da Kapalı Spor Salonunu ve Kapalı 
Halı Saha Sosyal Tesislerini, merkezde ve 
Şirvan’da sentetik yüzeyli çim futbol sa-
halarını, Baykan Atabağı’nda Kapalı Halı 
Saha ve Sosyal Tesislerini, yine Şirvan’da 
10 adet çok amaçlı spor sahasını hizmete 
açıyoruz. Sağlık alanında Ağız ve Diş Sağ-
lığı Merkezi’nin, Şirvan, Eruh-Bağgöze ve 
Baykan-Ziyaret Aile Sağlığı Merkezlerinin 
açılışını yapıyoruz. 

TOKİ aracılığıyla, ihtiyaç sahibi vatan-
daşlarımıza yönelik 256 konutun inşasını 
tamamladık, bugün bu konutların anahtar 
teslimini de gerçekleştiriyoruz. Siirt’e En-
gelsiz Yaşam Merkezi ve Rehabilitasyon 
Merkezi ile Aile Destek Merkezi kazan-
dırdık, onları da bugün hizmete açıyoruz. 
KÖYDES kapsamında merkez ve ilçelerde 
içme suyu tesisleri, şebeke yenileme işleri, 
kanalizasyon, köy yolları ve köprüler inşa 
ettik; bunların da resmî açılışını bugün ya-
pıyoruz. İller Bankası aracılığıyla yapılan 
sulama kanalı, içme suyu, kanalizasyon ve 
taşkın koruma tesislerinin açılışını da aynı 
şekilde bugün gerçekleştiriyoruz. 

Kırsal Kalkınma Projelerine verilen des-
teklerin, merkezdeki tarihî Ulu Cami res-
torasyonunun, Baykan Belediyesi Sanat 
Sokağı’nın, üniversite kampüsünde 350 
dönümlük bir alanda kurulan hatıra orma-
nının da açılışlarını bugün yapıyoruz. 

Evet, tüm bunlar bugünkü programımızda 
yaptığımız açılışlar. Dün Kurtalan’da yine 
bir toplu açılış töreniyle 15 kalemde 30.5 
milyon liralık bir yatırımı hizmete açmış-
tık. Böylece iki günde Siirt’te 45 kalemde 
toplam 107 milyon liralık bir yatırımın 
açılışını yapmış oluyoruz. 

Ayrıca yine buradan Silopi’ye gidecek, özel 
sektörümüz tarafından inşa edilen 800 
milyon dolarlık bir yatırım olan Termik 
Santralin açılışını yapacağız. Bu hizmet-
lerin Siirt’imize kazandırılmasında emeği 
geçen kurumlarımızı, işçilerimizi, mühen-
dislerimizi, hayırseverlerimizi, özel sektö-
rümüzü kutluyorum. 

Bu arada, özel sektörümüzün Siirt’te ya-
pacağı önemli bir yatırımın müjdesini de 
sizlere buradan vermek istiyorum… Turk-
cell tarafından, Siirt’ten bütün Türkiye’ye 
hizmet vermek amacıyla bir çağrı merke-
zinin kurulumuna başlanıyor. İlk etapta, 
bu çağrı merkezinde 25 hanım kardeşimiz 
istihdam edilecek. Bu hanım kardeşleri-
miz önce eğitim alacak, ardından Siirt’ten 
Türkiye’nin çağrılarına cevap verecekler. 
Daha sonra istihdam kapasitesi 100’e çıka-
rılacak.

Ayrıca, yine Turkcell tarafından, Siirt’te 
Kadın Eğitim Merkezi kurulacak. Bu mer-
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kezde, hanım kardeşlerimize eğitim veri-
lecek, iş kurma konusunda, meslek edin-
dirme konusunda hanım kardeşlerimiz 
desteklenecek. Bu yatırımlar da şimdiden 
hayırlı olsun.

Biliyorsunuz, Siirtli bir kardeşimizi, Av-
rupa Birliği Bakanı olarak görevlendirdik. 
Siirt, Avrupa Birliği projeleri noktasında 
da önemli projelere ev sahipliği yapıyor. 
Siirt’te gerçekleştirilen Avrupa Birliği 
Projelerinin toplam bütçesi 200 milyon 
avroyu geçti.

Siirt fıstığıyla ilgili, Siirt’in turizm po-
tansiyeliyle ilgili çok önemli projeler şu 
anda devam ediyor. Yine Avrupa Birliği 
Bakanlığımızın bünyesinde, Ulusal Ajans 
tarafından Siirt’te 57 Proje uygulanıyor. 
Bu projelere tahsis edilen yaklaşık tutar 
890 milyon avro. 755 genç kardeşimiz de 
bu projelerle ilgileniyor. Bu projelerin de 
hayırlı olmasını diliyor, Siirtli bakanımız 
başta olmak üzere tüm katkı sağlayanlara 
teşekkür ediyorum.

Değerli kardeşlerim, çok değerli Siirtliler…

Bakın, dün akşam Siirt Öğretmenevi’nde, 
Siirt’teki sivil toplum örgütlerinin temsil-
cileriyle, kanaat önderleriyle bir istişare 
toplantısı gerçekleştirdik. Son derece sami-
mi bir ortamda görüşlerimizi ifade ettik. 
Arkadaşlarımız sorular sordular, onlara 
cevaplar verdik. Ben orada da ifade ettim… 
Hükümet olarak Siirt’e 10 yılda çok büyük 
yatırımlar kazandırdık, çok önemli hiz-
metler kazandırdık.

Eğitimde Siirt’e 1.365 derslik yaptık. Okul-
larımıza 4 bin 770 adet bilgisayar gönder-
dik. 163 adet bilgisayar teknolojileri sınıfı 
kurduk. “Haydi, Kızlar Okula” kampanyası 
ile bugüne kadar ilköğretimde 9 bin 175 
kız çocuğu, ortaöğretimde 330 kız çocuğu 
okulla buluştu. “Ana Kız Okuldayız” kam-
panyası ile 6 bin 314 kursiyere okuma yaz-
ma öğretildi. Siirt Üniversitesini kurduk. 
Üniversite bünyesinde 6 fakülte, 2 enstitü, 
1 yüksekokul, 4 meslek yüksekokulu açtık.

2003 yılında Siirt ili yükseköğrenim yurt 
kapasitesi 840 iken, geçtiğimiz yıl açtığı-
mız 786 kapasiteli yurt ile bugün kapasi-
temiz 1.626’ya ulaştı. İktidara geldiğimiz 
günden bugüne Siirt ilimize yaklaşık 27 
milyon liralık spor yatırımı yaptık. Bunlar-
dan 9 milyon lira tutarındaki yatırımları-
mızı tamamlayıp hizmete sunduk.

Bu yıl, Siirt’te çok önemli spor yatırımları-
na başlıyoruz… Siirt Merkez Spor Salonu, 
Siirt Kapalı Yüzme Havuzu, Siirt Gençlik 
ve Kültür Merkezi, Kurtalan Gençlik Mer-
kezi ve Eruh Sentetik Çim Yüzeyli Futbol 
Sahası yatırımlarımız ile yaklaşık 18 mil-
yon lira maliyetli spor tesislerini de inşal-
lah Siirt’imize kazandıracağız.

10 yılda Siirt’e sağlık hizmetleri için 106 
milyon lira tutarında yatırım yaptık. 
Siirt’te Sağlık Bakanlığımıza bağlı hastane-
lerde bizden önce tomografi cihazı hiç yok 
iken bugün bu sayı kamu ve özelde toplam 
4’e ulaştı. 2002 yılında Siirt’te MR cihazı 
hiç bulunmazken, bugün ise toplamda 4 
adet modern MR cihazı bulunuyor. Siirt’te 
2002 yılında toplam 5 adet diyaliz cihazı 
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ile hizmet verilirken, bugün bu sayı toplam 
36’ya yükseldi. Siirt’te 2002 yılında hasta-
ne yatak sayısı toplam 250 iken, bugün ise 
bu rakam toplam 584 yatak kapasitesine 
ulaştık.

Sağlık Bakanlığı hastanelerinde 2002’de 
nitelikli yatak sayısı 5 iken bugün bu sayı 
toplam 192’ye yükseldi. 8 bin metrekare 
kullanım alanına sahip Siirt Adalet Sara-
yını tamamlayarak hizmete sunduk. TOKİ 
aracılığıyla Siirt’te bugüne kadar 869 ko-
nut uygulaması başlattık, bu konutların 
hepsini tamamladık ve sahiplerine teslim 
ettik. 

2003 yılına kadar Siirt’te sadece 7 kilomet-
re bölünmüş yol yapılmıştı, biz buna 10 
yılda tam 104 kilometre daha bölünmüş 
yol ekledik. Yani Cumhuriyet tarihinde 
yapılan bölünmüş yolun 15 katından faz-
lasını biz sadece 10 yılda yaptık. Havayolu 
halkın yolu dedik, ülkemizin dört bir yanı-
na havalimanları inşa ettik. 2002’de 11 bin 
944 yolcu trafiği olan Siirt Havalimanı’nın, 
yolcu trafiği yüzde 172 artışla 2012’de 32 
bin 636’ya ulaştı. 

Siirt’e 2002’de 4.8 Milyon lira tarımsal des-
tek verilmişti, biz 2012’de 30 milyon lira 
tarımsal destek verdik. 10 yılda ise toplam 
230 milyon lira tarımsal destek sağladık. 
Siirtli çiftçilerimize 85.2 milyon lira mazot, 
kimyevi gübre ve prim desteği sağladık. 
2002’de sadece 15 bin lira hayvancılık 
desteği verilmişti, biz ise 2012’de 12.7 mil-
yon lira hayvancılık desteği verdik. Siirt’e 
son 10 yılda ise toplam 86 milyon lira 
hayvancılık desteği verdik. İlk defa kırsal 

kalkınma desteğini başlattık. Bu kapsamda 
14 milyon lira hibe desteği verdik İktidara 
geldiğimiz günden bu yana; Siirt ilimizde 
toplam 125 milyon lira tutarında enerji 
yatırımı gerçekleştirildi. Bu liste bu şekilde 
uzayıp gidiyor…

10 yılda, Siirt’in çehresini değiştirmek, 
Siirt’i büyütmek, Siirtli kardeşlerimizin 
refahını, huzurunu artırmak için gerçek-
ten büyük gayret sarf ettik. Bakın, sadece 
Siirt’te değil… 81 vilayetin tamamında, 
780 bin kilometrekarenin her zerresinde 
hizmet ürettik. Ama burada bir noktayı 
açık açık sizlerle paylaşmak durumun-
dayım… Hükümet yatırımlarıyla, kamu 
yatırımlarıyla kalkınma, ancak bir noktaya 
kadar ulaşabilir. Hükümet, altyapı hiz-
metlerini yapar. Hükümet, özel sektörün 
gerçekleştiremeyeceği yatırımları yapar. 
Hükümet, yol açar, kapı açar. Tüm bu yatı-
rımların ardından, o şehre yatırımcı gelir, 
o şehre turist gelir, öğrenci gelir, öğretmen, 
akademisyen, doktor, mühendis gelir ve 
şehir sağlıklı şekilde büyür.

Sevgili Siirtliler…

Siirt de, bölgenin diğer illeri de, artık böyle 
bir seviyeye, artık böyle bir konuma ulaştı. 
Bu aşamadan sonra, artık bölgenin özel 
sektör yatırımlarına, turizme elverişli hale 
gelmesi gerekiyor. İşsizliği bu yolla kalıcı 
olarak çözeceğiz. Yoksulluğu bu yolla ka-
lıcı şekilde çözeceğiz. Siirt’in, diğer bölge 
illerinin, bu şekilde potansiyellerini açığa 
çıkaracağız. Ancak bunu başarmak için, şu 
terör derdinden, terör meselesinden artık 
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kurtulmamız, bu sorunu artık gündemi-
mizden çıkarmamız gerekiyor.

30 yıl boyunca, bütün bu bölge gibi, Tür-
kiye gibi, Siirt de çok büyük acılar yaşadı. 
Bakın, dün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
vesilesiyle, Siirt’te, Şehir Stadı’nda güzel 
ve anlamlı bir tören gerçekleştirdik. O 
törende Nuran Evin kardeşimiz de vardı. 
21 Eylül 2011’de, Siirt’te gerçekleştirilen 
alçakça bir saldırıda, bir arabanın içindeki 
5 kızımızdan 3’ü şehit oldu, iki kızımız 
kurtarıldı, gazi oldular. Siirt de, Türkiye 
de, 30 yıl boyunca bu acıları çektiler. Nice 
anne evladını yitirdi. Nice kadın eşini, nice 
çocuk babasını, annesini yitirdi. Bebekler 
beşikte katledildi, hatta bebekler, anneleri-
nin karnında katledildi. Anneler, yavrula-
rını korumak için canlı bombanın üzerine 
kapaklandı, çocuklarının gözü önünde ha-
yatlarını yitirdi. Dağda, örgütten kaçmak 
isteyen teröristler, örgüt tarafından infaz 
edildi. Çok kan aktı, çok gözyaşı döküldü, 
çok gencimiz hayatlarının baharında ara-
mızdan ayrıldı.

Ödediğimiz fatura bundan ibaret değil… 
Acıyla, kanla, gözyaşıyla birlikte bu bölge-
de yoksulluk arttı, işsizlik arttı, çaresizlik, 
umutsuzluk arttı. Terör nedeniyle özel 
sektör buralara gelmedi, gelemedi. Terör 
nedeniyle turist bu güzelim şehre gelmedi, 
gelemedi. Terör, gerçekten bu ülkeye, bu 
şehre çok büyük acılar yaşattı, çok büyük 
faturalar ödetti.

Sevgili kardeşlerim…

Biz geleceğe bu sorunla birlikte yürüyeme-
yiz. Büyük hedeflerimize, büyük idealleri-

mize, kan akarken, gözyaşı sel olup akar-
ken, anneler ağlarken ulaşamayız. 2023 
hedeflerine, Türkiye’nin ayağında adeta 
pranga olan bu terör meselesiyle koşama-
yız. Bakın, burada sizden biri olarak konu-
şuyorum. 2003 yılında, sizlerin oylarıyla 
seçilmiş bir milletvekiliniz olarak konu-
şuyorum. Başbakanınız olmaktan öte, bir 
kardeşiniz olarak, damadınız olarak, eniş-
teniz olarak sizlere sesleniyorum. Bu ülke-
de yaşanan acıları biz, hep birlikte yaşadık, 
beraber yaşadık. Sizi burada ne sıkıntı 
çektiyseniz, biz de İstanbul’da, Ankara’da, 
diğer vilayetlerde benzer sıkıntıları çektik. 
Hep beraber dışlandık, hep beraber tahkir 
edildik, hep beraber horlandık, hep birlik-
te zenci muamelesi gördük.

Siirt’te okuduğum bir şiir nedeniyle, 
Pınarhisar’da cezaevinde yattım. 10 yıl 
boyunca, partimizin kapatılması tehdidi 
başta olmak üzere nice tehditlere, nice kirli 
senaryoya maruz kaldık. Aynı süreçlerden 
geçmiş, aynı acıları yaşamış, aynı horlan-
maya maruz kalmış bir kardeşiniz olarak 
sizlere sesleniyorum. Biz hep birlikte, 76 
milyon bu ülkede yeni bir sayfa açtık. 
Geçmişin hatalarının tekrar edilmeyeceği, 
ayrımcılığın, reddin, inkarın, asimilasyo-
nun tekrar yaşanmayacağı, herkesin bir ve 
beraber yaşayacağı bir ülke için temiz bir 
sayfa açtık. Bu sayfayı hep birlikte doldura-
cağız. Geleceği birlikte inşa edeceğiz. Nere-
de, ne sorun varsa, hep birlikte çözeceğiz.

Bakın değerli kardeşlerim… Şanlıurfa’ya 
gittik, orada milletimizin bize olan muhab-
betini gördük. Gaziantep’e gittik, aynı şe-
kilde muhabbetle karşılandık. Kayseri’de, 
Mardin’de, Balıkesir’de milletimizin mu-
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habbetine mazhar olduk. Dün, bugün işte 
Siirt’te aynı sevgi, aynı vefa, aynı muhab-
bet… 76 milyon aynı arzuyu dile getiriyor. 
76 milyon, bizden bu meseleyi çözmemizi, 
kardeşliği güçlendirmemizi istiyor.

CHP, MHP, 30 yıldır olduğu gibi bugün de 
kenarda durmayı, izlemeyi, engellemeyi 
tercih ederken, medya bu süreci sabote 
etmeye çalışırken, biz milletimizle bu yol-
da yürüyoruz. Bu terör meselesini artık 
çözmek, Türkiye’nin bu kamburdan artık 
kurtulmasını sağlamak zorundayız. Sizden 
bunun için yardım bekliyorum, destek 
bekliyorum, hayır duanızı bekliyorum. Siz-
den, bu teröre “Artık dur” demenizi, “Yeter 
artık” demenizi bekliyorum.

Bu meseleyi çözdüğümüzde, inşallah 
hiç kimse bizi tutamayacak. Hiç kimse 
Türkiye’nin şahlanışının önüne geçeme-
yecek. Siirt, Siirt’le birlikte 81 vilayet in-
şallah çok ama çok farklı olacak. Bu umut 
inşallah hiç sönmeyecek. Bu süreçte terör 
değil, terörün devam etmesinden çıkar sağ-
layanlar değil, inşallah millet kazanacak, 
inşallah kardeşlik kazanacak.

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, 
açılışını yaptığımız eserlerin tekrar hayırlı 
olmasını diliyorum. Yeniden görüşmek, 
yeniden kucaklaşmak umuduyla, sizleri 
sevgiyle, saygıyla selamlıyor, hepinizi Rab-
bime emanet ediyorum.
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Değerli Bigalılar, değerli Çanakkaleliler, 
sevgili kardeşlerim...

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, 
bugün açılışını yaptığımız hizmetlerin 
ve eserlerin Biga’ya, Çanakkale’ye, tüm 
Türkiye’ye hayırlı olmasını diliyorum. 
Geçtiğimiz yılın Haziran ayında yine Ça-
nakkale’mize gelmiş, toplam tutarı 753 
milyon lira olan 47 kalem yatırımı hizmete 
açmıştık. Bugün de Biga’mızda toplam ya-
tırım tutarı 40 milyon lira olan 16 kalem 
belediye yatırımının ve diğer kamu hiz-
metlerinin toplu açılışını yapıyoruz.

Bunun yanı sıra ülkemizin çelik üretici-
lerinden olan, ayrıca deniz ticaret filosu, 
kara ticaret filosu ve limanıyla geniş bir 
alanda faaliyet gösteren İÇDAŞ şirketimi-
zin 2 milyar 150 milyon dolar tutarında 
9 kalem yatırımının da açılışını, yine bu 
vesileyle gerçekleştiriyoruz. Biga Bele-
diyemiz, ilçemize yeni terminal binası, 
alışveriş merkezi, rekreasyon alanı ve spor 
kompleksi, 32 tane işyeri ve konut projesi, 
mesire alanı ve kent parkı, kütüphane, 
2 sosyal tesis, 2 suni çim kaplama futbol 
sahası, içme suyu isale hattı, üst geçit ka-
zandırdı. Tüm bu hizmetlerin resmî açılı-

şını bugün burada gerçekleştiriyoruz. Biga 
Belediye Başkanımızı ve ekibini, ilçemize 
ve sizlere kazandırdığı bu hizmetlerden 
dolayı kutluyorum. 

Yine bugün Sosyal Güvenlik Kurumu 
Hizmet Binasını, 304 öğrencinin barındığı 
Terzioğlu Vakfı Ağaköy Öğrenci Yurdunu, 
köylerimize yapılan 47 prefabrik konutu, 
Yinceköy’e yapılan ilkokulu ve ortaokulu 
da aynı şekilde hizmete açıyoruz. Tüm bu 
hizmetlerin ilçemize kazandırılmasında 
emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. 

İÇDAŞ, yatırımlarıyla, üretimiyle, ülke 
ekonomisine yaptığı katkıyla takdirle ta-
kip ettiğimiz bir şirketimiz. 2008 yılında 
İÇDAŞ’ın Biga’daki entegre tesislerinin 
açılışını yine bizzat yapmıştım. Birleş-
miş Milletler ’in geçtiğimiz yıl Rio’da 
düzenlediği Sürdürülebilir Kalkınma 
Konferansı’nda, İÇDAŞ’ın, Değirmencik 
Tesisi Su Yönetimi Projesi ile tüm dünya-
ya örnek gösterilmesinin gururunu da, 
Brezilya’da hep birlikte yaşamıştık. Bugün 
de İÇDAŞ’ın, 540 milyon dolarlık bir ya-
tırım olan Değirmencik Tesisleri Termik 
Santrali’nin 2’inci ve 3’üncü kısımlarının, 
15 milyon dolarlık bir yatırım olan hidroe-

Toplu Açılış Töreni

Biga, Çanakkale | 17 Mart 2013
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lektrik santrallerinin, 800 milyon dolarlık 
bir yatırım olan Bekirli Süperkritik Termik 
Santralinin resmî açılışını yapıyoruz. 

Yine 660 milyon dolarlık bir yatırım olan 
Değirmencik Tesisleri içindeki demir çelik 
tesislerinin yeni bölümlerinin, 45 milyon 
dolarlık bir yatırım olan Değirmencik De-
nizden Tatlısu Elde Etme, Oksijen ve Kireç 
Tesislerinin resmî açılışını da bugün ger-
çekleştiriyoruz. Bekirli’deki İçdaş Limanı-
nın 90 milyon dolarlık bir yatırımla hayata 
geçirilen 2’nci bölümünü de yine bugün 
resmen hizmete açıyoruz. Toplam 2 milyar 
150 milyon dolarlık bu yatırımları ülke-
mize, Çanakkale’mize ve Biga’mıza kazan-
dıran Aslan ailesine, Bayram Yusuf Aslan 
beye, İÇDAŞ camiasına teşekkür ediyorum. 

Çalışan, emeğiyle kazanan, kazandığını 
yatırım olarak yeniden ülkesine ve mille-
tine hizmete dönüştüren herkesin bizim 
gönlümüzde ayrı bir yeri vardır, ayrı bir 
önemi vardır. İÇDAŞ şirketimiz, demir-çe-
lik sektöründe yarım asrı aşkın bir süredir, 
işte bu şekilde, sürekli artan bir tempoda 
üretim yapıyor. Türkiye’nin yüzlerce, bin-
lerce, on binlerce İÇDAŞ’lara ihtiyacı var. 

Ülkemizin, öncelikle her alanda kendi ih-
tiyacını kendi karşılaması, bunun yanında 
ihracat yoluyla çok daha büyük katma de-
ğere dönüştürecek üretim yapması gereki-
yor. Bunun için biz yatırımcılarımızın, mü-
teşebbislerimizin, sermaye sahiplerimizin 
önünü açacak, onları üretime, istihdama, 
ihracata teşvik edecek her türlü düzenle-
meyi yapıyoruz. Bu çalışmalarımızın kar-
şılığını da aldık, almaya devam ediyoruz. 

2002 yılında 36 milyar dolar olarak teslim 
aldığımız ihracatı, Şubat ayı itibariyle yıl-
lık 153.6 milyar dolara yükselttik. Biliyor-
sunuz 2023 yılı için Türkiye’nin önüne 500 
milyar dolarlık bir ihracat hedefi koyduk. 
Bu hedefe ulaşmak için biz hükümet ola-
rak üzerimize düşenleri yapıyoruz, yapma-
ya devam edeceğiz. Ama bu konuda asıl bü-
yük görev özel sektörümüze düşüyor. Yeni 
yatırımlar yaparak, yeni pazarlar bularak 
2023 ihracat hedefimize müteşebbisleri-
mizle birlikte inşallah ulaşacağız. 

Değerli kardeşlerim...

Geçtiğimiz yıl Haziran ayında Çanakkale’ye 
gelmiş, Eceabat’ta kurulan Çanakkale Des-
tanı Tanıtım Merkezi’nin açılışını yapmış-
tık. Yarın Çanakkale’de ve Eceabat’ta yine 
Şehitlerimizi Anma Törenlerine katıla-
cağız, Çanakkale Deniz Zaferi’nin 98’inci 
yıldönümünü kutlayacağız. Bu vesileyle 
bir kez daha şehitlerimizin aziz hatıraları-
nı saygıyla, hürmetle, minnetle yad ediyor, 
kendilerini Fatihalarımızla, dualarımızla 
anıyor, mekanlarının cennet olmasını dili-
yorum. 

Bizim millet  olarak Avustralya’dan 
Sibirya’ya, Güney Kore’den Avusturya’ya, 
Myanmar’dan Yemen’e kadar kadar dün-
yanın dört bir yanına yayılmış, küçüklü-
büyüklü şehitliklerimiz bulunuyor. Her 
şehitliğimiz bizim için değerli, önemli. 
Gerek ülke içinde olsun, gerek ülke dışında 
olsun, tüm şehitliklerimize sahip çıkıyor, 
onarıyor, onları ayağa kaldırıyoruz. 10 yıl 
içinde, şu Çanakkale’nin, şu Çanakkale 
şehitliklerinin görünümünü, manzarasını, 
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içler acısı halini nasıl değiştirip, burayı 
şanına yaraşır bir görüntüye kavuşturduy-
sak, Myanmar’da, Kosova’da, Kudüs’te, 
Zigetvar’da da şehitliklerimize sahip çık-
tık, oraları da elden geçirdik, oraları da 
tamir ettik. Kültür ve Turizm Bakanlığı-
mızla, Orman ve Su İşleri Bakanlığımızla, 
Çanakkale’ye yeniden ruhunu kazandı-
rırken TİKA ile, Kızılay ile, Yunus Emre 
Enstitüleri ile, Yurtdışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar Başkanlığımız ile dünyadaki 
şehitliklerimize de ruh kazandırıyor, ruh 
katıyoruz.

Milliyetçilik slogan atmak değildir. Milli-
yetçilik, şehitlerin hatırasına, şehitlerin 
mirasına sahip çıkmaktır. Buradaki şehit-
likte nasıl uzak diyarlardan kardeşleri-
miz, uzak diyarlardan şehitlerimiz varsa, 
bizim de o ülkelerde medfun şehitlerimiz 
var. Buradakine sahip çıkarken oradakini 
asla ihmal etmiyoruz. Zira dünya sathına 
yayılmış tüm bu şehitlikler, bizim nasıl 
bir millet olduğumuzu, bize tekrar tekrar 
hatırlatan, dünyaya tekrar tekrar anlatan 
en önemli eserler. Bu şehitlikler bize tari-
himizi anlatıyor. Bu şehitlikler bize milleti, 
milliyeti anlatıyor. Bu şehitlikler bize ufku-
muzu, vizyonumuzu gösteriyor.

Bize diyorlar ki Filistin’le neden bu kadar 
ilgilisiniz… Biz Filistin’le çok ilgiliyiz… 
Çünkü şurada, yanı başımızda, Çanakkale 
şehitliklerinde Gazzeli, Kudüslü, Nabluslu 
şehitler var. Bize diyorlar ki Suriye ile ne-
den bu kadar ilgileniyorsunuz… Çünkü bu-
rada, Çanakkale’de Şamlı, Halepli, Hamalı, 
Humuslu şehitler var… Filistin’e gidin, ora-
da Mehmetçiğin kabri var. Suriye’ye gidin, 

orada Mehmetçiğin şehitliği var. Biz işte 
böyle bir tarihe, böyle bir geçmişe, böyle 
bir kardeşlik tasavvuruna sahibiz.

98 yıl önce, onlar nasıl ki bizim zor zama-
nımızda Çanakkale’ye koştuysa, elbette 
bugün de biz zor zamanlarında onların ya-
nında olacağız. Biz diktatörlerin, zalimle-
rin, kendi halkına kurşun sıkanların, ölüm 
saçanların yanında değil, onlarla aynı 
fotoğraf karesinde değil, Hakk’ın, haklının, 
mazlumun ve mağdurun yanında olacağız. 
Çünkü Çanakkale bize bunu emrediyor, Ça-
nakkale destanı bize bunu anlatıyor. Dik-
kat edin… Bunlar Diyarbakır’a gidemezler, 
gitmezler. Bunlar Diyarbakır’da milletin 
gönül diliyle, milletle muhabbet edemez-
ler. Ama bunlar, Şam’a gider, orada zalim, 
eli kanlı diktatörle aynı fotoğraf karesine 
girerler.

Sevgili kardeşlerim, sevgili Bigalılar…

Şunu özellikle bilmenizi istiyorum… 10 
yıldır, her ne yaptıysak, Çanakkale şehit-
lerimizin hatırası için, Çanakkale ruhunu 
yaşatmak için yaptık. 10 yıldır hangi adımı 
attıysak, şehitlerimizin izinden gitmeye, 
onların emanetini hakkıyla taşımaya bü-
yük özen göstererek attık. Çanakkale’de 
gördüğümüz, Çanakkale’nin mezar taşla-
rında gördüğümüz kardeşliği yaşatmak, 
onu daha da yüceltmek bizim şiarımız, 
rehberimiz oldu. Şu anda da şehitlerimi-
zin emanetini omuzlarımızda hissediyor, 
adımlarımızı ona göre atıyoruz. Şehitlikte 
kardeşçe yatan şehitlerimizin hatırasını 
yaşatmak, onların tesis ettiği kardeşliği 
yüceltmek için var gücümüzle çalışıyoruz.
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Dikkat edin… Kendilerine “milliyetçi” 
diyenler, gelip bu şehitliklere sahip çıkma-
dılar, bu şehitlerin hatırasına da sahip çık-
madılar. Kendilerine “ulusalcı” diyenler, 
gelip şu Çanakkale ruhundan, Çanakkale 
mirasından nasiplenmediler. Barıştan, 
demokrasiden bahsedenler gelip buradaki 
Diyarbakırlı, Vanlı, Batmanlı, Şanlıurfalı 
şehidi görmediler, onun anlattığını duyma-
dılar, dinlemediler. Biz şehitlerine kulak 
veren, şehitlerinin izinden yürüyen bir 
Hükümetiz.

Onlar şehitlerin hatırasına sahip çıkma-
salar da, onlar tarihimize, kadim kardeşli-
ğimize sahip çıkmasalar da, biz var gücü-
müzle, canımızla, ruhumuzla o kardeşliğe, 
o tarihe, o şehitlerin hatırasına sahip çıka-
cağız. Onlar terörün sona ermesine, anala-
rın gözyaşının dinmesine engel oldukça, 
biz inadına bu terörü, bu gözyaşını bitir-
menin mücadelesini vereceğiz. Biz mille-
timize karşı sorumluyuz. Biz şehitlerimize 
karşı sorumluyuz. Onlar şehitleri istismar 
eder, ama biz şehitlere sahip çıkarız. Onlar 
gençleri ölüme göndermenin mücadelesi-
ni verir, biz gençleri yaşatmanın mücade-
lesini veririz.

Bu süreçte,  terörü bitirme sürecin-
d e  Ça n a kka l e’ d e n  d e s t e k  b e kl i yo r, 
Çanakkale’den dua bekliyoruz. Şehitler 
diyarından, kahramanlıklar diyarından, 
kardeşliğimiz için katkı bekliyoruz. Mu-
halefet bizi isterse yalnız bıraksın, yeter 
ki milletimiz bizim yanımızda olsun, bize 
bu yeter. Siz yanımızda olursanız, biz bu 
işi Allah’ın izniyle çözeriz ve çözüyoruz. 
Bu ülkeyi kanları, canları pahasına bize 

emanet eden şehitlerimizin fedakarlıkla-
rını heba edemeyiz, etmeyeceğiz. İnşallah 
onlara mahcup olmayacağız. İnşallah bu 
süreci hayırlısıyla neticeye ulaştırıp, bütün 
gücümüzü, bütün imkanlarımızı topyekûn 
milletimizin gelişmesi, ülkemizin kalkın-
ması için kullanacağız. 

Bu düşüncelerle açılışını yaptığımız hiz-
metlerin ve eserlerin bir kez daha hayırlı 
olmasını diliyorum. Bu yatırımların Bi-
ga’mıza ve ülkemize kazandırılmasında 
emeği geçen Belediyemizi, kurumlarımızı, 
İÇDAŞ şirketimizi tekrar kutluyor, sizlere 
sevgilerimi, saygılarımı sunuyor; hepinizi 
Allah’a emanet ediyorum. 
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Çok değerli kardeşlerim, Diyanet İşleri 
Başkanlığı’mızın değerli Başkanı, değerli 
mensupları, sevgili vatandaşlarım…

Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor; 
bugün açılışını yaptığımız Ahmet Hamdi 
Akseki Camii’nin hayırlara vesile olmasını 

diliyorum. Caminin yapılmasında emeği 
geçen Diyanet İşleri Başkanlığı’mız ile Dinî 
ve Sosyal Hizmet Vakfı’na şükranlarımı su-
nuyorum. Bu vesileyle, camiye ismi verilen, 
eski Diyanet İşleri Başkanları’mızdan, bü-
yük alimlerimizden merhum Ahmet Ham-
di Akseki’yi de rahmetle yad ediyorum.

Diyanet İşleri Başkanlığı Ahmet 
Hamdi Akseki Camii Açılış 

Töreni

Ankara | 19 Nisan 2013
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Ahmet Hamdi Akseki Camii, inşallah 
Ankara’da çok büyük bir ihtiyacı karşıla-
yacak. Bu bölgenin nüfusu hızla artarken, 
özellikle işyerlerinin, kamu binalarının 
sayısı çoğalırken, bu bölgede bir caminin 
bulunmaması büyük eksiklikti, büyük ih-
tiyaçtı. Ayrıca, yeni inşa edilen bu camimiz 
Kocatepe Camii’nin vazifelerini de yükle-
neceği için, şehir merkezindeki trafiği de 
yüklenmek suretiyle önemli bir rahatlama-
ya da vesile olacak.

Ahmet Hamdi Akseki Camii’nin, mimari-
siyle de hem Ankara’ya, hem diğer şehirle-
rimize emsal teşkil edeceğine, model ola-
cağına yürekten inanıyorum. Abartıdan ve 
gösterişten uzak şekilde inşa edilen camide 
kullanılan Selçuklu ve Osmanlı motifleri, 
inanıyorum ki hem cami mimarisine hem 
de sivil mimarimize nefes aldıracaktır. Ka-
dim medeniyetimizin temel felsefesi olan 
“sadelikteki ihtişam” Ahmet Hamdi Akseki 
Cami’mizde her yönüyle müşahhas hale 
gelmiş durumda.

Bize özgü sanatların hepsi, en ince ve es-
tetik biçimde, uyumlu şekilde caminin iç 
tezyinatında uygulanmış… Ruhu ve zihin-
leri bulandıran değil, karmaşaya, kaosa 
sevk eden değil; tam tersine huzur veren, 
sadelik veren, ruha nefes aldıran bir anla-
yış sergilenmiş. Tabii burada şunu vurgu-
lamak durumundayım… Bizim, hem inanç 
dünyamızda, hem de şehir ve mimarlık 
anlayışımızda, cami, altını çizerek ifade 
ediyorum, fonksiyonel bir yapı değildir.

Yani cami, gelinen, kullanılan ve iş bitince 
terk edilen bir mekan hiçbir zaman olma-

mıştır. Cami, ibadethane olduğu kadar, 
muhabbetin, tanışmanın, kaynaşmanın, 
dayanışmanın mekanıdır. Cami, öğrenme-
nin ve öğretmenin; istişarenin, diyaloğun, 
danışmanın mekanıdır. Cami, şehir için, 
şehrin insanları için, her müştemilatıyla 
bir yaşam alanıdır. Cami demek şadırvan 
demektir, avlu demektir, avludaki ağaç-
lar, yeşillikler, oturma alanları, havuzlar 
demektir. Bizim medeniyetimiz kadar, 
tarihimiz boyunca günlük yaşantımız da 
caminin etrafında, caminin merkez olduğu 
bir sokak ve mahalle anlayışıyla şekillen-
miştir.

Şunu lütfen unutmayınız değerli kardeşle-
rim… Cami mimarisi, bizim de, çocukları-
mızın da, hayata bakışlarını, istikballerini, 
ülkemizin ve milletimizin geleceğini şekil-
lendirecek kadar önemlidir. Günde 5 vakit 
gidilen, avlusunda sohbet edilen, şadırva-
nında abdest alınan, su içilen, bahçesinde, 
etrafında heyecanla oyunlar oynanan, 
güzel hatıralar yaşanan bir cami, takdir 
edersiniz ki çocuğun, insanın muhayyile-
sini de, tasavvurunu da en etkili biçimde 
şekillendirir. Binalarımız, özellikle de ca-
milerimiz ne kadar sade, ne kadar estetik, 
ne kadar hayatla iç içe olursa, istikbalimiz 
de o kadar farklı olur, o kadar sade, o kadar 
estetik, o kadar hayat dolu olur.

Buradan, hem Diyanet İşleri Başkanlı-
ğımıza, hem de tüm İmam, Kayyum ve 
Müezzinlerimize bir ricada bulunmak 
istiyorum… Lütfen, camilerimizin içindeki 
ve avlusundaki çocukları rahatsız etmeye-
lim. Onlar hiç kimseye rahatsızlık vermez, 
onların oyunları, cıvıltıları hiçbir mümini 
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rahatsız etmez. Tam tersine, biz bu konuda 
hassasiyet gösterelim ve asıl biz, camideki 
çocukları rahatsız etmeyelim.

Bırakalım, cami içinde doyasıya koştur-
sunlar. Bırakalım, cami içinde istedikleri 
kadar oynasınlar. Bırakalım, cami içinde 
istedikleri kadar rahat olsunlar. Eğer ço-
cuklar camiden uzaklaşırsa, bu milleti, 
bu vatanı ayakta tutan en önemli dayana-
ğımızı -maazallah- yitiririz. Eğer çocuklar 
camiyle kucaklaşırsa, inanın, ebediyyen 
bir, beraber, kardeşçe yaşar; onurla, şerefle 
yaşar; güçlü şekilde istikbale yürürüz.

Mimarlarımızdan, hayırseverlerimizden 
de rica ediyorum… Camilerimizi, en çok da 
çocuklarımız için inşa edelim, onlar için 
tezyin edelim, onlar için tasarlayalım. Ço-
cuklarımızı camilerle ne kadar kucaklaş-
tırır, çocuklarımıza camiler vesilesiyle ne 
kadar estetik sunabilirsek, gelecek nesiller 
de inanın o kadar farklı olacaktır.

Bugün hizmete açtığımız Ahmet Hamdi 
Akseki Camii’nin, Cami mimarimizi, cami 
anlayışımızı değiştirmesini, ülkemize, 
hatta dünyaya emsal teşkil etmesini dili-
yorum. Caminin Ankara’ya, Ankaralılara, 
milletimize hayırlara vesile olmasını te-
menni ediyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı-
mızı, mimar ve mühendislerimizi, hayırse-
verlerimizi tebrik ediyor; Allah hepinizden 
razı olsun diyorum.

Arif Nihat Asya’nın şu güzel duasını, bu 
güzel caminin önünde, bu güzel Cuma saa-
tinde tekrar etmek istiyorum:

 Biz, kısık sesleriz… Minareleri,

Sen, ezansız bırakma, Allah’ım!

Ya, çağır şurda bal yapanlarını,

Ya kovansız bırakma Allah’ım!

Mahyasızdır minareler… Göğü de, 

Kehkeşansız bırakma Allah’ım!

Müslümanlıkla yoğrulan yurdu, 

Müslümansız bırakma Allah’ım!

Bizi sen, sevgisiz, susuz, havasız,

Ve vatansız bırakma Allah’ım.

Müslümanlıkla yoğrulan yurdu, 

Müslümansız bırakma Allah’ım!
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Sevgili Mersinliler, çok değerli kardeşle-
rim, sevgili gençler, hanımefendiler, beye-
fendiler...

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
Bu muhteşem açılış töreni vesilesiyle, 
tüm Mersin’e, Mersinli tüm kardeşleri-
me en kalbi muhabbetlerimi iletiyorum. 
Adana’dan gelen, Mersin’in bu büyük 
coşkusunu paylaşan Adanalı kardeşlerime 

hoş geldiniz diyor; onların şahsında tüm 
Adana’yı da buradan selamlıyorum.

Elbette Akdeniz’i, Akdeniz kıyımızdaki, 
Akdeniz Bölgemizdeki tüm illerimizi, 
tüm Akdeniz ülkelerini, özellikle de Ku-
zey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni buradan 
sevgiyle selamlıyor, oralara da selamları-
mızı, muhabbetlerimizi iletiyorum. 17’nci 
Akdeniz Oyunlarına ev sahipliği yapacak 

17. Akdeniz Oyunları 
Tesislerinin Açılış Töreni

Mersin | 09 Haziran 2013
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Mersin’i bugün bir kez daha tebrik edi-
yor, başarılar diliyorum. 17’nci Akdeniz 
Oyunları için inşa ettiğimiz; bu oyunların 
ardından Mersin’e, Mersin gençliğine, tüm 
Türkiye’ye hizmet verecek olan, bugün de 
açılışını gerçekleştirdiğimiz eserlerin ha-
yırlı olmasını Rabbimden niyaz ediyorum.

Evet… Çok kısa bir süre içinde, Mersin’de 
çok büyük işler başardık. 17’nci Akde-
niz Oyunları, komşumuz Yunanistan’da, 
VOLOS Kentinde yapılacaktı. Ancak, 
Yunanistan’ın içinde bulunduğu eko-
nomik kriz nedeniyle, Oyunların orada 
yapılması mümkün olamadı. Bize yapılan 
öneriyi değerlendirdik, Türkiye olarak bu 
oyunları yapabileceğimizi Komite’ye bil-
dirdik, görüşmeleri yaptık ve hazırlıklara 
başladık.

Bakın, altını çizerek ifade ediyorum: 
Normal şartlarda, böyle büyük bir organi-
zasyonun hazırlıklarına, 6 yıl öncesinden 
başlanır. Ama biz sadece 18 ay öncesin-
den hazırlıklara başlamamıza rağmen, 20 
Haziran’da açılışı yapılacak olan 17’nci Ak-
deniz Oyunları’na her boyutuyla mükem-
mel olarak hazır hale geldik. 18 ay içinde 
11 yeni tesisi projelendirdik, ihale ettik ve 
inşaatlarını tamamladık. Ulaşımdan yeme 
içmeye, konaklamadan güvenliğe, teknolo-
jiden sağlığa kadar her alanda hazırlıkları-
mız tamam.

Sıfırdan inşa ettiğimiz tesisler, ikmal ve 
onarım çalışmaları için yaklaşık 500 mil-
yon liralık yatırım gerçekleştirdik. Hazırlık 
çalışmaları için de, 300 milyon lira tuta-
rında bir bütçeyi seferber ettik. İnşallah, 

11 gün sonra, 20 Haziran’daki muhteşem 
açılışla, 24 ülkeden 6 bin sporcunun ka-
tılacağı, 32 branşta yapılacak oyunlar; 
Adana’dan Silifke’ye kadar Akdeniz sahili-
mizi bir bayram yerine çevirecek. Burada, 
Mersin’de, Türkiye’nin bugüne kadar şahit 
olduğu en büyük spor organizasyonunu 
gerçekleştirecek, adeta mini bir olimpiyata 
evsahipliği yapacağız.

Evet… İşte bugün, Akdeniz Oyunları’na 
hazırlık olarak inşa ettiğimiz, ya da ikmal 
ettiğimiz 12 eserin toplu açılışını gerçek-
leştiriyoruz. Mersin’e, söz verdiğimiz gibi, 
25 bin kişilik bir stadyum kazandırdık. 94 
milyon lira proje maliyeti ile inşa edilen 
bu stadyum, 5 ay gibi kısa bir süre içinde 
tamamlandı. Bağlantı yolları, çevre düzen-
lemesi gibi detayları da bitirerek, inşallah 
Akdeniz Oyunları’nın açılış törenini de 
burada gerçekleştireceğiz.

Mersin’e, Akdeniz’e, Türkiye’ye kazandır-
dığımız bir başka güzel eser, şu anda açılış 
törenini gerçekleştirdiğimiz bu muhteşem 
salon, yani Servet Tazegül Spor Salonu. 
7 bin 500 kişilik bu güzel esere, Londra 
Olimpiyatları’nda Altın Madalya kazanan 
Servet kardeşimizin ismini verdik. 47 mil-
yon lira maliyetle yapılan bu eserimizi de 
14 ay gibi kısa bir sürede bitirdik, olimpi-
yatlara hazır hale getirdik. Yine bu törenle:

- 4 bin 500 kişilik Akdeniz Oyunları 
Köyü’nü,

- Merkez’de bin kişilik spor salonunu,

- 720 seyircili BOCCE Tesisini,
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- Bin kişilik Jimnastik Salonu’nu, 

- 3 bin 500 kişilik Tenis Kortunu,

- 500 kişilik Spor Salonunu,

- Atıcılık Tesislerini ve

- Bin kişilik Olimpik Yüzme Havuzunu hiz-
mete alıyoruz.

Bütün bu eserlerin, bu yatırımların, 
Mersinimize, Akdeniz Bölgemize, tüm 
Türkiye’ye hayırlı olmasını diliyorum. Yük-
lenici firmalara, mimarlarımıza, mühen-
dislerimize, işçilerimize; kısa süre zarfında 
çıkardıkları bu güzel işler için, emekleri, 
alınterleri için yürekten teşekkür ediyo-
rum. Bütün Bakanlıklarımıza, Valiliğimi-
ze, tüm kamu kurumlarımıza da gayretleri 
için sonsuz şükranlarımı sunuyorum.

Elbette, Mersin, sadece bugün açılışını yap-
tığımız bu eserleri kazanmakla kalmıyor… 
Bunların dışında, Mersin ve ilçelerimizde 
varolan çok sayıda spor tesisini onardık, 
yeniledik, modernize ettik. Mersin’i, bir 
üniversite, bir gençlik şehri olarak, en gü-
zel spor tesisleriyle buluşturduk. Akdeniz 
Oyunlarının ardından da hizmet vermeye 
devam edecek son derece anlamlı yatı-
rımları Mersin’e kazandırdık. Mersin’i, bu 
büyük oyunlar sayesinde, şimdi artık dün-
ya spor gündeminin ilk sırasına taşıyor, 
uluslararası bir kent olma özelliğini artık 
daha da güçlendiriyoruz. Tekrar, bu büyük 
eserlerin, bu güzel yatırımların, Mersin’e, 
ülkemize, milletimize, buradan istifade 
edecek herkese hayırlı olmasını diliyorum.

Çok değerli Mersinli kardeşlerim, değerli 
Adanalı kardeşlerim, sevgili gençler…

Biz, 2001 yılında partimizi kurarken, in-
sanı, ama en önemlisi hanım kardeşleri-
mizi, gençlerimizi, politikalarımızın odak 
noktasına yerleştirdik. Hükümetimizi 
kurarken, Hükümet programlarımızı ha-
zırlarken, reformlarımızı, yatırımlarımızı 
yaparken, hanım kardeşlerimizi ve genç-
lerimizi özellikle dikkate aldık, her alanda 
onlara pozitif ayrımcılık yaptık. Eğitimde 
gerçekleştirdiğimiz çok büyük reformları 
biz gençlerimiz için yaptık. Türkiye gene-
linde 95 yeni üniversiteyi gençlerimiz için 
açarak, toplam üniversite sayısını 171’e 
çıkardık.

Üniversite öğrencilerimiz için yurtlar inşa 
ettik, yurt kapasitelerini artırdık. 45 lira 
olan burs miktarını, gençlerimiz için aylık 
280 liraya çıkardık. Türkiye genelinde, 
yeni spor tesisleriyle, yeni kültür merkezle-
riyle, çok büyük spor organizasyonlarıyla, 
spora ve gençliğe yaptığımız çok büyük 
yatırımlarla, her zaman gençliğin yanın-
da olduk, her zaman gençlerle yürüdük. 
Bütün bu fiziki yapıların, tüm bu fiziki 
imkanların yanında, gençlerimize daha 
büyük, daha kalkınmış, daha özgür bir 
Türkiye bırakmanın mücadelesini kararlı-
lıkla verdik.

Burada gençlerimize şunu özellikle ha-
tırlatmak istiyorum… Bugün 20 yaş ve 
altında olanlar, hatta 25 yaş ve altında 
olan gençler, son derece haklı olarak, 
Türkiye’nin nereden geldiğini, bugünlere 
nasıl ulaştığını tecrübe etmediler. Bugü-
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nün gençleri, bizim tesis ettiğimiz, bizim 
güçlendirdiğimiz, bizim uğruna çok bü-
yük mücadele verdiğimiz demokrasi ve 
özgürlük ortamında yetiştiler. Bugünün 
gençleri, koalisyon dönemlerini yaşamadı-
lar, tecrübe etmediler. Bugünün gençleri, 
yasakların, kısıtlamaların, engellemele-
rin, ayrımcılığın olduğu dönemleri çok 
şükür yaşamadılar, tecrübe etmediler. 
Bugünün gençleri, ekonomik çöküntüleri, 
o çöküntülerin insanımıza yüklediği ağır 
maliyetleri, sosyal çöküntüleri tecrübe 
etmediler. Bugünün gençleri, büyüyen 
bir Türkiye’nin gençleri olarak yetiştiler. 
Bugünün gençleri, yükselen, itibarı, gücü 
artan bir Türkiye’nin gençleri olarak var-
lık gösterdiler. Bugünün gençleri, her gün 
artan özgürlük ortamında, her gün yükse-
len demokrasi standartlarında bugünlere 
ulaştılar.

Gençler… Sizlere şunu özellikle hatırlat-
mak istiyorum… Bizim neslimiz, inanın, 
50 yıl boyunca siyasette, idarede hep aynı 
yüzleri, hep aynı isimleri, hep aynı politika-
ları gördü. Bizim neslimiz, 50 yıl boyunca 
büyük bir kısır döngüyü, gidiş gelişleri 
yaşadı. Bunu yaşamış nesiller olarak biz, 
partimizi kurarken çok önemli bir ilke be-
lirledik. Evet… 3 dönem siyaset ilkesi… 3 
dönem siyaset yapan, ara verecek dedik. 3 
dönem siyaset yapan, koltuğunu gençlere, 
koltuğunu arkadan gelenlere devredecek 
dedik. Hiç kimse koltukta ölünceye kadar 
oturmayacak; Türkiye değiştikçe makam-
lardaki isimler de değişecek dedik. Genç-
liğe güvendiğimiz için 3 dönem kuralını 
getirdik. Gençliğe güvendiğimiz için seçil-

me yaşını 25’e çektik, 18’e indirmek için 
de çalışıyoruz.

Şundan emin olun sevgili gençler… Biz, 
gençliği anlamak, gençliğe kulak vermek 
noktasında asla duyarsız olmayız. Gençlik-
le yola çıkmış, gençlerle yürüyen, gençler 
için bu kadar yatırım yapan, bu kadar bü-
yük imkanlar sağlayan bir kadro olarak, 
gençliğe biz sırtımızı asla dönmeyiz. Genç-
lere özgürlük ortamı, demokrasi ortamı 
kazandıran, bunun için mücadele veren, 
gençliğe daha büyük, daha güçlü, daha 
itibarlı bir ülke kazandırmanın çabası 
içindeki bir Hükümet olarak, gençliğe asla 
kulaklarımızı tıkamayız.

Bakın, şunun altını özellikle çiziyorum… 
Bizim ülkemizde, 1980 öncesinde, maa-
lesef gençler birbirlerine silah doğrulttu, 
birbirleriyle çatıştı, birbirleriyle karşı 
karşıya geldiler. Bütün bu çatışmaların acı 
bir oyun, acı bir tuzak olduğu sonradan 
ortaya çıktı. Ardından, bu sefer, farklı şe-
kilde, ama daha büyük bir acıyı yaşamaya 
başladık. 30 yıl boyunca terör ülkemizde 
can aldı. Yine gençler öldü, yine kaybe-
den gençler oldu. Gencecik askerlerimiz, 
gencecik polislerimiz, korucularımız şehit 
oldular. Dağlarda gençler hayatlarını kay-
bettiler.

Oyun kurucular, tuzak kurucular kaza-
nırken, maalesef 30 yıl boyunca gençler 
kaybetti, ülke kaybetti. İşte biz, Hükümet 
olarak, gençlerin ve ülkenin kaybettiği 
bu oyunu da bozduk, bozuyoruz. “Çözüm 
süreci” adını verdiğimiz süreç, en çok da 
gençler için, delikanlılarımız, kızlarımız 
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için hayati derecede önemli bir süreçtir. 
Bu süreç, anaların gözyaşını dindirmenin 
yanında, asıl önemlisi, gençlerin kanının 
akmasını da durduracak bir süreçtir.

Evet… Ne yaptıysak, gençler için yaptık, 
gençlerle yaptık ve gençlerimiz için yapı-
yoruz. Gençlerimiz için bir şeyler yapmak-
la kalmıyoruz; gençlerimize güveniyor, 
inanıyor, onlara farklı bir Türkiye’yi ema-
net edebilmek için çalışıyoruz.

Şimdi, sevgili gençler… Sadece okul yap-
manın, sadece üniversite açmanın, sadece 
yurt inşa etmenin, bursları artırmanın, 
spor tesisleri imar etmenin yeterli olmadı-
ğını elbette biliyoruz. Hatta ve hatta, genç-
lerin ölümünü engellemenin, demokrasi 
ve özgürlük altyapısını güçlendirmenin, 
ekonomiyi büyütmenin de tek başına ye-
terli olmadığını çok ama çok iyi biliyoruz.

Dün de, önceki gün de ifade ettim: Demok-
ratik taleplere, her zaman canımız feda. 
Duyarız, dinleriz, konuşuruz, istişare ede-
riz… Kimin ne dediğini, ne yapmak istedi-
ğini, ne söylemek istediğini anlamak için 
tam bir hassasiyet içindeyiz ve öyle olmaya 
devam ederiz. Size okul verdik, daha ne is-
tiyorsunuz demeyiz. Size burs verdik, daha 
ne istiyorsunuz demeyiz. Size internet ver-
dik, demokrasi, özgürlük ortamı sağladık, 
daha ne istiyorsunuz asla demeyiz.

Ancak... Sizlerden de bizi anlamanızı, ül-
kemizi, halkımızı anlamanızı özellikle rica 
ediyorum. Kendi yaşam tarzlarınıza saygı 
duyulmasını istemek en tabii hakkınızdır; 
ama sizden de başkalarının yaşam tarzları-

na saygı duymanızı rica ediyorum. Bakın… 
12 gündür, İstanbul’da başlayıp çeşitli şe-
hirlerde devam eden gösterileri, bizim ka-
dar, iyi niyetli gençlerimizin de çok dikkat-
li şekilde değerlendirmesi, analiz etmesi 
gerekiyor. Meşru, demokratik, en tabii hak 
taleplerinin başımızın üzerinde yeri var.

Ama bu taleplerin arkasına sığınarak, 
Türkiye’de kaos, çatışma ortamı oluştur-
mak isteyenlere, Türkiye ekonomisini, 
demokrasiyi, kardeşliği hedef almak iste-
yenlere karşı herkes dikkatli, herkes duyar-
lı olmak zorunda. Gezi Parkı bahanesiyle, 
oradaki sayısı 15’e varmayan ağaç için 
başlatılan gösteriler, maalesef arkasında 
cansız bedenler bıraktı; çok sayıda yaralı 
bıraktı. Yaşam tarzlarını bahane edenler 
tarafından, sokakta, başkalarının yaşam 
tarzlarına müdahale edildi, insanlar renci-
de edildi.

İstanbul’da, İzmir’de, Ankara’da, diğer 
illerimizde, kamu binaları, kamu malları, 
millete hizmet veren otobüsler, otobüs 
durakları tahrip edildi. Esnafa büyük za-
rar verildi, esnaf mağdur edildi. Çok daha 
büyük bir tuzak, çok daha büyük bir oyun 
kapsamında, Türkiye’nin ekonomisine, de-
mokrasisine, kardeşliğine zarar verilmek 
istendi. Gençlerin bu eylemlerini kullanan 
bazı çevreler, bazı odaklar, kışkırtmayla, 
provokasyonla, çeşitli ajanlık faaliyetleriy-
le, bu hadiseleri çok farklı yerlere çekmeye 
çalıştılar.

Bazı medya kuruluşları, 12 gün boyun-
ca, son derece sorumsuz yayınlar yapa-
rak, Türkiye’nin, Türkiye ekonomisinin, 
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Türkiye’nin uluslararası gücünün ve itiba-
rının zedelenmesi için gayret gösterdiler. 
10.5 yıl içinde, son derece zor şartlarda, 
son derece büyük fedakarlıklarla elde etti-
ğimiz kazanımları, işte bu çevreler heba et-
mek için büyük mücadele verdiler. Burada, 
Milliyetçi Hareket Partisi ve onun Genel 
Başkanı’na; Barış ve Demokrasi Partisi ve 
Genel Başkanına, sorumlu yaklaşımları 
için teşekkür ediyorum. Meclis dışında, 
başta Büyük Birlik Partisi olmak üzere, 
sağduyulu yaklaşım içinde olan siyasi par-
tilerimize, sivil toplum örgütlerimize çok 
çok teşekkür ediyorum.

Buna karşılık, çatışmaları körüklemek 
için, sokak sokak direnişi bizzat örgütle-
mek için, çok daha ileriye gidip, vatana 
ihanet derecesinde, bir mezhep, bir inanç 
çatışması oluşturmak için elinden geleni 
yapan siyasi partileri, siyasileri, örgütleri 
ve medya kuruluşlarını da milletime hava-
le ediyorum.

Sevgili kardeşlerim, çok değerli gençler…

Biz, bugüne kadar, 10.5 yıl içinde, 3 Genel 
Seçime, 2 yerel seçime, 2 halkoylamasına 
girdik. 7 seçimin her birinin sonucunu dik-
katle okumaya çalıştık. Sandık sonuçlarını 
en iyi şekilde okumanın, en iyi şekilde de-
ğerlendirmenin hassasiyeti içinde olduk. 
Tıpkı seçim sonuçları gibi, toplumsal olay-
ları da tarafsız şekilde okumanın gayreti 
içindeyiz. Ancak, şunu da herkesin çok iyi 
bilmesini istiyorum. Millî iradeye yönelik 
her türlü senaryo, her türlü tuzak ve oyun, 
bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra 
da karşısında bizi bulur. Milletin emaneti-

ne yönelik her türlü plan, karşısında mille-
ti bulur, bizi bulur.

Türkiye ekonomisi üzerinde oyun oynat-
mayız. Türkiye’nin uluslararası gücünün 
zedelenmesine müsaade etmeyiz. Her ne 
şekilde olursa olsun, millî iradeye, huku-
ka, demokrasiye yönelik saldırılara asla 
eyvallah etmeyiz. Bugün 27 Mayıs 1960’ta 
değiliz. Bugün, 12 Eylül 1980’de, 28 Şubat 
1997’de değiliz. Bugün, 27 Nisan 2007’de 
neredeysek, işte oradayız. Hükümetimizle, 
partimizle, en önemlisi de milletimizle, 
demokrasinin, hukukun, özgürlüklerin en 
güçlü savunucusuyuz.

Şunu herkes bilsin: Türkiye’de egemenlik, 
artık milletin elindedir. Türkiye’de karar, 
yetki, söz, millettedir. Milletin ve Meclis’in 
dışında, Türkiye’ye yön vermek, hiç kimse-
nin haddi değildir. Çeteler dönemi, mafya 
dönemi, cunta dönemi, geri gelmemek 
üzere artık kapanmıştır. Bugün, mille-
tin emanetine sahip çıkan bir hükümet 
var. Bugün, kendi emanetine sahip çıkan 
bir millet var. Bugün, geleceğe umutla 
bakan, büyük Türkiye’ye inanan, büyük 
Türkiye’nin gençleri var. Hiç kimse umut-
suz olmasın, kimse endişe etmesin. Nice 
badireyi aşan Türkiye, bunu da aşmıştır ve 
geleceğe güvenle bakmaktadır.

Sevgili Mersinliler, sevgili Adanalı kardeş-
lerim, çok değerli gençler…

Çözüm sürecinden çok güzel neticeler alı-
yoruz. Gençlerimizi yaşatmak, gençlerimi-
ze aydınlık bir ufuk çizmek noktasında çok 
güzel gelişmelere şahit oluyoruz. Ekonomi-
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de üst üste tarihî başarılar elde ediyoruz. 
Türkiye’nin uluslararası gücünü, itibarını 
her geçen gün pekiştiriyoruz. Böyle bir 
ortamda, herkesin Türkiye’nin kazanımla-
rına, özellikle de demokrasiye ve hukuka 
sahip çıkmasını bekliyoruz.

Hukuksuzluğun, illegalitenin derhal son 
bulmasını arzuluyoruz. İllegal örgütlere, 
hukuksuz, gayri meşru davranışlara zemin 
oluşturmamak için, halkımızın sağdu-
yulu davranmasını bekliyoruz. Bütün bu 
gösterileri sabırla, tahammülle izleyen 
vatandaşlarımıza da teşekkür ediyor, sab-
ra, tahammüle devam etmelerini rica edi-
yoruz. Bütün göstericilerin, hukuka saygı 
göstermek suretiyle, daha büyük provokas-
yonların, daha büyük acıların yaşanmasını 
önlemek amacıyla, artık sokakları terk 
etmelerini özellikle rica ediyoruz. Türki-
ye demokratik bir hukuk devletidir; öyle 
kalacaktır; öyle kalması için de, hukuk ve 
demokrasi için de her tedbiri tereddütsüz 
almaya devam edeceğiz.

Evet… Mersin’de açılışını yaptığımız bu 
büyük eserlerin, bu güzel tesislerin hayırlı 
olmasını diliyorum. 11 gün sonra başlaya-
cak 17’inci Akdeniz Oyunları’nın başarılı 
geçmesini temenni ediyorum. Mersin’e, 
Mersinli kardeşlerimi, bu büyük organi-
zasyon için tebrik ediyor; şimdiden, misa-
firperverlikleri için her birinize teşekkür 
ediyorum.

Allah hayırlı etsin diyor, sizleri sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum.
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Sevgili Bingöllüler, çok değerli kardeşle-
rim...

Bugün bir kez daha sizleri en kalbi muhab-
betlerimle selamlıyorum. Açılışını yaptı-
ğımız Bingöl Havalimanı’nın, Bingöl için, 
Bingöllü kardeşlerimiz için, tüm bölge için 
hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz 
ediyorum.

Bu güzel eserin inşasında emeği geçen, 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Ba-
kanlığımıza, Değerli Bakanımız ve ekibi-

ne, Bingöl Valiliği’ne, yüklenici firmalara, 
mimarlarımıza, mühendislerimize, tüm 
işçilerimize sonsuz teşekkür ediyorum.

Bingöl’ün evladı olan Bakanımız Sayın 
Cevdet Yılmaz’a, Bingöl doğumlu olan 
Bakanımız Sayın Egemen Bağış’a, diğer 
tüm bakanlarımıza, ilgili kurumlarımıza 
huzurlarınızda gayretlerinden dolayı şük-
ranlarımı sunuyorum.

Bu güzel açılış vesilesiyle, bu anlamlı 
buluşma vesilesiyle, tüm Bingöllü kardeş-

Havalimanı Açılış Töreni

Bingöl | 12 Temmuz 2013
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lerimizin Ramazan’ını tebrik ediyor; tut-
tuğunuz oruçların, yaptığınız ibadetlerin 
kabulünü niyaz ediyor; Ramazan’ın ülke-
miz, milletimiz, tüm insanlık için hayırlara 
vesile olmasını temenni ediyorum.

Evet… Güzel bir Ramazan gününde, Ra-
mazan ayının bu bereketli günlerinde, 
Bingöl’e çok büyük bir eser kazandırıyor, 
Bingöl’ü Türkiye’nin diğer illeriyle, dünya 
ile buluşturacak havalimanını hizmete 
açıyoruz. Bingöl Havalimanının altyapı ça-
lışmalarını 2010 yılında başlatmıştık.

Geçen yıl, 8 Ağustos 2012’de, alt yapı ça-
lışmalarını tamamladık. Üst yapı işlerine 
de 2011 yılının Nisan ayında başlamıştık, 
bu çalışmaları da işte bugün bitirdik ve 
havalimanını tamamladık, Bingöl’e kazan-
dırdık. Bingöl havalimanımız, toplamda 39 
milyon liraya mal oldu.

Yılda 500 bin yolcu kapasiteli bu hava-
limanı ile, inşallah, Bingöllü kardeşim 
Ankara’ya, İstanbul’a, Türkiye’nin ve 
dünyanın tüm şehirlerine çok hızlı, çok 
konforlu, ucuz ve güvenilir şekilde seyahat 
edecek. İnşallah, Bingöl, bu havalimanı sa-
yesinde, Solhan’daki Yüzen Ada’yı görmek 
için gelen çok sayıda turisti ağırlayacak.

Bu havalimanı sayesinde Bingöl, Karlı-
ova’da, o doyumsuz, güneşin doğuşunu 
seyretmek isteyen çok sayıda ziyaretçiyi 
ağırlayacak. Bingöl’ün Kartal Oyunu’nu 
seyretmeye inşallah çok daha fazla turist 
gelecek. Yapımına devam ettiğimiz Hase-
rek Kayak Tesisi, inşallah kış aylarında 
ziyaretçilerle dolup taşacak.

Ama en önemlisi, inşallah, bu havalima-
nının da etkisiyle, Bingöl’e artık çok daha 
fazla yatırımcı gelecek, Bingöl’ün ticareti, 
Bingöl’ün sanayisi, istihdamı, ihracatı in-
şallah daha da canlanacak.

Bakın sevgili Bingöllüler… “Çözüm süreci” 
adını verdiğimiz süreç, sizlerin destekle-
riyle, sizlerin hayır dualarıyla, çok başarılı 
şekilde ilerliyor… Allah’a hamdolsun, ay-
lardır, bu bölgeden acı haberler değil, artık 
müjdeler alıyoruz, artık güzel haberler 
alıyor, bu bölgede güzel gelişmelere şahit 
oluyoruz.

Umutların çoğaldığı bir süreçten geçi-
yoruz. Baharın, dağlarımızda, ovalarda, 
şehirlerimizde, köylerimizde kalıcı hale 
geldiği, kardeşlik ikliminin yüreklerimizi 
kuşattığı bir süreçten geçiyoruz. Gençle-
rin ölmediği, annelerin, babaların gözyaşı 
dökmediği, acının yürekleri kavurmadığı, 
herkesin umutla geleceğe baktığı, herkesin 
aşkla, şevkle işine sarıldığı güzel bir süreç-
ten geçiyoruz.

Ben burada Bingöl’e özellikle teşekkür edi-
yorum… Bingöl demek, dik duruş demek-
tir. Bingöl demek, onurlu duruş demektir. 
Bingöl demek, demokrasiye sahip çıkmak, 
kardeşliğe sahip çıkmak, ülkesine, bayra-
ğına, değerlerine sahip çıkmak demektir. 
Bingöl’ün, 12 Eylül askerî darbesi sonra-
sında, Anayasa oylamasında en yüksek 
hayır oyu vermesini biz unutmadık, unut-
mayacağız.

Bingöl’ün, 2010 yılı Anayasa Halkoylama-
sında, Türkiye’deki en yüksek evet oyu ve-
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ren illerimizden biri olduğunu unutmadık, 
unutmayacağız. Bingöl, terör karşısında da 
dik durdu. Bingöl, demokrasiyi muhafaza 
etme noktasında her zaman dik durdu. 
Bingöl, darbeler noktasında, darbelere kar-
şı gelme noktasında her zaman dik durdu.

Bingöl’ün bizim kalbimizde, bizim gönlü-
müzde çok ayrı bir yeri var. Sizlerin des-
teğini çok, ama çok önemsiyoruz. Sizlerin 
hayır duasını çok önemsiyoruz. Demokrasi 
mücadelesinde, millî birlik ve kardeşlik 
sürecinde, çözüm sürecinde, Bingöl’le bir-
likte yürümeyi çok önemsiyor, onun için 
Bingöl’e sonsuz şükranlarımızı iletiyoruz.

Sevgili Bingöllü kardeşlerim…

Türkiye, 81 vilayetiyle, 780 bin kilomet-
rekaresiyle, 76 milyon ferdiyle, gerçekten 
çok güzel ufuklara doğru emin adımlarla 
ilerliyor. Dünyanın çok zor bir süreçten 
geçtiği şu günlerde, Türkiye ekonomisi is-
tikrarla büyümeye devam ediyor.

Dünyanın çalkantılı bir süreçten geçtiği 
şu günlerde, Türkiye, bölgesel meseleler-
de, küresel meselelerde diklenmeden dik 
duruyor, onurlu, ilkeli bir duruş sergili-
yor. Türkiye, kronik meselelerini çözüm 
yoluna koyarak, kardeşliğini pekiştirerek, 
geleceğe daha bir emin adımlarla yürüyor. 
Türkiye, kendisine dayatılan gündemlere 
boyun eğmiyor, bu tuzaklara düşmüyor, 
kendi gündemini kendisi belirliyor ve ken-
di gündeminin peşinde koşmaya devam 
ediyor.

Bizim gündemimizde millet var. Bizim 
gündemimizde hizmet var. Bizim günde-
mimizde, işte Bingöl’de olduğu gibi, şehir-
lerimize havalimanları inşa etmek, yollar, 
hastaneler, konutlar, okullar inşa etmek 
var. Biz, yapay gündemlere, sanal gündem-
lere aldanmıyor, onların peşine takılıp git-
miyor, ülkemizi büyütmenin, şehirlerimizi 
büyütmenin, aziz milletimizi daha fazla 
huzura, daha fazla refaha kavuşturmanın 
mücadelesini veriyoruz.

Elbette bundan rahatsız olanlar var… 
Türkiye’nin bu kararlılığından rahatsız 
olanlar var. Türkiye’nin büyümesinden, 
Türkiye’nin güçlenmesinden, Türkiye’nin 
içerde ve dışarda barışı, huzuru, kardeşliği 
savunmasından rahatsız olanlar var. Biz, 
onların bu rahatsızlığı karşısında asla geri 
adım atmayız ve atmayacağız.

Türkiye üzerine oynanan oyunlara , 
Türkiye’ye kurulan tuzaklara asla eyvallah 
etmeyiz. Allah’ın izniyle, tüm tuzakları aşa-
cağız, tüm oyunları bozacağız, Türkiye’yi 
istikrar içinde, güven içinde büyütecek ve 
2023 hedeflerine ulaştıracağız.

Sevgili kardeşlerim…

Asla ümitsiz olmayacaksınız… Asla kö-
tümser, karamsar olmayacaksınız… Asla 
ve asla yeis içinde olmayacaksınız… Siz 
inancınızı muhafaza ettiğiniz sürece, siz, 
Hakk’a ve haklıya, Mazluma, mağdura 
sahip çıktığınız müddetçe, Allah’ın izniyle 
size de, bu ülkeye de, hiçbir şer odağı mu-
sallat olamayacaktır.
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Bakın şu anda, kardeş ülke Mısır’da, başta 
Adeviyye Meydanı olmak üzere birçok 
meydanda, Mısırlı kardeşlerimiz onurlu 
şekilde, başları dik durarak, kendilerine 
yönelik darbeye karşı çıkıyorlar. Mısırlı 
kardeşlerimiz günlerdir, şiddete başvur-
madan, provokasyonlara aldanmadan, 
Mısır’da huzuru bozacak, kardeşliği zede-
leyecek hareketlere girişmeden, kendileri-
ne yönelik darbeye itiraz ediyorlar.

Bu bölgenin, bu coğrafyanın insanını ko-
yun zannedenler, şu anda çok büyük bir 
şaşkınlık yaşıyorlar. Bu bölgenin, bu coğ-
rafyanın insanını, her oyuna, her tuzağa 
boyun eğen insanlar olarak görenler, şu 
anda büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorlar.

Mısır’da, darbeyi yaparız, işimize baka-
rız diye düşündüler. Ama Mısır halkı bu 
oyunu bozdu, bu tuzağı alt üst etti, bu se-
naryoyu yırtıp attı. Benzer bir senaryoyu 
Türkiye’de uygulamak istediler. “Ağaç” 
diyerek, “çevre” diyerek, “park” diyerek 
insanları sokağa döktüler. Türkiye’de, de-
mokrasiye sahip çıkanları, 76 milyonun 
tamamını koyun olarak gördüler, göbeğini 
kaşıyan adam olarak gördüler, bidon kafalı 
dediler, kömürcü, makarnacı dediler ve 
aşağıladılar.

Bizim kutsal değerlerimize hakaret etti-
ler. Camilerimize, başörtülü kızlarımıza 
hakaret ettiler, fiili şiddet uyguladılar. Bu 
milletin edebini, bu milletin adabını, gele-
neklerini, sabrını, itidalli duruşunu sürekli 
tahkir ettiler. Ama millet, sandığına sahip 
çıktı. Millet, demokrasiye sahip çıktı. Bu 
aziz millet, meydanlara koşarak, başta An-

kara, İstanbul, Kayseri, Samsun, Erzurum 
olmak üzere, millî iradeye sahip çıktı.

Artık meydan boş değil… Hem Türkiye’de, 
hem bu coğrafyada halklar, artık tercihle-
rine, seçimlerine, sandık sonuçlarına çok 
güçlü şekilde sahip çıkıyor, darbelere karşı 
çok dik bir duruş sergiliyorlar. İşte onun 
için umutsuz olmayacaksınız. İşte onun 
için karamsar, kötümser olmayacaksınız. 
Eğer onların bir hesabı varsa, Allah’ın da, 
milletin de bir hesabı var. Eğer onların bir 
tuzağı varsa, Allah’ın da, milletin de bir 
tuzağı var.

Siz, bugüne kadar bu oyunları bozdunuz, 
inanıyorum ki bundan sonra da bozacak-
sınız. Biz, 10.5 yıl boyunca, bu milletin hiç-
bir ferdi arasında ayrımcılık yapmadık… 
Türk de, Kürt de, Zaza da, bu milletin bir 
ferdidir, bu ülkenin sahibidir, bu devlet 
karşısında birinci sınıf vatandaştır. Alevi 
de, Sünni de, Hristiyan da, Musevi de, 
Süryani de, Ezidi de, bu milletin bir ferdi-
dir, bu ülkenin birinci sınıf vatandaşıdır. 
Biz, 76 milyonu bir ve beraber gören, hep 
birlikte kucaklayan, hepsine eşit mesafede 
duran bir iktidarız.

10.5 yıl boyunca, farklı etnik grupların, 
farklı inanç gruplarının sorunları çözmek 
için samimi gayret gösterdik, bundan son-
ra da göstermeye devam edeceğiz. 10.5 yıl 
önce var olan sorunlar bugün yok… İnşal-
lah, zaman içinde, bugün varolan sorunları 
da çözecek, bir olarak, beraber olarak, bir-
likte Türkiye olarak geleceğe yürüyeceğiz.
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Hem Bingöllü kardeşlerimin, hem tüm 
Türkiye’nin, oynanan oyunlara, kurulan 
tuzaklara karşı çok ama çok dikkatli ol-
masını rica ediyorum. Büyüyen, güçlenen 
Türkiye’yi yolundan saptırmak için yapı-
lan sabotajlara, tahriklere karşı herkesin 
sağduyulu, sabırlı olmasını rica ediyorum.

Bugünlere sabırla ulaştık, bugünlere iti-
dalle ulaştık, bugünlere, her türlü sabotajı, 
her türlü tahriki aşarak ulaştık. İnşallah, 
yarınları da beraber, birlikte, kardeşçe 
kucaklayacak, geleceğin büyük ve güçlü 
Türkiye’sini hep birlikte inşa edeceğiz.

Sevgili kardeşlerim…

“Çözüm süreci” adını verdiğimiz süreç, son 
derece kararlı şekilde ilerliyor… Biz, so-
rumluluğumuzun idrakindeyiz; üzerimize 
düşeni çok büyük bir hassasiyetle yerine 
getiriyoruz. Biz bu süreçte, sabotajların 
olacağını, provokasyonların olacağını, 
süreci zora sokmak için her türlü oyunun 
oynanacağını defaatle ifade etmiştik.

Nitekim önce Paris, ardından AK Parti 
Genel Merkezi’ne yapılan saldırı, ardından 
Hatay’daki insanlık dışı saldırı, son ola-
rak da İstanbul’da başlatılan olaylar, hem 
özel olarak çözüm sürecini, hem de genel 
olarak Türkiye’nin büyümesini hedef alan 
olaylardı.

Türkiye’nin çözüm sürecini başarıyla ta-
mamlayıp, geleceğe çok daha güçlü şekilde 
ilerlemesinden rahatsız olanlar var ve bun-
lar boş durmuyorlar. Biz bunlara aldanma-
yacak, aldırış etmeyeceğiz. Bu coğrafyanın, 

bu bölgenin, Türkiye’nin çehresini değiş-
tirmek, Türkiye’yi daha da büyütmek için 
ne gerekiyorsa kararlılıkla yapacağız.

Çözüm sürecinden asla geri adım atma-
yacak, gençlerin akan kanını durdurmak, 
annelerin, babaların göz yaşını dindirmek 
için sabırla, sebatla yolumuza devam ede-
ceğiz.

Şunu bilmenizi isterim… Bu süreci sabote 
eden, bu süreci akamete uğratan, kesintiye 
uğratmak isteyen her kim olursa olsun, bu-
nun vebalinden asla kurtulamaz. Bu süreci 
başarısızlığa uğratmak için şark kurnazlığı 
içine girenler, tarihe ve bu millete bunun 
hesabını veremezler. Bingöl’den, bölgenin 
diğer tüm illerinden, tüm vatandaşlarımız-
dan, bu sürece sım sıkı sahip çıkmalarını 
bekliyorum.

Siz sahip çıkarsanız, inanın tüm tuzaklar, 
tüm sabotajlar bozulacaktır. Siz bu sü-
rece sahip çıkarsanız, bu süreç mutlaka 
nihayete ulaşacaktır. Bir olarak, beraber 
olarak, samimiyetle bu sürece sahip çıka-
cak, Türkiye’nin ayağındaki bu prangayı 
çözecek ve inşallah hep birlikte aydınlık 
bir geleceğe ilerleyeceğiz. 

Sevgili kardeşlerim, sevgili Bingöllüler…

Bugün, Bingöl’de gerçekten tarihî bir gün 
yaşıyor, Bingöl’e büyük bir yatırım, yılların 
özlemi olan bir havalimanı kazandırıyo-
ruz. Ancak benim bugün Bingöl’e başka 
müjdelerim de var…
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Bingöl merkez ile, Düzağaç mevkiini bağ-
layan Çapakçur köprüsü artık trafiği kal-
dırmıyor. Buraya daha büyük ölçekte bir 
köprü yapılması için karar aldık. İnşallah 
29 Temmuz’da bu köprünün ihalesini 
yapacak, en kısa zamanda inşaata başlaya-
cak, bingöl trafiğini rahatlatacağız.

Bir başka müjdemiz, Bingöl’ün içme suyuy-
la ilgili… Kürük içme suyu isale hattı proje-
sini 2013 yılı ek yatırım programına aldık. 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’müz, bu 
projeyi hızla gerçekleştirecek ve Bingöl’ün 
içme suyu problemini inşallah kalıcı ola-
rak çözeceğiz.

Bingöl’de kentsel dönüşüme hızla devam 
ediyoruz… Kentsel dönüşüm kapsamında, 
Bingöl’de, toplam 1.333 konut, belediye 
hizmet binası, otogar binası, cami ve 32 
derslikli okul inşa edeceğiz. Çözüm süre-
ciyle birlikte Bingöl’de özel sektör yatırım-
ları artıyor. Bingöl’de 2 ayrı çağrı merkezi 
kuruldu ve buralarda 700 kişi istihdam 
ediliyor.

Çözüm süreci ilerledikçe, inşallah Bingöl 
daha fazla yatırıma kavuşacak. Burada, 
Bingöl’deki enerji ihtiyacıyla ilgili bir ge-
lişmeyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. 
Karlıova’da, Derinçay termik santral iha-
lesini 30 mayıs’ta tamamladık. Bu proje 
tamamlandığında, Bingöl’de yıllık 1 milyar 
kilovat saat elektrik üretimi gerçekleşecek.

Ayrıca, bu santral sayesinde, bin kişi doğ-
rudan, 10 bin kişi dolaylı olarak iş sahibi 
olacak. Bu santral, Bingöl’ün elektrik ihti-
yacının 5 katını karşılayacak. Yani Bingöl 

büyüdükçe, enerji sorunu olmayacak, hat-
ta Bingöl komşu illere enerji temin edecek.

Tüm bu projelerin, bu yatırımların da 
hayırlı olmasını diliyorum. Sözlerime 
son verirken, mübarek Ramazan ayında, 
komşu ülkelerdeki mazlum, mağdur kar-
deşlerimizi lütfen dualarınıza misafir edin 
diyorum…

Suriyeli kardeşlerimizden dualarınızı ek-
sik etmeyin. Filistinli kardeşlerimizden 
dualarınızı eksik etmeyin. Özellikle Mısırlı 
kardeşlerimizden dualarınızı eksik etme-
yin. En yakınınızdan başlamak suretiyle, 
bu mübarek ayda sofranızı yoksullarla 
paylaşmaya lütfen özen gösterin.

Ramazan’ı Şerif Bingöl için, tüm mille-
timiz, tüm İslam dünyası için inşallah 
hayırlara vesile olsun diyorum. Açılışını 
yaptığımız Havalimanı’nın hayırlara vesile 
olmasını diliyor, yapımında emeği geçenle-
re çok çok teşekkür ediyorum.

Bizlerden dualarınızı özellikle eksik etme-
yin diyor, hepinizi Rabbime emanet ediyor, 
saygılarımı, muhabbetlerimi sunuyorum.
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Sevgili Kastamonulular, sevgili vatandaş-
larım, çok değerli kardeşlerim...

Sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, 
muhabbetle selamlıyorum. Mübarek 
Ramazan-ı Şerif ’in, Kastamonulu tüm 
kardeşlerim için hayırlara vesile olmasını 
Allah’tan niyaz ediyor; bu mübarek ayın, 
ülkemiz, milletimiz, tüm insanlık için, 
kalıcı bir şekilde huzur ve barışa kapı ara-
lamasını diliyorum.

Bu mübarek günde, evliyalar diyarı 
Kastamonu’da, Şeyh Şabanı Veli Hazretleri 
başta olmak üzere, tüm evliyaya, tüm ulu 
zatlara, adeta Kastamonu’nun muhafızları 
olan tüm gönül dostlarına selam ve duala-
rımızı iletiyor; Allah Onları rahmetiyle ku-
şatsın, Allah Onlardan razı olsun diyorum.

Sevgili kardeşlerim…

2 yıl önce, 4 Mayıs 2011’de Kastamonu’ya 
gelmiş, burada sizlerle kucaklaşmış, 

Toplu Açılış Töreni

Kastamonu | 19 Temmuz 2013
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mitingimizi, açılışlarımızı yapmıştık. 
Kastamonu’dan dönüşte, Ankara yolunda, 
konvoyumuza hainler tarafından bir saldı-
rı düzenlendi ve orada bir polisimizi şehit 
verdik.

Bu ziyaretimiz vesilesiyle, Kastamonu’da 
şehit düşen Recep Şahin kardeşimi-
zi  de tekrar rahmetle yadediyorum. 
Kastamonu’nun tüm şehitlerine, tüm ga-
zilerine, Rabbimden rahmet ve mağfiret 
niyaz ediyorum.

Sevgili Kastamonulular, sevgili kardeşle-
rim…

Evet, bugün, Kastamonu’da tarihî bir anı 
hep birlikte yaşıyoruz. Kastamonu’nun, 
yarım asırlık bir rüyasını gerçeğe dönüş-
türüyor, bugün Kastamonu havalimanını 
resmen hizmete açıyoruz. Bundan 54 yıl 
önce, 1959 yılında, Merhum Menderes dö-
neminde, Kastamonu’ya bir havaalanı inşa 
edilmiş, ancak daha sonra bu havaalanı 
kapatılmıştı.

1990 yılında, bu havaalanı tekrar açıldı, 
ancak birkaç test uçuşu dışında hiç yolcu 
uçağına şahit olmadı ve 1994 yılında tek-
rar kapatıldı. 2010 yılında, biz havaalanını 
tekrar ele aldık. Kullanılamaz hale gelmiş 
olan havaalanını, adeta yeni baştan inşa 
ettik.

Terminal binasını yaptık. Pistlerini, uçak 
park yerlerini, apronlarını inşa ettik. 
Havalimanına gelen yolları inşa ettik. 
Yaklaşık 100 milyon liralık bir yatırımla, 
Kastamonu havalimanını bitirdik ve işte 

bugün de resmî olarak hizmete alıyoruz. 
Kastamonu’nun, 54 yıllık bir rüyasını 
gerçekleştirmenin, hep birlikte iftiharını, 
bahtiyarlığını yaşıyoruz. Kastamonu hava-
limanı, Kastamonu’ya hayırlı olsun. Emeği 
geçenleri, alın teri dökenleri tebrik ediyor, 
herkese tek tek teşekkür ediyorum.

Sevgili kardeşlerim, çok değerli vatandaş-
larım...

Kastamonu’da bugün sadece havalimanı-
nın açılışını gerçekleştirmekle yetinmi-
yoruz. Bugün, Kastamonu’da, havalimanı 
dahil, özel sektör yatırımları dahil, kamu 
yatırımları dahil, toplamda 261 mil-
yon liralık yatırımı resmî olarak açıyor, 
Kastamonu’nun hizmetine sunuyoruz.

Kastamonu merkezde, 1 yoğun bakım üni-
tesini, 500 seyirci kapasiteli 1 spor salonu-
nu, 250 seyircili bir başka spor salonunu, 
açık spor tesislerini, 500 seyirci kapasiteli 
bir yüzme havuzunu, sulama projelerini, 
kız yetiştirme yurdunu, alt yapı hizmetle-
rini, kamu binalarını bugün resmî olarak 
hizmetinize sunuyoruz.

Cide Kaymakamlığımızın ve Cide Beledi-
yemizin hizmetlerinin açılışını buradan 
yapıyoruz. Azdavay, Doğanyurt belediye-
lerimizin yeni hizmetlerini buradan resmî 
olarak açıyoruz. Kastamonu Üniversitemi-
ze 4 yeni tesis inşa ettik, bugün onları da 
açıyoruz.

TOKİ tarafından, Kastamonu merkezde in-
şası tamamlanan 324 konutun açılışını bu-
gün yapıyoruz. Millî Eğitim Bakanlığı’mız 
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tarafından Kastamonu’ya inşa edilen 7 
okul ve pansiyonları, yurtları yine buradan 
açıyoruz.

Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün, Ulaştır-
ma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı-
mızın, İl Özel İdaremizin çok sayıda farklı 
yatırımını bugün toplu halde resmî olarak 
sizlerle buluşturuyoruz.

Sadece kamu yatırımı olarak, 233 milyon 
liralık yatırım gerçekleştirdik. Özel sektö-
rümüzün de Kastamonu’daki yatırımları 
hızla devam ediyor. 28 milyon liralık özel 
sektör yatırımından oluşan, 1 Tekstil 
Fabrikası’nın, 1 Mobilya Fabrikasının ve 
1 tarım tesisinin açılışını da yine buradan 
yapıyoruz.

Kamu yatırımlarımızı gerçekleştiren Ba-
kanlıklarımızı, Bakan arkadaşlarımızı ve 
ekiplerini, kurumlarımızı tebrik ediyor, 
her birine teşekkür ediyorum. Özel sektö-
rümüze teşekkür ediyor, onları da ayrıca 
kutluyorum. Toplamda 261milyon liralık 
bu yatırımların, Kastamonu’ya, Kastamo-
nulu kardeşlerimize tekrar hayırlı olması-
nı diliyorum.

Sevgili kardeşlerim…

Biz, sizlere hizmet etmek için, sizlere hiz-
metkar olmak için, bizzat sizin vazifelen-
dirmeniz neticesinde bu makamlara gel-
dik. 10.5 yıl boyunca, her günümüzü, her 
saatimizi, her anımızı sizlere hizmet etmek 
mücadelesiyle geçirdik.

Her akşam başımızı yastığa koyduğumuz-
da, Allah için, millet için, ülke için neleri 
yaptığımızın muhasebesini tuttuk. Siyaset, 
bizim için hizmet üretme sanatıdır. Dikka-
tinizi çekiyorum: Siyaset, kavga etme sana-
tı değildir. Siyaset, münakaşa, çatışma, ka-
ralama, engelleme sanatı değildir. Siyaset, 
milletin verdiği yetkiyi heba etme, milletin 
verdiği temsil yetkisini çarçur etme sanatı 
değildir.

Biz siyaseti millete hizmetin bir aracı 
olarak görüyor, her anımızı milletimize 
hizmet yolunda sarf ediyoruz. Yaylalardan 
köylere kadar, beldelerden ilçelere kadar, 
şehirlerimizden büyük şehirlerimize ka-
dar, her ölçekte, her kademede milletimize 
hizmetle meşgul oluyoruz.

Bu millet bize, “Allah razı olsun, taş üstüne 
taş koydu” desin, inanın bu bize yeter. Bu 
millet bizim arkamızdan hayır duası etsin, 
emin olun bu bize yeter. Eğer bu aziz mil-
letin gönlüne misafir olabildiysek, orada 
kendimize bir yer edinebildiysek, bu bize 
ziyadesiyle yeter. 10.5 yıl boyunca millete 
hizmet ürettik, Allah izin verdiği, Allah ne-
fes verdiği, sizler de takdir ettiğiniz müd-
detçe, millet için, Türkiye için, insanlık 
için hizmet üretmeye, gayret göstermeye 
devam edeceğiz.

Sevgili kardeşlerim…

Kastamonu, bir şehitler diyarıdır… Kasta-
monu, Çanakkale’de çok sayıda şehit ver-
miş bir şehrimizdir. Kastamonu, Kurtuluş 
Savaşı’nın kazanılmasına en büyük katkıyı 
vermiş, sadece şehitleriyle değil, Şerife 
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Bacı gibi kahramanlarıyla, İstiklal Şairimiz 
Mehmet Akif ’in sohbetleriyle de millete 
istikamet çizmiş bir şehrimizdir.

Geçtiğimiz hafta, Ankara’da, güzel bir iftar 
sofrasında, şehitlerimizin yakınlarıyla ve 
gazilerimizle bir araya geldik, birlikte if-
tar ettik, birlikte dertleştik, hasbihal ettik. 
Orada da ifade ettim: Şehitlerimiz, bizim 
kutup yıldızlarımızdır. Şehitlerimiz, bizim 
iftihar kaynağımız oldukları kadar, istikba-
limizi de aydınlatan fenerlerimizdir.

Biz, şehitlerimizin fedakarlıkları sayesinde 
bu topraklarda istiklal içinde yaşıyoruz. 
Şehitlerimizin mirası olan bu topraklarda, 
onların hürmetiyle, onların himmetiyle 
huzur ve refah içinde geleceğe ilerliyoruz. 
Allah’ın izniyle de o şehitlerimize hiçbir 
zaman mahçup olmayacak, şehitlerimizin 
ruhlarını incitecek hiçbir girişimin içinde 
ya da ardında bulunmayacağız.

Şehitlerimiz nasıl ki bizim istiklalimiz, bi-
zim istikbalimiz için canlarını verdiyse, biz 
de bu ülkenin istiklalini güçlendirmek, is-
tikbalini daha da aydınlatmak için onların 
izinden geleceğe yürüyeceğiz.

Allah’a hamdolsun, Türkiye’de gerçek-
ten çok güzel işler başardık, Türkiye’yi 
çok yüksek seviyelere taşıdık, Türkiye’yi 
rekorlarla buluşturduk. Ekonomide, dış 
politikada, sosyal politikalarda Türkiye’de 
ilkleri gerçekleştirdik, Türkiye’nin gücünü, 
itibarını, ay yıldızlı bayrağımızın gururu-
nu daha yüksek burçlara taşıdık.

Daha yapacak çok işimiz var. Türkiye’ye 
kazandırmak istediğimiz daha çok başarı 
var, inşallah daha çok sevinç var, daha çok 
rekor var. 2002 sonunda başlattığımız de-
ğişim sürecini, huzur içinde, güven içinde, 
kardeşlik içinde daha ileri seviyelere taşı-
ma arzumuz var.

Sevgili kardeşlerim…

Bir kere şuna yürekten inanmanızı sizler-
den rica ediyorum… Biz, dünya üzerinde, 
ikinciliği kabul edebilecek, ikincilikle 
yetinebilecek bir ülke, böyle bir millet 
değiliz. Biz her zaman zirveleri gözümüze 
kestirecek, her zaman zirvelere ulaşmanın 
mücadelesi içinde olacağız.

Bulunduğumuz yerle yetinmeyecek, tarih-
te olduğu gibi, ecdadımızın yaptığı gibi, 
daha ileriye, daha yükseğe ulaşmanın 
gayreti içinde olacağız. Biz özgüven içinde 
olacağız. Biz, kendimize güvenecek, ken-
dimize inanacak, geleceği de işte böyle bir 
inancın, böyle bir özgüvenin üzerine inşa 
edeceğiz.

Son 10.5 yılda, inanarak, birbirimize gü-
venerek, kardeşlik hukukunu gözeterek, 
Türkiye’yi en altlardan, en üst sevileyelere 
taşıdık. Aynı şekilde, birlik içinde, beraber-
lik içinde, dayanışma içinde Türkiye’yi çok 
daha yüksek burçlara taşıyacağız. Bu yol-
da, hiçbir tuzağa düşmeyeceğiz. Aldatan 
olmayacak, ama aldanan hiç olmayacağız.

Türkiye’ye yönelik saldırılara, Türkiye’ye 
yönelik kirli senaryolara, göğsümüzdeki 
imanla, birliğimizle, kardeşliğimizle karşı 



Recep Tayyip ERDOĞAN

100

duracak, Allah’ın izniyle her oyunu, her 
tuzağı bozacağız.

Şunu bilmenizi istiyorum sevgili kardeşle-
rim… Bu bölgede, güçlü bir Türkiye isteme-
yenler var. Bu bölgede, ekonomisi sağlam 
bir Türkiye istemeyenler var. Bu bölgede, 
dış politikası aktif, hakkı söyleyen, her za-
man mazlumların yanında duran, adaleti 
savunan bir Türkiye’yi istemeyenler var.

Özellikle, bu ülkede kardeşliğin, birliğin, 
beraberliğin pekişmesinden rahatsız olan, 
bunu engellemeye çalışanlar var. Bakın, şu 
anda, dünya, küresel finans krizinin etkisi 
altındayken, Türkiye ekonomik olarak bü-
yümeye, güçlenmeye devam ediyor. Ame-
rika Birleşik Devletleri, Japonya, Almanya, 
Fransa, Avrupa Birliği ekonomileri daralır-
ken, ya da, yüzde 0.5, yüzde 1 gibi çok cüz’i 
miktarda büyüyebilirken, yüzde 2’nin üze-
rinde büyüme kaydeden bir Türkiye var.

Türkiye ekonomide böyle çok farklı bir 
yerde dururken, istikrarla, güvenle büyür-
ken, bunu bozmak, bunu yavaşlatmak için 
kirli senaryoları devreye sokanlar var. Öte 
yandan, bakıyorsunuz, Türkiye Çözüm sü-
recinde çok güzel gelişmelere şahit oluyor. 
Allah’a şükürler olsun, aylardır terör nede-
niyle şehit haberleri almıyoruz.

Aylardır dağlarımızdan acı haberler gel-
miyor. Aylardır, ocaklara ateş düşmüyor. 
Türkiye, kardeşliğimiz adına böyle güzel 
bir süreci yaşarken, bunu bozmak, bunu 
zedelemek, sabote etmek; Türkiye’de başka 
kavgalar, başka çatışmalar çıkarmak için 
gayret edenler var.

Biz bu oyunları hep birlikte bozacağız. Mil-
letçe, bu tuzakları hep birlikte alt üst ede-
ceğiz. Bu Türkiye düşmanlarının, onların 
Türkiye içindeki uzantılarının heveslerini 
Allah’ın izniyle kursaklarında bırakaca-
ğız. Onların eğer bir hesabı varsa, sizin de 
bir hesabınız var ve siz, onların hesabını 
sandıkta inşallah bozacak, onlara gereken 
cevabı en güzel şekilde vereceksiniz.

Şunu asla unutmayın sevgili kardeşlerim… 
Demokraside, en büyük meydan, sandık 
meydanıdır. Millet, diyeceğini sandıkta 
der… Demokrasi, sandıkta tecelli eder. De-
mokrasi, çok bağıranın, sesi çok çıkanın, 
çok gürültü yapanın egemen olduğu bir 
rejim değildir. Demokrasi, eline sapan ala-
nın, eline taş alanın, Molotof alanın, polisle 
çatışanın, hukuku çiğneyenlerin egemen 
olduğu bir rejim değildir.

Demokrasi, millete tepeden bakanların, 
milleti tahkir edenlerin, millete koyun 
diyenlerin, makarnacı, kömürcü diyerek 
milleti aşağılayanların egemen olduğu 
bir rejim de değildir. Demokrasi, milletin 
egemen olduğu, sandıktan çıkan sonucun 
hazmedildiği, hazmedilmesi gerektiği bir 
rejimdir.

Şimdi birileri çıkıp ne diyor buluyor mu-
sunuz? Kastamonu’daki adam cahildir, 
koyundur, memleket idaresinden anlamaz 
diyor. Cide’deki, Çatalzeytin’deki, Azda-
vay’daki, Devrakani’deki, İnebolu’daki 
kadınlar, hanımlar cahildir, memleket 
yönetiminden anlamaz diyorlar. Onların 
tercihinin bir anlamı yok, bir değeri yok, 
biz ne dersek, o olacak diyorlar.
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Hiç kusura bakmasınlar… Demokraside, 
herkesin tercih yetkisi, herkesin tercih 
hakkı vardır.  Demokraside okumuş, 
okumamış ayrımı yoktur. Demokraside, 
zengin, fakir ayrımı yoktur. Demokraside, 
şehirli, köylü ayrımı yoktur.

Herkesin bir oy hakkı vardır, özgür irade-
siyle o hakkını kullanır, tercihini yapar ve 
herkes de istisnasız bu tercihe saygı duy-
mak zorundadır. Eğer bir rahatsızlık varsa, 
eğer seçilenlerden bir memnuniyetsizlik 
varsa, buna yapılacak itirazın yeri de yine 
sandıktır.

Seçilmişlerden rahatsızlığı olan varsa, 
bunu millete anlatır, milleti ikna eder. 
Seçilmişlerden memnuniyetsizliği olanlar 
varsa, bunu milletle paylaşır, milleti ikna 
eder. Bu millet basiretlidir. Bu millet, fe-
raseti engin bir millettir. Projelere bakar, 
programlara bakar, üsluba bakar, edebe, 
ahlaka bakar, ehliyete, liyakate bakar ve 
takdirini kullanır.

10.5 yıl boyunca biz işte bunu savunduk. 
10.5 yıl boyunca, demokrasiyi savunduk, 
demokrasiyi daha da güçlendirmenin, 
millî iradeye daha fazla güç katmanın 
mücadelesi içinde olduk. Bundan sonra 
da biz sadece millet diyecek, sadece millî 
irade diyecek, sadece sandık ve demokrasi 
diyeceğiz.

10.5 yıl boyunca millî iradeye el uzatıl-
masına müsaade etmedik, Allah’ın izniyle 
bundan sonra da müsaade etmeyeceğiz. 
Bizim üzerimizde sizin emanetiniz var… 
O emaneti namusumuz, şerefimiz gibi mu-

hafaza edecek, siz takdir ettiğinizde de o 
emaneti ehline teslim edeceğiz.

Sevgili kardeşlerim…

Bu mübarek günlerde, bizler için daha 
fazla dua etmenizi sizlerden özellikle rica 
ediyorum. Milletimiz için dua etmenizi, 
komşu ülkelerdeki, coğrafyamızdaki maz-
lumlar için dualar etmenizi sizlerden rica 
ediyorum. Sizin duanız, bu ülkeyi her za-
man ateş çemberlerinden çıkardı.

Çanakkale’yi, Kurtuluş Savaşı’nı sizin 
o aziz dualarınızla zafere ulaştırdık. 
Türkiye’yi de önce emekle, önce gayretle, 
ama en çok da sizin dualarınızla büyü-
tecek ve yücelteceğiz. Allah, birliğimizi, 
beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim etsin 
diyorum. Rabbim bu ülkeyi, bu milleti her 
türlü saldırıdan, her türlü şer girişimden 
muhafaza etsin diyorum.

Allah yar ve yardımcımız olsun. Bugün 
açılışını yaptığımız Kastamonu Havali-
manı tekrar hayırlı olsun. Kastamonu’ya 
kazandırdığımız eserlerin, hizmetlerin, 
yatırımların hayırlı olmasını temenni edi-
yorum. Rabbim, hepimizi güzel bir bayra-
ma kavuştursun, her günümüz Ramazanın 
bereketiyle, her günümüz Bayramın huzu-
ruyla dolsun. 

Yeniden kavuşmak, yeniden hasret gi-
dermek umuduyla, hepinize sevgilerimi, 
saygılarımı sunuyor, sizleri Allah’a emanet 
ediyor, kalın sağlıcakla diyorum. 
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Sevgili Şırnaklılar, çok değerli vatandaşla-
rım, sevgili kardeşlerim...

Sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, 
muhabbetle selamlıyorum. Buradan, 
Beytüşşebap’a, Cizre’ye, Güçlükonak’a, 
İdil’e, Silopi’ye, Uludere’ye selamlarımı, 
sevgilerimi gönderiyorum. Konuşmamın 
hemen başında, sizlerin Ramazan-ı Şerifi’ni 

yürekten tebrik ediyor; Ramazan’ın, Şır-
nak için, Türkiye ve aziz milletimiz için, 
tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını 
Rabbimden niyaz ediyorum.

Bu güzel Ramazan gününde, bu anlamlı açı-
lış töreninde, Hazreti Nuh Aleyhisselam’ı, 
O’nun şehri Şırnak’ta, Kur’an-ı Kerim’de 
ismi geçen Cudi Dağı’nın yanıbaşında hür-

Şerafettin Elçi Havalimanı ve 
Toplu Açılış Töreni

Şırnak | 26 Temmuz 2013
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metle yadediyor, Allah’ın Selamı üzerine 
olsun diyorum. Yine Şırnak’ın, Cizre’nin 
yetiştirdiği, Ahmede Hani’yi, Mela Ahmet 
Ciziri’yi, Mela Hüseyin Bate’yi, El Ceziri’yi, 
onlar gibi nice alim, nice arif, nice şair ve 
gönül erbabını da buradan rahmetle yade-
diyor, Allah onlardan razı olsun, mekanları 
inşallah cennet olsun diyorum.

Sevgili kardeşlerim, sevgili Şırnaklılar…

Aslında bugün, Şırnak’ın, Cizre’nin ye-
tiştirdiği bir büyük siyaset adamını da, 
işte bu gerçekleştirdiğimiz açılış töreni 
vesilesiyle son derece anlamlı bir şekilde 
yadediyoruz. Evet… Bingöl’de açıklamış-
tım… Bugün, açılışını gerçekleştirdiğimiz 
Şırnak’taki bu Havalimanı’na, değerli si-
yasetçimiz, eski Bakanlarımızdan, hayatı 
mücadeleyle, hayatı zorluklara tahammül-
le, hapislerde işkenceyle geçmiş, merhum 
Şerafettin Elçi’nin ismini veriyoruz.

Merhum Şerafettin Elçi’nin ismi, inşallah 
bu havalimanı vesilesiyle her daim hatırla-
nacak, hayatı, dürüst kişiliği ve mücadelesi 
inşallah hiç unutulmayacaktır. Bu vesiley-
le, merhum Şerafettin Elçi’ye de Allah’tan 
rahmet niyaz ediyoruz. Tıpkı açılışını ger-
çekleştirdiğimiz bu havalimanı gibi, ismi-
nin de hayırlara vesile olmasını, dostluğa, 
kardeşliğe, hiç sarsılmayacak bir barış ve 
dayanışma ortamına zemin hazırlamasını 
diliyoruz.

Evet… Şırnak Havalimanı’nın ihalesini 
2009 yılında yaptık; yaklaşık 3 yıl sonra, 
2012 yılının sonunda, alt yapı inşaatı 
tamamlandı. Geçtiğimiz ay, yani Haziran 

ayında da üst yapı yatırımlarını tamamla-
dık. İşte bugün, yılda 500 bin yolcu kapa-
sitesi olan, yaklaşık 120 milyon liralık bir 
bedelle inşa ettiğimiz, Şırnak Şerafettin 
Elçi Havalimanı’nı artık resmî olarak açı-
yor, Şırnak’ın ve bölgenin hizmetine sunu-
yoruz.

Bu muhteşem eserin, Şırnak için, bölgemiz 
için hayırlı olmasını diliyorum. Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımızı, 
Sayın Bakanımızı ve ekibini, ilgili diğer 
Bakan arkadaşlarımı, kurumlarımızı, yük-
lenici firmaları, mimar, mühendis, işçi tüm 
kardeşlerimi bu muhteşem eserden dolayı 
tebrik ediyor, herkesin eline sağlık, gönlü-
ne sağlık diyorum.

Bugün, Şırnak’a bu havalimanını kazandı-
rırken, aynı zamanda başka eserlerimizin, 
başka hizmetlerimizin de toplu açılışını 
gerçekleştiriyoruz. Sağlıkta, toplam yatı-
rım bedeli 5 milyon lira olan 14 farklı ya-
tırımı bugün hizmete alıyoruz. Eğitim’de, 
toplam bedeli 82.5 milyon lira olan, 42 
Eğitim İkamet Merkezi’ni, 53 okulu, 568 
dersliği, 42 lojmanı, 3 tane, 740 kişilik yur-
du, 1 fakülte binası ve 1 çok amaçlı salonu 
da bugün bu törenle resmî olarak hizmete 
açıyoruz.

Enerji’de 28 farklı projeyi, İl Özel İdaremi-
zin 113 adet içme suyu ve sulama projesini, 
tarımda, 483 adet projeyi, ulaştırmada 158 
adet projeyi, bazı kamu kurumlarımızın 
farklı projelerini de yine buradan açıyoruz. 
TOKİ tarafından inşa edilen 820 konut da 
bugün bu törenle hak sahiplerine resmî 
olarak teslim ediliyor.
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Yani bugün, bir kalemde, bir tek açılış tö-
reniyle, yaklaşık 600 milyon liralık eser, 
yatırım ve hizmeti Şırnak’a, Şırnak’ın il-
çelerine, köylerine, mezralarına, Şırnaklı 
kardeşlerimize kazandırıyoruz. Bütün bu 
eserlerin, bu hizmet ve yatırımların da ha-
yırlı olmasını diliyorum. İlgili tüm bakan-
lıklarımıza, tüm kurumlarımıza, Şırnak 
Valiliğimize, kaymakamlarımıza, emeği 
geçen herkese şükranlarımı sunuyorum.

Sevgili kardeşlerim, sevgili Şırnaklılar…

Son 10.5 yıl içinde, Şırnak’a her alanda 
gerçekten çok büyük yatırımlarımız oldu. 
Eğitim’de, Şırnak’a Cumhuriyet tarihimiz 
boyunca yapılanın 1.5 katı dersliği, biz 
şu 10.5 yıl içinde kazandırdık. Sağlıkta, 
7 tanesi hastane olmak üzere, çok büyük 
yatırım gerçekleştirdik. Toplamda Şırnak’a 
162 kilometre bölünmüş yol inşa ettik. 

Şırnak’ı Van’a bağlayan, 519 kilometre 
uzunluğundaki mevcut yolu, duble yol 
olarak 219 kilometre uzunluğa düşüren 
projenin inşaatını da sürdürüyoruz. Habur 
Sınır Kapımızda Tır Parkı’nı tamamladık.

“Şehr-i Nuh Diriliyor” projesiyle, Şırnak 
ve ilçelerinin çehresini değiştirmek için 
çok önemli projeleri başlattık. Barajlarıy-
la, konutlarıyla, emniyet, adalet, tarım ve 
enerjiye yaptığımız yatırımlarla, özellikle 
de Şırnak’a kazandırdığımız üniversite ile, 
Şırnak’ı gerçek bir şehir hüviyetine kavuş-
turduk.

Bütün bu hizmetlerimizin yanında, özel 
sektör yatırımlarıyla da Şırnak’ı bölgenin 

yıldız bir şehri haline getirdik, getiriyoruz. 
Bizim bu hizmetlerimiz, bu yatırımlarımız 
inşallah hiç hız kesmeden, hiç ivme kaybet-
meden devam edecek. Şimdi, bugün açı-
lışını yaptığımız Havalimanı ile, Şırnak’a 
ulaşım daha da kolaylaşacak. Şırnak, tarihî 
eserleriyle, evliya türbeleriyle, tabii güzel-
likleriyle, ticaretiyle, sanayisiyle, inşallah 
artık çok daha farklı bir şehir konumuna 
yükselecek.

Şunu bilmenizi istiyorum sevgili kardeş-
lerim… Şırnak’a her ne yapıyorsak, bunu, 
vazifemiz icabı yapıyoruz. Şırnak’a her 
ne yapılıyorsa, bu Şırnaklıların en tabii 
hakları olduğu için yapılıyor. Bir devlet, 
şehrine sahip çıkıyorsa, vatandaşına sa-
hip çıkıyorsa, vatandaşına hizmet ediyor, 
vatandaşının ayağına hizmet götürüyorsa, 
işte o devlet büyük devlettir, o devlet adil 
devlettir.

Vatandaşını öteleyen, vatandaşını dış-
layan, hor gören, vatandaşına tepeden 
bakan; hele hele, vatandaşına karşı ken-
disini koruma altına alan, vatandaşını 
tehdit olarak gören devlet, adil değildir, 
tam tersine zalimdir, ceberrut devlettir. 
Bizim çok temel bir ilkemiz var: Biz, Şeyh 
Edebali’nin, Osmanlı Devleti’nin kurucusu 
Osman Gazi’ye dediği gibi, “İnsanı yaşat ki 
devlet yaşasın” diyoruz. 10.5 yıl boyunca, 
81 vilayetimizle, 7 coğrafi bölgemizle bir-
likte, işte bu bölgeye, bu bölgenin illerine, 
Cumhuriyet tarihimizin en büyük yatırım-
larını yaptık.

Gecikmiş yatırımları bu bölgelere hızla ge-
tirdik. Bu bölgenin ihmalini telafi etmenin 
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gayreti içinde olduk. İllerimiz arasında, 
vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım 
yapmadık, yapılmasına müsaade etmedik. 
Hiçbir engele, hiçbir tehdide boyun eğme-
dik. Biz, bu bölgeye hizmet götürürken, 
bizi eleştirenler oldu, onlara kulak asma-
dık. Burada ihmalleri telafi ederken, bizi 
engellemek isteyenler oldu, onlara kulak 
asmadık.

Burada yatırım yaparken, buraya okul, has-
tane, havalimanı, baraj inşa ederken, mü-
teahhitlerimizi, işçilerimizi tehdit ettiler, 
şantiyeleri bastılar, insan kaçırdılar, okul 
yaktılar; biz bunlar karşısında da geri adım 
atmadık. Benim, Edirne’deki, İstanbul’da-
ki, İzmir’deki, Ankara’daki kardeşim hangi 
haklara sahipse, Şırnak’taki, Hakkari’deki, 
Bingöl’deki, Siirt’teki kardeşim de o hakla-
ra sahip olacak, o imkanlara sahip olacak 
dedik ve var gücümüzle çalıştık.

Şimdi bakın sevgili kardeşlerim… Şırnak-
lı, Cizreli, Mela Ahmede Ciziri’nin çok 
güzel, çok anlamlı bir sözü var… “Biz, tek 
hüviyetiz… biz, aynı kaynaktan türemiş, 
aynı isimleriz…” Evet, hepimiz, Adem ile 
Havva’nın çocuklarıyız. Hepimiz, işte şu-
rada, Cizre’de medfun olduğuna inanılan 
Hazreti Nuh Aleyhisselam’ın torunlarıyız. 
Hepimiz, Kur’an-ı Kerim’de de ifade edil-
diği gibi, şu Cudi Dağı’na konmuş Nuh’un 
gemisinden çıkmış nesillerin devamıyız.

Biz hep birlikte Ahmede Hani’nin, Haz-
reti Mevlana’nın eserleriyle tek bir millet 
olduk. Biz, hep birlikte, Mela Ahmede 
Ciziri’nin, Yunus Emre’nin dizeleriyle tek 
millet olduk. Biri Kürtçe söyledi, diğeri 

Türkçe söyledi… Ama bu erenler, bu arifler, 
bu gönül insanları hep aynı kaynaktan bes-
lendi, aynı gerçeği dile getirdiler. Bin yıldır, 
bu bereketli topraklar üzerinde biriz, bera-
beriz, kardeşiz, biz birlikte Türkiye’yiz.

Bu topraklarda kimi zaman acı hadiseler 
yaşandı. Bu topraklarda, hiç arzu etmedi-
ğimiz kıyımlar yaşandı, ölümler yaşandı, 
işkenceler, insanlık dışı muameleler yaşan-
dı. Bu ülkenin Başbakanı olarak, 10.5 yıldır 
şunu bütün kalbimle, bütün samimiyetim-
le söyledim ve söylüyorum: Biz, yaşanan 
acı hadiselere değil, artık yaşanan güzel 
hadiseler bakacağız. Biz, geçmişin acıları-
na değil, ortak bir istikbale bakacağız.

Geçmişin hesabını hep birlikte soracağız. 
Geçmişte yapılanların elbette izini süre-
ceğiz. Geçmişin ihmallerini elbette telafi 
edeceğiz. Ama şimdi, geleceğe bakma, 
istikbale bakma zamanıdır. Şimdi, ortak 
geleceğimizi, ortak paydalarımız, ortak 
tarihimiz, ortak kültür ve medeniyetimiz 
üzerinden yeniden inşa etme zamanıdır. 
Şimdi artık, acılara son verme, husumet-
leri ortadan kaldırma, sıkılı yumrukları 
çözüp, kucaklaşma zamanıdır, helalleşme 
zamanıdır.

Şunu burada, Şırnak’ta, açık açık ifade 
ediyorum… Çözüm sürecinin gayesi, siyasi 
hedefler değildir. Çözüm sürecinin gaye-
si, çıkara dayalı hedefler değildir. Çözüm 
sürecinin gayesi, gençlerin ölümünü dur-
durmaktır, annelerin, babaların gözyaşını 
dindirmektir, on yıllardır ağlayan bu top-
rakları artık gözyaşıyla değil, toprağa can 
veren suyla buluşturmaktır.
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Yeterince acı yaşadık. Yeterince zamansız 
ölüm yaşadık… Türkiye bunu hak etmi-
yor… Şırnak, Doğu, Güneydoğu, 81 vilayet 
bunu hak etmiyor. Bin yıldır kardeşçe 
yaşadığımız bu topraklarda, inşallah ebe-
diyyen kardeşçe yaşayacağız. Sorunları 
çözerek, acıları geride bırakarak, yaraları 
sararak, hep birlikte ortak geleceğimizi 
inşa edeceğiz.

Bakın… Yaklaşık 7 aydır, bu bölgede te-
rörden dolayı yeni acılar yaşanmıyor… Ne 
burada, ne de ülkenin diğer bölgelerinde, 
ocaklara artık ateş düşmüyor. Yıllardır 
gidilemeyen dağlara gidiyor, oralarda pik-
nik yapıyorsunuz. Yıllardır uğranılmayan 
köylere gidiliyor. Yıllardır terk edilen mez-
ralara gidiliyor.

Sadece şehirlerimizde değil, dağlarımızda, 
köylerimizde, mezralarımızda, özlediği-
miz, hasretini çektiğimiz bahar yaşanıyor. 
Bu baharı hep birlikte kalıcı hale getirece-
ğiz. Çözüm sürecini ilerleterek aramızdan 
silahı çekerek, sıkılı yumrukları açarak, 
hesaplaşarak değil, helalleşerek bütün me-
seleleri aşacağız.

Biz 10.5 yıldır, şehirlerimize, dağlarımıza, 
hanelerimize kalıcı bir baharın gelmesi 
için gerçekten büyük bir samimiyetle 
çalıştık. Bugün de çözüm için samimiyiz, 
bugün de çözüm için umutluyuz. Devletin, 
hükümetin atması gereken ne adım varsa, 
biz onu atıyor, sorunları aşmak, vatandaşı-
mızla kucaklaşmak için üzerimize düşeni 
yapıyoruz.

Çözüm sürecini akamete uğratan, asla ve 
asla biz olmayız. Çözüm sürecinden vaz-
geçen, bu süreci sabote eden, bu süreci 
sonuçsuz bırakan asla ve asla biz olmayız. 
Bu süreci akamete uğratan, ağır bir vebalin 
altına girer. Bu süreci sabote eden, tah-
rik eden, yokuşa süren, engelleyen ya da 
engellemeye çalışan, çok ağır bir vebalin 
altına girer.

Hiç kimse gençlerin kanı üzerinden fark-
lı hesaplar içine girmesin. Hiç kimse bu 
ülkenin gençlerinin canı üzerinden kirli 
hesaplar yapmasın. Herkes, ama herkes 
elini yüreğine koysun, elini vicdanına koy-
sun, gençleri düşünsün, anneleri, babaları 
düşünsün ve adımını ona göre atsın. Bu 
süreçte herkes sorumlu olmalıdır, herkes 
sağduyulu olmalıdır, herkes, söylediğini, 
yaptığını, çok büyük bir hassasiyetle ölçüp 
biçmeli, öyle adım atmalıdır.

Biz isterdik ki bütün siyasi partiler bu sü-
reçte yer alsın; kanı durdurmak için, anne-
lerin gözyaşını dindirmek için bütün siyasi 
partiler inisiyatif kullansın. Ancak, MHP 
bize bütün kapıları kapattı. CHP’nin der-
di ise zaten Türkiye değil… CHP, şu anda 
Türkiye’yi yurtdışında karalayarak, yurt 
dışında Türkiye aleyhine kampanyalar ya-
parak, Türkiye’nin düşmanlarıyla işbirliği 
yaparak, kendi ülkesinin altını oymanın 
mücadelesini veriyor.

Ancak BDP, bu süreçte aldığı sorumluluğu 
hakkıyla taşımalı, o sorumluluğun gerekle-
rini yerine getirmeli, bu sürecin nihayete 
ermesi, bu sürecin 76 milyonu sevindire-
cek bir sonuca ulaşması için daha samimi 
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gayret göstermelidir. Şunu da herkesin 
bilmesini istiyorum… Bu süreç, başarıya 
ulaşsa da, ulaşmasa da, biz, çözüm için 
mücadele etmeye, çözümü bu ülkede ger-
çekleştirmeye, bu ülkede kanı, gözyaşını 
durdurmak için son nefesimize kadar gay-
ret göstermeye devam edeceğiz.

76 milyonun, bir ve beraber olarak, kar-
deş olarak, birbirinin hakkına, hukukuna, 
birbirinin kültürel değerlerine, birbirinin 
özgürlüklerine, yaşam tarzlarına saygılı şe-
kilde yaşaması için reformlarımızı kararlı-
lıkla sürdüreceğiz. Bu ülke bizim… Bu ülke 
hepimizin… Bu ülkeyi birlikte kurduk, bir-
likte bugünlere getirdik, inşallah birlikte, 
büyüterek geleceğe taşıyacağız.

Sevgili Şırnaklılar...

Burada, bu açılış vesilesiyle, gündemdeki 
birkaç hususa da değinmek arzusunda-
yım… Son günlerde, Suriye’nin Kuzeyinde, 
özellikle de Şanlıurfa ilimize yakın sınırda, 
Suriye’deki taraflar arasında şiddetli çatış-
malar yaşanıyor ve sınır ilçelerimiz de bu 
çatışmalardan etkileniyor.

Bakın, bizim Suriye politikamız, en ba-
şından itibaren çok ama çok nettir… Biz, 
Suriye’de, meşruiyetini yitirmiş olan, bo-
ğazına kadar kana batmış olan, zalim reji-
min derhal gitmesini, Suriye’de yönetimin, 
Suriye halkının iradesi altına girmesini is-
tiyor, başından beri de bunu destekliyoruz.

Suriye halkı, bir bütün olarak bizim kar-
deşlerimizdir. Suriye’de, hiçbir kesimi 
diğerinin önünde ya da üzerinde görme-

dik ve görmüyoruz. Arabıyla, Kürdüyle, 
Türkmeniyle, Sünnisi, Nusayrisi’yle, 
azınlıklarıyla, Suriye’de, herkesin temsil 
edildiği, Anayasal, parlamenter bir siste-
min kurulmasını arzu ediyoruz. Eli kanlı 
zalim rejimin, Suriye’de tarafları birbirine 
kırdırma oyununa hiç kimse gelmemelidir. 
Suriye’de, böyle zor bir zamanda, bencil, 
çıkarcı politikalar, oldu-bitti politikaları, 
süreci barışa değil, çatışmaya götürür. 
Suriye’deki tüm tarafların sorumlu, sağdu-
yulu davranmasını, özgür bir Suriye için, 
herkesin bir arada, kardeşçe yaşayacağı bir 
Suriye için mücadele etmelerini arzuluyor, 
tarafları da buna davet ediyoruz.

Değerli kardeşlerim…

Önceki gün, bir İngiliz gazetesinde, Türki-
ye aleyhine, gerçekten çirkin bir mektup 
yayınlandı. Haritada, Türkiye’nin yerini 
gösteremeyecek olan bazı ünlü şahısların, 
mektubun içeriğine bakmadan, mektubun 
içindeki kelimelerin, kavramların hassasi-
yetine bakmadan, Türkiye’deki olayların iç 
yüzünü hiç anlamadan, böyle bir mektuba 
imza atmalarını esefle karşıladık. Bu kadar 
ünü olan, uluslararası boyutta bu kadar 
tanınan isimlerin, altına imza attıkları 
metinleri iyi okumaları, iyi incelemeleri 
gerekir.

Bu mektuba imza atanlar, çok ciddi şekilde 
aldatılmış, çok ciddi şekilde yanıltılmışlar. 
Böyle bir mektup, Türkiye’nin saygınlığına 
zerre kadar leke getirmez; ama böyle, he-
zeyanlarla, yanlışlarla, iftira ve ithamlarla 
dolu bir mektup, onu yayınlayan gazete-
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nin, ona imza atan kişilerin saygınlığına 
gölge düşürür.

Bakın Türkiye’de birileri, kendi halkıyla 
konuşamadığı için, kendi halkıyla irti-
bat kuramadığı için, işte böyle, dışardan, 
Türkiye’yi tanımayan kesimleri aldata-
rak çirkin oyunlar kuruyorlar. Bu çirkin 
oyunlar hiçbir şey ifade etmez. Türkiye, 
Türkiye’yi tanımayanların ithamlarından 
etkilenecek küçük bir ülke değildir. Bu-
rada millete konuşamayanların, milletle 
irtibat kuramayanların, dışardan Türkiye 
düşmanlarıyla işbirliği yapmaları da, aczi-
yettir, zavallılıktır.

Onlar gitsinler, Türkiye düşmanı ülkelerle 
yürüsünler. Onlar gitsinler, Türkiye aleyh-
tarı yabancı parlamentolarla iş tutsunlar. 
Onlar, Türkiye’yi tanımayan artistleri kan-
dırıp, onları kullanıp, kendi ülkelerine ha-
karet ettirsinler. Biz milletle yürüyeceğiz. 
Biz halkımızla, sizlerle yürüyeceğiz. Bizim 
için, başkalarının ne dediği değil, sizin ne 
dediğiniz önemli. Biz bu yola TAYMS Ga-
zetesiyle, şunla bunla değil, sizinle çıktık, 
bu yolda sizinle yürüdük, bundan sonra da 
sadece sizinle, sadece milletimizle yürüye-
ceğiz.

Evet… Sözlerime burada son verirken, Şır-
nak Şerafettin Elçi Havalimanı’nın, onunla 
birlikte açılışını yaptığımız eser, hizmet ve 
yatırımların tekrar hayırlı olmasını dili-
yorum. Havalimanı ve diğer yatırımların 
gerçekleşmesinde emeği geçenleri tekrar 
tebrik ediyorum. Ramazan-ı Şerif ’in, Kadir 
Gecesi’nin, Ramazan Bayramı’nın şimdi-

den hepiniz için hayırlı olmasını diliyor, 
sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Sevgili Rizeliler, çok değerli hemşehrile-
rim, değerli kardeşlerim...

Sizleri hasretle, muhabbetle selamlıyor, 
Rize’de bugün toplu açılışını yaptığımız 
eser, hizmet ve yatırımların, Rize’mize, 
tüm ilçelerimize, tüm Rizeli kardeşlerimi-
ze hayırlı olmasını diliyorum.

Bugün Rize’de, 19 farklı eseri toplu hal-
de resmî olarak hizmete alıyoruz. Rize 
Merkez’de, Çamlıhemşin’de, Çayeli’nde, 
Güneysu’da, Hemşin’de, İyidere’de yapı-

mı tamamlanan okul, pansiyon, eğitim 
tesisi ve yurtları bugün resmî olarak açı-
yoruz. Çayeli Toplum Sağlığı Merkezi’ni, 
İyidere’de bir spor salonunu, Rize Beledi-
yemizin tamamladığı Memişağa Parkı’nı, 
Orman ve Su İşleri Bakanlığımız tarafın-
dan merkez ve ilçelerimizde tamamlanan 
yatırımları da bugün buradan resmî olarak 
hizmete açıyoruz.

Gerçekleştirdiğimiz bu toplu açılış töre-
niyle Rize’ye kazandırdığımız hizmetlerin 
bedeli 60 milyon lira. Bu yatırımların 

Toplu Açılış Töreni

Rize | 24 Ağustos 2013
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Rize’ye hayırlı olmasını diliyorum. İlgili 
Bakanlıklarımızı, kurumlarımızı, Rize 
Valiliğimizi, İl Özel İdaremizi, Rize ve ilçe 
Belediyelerimizi, özellikle de hayırseverle-
rimizi, Rize’ye kazandırdıkları bu eserler-
den dolayı kutluyor, kendilerine teşekkür 
ediyorum.

Bundan 1 yıl önce, 12 Kasım’da Rize’ye 
geldik, Kalkandelen ilçemizde yaptığımız 
toplu açılış töreniyle Rize ve ilçelerinde 
çok sayıda eserimizin açılışını gerçekleş-
tirdik. Onun yine öncesinde, 2012 Mayıs 
ayında Rize’de, 425 milyon lira, yani yakla-
şık yarım milyar lira tutarında, 1.944 farklı 
eser, hizmet ve projenin resmî açılışını ger-
çekleştirdik. Aynı ziyaretimde, Türkiye’nin 
ve Rize’nin 130 yıllık hayali olan Ovit 
Tüneli’nin temelini attık.

Rize’yi kalkındırmak için, Rize’yi büyüt-
mek için, Rize’nin on yıllar boyunca ihmal 
edilmiş ihtiyaçlarını karşılamak için ça-
lıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. Rab-
bim ömür verdiği müddetçe, Rabbim güç 
kuvvet nasip ettiği müddetçe, Rize için, 81 
vilayetimiz için, Türkiye ve insanlık için 
çalışmaya, gayret sarf etmeye, ter dökmeye 
devam edeceğiz.

Sevgili kardeşlerim, sevgili Rizeliler…

İnsanların, mensubu oldukları, aidiyetini 
hissettikleri şehirlere karşı vefa borçları 
vardır. İnsanların; babalarının, annele-
rinin doğdukları, büyüdükleri şehirlere, 
akrabalarının, dostlarının, kardeşlerinin 
şehirlerine karşı vefa borçları vardır. Bizim 

de baba ocağımız, ana ocağımız Rize’ye 
karşı bir vefa borcumuz var.

Ancak bir noktaya dikkatinizi çekiyorum… 
Biz, baba ocağımız, ana ocağımız Rize’ye 
karşı, sadece maddi anlamda değil, manevi 
anlamda da vefa borcumuzu ödemenin 
gayreti içindeyiz. Rize’nin mertliğini, 
Rize’nin dürüstlüğünü, Rize’nin çalışkan-
lığını, bulunduğumuz her ortamda, var 
olduğumuz her platformda, yaptığımız her 
işte, hakkıyla temsil etmenin tam bir has-
sasiyeti içindeyiz.

İstanbul’da, Siyasetin her kademesinde, 
bir Rizeli ve bir İstanbullu olmanın has-
sasiyetini omuzlarımızda taşıdık. Büyük-
şehir Belediye Başkanlığı yaparken, hem 
İstanbul’a, hem Rize’ye mahcup olmamak 
için tam bir hassasiyet içinde olduk. 11 yıl-
dır, Başbakan olarak ülkemize, milletimize 
hizmet ederken, Rize’nin, İstanbul’un, tüm 
Türkiye’nin başını öne eğdirmemek için 
tam bir gayret içinde olduk. Gerektiğinde 
Karadeniz gibi kabaracağız… Gerektiğinde 
Fırtına Deresi gibi coşacağız.

Gerektiğinde, Kaçkar gibi, Verçenik gibi 
ağır olacak, ağırbaşlı olacağız. Gerekti-
ğinde Rize’nin o muhteşem şelaleleri 
gibi akacak, gerektiğinde Rize’nin gölleri 
gibi durulacağız. Dünyanın neresinde 
haksızlık varsa, adaletsizlik varsa, zulüm 
varsa; Rize’den aldığımız ilhamla, haksıza, 
zalime, saldırgana karşı hakkı savunaca-
ğız. Dünyanın neresinde muhtaç varsa, 
Rize’den aldığımız ilhamla, ona elimizi 
uzatacağız.
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81 vilayetiyle Türkiye’yi nakış nakış iş-
lerken, komşularımıza, kardeşlerimize, 
akrabalarımıza, dostlarımıza karşı müşfik 
olacak, zor zamanlarda onların yardımına 
koşacak, hüzünlerini de, sevinçlerini da 
paylaşacağız. Çünkü biz Rize’den böyle gör-
dük. Biz, anne babamızdan, ecdadımızdan, 
Rize’nin yiğitlerinden, Rize’nin kahraman-
larından bunu öğrendik.

Şimdi bakın sevgili kardeşlerim… Yaklaşık 
2 yıldır, yanıbaşımızda Suriye’de, insanlık 
dışı bir katliam sergileniyor. Şu ana kadar 
100 binden fazla masum insan hayatını 
kaybetti. 2 milyondan fazla Suriyeli vatanı-
nı, toprağını, evini barkını terk edip komşu 
ülkelere hicret etti. Suriye’de bir insanlık 
dramı yaşanırken, bu sefer de Mısır’da 
önce millî iradeye darbe yapıldı, ardından 
millete karşı bir katliam sergilenmeye baş-
landı.

Türkiye olarak, Suriye’de yaşanan katlia-
ma, Mısır’daki darbeye ve ardından gelen 
katliama karşı son derece ilkeli, ama aynı 
zamanda kararlı, cesur bir duruş sergi-
ledik. Şu anda hem Türkiye içinde, hem 
dünyada, Türkiye’yi bu tavrından dolayı 
haksızca, mesnetsizce, hatta yüzsüzce 
eleştirenler var. Türkiye Suriye ile neden 
bu kadar ilgileniyor diyenler var… Türkiye 
Mısır ile neden bu kadar ilgileniyor diyen-
ler var… Türkiye, Somali’yle, Myanmar’la, 
Irak, Afganistan, Lübnan, Filistin’le neden 
bu kadar ilgileniyor diyenler var.

Dikkatinizi çekiyorum… Binlerce kilomet-
re ötelerden gelip, bu coğrafyaya müdaha-
le edenlere, bu coğrafyada cetvelle sınır 

çizenlere, bu coğrafyanın hem petrolünü, 
hem kanını içenlere tek cümle söyleyeme-
yenler, bugün Türkiye’nin insani gayret-
lerini, vicdani gayretlerini eleştiri konusu 
yapıyorlar. Zalime bir çift söz söyleyeme-
yenler, Mazlumun yanındaki Türkiye’ye 
söz söylemeye yelteniyorlar. Darbeye 
darbe diyecek kadar cesareti olmayan-
lar, Türkiye’ye saldırarak, vicdanlarının 
üzerini örtmeye çalışıyorlar. Haftalardır, 
Mısır’da, Suriye’de, çocuklar ölürken, ka-
dınlar katledilirken susanlar, Türkiye’nin 
dürüst, ilkeli, mert duruşunu içlerine sin-
diremiyor, hazmedemiyorlar.

Bakın buradan, Rize’den bir kez daha söy-
lüyorum… Türkiye, birilerinin havsalasına 
sığmayacak kadar büyük bir ülkedir. Tür-
kiye, tarihiyle, ecdadıyla, medeniyetiyle, 
susmayacak ve susturulamayacak kadar 
büyük bir devlettir. 1071 yılından bugüne 
kadar, bu topraklar üzerinde, bu geniş coğ-
rafyada, sesimizin, sözümüzün ulaştığı her 
yerde biz sadece Hakkı savunduk, sadece 
barışı savunduk, sadece dostluğu, kardeşli-
ği, dayanışmayı savunduk.

Dikkatinizi çekiyorum: Bin yıldır, kardeşin 
kardeşi katletmesine, Müslümanın Müs-
lümana kıymasına, mezhep çatışmalarına 
asla müsamaha göstermedik. Kardeşin 
kardeşi katlettiği çatışmaların içinde hiç-
bir zaman yer almadık. Biz hep arabulucu 
olduk, hep mazlumun yanında yer aldık. 
Biz her zaman sulhu teşvik eden, barışı teş-
vik eden, kardeşleri barıştıran, kucaklaştı-
ran bir anlayış içinde olduk. Biz parçalayan 
değil, toparlayan olduk. Biz ayrıştıran 
değil, kucaklaştıran olduk. Biz dağınıklık-
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tan değil, birlikten, beraberlikten, dostça, 
kardeşçe yaşamaktan yana olduk.

Selçuklu Devleti’ne bakın… Bütün o Sel-
çuklu Sultanlarının, Selçuklu Beylerinin, 
Selçuklu Komutanlarının, zulmün kar-
şısında, mazlumun yanında olduğunu, 
parçalayan değil, birleştiren olduğunu 
görürsünüz. Osmanlı Cihan Devleti’ne 
bakın… Yağmalayan, sömüren, kan akıtan 
değil; birleştiren, bütünleştiren, güç birliği 
yapan, kader ortaklığı yapan bir anlayışı 
hakim kıldığını görürsünüz. Cumhuriyet 
tarihimize bakın… Başkalarının toprakla-
rında, başkalarının iç işlerinde gözü olan 
değil, her zaman bölgede barışı savunan 
bir yaklaşım içinde olduğunu görürsünüz.

Bizim, Ortadoğu’da, Kafkasya’da, Afrika’da, 
Balkanlar’da, barıştan, birlikten, dayanış-
madan başka arzumuz yok. Biz kan akma-
sın diyoruz. Biz, çocuklar ölmesin diyoruz. 
Biz, Ortadoğu’nun çöllerinde, Afrika’nın 
steplerinde, Kafkasya’nın, Balkanların dağ-
larında insanlık daha fazla can çekişmesin, 
insanlık ve vicdan kurumasın istiyoruz. 
Türkiye’nin, bütün bu bölgedeki politikası 
çok nettir, çok açıktır…

Biz insani olandan yanayız, vicdani olan-
dan yanayız, haktan ve adaletten yanayız. 
Biz, huzurlu bir ülke olmak istiyoruz, 
bunun için de komşularımızın, kardeşleri-
mizin huzur içinde olmasını istiyor, bunun 
mücadelesini veriyoruz. Biz refah içinde 
bir ülke olmak istiyoruz; bunun için de 
kardeşlerimizin, komşularımızın refahına 
katkı sağlamanın mücadelesini veriyoruz.

Sevgili Rizeliler, sevgili kardeşlerim…

Tarihimizin en büyük destanlarından biri 
olan, Çanakkale Zaferimizde, biz, Kahireli, 
Sinalı, Gazzeli, Kudüslü, Şamlı, Halepli 
kardeşlerimize neden buraya geldiniz 
diye sormadık. Onlar da biz neden buraya 
geldik demeden, burada bizimle savaştı-
lar, bizimle bizim vatanımızı savundular, 
bizim dedelerimizle şehit oldular ve aynı 
şehitliğe defnedildiler. Türkiye’nin Mısır’a, 
Mısır halkına karşı bir vefa borcu vardır. 
Türkiye’nin Filistin’e, Suriye’ye karşı bir 
vefa borcu vardır.

“Bize ne Mısır’dan, bize ne Suriye’den, 
Filistin’den” diyen, vefasızlık etmiştir, 
tarihine, medeniyetine, en önemlisi de 
ecdadına, dedelerine, şehitlerine sırtını 
dönmüştür. Bin yıl boyunca nasıl hakkı sa-
vunduysak, bugün de hakkı savunuyoruz, 
son nefesimize kadar da hakkı savunaca-
ğız. Bin yıldır bu coğrafyada nasıl barışı, 
kardeşliği, kucaklaşmayı savunduysak, 
bundan sonra da aynı kararlılıkla savun-
maya devam edeceğiz.

İçeride ya da dışarıda kim ne derse desin… 
Türkiye hak bildiği yolda dosdoğru yürü-
yen bir devlettir. Hiç kimse bize istikamet 
çizemez. Hiç kimse bize ne yapacağımızı 
öğretmeye, dayatmaya kalkışamaz. Hiç 
kimse bize yapay gündemler enjekte ede-
mez. Biz büyük bir devletiz. Biz büyük bir 
milletiz. Ne yapacağımıza, milletçe nasıl 
bir istikameti izleyeceğimize kendimiz ka-
rar verir, o yolda cesaretle ilerleriz.
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Bakın, dikkatinizi çekiyorum… Bizi dışar-
da eleştirenler, son günlerde bizi ulusla-
rarası medyada hedef haline getirenler, 
Mısır’da darbeye darbe diyecek kadar 
onurlu, şerefli, ilkeli bir duruş sergileyeme-
yenlerdir. Bunlar, Suriye’de ölen o masum 
yavruların yüzüne bakacak yüzü olmayan 
acizlerdir, zavallılardır. İçeride bizi eleşti-
renlerin ruh hallerini sizler zaten çok iyi 
biliyorsunuz…

Anamuhalefet Partisi’nin milletvekilleri 
kalktılar, Şam’a gittiler, Zalim Esed’i ziya-
ret ettiler, onunla aynı fotoğraf karesinde 
poz verdiler… Şimdi ben Anamuhalefet 
Partisi’ne soruyorum: Gazetelerde, tele-
vizyonlarda, yeni doğmuş bebeklerin, 3 
yaşında, 5 yaşında o masum çocukların 
solgun yüzlerine bakabildiniz mi? Destek 
verdiğiniz, sırtını sıvazladığınız o zalimin 
insanlık dışı katliamıyla gururlandınız mı? 
Kendi ülkesinin başbakanını diktatörlükle 
itham edenler, kendi ülkesinin başbakanı-
nı dünyaya şikayet edenler, acaba sırtını 
sıvazladıkları Esed için diktatör sıfatını 
kullanabilecek cesarete sahipler mi?

Reyhanlı’da 53 kardeşimiz alçakça bir 
saldırıda katledildi. Bu alçakça saldırının 
altından, CHP’nin ilişkide olduğu, CHP’ye 
rehberlik eden suç örgütleri çıktı. Biz 
bu alçaklığı unutmadık ve unutmayaca-
ğız. CHP’nin terör örgütleriyle ilişkisini, 
CHP’nin başka ülkelerin diktatörleriyle 
işbirliğini, CHP’nin kaos için, sokak sokak 
çatışma için yaptığı çağrıları unutmadık 
ve unutmayacağız. Onlar Türkiye düşmanı 
diktatörlerle yürüyorlar; ama biz sizlerle 
yürüyeceğiz. Onlar Türkiye’nin hasmı 

uluslararası medyayla kol kola geziyorlar; 
biz milletimizle kol kola olacağız. Onlar 
şahsi hırsları için, siyasi hesapları için 
Türkiye’yi zayıf latmanın hesabını yapı-
yorlar; biz Türkiye’yi büyütmeye devam 
edeceğiz.

Sevgili kardeşlerim, sevgili Rizeliler…

Siz dik durduğunuz müddetçe, Allah’ın 
izniyle biz haksızlık karşısında eğilmeyiz. 
Siz bizim için hayır duası ettiğiniz müd-
detçe, Allah’ın inayetiyle biz Türkiye’yi 
büyütmeye devam ederiz. Türkiye, sizin 
desteğinizle, sizin hayır dualarınızla, ate-
şi körükleyen değil, ateşi söndüren ülke 
olmaya devam edecek. Türkiye, sizin çiz-
diğiniz istikametle, yiğitçe, mertçe, hakkı 
savunmaya, mazlumun yanında durmaya, 
insanlığın ve vicdanın sesi olmaya devam 
edecek. Türkiye yürekleri inciten, yürekle-
ri kanatan değil, yüreklere su serpen ülke 
olarak geleceğe yürüyecek.

Kimin ne dediğine bakmayın… Kimin han-
gi tuzağın peşinde olduğuna aldırmayın, 
aldanmayın… Biz, her zaman yüreğinin 
sesini dinlemiş, vicdanıyla karar vermiş, 
cesaretiyle hareket etmiş bir millet olduk. 
Bundan sonra da vicdanımızın sesini din-
leyecek, Allah’ın yardımıyla hem ülkemizi 
büyütecek, hem bölgemizde barış için 
mücadele edeceğiz. Mısır’daki, Suriye’de-
ki, Filistin’deki mazlum kardeşlerimiz hiç 
mahzun olmasınlar… Türkiye mazlumla-
rın yanındadır.

İnanıyorum ki bütün Ortadoğu halkları 
mazlumların yanındadır. Yeryüzünde, kal-
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bi ve vicdanı olan herkes mazlumların ya-
nındadır. Kazanan hak olacaktır, kazanan 
vicdan olacaktır, kazanan mutlaka mazlum 
olacaktır. Ben bir kez daha, Rize’de bugün 
açılışını yaptığımız eser ve hizmetlerin ha-
yırlı olmasını diliyorum.

Bu eser ve hizmetleri Rize’ye kazandıran 
bakanlıklarımıza, kurumlarımıza, hayır-
severlerimize çok çok teşekkür ediyorum. 
Aşkınız, sevdanız, coşkunuz için, bu karde-
şinize gösterdiğiniz ahde vefa için, itimadı-
nız için hepinize tek tek şükranlarımı su-
nuyor, sizleri Allah’a emanet ediyor, kalın 
sağlıcakla diyorum…
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Sevgili Ankaralılar, çok değerli kardeşle-
rim, sevgili vatandaşlarım...

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyo-
rum. Bugün, Ankara’da, 2 büyük günü 
birden yaşıyoruz… 30 Ağustos Zaferimizin 
91’inci yıldönümünü kutladığımız bu an-
lamlı günde, Ankara Büyükşehir Belediye-
mizin tamamladığı, Ankara trafiğini rahat-
latacak eserlerin de açılışını yapıyoruz.

Bu vesileyle, 30 Ağustos zaferimizin, Anka-
ralı tüm kardeşlerimize, 76 milyona, tüm 
vatandaşlarımıza kutlu ve mübarek olma-
sını yürekten temenni ediyorum. Kurtuluş 
Savaşımızın tüm şehitlerini bugün bir kez 
daha rahmetle, minnetle yadediyorum. 
Başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, 
gazilerimize de buradan Rahmet niyaz 
ediyorum.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım 
Projeleri Açılış Töreni

Ankara | 30 Ağustos 2013
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Sevgili Ankaralılar...

Bundan 93 yıl önce, 27 Aralık 1919’da, 
Gazi  Mustafa Kemal ve arkadaşları 
Ankara’ya geldiler ve Ankara’da İstiklal 
Savaşımızın hazırlıklarına başladılar. 
Önce, 23 Nisan’da, Ankara Ulus’ta Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’ni açtılar. Meclis’in 
açılışı, özellikle bir Cuma gününe denk 
getirildi. 23 Nisan 1920 Cuma günü, Ha-
cıbayram Camii’nde, Gazi Mustafa Kemal 
ve arkadaşları, Ankaralılar, Cuma namaz-
larını kıldılar, hatim dualarıyla, mevlidler 
okuyarak, Hazret-i Peygamber’in sakal-ı 
şerifini taşıyarak, Sancak altında Ulus’taki 
o eski Meclis binasına geldiler.

Burada da dualar edildi, kurbanlar kesildi 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışma-
larına başladı. Hazırlıklar tamamlandı-
ğında, 26 Ağustos 1922’de, Başkomutan 
Gazi Mustafa Kemal taarruz emrini ver-
di ve ordularımız, Polatlı’dan, Sakarya 
Meydanı’ndan başlayarak, işgal kuvvetle-
rini püskürttüler. 30 Ağustos’ta kesin bir 
zafer kazanıldı, ardından düşman İzmir’e 
kadar sürüldü ve Türkiye istiklaline, ba-
ğımsızlığına böylece yeniden kavuşmuş 
oldu. 30 Ağustos Zaferimizi gerçekten çok 
büyük bir coşkuyla kutluyoruz…

Bakın, bundan 5 gün önce, 26 Ağustos’ta, 
bir başka büyük zaferi, 1071’de Sultan 
Alparslan’ın ordusunun kazandığı Malaz-
girt Zaferi’ni büyük bir coşkuyla kutladık. 
Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Malazgirt’te 
15 bin gencimizi, 15 bin Alparslan’ı bir 
araya getirdi, çadırlar kuruldu, o meydan-

da, o büyük zaferin atmosferi bir kez daha 
teneffüs edildi.

Gençlik ve Spor Bakanımız, Kalkınma Ba-
kanımız, Milletvekillerimiz o kutlamalara 
iştirak ettiler. Bugün Dumlupınar’da, aynı 
şekilde görkemli, muhteşem bir merasimi 
gerçekleştiriyoruz. Yine Gençlik ve Spor 
Bakanlığı’mız, Dumlupınar’da 10 bin gen-
cimizi bir araya getirdi, Dumlupınar’dan 
Zafer Tepe’ye adıyla çok büyük bir merasi-
mi orada gerçekleştiriyoruz.

Allah’a hamdolsun, şehitlerine sahip çıkan 
bir gençlik var. Allah’a hamdolsun, şehit-
lerinin izinden yürüyen bir gençlik var. 
Çok şükür, zaferlerine, ecdadına, tarihine 
sahip çıkan, oradan ilham alıp, geleceğe 
güvenle, azimle, özgüvenle bakan bir 
gençlik var. Bu gençlik, elinde taşla, so-
payla, sapanla, molotof kokteyliyle değil, 
kitapla defterle, kalemle, zihninde fikirle, 
yüreğinde cesaretle yürüyen bir gençlik. 
Bu gençlik, terör örgütlerine vagon olan, 
Türkiye aleyhine karanlık örgütlere piyon 
olan değil, Sultan Alparslan’ın, Fatih’in, 
Gazi Mustafa Kemal’in, Fevzi Çakmak’ın, 
Kazım Karabekir’in, Mehmet Akif ’in izin-
den yürüyen bir gençlik.

Bu gençlik, yakıp yıkan, kırıp döken, ha-
karet eden, barbar bir gençlik, vandal bir 
gençlik değil, edebi bilen, adabı bilen, ah-
lakı kendisine azık edinen, vatanı için ter 
döken, okuyan, en önemlisi de şühedadan, 
yani şehitlerimizden ilham alan bir genç-
lik. İşte o gençlik, önce gitti, Malazgirt’te 
1071’deki zaferimizi coşkuyla kutladı; 
bugün de gitti, Dumlupınar’da 30 Ağustos 
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Zaferimizi aynı coşkuyla kutluyor. Böyle 
bir gençlikle biz gurur duyuyoruz. Biz bu 
gençliğe güveniyor, bu gençliğe inanıyor, 
gönül huzuru içinde inşallah Türkiye’yi 
onlara emanet ediyoruz.

Sevgili Ankaralılar… 

Cumhuriyetimiz kurulduğunda, Ankara, 
Orta Anadolu’da adeta kasaba görünü-
münde, sadece 40 bin nüfusu olan bir 
şehirdi. Başkent olmasının ardından geçen 
90 yıl içinde Ankara’nın nüfusu 40 binden, 
5 milyona yaklaştı. Yani tam 112.5 kat 
arttı. Orta Anadolu’da mütevazi bir şehir 
olan Ankara, 90 yıl içinde Türkiye’nin mo-
dern başkenti, bir Avrupa kenti, bir dünya 
merkezine dönüştü. Ancak, şunu üzülerek 
ifade etmek durumundayım… Ankara, 
cumhuriyetimizin ilk yıllarında, Kale ve 
etrafındaki yerleşimlerden oluşuyordu. 
Hemen şu yakındaki istasyon dahil, bu 
töreni yaptığımız meydan dahil, tamamen 
boş bir araziydi.

Ne yazık ki Ankara, ilk yıllardaki çabaların 
aksine planlı olarak büyümedi, planlı bir 
şehir olmadı. Şehir merkezi çok dağınık bir 
şekilde, çirkin yapılarla, çirkin binalarla iş-
gal edilirken, şehrin etrafına da çok sayıda 
gecekondu inşa edildi. Sıfırdan kurulan bir 
şehir olarak, Ankara için düzgün planlar 
yapılmış olsaydı, bu planlara uyulmuş ol-
saydı, Ankara bugün çok daha yaşanabilir, 
mimarisiyle, şehirciliğiyle de dünyada ör-
nek bir başkent olacaktı.

Ama biz asla umutsuz değiliz. Asla, “Böyle 
gelmiş, böyle gider” demiyoruz. Yerel Yö-

netimlerdeki tecrübemizi, birikimlerimizi, 
başta İstanbul ve Ankara olmak üzere bü-
yük şehirlerimizde kararlılıkla uyguladık 
ve şehirlerimizin çehrelerini değiştirdik, 
değiştirmeye devam ediyoruz. Bakınız, 
havalimanından şehir merkezine gelirken, 
şehrin girişi, gerçekten iç karartıcı bir 
manzara içindeydi. Havalimanı yolu çev-
resinde, Kilometrelerce süren gecekondu 
mahalleleri vardı. Hizmet götürmenin, alt 
yapı yatırımı yapmanın son derece zor ol-
duğu, yaşamın sağlıksız ve tehlikeli şekilde 
ilerlediği, manzaranın da olumsuzluk ar-
zettiği bir şehir görüntüsü vardı.

Şu anda, o bölge, dünyanın en modern, en 
sağlıklı yaşam alanını ve şehir manzarasını 
barındırıyor. Bu dönüşümü, sadece Havali-
manı yolu üzerinde yapmadık. Mamak’tan 
Keçiören’e, Altındağ’dan Yenimahalle’ye 
kadar, gecekondulaşmanın, çarpık kentleş-
menin, sağlıksız alt ve üst yapının olduğu 
her ilçede çok büyük dönüşümler gerçek-
leştirdik.

Ayrıca, bu dönüşümü sadece Ankara’da 
değil, 81 vilayetimizin tamamında yaptık 
ve yapıyoruz. Şu ana kadar, 46 ilde 87 bin 
628 konutun dönüşümüne başladık. Yıl 
sonunda bu sayı 150 bine ulaşacak. 2014 
sonunda da 400 bin rakamına ulaşacağız. 
Vatandaşımızla kurduğumuz sağlam ile-
tişim sayesinde, hiçbir hak ihlaline mahal 
vermeden, kimseyi mağdur etmeden bu 
süreci ilerleteceğiz.

Bir yandan ilçelerimizi, mahallelerimizi, 
sokaklarımızı yeniden kurarken, yeniden 
inşa ederken, insanımızın ihtiyaç duyduğu 
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büyük alt yapı yatırımlarını da kararlılıkla 
gerçekleştiriyoruz. İşte, bugün Ankara’da 
Ankara’ya nefes aldıracak, Ankara trafiği-
ni rahatlatacak, Ankara’da ulaşımı daha 
da kolaylaştıracak çok önemli projelerin 
resmî açılışını yapıyoruz. Ankara Büyükşe-
hir Belediyemiz, buradan Etimesgut Zırhlı 
Birlikler’e kadar 14 kilometrelik yeni bir 
yolu bitirdi, tamamladı ve bugün hizmete 
açıyoruz. Bu yol, hem Eskişehir Yolu’nun, 
hem İstanbul Yolu’nun yoğunluklarını ala-
cak ve bu yollarımızı rahatlatacak.

Bu yeni yolun inşası sırasında, 2 viyadük, 
19 kilometrelik yan yol ve 17 tane alt ve 
üst geçit de tamamlandı, onları da bugün 
hizmete alıyoruz. Bu arada, Büyükşehir Be-
lediye Başkanımıza, Melih Bey’e ve ekibine 
özellikle teşekkür ediyorum… Zira Ankara 
sadece 14 kilometrelik bir yol kazanmakla 
kalmadı, bu yolla birlikte 60 bin yeni ağaç 
ve yol kenarında, refüjlerde, 3 milyon 
çalı da kazanmış oldu. Bu yol inşaatıyla 
birlikte, 100 bin adet gül dikildi, 600 bin 
metrekare alan çimlendirildi. Yani Ankara, 
trafiği çok rahatlatacak bir yolun yanında, 
önemli miktarda yeşil alan da kazandı.

Şu rakamlara özellikle dikkatlerinizi çeki-
yorum… 19 yıl önce, Ankara’da, kişi başına 
düşen yeşil alan miktarı 2 metrekareydi… 
Şu anda, Ankara’da kişi başına düşen yeşil 
miktarı 19 metrekare… Üstelik, 19 yılda 
nüfus 2 katına çıktı… Yani nüfus sabit 
kalsaydı, kişi başına düşen yeşil miktarı 
38 metrekareye kadar çıkacaktı. Yani An-
kara, sadece binalarla, sadece konutlarla, 
sadece yollarla, sanayi bölgeleriyle değil, 
aynı zamanda yeşil alanlarıyla, parklarıyla, 

dinlenme alanlarıyla da büyüyor, dünyada 
öne çıkıyor.

Ankara’ya söz verdiğimiz Temalı Park 
ve büyük Hayvanat Bahçesi’nin yapım 
çalışmaları hızla devam ediyor. İnşallah, 
önümüzdeki yıla kadar, dünyanın en bü-
yük temalı parklarından birini, en büyük 
hayvanat bahçelerinden birini Ankara’ya 
kazandırmış olacağız. Yine, Ulaştırma 
Bakanlığı’mız tarafından yapımı devam 
eden metrolar da hızla ilerliyor… Birkaç 
ay içinde inşaatı devam eden metrolarımız 
hakkında da müjdelerimizi açıklayacağız.

Sevgili Ankaralılar…

Biz hükümetimizle, yerel yönetimlerimiz-
le, söz değil, iş üretiyoruz, eser üretiyoruz. 
Biz sanal gündemlerle ülkenin enerjisini 
heba etmiyor, hayalleri hedefe, hedefleri 
gerçeğe dönüştürüyoruz. Bakın, gittiğimiz 
her şehirde, 81 vilayetimizde, toplu açılış 
törenleri yapıyor, bir tek açılışla, 10, 20, 
50, 100 hatta 500 kalem hizmet ve eserin 
açılışlarını gerçekleştiriyoruz. Muhalefet 
Partileri, bir tek küçük park için görkemli 
açılışlar yaparken, biz, devasa projeleri, de-
vasa alt yapı, üst yapı yatırımlarını milleti-
mizle, şehirlerimizle kucaklaştırıyor, adeta 
açılıştan açılışa koşuyoruz.

81 vilayetin hangisine giderseniz gidin, 11 
yılda yaptığımız o büyük eserleri görürsü-
nüz. Yollarıyla, okullarıyla, konutlarıyla, 
parkları, köprüleri, sanayi yatırımları, üni-
versiteleriyle, her şehrin çehresinin hızla 
değiştiğini görürsünüz. Sadece bu yatırım-
lar değil… Doğu’dan Batı’ya, Kuzey’den 



119

Yeni Türkiye Vizyonu | Ya Allah Bismillah-5

Güney’e, Türkiye’nin 780 bin kilometreka-
resinde, baraj gibi, sulama projeleri gibi, 
enerji yatırımları, havalimanları, hızlı tren 
hatları, çok büyük köprüler, tüp geçitler 
görürsünüz.

Allah’a hamdolsun, 11 yılda Türkiye’yi 
adeta nakış nakış dokuduk. 11 yılda 
Türkiye’ye çok büyük eserler, çok büyük 
yatırımlar kazandırdık. Şu anda da büyük 
yatırımlarımız devam ediyor… Ankara’da, 
İstanbul’da, İzmir ’de, Diyarbakır ’da, 
Mersin’de, Adana’da, Trabzon’da… 81 vila-
yetimizin tamamında şantiyelerimiz harıl 
harıl çalışıyor. Bizi sevsin ya da sevmesin, 
herkese hizmet götürüyoruz. Bize oy versin 
ya da vermesin, her köyümüze, beldemize, 
ilçe ve ilimize eserler kazandırıyoruz. 76 
milyon, bizim nazarımızda birdir, beraber-
dir, birlikte Türkiye’dir.

Şunu bilmenizi istiyorum sevgili kardeş-
lerim… Hangi engeli çıkarırlarsa çıkarsın-
lar, dün olduğu gibi bundan sonra da biz 
hizmet üretmeye devam edeceğiz. Hangi 
tuzağı kurarlarsa kursunlar, biz o tuzağı 
bozup, Türkiye’yi büyütmeye devam ede-
ceğiz. Hangi yola, hangi şiddet eylemine, 
hangi densizliğe, edepsizliğe başvururlarsa 
vursunlar, biz milletle yürümeye, millete 
hizmetkâr olmaya devam edeceğiz.

Bunlar hiçbir şey yapmazlar, hiçbir eser 
üretmezler, taş üstüne taş koymazlar. Ama 
iş yapanı, eser üreteni, taş üstüne taş ko-
yanı da engellemek için ellerinden geleni 
yaparlar. Biz bunlara aldanmayacağız… Bu 
kervan yürüyecek… Onlar ne yaparlarsa 
yapsınlar, bu kervan menziline doğru, 

2023 hedeflerine, 2053 hedeflerine, 2071 
hedeflerine doğru kararlılıkla ilerleyecek.

Evet… Bir kez daha, 30 Ağustos zaferimi-
zin, Ankara’mıza, ülkemize, milletimize 
kutlu ve mübarek olmasını diliyorum. 
Bir kez daha şehitlerimizi, gazilerimizi 
rahmetle yad ediyorum. Onlardan emanet 
aldığımız bu vatanı büyütmeye kararlılıkla 
devam edeceğiz, bunun da sözünü burada 
şehitlerimize bir kez daha veriyoruz. Açılı-
şını yaptığımız yolun Ankara’ya, Ankaralı-
lara hayırlı olmasını temenni ediyor, Anka-
ra Büyükşehir Belediyemizi, Sayın Başkan 
ve ekibimizi tebrik ediyorum.

Yeniden kavuşmak, yeniden hasret gi-
dermek temennisiyle, sizleri de Rabbime 
emanet ediyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum.
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Sevgili Adıyamanlılar, sevgili kardeşle-
rim…

Sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, mu-
habbetle selamlıyorum. Buradan, bütün 
Adıyaman’a, Besni’ye, Çelikhan’a, Gerger’e, 
Gölbaşı’na, Kahta’ya, Samsat’a, Sincik’e, 
Tut’a, oralarda yaşayan tüm kardeşlerime 
selamlarımı sevgilerimi yolluyorum.

Evet… Bugün bir kez daha Adıyaman’dayız, 
bir kez daha Adıyamanlı kardeşlerimizle 
bir aradayız. Samimiyetinize, ahde vefanı-

za, bugüne kadar gösterdiğiniz teveccühe 
teşekkür ediyorum. Bir kardeş, kardeşine 
nasıl sahip çıkarsa, sizler de bize öyle sahip 
çıktınız, sizlere teşekkür ediyorum. Allah 
kardeşliğimizi daim etsin, Rabbim muhab-
betimizi artırsın diye dua ediyorum.

Adıyaman’a gelmişken, Adıyaman’ın o 
mübarek isimlerini, Adıyaman’ı manevi 
iklimleriyle kucaklayan Allah dostlarını 
anmamak olmaz… Ebu Zer El Gıfari’ye, 
Hazreti Süreka’ya, Mahmut El Ensari’ye,  
Ebu Sadık’a, Mahmut Gazi Hazretlerine, 

Toplu Açılış Töreni

Adıyaman | 14 Eylül 2013



121

Yeni Türkiye Vizyonu | Ya Allah Bismillah-5

Abdurrahman Erzincani, El Kahtavi Haz-
retlerine, Elbette ki, Sahabe-i Kiram’dan 
Safvan Bin Muattal hazretlerine Allah’tan 
rahmet niyaz ediyor, mekanları inşallah 
cennet olsun, Rabbim bizi şahitliklerine 
nail etsin diye dua ediyorum.

Önceki gün, Ankara’da çok değerli bir 
hocamızı, ömrünü Kur’an okumaya ve 
Kur’an’ı öğretmeye, anlatmaya vakfetmiş 
Rıza Çöllüoğlu Hocamızı Hakk’ın rahmeti-
ne uğurladık. Buradan, Adıyaman’dan, bu 
değerli Hocamıza da rahmet niyaz ediyor, 
Allah O’ndan razı olsun diyorum…

Sevgili kardeşlerim, sevgili Adıyamanlı-
lar…

Biz, bu uzun hizmet yolculuğuna çıkarken, 
ilk duraklarımızdan biri Adıyaman’dı… 
Adıyaman’a geldik, Adıyaman’da sizler-
le kucaklaştık, sizlerle muhabbet ettik. 
Adıyaman’da dualar ettik; Adıyaman’ın 
hayır dualarını aldık. Ardından partimizi 
kurduk, seçimlere girerek Hükümet göre-
vini devraldık ve yaklaşık 11 yıldır, hem ül-
kemize, hem milletimize, hem Adıyaman’a 
kesintisiz olarak Hamdolsun hizmet üreti-
yoruz. Bizim, millete ve ülkeye hizmetten 
başka hiçbir gayemiz olmadı. Biz, ülkeye 
ve millete hizmeti kendimize dert edindik, 
tasa edindik, amaç edindik, hedef edindik. 
Daha yola çıkarken ne dedik? Uzun İnce 
Bir Yoldayız / Gidiyoruz Gündüz Gece…

Evet… 11 yıldır, gece demeden, gündüz 
demeden bu yolculuğu sürdürüyoruz… 
Allah’ın izniyle, sizlerin desteği ve hayır 
duasıyla, Rabbim ömür verdiği, güç kuvvet 

verdiği müddetçe de size hizmet etmeye, 
ülkeye, millete hizmet etmeye devam ede-
ceğiz. 11 yıl içinde çok zorluklar yaşadık… 
Nice engellerle, nice engellemelerle karşı-
laştık. Nice tuzaklarla, nice kışkırtmalarla, 
nice kirli senaryolarla karşılaştık.

Hiçbir zaman yılgınlığa düşmedik. Hiçbir 
zaman vazgeçmedik. Hiçbir zaman boy-
numuzu yere eğmedik, sırtımızı dönüp 
geri adım atmadık. Sizin bizimle birlikte 
olduğunuzu hiçbir zaman hatırımızdan çı-
karmadık. Siz bize bir emanet verdiniz; biz 
de o emaneti namusumuz bildik, şerefimiz 
bildik, onurumuz bildik ve o emaneti işte 
bugünlere, bu seviyelere kadar taşıdık.

Şunu buradan, Adıyaman’dan, bir kez 
daha açık açık tüm Türkiye’ye, tüm dünya-
ya ilan etmek istiyorum… Bizim, millete ve 
ülkeye hizmet etmekten başka hiçbir gaye-
miz yok. Bizim, millete ve ülkeye eser ka-
zandırmaktan, taş üstüne taş koymaktan, 
bu ülkeyi muasır medeniyetler seviyesine 
çıkarmaktan başka hiçbir hedefimiz yok. 
Bizim derdimiz kardeşlik. Bizim derdimiz 
muhabbet. Bizim gayemiz, hem ülke için-
de, hem bölgemizde, hem dünyada sadece 
ve sadece barış, sadece ve sadece dayanış-
ma, dostluk, kardeşlik.

11 yıl boyunca işte bu gayelerle, bu he-
deflerle, bu hayallerle sizin hizmetkarınız 
olduk. Bundan sonra da sadece hizmet 
üretmeye, sadece eser üretmeye, ülkemizi, 
şehirlerimizi yatırımlarla buluşturmaya 
devam edeceğiz. Biz sanal gündemlere 
takılıp, milleti unutanlardan olmadık, 
olmayacağız. Biz, yapay tartışmalarla mil-
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letin enerjisini heba edenlerden olmadık, 
olmayacağız. Biz, ülkeye zaman kaybetti-
ren, ülkeye zarar veren, ülkenin umudu-
nu, hedeflerini, hayallerini örseleyen kirli 
işlerin, kirli tuzakların içinde olmadık, 
olmayacağız. Tek bir derdimiz var: O da siz-
lere hizmet etmektir. Bizi hiç kimse millete 
hizmetten alıkoyamaz.

Sevgili kardeşlerim...

Sandık, demokrasinin namusudur… San-
dıktan çıkan sonuca saygı duymak, her 
siyasi parti için zorunluluktur. Sandıktan 
çıkan sonucu muhafaza etmek, sandıktan 
çıkan emanete sahip çıkmak, her Hükümet 
için sorumluluktur. Millî iradenin tecelli 
edeceği yer sandıktır, sandıktan çıkan Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi’dir.

Kimin ne hesabı varsa, bunu sandıkta 
görmek zorundadır. Türkiye’de, sandık so-
nuçlarını ayaklar altına alma dönemi artık 
kapanmıştır. Türkiye’de, elinde güç olanın, 
elinde yetki olanın, millete dayatmalarda 
bulunma, milleti yok sayma dönemi artık 
kapanmıştır. Milletin isteklerine, talepleri-
ne, beklentilerine, milletin haklarına kulak 
tıkama, sırt dönme zamanları artık geri gel-
memek üzere geçmişte kalmıştır. Şunu da 
altını çizerek ifade ediyorum: Türkiye’de, 
red, inkar, asimilasyon politikaları da artık 
ayaklarımızın altındadır, geri gelmemek 
üzere o kapı da kapanmıştır.

Sevgili kardeşlerim, Sevgili Adıyamanlı-
lar…

Bu topraklar üzerinde, her ne yaşandıysa, 
biz hep birlikte yaşadık… Bu topraklar üze-

rinde acıyı birlikte yaşadık, hüznü, kederi 
birlikte yaşadık… Öyle dönemler oldu ki 
siz kendi ana dilinizde, kendi annenizle, 
telefonda dahi konuşamadınız. Kendi şar-
kılarınızı, kendi türkülerinizi dahi gizli 
gizli dinlemek zorunda kaldınız. İnanın, 
siz burada ne yaşadıysanız, farklı şekiller-
de bizler de Batı’da, Kuzey’de, Güney’de 
onları yaşadık. Zulmün biçimi değişikti, 
rengi değişikti, tonu değişikti ama, zalim 
aynıydı, zulüm aynıydı.

3 Kasım 2002 seçimleriyle birlikte biz bu 
zulme, bu ayrımcılığa, bu red, inkar ve 
asimilasyona son verdik. Türk, Kürt, Arap, 
Laz, Çerkes… Hepsi bu topraklar üzerinde, 
birdir, beraberdir, kardeştir. Sünni, Alevi 
bu topraklar üzerinde birdir, beraberdir, 
kardeştir. 1071’den beri, yaklaşık bin yıl-
dır bu topraklar üzerinde biriz, beraberiz, 
kardeşiz, hep birlikte Türkiye’yiz… Bu top-
raklar üzerinde, her ne sorun varsa, onu 
birlikte çözdük, bundan sonra da birlikte 
çözeceğiz.

11 yıl içinde bir çok sorunu çözdük, bir çok 
meseleyi hal yoluna koyduk. Konuştuk, 
istişare ettik, birbirimize kalplerimizi açtık 
ve engelleri hep birlikte aştık. Allah’ın iz-
niyle, önümüzdeki sorunları da işte böyle 
tek tek geride bırakacağız. Her meselemizi, 
kardeşlik hukuku çerçevesinde inşallah 
çözüme kavuşturacağız. Provokasyonlara 
aldanmayacağız. Kışkırtmalara gelmeye-
ceğiz. Kökü dışarda olan, ipini Türkiye 
düşmanlarının tuttuğu provokatörlerin 
oyunlarına gelmeyecek, tuzaklarına düş-
meyeceğiz.
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Buradan, Adıyaman’dan, Türkiye gene-
lindeki tüm Alevi kardeşlerime özellikle 
sesleniyorum… Bakın, geçtiğimiz yıl 
Ekim ayından itibaren, Anamuhalefet 
Partisi’nin bazı milletvekillerinin bizzat 
içinde olduğu bir kirli senaryo Türkiye’de 
sahnelenmek isteniyor. Kapılara işaretler 
konuluyor. İbadethanelerde çirkin kışkırt-
malar yapılıyor. Sokaklar yangın yerine 
çevrilmek isteniyor. Kan akması, gençlerin 
zamansız hayatını kaybetmesi için her 
türlü çirkin tahrik yapılıyor. Bir el, bir kirli 
el, maalesef Anamuhalefet Partisi milletve-
killerini maşa olarak kullanıp, Türkiye’de 
huzursuzluk çıkarmak istiyor.

Bu oyuna karşı, bu kirli tuzağa karşı he-
pimiz uyanık olmak, sağduyulu olmak, 
sabırlı, itidalli olmak zorundayız. Türkiye 
geçmişte çok ağır acılar yaşadı, çok ağır 
bedeller ödedi; bunu Türkiye’ye tekrar 
yaşatmak isteyenlere karşı çok dikkatli 
olmak zorundayız. Kahramanmaraş’ın, 
Çorum’un, Sivas’ın, Gazi Mahallesi’nin o 
derin acılarını, o büyük acılarını bize tek-
rar yaşatmak isteyenlerin tuzaklarını tek 
tek bozmak zorundayız. Türkiye büyüdük-
çe, Türkiye güçlendikçe her sorununu çö-
züyor ve mevcut her sorununu da mutlaka 
çözecek.

Ancak, Türkiye’nin güçlenmesinden, 
Türkiye’nin büyümesinden, Türkiye’de 
kardeşliğin güç kazanmasından birileri 
rahatsız oluyor; terörle, mezhep çatışma-
sıyla, gençleri kışkırtarak, sokağa döke-
rek, Türkiye’nin yürüyüşünü durdurmak 
istiyorlar. Buna izin vermeyeceğiz. Millet 
buna izin vermeyecek. Başımızı asla öne 

eğmeyeceğiz. Umudumuzu asla yitirmeye-
ceğiz.

Bu tuzakların hiç birine düşmeyecek, al-
danan da, aldatan da olmayacağız. Birbiri-
mizin yaşam tarzlarına saygı göstereceğiz. 
Birbirimizin inançlarına, değerlerine, 
dillerine, kültür ve geleneklerine saygı 
göstereceğiz. Birbirimizin özgürlüklerini 
ihlal etmeden, özgürlüklerimize saygı du-
yacağız. Aynı toprak üzerinde, aynı bayrak 
altında, ortak hedefler, ortak idealler altın-
da, bir ve beraber olarak inşallah geleceğe 
yürüyeceğiz.

Sevgili kardeşlerim, sevgili Adıyamanlı-
lar...

Bakın, önceki gün Şırnak’tan, Beytüşşebap 
ilçemizden, Kato Dağı’ndan çok farklı, çok 
güzel bir haber, çok anlamlı fotoğraflar 
medyaya yansıdı. Yıllardır terörle, ölümler-
le, kanla gündeme gelen Kato Dağı, artık 
askerimizin de halaya katıldığı düğünlerle 
gündeme geliyor. Öbür taraftan Cudi Dağı 
artık acı haberlerle değil, köyüne dönen, 
mezrasına dönen, oralarda piknik yapan 
vatandaşlarımızla gündeme geliyor. Huzur 
ortamı devam ettikçe, bölgede yatırımlar 
artıyor, yatırımlar çok daha hızlı şekilde 
ilerliyor…

İşte önceki aylarda, gittik, Bingöl’ün Hava-
limanını açtık, gittik, Şırnak’ın havalima-
nını açtık. Hakkari Yüksekova Havalimanı 
hızla devam ediyor. Aylardır bölgeden acı 
haberler gelmiyor. Aylardır esnaf kepengi-
ni kapatmak zorunda kalmıyor. Aylardır, 
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anneler evlatlarını gönül huzuruyla evden 
uğurluyor, sevinçle karşılıyor.

Bu süreçte ben defalarca ifade ettim… 
Bu huzur ortamını, bu kardeşlik orta-
mını sabote eden, bu huzuru bozan, 
tarihî bir vebalin altında kalır. Doğu’nun, 
Güneydoğu’nun gençlerinin kanı üzerin-
den, uyuşturucu ticareti yapanlar, rant 
devşirenler, tuzaklarda maşa olanlar, 
bunun altında ezilirler, bunun hesabını 
veremezler.

Bu huzur ortamına işte sizler sahip çıka-
caksınız. Benim Adıyamanlı kardeşim bu 
sürece sahip çıkacak. Şanlıurfalı, Mardinli, 
Muşlu, Bitlisli, Bingöllü, Diyarbakırlı kar-
deşim bu huzur ortamına sahip çıkacak. 
Bölgedeki tüm kardeşlerim, tüm vatan-
daşlarım bu huzur, bu barış, bu kardeşlik 
sürecine sahip çıkacak. Silahlar aradan 
çekilecek, siyaset konuşacak. Her ne mese-
lemiz varsa, siyasetle çözeceğiz, diyalogla 
çözeceğiz, istişareyle çözeceğiz, en önemli-
si de kardeşlik hukukuyla çözeceğiz.

Bakın, bu kardeşiniz size hiçbir zaman ya-
lan söylemedi. Bu kardeşiniz sizi aldatan-
lardan olmadı. Bu kardeşiniz, söz verip de 
sözünden dönenlerden olmadı. Biz bu yola 
şahsi hesaplarla, makam hesabı yaparak, 
rant hesabı yaparak çıkmadık. Biz millete 
sevdalıyız, ülkeye sevdalıyız, kardeşliğe 
sevdalıyız. Biz, yaraları sarmanın, acıları 
tamir etmenin, hüzünleri dağıtmanın 
peşindeyiz. Bu ülkede herkes, insanca ya-
şasın, değerleriyle, inançlarıyla, onuruyla 
yaşasın diye mücadele ettik ve bunun için 
mücadele ediyoruz.

Bundan sonra da bu mücadelemiz devam 
edecek. Sadece kardeşlik diyeceğiz. Sade-
ce demokrasi diyeceğiz. Sadece özgürlük 
diyecek; Türkiye’yi daha da büyütecek, 
Türkiye’yi bölgenin, dünyanın parlayan 
yıldızı olarak her daim muhafaza edeceğiz.

Sevgili kardeşlerim…

Bugün, Adıyaman’da gerçekten tarihî 
bir açılışı gerçekleştiriyoruz. Bu törenle, 
Adıyaman’a, dikkatinizi çekiyorum, yak-
laşık 810 milyon Liralık yatırımı kazan-
dırıyoruz. Kamunun, özel sektörün, sivil 
toplum örgütlerimizin, hayırseverlerimi-
zin başlayıp bitirdiği, 74 ayrı eser, hizmet 
ve yatırımı bugün Adıyaman’la buluştu-
ruyoruz. 2010 yılından bugüne kadar, 
son 3 yılda, Adıyaman’a 347 yeni derslik 
kazandırdık. Bugün bunları resmî olarak 
hizmete açıyoruz.

Adıyaman’a son 11 yılda kazandırdığımız 
derslik sayısı da 1.762 rakamına ulaştı. 
2 Adliye sarayını tamamladık, onları da 
bugün resmî olarak açıyoruz. Adıyaman 
Üniversitemize, Merkez ve Kahta’da, 1 
spor salonu, 2 Meslek Yüksek okulu ve Tıp 
Fakültesini kazandırdık. Üniversitemize 
149 milyon Liralık yatırım yaptık. Bütün 
bu tesisleri de bugün buradan açıyoruz.

TOKİ, Adıyaman genelinde 1.060 konutu 
tamamladı. Sağlık Bakanlığı’mız, Besni’de, 
Gerger’de, Kahta’da, Samsat’ta, Merkez’de 
çok önemli sağlık yatırımlarını tamamladı. 
Besni’de 75 yataklı bir Devlet Hastanesini 
bitirdik; Merkez’de, hayırsever bir vatan-
daşımızın da katkılarıyla Ağız Diş Sağlığı 
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Merkezi’ni bitirdik; Gerger ve Kahta’ya bi-
rer hastane kazandırdık, Adıyaman gene-
line hizmet edecek 13 ambulansı devreye 
aldık.

Bütün bu sağlık yatırımlarını da buradan 
resmî olarak hizmete alıyoruz. Ulaştırma, 
Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığımızın 
tamamladığı 120 kilometre yol, 8 köprüyü 
yine buradan resmî olarak hizmete alıyo-
ruz. Adıyaman Havalimanı’na yeni bir ter-
minal binası yaptık, pisti genişlettik, apron 
ve taksi yolu inşa ettik. Orada kurdelayı 
kestik, burada da bu toplu açılış töreniyle 
Havalimanımıza yapılan yatırımları resmî 
olarak hizmete alıyoruz.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı’mızın, Enerji 
Bakanlığımızın, Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığımızın, Kültür ve Turizm, Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığımızın, Gençlik ve 
Spor Bakanlığımızın, Aile ve Sosyal Politi-
kalar Bakanlığımızın çok sayıda yatırımını 
bugün Adıyaman’a kazandırıyoruz. Vakıf-
lar Genel Müdürlüğümüz, Mahmut Ensari 
Türbesi’nin ve Pınar Camii’nin tamiratları-
nı yaptı, bu hizmetlerin de buradan açılışı-
nı yapıyoruz.

Bitmedi… Adıyaman Belediyemizin 13 
milyon Lira tutarındaki yatırımlarını, Kah-
ta Belediyemizin 8 milyon Lira tutarındaki 
yatırımlarını, Valiliğimizin, İl Özel İdare-
mizin yatırımlarını da bugün açıyoruz. Or-
ganize Sanayi Bölgemizde, Özel sektörün 
75 milyon Lira tutarındaki yatırımını, İlim 
Yayma Cemiyeti’nin 300 kişilik yurdunu 
da yine bugün, buradan hizmete açıyoruz.

Dile kolay… Toplamda 810 milyon Liralık, 
74 ayrı kalem yatırım… Hepsi Adıyaman’a 
hayırlı olsun diyorum… Emeği geçenlere, 
Bakanlıklarımıza, tüm Bakan arkadaşları-
mıza ve ekiplerine, kurumlarımıza, beledi-
yelerimize, özel sektör ve hayırseverlerimi-
ze yürekten teşekkür ediyorum. Adıyaman 
tüm bu hizmetleri ziyadesiyle hak ediyor. 
Ama Adıyaman’a bunların yetmediğini, 
yetmeyeceğini de biliyoruz.

Hız kesmeden, dinlenmeden, ara verme-
den, Adıyaman’ı büyütmeye, Adıyaman’ı 
hizmetlerle buluşturmaya devam edeceğiz. 
Bizden desteğinizi, katkınızı esirgemeyin. 
Bizden hayır dualarınızı hiç esirgemeyin. 
Uzun ince bu yolda, Adıyaman’la birlikte 
geleceğe yürümeye devam edeceğiz.

Allah yar ve yardımcımız olsun. Ülkece, 
milletçe yolumuz, bahtımız açık olsun di-
yor, sizleri Rabbime emanet ediyor, hepini-
zi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
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Sevgili Ankaralılar, çok değerli kardeşle-
rim, hanımefendiler, beyefendiler...

Sizleri en kalbi duygularımla selam-
lıyor; temelini attığımız Bilkent Şehir 
Hastanesi’nin Başkent Ankara’mıza, ülke-
mize, milletimize, projenin tüm taraflarına 
hayırlı olmasını Allah’tan niyaz ediyorum.

Geçtiğimiz hafta, 12 Eylül Perşembe günü, 
İstanbul’da düzenlenen bir törenle 14 

ilimizde yapılacak 15 şehir hastanesinin 
protokolünü imzalamıştık. Hiç vakit kay-
betmeden çalışmalara başladık ve işte 
bugün, planladığımız 15 hastaneden biri 
olan, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nin 
temel atma törenini gerçekleştiriyoruz. 

Aslında ben prensip olarak, istisnai du-
rumlar dışında, temel atma törenlerine 
katılmıyorum.  Ancak, Perşembe günü 
imza töreninde de ifade ettim: Şehir Has-

Bilkent Şehir Hastanesi Temel 
Atma Töreni

Ankara | 18 Eylül 2013
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taneleri Projesi benim 11 yıllık hayalim ve 
bu büyük hayali gerçeğe dönüştürürken, 
temel atma heyecanını da bizzat yaşamak 
istedim. 

Önümüze çıkan, çıkartılan tüm engelleri 
aşarak, projeyi fiilen başlatma, temel atma 
aşamasına getirmiş olmanın memnuniye-
tini hep birlikte bugün yaşıyoruz. Sağlıkta, 
geçtiğimiz 11 yılda Türkiye’nin çehresini 
değiştiren, sağlıkta büyük dönüşüm ger-
çekleştiren bir iktidar olarak, şimdi yeni 
bir süreci daha başlatıyor, sağlık hizmeti 
kavramına yeni bir anlam katıyoruz.

Projenin şimdiden hayırlı olmasını di-
liyorum. Attığımız temelin, bir an önce 
yükselmesini, yapının bir an önce tamam-
lanmasını ve milletimize hizmet verir hale 
gelmesini yürekten temenni ediyorum. 
Başta Sağlık Bakanlığı’mız olmak üzere, 
bu büyük projede görev alacak herkese de 
şimdiden şükranlarımı ifade ediyor, başa-
rılar diliyorum. 

Değerli dostlar...

Temelini attığımız Bilkent Şehir Hastanesi, 
toplam 1 milyon 200 bin metrekare alan 
üzerine kuruluyor.  Standart yatak sayısı 3 
bin 662 olan, acil, yoğun bakım, ameliyat-
hane dahil tüm birimleriyle birlikte top-
lam yatak kapasitesi 4 bin 376’ya ulaşan 
bu dev hastane, ihtiyaç duyulan her türlü 
donanıma da sahip olacak.  Bu dev tesis, 
genel hastanenin yanısıra, fizik tedavi-re-
habilitasyon ve adli psikiyatri başta olmak 
üzere, pek çok bağımsız bölümü de bünye-
sinde barındırıyor. 

Bir vatandaşımız, işi düşüp de bu kampüse 
girdiğinde, inşallah, olağanüstü bir durum 
olmazsa, bütün işlerini, bütün işlemlerini 
bu kampüs içinde halledecek, Allah’ın iz-
niyle şifa bulmuş halde evine dönebilecek. 
Hastayı daha da hasta hale getiren, yoran, 
bezdiren bir sağlık hizmeti anlayışını zaten 
11 yıllık dönüşüm içinde ortadan kaldır-
mıştık. Şimdi, bu şehir hastaneleriyle, sağ-
lık hizmetinin kalitesini daha da artırıyor, 
bütün imkanları bir araya topluyor, hizmet 
alımını, hizmet sunumunu çok daha kolay-
laştırıyoruz.

Ankara’da yapacağımız ikinci bir şehir 
hastanesiyle, daha önce söz verdiğimiz gibi 
başkentimizi inşallah sağlığın da başkenti 
konumuna yükseltiyoruz. Diğer inşa ede-
ceğimiz şehir hastaneleri gibi, Ankara’daki 
bu kampüslerimiz de, sadece bulundukları 
şehre değil, çevre şehirlere de hizmet ve-
recekler. Sağlık hizmetlerini ilçelerimize, 
köylerimize kadar yaygınlaştırdık; ama ih-
tiyaç hasıl olduğunda, komşu şehirlerdeki 
kardeşlerimiz bu hastanelere gelecek, hem 
hasta, hem hasta yakını, hiçbir eziyet çek-
meden, bir tek kampüs içinde en kaliteli 
hizmeti alacaklar.

15 şehir hastanemizi tamamladığımız-
da, ben inanıyorum ki, Türkiye’de sağlık 
hizmeti yeni bir dönüşüm evresini daha 
geride bırakmış olacak. Şu anda, sağlık 
hizmetleri noktasında, dünyanın en iyileri 
arasında yer alıyoruz. Şehir hastanelerimi-
zin tamamlanmasıyla, devam eden diğer 
sağlık projelerimizin tamamlanmasıyla, 
inşallah Türkiye, sosyal devlet olma yo-
lunda, en iyi, en kaliteli sağlık hizmetini 



Recep Tayyip ERDOĞAN

128

verme konusunda, dünyada daha üst sevi-
yelere yükselmiş olacak.

Değerli kardeşlerim…

Biliyorsunuz, 2023 hedeflerimiz arasında, 
dünyanın en büyük 10 ülkesinden biri 
olmak da var. Şunu burada özellikle ifade 
etmek istiyorum… Büyük olmak, büyük 
ülke, büyük devlet olmak, sadece rakam-
larla, sadece grafiklerle, sadece ekonomik 
verilerle ölçülemez. Dünyanın en büyük, 
en güçlü ekonomisine sahip olun, ama 
insanınıza bunu yansıtamıyor, insanınıza 
bunu bir hizmete çevirip sunamıyorsanız, 
o büyüklük sadece kağıt üzerinde kalır.

Büyük bir devlet, büyük bir ülke olmak 
için, demokrasiniz de büyük olacak, ileri 
standartlara sahip olacak. Aynı şekilde 
hukukunuz büyük olacak, yani tarafsız 
olacak, hızlı şekilde, tatmin edici şekilde 
adalet dağıtacak.

Gelecek planlarınız, gelecek tasarımlarınız 
büyük olacak; yani genç bir nesle, sağlıklı 
bir nesle, eğitimli bir nesle sahip olacaksı-
nız. En önemlisi de, büyük bir ülke olabil-
mek için, devletinizin sosyal yönü güçlü 
olacak; yani devlet, insanına sahip çıkacak, 
insanını koruyacak, temel ihtiyaçlarını 
temin edecek.

İşte, biz 2023’de dünyanın en büyük 10 
ülkesinden biri olmak derken, ekonomide 
olduğu kadar, eğitimde, sağlıkta, adalette, 
emniyette, temel hak ve özgürlüklerde de 
büyük olmayı kastediyor, reformlarımızı 
da bu anlayış doğrultusunda gerçekleşti-

riyoruz. Sağlıklı, huzurlu, eğitimli nesiller 
yetiştirmek suretiyle, Türkiye’nin gele-
ceğini çok sağlam temeller üzerine inşa 
ediyoruz.

Tabii burada bir hususu özellikle vurgu-
lamak istiyorum… Bir ülkenin ilerlemesi, 
kalkınması, kendi iç dinamikleri kadar, dış 
şartlarla da yakından ilgilidir. Bugünün 
dünyasında, kendi bölgesinden, komşula-
rından, dünyadan kopuk bir ilerleme ve 
kalkınma, sağlam, kaliteli, kalıcı bir bü-
yüme olamaz. Türkiye olarak, hem kendi 
huzur ve istikrarımız, hem bölgemizin hu-
zur ve istikrarı için, içerde olduğu kadar, 
dışarda da barışı önemsiyor, bunun için 
de samimi mücadele veriyoruz. İçeride 
sorunlarımızı çözmek için reformlar ya-
parken, komşu ülkelerle, bölge ülkeleriyle 
iyi ilişkiler tesis etmek istiyor, oralarda da 
barışı, huzuru, istikrarı çok samimi şekilde 
destekliyoruz.

Her zaman ifade ettim; bugün burada bir 
kez daha vurgulamakta fayda görüyorum… 
Bizim, Türkiye olarak, hiçbir ülkenin top-
raklarında gözümüz yok, hiçbir ülkenin 
de içişlerine karışmak gibi bir niyetimiz 
yok. Ancak, artık içişleri boyutunu aşan, 
bölgeyi doğrudan ilgilendiren, özellikle 
de kardeş bildiğimiz halklara zulüm hali-
ne dönüşen girişimler karşısında da çok 
net, çok ilkeli bir tavır sergiliyoruz. Hele 
hele, içerde kendi halkını topluca katle-
den zalim rejimlerin, bununla yetinmeyip 
Türkiye’yi, Türkiye sınırlarını hedef alma-
sına asla müsamaha göstermiyor, buna da 
göz yummuyoruz.
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Türkiye’yi kaosa çekme yönündeki giri-
şimleri son derece dikkatli, son derece 
hassas bir şekilde takip ediyor, soğukkanlı 
şekilde yapılması gerekeni de yapıyoruz. 
Türkiye’ye yönelik fiili saldırılara cevap 
verdiğimiz gibi, Türkiye içinde uygulan-
mak istenen kaos ve kışkırtma planlarına 
da asla tahammülümüz olamaz, hoşgörü-
müz olamaz, onların da cevabını veriyoruz 
ve veririz.

Biz her zaman itidalin, serinkanlılığın, sağ-
duyunun yanında olduk. Biz her zaman il-
kelerle hareket ettik, adaleti gözettik, hakkı 
gözettik. Biz, güçlünün haklı olduğu değil, 
haklının güçlü olduğu bir dünyaya inandık 
ve böyle bir dünyanın mücadelesini ver-
dik. Bundan sonra da aynı şekilde hareket 
edecek, aynı ilkeli tavrımızı sürdüreceğiz.

Biz, büyük devlet refleksiyle hareket etme-
ye devam edeceğiz. Umuyor ve inanıyorum 
ki hiç kimse de, Türkiye’nin sabrını, soğuk-
kanlılığını farklı şekillerde yorumlayıp test 
etmeye kalkışmaz. Zira böyle bir yanlış 
karşısında, hukuktan aldığımız güçle, ge-
rekli karşılığı vermekten de çekinmeyiz.

Çok değerli vatandaşlarım, sevgili Ankara-
lılar…

Şunu herkes bilmeli ki Ankara, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin Başkenti olduğu kadar, 
huzurun, kardeşliğin ve barışın da başken-
tidir ve o şekilde büyümeye devam edecek-
tir. Başkent Ankara’yı, aynı zamanda, sana-
yinin, ticaretin, bugün temelini attığımız 
bu büyük eserle sağlığın da cazibe merkezi 
yapma yönünde çalışmalarımız devam 

edecek. Ben tekrar temelini attığımız bu 
eserin hayırlı olmasını diliyorum.

Bu büyük hayalin gerçekleşmesinde bu-
güne kadar emeği olanları, bundan sonra 
emek verecekleri yürekten tebrik ediyor, 
kendilerine teşekkür ediyorum. Bir haya-
lin, somut gerçeğe dönüşmesi için sabır-
sızlıkla bekleyeceğimi, bu temelin ve diğer 
şehir hastanesi projelerimizin her aşama-
da takipçisi olacağımı ifade ediyor, sizleri 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Sevgili Malatyalılar, çok değerli kardeşle-
rim...

Sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, 
muhabbetle selamlıyorum. Bugün bir kez 
daha bizleri Malatya’da misafir ettiğiniz, 
bir kez daha bizi gönüllerinizde ağırladığı-
nız için sizlere şükranlarımı sunuyorum. 
Bize yüreklerinizi, bize sevdanızı açtığınız 
için, ahde vefanız için, kadirşinaslığınız, 
Hakşinaslığınız için Malatyalı her bir kar-
deşime tek tek teşekkür ediyorum.

Bana diyorlar ki: Yorulmuyor musun? Al-
lah Aşkına, insan şu manzaraya, şu coşku-
ya, şu gönül muhabbetine mazhar olur da, 
onun lügatinde yorulmak olabilir mi? Siz, 
Malatyalı merhum Niyazi Mısri’nin dediği 
gibi, “Cana cansınız, cana canansınız…” 
Bu Malatya, Battal Gazi’nin şehridir. Bu 
Malatya, Konevi Hazretlerinin, İbni Arabi 
Hazretlerinin şehridir. Bu Malatya, rah-
metli dostum Ahmet Kaya’nın şehridir. Bu 
Malatya, rahmetli Cumhurbaşkanı Turgut 
Özal’ın şehridir. Malatya Cana Candır, Ma-
latya Cana Canandır.

Toplu Açılış Töreni

Malatya | 21 Eylül 2013
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Her geldiğimde söylüyorum, bugün de söy-
leyeceğim: “Malatya, Malatya, bulunmaz 
eşin / Gönülleri coşturur, ayla güneşin…” 
Rabbim, muhabbetimizi daim eylesin… 
Rabbim, dostluğumuzu, yol arkadaşlığımı-
zı, kardeşliğimizi muhafaza etsin. Biz her 
zaman Malatya’dan razı olduk… Rabbim 
de sizden, Malatya’dan razı olsun…

Sevgili kardeşlerim, sevgili Malatyalılar…

Bugün Malatya’da tarihî bir gün yaşıyoruz. 
Bugün Malatya’da, bir Açılış Bayramını ya-
şıyoruz. Bir tek açılış töreniyle, Malatya’ya 
bugün 735 milyon liralık, 79 kalem eser ve 
hizmeti kazandırıyoruz. Bu gece de inşal-
lah Malatya’ya misafiriz. Yarın Darende’ye 
gidiyor, orada açılış yapıyoruz. Ardından 
Doğanşehir’e geçiyor, orada açılış yapıyo-
ruz. Yarın yapacağımız açılışları da ekledi-
ğinizde, Malatya’ya bir seferde 776 milyon 
liralık 93 farklı eser, hizmet ve yatırım 
kazandırıyoruz.

Bu 93 eseri tek tek saymak bile vaktimizi 
alır… Merkez’de, Milli Eğitim Bakanlığı-
mızın ve hayırsever vatandaşlarımızın 
yaptırdığı 13 okul ve pansiyon... Battal-
gazi, Hekimhan, Doğanyol, Akçadağ, Pü-
türge, Yeşilyurt, Arapgir’de okullar, spor 
salonları, pansiyonlar... Merkez’de, İnönü 
Üniversitesi’nin yeni tesisleri... Kale’de 
Üniversitemizin uygulama oteli… Ulaştır-
mada 3 yatırım... Sağlıkta 2 yatırım...

Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yaptırdığı 
6 yatırım... Aile ve Sosyal Politikalar Bakan-
lığı’mızın yatırımları... Enerji Bakanlığı’mı-
zın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’mızın, 

Gıda, tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’mızın 
yatırımları... TOKİ’nin 2 bin 400 konutu... 
Vakıflar Genel Müdürlüğü’müzün tamam-
ladığı restorasyonlar… Bunların hepsini, 
bugün resmî olarak hizmete alıyoruz.

Bitmedi… Özel sektörümüzün, 2’inci Orga-
nize Sanayi Bölgesine yaptığı 7 büyük yatı-
rımı bugün buradan resmî olarak açıyoruz. 
Malatya Belediyemizin, İlçe belediyeleri-
mizin yatırımlarını, hizmetlerini bugün 
buradan resmî olarak açıyoruz. Tekrar edi-
yorum: Toplamda, yarın açacaklarımızla 
birlikte, Malatya’ya 93 kalem, 776 milyon 
liralık yatırım kazandırıyoruz.

Hepsinin hayırlı olmasını diliyorum. Bü-
tün Bakanlıklarımıza, Bakan arkadaşları-
mıza, kurumlarımıza teşekkür ediyorum. 
Özel sektörümüze, özellikle de hayırsever 
vatandaşlarımıza, girişimci vatandaşları-
mıza şükranlarımı sunuyorum. Siz bize bir 
emanet verdiniz, biz de o emanetin hakkını 
veriyoruz. Biz size efendi olmaya değil, hiz-
metkar olmaya geldik; vazifemizi yapıyor, 
görevimizi yapıyor, size hizmet üretiyoruz. 
Bu can bu tende olduğu müddetçe, dur-
madan, duraklamadan, yorulmadan size 
hizmet üretmeye inşallah devam edeceğiz.

Sevgili kardeşlerim…

Bundan 2.5 yıl önce, 17 Mayıs 2011’de 
Malatya’ya geldiğimizde size bir söz ver-
miştik… Malatya’nın nüfusu 750 bini ge-
çerse, Malatya’yı da Büyükşehir statüsüne 
kavuşturacağımızı söylemiştik. Evet… 
Malatya 750 bin nüfusu aştı, Büyükşehir 
olmayı hak etti, geçen yıl çıkardığımız ya-
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sayla da Malatya’yı büyükşehir ilan ettik. 
Malatya’ya söz verdik, sözümüzde dur-
duk… Biz bu yasayı çıkarırken, Malatya’yı 
Büyükşehir yapacağımızı söylerken, mu-
halefet buna karşı çıktı, bu yasayla şehirle-
ri yönetemezsiniz dedi.

Aynı muhalefet şimdi birkaç ay sonra gele-
cek, “En iyi biz yönetiriz” diyecek… Siz on-
lara ne diyeceğinizi çok iyi biliyorsunuz… 
Malatya’nın güzel bir sözü var: “Yazın başı 
pişenin, kışın aşı pişer…” Bu işler azim işi-
dir. Bu işler gayret işidir. Bu işler, ustalık 
işidir, tecrübe işidir. Biz İstanbul’da piştik, 
Ankara’da piştik, Kayseri’de, Konya’da, 
Samsun’da, Kocaeli’nde bu işin ustası ol-
duk. Allah’ın izniyle, Malatya Büyükşehir 
Belediyesinde, Malatya’nın en ücra köy-
lerine, yaylalarına, mezralarına kadar da 
hizmet götürecek, çok farklı bir Malatya’yı 
hep birlikte inşa edeceğiz.

Bizim Türkiye’ye sevdamız var. Bizim mil-
lete sevdamız var. Türkiye’yi büyütmek, 
Türkiye’yi yüceltmek, kardeşliğimizi daha 
da pekiştirmek için canla, başla çalışmaya 
devam edeceğiz. İçeride kardeşliğimizi 
yüceltecek, dışarda da kardeşlerimize sa-
hip çıkmaya, dostlarımızla dayanışmaya, 
hakkı söylemeye, hakkı savunmaya devam 
edeceğiz.

Sevgili kardeşlerim…

Biz, her alanda ilkelerle hareket eden bir 
hükümetiz. Hem içeride, hem dışarıda 
dengelerle değil, çıkar hırsıyla değil, kon-
jonktüre uyarak, rüzgara göre istikamet 
belirleyerek değil, ilkelerle yol alan bir 

iktidarız. Büyük bir devlete, büyük bir 
ülkeye yakışan neyse, yaraşan neyse, biz 
onu yapan, ona göre tavır belirleyen bir 
hükümetiz.

Şimdi bakın sevgili Malatyalılar… Pazarte-
si günü, bir Suriye Helikopteri, sınırımızı 
ihlal ettiği için, Malatya’dan kalkan uçak-
larımız tarafından vuruldu. Biz gerekli 
uyarıları yaptık, angajman kurallarımızı 
değiştirdiğimizi zaten daha önceden ilan 
etmiştik. Uyarılarımıza rağmen sınırımızı 
ihlal eden helikoptere karşı da, uluslara-
rası hukuk gereğince yapılması gerekeni 
yaptık. Şimdi çok enteresan bir manzara 
ortaya çıktı… Suriye’nin eli kanlı rejimi bu 
konuda konuşmazken, Suriye rejimi bu 
konuda bizim haklılığımızı teyit ederken, 
Anamuhalefet Partisi Genel Başkanı’nın, 
her zaman yaptığı gibi Suriye adına konuş-
tuğuna şahit oluyoruz.

Anamuhalefet Partisi’nin, bizim uçağımız 
uluslararası sularda hukuksuzca düşürül-
düğünde yaptığı açıklamalara bakın, Su-
riye helikopteri düştüğünde açıklamalara 
bakın… İkisini yan yana koyun, ikisinde 
de Suriye rejimini değil, Türkiye’yi, kendi 
ülkesini, kendi devletini itham ettiğini gö-
receksiniz. Suriye’de 2.5 sene içinde 110 
binden fazla insan hayatını kaybetti. Bun-
ların içinde çocuklar var, bunların içinde 
bebekler var, bunların içinde masum 
kadınlar var. 7 milyon insan, evini, barkı-
nı, toprağını terk etmek, yer değiştirmek 
zorunda kaldı.

Anamuhalefet Partisi Genel Başkanı, bugü-
ne kadar, bu cinayetler, bu katliamlar, bu 
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gaddarlık karşısında bir kez olsun samimi 
bir açıklama yapmadı. Peki ne yaptılar? 
Adeta Katil Suriye rejiminin sırtını sıvaz-
lamak için, onu teşvik etmek için, Şam’a 
gittiler, Şam’da hatıra fotoğrafı çektirdiler. 
CHP Heyetini Şam’a götüren rehberlerin, 
daha sonra Reyhanlı’da yapılan saldırıya 
karıştıkları da açık, net şekilde ortaya çıktı.

Aynı tavrı Mısır meselesinde gösterdiler, 
gösteriyorlar… Bugüne kadar, Mısır’daki 
askerî darbeyle ilgili samimi bir tek kına-
maları yok. Hatta bazı arkadaşları çıktılar, 
Mısır’daki kanlı darbeyi meşru gösterdiler. 
Yetmedi, gittiler, Mısır’da darbecilerle 
görüştüler, darbecilerle deneyimlerini 
paylaştılar. Nerede diktatör varsa, nerede 
zalim varsa, nerede kendi halkına silah 
doğrultan varsa, bunlar oradalar. Nerede 
kan akıtan varsa, biz onun karşısındayız, 
ama CHP’liler yanındalar.

Bakın, buradan, Malatya’dan açık ve net 
şekilde söylüyorum: Dış Politika, CHP’nin 
bu Genel Başkanı’nın boyunu aşacak bir 
meseledir. İç politikada varlık göstereme-
yenler, dış politikada hiç varlık göstere-
mezler. Çünkü bu iş tutarlılık işidir. Bu iş, 
kararlılık işidir. Bu iş, cesaret işidir, ilke 
işidir. Biz, dünyanın her ülkesiyle, dün-
yadaki her liderle, muhatabımız olan her 
yöneticiyle, diplomasi kuralları dairesinde 
irtibat kurarız. Ama kendi halkına silah 
doğrultan, kendi halkının kanını akıtan, 
halkının tercihlerini çiğneyen zalimlere 
karşı da hiç çekinmeden doğruyu söyleriz, 
orada Hakk’ı savunuruz.

Biz tarihimizden böyle öğrendik, ecda-
dımızdan böyle gördük. Biz bölgemizde 
barış istiyoruz, huzur istiyoruz, istikrar is-
tiyoruz. Bütün çabamız, bütün gayretimiz, 
bölgemizde huzuru, barışı, istikrarı tesis 
etmek içindir. Bu bölge ne kadar huzur 
içinde olursa, Türkiye de o kadar huzur, o 
kadar istikrar içinde olur.

Sevgili kardeşlerim, sevgili Malatyalılar…

Biz, bir yandan ülkemizi büyütmeye, bir 
yandan bölgemizde ve dünyada barışın 
mücadelesini vermeye devam edeceğiz. 
İnşallah önümüzdeki hafta içinde, yeni 
bir demokratikleşme paketini açıklayacak, 
toplumun her kesimini, 76 milyonun ta-
mamını ilgilendiren reformlara start vere-
ceğiz. Partimizi kurarken, Hükümetimizi 
kurarken ne söz verdiysek, Partimizin son 
kongresinde ne söz verdiysek, o sözleri tek 
tek yerine getirecek, Türkiye’yi çok daha 
ileri demokratik standartlarla buluştura-
cağız.

11 yıl boyunca, her reforma karşı çıkanlar, 
her reform sonrasında korku senaryoları 
üretenler, daha şimdiden kara propagan-
daya başladılar. Şunu bilmenizi istiyorum: 
Biz, sizin çizdiğiniz istikamet dışında hiç-
bir istikamet tanımıyoruz. Biz sizin ema-
netinizi taşıyor, sizin verdiğiniz yetkiyle 
hareket ediyor, size hizmet üretiyoruz. 
Demokrasi alanında, hak ve özgürlükler 
alanında, benim vatandaşımın, benim 
kardeşimin neye ihtiyacı varsa, şartlar 
oluştukça, imkanlar geliştikçe, bunu teslim 
ediyoruz. Bu ülkenin tüm fertlerinin, bir 
olması, beraber olması, birlikte Türkiye 



Recep Tayyip ERDOĞAN

134

olması için ne gerekiyorsa, o adımı kararlı-
lıkla atıyoruz.

Altını çiziyorum: bizim için Türk, Kürt, 
Arap değil, insan vardır.  Bizim için, Alevi, 
Sünni değil, insan vardır. 76 milyon, etnik 
kökeni, inancı, mezhebi ne olursa olsun, 
bizim nazarımızda sadece insandır. Biz, 
insanı yüceltmeye, “Önce İnsan” demeye, 
Şeyh Edebali gibi, “İnsanı yaşat ki devlet 
yaşasın” demeye devam edeceğiz.

Bu duygularla sözlerime son verirken, bir 
kez daha açılışını yaptığımız eser, hizmet 
ve yatırımların Malatya’ya hayırlı olmasını 
Rabbim’den niyaz ediyorum. Emeği geçen-
lere tekrar teşekkür ediyorum. Malatya’dan 
ayrılmıyoruz… İnşallah bu gece buradayız, 
yarın da burada olacağız. Malatya’dan ne 
kadar uzakta olsak da, bilin ki kalbimiz 
hep burada, gönlümüz hep burada.

Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla se-
lamlıyor, hepinizi Allah’a emanet ediyo-
rum.
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Sevgili Malatyalılar, sevgili Darendeliler, 
çok  değerli kardeşlerim...

Sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, 
muhabbetle selamlıyorum.

Darende’de bulunmak, sizlerle hasret gi-
dermek, sizlerle muhabbet etmek bizim 
için çok büyük bir memnuniyet vesilesi. 
Bunun yanında, Darende’nin o tarihî, o 
manevi iklimini teneffüs etmek de bizim 
için ayrıca bir bahtiyarlık vesilesi. Ko-

nuşmamın hemen başında, Darende’ye o 
manevi iklimi veren, Hamid-i Veli Hazret-
lerine, yani Somuncu Baba’ya, Rabbimden 
rahmet niyaz ediyor, Allah sırrını kerem-
lendirsin diyorum.

Aynı şekilde, onun izinden yürümüş, bir 
gönül insanı olan, bir ilim ve kerem insanı 
olan, 1990 yılında Hakk’a uğurladığımız 
Osman Hulusi Efendi Hazretlerine de 
Rabbimden rahmet niyaz ediyor; Rabbim 
onun da sırrını inşallah keremlendirsin 

Toplu Açılış Töreni

Darende, Malatya | 22 Eylül 2013
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diye dua ediyorum. Elbette, Seyyid Battal 
Gazi’nin Kayınpederi, Darende’de medfun 
Hasan Gazi’ye, Abdurrahman Erzincani 
Hazretlerine, Darendeli tüm şehitlerimi-
ze, Hakk’a ulaşmış tüm Gazilerimize de 
Allah’tan rahmet diliyor, mekanları inşal-
lah cennet olsun diyorum.

Darende, manevi iklimiyle, tarihiyle, ve-
fakar, cefakar sakinleriyle, Türkiye’nin 
gerçekten müstesna bir ilçesi. Gerek So-
muncu Baba, gerek Osman Hulusi Efendi 
hazretleriyle gönül dünyamızın, manevi 
değerlerimizin adeta bir muhafızı olan 
Darende’yi biz de muhafaza etmeye, onu 
şanına yaraşır şekilde imar etmeye devam 
edeceğiz. Rabbim, inşallah bizleri o müba-
rek insanların, o gönül dostlarının şahit-
liğine mazhar etsin diyorum. Rabbim, o 
gönül erlerinin yüzü suyu hürmetine, bizi 
kardeşçe geleceğe yürüyen milletlerden 
eylesin diye dua ediyorum.

Sevgili kardeşlerim…

Somuncu Baba’nın, Osman Hulusi Hazret-
lerinin huzuruna, elbette ki sizlerin huzu-
runa bugün boş gelmedik. Biz, işte o gönül 
erlerinin, o rehberlerin bize gösterdiği 
istikamette, her günümüzü, her saatimi-
zi, her anımızı, Hakk’a ve halka hizmetle 
geçirme mücadelesi içinde bir kadroyuz. 
Vakti zamanı gelince, Halkın da, Hakk’ın 
da bizleri sorguya çekeceklerini biliyor; o 
sorguya çekilmeden önce kendi muhase-
bemizi her an yapıyor, her an hizmet için 
gayret ediyoruz.

Dün, Malatya’da, son derece büyük bir 
katılımla, Merkez ve diğer ilçelerimizde 
tamamladığımız eserlerin toplu açılışını 
gerçekleştirdik. Dile kolay, Malatya Merkez 
ve ilçelerinde, 735 milyon Liralık 79 kalem 
eser, hizmet ve yatırımın açılışını yaptık. 
Bugün burada yaptığımız açılışı, buradan 
sonra Doğanşehir’de yapacağımız açılışları 
eklediğinizde, toplamda Malatya’ya 776 
milyon Liralık 93 kalem eser, hizmet ve 
yatırım kazandırıyoruz.

Evet… Bugün burada gerçekleştireceğimiz 
toplu açılış töreniyle, Darende ilçemizde, 
34 milyon 288 bin Lira tutarında 8 farklı 
hizmet ve yatırımın açılışını yapıyoruz. 
Başbakanlık Toplu Konut İdaremiz TOKİ 
eliyle inşa ettiğimiz ve 16.5 milyon Lira 
maliyeti olan 294 adet konut ve sosyal 
tesis tamamlandı, bugün resmî olarak Da-
rende’mizdeki hak sahiplerine teslim edi-
yoruz. Yine, TOKİ eliyle tamamladığımız 
ve 4.5 milyon Lira yatırım değeri olan 90 
adet sosyal konutu da bu törenle resmen 
hizmete alıyoruz.

Aynı şekilde, yaklaşık 450 bin TL (448.400 
TL) tutarındaki Balaban Beldesi Sentetik 
Yüzeyli Futbol Sahası’nı bu vesileyle, bil-
hassa gençlerimizin, sporseverlerin hiz-
metine sunuyoruz. Bu eserlerle birlikte, 
hummalı bir şekilde çalışarak tamamla-
dığımız Tohma Çayı 1’inci Etap Islahı’nı, 
İçme Suyu ve kanalizasyon şebekelerini, 
bir de sosyal tesisi yine bugün burada, bu 
güzel buluşma vesilesiyle resmen hizmete 
alıyoruz. Bu kamu yatırımlarımıza ilave-
ten, Darende için çok büyük bir öneme sa-
hip bir özel sektör yatırımının da, bu toplu 
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açılış törenimizle, resmî olarak açılışını 
gerçekleştiriyoruz.

Tekstil sektöründe faaliyet gösterecek olan 
3 milyon TL değerindeki bu işletme, Rey 
İplik tesisi, inanıyorum ki, Malatya’nın, 
Darende’nin istihdamına, ekonomisine, 
üretimine çok değerli katkılar sağlayacak-
tır. Bütün bu hizmetlerin ve yatırımların, 
Darende’mize, Malatya’mıza ve ülkemize 
hayırlı olmasını diliyorum.  Bu vesileyle, 
bu hizmetlerin Darende’mize, Malat-
ya’mıza kazandırılmasında emeği geçen 
herkese, sizlerin huzurunda şükranlarımı 
sunuyorum. 

Değerli kardeşlerim…

Türkiye, son derece emin adımlarla, son 
derece kararlı bir şekilde, 11 yıl önce baş-
ladığı kutlu yolculuğu sürdürüyor. 11 yıl 
önce önümüze koyduğumuz hedef lerin 
birçoğuna ulaştık, birçok hedefimizi aştık. 
Şu anda, 2023 için koyduğumuz yüksek 
hedeflere doğru da kararlı, disiplinli şekil-
de ilerliyoruz. Şunu çok açık ifade etmek 
istiyorum: Biz, 21’inci yüzyılın bir Türkiye 
yüzyılı olmasını istiyor, bunu hedefliyor ve 
böyle bir vizyonla hareket ediyoruz.

11 yıl içinde her alanda çok büyük reform-
lar gerçekleştirdik. Yaptığımız her reform-
la, Türkiye’yi büyüttük, kardeşliğimizi 
büyüttük, huzurumuzu, dayanışmamızı, 
ekmeğimizi büyüttük. Önümüzdeki 10 
yıl boyunca da, yılmadan, yorulmadan, 
Türkiye’yi büyütmeye, kardeşliği yücelt-
meye, soframızdaki ekmeği çoğaltmaya 
devam edeceğiz. Hiçbir saldırı karşısında 

boyun eğmeyeceğiz. Hiçbir senaryo kar-
şısında geri adım atmayacağız. Hiçbir 
tuzağa düşmeyecek, aldanmayacak, kutlu 
yolculuktan geri kalmayacağız. Allah’ın 
izniyle, sizlerin desteği ve hayır duasıyla, 
Türkiye’yi hedefleriyle buluşturacak, he-
defleriyle kucaklaştıracağız.

Türkiye büyüdükçe, Türkiye kararlı 
adımlarla ilerledikçe, Türkiye hedeflerine 
yaklaştıkça, içerden ve dışardan bunu en-
gellemeye çalışanlar çıkacaktır ve çıkıyor 
da. Bunlar bizim moralimizi bozmayacak. 
Bunlar bizim umudumuzu yok edemeye-
cek. Bu tuzaklar, bu çirkin senaryolar, bizi 
birbirimizden uzaklaştırmayacak, tam 
tersine bizi birbirimize daha da yakınlaş-
tıracak. Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla; Sün-
nisiyle, Alevisiyle, bin yıldır bu topraklar 
üzerinde nasıl kardeşçe yaşadıysak, inşal-
lah ebediyyen kardeş olarak, iri olarak, 
diri olarak, bir ve beraber olarak geleceğe 
ilerleyeceğiz.

Kimin ne yapmaya çalıştığını çok iyi biliyo-
ruz. Kimin hangi tuzağı kurduğunu, hangi 
oyunu kurduğunu, hangi senaryoyu uygu-
lamaya çalıştığını çok iyi biliyoruz. Kukla-
ları da, o kuklaların ipini tutan sahiplerini 
de biliyor, takip ediyoruz. Türkiye tüm 
oyunları bozacak güçtedir. Onların tuzak-
ları varsa, bilin ki, Rabbimin de bir tuzağı 
vardır, milletin de bir tuzağı vardır. Millet, 
kimin nerede durduğunu çok iyi biliyor, 
çok iyi görüyor. Aziz milletim, sabırla, 
itidalle, süreci izliyor. Önümüzdeki Mart 
ayında sandık milletin önüne konulduğun-
da, bu millet herkese gereken cevabı, gere-
ken dersi de mutlaka verecektir.
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Kim ne yaparsa yapsın, bizi bu kutlu 
yürüyüşten alıkoyamaz. Biz hizmet üret-
meye, eser üretmeye, milletimizle birlikte 
geleceğe yürümeye devam edeceğiz. Biz, 
Türkiye’yi ve kardeşliğimizi büyütmeye 
devam edeceğiz. İnşallah içeride bir, be-
raber ve huzurlu bir Türkiye, bölgesinin 
de istikrar unsuru olacak, dünyanın da 
gıptayla izlemeye devam ettiği bir ülke ola-
cak. Darende bizlerden hayır duasını eksik 
etmesin. Darende bizlerden desteğini eksik 
etmesin.

Allah kardeşliğimizi, muhabbetimizi daim 
etsin diyorum. Açılışını yaptığımız eser, 
hizmet ve yatırımların hayırlı olmasını 
diliyorum. Yeniden kavuşmak, yeniden 
hasret gidermek umuduyla, sizleri Allah’a 
emanet ediyor, hepinizi muhabbetle selam-
lıyorum.
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Sevgili Denizlililer, değerli kardeşlerim...

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyo-
rum... Bugün bir kez daha, tüm Denizli’ye, 
tüm Denizlili kardeşlerime gönülden mu-
habbetlerimi yolluyorum.

Bugün önce Kırşehir’e uğradık, Nevşe-
hir üzerinden Denizli’ye geldik… Sizlere 
Anadolu’nun, Kırşehir’in, Nevşehir’in se-
lamlarını getirdik. Sizlere, Kırşehir’de ka-
tıldığımız Ahilik Töreninden, Ahilerin şeh-

ri Kırşehir’den, Ahilerin şehri Denizli’ye 
selam getirdik. Sizlere, 1 yıl önce Hakk’a 
uğurladığımız, Merhum Neşet Ertaş 
Usta’yı anma törenine katılan gönül dost-
larının, çok değerli sanatçılarımızın se-
lamlarını getirdik… Ne diyordu merhum 
Neşet Ertaş?
Dost elinden gel olmazsa varılmaz

Rızasız bahçanın gülü derilmez,

Kalpten kalbe bir yol vardır, görülmez.

Gönülden gönüle gider, yol gizli gizli…

Toplu Açılış Töreni

Denizli | 28 Eylül 2013
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Evet… Bizim Türkiye’yle işte böyle bir 
gönül bağımız var. Bizim, milletimizle 
aramızda, kalpten kalbe giden, gönülden 
gönüle giden gizli bir yol var… Bizim 81 
vilayetle, 76 milyonla, işte şu Denizli’yle 
aramızda, aşk var, sevda var, kader ortaklı-
ğı, gönül ortaklığı, yol arkadaşlığı var, kar-
deşlik var. Rabb’im, muhabbetimizi daim 
eylesin. Rabb’im, kardeşliğimizi muhafaza 
eylesin. Allah bizlere, size hizmet etme 
bahtiyarlığını nasip etti; bu can bu tende 
olduğu müddetçe, Rabbim sizlere hizmet 
etmeyi bizlere müyesser eylesin.

Şunu bilmenizi istiyorum sevgili kardeş-
lerim… Bizim derdimiz hiçbir zaman 
makam olmadı, mevki olmadı. Bizim 
derdimiz hiçbir zaman rütbeler olmadı, 
koltuklar olmadı. Makamlar, mevkiler, 
koltuklar, rütbeler hepsi gelip geçicidir… 
Asıl olan hizmettir, eserdir; asıl olan aşktır, 
sevdadır, muhabbettir…

Şu Denizli, bir kez olsun, “Allah sizden 
razı olsun” diyorsa, bu bizim için en bü-
yük payedir, en büyük rütbedir, en büyük 
makamdır. Biz bu yola, milletin gönlünde 
kendimize bir makam edinmek için çıktık. 
Hamdolsun, 11 yıl boyunca sizlere hizmet 
ürettik, inşallah sizlerin gönlünde kendi-
mize makamların en büyüğünü kazandık.

Bundan sonra da aynı şekilde ilerleyece-
ğiz… Bugüne kadar olduğu gibi, bundan 
sonra da birlik diyeceğiz, dirlik diyeceğiz, 
kardeşlik diyecek, hep birlikte Türkiye di-
yeceğiz. Saflarımızı daha da sıklaştıracağız. 
76 milyon, tek yürek halinde, bir olarak, iri 

olarak, diri olarak, kardeş olarak geleceğe 
yürüyeceğiz.

Sevgili kardeşlerim…

Burada, Denizli’de, bir hususu özellikle 
hem sizlerin, hem milletimizin, hem de 
tüm dünyanın dikkatlerine sunmak istiyo-
rum… Biz, terörden çok çekmiş, teröre çok 
ağır bedeller ödemiş bir ülkeyiz… 30 yıl biz 
bu büyük acıyı yaşadık. Terör, bu ülkeye, 
kandan, göz yaşından, acıdan başka hiç 
şey vermedi. 30 yıl boyunca, tüm dünyaya, 
terörün karanlık yüzünü anlattık. Özellikle 
son 11 yılda, hükümetimiz döneminde, 
dünyadaki tüm muhataplarımıza, terörün 
nasıl insanlık dışı bir yöntem olduğunu 
anlattık.

Terörün acısını yaşayan ülkeler, bizi an-
ladılar ve anlıyorlar. Ama terör acısı yaşa-
mayan ülkeler, hem bizde, hem dünyanın 
başka ülkelerinde, teröre karşı kayıtsız 
kalmaya devam ediyorlar. Bakın, geçti-
ğimiz hafta içinde, Kenya’nın Başkenti 
Nairobi’de, bir alış veriş merkezine yapılan 
kanlı saldırıda, 68 kişi hayatını kaybetti, 
175 kişi de yaralandı.

Maalesef bir Türk kardeşimiz, Elif Yavuz, 
hem de karnındaki 8.5 aylık bebeğiyle bu 
terör eyleminde hayatını kaybetti. Rabbim, 
Elif kardeşimi inşallah rahmetiyle kuşat-
sın. Biri Türk olmak üzere, 68 insanın acı-
sını yüreğimizde hissettik ve hissediyoruz. 
Bu saldırıyı şiddetle kınadık ve bir kez de 
burada, Denizli’de, Nairobi’deki saldırıyı 
kınıyor, lanetliyoruz. Aynı şekilde, kardeş 
Pakistan’da, Peşaver’de, bir kiliseye yapı-
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lan saldırıda 75 masum hayatını kaybetti, 
120 kişi yaralandı.

Bu saldırıyı da şiddetle kınıyor, kardeş 
Pakistan’a, hem bu saldırıdan, hem de 
yaşadıkları deprem felaketinden dolayı 
başsağlığı mesajlarımızı tekrar iletiyorum. 
Irak’ta, Yemen’de, Lübnan’da, Suriye’de, 
her türlü insanlık dışı saldırıyı, her türlü 
vahşi katliamı Türkiye olarak şiddetle kı-
nıyoruz.

Tekrar ediyorum: Terörün dini olmaz, 
terörün şucusu, bucusu olmaz…  Hele 
hele, İslam ve terör, Müslüman ve terörist 
kavramlarının yan yana gelmesini biz 
asla kabul etmeyiz, buna asla müsamaha 
göstermeyiz. İslam ve terör, Müslüman 
ve terörist kavramlarını yan yana getire-
cek insanlık dışı saldırılarda bulunanlar, 
İslam’a ve Müslümanlar’a en büyük zararı 
verenlerdir.

Bu kavramları yan yana getirip, dünyada 
İslamofobiyi yaymaya çalışanlar, en büyük 
ırkçı, en büyük ayrımcıdır. Terör örgütleri 
arasında ayrım yapanlar, terör örgütlerini 
iyi-kötü diye sınıflandıranlar, bunlara göz 
yumanlar, terör ateşine körükle gidenler, 
en az teröristler kadar suçludur, en az 
onlar kadar canidir. Bizim dinimiz barış 
dinidir… Bunun tersini iddia eden, bunun 
tersini yapan, en büyük yanılgının için-
dedir. Bizim Türkiye olarak duruşumuz, 
tavrımız, bakışımız çok net…

Hiçbir terör örgütüne müsamahamız yok. 
İllegal, çocukları katleden, kadınları kat-
leden, vahşice zulmeden, alçakça saldıran 

hiçbir örgüte asla hoşgörümüz yok. Dünya-
nın neresinde ve kime karşı olursa olsun; 
hangi sıfat, hangi hedef için olursa olsun, 
her türlü terör eylemini şiddetle kınıyor 
ve karşısında duruyoruz, durmaya devam 
edeceğiz.

Sevgili kardeşlerim…

Geliyorum, Denizli’ye olan müjdelerimi-
ze… Şu son 11 yılda Denizli gerçekten bam-
başka bir çehreye kavuştu, kabuklarını 
kırdı, dünyaya açıldı ve bir vizyon şehrine 
dönüştü. Bugün de, Denizli’de tarihî bir 
günü idrak etmek için bulunuyoruz. Bu-
gün burada bir tek açılış töreniyle, tam 270 
milyon lira tutarındaki 49 kalem yatırım 
ve hizmetin toplu açılışını resmî olarak 
gerçekleştiriyoruz.

Bitmedi…  Buradan sonra Pamukkale 
Üniversitesi’ne geçeceğiz ve orada da hem 
yeni eğitim-öğretim yılının, hem de üniver-
sitemize kazandırılan 47 milyon lira tuta-
rındaki 10 adet tesisin açılışını gerçekleş-
tireceğiz. Buna ilave olarak yarın da açılış 
programlarımız olacak… Yarın ilk olarak, 
Sarayköy’de Kızıldere Jeotermal Elektrik 
Santrali’nin resmî açılışını yapacağız. Bu 
tesisin değeri 447 buçuk milyon lira. Bu 
büyük yatırımı Denizli’mize kazandıran 
özel sektörümüze de şimdiden teşekkür 
ediyorum.

Yine özel sektörümüz taraf ından 60 
milyon liralık bir yatırımla Denizli’mize 
kazandırılan TEKDEN Hastanesini de 
bu ziyaretimiz vesilesiyle hizmete açmış 
oluyoruz. Akabinde Tavas’ta toplam 17 
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milyon lira maliyeti olan kamu yatırımları-
nın toplu açılışını yapacağız.  Aynı şekilde, 
Tavas’tan Acıpayam’a geçeceğiz ve orada 
da 21 milyon liralık toplu açılış gerçekleş-
tireceğiz. Yine, son olarak, Çivril’deki kar-
deşlerimizle bir araya geleceğiz ve orada 
da 14 milyon lira yatırım maliyeti olan çe-
şitli tesislerimizin, eserlerimizin açılışını 
yapacağız. Yani bütün açılışlarımızı birlik-
te ele aldığımızda, Denizli’ye bir seferde, 
876 milyon liralık 84 farklı eser, hizmet ve 
yatırım kazandırıyoruz.

Milli Eğitim Bakanlığı’mızın ve hayırsever 
vatandaşlarımızın hem Merkez’de, hem 
de ilçelerde yaptırdığı 6 okul, 2 pansiyon 
ve 4 spor salonu, 1 Halk Eğitim Merkezi... 
İçişleri Bakanlığı’mız, Denizli Emniyet 
Müdürlüğü’müz tarafından temin edilen 
ve Denizli’nin hizmetine sunulan 83 araç… 

Sağlık Bakanlığı’mızın, Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığı’mızın, Çalışma ve Sos-
yal Güvenlik Bakanlığı’mızın, İçişleri 
Bakanlığımı’zın, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı’mızın, Gıda, Tarım ve Hayvancı-
lık Bakanlığı’mızın tamamladığı hizmet ve 
yatırımlar… Yine, Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlı’ğımız, Orman ve Su İşleri Bakanlığı-
mız, Gençlik ve Spor Bakanlığı’mız tarafın-
dan, TOKİ, AFAD tarafından tamamlanan 
eserler... İl Özel İdaremiz, Denizli beledi-
yemiz, ilçe belediyelerimiz tarafından ta-
mamlanan eserler…

Bir değil, iki değil, üç değil… Tam 84 eser… 
Bırakın bu kadar eseri bir şehre kazandır-
mayı, bu 84 eseri tek tek saymak bile saat-
lerimizi alır… Evet, bugün resmî açılışlarını 

gerçekleştirdiğimiz işte tüm bu eserlerin, 
ben Denizli’ye, Denizlili kardeşlerimize, 
Türkiye’ye hayırlı olmasını diliyorum. Bu 
eserlerin yapımında emeği geçen bütün 
kişi ve kurumlara, huzurlarınızda ayrı ayrı 
şükranlarımı sunuyorum. Bakan arkadaş-
larımıza, kurumlarımızın yöneticilerine, 
Belediyelerimize, İl Özel İdaremize, Deniz-
li Emniyet Müdürlüğümüze teşekkür edi-
yorum. Hayırsever vatandaşlarımıza, özel 
sektörümüze özellikle teşekkür ediyorum.

Sevgili kardeşlerim…

Burada Denizli’ye özellikle bir hususu ha-
tırlatmak istiyorum… 13 Mayıs 2011’deki 
mitingimizde, Denizli’ye bir sözümüz var-
dı… Geçen yıl, 17 Eylül’de geldik, hem top-
lu açılış törenini yaptık, hem de Denizli’ye 
sözümüzü tazeledik. Kasım ayında da, 
Denizli’ye verdiğimiz sözü tuttuk, 14 
şehrimizle birlikte Denizli’yi büyükşehir 
statüsüne kavuşturduk. Önümüzdeki Mart 
ayında, Denizli, Büyükşehir Belediye Baş-
kanını seçecek.

Denizli’de, merkezden en uzak yerleşim 
birimine kadar, bütün ilçelere, mahalle-
lere, mahalle statüsüne kavuşan köylere, 
hem Büyükşehirden, hem ilçe belediyele-
rinden, inşallah çok daha kaliteli, yoğun, 
hızlı hizmet akacak. Denizli Büyükşehir 
Belediyesi’nin ödeneklerini artıracak, 
böylece hizmetleri yoğunlaştıracağız. De-
nizli inşallah bir bütün olarak, koordineli 
olarak, hem de çok hızlı şekilde büyümeye, 
kalkınmaya devam edecek.



143

Yeni Türkiye Vizyonu | Ya Allah Bismillah-5

Büyükşehir belediyeniz de şimdiden ha-
yırlı olsun diyorum. Yine buradan bir müj-
deyi daha sizlerle paylaşmak istiyorum.  
Biliyorsunuz, İzmir-Denizli demiryolu 
ülkemizin ilk demiryolu hattı…  1856’da 
yapımına İzmir’den başlamış, 1890’da 
Denizli’den Afyon’a doğru devam etmiş. 
Ancak ne bu yollar, ne bu yollar üzerinde 
bulunan her biri bir mimari şaheseri istas-
yon binaları, gar binaları neredeyse yapıl-
dığı günden bu yana yenilenmemiş, öylece 
kalmıştı. 

Biz, istasyonların büyük bir kısmını aslına 
uygun restore ettik. İzmir-Aydın-Denizli-
Afyon demiryolunu ülkemizde ürettiği-
miz raylarla yeniledik, az bir işimiz kaldı 
onu da kısa sürede bitireceğiz.  Bu yeni-
lemeler nedeniyle geçici süreyle seferini 
durdurduğumuz Pamukkale Ekspresini, 
Göller Ekspresini yeniden, daha modern 
vagonlarla yakında hizmete veriyoruz. 
Bunun yanında, ülkemizin en büyük Lo-
jistik Merkezleri’nden birini Denizli’de, 
Kaklık’ta inşa ettik.

Buradan, Denizlili sanayicimizin, iş adam-
larımızın yükleri toplanacak, yenilediği-
miz yollar sayesinde eskiden yarım günde 
gittiği yolu çeyrek günde giderek İzmir 
Limanı’nda olacak. Bu hizmetlerin de şim-
diden hayırlı olmasını diliyorum.  İnşallah 
bugün, yarın birlikteyiz…

Şimdi üniversitemize geçecek, orada açılış 
yapacağız. Yeniden kavuşmak, yeniden 
hasret gidermek umuduyla, sizleri Rabbi-
me emanet ediyorum. Yolumuz, bahtımız 
açık olsun diyor, Denizli’ye kazandırdı-

ğımız hizmet ve yatırımlar hayırlı olsun 
diyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlı-
yorum.
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Sayın Rektör, değerli öğretim üyeleri, 
Pamukkale Üniversitesi’nin değerli men-
supları, sevgili öğrenciler, hanımefendiler, 
beyefendiler…

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor; Pa-
mukkale Üniversitesi tarafından şahsıma 
tevdi edilen bu anlamlı fahri doktora un-
vanı için Sayın Rektörümüze, Senatoya, 

Dekanımızın şahsında İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültemize yürekten şükranları-
mı sunuyorum. Yine bu tören vesilesiyle, 
resmî açılışını yaptığımız, bugün resmî 
olarak üniversitemize kazandırdığımız 10 
adet yatırımın, eser ve hizmetin Üniversi-
temize, eğitim camiamıza, öğrencilerimize 
hayırlı olmasını yürekten temenni ediyo-
rum.

Pamukkale Üniversitesi Fahri 
Doktora ve Toplu Açılış Töreni

Denizli | 28 Eylül 2013
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Bu eserlerin yapımında, bu eserlerin eği-
tim ve bilim camiamıza, üniversitemize 
kazandırılmasında emeği geçenleri de 
huzurlarınızda tebrik ediyor, kendilerine 
teşekkür ediyorum. Burada, Denizli’mizin 
çok değerli işadamları da var. Denizli’nin 
bugünlere ulaşmasına, geleceğe umutla 
bakmasına çok önemli katkılar sağlayan, 
emekleriyle, yatırımlarıyla, ihracatlarıy-
la Denizli’yi büyüten kardeşlerimiz var. 
Onlara da, bu anlamlı anı bizlerle paylaş-
tıkları için teşekkür ediyor, hoş geldiniz di-
yorum.  Yine bu buluşma vesilesiyle, gerek 
Pamukkale Üniversitemizde, gerek tüm 
üniversitelerimizde, 2013-2014 akademik 
yılın hayırlı olmasını, tüm öğrenci ve aka-
demisyenlerimiz için başarılı geçmesini 
Rabbim’den niyaz ediyorum.

Değerli hocalarım, sevgili öğrenciler…

Hükümetimizin eğitim hedefleri doğrul-
tusunda, yükseköğretimde adeta sessiz 
devrim sayılabilecek çok önemli adımlar 
attık, birçok düzenleme, birçok iyileştirme 
gerçekleştirdik. Yükseköğretim bütçesi 
2002 yılında 2.4 milyar lira iken, 2013 yı-
lında, 2002 yılına göre yüzde 510 artışla, 
biz bu rakamı, 15.2 milyar liraya çıkardık. 
11 yıl önce, 53’ü devlet, 23’ü vakıf olmak 
üzere toplam 76 üniversitemiz vardı; 11 
yıl içinde biz, 51’i devlet, 48’i vakıf olmak 
üzere 99 yeni üniversite kurduk…

Bu sayede, 104 devlet, 71 vakıf olmak üze-
re üniversitelerimizin toplam sayısı 175’e 
ulaştı. Şu anda, 81 vilayetimizin tamamın-
da üniversite var; İstanbul, Ankara, İzmir 
dışındaki illerimizde de üniversite sayıları 

2’ye, 3’e, 4’e yükseldi. Buna paralel olarak, 
yeni kurulan 51 devlet üniversitemize 
105 bin 933 kadro ihdas ettik. Üniversi-
telerimizdeki nitelikli akademik personel 
ihtiyacını karşılamak üzere, her yıl, yurtdı-
şına, dünyanın en iyi okullarında öğrenim 
görmek üzere, ciddi miktarda öğrenci gön-
deriyoruz.

2006 yılında başlattığımız 5 yılda 5 bin 
Öğrencinin Yurt Dışına Gönderilmesi Pro-
jesi kapsamında toplam 3 bin 97 öğrenciyi 
yurtdışına yabancı dil, yüksek lisans ve 
doktora öğrenimi almak üzere gönderdik.  
Yükseköğretimin altyapısında bunları ya-
parken, öğrencilerimize yönelik destekleri 
de çok ciddi miktarlarda artırdık.

Bu noktada, üniversitelerle, bilhassa öğ-
rencilerimizle ilgili yaptığımız bir düzen-
lemeyi de hatırlatmak isterim… On yıllar 
boyunca, üniversitelerin içinde ya da dı-
şında, protesto gösterilerinde, basın açıkla-
malarında, eylemlerde, üniversite harçları 
hep birinci gerekçe olarak ifade ediliyordu.

On yıllar boyunca, “parasız eğitim” gibi, 
“harçlara son” gibi sloganları çokça duy-
duk. Biz, hiçbir hükümetin kulak verme-
diği bu sese kulak verdik, öğrencilerimizin 
talepleri doğrultusunda bu düzenlemeyi 
gerçekleştirdik ve geçtiğimiz yıldan iti-
baren üniversitelerde birinci öğretimde 
öğrenci katkı paylarını kaldırdık.

Bunun yanısıra Açık Öğretim öğrencilerin-
den de artık harç alınmıyor.  Şartlar olgun-
laştıkça, imkanlar elverdikçe, eğitimle ilgi-
li her türlü iyileştirmeye, her türlü adımı 
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atmaya devam edeceğiz. Bu tavrımızı, bu 
tutumumuzu her noktada sergiliyoruz… 
Üniversite öğrencilerimizin barınma, kre-
di ve burs ihtiyaçlarını karşılama, iyileştir-
me noktasında sağladığımız ilerlemeler de 
işte ortada…

2002 yılında 193 yurtta 188 bin öğrenciye 
hizmet verilirken, şu anda 365 yurtta 303 
bin öğrenciye hizmet veriyoruz. Aynı şekil-
de, göreve geldiğimiz günden bu yana ver-
diğimiz burs ve kredilerde de yüzde 522 
oranında iyileştirme gerçekleştirdik. 2002 
yılında 45 lira olan burs ve kredi miktarını, 
2013 başında 280 liraya çıkardık.

Aylık beslenme yardımı da 200 lira oldu 
ve bir öğrencinin eline aylık 480 lira geç-
meye başladı. Yüksek Lisans öğrencisi 11 
yıl önce 90 lira alıyordu, bugün 560 lira 
alıyor. Doktora öğrencisi de aylık 135 lira 
alırken, bugün 840 lira alıyor. İsteyen her 
öğrenciye, istisnasız, durumuna göre kredi 
ya da burs olacak şekilde bu ödemeyi aylık 
olarak yapıyoruz.

Eğitimin önünde hiçbir engel tanımıyo-
ruz… Anaokulundan doktoraya, hatta be-
şikten mezara kadar, yaşam boyu eğitimi, 
en kaliteli, en yaygın eğitimi 76 milyona 
sunmanın mücadelesini veriyor ve ham-
dolsun, çok önemli gelişmelere şahit olu-
yoruz.

Değerli dostlarım…

Bakınız, burada sizlere özellikle bir hatır-
latmada bulunmak istiyorum. Türkiye, 
artık eski Türkiye değil… Ekonomik bü-

yüklük itibariyle, Türkiye şu anda, dünya-
nın en büyük 17’inci, Avrupa’nın en büyük 
6’ncı ekonomisi durumunda… Enerjide 
dünyanın en önemli yatırımlarını gerçek-
leştiriyoruz. Ulaşımda, Marmaray’la, 
Üçüncü Boğaz Köprüsüyle, İstanbul’a 
Üçüncü Havalimanıyla, hızla inşaatları 
tamamlanan Yüksek Hızlı Trenlerle artık 
yeni bir çağa adım attık.

Savunma Sanayiinde, işte en son, kendi 
yerli imalatımız olan MİLGEM Projesi Kap-
samında 2’inci gemimizi de denizlerimize 
uğurladık. Kendi helikopterini, tankını, 
piyade tüfeğini, insansız hava araçlarını, 
hatta kendi uydusunu imal eden bir ülke 
konumuna yükseldik.

Bakınız, 80’leri hatırlayalım… Seksenlerin 
Türkiye’sinde, köylerde, hatta ve hatta, 
şehirlerin bazı kasaba ve beldelerinde 
doğru düzgün elektrik yoktu. Köylerde ne 
yol vardı, ne de içme suyu… Seksenlerin 
Türkiye’sinde her evde televizyon bulmak 
da mümkün değildi. Televizyonlarda tek 
kanal vardı, siyah beyaz yayın yapılıyordu.

Seksenlerin Türkiye’sinde her evde telefon, 
bildiğimiz sabit telefon dahi yoktu. Cep 
telefonları yoktu. Mobil cihazlar yoktu. Bil-
gisayar, internet hiç yoktu. Ama ne vardı, 
biliyor musunuz? Bugünkü Anayasa var-
dı… Dünya kendini sürekli güncellerken, 
cep telefonları, bilgisayarlar, neredeyse 
her yılda, her altı ayda bir yazılımlarını 
güncellerken, Türkiye, Anayasasını güncel-
leyemedi.
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Çeşitli yamalar yapıldı, çeşitli bölümleri 
güncellenebildi; ama 12 Eylül’de yeniden 
nefes üflenen, aslında 27 Mayıs’ta ülkenin 
üzerine çöken o karanlık ruh, anayasadan 
giderilemedi. Anayasa’nın bu katı, özellikle 
de herkesi kuşatmayan, 76 milyona aynı 
nazarla bakacak kadar kucaklayıcı olma-
yan ruhu, ne yazık ki yasalarımıza, huku-
kumuza, siyasetimize de sirayet etti.

Şu anda, ülke olarak yaşadığımız sorunla-
rın bir çoğunun altında, işte 27 Mayıs’ta 
atılan o çarpık temel ve onun üzerine bina 
edilen çarpık anlayış bulunuyor. Dünya 
hızla değişirken, Türkiye’de toplum, özel 
sektör, gençlerimiz, iş adamlarımız bu 
değişime hızlı şekilde ayak uydururken, 
ne yazık ki sistem, bu hıza yeterince ayak 
uyduramıyor.

H ü k ü m e t  o l a r a k ,  1 1  y ı l  b o y u n c a , 
Türkiye’ye ayakbağı olan, Türkiye’ye adeta 
bir pranga gibi bağlanıp, hareket kabili-
yetini engelleyen bu karanlık noktaların 
cesaretle üzerine gittik. Anayasadan yasa-
lara, yönetmeliklerden, uygulama sorunla-
rına kadar, işleyişi engelleyen, yavaşlatan 
noktaları tespit ettik ve bunları, Büyük bir 
ülkeye, demokratik, laik, sosyal bir hukuk 
devletine yaraşır şekilde yeniden düzenle-
dik.

Özellikle ekonomiye, özellikle bir arada 
yaşama imkanlarına ayakbağı olan, yük 
olan prangaları söküp attık. Çok engelle, 
çok bariyerle karşılaştık. Ama yılmadan, 
yorulmadan, engellere aldırmadan ve geri 
adım atmadan, Türkiye’nin ihtiyacı olan 
reformları cesaretle yaptık.

Şunu bilmenizi isterim ki bu, bir süreçtir… 
Sonu olmayan, her an kendisini yenileyen 
bir süreçtir. Bugün nihai noktaya gelmiş 
durumda değiliz ve aslında hiçbir zaman 
nihai bir nokta olmayacak. Ekonomi bü-
yüdükçe, yeni reform ihtiyaçları doğacak. 
Dünya değiştikçe, yeni şartlara uyum sağ-
lamak gerekecek. Toplum değiştikçe, yeni 
demokratik reformlara gerek olacak.

Tabii gönül isterdi ki Türkiye, hiç gecikme-
den, hiç vakit kaybetmeden, tüm reform-
larını bir anda yapabilsin… Ama en başta 
mevcut Anayasa, o Anayasa’nın şekillen-
dirdiği, hukuk ve siyaset, yani zihniyet, 
buna elvermiyor. Yeni bir Anayasa yapma 
konusundaki umutlar da maalesef, bütün 
iyi niyetli, samimi çabalarımıza rağmen 
gittikçe güç kaybediyor.

Elbette umutsuz değiliz. Bugün olmasa da, 
Türkiye bu yenilikleri, bu reformları, süreç 
içinde mutlaka gerçekleştirecek, ihtiyaçla-
rını mutlaka karşılayacaktır. İşte, pazartesi 
günü, açıklayacağımız yeni bir paketle, 
Türkiye’ye nefes aldıracak, toplumsal barış 
ve huzuru güçlendirecek, kardeşliğimizi 
daha da pekiştirecek adımları atacağız.

Daha önceki tüm reformlar gibi, Ekono-
minin, bu paketten son derece olumlu 
etkilenmesini, büyüme kapasitesini daha 
da artırmasını bekliyoruz. Aynı şekilde 
demokrasinin de, bu paketle daha fazla 
güç kazanacağına, toplumsal barışın, kar-
deşliğimizin daha da kuvvetleneceğine 
inanıyoruz.
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Bu paket, sadece belli kesimlerin, sadece 
belli mağdurların değil, 76 milyonun eşit 
derecede memnuniyet duyacağı bir paket 
olacak. Adeta yaşayan bir organizma gibi 
olan bu yenilenme sürecinde, bu paket, 
son derece önemli bir aşama olacak, yeni 
imkanlara ve fırsatlara da zemin hazırla-
yacak. İnanıyorum ki bu paket, bilgisayar 
kavramlarıyla söylersek, Yeni Nesil bir 
Türkiye’yi ortaya çıkaracak.

Değişimden, dönüşümden, tekâmülden 
korkmayalım… Altını çizerek ifade ediyo-
rum: Özellikle üniversitelerin, özellikle 
gençlerin, değişimden korkması, üniver-
sitenin ve gençliğin ruhuna, tabiatına ay-
kırıdır. Gençlerimizin, geçmişte yaşanan 
direnci, bu direncin de, gençlerimizi nasıl 
kullandığını görmesini, protesto ederken, 
aslında neyi protesto ettiklerini bilmeleri-
ni özellikle arzu ediyorum.

Şundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın: 
Türkiye’de reformcu bir Hükümet vardır; 
76 milyonu bir olarak kucaklayan bir 
Hükümet vardır. Türkiye değiştikçe büyü-
yecek, dönüştükçe ilerleyecek, demokra-
tikleştikçe kalkınacaktır. Bunu da inşallah 
hep birlikte, üniversitelerimizle, gençleri-
mizle, özel sektörümüzle, 76 milyon her 
bir vatandaşımızla yapmaya devam edece-
ğiz.

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, 
bir kez daha, şahsıma tevdi edilen fahri 
doktora unvanından dolayı şükranlarımı 
sunuyorum. Açılışını yaptığımız eser ve 
hizmetlerin hayırlara vesile olmasını dili-
yorum. Pamukkale Üniversitesi’nin tüm 

öğrencilerine, tüm üniversite camiasına 
başarı dileklerimi iletiyor, hepinizi sevgiy-
le, saygıyla selamlıyorum.



149

Yeni Türkiye Vizyonu | Ya Allah Bismillah-5

Sevgili Tavaslılar, sevgili Denizlili kardeş-
lerim,

Sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, mu-
habbetle selamlıyorum. Buradan, Tavaslı 
tüm kardeşlerime, Efeler Diyarı Tavas’ın 
tüm efelerine, çocuklara, gençlere, hanım 
kardeşlerime, beyefendilere gönül dolusu 
selamlarımı gönderiyorum.

Evet… 2 gündür, Denizli Merkez ve ilçele-
rinde, tarihî nitelikte bir açılış heyecanını 

hep birlikte yaşıyoruz… Dün öğleden 
sonra Denizli’ye geldik, Denizli Merkez 
ve ilçelerine kazandırdığımız, 84 kalem 
eser, hizmet ve yatırımın açılışını yaptık. 
Oradan Pamukkale üniversitemize geç-
tik, üniversitemize kazandırdığımız yeni 
birimlerin, yeni tesislerin açılışını yaptık. 
Sabah, Sarayköy’e gittik, özel sektörümüz 
tarafından yapımı tamamlanan, 447 bu-
çuk milyon liralık büyük bir yatırım olan 

Toplu Açılış Töreni

Tavas, Denizli | 29 Eylül 2013
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Kızıldere Jeotermal Santrali’nin açılışını 
yaptık.

Şimdi Tavas’ta toplu açılış törenimizi yapı-
yor; buradan Acıpayam’a, oradan Çivril’e 
geçiyor, oralarda da toplu açılışlar vesile-
siyle kardeşlerimizle buluşuyoruz. Evet… 
Bugün, bu toplu açılış töreniyle, Tavas’a 11 
farklı eser ve hizmet kazandırıyoruz. Ta-
vas belediyemizin, kamu kurumlarımızın 
tamamladığı, 17 milyon liralık yatırımın 
bugün burada resmî açılışını yapıyoruz.

Buradan, hem Belediye Başkanı’mızı, hem 
kamu kurumlarımızı, Tavas’taki çalışmala-
rından dolayı tebrik ediyorum, kendilerine 
teşekkür ediyorum. Özellikle, Tavas’ın ta-
rihine, Tavas’ın görünümüne değer veren, 
üst yapıya olduğu kadar alt yapıya da yatı-
rım yapan belediyemizi kutluyorum.

Sevgili kardeşlerim…

2011 yılında, Haziran seçimleri öncesin-
de Denizli’ye geldik, coşkulu bir miting 
gerçekleştirdik ve orada Denizli’nin tama-
mına bir söz verdik. Geçen yıl, 17 Eylül’de 
bir kez daha Denizli’ye geldik, verdiğimiz 
sözü orada tekrarladık, bir kez daha teyit 
ettik. Kasım ayında da Denizli’ye verdi-
ğimiz sözü tuttuk, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nde yasayı çıkardık ve Denizli’yi 
Büyükşehir Statüsüne kavuşturduk.

Öncelikle bunun, Tavas’a da hayırlı olması-
nı diliyorum… Çünkü, Denizli Büyükşehir 
olunca, bundan Tavas da kazançlı çıkıyor… 
Tavas ilçesi, Tavas Belediyesi varlığını ko-
ruyor. Beldelerimiz ve köylerimiz, mahalle 

oluyor. Mart ayındaki seçimlerden itiba-
ren, inşallah, Tavas’a, Tavas’ın belde ve 
köylerine, yani mahallelere, artık Büyükşe-
hirden de hizmet akmaya başlıyor.

Denizli’nin büyükşehir olmasıyla, ödenek-
leri de artacak. İnşallah tam bir uyum, tam 
bir koordinasyon içinde, Denizli’deki tüm 
ilçeler, tüm yerleşim birimleri, çok daha 
hızlı, kaliteli, yoğun hizmet almaya baş-
layacaklar. Yasa Meclis’ten çıkarken, mu-
halefet partileri her yeniliğe, her reforma 
olduğu gibi, buna da karşı çıktılar.

Bu yasayla şehirlerin yönetilemeyeceğini 
iddia ettiler. Şimdi aynı partiler gelecek, 
buraları en iyi kendilerinin yöneteceğini 
iddia edecekler. Sizin bu çelişkiye, bu birbi-
rini tutmayan açıklama ve tavırlara en iyi 
cevabı vereceğinize ben gönülden inanıyo-
rum. Yerel yönetim, belediyecilik bizim işi-
mizdir, bizim uzmanlık alanımızdır, bizim 
ustalık alanımızdır. Biz, on yılların verdiği 
tecrübeyle bu yasayı çıkardık. İnşallah 
bu yasa sayesinde, şehirlerimizi çok daha 
hızlı, eş zamanlı ve uyumlu şekilde büyü-
tecek, hem hizmet artacak, hem kaynak-
lar tasarruflu kullanılacak. Göreceksiniz, 
hem Denizli, hem Tavas, hem diğer ilçeler, 
inşallah daha iyi hizmete, yatırıma, esere 
kavuşacak.

Sevgili kardeşlerim, sevgili Tavaslılar…

Türkiye için, gerçekten çok tarihî, çok 
önemli ve anlamlı günlerden geçiyoruz. 
Önceki gün, İstanbul’da, Türkiye’nin, 76 
milyon aziz milletimizin gururunu kabar-
tacak, umut verici, heyecanlı bir tören ger-
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çekleştirdik. Türkiye’nin, İkinci Millî Savaş 
Gemisi’ni, Büyükada adını verdiğimiz 
gemimizi, önceki gün, yani Preveze Deniz 
Zaferi’mizin 475’inci yıldönümünde, de-
nizlere uğurladık. 2004 yılında, MİLGEM 
Projemizi hayata geçirdik.

Nedir bu proje? Denizaltı ve gemilerden 
oluşan, 8 adet savaş aracının, milli imkan-
larla, kendi tersanelerimizde inşa edilmesi 
projesi. Hazırlıkları yaptık, işe başladık ve 
2 sene önce, ilk gemiyi inşa ettik, Heybeli-
ada adını verdik ve denizlerimize yolladık. 
2 sene sonra, yani önceki gün de, ikinci 
gemiyi tamamladık, onu da denizlerimize 
uğurladık.

Şimdi, 2 yeni geminin daha inşasına başlı-
yoruz. Onları da İstanbul Tersane Komu-
tanlığı’mızda biz inşa edeceğiz. Onları da 
yerli imkanlarla inşa edeceğiz. Dikkatinizi 
çekiyorum: Türkiye, dünyada, kendi gemi-
sini inşa edebilen 10 ülke arasında yerini 
aldı. Savunma sanayimizin ihtiyaçlarını 
artık yüzde 50’nin üzerinde bir oranla içer-
den, yerli imkanlardan karşılıyoruz. 

11 yıl önce bu oran yüzde 25’di. İnşallah 
daha fazla yatırımla, daha fazla yetişmiş 
elemanla, bu oranı yüzde 100’lere kadar 
ulaştıracak, dünyanın en güçlü ordula-
rından birine olduğu kadar, en güçlü sa-
vunma sanayilerinden birine de biz sahip 
olacağız.

Sadece gemi değil… İnsansız Hava Araçları 
üretmeye başladık. Kendi helikopterle-
rimizi tasarlamaya, üretmeye başladık. 
Kendi tanklarımızı tasarlamaya, üretmeye 

başladık. Millî piyade tüfekleri, uzun men-
zilli silahlar, kendi uydularımızı üretmeye 
başladık. Bu ivmeyi artırarak sürdürecek, 
Türkiye’ye inşallah daha büyük gururlar 
yaşatacağız.

Sevgili kardeşlerim…

İstanbul’daki bu tarihî törenin ardından, 
dün ve bugün, Denizli’de tarihî açılışlar 
yapıyoruz. Buradan Ankara’ya geçecek, 
yarın da Ankara’da, tüm Türkiye’yi, hatta 
bölgemizi yakından ilgilendiren yine tarihî 
bir gelişmeyi kamuoyuna duyuracağız. 
Yarın, saat 11’de, Ankara’da, yeni demok-
ratikleşme paketini açıklayacak, büyüyen 
Türkiye’ye yaraşan yeni hak ve özgürlükle-
ri teminat altına alacağız.

11 yıldır yaptığımız reformlara yenileri-
ni ekleyecek, Türkiye’yi ağırlıklarından, 
prangalarından, zincirlerinden kurtaraca-
ğız. Bu ilk değil, son da olmayacak. Şartlar 
geliştikçe, imkanlar ilerledikçe, Türkiye 
büyüdükçe, reformlarımızı yapmaya, 
büyüyen Türkiye’ye yakışan adımları ka-
rarlılıkla atmaya devam edeceğiz. Paket 
açıklanınca, reformlarımız tek tek hayata 
geçince, göreceksiniz, Türkiye güç kazana-
cak, Türkiye ivme kazanacak, ekonomi ve 
demokrasi sınıf atlayarak, yeni bir safhaya 
geçecek.

Barış içinde, huzur içinde, kardeşlik için-
de Türkiye daha cesur, daha hızlı, daha 
emin adımlarla büyüyecek. Şimdiden, bu 
demokratikleşme paketinin de hayırlı ol-
masını diliyorum. Tavas’ta açılışını yaptığı-
mız eserlerin bir kez daha Tavas’a, Tavaslı 
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kardeşlerimize hayırlar getirmesini Rab-
bimden niyaz ediyorum. Emeği geçenlere 
teşekkür ediyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum.

Yeniden kavuşmak, yeniden buluşmak 
umuduyla, sağ olun, var olun, Allah’a ema-
net olun…
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Sevgili Adanalılar, çok değerli kardeşle-
rim...

Sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, 
muhabbetle selamlıyorum. Bugün, Adana 
Merkez ve ilçelerde açılışını gerçekleştir-
diğimiz yatırımların, Adana’mıza, tüm 
ilçelerimize hayırlı olmasını Rabbim’den 
niyaz ediyorum.

3 Hafta önce, 14 Eylül’de Adıyaman’day-
dık: 810 milyon liralık yatırımın toplu 

açılışını gerçekleştirdik. Önceki hafta 
sonu, 21 Eylül’de Malatya’daydık: Tam 776 
milyon liralık 93 farklı yatırımın toplu 
açılışını gerçekleştirdik. Geçen hafta sonu 
Denizli’deydik: 876 milyon liralık 84 farklı 
eserin, farklı yatırımın açılışını gerçekleş-
tirdik.

İşte, bugün Adana’dayız… Bugün de Adana 
ve ilçelerinde, 2 gün boyunca büyük bir 
açılış coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz. 
Burada, bir tek açılış töreniyle, Adana ve 

Toplu Açılış Töreni

Adana | 05 Ekim 2013
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ilçelerine, 837 milyon liralık 80 farklı ya-
tırımı, eseri, hizmeti resmî olarak kazandı-
rıyoruz. Yarın Kozan’a gidiyor, orada 19.5 
milyon liralık 13 eser açıyoruz. Oradan 
Ceyhan’a geçiyor, 8 milyon liralık 9 farklı 
eser açıyoruz.

Kozan ve Ceyhan’ı da eklediğimizde, 
Adana’da 2 gün boyunca açılışını yapaca-
ğımız 102 kalem hizmetin toplam tutarı 
864 milyon lira. Son 1 ay içinde, sadece 
4 şehrimize, Adıyaman, Malatya, Denizli 
ve Adana’ya kazandırdığımız yatırımların 
toplam tutarı 3 milyar 326 milyon lira… 
Adeta bir hizmet hasadı gerçekleştiriyo-
ruz… Toprağa attığımız tohumlar filiz 
oldu, fidan oldu, ağaç oldu, meyve verme-
ye başladı ve şimdi hamdolsun o meyveleri 
topluyoruz.

İşte Adana’da, bugün yaptığımız açılışla, 
Yüreğir, Karaisalı, Seyhan, Sarıçam, İma-
moğlu, Yumurtalık, Çukurova, Saimbeyli, 
Aladağ, Pozantı ilçelerimizde, 38 farklı eği-
tim tesisini hizmete alıyoruz. Bu 38 kalem 
eğitim hizmetinin içinde anaokulları var, 
ilkokullar, ortaokullar var. Bu 38 eğitim 
hizmetinin içinde İmam Hatip Liseleri, 
Anadolu İmam Hatip Liseleri, pansiyonlar, 
spor salonları var. Milli Eğitim Bakanlı-
ğı’mıza, özellikle de Hayırseverlerimize, 
bu okulları, bu derslikleri, bu eğitim hiz-
metlerini Adana’mıza kazandırdıkları için 
teşekkür ediyorum.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Ba-
kanlığımız eliyle, Havalimanı kavşağını ta-
mamladık. 17 milyon 600 bin lira yatırım 
bedeliyle, bu büyük eseri Adana’ya kazan-

dırdık, bugün açılışını yapıyoruz. Kültür 
ve Turizm Bakanlığımızın, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığımızın, Orman ve Su 
İşleri Bakanlığımızın, Gıda, Tarım ve Hay-
vancılık Bakanlığımızın, İçişleri Bakanlığı-
mızın Adana’da tamamladıkları yatırımla-
rı da bugün buradan hizmete alıyoruz.

TOKİ’nin, Sarıçam ve Yüreğir’de başlattığı 
projeler tamamlandı. 

2 ilçemizde, toplam 2 bin 304 konutu bu-
gün resmî olarak hak sahiplerine teslim 
ediyoruz. İl Özel İdare’mizin yatırımla-
rını, Seyhan Belediyesi’nin, Tufanbeyli 
Belediyesi’nin, Yüreğir Belediyesi’nin yatı-
rımlarını da yine bugün buradan hizmete 
alıyoruz. Özel Sektörümüz, Adana ve ilçe-
lerinde 596 milyon liralık yatırım gerçek-
leştirdi. Burada özellikle Mehmet Başpınar 
kardeşimizi yürekten tebrik ediyorum.

Mehmet Başpınar kardeşimiz, 525 milyon 
liralık bir yatırımla, Adana’ya 350 işyeri 
kapasiteli bir sanayi sitesi kazandırdı. 
Adana’nın, Türkiye’nin ekonomisine çok 
önemli katkı sağlayacak olan Mehmet 
Başpınar Orta Ölçekli Sanayi Sitesi’nin de 
hayırlı olmasını diliyorum. Yine özel sektö-
rümüz tarafından yapımı tamamlanan di-
ğer 8 yatırımdan dolayı da işadamlarımızı, 
girişimcilerimizi tebrik ediyorum.

Adana Merkez ve ilçelerimize tüm bu yatı-
rımları kazandıran Bakanlıklarımıza, ba-
kan arkadaşlarımıza, Adana Valiliğimize, 
İl Özel İdaremize, ilçe belediyelerimize çok 
çok teşekkür ediyorum. Özel sektörümüze 
ve hayırseverlerimize, Adana’ya yaptıkları 



155

Yeni Türkiye Vizyonu | Ya Allah Bismillah-5

yatırımlardan dolayı ayrıca şükranlarımı 
sunuyorum.

Sevgili Adanalılar, sevgili kardeşlerim...

Bugün açılışını yaptığımız bir eserin üze-
rinde özellikle durmak istiyorum… Adana 
Ticaret Odamız, Kısacıkzade Konağı olarak 
bilinen tarihî binayı restore etti, Adana’ya 
çok önemli bir kültür merkezi kazandırdı. 
Öncelikle, Adana Ticaret Odamıza, Sayın 
Başkan ve Yönetim Kurulu’na, bu güzel 
hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. 
Bu konağın, hem Adana tarihinde, hem de 
Türkiye tarihinde çok önemli, çok anlamlı 
bir yeri var…

Bu konak, Kurtuluş Savaşı’mıza kadar, 
Adana’da Duyun-u Umumiye binası olarak 
kullanılıyordu. Duyun-u Umumiye ney-
di? Osmanlı Devleti’nin dış borçlarıydı. 
1854’te, Osmanlı Devleti, hem dışardan, 
hem de içerde başta Galata Bankerleri 
olmak üzere sermaye sahiplerinden borç 
almaya başladı. Osmanlı’nın borçları arttı, 
faizler arttı, devlet bu borçları ödeyemez 
hale geldi.

Borç verenler, borçlarını tahsil etmek üze-
re Duyun-U Umumiye denen kurumu oluş-
turdular, Osmanlı’nın içişlerine, bütçesine, 
tüm gelirlerine müdahale ederek, borçları 
tahsil etmeye başladılar. İşte, Adana gibi, 
İstanbul gibi, o günün büyük şehirlerinde 
böyle merkezler oluşturuldu. Bu merkez-
lerdeki, çoğu yabancı olan temsilciler, 
bizim halkımıza maalesef çok zulmettiler. 
Halktan vergi topladılar, vergisini verme-

yenin malına el koydular, tarlalarını yaktı-
lar, adeta milletin alın terini yağmaladılar.

1923’te, Cumhuriyetimiz kurulduğunda, 
Osmanlı’nın bu borçları Cumhuriyet’e 
devredildi. 1954 yılına kadar biz bu borç-
ları ödemek zorunda kaldık. 1954 yılında, 
Merhum Menderes döneminde bu borç-
ların son taksitleri ödendi ve bu defter 
kapatıldı. Osmanlı’dan kalan dış borçları 
ödedik; ama bu sefer de Cumhuriyet döne-
minde dış borçlanma başladı. Türkiye, başı 
sıkıştıkça, Uluslararası Para Fonu’ndan, 
diğer kaynaklardan borçlanmaya başladı.

Şimdi bakın… Türkiye’nin dış borçlarıyla 
ilgili olarak maalesef çok yanıltıcı bilgiler 
veriliyor. Buraya, Adana’ya da geliyor, 
yalan yanlış rakamlarla, yalan yanlış 
göstergelerle, Türkiye’nin dış borçlarını 
çarpıtmaya çalışıyorlar. Burada sizlere 
manzarayı çok net bir şekilde anlatmak 
istiyorum…

Sevgili kardeşlerim…

Biz, 2002 sonunda görevi devraldığımızda, 
Kamu net borç stokunun milli gelirimize 
oranı yüzde 61.5’tu… Bu ne demek biliyor 
musunuz? Türkiye’nin her 100 lirasının 
61.5 lirası borçtu… Peki, şimdi ne oldu? 
Biz bu oranı, dikkatinizi çekiyorum, yüzde 
17’ye kadar düşürdük… Millî gelirimizi 
artırdık, faizleri düşürdük, borçları ödedik 
ve şu anda her 100 liranın sadece 17 lirası 
borç… Avrupa Birliği tanımlı orana baktı-
ğımızda, 2002’de her 100 liranın 74 lirası 
borçtu, şu anda biz bunu yüzde 36’nın da 
altına çektik.
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2002 yılında, Türkiye, piyasalardan ortala-
ma yüzde 63 faiz oranıyla borçlanabiliyor-
du. Yani, yapılan her 100 liralık borçlanma 
için, 63 lira faiz ödeniyordu. Şu anda biz 
bunu yüzde 7’ye kadar çektik… Aradaki 
fark 55 puan… Bu 55 puan, artık sizin 
cebinizde kalıyor, milletimizin cebinde, 
kasasında kalıyor.

Bakın, çok çarpıcı bir rakam vereceğim… 
2003 yılında, bütçemizin yüzde 43’ü faiz 
ödemelerine gidiyordu. Bütçedeki her 100 
liranın 43 lirasıyla faiz ödeniyordu. Şu 
anda, bu oran yüzde 13. Yani her 100 lira-
nın 13 lirası faiz ödemesine gidiyor. Peki, 
Türkiye’nin bu düşüşten elde ettiği tasar-
ruf ne? Dikkatinizi çekiyorum: 642 milyar 
lira… Eski parayla 642 katrilyon lira… Yani, 
faizleri düşürdüğümüz için, Türkiye, 642 
milyar lira tasarruf elde etti. Reel olarak 
baktığınızda, bu rakam, bugünün parasıyla 
yaklaşık 900 milyar liraya, yani 900 katril-
yon liraya karşılık geliyor…

Milletimin 900 katrilyon lirasını biz ta-
sarruf ettik, millete kazandırdık, ülkeye 
kazandırdık, size kazandırdık. Bu okullar 
nasıl yapılıyor? İşte bu tasarruf la yapı-
lıyor. Bu hastaneler, bu yollar, köprüler, 
hızlı trenler, havalimanları, konutlar nasıl 
yapılıyor? İşte bu tasarruf la yapılıyor. 
Bitmedi… Biz görevi devraldığımızda 
Türkiye’nin Uluslararası Para Fonu’na bor-
cu 23.5 milyar dolardı… Bu yıl mayıs ayın-
da biz borcu sıfırladık ve bu çok önemli dış 
borcu da kapattık.

Şimdi buraya, Adana’ya gelip milliyetçilik-
ten bahsedenler var… Adana’ya gelip, ulu-

salcılık nutukları atanlar var… Ülkesini, 
milletini sevmek, hakaret dolu, öfke dolu, 
nefret dolu nutuklar atmakla olmaz. Bun-
ların ülke için, millet için yaptıkları ortada, 
bizimki ortada… Kıyas bile kabul etmez… 
Onlar ülkeyi borçlandırdı, biz bu ülkenin 
borçlarını ödedik.

Onlar bize yüksek faiz, yüksek enflasyon bı-
raktı, biz hepsini düşürdük. Milliyetçiyim 
diyenler, ulusalcıyım diyenler, bu ülkenin, 
bu milletin, bizim aziz bayrağımızın, Türk 
liramızın, bizim pasaportumuzun itibarını 
yerlerde süründürdüler. Biz geldik, ülke-
mizin de, milletimizin de, bayrağımızın, 
Türk liramızın, pasaportumuzun da itiba-
rını iade ettik, o itibarı yükselttik.

Biz slogan milliyetçisi değiliz… Bizim için 
milliyetçilik, millet için hizmet üretmek, 
milletin itibarını yüceltmek, milletin ih-
tiyaçlarına cevap vermektir. Her sabah, 
çocukları sıraya dizip, yağmurun, karın, 
soğuğun, sıcağın altında, o çocuklara, geri 
kalmış ülkeleri çağrıştıran, soğuk savaş dö-
neminin Demirperde ülkelerini hatırlatan 
sloganlar attırmak, milliyetçilik değildir.

Milliyetçilik, o çocuklara okuyacakları 
okul inşa etmektir. Milliyetçilik, o çocuk-
lara, insanca eğitim görecekleri sınıf lar 
inşa etmektir. Milliyetçilik, çocuklara, en 
modern eğitim imkanlarını sunmaktır. En 
önemlisi de milliyetçilik, çocuklara slogan 
attırmak değil, onlara bir vizyon, bir ufuk 
sunmaktır, onlara güçlü bir Türkiye ema-
net etmektir.
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Şimdi çıkmışlar, Genel Merkez Binalarının 
üzerine, ilkokullarda okutulan Andımızı 
asmışlar… Herhalde Genel Başkanları, gi-
rip çıkarken baksın da ezberlesin ve doğru 
okusun diye onu oraya asmışlar… Biliyor-
sunuz, grup toplantılarında, Andımızı bıra-
kın ezberden okumayı, kağıttan bile doğru 
okuyamadı… Bunlar tarihleri boyunca 
ne yaptılar? Türküm dediler, Türkiye’nin 
itibarını yerlerde süründürdüler… Doğ-
ruyum dediler, Türkiye’yi yolsuzluklara 
mahkûm ettiler… Çalışkanım dediler, 
yıllarca yan gelip yattılar, Türkiye’yi faize, 
enflasyona, işsizliğe mahkûm ettiler…

Bal bal demekle ağız tatlanmaz… Lafla pey-
nir gemisi yürümez… Mesele slogan atmak 
değil, mesele iş yapmak… Biz iş yapıyoruz, 
biz eser üretiyoruz, hizmet üretiyoruz, 
Türkiye’nin ve milletin gücüne güç katı-
yoruz. Biz bunlara aldanıp, yolumuzdan 
kalmayacağız. Biz bunlara laf yetiştirmeye 
uğraşıp, millete hizmetten geri durmayaca-
ğız. Önceki gün bir televizyon programın-
da da söyledim… Bunların edep dışı, adab 
dışı sözlerine cevap vererek, biz vaktimizi 
heba etmeyecek, millete hizmeti aksatma-
yacağız.

Adanalı, Çukurovalı Karacoğlan’ın çok gü-
zel, çok anlamlı bir nasihatı var… Diyor ki 
Karacoğlan:
Mecliste arif ol, kelamı dinle.

El iki söylerse, sen birin söyle.

Elinden geldikçe sen iyilik eyle,

Hatıra dokunup yıkıcı olma…

Biz, Adanalı, Çukurovalı Karacoğlan’a ku-
lak verecek, iş üretecek, iyilik üretecek, 
yıkıcı değil, yapıcı olmaya devam edeceğiz. 
Bakın, önceki hafta, İstanbul’da bir tören 
gerçekleştirdik… Türkiye’nin tersanele-
rinde, Türkiye’nin yerli imkanlarıyla inşa 
edilen, 2’inci Savaş Gemimizi Deniz Kuv-
vetleri Komutanlığımıza teslim ettik. 2004 
yılında MİLGEM adı verilen projeyi baş-
lattık, 2011’de ilk gemimizi tamamladık, 
denizlere uğurladık, önceki hafta da 2’inci 
gemimizi yaptık, denizlere uğurladık.

Şu anda da, 2 geminin daha inşasına başla-
dık. Türkiye, dünyada kendi savaş gemisi-
ni inşa edebilen 10 ülkeden biri konumuna 
yükseldi. 2003 yılından önce, ordumuzun 
ihtiyaçlarının yüzde 75’i dışarıdan, itha-
latla karşılanıyordu… Şu anda, biz birçok 
ihtiyacı içerde imal ediyoruz, ordumuzun 
ihtiyaçlarının yüzde 50’den fazlasını yerli 
imkanlarla kendimiz üretiyoruz. Hayalleri 
hedefe, hedefleri tek tek gerçeğe dönüştü-
rüyoruz. Hem ekonomiyi büyütüyor, hem 
demokrasiyi tahkim ediyor, Türkiye’yi 
güçlü bir ekonomi, güçlü bir demokrasi 
üzerinde geleceğe taşıyoruz.

Sevgili kardeşlerim, sevgili Adanalılar...

Geçen hafta başında, Pazartesi günü kamu-
oyuna duyurduğumuz demokratikleşme 
paketi, inşallah Türkiye’de hem demokrasi-
ye, hem ekonomiye, hem de kardeşliğimize 
güç katacak. Biz, sağdan, soldan ne denil-
diğine değil, sizin ne dediğinize bakarız. 
Milletimiz bize yetki verdi, görev verdi, 
milletimiz bize bir emanet yükledi, biz şu 
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anda o emanetin hakkını veriyor, görevi-
mizi yapıyoruz.

Sizin istemediğinizi biz istemeyiz. Sizin 
onaylamadığınızı, biz onaylamayız. Biz, 
milletin hakkını, hukukunu, temel hak ve 
özgürlüklerini pazarlık konusu yapmayız, 
kimseyle pazarlık etmeyiz. Parti programı-
mızda, Hükümet programlarımızda, seçim 
beyannamelerimizde ne dediysek, kongre-
lerimizde ne söylediysek, bugün de sadece 
onu yapıyoruz.

11 yıl boyunca, yaptığımız her reforma 
karşı çıkanlar, yaptığımız her reformdan 
korku senaryosu üretenler, bugün de 
aynısını yapıyorlar. Göreceksiniz, onlar 
kaybedecek, Türkiye kazanacak… Deği-
şime direnenler, statükoyu savunanlar, 
Türkiye’yi haklarından mahrum edenler, 
kardeşliğin önünü tıkayanlar kaybedecek; 
Türkiye kazanacak, ekonomi kazanacak, 
demokrasi ve kardeşlik kazanacak. Bu yeni 
reform paketinin de bir kez daha ülkemize, 
milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

Sevgili kardeşlerim, sevgili Adanalılar…

4 Haziran 2011’de Adana’ya geldik, burada 
sizlerle hasret giderdik… O gün, burada, 
bu meydanda Adana için bazı yatırımla-
rımızdan bahsetmiştik. Biz, geçmişteki 
siyasetçiler gibi, söyleyip unutanlardan ve 
unutturanlardan değiliz… Biz neyi söyle-
diysek, onun peşine düşeriz, yerini bulun-
caya kadar da peşini bırakmayız…

Evet… 2011’de, Adana’ya, Güney Çevre 
Yolu ve Demiryolu Ağı’nı söylemiştik. Aynı 

yıl, yani 2011’de, bu projenin çalışmaları-
nı başlattık. Aralık ayında inşallah proje 
çalışmalarını bitiriyoruz. Proje ve kamu-
laştırma çalışmalarının ardından ihaleyi 
yapacak, inşallah 2015’te, 28 kilometrelik 
Güney Çevre Yolu ve Demiryolu Ağı’nı 
Adana’ya kazandıracağız.

Adana’ya söylediğimiz bir başka yatırımı-
mız ise Metro’ydu. Metro’nun, Ulaştırma 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımıza 
devredileceğini ve hızla inşa edileceğini 
söylemiştik. Bunu gerçekleştirmek için 
Adana Büyükşehir Belediyesi’nin, bakan-
lığımıza uygulama projesini hazırlayıp 
vermesi gerekiyor. Bu projeyi Belediye ma-
alesef henüz hazırlayamadı. İnşallah, 30 
Mart 2014’te, Yerel Seçimlerin ardından, 
Adana’nın belediyecilikteki talihini de 
değiştirecek, bu sorunları tek tek ortadan 
kaldıracak, metroyu da tamamlayacağız.

2011’de Adana’ya söylediğimiz bir diğer 
yatırım ise Yüreğir Kültür Merkezi’ydi. 
Bunu da tamamladık… 360 kişilik salo-
nuyla, toplantı salonları, kütüphane, sergi 
salonları, atölyeleriyle Adana ve Yüreğir’e 
modern bir kültür merkezi kazandırdık. 
Bugün de bu kültür merkezimizin açılışını 
yapıyoruz.

Adana’ya 33 bin kişilik bir stadyum yapa-
cağımızı söylemiştik. Söylediğimizin ar-
kasında durduk, stadyumun sözleşmesini 
19 Eylül 2013 tarihinde, yer teslimini ise 
23 Eylül 2013 tarihinde yaptık. TOKİ’nin 
yaptığı stadyumun toplam maliyeti 140 
milyon lira. İnşallah 2015 Aralık ayında da 
tamamlamayı hedefliyoruz.
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Çukurova Bölgesel Havalimanı demiştik… 
Yap-İşlet-Devret modeli ile yapacağımız 
Çukurova Bölgesel Havalimanın yer tes-
limini 15 Mart 2013 tarihinde yaptık. 
Yatırım süresi 36 ay olan bölgesel havali-
manını 2016 yılında tamamlamayı hedef-
liyoruz. Toplam yatırım tutarı 357 milyon 
71 bin 685 avro olan havalimanı Adana, 
Mersin ve Çukurova bölgesine hitap ede-
cek. Havalimanı yapımı için 8 milyon met-
rekarenin üzerinde bir alan kamulaştırıldı. 
İlk aşamada 15 milyon yolcu kapasitesine 
sahip, hem iç hem de dış hat trafiğine açık 
ve büyüyebilir şekilde yapılacak havalima-
nının kapasitesinin daha sonra 30 milyona 
çıkarılmasını planlıyoruz. 

Adana için söylediğimiz bir başka yatırımı-
mız ise şehir hastaneleriydi. Bu noktada da 
dediğimizi yapıyoruz, hazırlıkları tamam-
ladık ve bugün, Adana Şehir Hastanesi’nin 
temelini işte burada atıyoruz. İlk etapta 
1.320 yataklı olarak planladığımız şehir 
hastanesinin kapasitesini 1.550 olarak 
arttırdık. Bu hastane tamamlandığında, 
içinde, 584 yataklı Genel Hastane, 349 ya-
taklı Kadın Doğum Hastanesi, 189 yataklı 
Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi, 182 ya-
taklı Onkoloji Hastanesi, 150 yataklı Fizik 
Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, 100 
yataklı Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri 
Hastanesi yer alacak. İnşaatı en kısa süre-
de tamamlayıp, Adana’ya, çok büyük, çok 
modern, sadece Adana’nın değil, bölge ille-
rin de ihtiyacına cevap verecek bir hizmet 
kazandırmış olacağız. Bunun da şimdiden 
hayırlı olmasını diliyorum.

Evet… İnşallah, 2 gün boyunca Adana’da 
misafiriz. Akşam Adana’da kalacak, yarın 
da Kozan ve Ceyhan’da açılışlara devam 
edeceğiz. Bugün burada yaptığımız açı-
lışların tekrar hayırlı olmasını diliyorum. 
Temelini attığımız hastanenin bir an önce 
tamamlanmasını temenni ediyorum.

Bakanlıklarımızı, kurumlarımızı, özel sek-
törümüzü ve hayırseverlerimizi, bu hizmet 
ve yatırımlarından dolayı tebrik ediyor, te-
şekkür ediyorum. Sizlerin de, yaklaşmakta 
olan Kurban Bayramınızı şimdiden tebrik 
ediyor; ailenizle, sevdiklerinizle, huzurlu 
bir bayram geçirmenizi Rabbim’den niyaz 
ediyorum.

Allah, yollumuzu, bahtımızı açık etsin. 
Allah yar ve yardımcımız olsun diyor, siz-
leri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, hepinizi 
Allah’a emanet ediyorum…
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Sevgili Kozanlılar, sevgili Adanalılar, çok 
değerli kardeşlerim…

Sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, 
muhabbetle selamlıyorum. Yiğitler diyarı 
Kozan’a, destanlar, efsaneler, kahraman-
lıklar diyarı Kozan’a, tarih ve medeniyet 
şehri Kozan’a, burada yaşayan tüm kardeş-
lerime selamlarımı, sevgilerimi yolluyo-
rum. Kozanlı Dadaloğlu diyor ki: Yiğit olan 
yiğit, sözünde durur…

Evet… Biz de bir sözümüzün eriyiz. 
Kozan’a hizmet üreteceğiz dedik, Kozan’a 
yatırım yapacağız dedik, Kozan’a gelip siz-
leri ziyaret edeceğiz dedik ve ne dediysek, 
ne söylediysek yaptık, yapıyoruz. Dün, 
Adana’da, Adana Merkez ve ilçelerine ka-
zandırdığımız 837 milyon liralık hizmet ve 
yatırımın toplu açılışını yaptık.

Bugün Kozan’da, 19.5 milyon liralık yatı-
rım ve hizmetin resmî açılışını yapıyoruz. 
Buradan inşallah Ceyhan’a geçiyor, orada 

Toplu Açılış Töreni

Kozan, Adana | 06 Ekim 2013
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da 8 milyonluk yatırımın açılışını yapıyo-
ruz. Böylece, 2 günlük ziyaretimiz boyun-
ca, Adana’ya toplam 864 milyon liralık ya-
tırım kazandırıyoruz. Kozan’a, 6 tane yeni 
okul kazandırdık… Anadolu Öğretmen 
Lisesi, Fatih Anadolu Lisesi, Hayırseverle-
rimiz tarafından yaptırılan Faydalı Dede 
Mehmet Akçalı Vakfı İlkokulu ve Çandık 
İlkokulu, ortaokulu, Tavşantepe Anaokulu, 
Şefkat Anaokulu… Bütün bu okulları bitir-
dik, bugün resmî olarak hizmete alıyoruz.

İl Özel İdaremizin tamamladığı Ergenuşağı 
ve Alapınar içmesuyu, sulama projelerini 
de bugün burada hizmete alıyoruz. Kozan 
Belediyemizin yapımını tamamladığı 4 
önemli projenin de resmî açılışını bugün 
yapıyoruz. Ayrıca, Gıda, Tarım ve Hay-
vancılık Bakanlığı’mızın bir projesinin 
de resmî açılışını buradan yapıyoruz. 13 
kalem, 19.5 milyonluk tüm bu eser ve hiz-
metlerin Kozan’a, Kozanlı kardeşlerimize 
hayırlı olmasını diliyorum. Bakanlıkları-
mıza, Valilik, İl Özel İdaresi ve kaymakam-
lığımıza, Kozan Belediyemize, Hayırsever-
lerimize teşekkür ediyorum.

Kozan’da çok önemli projelerimiz de 
devam ediyor… 16 Nisan 2012 tarihli Ba-
kanlar Kurulu kararımızla Kozan’a Çuku-
rova Üniversitesi’ne bağlı Kozan İşletme 
Fakültesi’ni kurduk. Kozan’a bir Kültür 
Merkezi yapıyoruz. Proje bedeli 9 milyon 
lira olan Kültür Merkezi 312 kişilik bir 
salon, okuma, sergi ve halk oyunları birim-
lerinden oluşuyor. İnşallah bu yılsonuna 
kadar tamamlamayı planlıyoruz. Eğitim-
den sağlığa, adaletten emniyete, tarımdan 
enerjiye, kültür ve turizmden ulaştırmaya 

kadar, her alanda Kozan’ın ihtiyaçlarını 
karşılıyor, bu tarih şehrini, bu medeniyet 
şehrini her gün biraz daha büyütüyoruz.

Sevgili kardeşlerim…

Geçen yıl çıkardığımız yeni Büyükşehir 
yasasıyla, Adana ili içindeki tüm beldeler 
ve köyler mahalle statüsüne kavuşuyor. 
Artık, Adana Büyükşehir Belediyesi, sade-
ce merkez ilçelere değil, Adana’nın tama-
mına hizmet üretecek, hizmet götürecek. 
Yani, Kozan, hem Kozan Belediyesi’nin 
hizmetlerinden, hem Adana Büyükşehir 
Belediyesi’nin hizmetlerinden istifade ede-
cek. Büyükşehir’in ödeneklerini artıracak, 
böylece Adana geneline sunacağı hizmetle-
ri yoğunlaştıracak, hızlandıracağız.

Adana’nın, Kozan’ın en uzaktaki köyleri 
dahi, mahalle statüsünde büyükşehirden 
hizmet alacak. Bir yandan tasarruf sağlaya-
cak, bir yandan hizmetleri çok hızlı, çok ka-
liteli şekilde, koordineli şekilde Adana’nın 
geneline ulaştıracağız. Bu sistemi İstanbul 
ve Kocaeli’de test ettik, bu iki şehrimizde 
başarı sağladık, şimdi 30 büyükşehrimizde 
bu sisteme geçiyoruz. Sizin desteğinizle, 
sizin hayır dualarınızla, inşallah, 30 Mart 
seçimlerinin ardından da, hem Adana Bü-
yükşehirde, hem Kozan’da sizlere hizmet 
üretmeye, başlayan projelerimizi tamam-
lamaya, yeni projelerle ilerlemeye devam 
edeceğiz.

Biz Türkiye’ye sevdalıyız, bu millete sevda-
lıyız… 76 milyonun tamamına aynı nazarla 
bakıyor; 76 milyon Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşının her birine eşit hizmet götür-
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menin mücadelesini veriyoruz. Ne yapı-
yorsak, hangi adımı atıyorsak, ülkemiz için 
yapıyor, milletimiz için yapıyor, Ay Yıldızlı 
Bayrağımızı daha yüksek burçlara dikmek 
için yapıyoruz.

Şu hususun, burada özellikle altını çizmek 
istiyorum… Bakınız, Türkiye, son 11 yılda, 
ekonomisini ve demokrasisini çok güçlen-
dirdi. Türkiye, ekonomisiyle, demokrasi-
siyle büyüyerek, hayallerini hedefe, hedef-
lerini gerçeğe dönüştürdü. Bundan sonra 
da, ekonomi ve demokrasiyi atbaşı büyü-
tecek, geleceğin büyük Türkiye’sini, güçlü 
bir ekonomi ve güçlü bir demokrasi ile 
inşa edeceğiz. Demokrasideki her atılım, 
her reform, ekonomiyi daha da büyütecek; 
ekonomi büyüdükçe, özgürlükler, haklar 
daha da genişleyecek, kardeşliğimiz daha 
da güç kazanacak.

Bakın, size burada sadece bir sektörden 
örnek vereceğim… Türkiye’nin işadamları, 
müteahhitleri, on yıllardır yurtdışında iş 
yapıyor, çok büyük projeleri inşa ediyorlar. 
1972 yılından 2003 yılına kadar, yani 30 
yılda, bizim işadamlarımız, yurtdışında 46 
milyar dolarlık iş üstlendiler… 2003 yılın-
dan bugüne kadar ise, 11 yılda, iş adam-
larımız yurt dışında 214 milyar liralık iş 
üstlendiler.

Dünyanın en büyük limanlarını, iş mer-
kezlerini, yollarını, spor tesislerini, baraj-
larını, şu anda Türk işadamları, Türk mü-
teahhitleri, Türk firmaları inşa ediyorlar… 
Yurtdışında işler büyüdükçe, o ülkeler ka-
dar, Türkiye kazanıyor, Türkiye’nin mimar-
ları, mühendisleri, işçileri kazanıyorlar. 

Yurtdışında işadamlarımız işleri başarıyla 
tamamlayınca, Türkiye’nin ve insanımızın 
dünyadaki itibarı daha da artıyor.

Şu anda, dünyada, Çin’den sonra en fazla, 
Türkiye’nin firmaları uluslararası proje 
üstleniyorlar. Bu nasıl oluyor? Türkiye’nin 
ekonomisi büyüdükçe, uluslararası başarı-
ları da büyüyor. Türkiye’nin demokrasisi 
sağlamlaştıkça dünyadaki itibarı da güç 
kazanıyor. Türkiye’de kardeşlik güç ka-
zandıkça, dünyadaki etkinliğimiz daha da 
artıyor. İşte, hiç hız kesmeden, hiç ivme 
kaybetmeden, Türkiye’yi bu şekilde büyüt-
meye, yüceltmeye devam edeceğiz.

Şuraya dikkatinizi çekiyorum sevgili Ko-
zanlılar… 11 yıl boyunca, biz hangi refor-
mu yaptıysak, hangi yeniliği getirdiysek, 
hangi engeli ortadan kaldırdıysak, birileri 
çıktı, Türkiye bölünüyor dedi, Türkiye par-
çalanıyor dedi, Türkiye zayıflıyor dedi… 
Bunu söyleyenler, her seferinde yanıldı-
lar… Her reformla birlikte Türkiye daha da 
güç kazandı. Her yenilikle birlikte Türkiye 
daha da büyüdü. Engellerin ortadan kalk-
masıyla, Türkiye zincirlerinden, prangala-
rından kurtuldu ve atılım yaptı.

Şimdi, pazartesi açıkladığımız demok-
ratikleşme paketiyle birlikte, o malum 
çevreler, adeta papağan gibi, aynı türküyü 
söylemeye, aynı masalı anlatmaya yeniden 
başladılar. Göreceksiniz, onlar bir kez daha 
yanılacak. Onlar bir kez daha kaybedecek, 
Türkiye bir kez daha kazanacak. Bu reform 
paketiyle birlikte, Türkiye gücüne güç 
katacak, emin adımlarla geleceğe doğru 
ilerleyecek.
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Biz, bu reform paketini de sizlere danışa-
rak, sizlerle konuşarak, sizlerle istişare 
ederek hazırladık. Sizin onay vermediğiniz 
hiçbir konuda biz onay vermeyiz. Sizin 
istemediğinizi, emin olun biz de isteme-
yiz. Bu paket, 76 milyonun paketidir. Bu 
reform maddeleri, 76 milyonun her bir 
ferdini memnun edecek, hepsine yeni hak-
lar sağlayacak bir pakettir. Biz kimin ne de-
diğine değil, milletin ne dediğine bakarız. 
Milletim bu reformlardan memnun ve biz 
de ölçü olarak işte bu memnuniyeti alırız.

İnşallah, bu reformlarla, Türkiye daha öz-
gür, daha güçlü, daha bir kardeşçe gelece-
ğe ilerleyecek. Bu düşüncelerle sözlerime 
son verirken, bugün Kozan’da açılışını 
yaptığımız eser ve hizmetlerin tekrar ha-
yırlı olmasını diliyorum. Bakanlıklarımıza, 
Bakan arkadaşlarımıza, kurumlarımıza, 
hayırseverlerimize tekrar teşekkür ediyo-
rum.

Yeniden kavuşmak, yeniden hasret gider-
mek umuduyla, sizleri de Allah’a emanet 
ediyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlı-
yorum.
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Sevgili Ankaralılar, çok değerli kardeşle-
rim, hanımefendiler, beyefendiler...

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor; 
temelini attığımız Etlik Şehir Hastanesi’nin 
Başkent Ankara’mıza, ülkemize, milletimi-
ze, projenin tüm taraflarına hayırlı olması-
nı Allah’tan niyaz ediyorum.

Biliyorsunuz, geçtiğimiz ay İstanbul’da 
düzenlenen bir törenle 14 ilimizde yapı-

lacak 15 şehir hastanesinin protokolünü 
imzalamıştık. Hiç vakit kaybetmeden 
çalışmalara başlamış, 18 Eylül’de ilk ola-
rak Bilkent Şehir Hastanesi’nin temelini 
atmıştık. Ardından 5 Ekim’de Adana Şehir 
Hastanesi’nin temelini attık. Bugün de 
Etlik Şehir Hastanesi’nin temelini atmak 
üzere bir aradayız. Bugün attığımız teme-
lin de süratle yükselmesini, 8 ayrı hastane, 
1 otel ve Sağlık Müdürlüğü binasından 

Etlik Şehir Hastanesi Temel 
Atma Töreni

Ankara | 22 Ekim 2013
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oluşan bu 3 bin 566 yataklı kompleksin bir 
an önce tamamlanmasını diliyorum. 

Diğer şehir hastaneleri gibi, Etlik’teki bu 
kampüslerimiz de, sadece Ankara’ya değil, 
çevre şehirlere de hizmet verecek. Buraya 
gelecek hastalarımız ve onların yakınları, 
sıkıntı çekmeden, semtten semte koşuş-
turmadan, aynı alan içinde hem en kaliteli 
hizmeti alacak, hem de tüm ihtiyaçlarını 
temin edebilecekler. Kamu-özel sektör iş-
birliği ile 42 ayda inşa edilecek, 2 milyar 
400 milyon lira yatırım bedeli olan, 20 bin 
kişinin istihdam edileceği, günde 50 bin 
kişiye hizmet verecek bu dev yatırımın An-
kara’mıza, ülkemize, milletimize şimdiden 
hayırlı olmasını diliyorum. 

Sağlık hizmetleri konusunda dünyada ör-
nek olarak gösterilen ülkemizin, bu proje-
lerin tamamlanmasıyla, inşallah çok daha 
ileri, çok daha gıptayla izlenen bir yere ge-
leceğine inanıyorum. Sağlık Bakanlığı’mız 
ve proje ortağı özel sektör firmalarımız 
başta olmak üzere, bu büyük projede bugü-
ne kadar emeği geçen, bundan sonra görev 
alacak olan herkese de şimdiden şükranla-
rımı ifade ediyor, başarılar diliyorum.

Değerli kardeşlerim…

Görevi devraldığımız 2002 yılı Kasım ayın-
da, Türkiye’yi 4 temel üzerinde yükseltece-
ğimizi söylemiştik. Bunları da eğitim, sağ-
lık, adalet ve emniyet olarak ifade etmiştik. 
11 yıl sonra dönüp baktığımızda, gerçek-
ten de bu dört alanda Türkiye’de tarihî bir 
dönüşüm gerçekleştirdiğimizi görüyoruz. 
Elbette bunlarla sınırlı kalmadık; aynı şe-

kilde ulaştırmada, haberleşmede, enerjide, 
turizmde, konutta ve diğer tüm alanlarda 
ülkemizi, Cumhuriyet tarihi boyunca ya-
pılanlara denk, çoğu konuda daha fazla 
hizmetlere kavuşturduk. 

Bilhassa sağlık alanında yaptığımız hiz-
metlerin manasını, 11 yıl, 15 yıl, 20 yıl 
önce ülkemizde bu işlerin nasıl yürüdüğü-
nü bilenler anlayabilir, yapılanların hakkı-
nı ancak bunlar teslim edebilir. Memurun 
ayrı, işçinin ayrı, pek çok kurumda çalışa-
nın ayrı hastanesinin olduğu, ne doktora, 
ne ilaca ulaşılamadığı, sağlam insanı hasta 
edecek çarpık bir sağlık sisteminden bu-
güne nasıl geldiğimizi, yaşı 30’un, 40’ın 
üzerinde olanlar gayet iyi biliyor. 

Bugün aile hekimiyle, polikliniğiyle, has-
tanesiyle, her türlü aracı, gereciyle, ilacıyla 
bir el uzatımı mesafede olan sağlık hizmet-
leri, 11 yıl önce hayal bile edilemiyordu. 
Normal vatandaş bir yana, parası olan bile 
bu imkanlardan faydalanma konusunda 
ciddi sıkıntılar yaşıyordu. Tedavi parasını 
ödeyemediği için hastanelerde rehin ka-
lan, ilacını bulamayan, bulsa bile alamayan 
insanların durumları artık gazetelerde, 
televizyonlarda haber konusu bile yapıl-
mıyordu; o derece sıradanlaşmış, o derece 
yaygınlaşmıştı. 

Uçak ambulansı, helikopter ambulansı, 
arazi ambulansı, kar paletli ambulansı bir 
kenara bırakın, tam donanımlı herhangi 
bir ambulans bulmak bile mümkün değil-
di. Mezraları, köyleri saymıyorum; şehir 
içinde dahi hastalar hastaneye ancak oto-
büsle, dolmuşla, varsa özel aracıyla veya 
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parası varsa taksiyle gidebiliyordu. Has-
taneye ulaştığında ise teşhis için gereken 
araç-gereçlerin pek çoğu olmadığı veya 
çalışmadığı için oradan oraya gitmekten 
sağlığını tümden kaybediyordu. Bunları 
sözle anlatmak zor; ne demek istediğimi 
ancak yaşayanlar bilir. 

Şunu unutmayın değerli kardeşlerim… 
Devlet, millet için vardır… Devlet, mille-
tiyle vardır, milletine hizmet etmek için 
vardır. Şeyh Edebali’nin, Osmanlı Cihan 
Devleti’nin Kurucusu Osman Gazi’ye ettiği 
nasihatteki gibi, “İnsanı yaşat ki, devlet ya-
şasın”. Vatandaşları arasında ayrım yapan, 
bir kısım vatandaşını makbul, diğerini hor 
gören bir devlet, adil bir devlet olamaz. 
Vatandaşını, en temel insani haklarından 
mahrum eden, vatandaşını eski, köhne, 
hantal hizmet anlayışına mahkum eden bir 
devlet, sosyal bir devlet olamaz.

Bu hastaneler, benim aziz milletimin 
emekleriyle, o emeklerinden artırdığı ver-
gileriyle inşa ediliyor. Bu hastanelerin tüm 
çalışanları, benim aziz milletimin vergile-
riyle maaşlarını alıyor. Öyleyse, hastaneler 
de, çalışanlarımız da, millete en kaliteli, en 
iyi, en hızlı hizmeti vermekle sorumludur-
lar. Devlet, işte bu mekanizmayı kurmakla, 
bu mekanizmanın saat gibi işlemesini sağ-
lamakla sorumludur.

Biz, milletten alınanı, hizmet olarak geri 
milletimize iade ediyoruz. Milletimize, 
hakkını teslim ediyor, hak ettiği en kaliteli 
hizmeti ayağına getiriyoruz. Sadece Anka-
ra’daki değil, sadece Ankara’nın ilçelerin-
deki değil, çevre illerdeki kardeşlerimiz de 

şifa için buraya gelecek, oradan oraya koş-
turmadan, hastane içinde hasta olmadan, 
kendisine yaraşan hizmeti alacak, inşallah 
şifa bulmuş şekilde evine dönecek. Devlet 
ile millet arasında bu memnuniyet katsa-
yısı arttıkça, Türkiye daha hızlı büyüyecek, 
daha sağlıklı şekilde geleceğe ilerleyecek.

Değerli kardeşlerim, sevgili Ankaralılar…

Önümüzdeki hafta, Salı günü, inşallah 
Cumhuriyetimizin 90’ıncı kuruluş yıldö-
nümünü kutlayacağız. 11 yıl boyunca, 
Türkiye’yi büyütmek, milletimizi hak ettiği 
hizmetlere kavuşturmak, Cumhuriyetimi-
zin gücüne güç katmak için çok yoğun gay-
ret içindeyiz. 11 yılda ülkemize, milletimi-
ze, Cumhuriyetimize çok büyük hizmetler 
kazandırdık. İşte, 90’ıncı yıldönümünde, 
İstanbul’da küresel ölçekte bir projenin 
açılışını yapacağız.

Marmaray ile, denizin altına döşenen 
tüneller aracılığıyla, Asya ile Avrupa’yı 
buluşturuyor, 122 yıllık bir rüyayı artık 
gerçeğe dönüştürüyoruz. Sadece İstanbul’a 
değil, tüm Türkiye’ye, hatta tüm dünyaya 
hizmet verecek tarihî nitelikte bir projeyi 
29 Ekim’de hizmete alıyoruz. Cumhuriyet, 
ekonomi güçlüyse güçlüdür. Cumhuriyet, 
demokrasi güçlüyse güçlüdür. Cumhuri-
yet, eğer cumhur, yani millet, yani sizler 
memnunsanız güçlüdür.

Biz de Cumhuriyetimizi güçlendirmek 
için, ekonomiyi, demokrasiyi büyütüyor, 
milletin memnuniyetini artırmanın sa-
mimi mücadelesini veriyoruz. Ülkemizi 
kardeşlik zemininde, huzur ikliminde 
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büyütmeye, güçlendirmeye, milletimi-
zin refahını artırmaya devam edeceğiz. 
Türkiye’yi 2023 yılında dünyanın en bü-
yük 10 ülkesinden biri haline getirme he-
defimize inşallah ulaşacağız. 

Ekonomimizle, demokrasimizle, dış po-
litikamızla, ihtiyacı olan her ülkeye, her 
topluma elimizi uzatmaya devam ederek 
güçlü Türkiye’yi inşa mücadelemizi son 
nefesimize kadar sürdüreceğiz. Bu doğ-
rultuda reformlarımızı kesintisiz şekilde 
devam ettireceğiz. 

Bu süreçte, Cumhuriyetimizin başkenti 
olan Ankara, sadece Türkiye’nin değil, 
bölgesinin ve dünyanın da cazibe merkezi 
olacaktır. Ankara’yı, sağlıktan eğitime, ula-
şımdan konaklamaya kadar her alanda bu 
yeni ve önemli rolüne hazırlıyoruz, hazırla-
maya devam edeceğiz. Bugün temelini attı-
ğımız Etlik Şehir Hastanesi de Ankara’nın 
sağlık alanında cazibe merkezi haline 
gelmesine katkı sağlayacak çok önemli bir 
eser olacaktır. 

Ben bir kez daha temelini attığımız bu 
eserin hayırlı olmasını diliyorum. Bu bü-
yük hayalin gerçekleşmesinde bugüne 
kadar emeği olanları, bundan sonra emek 
verecekleri kutluyor, kendilerine teşekkür 
ediyor, sizlere sevgilerimi, saygılarımı su-
nuyorum. 
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Sevgili Vanlılar, çok değerli kardeşlerim...

Sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, 
muhabbetle selamlıyorum. Buradan, 
Van’daki tüm kardeşlerime, Bahçesaray, 
Başkale, Çaldıran, Çatak, Edremit, Erciş, 
Gevaş, Gürpınar, Muradiye, Özalp ve Sa-
ray’daki tüm kardeşlerime de selamlarımı, 
sevgilerimi yolluyorum.

Van Depreminin 2’inci Sene-i Devriye-
sinde, hayatını kaybeden kardeşlerimize 

Rabbim’den Rahmet niyaz ediyor, bir kez 
daha yakınlarına, tüm Vanlı kardeşlerime, 
tüm Türkiye’ye başsağlığı mesajlarımı 
iletiyorum. Rabbim bizlere bir daha böyle 
büyük afetler yaşatmasın, Rabbim bizi her 
türlü afetten, felaketten muhafaza etsin 
diye dua ediyor, niyaz ediyorum.

Geçen yıl, yine depremin yıldönümün-
de Van’a gelmiş, burada Van’ı yeniden 
imar sürecinde inşa ettiğimiz hizmetleri, 
yatırımları, konutları açmıştık. Bugün 

Toplu Açılış Töreni

Van | 26 Ekim 2013
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de yine, bu toplu açılış töreniyle, Van’a 
kazandırdığımız hizmetlerin açılışını ger-
çekleştiriyoruz. İlkokul, ilköğretim okulu, 
imam hatip lisesi, ticaret meslek lisesi ve 
endüstri meslek lisesinden oluşan tam 53 
adet eğitim kurumu ile 1 adet yurdun ve 1 
adet bilim sanat merkezinin resmî açılışını 
buradan yapıyoruz. Gençlik ve Spor Bakan-
lığı’mızın spor salonları, yüzme havuzları 
ve yurtlardan oluşan 10 adet yatırımının 
açılışını yapıyoruz. Bunlar arasında Melik-
şah Öğrenci Yurdu’nun 3 bin 580 kişilik, 
1.430 kişilik ve 750 kişilik üç ayrı bölümü 
ile sosyal tesisleri de yer alıyor. 

Sağlık Bakanlığı’mızın, içinde Sağlık Ocak-
ları, 112 istasyonları, Aile Sağlığı Merkezle-
ri ve diğer sağlık yatırımlarının bulunduğu 
13 kalem yatırımını bugün hizmete alıyo-
ruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’mızca 
yapılan Koyteynerkent Bölgelerinin içme 
suyu projelerini, Ulaştırma Bakanlığı’mız-
ca yapılan Van-Bitlis il sınırı ve Ablengez-
Edremit çıkışı bölünmüş yolları ile çeşitli 
altyapı yatırımlarının açılışını da yine bu-
gün gerçekleştiriyoruz. TOKİ, 267 milyon 
liralık bir yatırımla 6 ayrı bölgede toplam 2 
bin 644 konutun daha yapımını tamamla-
dı, onları da bugün hizmete alıyoruz. 

Bu konutlarla birlikte ilköğretim okulları, 
camiler ve Edremit 2. Etap Afet Bölgeleri-
nin altyapı projelerinin de açılışını yapı-
yoruz. Böylece, yarın Erciş’te yapacağımız 
açılışla beraber, depremin ardından TOKİ 
marifetiyle Van’da inşa ettiğimiz toplu ko-
nutların sayısını 18 bin 628’e ulaştırarak, 
söz verdiğimiz 17 bin 489 rakamını aşmış 
bulunuyoruz. 

Bugün açılışını yaptığımız eserler ara-
sında Van Adliye Sarayı, Köylere Hizmet 
Götürme Birliği’nce yapılan okul, yurt ve 
lojmanlar, İl Özel İdaresi yatırımları da 
bulunuyor. Sadece kamu kuruluşları değil, 
özel sektörümüzün yaptığı 14 ayrı yatırımı 
da bugün hizmete sunuyoruz. Bu yatırım-
lar arasında pek çok fabrikanın yanında 
yaklaşık 100 milyon liralık yatırım bedeli 
olan 2 otel ve 127 milyon liralık bir yatırım 
olan Edremit Aşkale Çimento Fabrikası 
yeni Üretim Hattı da yer alıyor. 

İnşallah yarın da önce Özalp’e gidecek ya-
tırım bedeli 15 milyon lira olan 22 kalem 
eserin, ardından Erciş’e geçecek ve yatırım 
bedeli 72 milyon olan 15 kalem eserin 
toplu açılış törenini gerçekleştireceğiz. 
Böylece, iki günde Van’a tam 1 milyar 519 
milyar liralık, eski parayla 1.5 katrilyonluk 
yatırımı kazandırmış olacağız. Tüm bu 
eserlerin Van’ımıza ve ilçelerine hayırlı 
olmasını diliyorum. Bu eserlerin Van’a ka-
zandırılmasında emeği geçen Bakanlıkla-
rımızı, kuruluşlarımızı, özel sektörümüzü, 
hayırseverlerimizi tebrik ediyor, hepsine 
şükranlarımı sunuyorum. 

Değerli kardeşlerim...

Van, denizi olan, ekmeğini bir ölçüde de-
nizden kazanan illerimizden biri. Varsın 
haritalarda adı Van Gölü diye geçsin, biz 
ona sizlerin söylediği gibi Van Denizi diyo-
ruz. Biliyorsunuz, ülkemizin bu bölgedeki 
demiryolu taşımacılığı Van Denizi üzerin-
den yapılıyor. Trenle yük dolu vagonlar 
buraya geliyor, vagonlar gemiye yükleni-
yor, sonra diğer tarafta gemiden inip tek-
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rar trene bağlanıyor. Orta Asya’dan, Yakın 
ve Uzak Asya’dan gelen yükler Batı’ya; 
Avrupa’dan ve Anadolu’dan gelen yükler 
Doğu’ya işte bu şekilde Van Denizi üzerin-
den taşınıyor.

Ancak burada da yılların getirdiği bir ih-
mal, bir zorluk vardı. Fi tarihinden kalan 
iki feribot ancak 16 vagon taşıyabiliyor, 
yükler her iki kıyıda bekliyor, sadece 
Van değil ülkemiz zamandan, rekabetten 
kaybediyordu. Dedik ki, bu Van’a da Van 
Denizi’ne de yakışmaz. Onun için Van De-
nizi kenarına bir gemi üretim tesisi yaptık. 
Her biri 50 vagon taşıma kapasitesine 
sahip, toplam yatırım bedeli 201 milyon 
lira olan iki büyük feribotu burada inşa 
ediyoruz.

Ayrıca gemi taşıma güzergahlarında tara-
ma yaptık, iskeleleri yeniledik. Tüm bu ça-
lışmalar sonunda mevcut durumda gemi 
başına 400 ton olan taşıma kapasitesi 2 
bin tona çıkıyor. İnşallah önümüzdeki yıl 
yeni gemileri Van Denizi’nde hizmete veri-
yoruz. Bu müjdeli haberi şimdiden sizlere 
aktarıyor, hayırlı olmasını diliyorum. 

Sevgili Vanlılar, çok değerli kardeşlerim…

23 Ekim 2011’de, Van’daki depremi haber 
aldığımız andan itibaren, tüm imkanları-
mızla, tüm gücümüzle Van’ın yardımına 
koştuk. Depremin olduğu gün, bakanları-
mızla, milletvekillerimizle, ilgili bürokrat-
larımızla Van’a geldik, derhal helikopterle 
Erciş’e geçtik ve önce orada incelemelerde 
bulunduk. Ardından Van Merkez’e geldik, 
gece geç saatlere kadar Van’da incelemeler 
yaptık.

Gerekli talimatları verdik, arama kurtarma 
çalışmalarını hızlandırdık, barınma, gıda, 
ısınma çalışmalarına ivme kazandırdık. 
Ankara’ya dönüşümüzün ardından da her 
an gözümüz, kulağımız, gönlümüz Van’da 
oldu. Bakan ve milletvekillerimiz aylar bo-
yunca burada çalışmalara nezaret ettiler. 
Her bir çalışmayı, her bir projeyi, bizzat 
ben, bakan arkadaşlarım, milletvekilleri-
miz, ilgili bürokratlarımız çok büyük bir 
dikkatle ve titizlikle takip ettik.

Van’ı asla kendi kaderine terk etmedik. 
Van’ı asla yalnız bırakmadık. Van bizim 
canımızdır. Van bizim kardeşimizdir. 
Bingöl’deki depreme nasıl var gücümüzle 
müdahale ettiysek, Elazığ Karakoçan’daki 
depreme de aynı ölçüde müdahale ettik. 
Kütahya, Simav Depremi için nasıl sefer-
ber olduysak, Van Depremi için de aynı 
ölçüde, aynı derecede seferber olduk.

2 yılda, Van depremi için kullandığımız 
kaynak, 4 milyar 942 milyon 149 bin lira-
ya ulaştı. Yani Van için 5 milyar lira, eski 
parayla 5 katrilyon lira kaynak kullandık. 
Asla durmayacağız, asla bununla yetin-
meyeceğiz… Van’ın tüm yaralarını sarana 
kadar, Van’ın tüm sorunlarını çözene ka-
dar çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye, bir 
bütün olarak bizim hizmet sahamızdır.

Biz, Türkiye’nin belli bölgelerine, belli 
şehirlerine değil, 780 bin kilometrekare-
nin tamamına, 7 bölgeye, 81 vilayete, 76 
milyona aynı oranda sevdalıyız. İstanbul 
bizim için neyse, Van da odur. Rizeli bizim 
için neyse, Vanlı da bizim için işte odur. 
Bizde ayrım yok… Biz, Türkiye haritasını 
renklere ayıranlardan değiliz. Biz, sadece 



171

Yeni Türkiye Vizyonu | Ya Allah Bismillah-5

oy aldığı yere, sadece oy aldığı bölgeye 
hitap edenlerden, Türkiye’nin geri kalanı-
na kalbini kapatanlardan değiliz. 780 bin 
kilometre kare bizim için birdir. 76 milyo-
nun tamamı bizim için birdir, beraberdir, 
istisnasız Türkiye’nin ta kendisidir.

Sevgili kardeşlerim, sevgili Vanlılar…

Türkiye için, Doğu ve Güneydoğu için, Van 
için, artık eski günler geride kalmıştır. Yap-
tığımız reformlarla, attığımız adımlarla, 
Türkiye’ye çizdiğimiz yeni ufuklarla, eski 
artık geride kalmıştır. Türkiye, 76 milyo-
nun ülkesidir. Cumhuriyet, cumhurun, 
yani halkın, yani 76 milyonun Cumhuriye-
tidir. Her türlü ayrımcılığı elimizin tersiyle 
itiyoruz. Her türlü ötekileştirmeye samimi-
yetle itiraz ediyoruz. İnkar, red ve asimilas-
yon politikalarına asla geçit vermiyoruz. 
Bu ülke bizim, hepimizin… Bu cumhuriye-
tin hep birlikte sahibi biziz…

Bin yıl, bu güzel topraklar üzerinde nasıl 
yaşadıysak, hangi formülle bir arada yaşa-
dıysak, bundan sonra da aynı şekilde bir 
olmaya, beraber olmaya devam edeceğiz. 
Birbirimizin diline, kültürüne, hayat tar-
zına, inancına, fikrine saygı göstereceğiz. 
Birbirimizi olduğumuz gibi kabul edecek, 
birbirimizi dönüştürme gayretine girme-
yeceğiz. Farklılıklarımızı zenginlik olarak 
görecek, ortak bir vatanda, tek bir bayrağın 
altında, tek bir millet olarak, ortak bir gele-
ceğe yürüyeceğiz. Tarih boyunca biz bunu 
başardık, hep birlikte başardık, geleceği de 
yine birlikte inşa edeceğiz.

Sevgili Vanlılar, sevgili kardeşlerim…

Bu topraklar üzerinde acıları hep bir-
likte yaşadık. Bu topraklar üzerinde 
zulmü, baskıyı, ötekileştirmeyi hep bir-
likte yaşadık. Değerlerimiz aşağılandı. 
Kimliklerimiz yok sayıldı. İnançlarımıza 
saldırıldı. Bütün bu dönemler artık ge-
ride kalmıştır. Türkiye’de millet iktidara 
gelmiş, Türkiye’de millî irade egemen ol-
muştur. Bu yeni süreci birlikte inşa ettik, 
birlikte çok daha güçlü hale getireceğiz. En 
başta, bizim muhabbetimizin, bizim gönül 
dostluğumuzun, bizim kardeşliğimizin 
arasına girmek isteyen silahlara, teröre, 
şiddete asla müsaade etmeyeceğiz. Silah, 
şiddet ve terör, bugüne kadar hiçbir soruna 
çözüm getirmedi. Silahlar, bugüne kadar 
sadece kan getirdi, ölüm getirdi, acı getirdi, 
göz yaşı getirdi.

İşte son yaklaşık 1 yıldır, Allah’a hamdol-
sun, terör nedeniyle insanımızı, gençle-
rimizi kaybetmiyor, terör nedeniyle yeni 
acılar yaşamıyoruz. 30 yıldır hasretini çek-
tiğimiz bahara kavuşmanın heyecanını, se-
vincini, coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz. 
Köylerimiz, mezralarımız, dağlarımız, ilçe 
ve şehirlerimiz yeniden şenleniyor. Esna-
fın dükkanı yeniden şenleniyor. Çiftçinin 
tarlası yeniden şenleniyor. Sokaklarımız, 
caddelerimiz, en başta evlerimiz, en başta 
gönüllerimiz yeniden şenleniyor. 30 yıldır 
hasretini çektiğimiz huzur, barış ve kardeş-
lik iklimi artık yüreklerimizi ısıtıyor.

Şunu unutmayın sevgili kardeşlerim… Bu, 
sadece bir başlangıçtır. Bu, sürecin sadece 
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bir aşamasıdır. Silahlar sustuğu müddetçe, 
şiddetsiz ve terörsüz bir ortamda, siyaset 
daha da güç kazanacak, sorunlarımız çok 
daha hızlı şekilde çözüme kavuşacaktır. 
Şimdi, şuraya özellikle dikkatlerinizi çeki-
yorum… Bir lobi var, bir savaş lobisi var, 
bir kan lobisi var… Huzurdan, barıştan, 
bahardan rahatsız olan bir lobi var. Aydın-
lıktan gözleri kamaşan, karanlığı özleyen 
bir lobi var.

Çocuklarımızın, gençlerimizin yaşama-
sından ve yaşatılmasından rahatsız olup, 
onların kanını özleyen bir lobi var. İçeride 
de böyle bir lobi var, burada da, Doğu’da, 
Batı’da, dışarda da böyle bir lobi var. Eski 
günleri özleyen, çatışmayı, terörü, gerilimi, 
şiddeti özleyen, bunları yeniden bu bölge-
ye getirmek isteyen bir lobi var. Terörden 
beslenen, terörün oluşturduğu puslu ha-
vadan beslenen, siyaseti, toplumu dizayn 
etmeye alışmış bir lobi var. İşte biz, bu lobi-
ye imkan tanımayacak, bu lobiye fırsat ver-
meyeceğiz. Bunu birlikte yapacağız, bunu 
sizlerle yapacağız. Bizim gençlerimizin 
kanı üzerine hesap yapanlara en başta biz 
“Dur” diyeceğiz. Bu huzur ve barış iklimini 
dağıtmak isteyenlere en başta biz “Dur” 
diyeceğiz. Silahı, şiddeti, terörü yeniden 
egemen kılmak isteyenlere fırsat tanıma-
yacağız. Düşmanlarımızı sevindirmeye-
cek, dostlarımızın yüzünü güldüreceğiz.

Sevgili kardeşlerim…

Biz bu sürece elimizi, gövdemizi, bütün 
bedenimizi koyduk. Biz, bu ülkede baharın 
kalıcı olmasını istiyoruz. Biz bu ülkede ba-
rış ve kardeşliğin kalıcı olmasını istiyoruz. 

Bundan vazgeçmeyeceğiz, bundan geri 
adım atmayacağız. Biz, barış için, kardeşlik 
için, birliğimiz ve dirliğimiz için sonuna 
kadar mücadele edeceğiz. Bizim niyetimiz 
hayır, inşallah akıbet de hayır olacak.

Sizlerden rica ediyorum… Sizin çocukları-
nızın canı üzerine hesap yapanlara fırsat 
tanımayın. Bu güzel bahar iklimini sabote 
etmek isteyenlere kulak asmayın. İçerde 
ve dışarda, Türkiye’nin geleceği üzerine 
karanlık senaryolar üretenlere prim ver-
meyin. Sizden evet, rica ediyorum, kalbi-
nizi dinleyin, gönlünüzü dinleyin, vicda-
nınızın sesine kulak verin ve bu sürece 
lütfen sahip çıkın. İşte, 1 yıldır, silahların 
sustuğu, terörün son bulduğu, şiddetin 
sokaklarımızdan çekildiği bir ortamda, si-
yaseti devreye alarak, çok önemli adımlar 
attık, çok önemli reformlar gerçekleştir-
dik. 30 Eylül’de, Cumhuriyet tarihimizin 
en kapsamlı reform paketlerinden birini 
açıkladık.

Yasal düzenleme gerektiren reformları 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne getirecek 
ve en kısa zamanda çıkaracağız. İdari dü-
zenlemeleri tek tek yapmaya başladık. Ül-
keyi rahatlatmak, milletimizi rahatlatmak, 
Türkiye’nin önünü açmak için tarihî adım-
lar attık; Allah izin verirse çok daha fazla-
sını yapacağız. Dün sorun olanlar, bugün 
çözüme kavuştu; bugünün sorunlarını da 
inşallah tek tek çözüm yoluna koyacağız.

Değerli kardeşlerim, sevgili Vanlılar,

Bu toplu açılış töreni vesilesiyle, Van’ı, Bü-
yükşehir olmasından dolayı kutluyor, he-
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pinize hayırlı olsun diyorum. Van inşallah 
30 Mart seçimlerinde büyükşehir belediye 
başkanını seçecek. Van Belediyesi’nin öde-
nekleri, imkanları daha da artacak. Van’ın 
en uzak ilçelerine, en ücra köylerine kadar 
daha fazla hizmet, daha fazla yatırım gide-
cek.

Burada şunu özellikle vurgulamak istiyo-
rum… İdeolojiyle belediyecilik yapılmaz. 
Belediyecilik liyakatle yapılır, ehliyetle 
yapılır, beceriyle yapılır. Belediyecilik hiz-
met üreterek, yatırım üreterek yapılır. Van, 
belediyecilik noktasında şu manzarayı hak 
etmiyor. İdeoloji, Van’ın ihtiyaçlarını karşı-
lamıyor. Çevredeki birçok il, Türkiye’deki 
birçok il kalkınırken, büyürken, çehresi 
değişirken, Van maalesef yerinde sayıyor, 
hatta geriye gidiyor.

Van’a Büyükşehir Belediye Başkanı seçer-
ken, öncelikle liyakati, ehliyeti, beceriyi, 
dürüstlüğü göz önünde bulundurmanızı 
sizlerden özellikle rica ediyorum. Size hiz-
met üretecek, size hak ettiğiniz hizmeti ve 
değeri verecek bir seçim yapmanızı özellik-
le rica ediyorum. Kamunun yatırımlarıyla, 
yerel hizmetleri koordinasyon içinde götü-
recek, uyum içinde götürecek bir hizmet 
anlayışını tercih edeceğinize yürekten 
inanıyorum.

Evet… 2 gün Van’dayız… Bu toplu açılış 
töreninin ardından, Van’da, Pakistan Pen-
cap Eyaleti Başbakanı, değerli kardeşim 
Şahbaz Şerif ’le bir görüşme yapacağız. 
Ardından Yüzüncü Yıl Üniversitemize ge-
çecek, orada açılış ve fahri doktora töreni 
yapacağız. Bu akşam, Van’da, sivil toplum 

örgütlerimizin temsilcileriyle, kanaat ön-
derleriyle buluşacak, sohbet edeceğiz.

Yarın önce Özalp’te, ardından Erciş’te açı-
lışlar yapacağız. Tüm bu temasların, bu 
açılışların, hizmet ve eserlerin Van’a, Vanlı 
kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum. 
Yeniden buluşmak, yeniden kavuşmak 
umuduyla, sizleri Allah’a emanet ediyor. 
Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Sevgili Özalpliler, çok değerli Vanlı kardeş-
lerim...

Sizleri hasretle, muhabbetle selamlıyor; 
bugün Özalp’te açılışını yaptığımız yatı-
rımların hayırlı olmasını Allah’tan niyaz 
ediyorum.

Dün Van’da açılışlar yaptık; bugün de 
Van’ın iki ilçesini, Özalp ve Erciş’i ziyaret 
ediyor, bu 2 ilçemizde toplu açılışlar ya-
pıyoruz. Çok güzel, çok anlamlı bir beyit 

var… “Gönül ne kahve ister, ne kahvehane 
/ Gönül sohbet ister, kahve bahane…”

Evet… Açılışlar bizim bahanemiz, açılışlar 
bizim zaten görevimiz, vazifemiz… Biz 
Özalp’e, esasen, muhabbet için geldik, 
hasret gidermek için geldik, sizin gönül 
sohbetinize mazhar olabilmek için geldik. 
Türkiye’nin en doğusundaki bu ilçemizin 
halini, hatırını sormak, dertleşmek, istişa-
re etmek için ayağınıza geldik. Bakın, daha 
birkaç gün önce, Çarşamba günü, buradan 

Toplu Açılış Töreni

Özalp, Van | 27 Ekim 2013
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binlerce kilometre uzakta, Kosova’da, Priş-
tine ve Prizren’deydik. Gittik, orada bir 
Türk firması tarafından yapılan havalima-
nı tesislerini açtık, hem de Kosovalı kardeş-
lerimizle, Türk ve Arnavut kardeşlerimizle 
muhabbet ettik.

Oradan geldik, ayağımızın tozuyla Van’a 
ulaştık, Van Merkez’de kardeşlerimiz-
le muhabbet ettik. Şimdi de Özalp’te, 
Türkiye’nin en doğusunda yine kardeşle-
rimizle birlikteyiz, kardeşlerimizle hasret 
gidermenin heyecanı içindeyiz.

Sevgili Özalpliler, sevgili Vanlılar...

Biz, Hükümet olarak, uzak kavramını ta-
nımıyor, ücra kavramına lügatimizde asla 
yer vermiyoruz. Nerede nefes alıp veren 
bir insanmız varsa, bizim gönlümüz orada. 
Nerede bir vatandaşımız, kardeşimiz, dos-
tumuz varsa, bizim gönül muhabbetimiz 
orada. Biz, Ankara’ya kendisini mahkum 
eden, Ankara’nın dışına kulağını, gözünü, 
kalbini kapatanlardan olmadık, olmayaca-
ğız. Kendimiz gidemediğimiz yere, bakanı-
mız gitti, milletvekilimiz gitti. Kendimizin 
fırsat bulamayıp ziyaret edemediği yere, 
hizmetlerimiz gitti, yatırımlarımız gitti, 
eserlerimiz gitti.

En batıda, Meriç ilçesine, Enez’e, Gökçe-
ada’ya, Bozcaada’ya, Çeşme’ye ne hiz-
met götürdüysek, en Doğu’da, Aralık’a, 
Doğubeyazıt’a, Şemdinli’ye, Çukurca’ya, 
Saray’a, Özalp’e de o hizmeti götürdük. 
Kuzey’i nasıl kucakladıysak, Güney’i de 
öyle kucakladık. Batı’ya hangi nazarla bak-
tıysak, Doğu’ya da aynı nazarla baktık.

İşte bugün, Özalp’te, bir tek toplu açılış 
töreniyle, tam 22 farklı eser ve yatırımı 
resmî olarak hizmete alıyoruz. Özalp’e, bu 
açılış töreniyle, bir tek seferde, 15 milyon 
liralık eser kazandırıyoruz. Milli Eğitim 
Bakanlığı’mız, Özalp genelinde, 16 ilko-
kul ve 1 İmam Hatip Lisesi’nin yapımını 
tamamladı. Aile ve Sosyal Politikalar Ba-
kanlığımız 204 öğrenci kapasiteli bir yurt 
inşa etti.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’mız, 350 
kişilik yurt binasını tamamladı. Sağlık 
Bakanlığı’mız 1 Aile Sağlık Merkezi, 2 
Toplum Sağlığı Merkezini tamamladı. SO-
DES kapsamında Kültür ve Sanat Gençlik 
Merkezi’miz tamamlandı. Ulaştırma, Ha-
berleşme ve Denizcilik Bakanlığı’mız Taş-
kın Koruma yatırımlarını tamamladı. Hep-
sinin Özalp’e hayırlı olmasını diliyorum. 
Tüm bakanlıklarımıza, bakan arkadaşla-
rımıza, emeği geçen herkese şükranlarımı 
sunuyorum.

Sevgili kardeşlerim...

Dün, Van’da, bir tek açılış töreniyle, 1 mil-
yar 411 milyon liralık yatırımı resmî ola-
rak hizmete aldık. Oradan üniversitemize 
geçtik, 21 milyon liralık yatırımın açılışını 
yaptık. Burada, Özalp’teki 15 milyon liralık 
yatırımın ardından, Erciş’e geçecek, orada 
da 72 milyon liralık yatırımın açılışını ya-
pacağız. Dikkatinizi çekiyorum… Bir sefer-
de, Van’a kazandırdığımız yatırım, hizmet 
ve eserlerin toplamı, 1 milyar 520 milyon 
lira… Sadece 2 sene içinde, depremin ar-
dından Van’a kazandırdığımız toplam yatı-
rım 5 milyar lira…
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Biz laf üretmiyoruz… Biz, kuru ideolojile-
rin peşinden gitmiyoruz. Biz gerilim siya-
seti yapmıyoruz. Bizim davamız hizmettir, 
bizim fikrimiz, zikrimiz hizmettir, bizim 
ideolojimiz hizmettir. 780 bin kilometreka-
re içinde, 81 vilayetimizde, her ilçemizde, 
köyümüzde, mezramızdaki vatandaşın 
yüzünü güldürmek bizim davamızdır, ide-
olojimizdir.

Sevgili kardeşlerim…

Şunu bilmenizi isterim ki, kalkınma ile 
huzur, birbiriyle paralel ilerler. Huzurun 
olmadığı yerde kalkınma olmaz, ilerleme 
olmaz, terakki ve tekamül olmaz. Kalkın-
manın olmadığı yerde huzur olmaz, refah 
olmaz, muhabbet olmaz. Biz, 11 yıl boyun-
ca, hem huzuru pekiştirmenin, hem kal-
kınmayı sağlamanın mücadelesini verdik. 
Hem ekonomi dedik, hem demokrasi de-
dik. Birini diğerine tercih etmedik, birini 
diğerine feda etmedik. Bu ülke, hem eko-
nomik olarak büyüyecek, hem ileri demok-
ratik standartlara ulaşacak dedik ve 11 yıl 
boyunca bunun mücadelesini verdik.

Hamdolsun, tüm tehditlere, tüm kışkırt-
malara, bize kurulan tüm tuzaklara rağ-
men, milletimizin desteği ve hayır duasıyla 
çok güzel işler yaptık, milletimizi sevindi-
recek hizmetler ürettik. Geçmişin yarala-
rını tedavi etmenin, geçmişin ihmallerini 
telafi etmenin gayreti içinde olduk.

Sevgili kardeşlerim…

Dün Van’da da ifade ettim… Geçmiş, artık 
geride kalmıştır. Türkiye, 11 yıl boyunca 

yaptığı reformlarla, çok daha güçlü, çok 
daha ileri demokratik standartlara sahip, 
bir küresel güç haline gelmiştir. Geçmişin 
tartışmalarıyla geleceğimizi karartmaya-
cağız. Geçmişin acılarıyla geleceğimizi 
umutsuzluğa mahkum etmeyeceğiz. Geç-
mişten ibret alacak, geçmişin hatalarından 
sakınacak, geleceği birlikte inşa edeceğiz. 
Her ne sorun varsa, oturacak, konuşacak, 
samimiyetle yüreklerimizi birbirimize aça-
cak ve her sorunu çözeceğiz.

11 yıl önce hayal gibi görünen nice talep, 
bugün gerçeğe dönüştü. İnşallah bugünün 
hayallerini de hedef yapacak, hedeflerimi-
zi tek tek gerçeğe dönüştüreceğiz. Türkiye, 
çözüm süreciyle birlikte çok güzel bir 
ivme kazandı, çok güzel bir bahar iklimine 
kavuştu. Şimdi bu baharı kışa çevirmek is-
teyenler var. Bahardan rahatsız olanlar, ay-
dınlıktan rahatsız olanlar, kara kışı ve ka-
ranlığı özleyenler var. Huzurdan, barıştan, 
kardeşlikten rahatsız olup, gençlerimizi 
yine ölüm tuzağına çekmek isteyenler var.

Kandan beslenmeyi alışkanlık haline geti-
ren bu çevrelere artık fırsat vermeyeceğiz. 
Düşmanlarımızı değil, dostlarımızı sevin-
direceğiz. Terörden, silahtan, şiddetten 
medet uman çevrelere fırsat vermeyeceğiz. 
Her meselenin çözüm zemini siyasettir. Si-
lah ve şiddet hiçbir meseleyi çözmemiştir 
ve çözemez. Silah ve şiddet acıdan başka 
bir şey getirmedi ve getiremez. Öyleyse 
silahın, şiddetin araya girmesine izin 
vermeyeceğiz. Bu bahar ikliminin bozul-
masına, silahların konuşmasına müsaade 
etmeyeceğiz.
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Bugünlere, önce Allah’ın, sonra sizlerin 
sayesinde ulaştık. Sizin hayır dualarınızla, 
sizin desteğinizle, sizin muhabbetinizle in-
şallah çok daha güzel günlere hep birlikte 
erişeceğiz. Bölgemizde barışı, kardeşliği 
hakim kılacak, bütün bölge illerinin, bü-
tün ilçelerimizin hızla kalkınmasını, hızla 
geleceğe yürümesini inşallah mümkün 
hale getireceğiz.

Sevgili kardeşlerim...

Van’a bizim bir sözümüz vardı… Van’ı, 
Büyükşehir statüsüne kavuşturacağımıza 
dair söz vermiştik. Geçen yıl ilgili kanunu 
çıkardık ve Van’ı, diğer 13 şehrimizle bir-
likte Büyükşehir statüsüne kavuşturduk. 
Şimdi, 30 Mart seçimlerinden itibaren, 
Özalp, hem ilçe belediyesinden, hem Van 
Büyükşehir Belediyesinden hizmet alacak. 
Özalp’in köylerine kadar merkezden hiz-
met gidecek.

Şunu bütün samimiyetimle söylemek 
istiyorum… İstanbul, Fatih ilçesi hangi 
hizmeti alıyorsa, Van’ın Özalp ilçesi de o 
hizmeti hak ediyor. Ankara’nın Keçiören 
ilçesi hangi hizmeti alıyorsa, Van’ın Özalp 
ilçesi de o hizmeti hak ediyor. Özalp bu 
çamuru, bu tozu, bu çöp yığınlarını hak 
etmiyor. Özalp bu kirliliği hak etmiyor. 
Özalp değişimi hak ediyor, dönüşümü hak 
ediyor, en batıdaki ilçe kadar yaşanabilir 
bir şehir kimliğini hak ediyor. Özalp’e de, 
Van’a da, hizmet siyasetini egemen kılaca-
ğınıza yürekten inanıyorum.

Batı’da olanı, mahalli idareler yoluyla, 
Doğu’ya da bizzat sizin, kendinizin taşı-

yacağına gönülden inanıyorum. İnşallah, 
2014 ve sonrasının, Van için, Özalp için 
yeni bir dönem, yeni bir süreç olmasını 
yürekten temenni ediyorum. Açılışını yap-
tığımız hizmet ve eserler Özalp’e, sizlere 
hayırlı olsun. Emeği geçenleri tekrar kutlu-
yorum. Yeniden kavuşmak, yeniden hasret 
gidermek umuduyla, hepinizi gönülden se-
lamlıyor, sizleri Allah’a emanet ediyorum.
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Sevgili Ercişliler, çok değerli kardeşlerim...

Sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, 
muhabbetle selamlıyorum. En büyük yıkı-
mı Erciş’in yaşadığı Van depreminde haya-
tını kaybeden kardeşlerimize Rabbim’den 
Rahmet niyaz ediyor, bir kez daha yakınla-
rına, tüm Ercişli, Vanlı kardeşlerime, tüm 
milletimize başsağlığı diliyorum. Allah 
bizlere bir daha böyle acılar, böyle afetler 
yaşatmasın diye dua ediyorum.

Biliyorsunuz, depremin olduğu gün, bakan 
arkadaşlarımızla, milletvekillerimizle, ilgi-
li bürokratlarımızla hemen Van’a geldik, 
Van Havalimanı’ndan derhal Erciş’e hare-
ket ettik. Burada ilk incelemeleri yaptık, 
talimatları verdik ve sonra Van’a geçtik. 
Gerek Van’da, gerek Erciş’te, çalışmaları, 
bakanlarımızla, milletvekillerimizle, bü-
rokratlarımızla an be an takip ettik.

Deprem anından itibaren bizzat ben, bü-
tün çalışmaların takipçisi oldum ve zaman 

Toplu Açılış Töreni

Erciş, Van | 27 Ekim 2013
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zaman buraya gelerek çalışmaları yerin-
de inceledim. Bir yandan acil müdahale 
için gerekenleri süratle yaparken, hemen 
ardından da uzun vadeli çözümler için 
harekete geçtik. En önemli konulardan 
biri olan barınma sorununun çözümü için 
TOKİ aracılığıyla adeta bir konut seferber-
liği başlattık. 

Geçtiğimiz yıl bugünlerde, yani depremin 
birinci yıldönümünde 15 bin 341 konutu 
tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. 
Dün Van’da 2 bin 644 konutu daha hak 
sahiplerine teslim ettik. Bugün de Erciş’te 
544 konutu ve Tekkeler Köyü’nde 153 afet 
konutunu daha hizmete alıyoruz. Böylece 
Van genelinde toplam 18 bin 628 konutu 
hak sahiplerine teslim ederek, söz verdi-
ğimiz rakamı geçmiş olduk. Ayrıca, kendi 
evini, ahırını, işyerini kendi yapmak iste-
yen 17 bin 745 kişiye de her türlü yardım 
yapılmıştır, yapılmaya devam ediyor. 

Bugünkü toplu açılış programımızla, TOKİ 
konutlarının yanı sıra, 75’inci Yıl Kız Yatılı 
Bölge Okulunu, Teknik ve Endüstri Meslek 
Lisesi ile 200 kişilik pansiyonunu, 250 
kişilik öğrenci yurdunu ve 7 adet ilköğ-
retim okulunu da hizmete alıyoruz. Erciş 
Sulaması Projesi, Kocapınar Aile Sağlığı 
Merkezi, Kocapınar Kanalizasyon Projesi 
de bugün hizmete aldığımız yatırımlar 
arasında yer alıyor. Böylece Erciş’e, bugün, 
toplam yatırım bedeli 72 milyon lira olan 
15 kalem hizmeti kazandırmış oluyoruz. 
Tüm bu eserlerin hayırlı olmasını diliyo-
rum, bunların Erciş’e kazandırılmasında 
emeği geçen Bakanlıklarımızı, Bakan ar-
kadaşlarımızı, kurumlarımızı kutluyorum.

Sevgili Ercişliler, değerli kardeşlerim…

Dün ve Bugün, Van Merkez’de, Üniversite-
mizde, Özalp İlçemizde ve burada, Erciş’te 
açılışını yaptığımız yatırımların miktarı, 
1 milyar 520 milyon lira. Sadece son 2 yıl 
içinde, Deprem anından itibaren, Van’a, 
ilçelerle birlikte 5 milyar liralık kaynak 
kullandık. Bakın, Türkiye’de öyle hadiseler 
yaşandı ki, afetlerin ardından temeller atıl-
dı, on yıllarca bu temeller tamamlanama-
dı. Nice afet konutunun inşasına başlandı, 
o temeller çürümeye yüz tuttu. Nice afet 
konutunu, aradan 10 yıl, 15 yıl geçtikten 
sonra, biz iktidara geldik, tamamladık ve 
hak sahiplerine teslim ettik.

Biz, zor durumda olan vatandaşımıza sır-
tımızı dönemeyiz, vatandaşımızı yüzüstü 
bırakıp, mağdur bırakıp, muhtaç bırakıp, 
hiçbir şey yokmuş gibi davranamayız. Biz, 
önce Allah’a, sonra size hesap vereceğiz; 
hesap gününe de alnımız ak şekilde çık-
manın gayreti içindeyiz. Van ve Erciş’te, 23 
Ekim’de gerçekten büyük bir yıkım yaşan-
dı. Bu büyük yıkımın yaralarını sarmak, 
zararlarını telafi etmek, izlerini silmek için 
gerçekten yoğun çaba gösterdik. Bundan 
sonra da çabalarımız devam edecek. Bir 
yandan depremin yaralarını saracak, bir 
yandan Van ve Erciş’i yeni bir çehreyle ge-
leceğe hazırlayacağız.

Özellikle 30 Mart seçimlerinin ardından, 
Büyükşehir Belediyesi statüsüne kavuşan 
Van, merkezden ilçelere çok daha hızlı, çok 
daha yoğun hizmet transfer edecek. Van’ın 
artıracağımız ödenekleriyle, ilçelerimize 
kadar, köylerimize kadar hizmet taşınacak 
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ve inanıyorum ki, becerikli, yetenekli, eh-
liyet ve liyakatli ellerde Van’ın tamamının 
manzarası değişecek.

Her zorluğu birlikte aştık ve aşıyoruz. İn-
şallah, bundan sonra da, mevcut sorunları, 
mevcut zorlukları birlikte aşacağız. Biz-
lerden dualarınızı eksik etmeyin. Bugün 
açılışını yaptığımız yatırımların tekrar ha-
yırlı olmasını diliyorum. Emeği geçenlere 
şükranlarımı sunuyorum.

Hepinizi Allah’a emanet ediyor, sizleri sev-
giyle, saygıyla selamlıyorum.
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Değerli Aydınlılar, sevgili kardeşlerim...

Hepinizi en kalbi duygularımla selamlı-
yor, büyüklük bakımından Avrupa’nın ilk 
10’u arasında yer alan Efes Kongre Mer-
kezi’mizin ülkemize ve milletimize hayırlı 
olmasını diliyorum. 140 milyon liralık 
bir yatırımla hayata geçirilen bu Kongre 
Merkezi’nin ülkemize kazandırılmasında 
emeği geçen Bakanlarımızı, kamu kuru-
luşlarımızın yöneticilerini, özel sektör 

mensuplarımızı kutluyor, kendilerine şük-
ranlarımı sunuyorum. 

Bilhassa TÜRSAB Başkanı Sayın Başaran 
Ulusoy’u ve onunla birlikte bu merkezin 
inşası için biraraya gelerek KOMER A.Ş.’yi 
kuran Kuşadalı turizmcilerimizi, tesisin 
inşasında emeği geçen işçisinden mühen-
disine tüm kardeşlerimizi ayrı ayrı tebrik 
ediyorum. Ayrıca, ülkemizin dünya ça-
pında en iddialı olduğu alanların başında 
gelen turizm sektöründe yatırımcı olarak, 

Efes Kongre Merkezi Açılışı

Kuşadası, Aydın | 30 Ekim 2013
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işletmeci olarak, acenta olarak, çalışan 
olarak emek veren herkese de bu vesileyle 
teşekkür ediyorum. 

Biz, turizm sektörünün Türkiye için öne-
mini çok iyi biliyoruz. Geçtiğimiz 11 yılda, 
bu alanda yaptığımız yatırımlar ve diğer 
çalışmalarımızla sektörün 3 kat büyümesi-
ni sağlayarak, turizm konusuna verdiğimiz 
önemi açıkça gösterdiğimize inanıyorum.

Biliyorsunuz 2023 hedeflerimiz arasında, 
50 milyon turist ve 50 milyon dolar turizm 
geliri var. Son 11 yılda olduğu gibi, önü-
müzdeki dönemde de turizmcilerimizle 
sıkı bir işbirliği içinde bu hedefimize ula-
şacağımızdan şüphe duymuyorum. Gayret-
leriniz ve katkılarınız için şimdiden sizlere 
teşekkür ediyorum.

Değerli misafirler...

Açılışını yaptığımız Efes Kongre Merkezi, 
konumu ve işlevleri ile, gerçekten de tarih-
le bugünü birleştiren önemli bir eser. Geç-
mişte dünyanın en önemli bilim, kültür ve 
sanat merkezlerinden biri olan bu bölge-
miz, açılışını yaptığımız Kongre Merkezi 
ile binlerce yıl sonra aynı misyonu yeniden 
üstlenmeye talip olduğunu gösterdi.

Güçlü altyapısıyla en önemli turizm böl-
gelerimiz arasında yer alan Kuşadası’nın, 
Efes Kongre Merkezi sayesinde yeni mec-
raları da kucaklayarak, daha iddialı bir 
şekilde yoluna devam edeceğine inanı-
yorum. Konumu, yakın çevresinde sahip 
olduğu ulaşım ve konaklama imkanları ile 
bu Kongre Merkezi’nin ülkemize, turizm 

sektörümüze, büyük ölçekli toplantı orga-
nizasyonu ihtiyacı duyan her kuruluşa çok 
önemli katkılar sağlayacağını biliyorum. 

Halen yılda 1.5 milyon kişinin ziyaret ettiği 
Efes’in de cazibesi, bu kongre merkezi ile 
çok daha artacak, çok daha yaygınlaşacak-
tır. Bu tesis aynı zamanda, elimizdeki im-
kanları nasıl çok daha iyi, çok daha verimli 
kullanabileceğimiz konusunda da önemli 
bir örnektir. 

Sevgili vatandaşlarım, değerli kardeşle-
rim...

Biliyorsunuz Türkiye’nin, Avrupa Birliği 
üyeliği konusunda samimi bir gayreti var. 
Türkiye’nin bu talebi tek taraflı bir çıkar 
elde etme amacı asla gütmüyor. Biz her 
zaman ve her konuda olduğu gibi, bu ko-
nuda da dostlarımızla birlikte kazanmak, 
onlarla birlikte yükselmek istiyoruz. Bizim 
Avrupa Birliği üyeliğimizin, her iki tarafa 
da sağlayacağı, ekonomik ve demokratik 
katkı yanında, çok önemli başka faydaları 
da bulunuyor. Esasen, Avrupa ülkelerinde 
yaşayan yaklaşık 6 milyon Türkiye kökenli 
insanımızla biz zaten Birliğin içinde aktif 
şekilde yer alıyoruz.

Türkiye’nin tam üyeliği, yarım kalan bu sü-
recin tamamlanması anlamına gelecektir. 
Bizim, Avrupa Birliği ile tek ortak yanımız 
elbette oradaki vatandaşlarımız, insanları-
mız değil. Bugün Avrupa kültürü, Avrupa 
medeniyeti, Avrupa tarihine baktığınızda, 
o tarih, kültür ve medeniyetin köklerinin, 
bizim topraklarımızda olduğunu görür-
sünüz. İznik’ten Bergama’ya, Efes’ten 
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Truva’ya kadar Avrupa’yı şekillendiren 
nice tarihî hadisenin, bu topraklarda cere-
yan ettiğini görürsünüz. Avrupa kültürün-
de önemli yeri olan pek çok isim, Heredot 
gibi, Homeros gibi Avrupa medeniyetinin 
mimarları, bizim topraklarımızda yaşamış 
ve iz bırakmıştır. 

Bu örnekleri artırmak, çeşitlendirmek 
mümkün. Türkiye ile Avrupa’nın tarihi 
iç içe geçmiştir. Avrupa’nın tarihi bu top-
raklardan şekillenmişken, burayı Avrupa 
sınırları dışında tutmak, akla ve mantığa 
olduğu kadar, tarihî gerçeklere de tama-
men terstir. Esasen, küreselleşme süreci 
yanında, gerçek anlamda fiziki sınırları da 
artık ortadan kaldırıyoruz.

Dün ,  Cumhuriyet ’ imizin kuruluşu-
nun 90’ıncı yıldönümünde açtığımız 
Marmaray’la denizin altından kıtaları bir-
leştirdik. Boğaz’daki 2 köprüyle, deniz üze-
rinden kıtaları daha önce zaten birleştir-
miştik. Şimdi, inşaatı devam eden 3’üncü 
köprüyle, fiziki sınırları bir kez daha orta-
dan kaldıracağız. Boğaz’a inşa ettiğimiz bir 
başka tüp geçitle, karayolu aracılığıyla da, 
iki kıtayı biraz daha birbirine yakınlaştır-
mış olacağız.

Tarihimiz bu kadar içiçe geçmişken, fi-
ziken sınırlar her gün biraz daha fazla 
ortadan kalkarken, zihinlerdeki sınırların 
halen devam ediyor olması, açıkçası bir 
garabettir. Biz sorunlarımızı çözerek geliş-
tikçe, büyüdükçe, ekonomide ve demokra-
side hedeflerimize uygun adımlar atmaya 
devam ettikçe, Avrupa’daki bu ayrımcı 

zihniyetin de üstesinden geleceğimize ina-
nıyorum. 

Bunun için durmadan, duraksamadan, 
kararlılıkla hedeflerimiz doğrultusunda 
yolumuza devam ediyoruz. Bu çerçevede 
turizm, en iddialı olduğumuz, en avantajlı 
olduğumuz alanların başında geliyor. Geç-
tiğimiz yılın ilk 8 ayında 22 milyon olan 
ülkemize gelen turist sayısı, bu yılın aynı 
döneminde 24 milyona çıktı. Geçtiğimiz 
yılın ilk 8 ayında 16 milyar dolar olan tu-
rizm gelirimiz, bu yılın aynı döneminde 19 
milyar dolara yükseldi. 

Bu rakamlarla Türkiye, dünyada turizm 
gelirini en çok artıran 3’üncü ülke konu-
munda bulunuyor. İnşallah, kongre turiz-
mi gibi, yayla, sağlık ve kaplıca turizmi gibi 
yeni destinasyonları güçlendirerek, önü-
müzdeki dönemde bu rakamları çok daha 
yukarıya çıkartacak, çok daha artıracağız. 

A ç ı l ı ş ı n ı  y a p t ı ğ ı m ı z  E f e s  K o n g r e 
Merkezi’nin bir kez daha hayırlı olmasını 
diliyorum. Bu büyük kongre merkezinin 
Kuşadası’na, Aydın’a, başta İzmir olmak 
üzere çevre illere, tüm ülkemize hayırlar 
getirmesini temenni ediyorum. Bu merke-
zin inşasında emeği geçenleri bir kez daha 
kutluyor, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlı-
yorum. 
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Diyarbakır! Ey Diyarbakır!... Seni yürek-
ten selamlıyorum… Seni hasretle selam-
lıyorum… Bağlar, Bismil, Çermik… Sizi 
Kalpten Selamlıyorum… Çüngüş, Dicle, 
Eğil, Ergani, Hani, Hazro… Sizi gönülden 
selamlıyorum… Kayapınar, Kocaköy, Kulp, 
Lice, Silvan, Sur, Yenişehir… Sizi hasretle 
selamlıyorum…

Bugün buradan, Diyarbakır’dan, Şanlıur-
fa’yı, Mardin’i, Hakkari’yi, Muş’u, Bingöl’ü, 
Bitlis’i, Van’ı, 81 vilayetimizin tamamını se-

lamlıyorum. Diyarbakır’dan, Diyarbakır’ın 
kardeşleri olan, Mekke’yi, Medine’yi, 
Kudüs’ü, Şam’ı, İstanbul’u selamlıyorum. 
Diyarbakır’ın kardeşi Erbil’i buradan se-
lamlıyorum…

Sevgili kardeşlerim, sevgili Diyarbakırlı-
lar…

Bundan 81 yıl önceydi… 21 Haziran 
1932… Hakkari, Şemdinli’den, sınırdan, 
çok önemli misafirlerimiz gelmişti. Top-

Toplu Açılış Töreni

Diyarbakır | 16 Kasım 2013
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rakları uçaklarla bombalanmıştı… Köyleri 
yakılmış, yıkılmıştı… Eşleri, dostları, ak-
rabaları katledilmişti… Yerlerinden, yurt-
larından, yuvalarından kopmuş, sürgüne 
hüküm giymişlerdi…

Şemdinli’den, kardeşlerinin yurduna, kar-
deşlerinin yuvasına, hanesine, Türkiye’ye 
geldiler… Buradaki kardeşleri onları mu-
habbetle kucakladılar, hoş geldiniz dedi-
ler, burası sizin evinizdir dediler… Tarih 
boyunca yaptıkları gibi, sofradaki ekmek-
lerini bölüştüler. Gelenlerden bir tanesi 
şunu söylüyordu: “Biz, Türkiye’de asılmayı 
bekliyorduk… Zira, Türkiye üzerinde, bizi 
tutuklamak ve asmak için ağır baskı var-
dı… Ama biz, Türkiye’ye seve seve geldik… 
Çünkü ölsek de, Türkiye’de ölmek istiyor-
duk… Türkiye’de beklediğimiz akıbet bizi 
karşılamadı. Çok iyi muamele gördük…”

Evet… Bunu söyleyen, Mele Mustafa 
Barzani’ydi… Merhum, Kadı Muhammed’in 
dediği gibi: Allah’a, dine, İslam dininin 
önderine inanmış Müslüman milletinde 
nasıl ki doğruluk, dürüstlük ve sadakat 
varsa, bütün bu özellikler Mele Mustafa 
Barzani’de de vardır… İşte o Barzani, 81 
yıl önce kardeşlerinin ülkesi Türkiye’ye 
misafir oldu. Bugün de, Mele Mustafa 
Barzani’nin oğlunu, değerli dostum Mesut 
Barzani’yi Diyarbakır’da misafir ediyoruz… 
Ankara’da, İstanbul’da defalarca ağırladığı-
mız Sayın Mesut Barzani’yi, bugün bir kez 
de Diyarbakır’da ağırlıyoruz…

Tıpkı babanız gibi, tıpkı amcalarınız gibi, 
kardeşlerinizin toprağına, kardeşlerinizin 
ülkesi Türkiye Cumhuriyeti’ne, Diyarbakır 

şehrimize hoş geldiniz… Sizi, sizin şahsı-
nızda Kuzey Irak Kürdistan Bölgesindeki 
değerli kardeşlerimizi muhabbetle selam-
lıyorum…

Diyarbakırlı büyük şair, büyük mütefekkir 
Sezai Karakoç diyor ki… Diyarbakır, sade-
ce Türklerin değildir… Diyarbakır, sadece 
Kürtlerin değildir… Diyarbakır, sadece 
Arapların değildir… Tıpkı Erbil gibi, Diyar-
bakır hepimizindir. Biz Erbil’de kendimizi 
kendi şehrimizde hissettik. Siz de kendini-
zi şehrinizde hissedin diyorum…

Sevgili Diyarbakırlılar…

Bugün, bir büyük hasrete, vatan hasretine, 
sıla hasretine, anne-baba-kardeş hasretine 
de burada, Diyarbakır’da son veriyoruz… 
Bugün, bir büyük kavuşmaya, büyük bir 
kucaklaşmaya hep birlikte şahit oluyoruz… 
Diyordu ki…
Ben seni özledim,

İnan ki seni özledim.

Baharın rengine sor,

O ağacın çiçeklerine sor…

Barış güvercinlerine sor…

Arkadaşlık ve dostluğa sor…

Hapishane duvarlarına sor…

Onlar sana doğruyu söylerler…

Ben seni çok özledim,

İnan ki seni özledim…

Evet… Tam 37 yıl süren, bu anlamsız, bu 
acı, bu kederli, hüzünlü özleme bugün 
artık son veriyoruz… Türkiye’nin sesini, 
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bu toprakların sesini, bugün artık vatanıy-
la, aşkıyla, sevdasıyla buluşturuyoruz… 
Nihayet, hoş geldin Şivan Perver… Evine, 
yuvana, vatanına, anne baba ocağına hoş 
geldin… Diyarbakır’a hoş geldin… Sevenle-
rinin gönlüne hoş geldin…

Diyorum ki… Ah, keşke bugün biri daha 
aramızda olaydı… Bu toprakların bir başka 
sesi, bir başka nefesi daha aramızda olay-
dı… Diyordu ki… Üzülme sen, üzülme, ba-
şını öne eğme… Gün olur, kavuşuruz, dert 
etme Diyarbakır… Ağlama sen, ağlama… 
Kanlı bezler bağlama… Bu yangın söner bir 
gün, ağlama Diyarbakır…
Ey fırtınalı bayır, ey mazlum Diyarbakır…

Dağlarında kızıl ateş, alnımda kızıl bakır…

Çiğdemler solar gibi, anneler yanar gibi…

Dizlerine döküldüm… ağlama Diyarbakır…

Evet… Ben yandım, siz yanmayın Allah 
aşkına diyordu… Şimdilik, hoşça kalın 
gözüm diyordu… Hoşça kal, ey sevgilim 
Türkiye diyordu… Ne var ki, vatana has-
ret, dosta hasret, kardeşe hasret şekilde, 
tam 13 yıl önce bugün, bir 16 Kasım’da 
gurbette hayata veda etti… Ahmet Kaya’yı, 
Diyarbakır ’ın ,  Malatya’nın evladını, 
Türkiye’nin sesini, nefesini, sevgili dostum 
Ahmet Kaya’yı, vefatının 13’üncü sene-i 
devriyesinde rahmetle yad ediyorum. Ah 
diyorum… Ah o da burada olaydı… Şivan 
Perver’in dediği gibi, o yaralı yürek dire-
neydi… Sevgili İbrahim Tatlıses’le Şivan 
Perver’i Diyarbakır’da yan yana göreydi… 
Onları bizimle dinleyeydi, bizimle onlara 
eşlik edeydi… Mukadderat! Allah’ın takdiri 
karşısında boynumuz kıldan incedir…

Ama ben şuna yürekten inanıyorum… 
Bugün Diyarbakır’daki bu buluşma, bu 
muhabbet, bu hasret giderme var ya… 
Bugün Diyarbakır’da, aynı gökyüzünün 
altına kurduğumuz şu muhabbet ortamı 
var ya… İnanıyorum ki, Yunus Emre’nin, 
Mevlana’nın, Hacı Bektaş Veli’nin ruhunu 
muazzez etmiştir… İnanıyorum ki bu mu-
habbet, Ahmede Hani’nin, Faki Teyra’nın, 
Mela Ceziri’nin ruhunu muazzez etmiştir… 
Diyarbakır’daki bu kardeşlik, bu vuslat, 
inanıyorum ki, 13 yıl önce aramızdan ay-
rılan Ahmet Kaya’nın da ruhunu muazzez 
etmiştir…

Diyarbakır! Biz kardeşiz… Ezelden karde-
şiz… Ebede kadar kardeşiz… Biz sadece 
yol arkadaşı değil, kader arkadaşıyız… Biz 
pazara kadar değil, mezara kadar, mahşere 
kadar biriz, beraberiz. Biz, aynı coğrafya-
nın, aynı toprakların, aynı medeniyetin 
mensuplarıyız. 100 yıl önce, bu topraklar-
da adeta cetvelle sınırlar çizdiler…

Ama bizim muhabbetimize sınır çizemez-
ler… Bizim ortak tarihimize, ortak medeni-
yetimize, ortak geleceğimize sınır çizemez-
ler. Bizim gönüllerimizi, dikenli tellerle, 
duvarlarla birbirinden ayıramazlar. Nasıl 
ki Türk’ü Kürt’ten ayıramazlarsa, Kürt’ü 
Kürt’ten, Türk’ü de Türk’ten ayıramazlar. 
Şam’ın ağıtı, bizim ağıtımızdır. Halep’in 
sızısı bizim sızımızdır. Kamışlı’nın derdi, 
bizim derdimizdir. Suriye’nin tamamında, 
Zalim Esed’in akıttığı kan, kardeşimizin 
kanıdır, bizim kanımızdır, hepimizin ka-
nıdır.
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Nasıl  ki  Erbi l ’ in ,  Süleymaniye’nin , 
Musul’un, Kerkük’ün, Bağdat’ın, Basra’nın 
sevinci bizim sevincimizse, Kamışlı’nın, 
Re’s ü l  Ay n’ ı n ,  A f r i n’ i n ,  Ha m a’ n ı n , 
Humus’un, Lazkiye’nin hüznü de bizim 
ortak hüznümüzdür. Tarih boyunca, bu 
topraklarda zalime karşı birlikte mücadele 
ettik; bundan sonra da zulme karşı tek yü-
rek olacağız. Zalimlerin yanında yer alma-
yacağız. Zalimlerin sofrasına oturanlardan 
olmayacağız. Biz, tarih boyunca olduğu 
gibi, mazlumların, mağdurların, gariplerin 
yol arkadaşı olacak, onlara el uzatacağız. 
İşte bugün olduğu gibi, işte Diyarbakır’da 
olduğu gibi, Kuzeyi, Güneyi, Doğuyu, Batı-
yı hep birlikte kucaklayacağız.

Sevgili kardeşlerim...

Halepçe cayır cayır yanarken, Diyarba-
kır’ın, Konya’nın, Erzurum’un, Çanak-
kale’nin yüreği yandı. Musul’da, Kerkük’te 
canlar giderken, Diyarbakır’ın, Yozgat’ın, 
Çorum’un, Kayseri’nin canından can gitti. 
Bağdat, Basra bombalanırken, Diyarbakır, 
Uşak, Adana, Denizli kardeşlerine birlikte 
gözyaşı döktü…

Sevgili Diyarbakırlılar....

Bir annenin, çocuğuyla kendi anadilinde 
konuşamıyor olmasının ne demek olduğu-
nu ben de bilirim. Şivan Perver’in kasetle-
rinin, plaklarının nasıl saklandığını, nasıl 
gizli gizli dinlendiğini ben de bilirim. Faili 
meçhullerin, işkencelerin, sürgünlerin, va-
tan hasretinin ne büyük bir acı olduğunu 
çok iyi bilirim… Ne yaşadıysak, birlikte 
yaşadık…

Rengi farklı olabilir, tonu farklı olabilir, 
şekli farklı olabilir… Ama aynı zulmü, aynı 
horlanmayı, aynı dışlanmayı, aynı ötelen-
meyi birlikte yaşadık.

2005 yılında, burada ben sizlere bir şey 
söyledim… “Sizin meseleniz, benim me-
selemdir” dedim… Allah’a Hamdolsun… 
O günden beri sözümün arkasındayım, 
sözümün takipçisiyim… Bizi tehdit ettiler, 
ama biz vazgeçmedik… Bize engeller çıkar-
dılar, ama biz engelleri aştık. Bize zorluklar 
çıkardılar, ama biz yılmadık. Partimizi ka-
patmak istediler, kışkırtmalar yaptılar, tu-
zaklar kurdular, sabotajlar yaptılar ama biz 
bir tek bile geri adım atmadık. Bizi yalnız 
bıraktılar, bize destek olmadılar, çözüme 
yanaşmadılar ama tek başımıza bu yolda 
ilerledik.

Biz bu işi çözeceğiz dedik… Biz, kardeşliği-
mizi perçinleyeceğiz dedik… Ezelden beri 
nasıl kardeşsek, ebediyen kardeş kalacağız 
dedik… Baldıran zehri içmek gerekiyorsa, 
içeceğiz dedik. Candan, serden geçmek 
gerekiyorsa, geçeceğiz dedik. Bu kadim 
kardeşliği, bu kader ortaklığını, bu birliği, 
beraberliği her ne pahasına olursa olsun 
muhafaza edeceğiz dedik.

Biz, annelerin, babaların gözyaşlarını din-
dirmeye, gençlerin ölümüne son vermeye 
ahdettik… İnkar politikalarına, ret politika-
larına, asimilasyon politikalarına biz son 
verdik… Biz, 23 Nisan 1920 ruhuyla, yeni 
bir Türkiye inşa ediyoruz… Yeni Türkiye’yi, 
bu ülkedeki herkesle, her etnik unsurla, 
her inanç unsuruyla, her mezheple inşa 
ediyoruz.
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1920’de, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, 
Türk, Kürt, Arap, Laz, Gürcü, Çerkez, 
Boşnak ve diğerleri nasıl bir ve beraber 
oldularsa, İstiklal Savaşı’nı nasıl birlikte 
verdilerse, Cumhuriyeti nasıl birlikte kur-
dularsa, Yeni Türkiye’yi de o ruh, o öz, o 
kardeşlik ruhuyla yeniden imar ediyoruz.

Son haftalarda altını çizerek söylediğim bir 
sözü burada özellikle tekrar etmek istiyo-
rum… Diyarbakırlı kardeşim, Kürt Karde-
şim, Türk kardeşim, Zaza Kardeşim, Arap 
kardeşim… Bu Cumhuriyet, senin cumhu-
riyetindir… Bu Cumhuriyet, ne kadar İz-
mirlinin, ne kadar İstanbullunun, ne kadar 
Ankaralının Cumhuriyetiyse, işte o kadar 
da senin cumhuriyetindir. Bu devlet senin 
devletindir… Bu bayrak, senin bayrağındır.

Sen, herkes gibi, 76 milyon gibi, bu ülkenin 
öz be öz vatandaşı, bu cumhuriyetin, bu 
vatanın, bu bayrağın, bu devletin sahibi-
sin. Artık hiç kimse hiç kimseyi hor göre-
mez. Kimse kimseye ikinci sınıf vatandaş 
muamelesi yapamaz. Hiçbir şehir, hiçbir 
bölge, kendi kaderine terkedilemez, ihmal 
edilemez. Hiçbir kültür, hiçbir kimlik artık 
inkar edilemez.

Yeni Türkiye’de ayrımcılık olmayacak… 
Yeni Türkiye’de öteleme, horlama olmaya-
cak… Yeni Türkiye’de inkar, ret, asimilas-
yon hiç olmayacak. 11 yıl boyunca bunla-
rın hepsini elimizin tersiyle ittik; bundan 
sonra da bu topraklara nifakı, ayrışmayı, 
nefreti, ötekileştirmeyi inşallah yaklaştır-
mayacağız.

Tıpkı 23 Nisan 1920’de olduğu gibi, Türk 
de, Kürt de, Arap da, diğerleri de, bu ülke-
nin hep birlikte birinci sınıf vatandaşıdır. 
Başı açık da, başı örtülü de bu ülkenin 
birinci sınıf vatandaşıdır. Alevi de, Sünni 
de, bu ülkenin birinci sınıf vatandaşıdır. 
Zengin de, fakir de, bu ülkenin birinci sınıf 
vatandaşıdır. Diyarbakırlı da, Edirneli de, 
bu ülkenin birinci sınıf vatandaşıdır. Bu 
Cumhuriyeti birlikte kurduk, bu Cumhu-
riyetin eşit vatandaşları olarak, istikbali de 
birlikte inşa edeceğiz.

Sevgili Diyarbakırlılar, sevgili kardeşle-
rim…

Bu yeni süreçte, bu Yeni Türkiye’de, bir 
şeye özellikle dikkat edeceğiz… Tıpkı 
Cumhuriyetin ardından olduğu gibi, bir 
tek parti zihniyetinin, yeni bir tek parti 
döneminin, dayatmaların, baskıların, zu-
lümlerin, farklı formatlarda inkar ve red-
din oluşmasına izin vermeyeceğiz. Doğu 
Anadolu’da, Güneydoğu Anadolu’da, yeni 
bir tek parti anlayışının hüküm sürmesine 
müsaade etmeyeceğiz.

Farklılıklara tahammül edemeyenler, bu 
bölgeye refah getiremezler. Yazarlara, 
şairlere, gazetecilere, sanatçılara, sesiy-
le, sözüyle gönüller fethetmiş ozanlara 
tahammül edemeyenler, bölgeye barış 
getiremezler. Kendileri gibi düşünmeyen-
lere kastedenler, bölgeye demokrasi getire-
mezler. Kendilerinden başkasına hayat ve 
siyaset hakkı tanımayanlar, bölgeye birlik 
getiremezler. Meselesi hizmet olmayanlar, 
millete aşkı, sevdası olmayanlar, bu bölge-
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ye tebessüm getiremezler, umut getiremez-
ler, aydınlık getiremezler.

Sizlerden çok rica ediyorum… Vicdanını-
zın, kalbinizin, gönlünüzün sesine kulak 
verin… Her konuda karar verirken, vic-
danla, kalple, gönülle karar verin… Bizim 
aracılara ihtiyacımız yok… Bizim tercü-
manlara ihtiyacımız yok… Biz her zaman 
gönül diliyle konuştuk, bundan sonra da 
gönül diliyle konuşacağız.

Şimdi bakın sevgili kardeşlerim… Burada, 
Diyarbakır’da, bana, 78 yaşındaki Halise 
Teyze’yi anlattılar… Duydum ki, Tayyip Er-
doğan Diyarbakır’a geliyor diye heyecan-
lıymış… Duydum ki, “Allah ömrümün ta-
mamını ona versin” diye dua ediyormuş… 
Duydum ki, 78 yaşındaki Halise Teyze, 
“Bir yıl oldu, hiç çocuğumuz ölmedi” diye 
Allah’a hamd ediyor, bize hayır dualar edi-
yormuş… Rabbim, Halise Teyze’ye uzun, 
hayırlı ömürler nasip etsin…

Halise Teyze’nin burada, Diyarbakır’da 
ettiği hayır duayı, Van’da, Adıyaman’da, 
Şanlıurfa’da, Mardin’de, Hakkari’de an-
nelerimiz de ediyor… Halise Teyze’nin 
Diyarbakır’da ettiği duayı, emin olun, 
Yo z g a t ’ t a ,  Ça n k ı r ı ’ d a ,  A n t a lya’ d a , 
Tekirdağ’da annelerimiz de ediyor… 81 
vilayet, bizim için dua ediyor, bu güzel sü-
reç için dua ediyor. Allah’a hamdolsun, 1 
yıldır askerimiz, polisimiz şehit olmuyor… 
Allah’a binlerce şükrolsun, 1 yıldır gençler 
dağlarda bir hiç uğruna ölüp gitmiyor.

Bu yıl Nevruz’da dedik ki, İnşallah, bu 
bahar kalıcı olsun dedik… Sıcak olsun, so-

ğuk olsun, kar yağsın, yağmur yağsın; ama 
gönüllerde açan bahar çiçeği hiç ama hiç 
solmasın dedik… Hamdolsun, dağlarımız-
da, köylerde, yaylalarda, mezralarda bahar 
devam ediyor. Batıdaki evlere de, doğudaki 
evlere de artık ateş düşmüyor… Kuzeyde 
de, güneyde de artık ocaklar sönmüyor… 
Analar, babalar, dağ gibi yürekler oldukları 
yere çöküp kalmıyor. Sadece dağlarımızda 
değil, şehirlerimizde çiçekler açıyor, umut-
lar yeşeriyor…

Şunu unutmayın sevgili kardeşlerim… Bu 
bahardan rahatsız olanlar var… Bu aydın-
lıktan, bu huzurdan, bu kardeşlikten rahat-
sız olanlar var… Gençlerin yaşamasından, 
kucaklaşmadan, muhabbetten rahatsız 
olanlar var. Silah satamadığı için rahatsız 
olanlar var… Uyuşturucu satamadığı için 
rahatsız olanlar var… Gençlerin kanını 
içemediği için rahatsız olanlar var… Kar-
deşliğimizin pekişmesinden, Türkiye’nin 
büyümesinden, güçlenmesinden rahatsız 
olanlar var…

Adeta bir yarasa gibi, karanlıkta yaşamayı 
alışkanlık haline getirip, ışıktan, umuttan, 
coşkudan, heyecandan, yaşama sevincin-
den rahatsız olanlar var. Kepenkler kapan-
madığı için rahatsız olanlar var. Okulların, 
hastanelerin, barajların, yolların, hava-
limanlarının, konutların yapılmasından 
rahatsız olanlar var. Yoksullukla mücadele-
den rahatsız olanlar var…

İşte bunlar, bu güzel süreci, bu baharı, bu 
umut ve huzuru sabote etmek için her yolu 
deniyorlar ve her yolu deneyecekler. Dün, 
Nusaybin’de böyle bir sabotaj gerçekleştir-
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diler… Huzura, barışa, kardeşliğe kurşun 
sıktılar. Bunlara fırsat tanımayacağız. Bun-
lara imkan vermeyeceğiz.

Diyarbakır’dan benim bir arzum, bir iste-
ğim, sizlerden bir ricam var… Eğer siz bu 
sürece sahip çıkarsanız, bu süreç büyüye-
cek… Eğer siz bu bahara sahip çıkarsanız, 
bu bahar daha da kalıcı olacak. Eğer Diyar-
bakır bu umuda sahip çıkarsa, bu fidanlar 
çınar olacak, kök salacak, geleceğe umutla 
ilerleyecek.

Söz silahtan etkilidir... Siyaset, şiddetten 
çok daha etkilidir. Zalimin değil, kendi hal-
kının, kendi kardeşlerinin, mazlumların 
yanında durmak esastır. Ayrılıktan, çatış-
madan, savaştan yana değil; her zaman 
barıştan, dostluktan, kardeşlikten yana 
olmak önemlidir.

İşte onun için Kak Mesut başarılı oldu… 
İşte onun için Mesut Kardeşim tarih yaz-
dı… Şiddet, hiçbir sorunun çözüm yöntemi 
değildir. Şiddet, acıdan, ölümden, kandan, 
gözyaşından başka hiçbir şey getirmedi ve 
getirmez…

İşte onun için Diyarbakır’ın bu sürece 
sahip çıkmasını istiyorum. Diyarbakır’ın, 
tehditlere, sabotajlara, kışkırtmalara karşı 
tek yürek olmasını diliyorum. Çocukla-
rımızın canı üzerinden, kanı üzerinden 
hesap yapanlara Diyarbakır’ın “Yeter ar-
tık!” demesini istiyorum. Artık hiç kimse, 
yoksul Kürt çocuklarının, yoksul Türk 
çocuklarının kanı üzerinden rant hesabı 
yapmasın. Hiçbir devlet, hiçbir çete, hiçbir 

lobi, bizim çocuklarımızı kullanarak çıkar 
hesabı içine girmesin.

Allah’ın izniyle, milletin hayır duasıyla, 
Allah ömür verirse, dağdakilerin indiğini, 
cezaevlerinin boşaldığını, 76 milyonun 
kucaklaştığını, bir olduğunu, beraber oldu-
ğunu, birlikte Büyük Türkiye, Yeni Türkiye 
olduklarını da göreceğiz. Diyarbakır, böl-
genin kutup yıldızı bir şehirdir. Diyarbakır, 
mürşit, yani yol gösterici bir şehirdir. Di-
yarbakır, Zülküf ve Elyasa Peygamberlerin, 
Sahabe-i Kiramın, evliyanın şehridir. Di-
yarbakır, Mekke, Medine, Kudüs ve Şam’ın 
ardından, İslam coğrafyasının 5’inci Hare-
mi Şerifi sayılan bir şehirdir.

Şunu bilin ki eğer Diyarbakır huzurlu 
olursa, Erbil daha da huzurlu olur. Eğer Di-
yarbakır huzurlu olursa, Kamışlı daha da 
huzurlu olur… Diyarbakır refah içinde, ba-
rış içinde olursa, tüm Türkiye refah, barış 
ve huzur içinde olur. Sizin sorumluluğu-
nuz büyük. Bu yeni süreçte, Diyarbakır’ın 
hakem olmasını, mürşit olmasını, sürece 
yol göstermesini, sürece ışık tutmasını is-
tiyorum.

Sevgili kardeşlerim, sevgili Diyarbakırlı-
lar…

Bugün sizlere sadece Değerli Mesut Kar-
deşimle gelmedik… Bugün sizlere sade-
ce, 37 yılın hasretini sona erdiren Şivan 
Perver’le, değerli Sanatçı dostumuz İbra-
him Tatlıses’le gelmedik… Bu çok değerli 
dostlarla birlikte, bugün buraya büyük bir 
açılış törenini, büyük bir hizmet şölenini 
gerçekleştirmek için geldik.
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Bugün, bu gerçekleştirdiğimiz törenle, 
Diyarbakır ’a, toplam 739 milyon 783 
bin liralık yatırım kazandırıyoruz. Bu 
akşam Diyarbakır ’dayız… Yarın önce 
Bismil’e, ardından Ergani’ye geçiyoruz… 
Bismil ve Ergani’de açacağımız eserlerle, 
Diyarbakır’a bir seferde toplam 880 mil-
yon liralık yatırım kazandırıyoruz. Dicle 
Üniversitemize 18 milyon liralık yatırım 
kazandırdık, bugün açılışını yapıyoruz.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı’mız Diyarbakır’da 6 adet köp-
rülü kavşak inşa etti. Diyarbakır Siverek 
yolunu bitirdi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı’mız, il genelinde 168 milyon 
liralık hizmet ve yatırımı tamamladı. Millî 
Eğitim Bakanlığı’mız Diyarbakır’a yeni 
265 derslik, 2 pansiyon ve 1 spor salonu 
kazandırdı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı’mız, Gençlik 
ve Spor Bakanlığı’mız, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’mız, Enerji ve Tabi Kaynaklar, 
Kalkınma, İç İşleri, Aile ve Sosyal Politi-
kalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Bilim 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlıklarımız 
çeşitli eserleri tamamladılar. Diyarbakır 
Valiliğimiz, Vakıflar Genel Müdürlüğümüz 
önemli hizmetleri bitirdiler. İlim Yayma 
Vakfı adlı Sivil Toplum Örgütümüz de 
Diyarbakır’a 2 öğrenci yurdu kazandırdı.

Bunların hepsini bugün açıyor, Diyar-
bakır’a kazandırıyoruz. İnşallah, buradan 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’mızın 
tertip ettiği nikah törenine geçecek, 400 
çiftin nikahlarında şahitlik yapacağız. 
Sevgili Şivan Perver ve Sevgili İbrahim 

Tatlıses’in tarihî düetleriyle evlenen çift-
lerimizin heyecanını paylaşacağız. Akşam 
da, değerli misafirimiz Mesut Barzani ile 
Valilik tarafından düzenlenen yemeğe ka-
tılacak, Diyarbakır için projelerimizi orada 
değerlendireceğiz.

Bu tarihî günün, ülkemize, milletimize, 
tüm bölgemize hayırlı olmasını diliyorum. 
Irak Kürdistan Bölgesel Yönetim Başka-
nı, Değerli Kardeşim Mesut Barzani’ye, 
Erbil’den geldikleri, heyecanımızı pay-
laştıkları için teşekkür ediyorum. Şivan 
Perver’e, ülkesine, topraklarına, ana-baba 
ocağına, 37 yıl sonra tekrar hoş geldin di-
yorum. Diyarbakır’a kazandırdığımız 880 
milyon liralık eser ve hizmetlerin hayırlı 
olmasını diliyor, tüm bakanlarımıza teşek-
kür ediyorum.

Zülküf Peygamberin, Elyasa Peygamberin, 
Diyarbakır’da medfun Sahabe-i Kiramın, 
evliyanın hatırına Rabbim kardeşliğimizi, 
muhabbetimizi daim etsin diyor; hepinizi 
rabbime emanet ediyor, selam ve sevgileri-
mi sunuyorum. 
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Sevgili Bismilliler, sevgili Diyarbakırlılar, 
çok değerli kardeşlerim,

Sizleri hasretle, muhabbetle selamlıyo-
rum. Bugün, Bismil’de toplu açılışını yap-
tığımız eserlerin hayırlı olmasını Cenabı 
Allah’tan niyaz ediyorum. Bismil’de, tek 
bir seferde, 83 milyon liralık 5 kalem eseri 
resmî olarak hizmete alıyoruz.

Millî Eğitim Bakanlığı’mız, Bismil’de 84 
derslik ile 200 öğrenci kapasiteli pansiyo-

nu tamamladı, bugün hizmete alıyoruz. 
Gençlik ve Spor Bakanlığı’mızın, özellikle 
gençlerimizin hizmetine sunduğu futbol 
sahası ve 250 kişilik spor salonunu da bu-
gün hizmete açıyoruz. 

İl Özel İdaremiz tarafından inşa edilen, 
ayrıca KÖYDES kapsamında Bismil’e ka-
zandırılan yol ve içme suyu projelerinin 
açılışını da yine bugün yapıyoruz. Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’mızın il-
çede yürüttüğü ve yaklaşık 50 milyon lira 

Toplu Açılış Töreni

Bismil, Diyarbakır | 17 Kasım 2013
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bütçesi olan 18 adet projenin açılışını da 
yine bugün gerçekleştiriyoruz. 

Tüm bu hizmetlerin bir kez daha hayırlı 
olmasını diliyorum. Bakanlıklarımıza, 
Bakan arkadaşlarımıza, Valilik ve İl Özel 
İdaremize, Kaymakamlığımıza, bu güzel 
eserlerin vücuda gelmesinde emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum. 

Biliyorsunuz dün de Diyarbakır’daydık. 
Diyarbakır’da hem oradaki kardeşleri-
mizle hasret giderdik, hem de 740 milyon 
lira yatırım bedeli olan 17 kalem hizmetin 
toplu açılışını yaptık. Bugün Bismil ve 
ardından Ergani’de yapacağımız açılışları 
da eklediğinizde, toplamda bir seferde 
Diyarbakır’a 880 milyon liralık yatırım 
kazandırdık.

Dün, Diyarbakır’da, sadece açılışlarla de-
ğil, başka sürprizlerle de tarihî bir günü 
yaşadık. Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi 
Başkanı Sayın Mesut Barzani açılışlarımız-
da heyecanımızı bizimle paylaştı. Aynı şe-
kilde dün, bir vuslata, bir kavuşmaya, çok 
uzun süren bir hasretin sonlanışına hep 
birlikte şahit olduk.

Değerli sanatçımız Şivan Perver, 37 yıl sü-
ren hasreti sona erdirdi ve yine çok değerli 
bir sanatçımızla, İbrahim Tatlıses’le güzel 
bir konser verdi. Allah’ın izniyle, artık 
sadece Türkiye içinde değil, tüm bölgede 
yeni bir süreç, yeni bir iklim, yeni bir bahar 
atmosferi oluşuyor. Türkiye hızla değişir-
ken, bölgemiz de değişiyor.

Türkiye güçlenirken, artık bölgemiz de 
güçleniyor. Bin yıllık tarihimizden aldı-
ğımız güçle, devraldığımız mirasla, hem 
ülke içinde, hem bölgemizde, bir kez daha 
kardeşlik egemen oluyor.

Şunu unutmayın sevgili kardeşlerim… 
Diyarbakır ne kadar güçlü, ne kadar mü-
reffeh, ne kadar huzurlu olursa, Erbil de, 
Süleymaniye de, Zaho, Musul, Kerkük, 
Bağdat, Şam, Kamışlı da o kadar güçlü, 
o kadar müreffeh, o kadar huzurlu olur. 
Diyarbakır, bizim 5’inci Harem-i Şerifimiz. 
Diyarbakır, bölgenin, İslam coğrafyasının 
kutup yıldızlarından biri.

Diyarbakır, enbiya kabirleriyle, sahabe-i 
kiram, evliya kabirleriyle, makamlarıy-
la, camileriyle, sadece Türkiye’nin değil, 
dünyanın yönünü döndüğü bir şehrimiz. 
Diyarbakır çok çok önemli… İşte onun için, 
Diyarbakır, huzuruna güçlü şekilde sahip 
çıkmalı. Diyarbakır barışa güçlü şekilde 
sahip çıkmalı. Diyarbakır, bu yıl Nevruz’da 
başlayan o bahar iklimine kuvvetlice sahip 
çıkmalı.

Bakın, biz, dün Diyarbakır’da çok fark-
lı bir hava, farklı bir atmosfer gördük. 
Diyarbakır’da barışı gördük, huzuru gör-
dük. Diyarbakır’da annelerin, babaların 
yüreklerindeki güveni gördük, yürekle-
rinde süruru gördük. Esnafın güldüğünü 
gördük. Tarihî mekanların Türkiye’nin her 
yerinden ziyaretçileri ağırladığını gördük. 
Diyarbakır’da sanayinin, ticaretin, istihda-
mın coştuğunu gördük.
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Çözüm Süreci ,  Al lah’a  hamdolsun , 
Diyarbakır’ı köklü bir şekilde değiştiriyor. 
İşte bugün de burada, Bismil’de aynı man-
zarayı, aynı iklimi, aynı umudu görüyoruz. 
Bismil’de, kardeşliğin güç kazandığını, 
umutların çoğaldığını görüyoruz.

Sevgili kardeşlerim…

Bu sadece bir başlangıç… Çözüm Süreci, 
sadece 1 yıl içinde bizi bu kadar değiştir-
diyse, birkaç yıl içinde olacakları varın, siz 
hayal edin… İnşallah bu süreç bir kartopu 
gibi ilerleyecek. İlerledikçe büyüyecek, bü-
yüdükçe umutları çoğaltacak. Bu bölgenin 
talihi inşallah değişecek. Diyarbakır değiş-
tikçe, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu 
değişecek.

Diyarbakır değiştikçe, Irak değişecek, Su-
riye değişecek. Diyarbakır’dan doğan barış 
güneşi, inşallah tüm coğrafyamızı ısıtacak. 
Sizlerden rica ediyorum… Ne olur, bu çö-
züm sürecine sım sıkı sahip çıkın. Huzura, 
barışa, bahara sahip çıkın.

Bakın sevgili kardeşlerim… İşte birileri, 
bu süreçten ciddi manada rahatsız oluyor. 
Neden rahatsız oluyorlar? Çünkü onlar, 
gençlerin kanıyla, gençlerin canıyla bes-
leniyorlar. Onlar, uyuşturucuyla zehirle-
dikleri zavallı insanlardan besleniyorlar. 
Onlar kaostan, krizden, ölümden, acıdan 
besleniyorlar. Onlar yoksulluktan besleni-
yorlar.

Onlara artık fırsat tanımayalım. Bu süre-
cin bozulmasına, sabote edilmesine fırsat 
tanımayalım. Kışkırtmalar, engellemeler, 

tehditler karşısında yiğitçe, mertçe du-
ralım ve bu huzurun bozulmasına izin 
vermeyelim. Biz, o eski Türkiye dönemini 
artık kapattık…

Yeni Türkiye, özüyle, ruhuyla kucaklaşan 
bir Türkiye’dir. Yeni Türkiye, 23 Nisan 
1920’de, Ankara’da, Türkiye’nin her rengi-
ni ihtiva eden bir Türkiye’dir. Yeni Türkiye, 
Türk’ü, Kürt’ü, Çerkez’i, Roman’ı, Arap’ı, 
Laz’ı, Gürcü’yü barış içinde bir arada, eşit 
şekilde tutan Türkiye’dir. Ret, inkar ve asi-
milasyon artık bitmiştir. Dayatmalar sona 
ermiştir. İşkenceler dönemi, faili meçhul-
ler dönemi artık kapanmıştır. Ayrımcılık, 
ötekileştirme, horlama dönemleri geri gel-
memek üzere tarihe karışmıştır.

Şimdi artık farklı bir Türkiye var. Şimdi 
yasakların yasak olduğu bir Türkiye var. 
Şimdi özgürlüklerin her geçen gün güç ka-
zandığı, demokrasinin daha ileri standart-
lara ulaştığı bir Türkiye var. Bir olacağız, 
kardeş olacağız, çok daha ileriye gideceğiz. 
Bu ülkenin eşit, özgür vatandaşları ola-
rak, devlet karşısında eşit bireyler olarak, 
Türkiye’ye inşallah çok daha güzel günler 
yaşatacağız.

Sevgili kardeşlerim…

Burada şunu da ifade etmek istiyorum: Di-
yarbakır da, Bismil de, şu anda aldığından 
çok daha fazla hizmeti hak ediyor. Özellik-
le yerel yönetimlerde Diyarbakır ve Bismil 
mevcut durumu hiç hak etmiyor. Biz kamu 
yatırımlarını azami ölçüde yapıyor; okul-
lar, hastaneler, konutlar, barajlar, yollarla 
Bismil’i zaten değiştiriyoruz.
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Ama bunlar yetmez… Bismil çöpü, kirliliği, 
pisliği hiç hak etmiyor. Bismil bakımsızlığı 
hiç hak etmiyor. Bismil, artık yerel yöne-
timlerde demokratik, modern, ideoloji de-
ğil, hizmet odaklı bir yönetimi hak ediyor. 
Sizden, önümüzdeki süreçte vicdanınızla 
karar vermenizi istiyorum.

Hem Bismil, hem Diyarbakır için değişimi 
tercih etmenizi bekliyorum. İnşallah, hep 
birlikte Bismil’i, Diyarbakır’ı değiştirecek, 
hak ettiği konuma ulaştıracağız. Bizden 
hayır dualarınızı eksik etmeyin. Türkiye 
için, Diyarbakır için hayır dualarınızı ek-
sik etmeyin.

Allah yar ve yardımcımız olsun diyorum. 
Açılışını yaptığımız eserlerin hayırlı olma-
sını diliyorum. Sizleri Rabbime emanet 
ediyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlı-
yorum.
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Sevgili Diyarbakırlılar, sevgili Erganililer, 
çok değerli kardeşlerim...

Sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, 
muhabbetle selamlıyorum. Bu vesileyle, 
bugün burada toplu açılışını gerçekleş-
tirdiğimiz eserlerin, hizmetlerin, yatırım-
ların hayırlı olmasını diliyorum. Şunu 
tüm kalbimle söylüyorum: Ergani’de 
bulunmak, sizlerle hasret gidermek, 
sizlerle muhabbet etmek bizim için çok 
büyük bir memnuniyet vesilesi… Ergani, 

Anadolu’nun kadim bir bölgesi, müstesna 
bir ilçesi… 

Zülküf Dağı’na, yani sizin tabirinizle Ma-
kam Dağı’na yaslanan Ergani, peygamber-
ler toprağıdır. Burası kardeşliğin, bir arada 
yaşamanın, hoşgörünün ilçesi… Burada, 
binlerce yıllık tarih var, binlerce yıllık bi-
rikim, binlerce yıllık hayat tecrübesi var. 
Bizler de, bugün hem sizlerle hasbihal 
etmek, hem de Ergani’nin bu tarihî, bu ma-

Toplu Açılış Töreni

Ergani, Diyarbakır | 17 Kasım 2013
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nevi iklimini teneffüs etmek için burada 
bulunuyoruz.

Dicle Irmağıyla sulanan Ergani’nin top-
rakları bereketlidir… Bu topraklardan, bu 
iklimden, çok büyük şairler, çok büyük 
düşünürler, çok büyük ses sanatçıları 
yetişmiştir… Manevi iklimiyle, kültürüy-
le, hoşgörüsüyle, bereketli topraklarıyla 
Türkiye’ye zenginlik katan, Türkiye’yi bes-
leyen Ergani’ye gelirken, elbette elimiz boş 
gelmedik.

Çünkü bizler, halka hizmeti Hakk’a hizmet 
olarak gören, her gününü, her saatini, her 
anını hizmet üretmekle, eser üretmekle, 
yatırım yapmakla geçirme mücadelesi 
veren bir kadroyuz. Bizim siyasetimizin te-
melinde, hiç kimseyi, ama hiç kimseyi ayır-
madan, kimseyi ötekileştirmeden, milletin 
tamamına, 76 milyonun tamamına hizmet 
etme anlayışı vardır.

Bunun altını özellikle çiziyorum: Bizim 
siyasetimizde millete efendilik taslamak 
yoktur, millete hizmet etmek vardır. Dün, 
Diyarbakır Merkez’de, Diyarbakırlı kardeş-
lerimizle bunu en güzel, en coşkulu şekliy-
le yaşadık. Bakınız, dün Diyarbakır’da, son 
derece tarihî bir gün yaşadık. Dile kolay, 
bir tek açılış merasimiyle, 740 milyon 
liralık 17 kalem eser, hizmet ve yatırımın 
açılışını yaptık.

Bu açılışı, Irak Kürdistan Bölgesel Yöneti-
mi Başkanı Mesut Barzani’nin, çok sayıda 
bakanımızın, milletvekillerimizin katılı-
mıyla yaptık. Ardından, Diyarbakır’da, 400 
çiftimizin nikah merasimlerine katıldık. 

Orada da bir tarihî an yaşandı. Tam 37 
yıldır, doğduğu, büyüdüğü topraklardan, 
baba ocağından, ana vatanından ayrı olan 
Şivan Perver ile, değerli sanatçımız İbra-
him Tatlıses’in güzel türkülerini dinledik.

Bugün, buraya gelmeden hemen önce, 
Bismil’de yine bir toplu açılış törenimiz 
vardı. Orada da, toplam 83 milyon lira 
yatırım maliyetini aşan 5 kalem eser ve 
hizmetin resmî açılışını gerçekleştirdik. 
Şimdi aynı coşkuyu, aynı heyecanı sizlerle 
birlikte yaşamak için Ergani’deyiz.

Evet… Bugün burada gerçekleştireceğimiz 
toplu açılış töreniyle, Ergani ilçemizde, 57 
milyon lirayı aşan yatırım tutarında, tam 
8 farklı hizmet ve yatırımı hizmete açıyo-
ruz. Bu hizmet ve yatırımlar içinde Millî 
Eğitim Bakanlığı’mız eliyle yapılan, yakla-
şık 1.5 milyon lira değerindeki 11 derslik 
var. Yine bu tören vesilesiyle, Başbakanlık 
Toplu Konut İdaremiz TOKİ eliyle inşa 
ettiğimiz ve yaklaşık 8 milyon lira maliyeti 
olan 144 adet konutu resmî hak sahipleri-
ne teslim ediyoruz.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’mızın 1 milyon 
450 bin lira değerindeki restorasyon işleri 
var. İl Özel İdaremiz tarafından yapılan 
11 milyon 151 bin lira değerindeki 164 
kilometre asfalt yol, 75 kilometre stabilize 
yol, 11 adet içme suyu projesi ve 1 adet 
kanalizasyon yapımı var. Bunlara ilave 
olarak, KÖYDES Projesi kapsamında yapı-
lan 4 milyon 272 bin lira değerindeki 96 
kilometre yol yapımı, 2 adet sanat yapısı, 
21 adet içme suyu projesi var.
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Yine Kalkınma Bakanlığı’mızın, Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığı’mızın işlerinin 
yanında, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanlığı’mızın yaklaşık 30 milyon lira değe-
rindeki 11 adet projesini bugün resmî ola-
rak hizmete sunuyoruz. Netice itibariyle, 
iki gün içinde gerçekleştirdiğimiz üç ayrı 
açılış programıyla, Diyarbakır’a toplamda, 
880 milyon lira yatırım tutarı olan tam 30 
kalem eser, hizmet ve yatırımı kazandırmış 
olduk. Bütün bu hizmetlerin ve yatırımla-
rın, Ergani’mize, Bismil’e, Diyarbakır’ımı-
za ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, 
bu hizmetlerin kazandırılmasında emeği 
geçen herkese, sizlerin huzurunda şükran-
larımı sunuyorum. 

Değerli kardeşlerim…

Bakınız, az önce de ifade ettim… Dün, 
Diyarbakır’da gerçekten tarihî bir gün ya-
şadık… Tam 37 yıldır ülkesinden, vatanın-
dan, topraklarından ayrı yaşamak zorunda 
kalan bir sanatçımız, Şivan Perver, bizim 
gayretlerimizle, geldi, kendi insanının 
önünde, kendi anadilinde, kendi toprak-
larında türkülerini, şarkılarını söyledi. 
Anadolu’nun, bu toprakların yetiştirdiği 
bir başka büyük ses sanatçımızla, İbra-
him Tatlıses’le türküler söylediler. Onlar 
Diyarbakır’la hasret giderdiler, Diyarbakır 
da onlarla hasret giderdi… Eminim, bugün 
bu meydanda olan birçoğunuz da o tarihî 
güne şahitlik etmek için oradaydınız.

Şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Ma-
alesef bu ülkede birçok sanatçı, dilinden, 
etnik kökeninden, kimliğinden dolayı hor 
görüldü, dışlandı, ötekileştirildi, ülkesin-

den, doğup büyüdüğü topraklardan uzakta 
yaşamak zorunda bırakıldı. İşte, bunun en 
son örneği Ahmet Kaya…

Ahmet Kaya, maalesef, ömrünün son dem-
lerinde, duygusal olarak kaldıramayacağı 
yoğun bir baskıya maruz kaldı, vatanından 
uzakta, gurbette son nefesini verdi. Ahmet 
Kaya’nın suçu neydi? Bunu kendi şarkı-
sında söylüyordu aslında. Ne diyordu? 
“Diyarbakırlıymış, adı Bahtiyar / Suçu saz 
çalmakmış, öğrendiğim kadar…”

Evet, Ahmet Kaya’nın suçu saz çalmaktı… 
Gönül telinden geçenleri, sazının teliyle 
söylemesiydi… Ama işte bakın, Türkiye 
artık değişiyor. Yeni Türkiye’de kimse di-
linden, dininden, mezhebinden, etnik kim-
liğinden ötürü horlanmıyor, dışlanmıyor, 
ötekileştirilmiyor. Türkiye, bütün renkleri-
ne, bütün unsurlarına, bütün kimliklerine 
eşit olarak sahip çıkıyor, herkese birinci 
sınıf insan muamelesi yapıyor.

Ergani’nin yetiştirdiği Büyük Şair Sezai 
Karakoç’un her zaman vurguladığı gibi, 
Dicle ve Fırat kendi mecrasında, özgürce 
akıyor artık. Dicle ve Fırat, Medine’den 
İstanbul’a kadar uzanan geniş kültür 
coğrafyamızda, kendi değerleriyle, kendi 
rengiyle, kendi özgünlüğüyle yeniden iti-
barına kavuşuyor. Türkiye, her karış top-
rağıyla, 76 milyon insanıyla, bir ve bütün 
olarak, gönüllerini, yüreklerini birleştir-
miş olarak, son derece emin adımlarla, son 
derece kararlı bir şekilde, geleceğe doğru 
yürüyor.
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11 yıl önce önümüze koyduğumuz hedef-
lerin birçoğuna ulaştık, birçok hedefimizi 
aştık. Şu anda, 2023 için koyduğumuz 
yüksek hedeflere doğru kararlı ve disiplinli 
bir şekilde ilerliyoruz. İnanıyorum ki birli-
ğimizden taviz vermedikçe, tek bir yürek 
halinde hareket ettikçe, Türkiye’nin önün-
de hiçbir güç duramayacak, 21’inci yüzyıl 
Türkiye yüzyılı olacaktır.

Biz, hükümet olarak, bunu hedef liyor, 
böyle bir vizyonla hareket ediyoruz. Bu 
amaçla, 11 yıl içinde, hemen her alanda 
çok büyük reformlar gerçekleştirdik, de-
yim yerindeyse, adeta sessiz devrimler 
gerçekleştirdik. Yaptığımız reformlarla, 
Türkiye’yi büyüttük, ekmeğimizi çoğalttık, 
kardeşliğimizi, dayanışmamızı güçlendir-
dik, huzurumuzu, refahımızı arttırdık.

Önümüzdeki 10 yıl boyunca da, yılmadan, 
yorulmadan, Türkiye’yi büyütmeye, kar-
deşliği yüceltmeye, soframızdaki ekmeği 
çoğaltmaya devam edeceğiz. Allah’ın iz-
niyle, sizlerin desteği ve hayır duasıyla, 
Türkiye’yi, 780 bin kilometrekarenin ta-
mamını, hiçbir ayrım yapmadan, hepsini 
bir bütün halinde kucaklayarak huzura, 
refaha, emniyete ulaştıracağız.

Ben, bu süreçte, sizlerden özellikle destek 
bekliyorum. Kardeşliğimize, kalkınma-
mıza, büyümemize destek olun. Özellikle 
Çözüm Sürecine lütfen sahip çıkın. Diyar-
bakır bu sürece sahip çıkarsa, çok rahat ne-
tice alırız. Diyarbakır barışına ve baharına 
sahip çıkarsa, Allah’ın izniyle her engeli 
aşarız. Siz arkamızda durdukça, bu millet 
bize güçlü, kararlı bir destek sağladıkça, 

inanın, bizler her türlü oyunu bozar, bu 
ülkeyi eşitlik, adalet ve özgürlük temelinde 
kalkındırırız.

Onun için diyorum ki Ergani bizlerden 
hayır duasını eksik etmesin. Ergani biz-
lerden desteğini eksik etmesin. Allah kar-
deşliğimizi, muhabbetimizi daim etsin. 
Bu düşüncelerle açılışını yaptığımız eser, 
hizmet ve yatırımların bir kez daha hayırlı 
olmasını diliyorum.

Yeniden kavuşmak, yeniden hasret gider-
mek umuduyla, sizleri Allah’a emanet edi-
yor, hepinizi muhabbetle selamlıyorum.
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Trabzon!  Ey Trabzon ,  Fatih  Sultan 
Mehmet ’ in  şehri  Trabzon ,  Şehzade 
Selim’in, Şehzade Süleyman’ın şehri Trab-
zon, millî mücadelenin şehri, merhum Ali 
Şükrü Bey’in şehri Trabzon, Karadeniz’in 
medeniyet şehri, Cumhuriyetimizin parla-
yan şehri Trabzon...

Seni yürekten selamlıyorum… Akçaabat, 
Araklı, Arsin, Beşikdüzü, Çarşıbaşı… Sizi 
muhabbetle selamlıyorum. Çaykara, Der-
nekpazarı, Düzköy, Hayrat, Köprübaşı… 

Sizi kalpten selamlıyorum… Maçka, Of, 
Sürmene, Şalpazarı, Tonya, Vakfıkebir, 
Yomra… Sizi hasretle selamlıyorum… 
Trabzon!… Büyük şehir Trabzon…

Size bir söz verdik, Trabzon’u büyük şehir 
yapacağız dedik ve bu sözümüzü tuttuk… 
Ne diyor, o güzel Trabzon türküsü… “Ti-
rabzon böyük şeher uy / Doyamadum ta-
dina / Uzaktan sevmek olmaz / Gel yakina 
yakina…”

Toplu Açılış Töreni

Trabzon | 23 Kasım 2013
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Biz birbirimize o kadar yakınız ki… Biz, 
toprağımızla biriz… Biz, suyumuzla, de-
nizimizle biriz… Biz, bayrağımızla biriz… 
Bizim ezanımız bir, kıblemiz bir, her şey-
den öte gönüllerimiz bir… Allah birliğimizi 
daim etsin… Allah kardeşliğimizi, uhuvve-
timizi, muhabbetimizi muhafaza etsin… 
Biz Trabzon’la biriz, ama aramızdaki şifre 
61… Trabzon ne zaman fethedildi? 1461… 
Trabzon’un plakası ne? 61… Bu kardeşiniz, 
kaçıncı hükümetin Başbakanı? 61… 26 
Şubat’ta, bu kardeşiniz inşallah 60’ı ta-
mamlıyor, 61’den gün almaya başlıyor.

Şimdi sizden, bir başka 61 bekliyoruz… 30 
Mart’ta, büyükşehir Trabzon’dan büyük 
bir 61 bekliyoruz… Bizim hesabımız, Sayın 
Bahçeli’nin hesabına benzemez… Biz, ol-
mayacak duaya amin diyenlerden değiliz… 
Biz hayallerle yetinmeyiz; hayalleri hedefe, 
hedefleri projeye, projeleri gerçeğe dönüş-
türürüz…

Trabzon 61 diyor mu? Maşallah… 41 kere 
maşallah… 61 kere maşallah…

Sevgili kardeşlerim, sevgili Trabzonlular…

Bugün Trabzon’da tarihî bir gün yaşıyo-
ruz… Bugün Trabzon’da büyük bir açılış 
şölenini hep birlikte idrak ediyoruz… Bu-
gün, bu açılış töreniyle, Trabzon’da 537 
milyon liralık, 10 kalem yatırım ve eseri 
resmî olarak hizmete açıyoruz.

Toplu Konut İdaremizin tamamladığı 2 
bin 162 konutu, 56 dersliği, 5 ticaret mer-
kezini, 3 camiyi, 300 kişilik pansiyonu, 8 
spor salonunu ve 1 futbol sahasını; yani 

242 milyon liralık TOKİ yatırımını bugün 
burada Trabzon’a teslim ediyoruz. Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığı’mızın TOKİ 
ile yaptığı Sevgi Evlerini bugün hizmete 
alıyoruz.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’mızın 2 arıt-
ma tesisi, 4 altyapı projesi, 5 içme suyu 
projesi, ek hizmet binasını yine bugün 
buradan hizmete alıyoruz. Gençlik ve Spor 
Bakanlığı’mızın Beşikdüzü 200 kişilik öğ-
renci yurdunu, Of 300 kişilik öğrenci yur-
dunu bugün gençlerimize, öğrencilerimize 
kazandırıyoruz.

Millî Eğitim Bakanlığı’mızın tamamladığı 
258 derslik, 3 spor salonu, 14 lojman ve 
300 kişilik pansiyonunu yine buradan 
hizmete açıyoruz. Gıda, Tarım ve Hayvan-
cılık Bakanlığı’mızın, Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı’mızın, Sağlık Bakanlığı’mızın, İl 
Özel İdaresinin ve Trabzon Belediyesinin 
yatırımlarını da bugün resmen açıyoruz…

Bitmedi… Trabzon’a bizim bir başka sö-
zümüz daha vardı… Ne dedik? Trabzon’a, 
Trabzonspor’umuza, 40 bin kişilik bir stad-
yum inşa edeceğiz dedik. İşte bu sözümüzü 
de tutuyor, nihayet yarın Akyazı Stadının 
temelini atıyoruz. 28 Haziran’da yer tes-
limi yapıldı. Yarın, temeli atarak, 795 bin 
metrekare alanı dolduracağız. Toplamda 
459 bin metrekarelik alanda bu stadı inşa 
edeceğiz.

Sadece stat değil, hizmet binaları, eği-
tim merkezleri, diğer spor tesisleriyle, 
Trabzon’a UEFA standartlarında bir spor 
tesisi kazandırmış olacağız. 230 milyon 
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liralık bir yatırımla, inşallah, Trabzon ve 
Trabzonspor’a yakışır bir eseri 2 yıl içinde 
tamamlayıp, sizlere teslim edeceğiz…

Açılış ve temel atmalarımız bundan ibaret 
değil… Yarın inşallah Vakfıkebir’e gidiyor, 
33 milyon liralık yatırımı hizmete açıyo-
ruz. Ardından Araklı’ya gidiyor, 23 milyon 
liralık yatırımı açıyoruz. Trabzon’a, bu açı-
lış şöleniyle, toplamda 593 milyon liralık 
yatırım, hizmet ve eser kazandırıyoruz. 
Hayırlı olsun… Tüm bakanlıklarımıza, 
bakan arkadaşlarımıza, valilik ve il özel 
idaremize, belediyelerimize, mimar, mü-
hendis, işçilerimize, emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum.

Sevgili Trabzonlular, sevgili kardeşlerim…

Yarın, inşallah, milletçe çok önemli, çok 
anlamlı bir günü idrak edeceğiz… Yarın, 
24 Kasım Öğretmenler Günü’nde, fedakar, 
cefakar öğretmenlerimize şükranlarımızı 
bir kez daha ifade edeceğiz. Bakın, ben her 
fırsatta ifade ediyorum… Hayatta, 3 kişinin 
eli öpülür… Annenin eli öpülür, babanın 
eli öpülür, öğretmenin eli öpülür. Anao-
kulundan, İlkokuldan başlayıp, hayata 
atılıncaya kadar, sabırla, metanetle, büyük 
bir incelikle, büyük bir titizlikle insan ye-
tiştiren öğretmenlerimize şükranlarımızı 
sunuyorum.

Diyor ki Hazreti Ali: “Bana bir harf öğre-
tenin 40 yıl kölesi olurum…” Evet… Anne-
ye, babaya, bir de öğretmene vefa, bizim 
boynumuzun borcudur… 12 yıl boyunca, 
anaokuluyla birlikte 13 yıl boyunca, adeta 
bir mücevheri işler gibi, çocuğu, genci, 

insanı bilgiyle, beceriyle donatan, ruhunu 
tezyin eden öğretmenin kadrini, kıymetini 
bilmek, ona hakkını teslim etmek bizim 
boynumuzun borcudur…

Şunu unutmayın sevgili kardeşlerim… 
Öğretmen, sadece üniversite sınavlarına 
hazırladığı için, test çözmeyi öğrettiği için 
değil; 13 yıl boyunca ilim öğrettiği, edep, 
adap öğrettiği, sabırla öğrencisine hayat 
öğrettiği için değerlidir. Onun için her öğ-
retmen değerlidir. 24 Kasım Öğretmenler 
Günü’nün tüm öğretmenlerimiz için şim-
diden hayırlı olmasını diliyor, tekrar hepsi-
ne şükranlarımı ifade ediyorum.

Sevgili Trabzonlular, sevgili kardeşlerim…

Bugün sizlerle çok önemli bir meseleyi 
istişare edeceğim… Bugün bir kez daha, 
Karadeniz’in, Türkiye’nin parlayan yıl-
dızı Trabzon’da sizlerle hasbihal edecek, 
sizlerle dertleşeceğim. Bakın, hafta sonu 
Diyarbakır’a gittik… Tıpkı Trabzon’da ol-
duğu gibi, Diyarbakır’da, Bismil ilçesinde, 
Ergani ilçesinde açılışlar gerçekleştirdik. 
Diyarbakır’da, oradaki vatandaşlarımızla 
kucaklaşarak, kardeşliğimizi, muhabbe-
timizi, birliğimizi bir kez daha tazeledik, 
orada tarihî bir günü hep birlikte idrak 
ettik.

Şimdi bakın sevgili Trabzonlular… Biz 
sizi çok iyi biliriz, sizler de bizi çok iyi 
bilirsiniz… Biz, milletimizle, özellikle de 
Trabzon’la aracılar vasıtasıyla konuşan 
bir iktidar, öyle bir siyasi parti değiliz. 
Bugüne kadar ne diyeceksek daima açıkça 
söyledik. Gizleyenlerden olmadık. Üzerini 
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örtenlerden olmadık. Söz söyleyip, unutan-
lardan; söz söyleyip, sözünü yutanlardan, 
sözünü çiğneyenlerden hiç olmadık. Biz, 
nabza göre şerbet sunan, her gittiği ilde, 
her gittiği bölgede farklı konuşanlardan da 
olmadık.

İstanbul’da ne söylediysek, gittik, Van’da 
onu söyledik. İzmir’de ne söylediysek, 
gittik, Kayseri’de, Konya’da onu söyledik. 
Diyarbakır’da ne söylediysek, işte geldik, 
Trabzon’da da onu söylüyoruz. Altını çi-
zerek ifade ediyorum: İzmir’de Türk bay-
rağını sallayıp, Hakkari’de bayrağından 
utananlardan olmadık; İzmir’de Ay Yıldızlı 
Bayrağımızı gururla nasıl salladıysak, 
Hakkari’de, Diyarbakır’da da o bayrağı 
yine gururla salladık. Çünkü bu millet bir… 
Devletimiz bir. Vatanımız bir. Bayrağımız 
bir. 76 milyon, hep birlikte, biriz, beraberiz, 
kardeşiz…

Sevgili kardeşlerim…

Bakın, biz, Diyarbakır’da nasıl kardeşli-
ğin diliyle, nasıl muhabbetin diliyle, nasıl 
gönül diliyle konuştuysak, bugün burada 
da aynı şekilde konuşuyoruz. Biz, Sivas’ın 
doğusuna geçemeyenlerden değiliz… 11 
yıl boyunca, defalarca Sivas’ın doğusuna 
gidin dedik… Sadece birkaç kez, o da bi-
zim zorumuzla gittiler. Şu anda Doğu’da, 
Güneydoğu’da yoklar… Biz, 780 bin kilo-
metrekarenin tamamında varız, 7 bölgede 
varız, 81 vilayette varız; ama onlar yoklar.

Bizi hiç utanmadan, sıkılmadan, arsız ve 
hayasızca bölücü olmakla suçlayanlar, 
aslında kendi zihinlerinde Türkiye’yi 

bölmüş, Türkiye’nin bir bölümünü gün-
demlerinden, zihinlerinden, kalplerinden 
çıkarmış durumdalar. Bizim hiç kimse-
den korkumuz yok. Bizim zihinlerimizde, 
bizim kalbimizde, bizim masamızın üze-
rinde, farklı renklere boyanmış, üzerinde 
farklı hesaplar yapılmış Türkiye haritaları-
mız yok. Biz hesap peşinde değiliz, hasbilik 
peşindeyiz… Biz hesaplaşmanın değil, 76 
milyon helalleşmenin peşindeyiz.

Şimdi bakın sevgili Trabzonlular… 14 
Nisan 1916’da, Trabzon işgal edildi… 
Trabzon’la birlikte Artvin, Rize, Kars, Er-
zurum işgal edilmişti. 1918 yılına kadar, 
2 yıl boyunca Trabzon işgal altında kaldı. 
Trabzon o 2 yıl içinde büyük acılar yaşadı, 
ağır zulümler gördü. Ancak, dikkatinizi 
çekiyorum, 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet 
kurulduğunda, Gazi Mustafa Kemal yeni 
bir sayfa açtı. Fransızlar Türkiye’yi işgal 
etmişti, onlara küselim demedi.

İngilizler, İtalyanlar Türkiye’yi işgal 
etmişti, onlara küselim demedi. Rus-
lar Trabzon’u işgal etmişti, onlara kü-
selim demedi… İşte biz,  dün akşam 
Rusya’dan Trabzon’a geldik. Rusya’da, St. 
Petersburg’da, Rusya Devlet Başkanı Sayın 
Putin’le Türkiye Rusya Üst Düzey İşbirliği 
Konsey Toplantısı’nın 4’üncüsünü gerçek-
leştirdik. Rusya ile yıllık 34.2 milyar do-
larlık ticaret yapıyoruz; 100 milyar doları 
hedefliyoruz. 

Rusya’dan her yıl 12 milyar dolarlık doğal-
gaz alıyoruz. Rusya’dan her yıl 4 milyon 
turisti ülkemizde ağırlıyoruz. Uluslararası 
ilişkilerde küslük olmaz, dargınlık olmaz. 
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Uluslararası ilişkilerde geçmişin acıları 
üzerine gelecek kurulmaz. Ülkenizin çıkar-
larına bakarsınız, milletinizin çıkarlarına 
bakarsınız, bölgenizin çıkarlarına bakar-
sınız, barışa, demokrasiye, dayanışmaya 
bakar, öyle hareket edersiniz.

Bizimle iyi olanla, biz iyi oluruz. Bize dost 
olana biz dost oluruz. İyi iken kötü olanla 
yolumuzu ayırırız. Kötü iken iyi olanla 
yeni süreçler başlatırız. Diplomasinin ku-
ralı budur. Uluslararası ilişkilerin mantığı 
budur. Venizelos ismini hiç duydunuz mu? 
Venizelos kimdir biliyor musunuz? Birinci 
Dünya Savaşı’nın sonunda, 1920 yılında, 
Osmanlı’ya savaş açan, topraklarımızı iş-
gale başlayan Yunanistan’ın Başbakanıdır.

Ama ne oldu biliyor musunuz? O Veni-
zelos, 1930 yılında, Türkiye’ye resmî bir 
ziyarette bulunmuştu. Kendisini kim davet 
etmişti biliyor musunuz? Mustafa Kemal 
davet etmiş, onu burada ağırlamıştı. Bitme-
di… Aynı Venizelos, Mustafa Kemal’i, 1934 
yılında, Nobel Barış Ödülüne aday gös-
termişti. Büyük devlet refleksi işte budur. 
Büyük devlet vizyonu işte budur. Büyük 
devlet ağabeydir, büyük devlet affedendir, 
büyük devlet hoş görendir. Büyük devlet, 
geçmişin acılarıyla, geçmişin hatalarıyla 
değil, gelecek vizyonuyla hareket eden dev-
lettir. Büyük devlet, gölgesinden korkan 
değil, cesaretle barışı, kardeşliği tesis eden, 
dünyayı kucaklayan devlettir.

Sanatçısından korkan devlet, büyük devlet 
olamaz. Komşusuna sırt çeviren devlet, 
büyük devlet olamaz. Mazluma sahip çık-
mayan devlet, büyük devlet olamaz. Kendi 

vatandaşından korkan, ürken, çekinen dev-
let, büyük devlet olamaz. Bize ne diyorlar? 
Aman şu reformu yapmayın, bölünürüz… 
Aman şu adımı atmayın, parçalanırız… 
Aman şunu söylemeyin, dağılırız… Her 
zaman söylüyorum: korkaklar, zafer anıtı 
dikemezler… Korkaklar, ileri gidemezler. 
Korkaklar, ülkelerini büyütemez, milletle-
rine itibar kazandıramazlar.

İstiklal marşımızın ilk kelimesi nedir? 
Korkma! Biz korkanlardan değiliz, olma-
dık ve olmayacağız. Bize hakaret eden, 
bize seviyesizce iftiralar atan muhalefet, 
korkusundan burnunu Ankara’nın dışına 
çıkaramazken, biz gittik, Moğolistan’da ilk 
Türk yazıtlarını bulduk, Orhun Abideleri-
ni, Göktürk Abidelerini bulduk, oraya yol 
yaptık, oraya müze inşa ettik.

Onlar korkarken, biz Saraybosna’da, 
Üsküp’te, Priştine’de, Prizren’de, Mehmet 
Akif ’in köyü Şusitsa’da, Mustafa Kemal’in 
babasının köyü Kocacık’ta, Manastır’da 
ecdat yadigarını bulduk, onları tamir et-
tik, dünya mirasına kazandırdık. Onlar 
korkarken, biz Amerikan Kızılderililerine 
su depoları, arıtma tesisleri inşa etmeye 
başladık.

S o m a l i ’ d e  d o k t o r l a r ı y l a  Tü r k i y e 
var; Gazze’de Kızılay ’la Türkiye var, 
Filipinler’de AFAD’la, sivil toplum kuruluş-
larıyla Türkiye var. Kosova’da, Lübnan’da, 
Afganistan’da kahraman Mehmetçiğiyle 
Türkiye var. Ülkemizi imar ederken dün-
yanın da gönlünü kazanıyoruz. Kanuni 
Sultan Süleyman, Trabzon’dan çıktı, 
İstanbul’da sultan oldu, Zigetvar’da şehit 
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oldu. Mazisini unutanlardan olmadık, 
gittik, Zigetvar’da Kanuni’nin türbesini 
bulduk, şu anda o türbeyi yeniden inşa 
ediyoruz.

Kırım Türklerinin yanında biz varız. Ahıs-
ka Türklerine biz sahip çıkıyoruz. Gökoğuz 
Türklerinin yanında biz varız. Etiyopya’da 
Harar Türklerinin, Moğolistan’da Duha 
Türklerinin, Almanya’da soydaşlarımızın, 
Ukerkük’te, Musul’da kardeşlerimizin ya-
nında biz varız. Benim, Trabzon’da şehza-
de olup, eğitim görüp, at sırtında Zigetvar’a 
kadar giden ecdadım varsa, elbette oralara 
ben de gideceğim. 

Yardımlarımla gideceğim, projelerimle 
gideceğim, barış mesajlarımla gideceğim. 
Bu milletin, Trabzon’dan, Rize’den, Ordu, 
Giresun, Samsun’dan yola çıkan Mehmet-
leri, ta Myanmar’da şehit olmuşsa, oraya 
gidecek, onların başında Fatiha okuyacak, 
onların mezarlarına sahip çıkacağım. Bü-
yük devlet böyle olunur. Yıllarca kıyafetten 
korktular, Türkiye büyüdü mü? Yıllarca 
başörtüsünden korktular, Türkiye büyüdü 
mü? İşte üniversitelerde başörtülüler var, 
kamuda başörtülüler var, Meclis’te başör-
tülüler var… Ne oldu? Türkiye bölündü 
mü, dağıldı mı, parçalandı mı?

On yıllar boyunca bu milleti korkuttular. 
Başörtüsü böler dediler… Başörtülüye 
zulmettiler… Türkiye bölünmedi, Türkiye 
büyüdü, Türkiye daha bir kardeş oldu, 
Türkiye susadığı, özlediği, hasretini çektiği 
özgürlüğe kavuştu. Biz türkülerden korka-
cak kadar, dillerden, kimliklerden, kültür-
lerden, kıyafetlerden korkacak kadar, ke-

limelerden, kavramlardan korkacak kadar 
küçük bir devlet, küçük bir millet değiliz.

Başörtüsüne gericilik dediler, siz uzaya 
mekik gönderdiniz de kuyruğuna mı 
takıldı? Hızlı tren yaptınız da başörtüsü 
raydan mı çıkardı? Marmaray inşa ettiniz 
de, başörtüsü tüneli mi tıkadı? Türkülere 
bölücülük dediler, dillere, kimliklere, kül-
türlere bölücülük dediler. Biz 2 tane savaş 
gemisi inşa ettik, denizlere yolladık, kendi 
mühendisimizle, kendi imkanlarımızla 
yaptık. Türkiye’yi dünyanın kendi gemisi-
ni üreten 10 ülkesinden biri yaptık. Türkü-
ler o gemileri bölmedi.

Merkez Bankası’nın rezervini 27.5 milyar 
dolardan aldık, 135 milyar dolara çıkardık; 
IMF borcunu 23.5 milyar dolardan aldık, 
ödedik, bitirdik, IMF’ye kredi açan ülke ol-
duk. Şarkılar, türküler, kimlikler, kültürler 
bunu engellemedi. Uzaya kendi uyduları-
mızı gönderiyoruz; kuyruğuna başörtüsü 
takılmadı, 444 takılmadı, Kur’an dersi, 
siyer dersi, seçmeli dil dersi takılmadı.

Trabzonlu gençlerden rica ediyorum: gi-
din, ilk meclis zabıtlarını okuyun. Gidin, 
ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yapı-
sını inceleyin, konuşulanlara bakın, ora-
daki vizyona, ruha, öze, oradaki kardeşliğe 
bakın. Gençler... Sizlerden rica ediyorum, 
gidin, Trabzonlu Ali Şükrü Bey’in hayatı-
nı okuyun… On yıllar boyunca bu millete 
dayatılan kelimelerin, kavramların, yaşam 
tarzlarının ne kadar yapay, ne kadar yeni, 
ne kadar anlamsız olduğunu göreceksi-
niz. Korkuların ne kadar yersiz olduğunu 
göreceksiniz. İlk Meclis’in nasıl kardeş 
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olduğunu, nasıl bir ve beraber olduğunu 
göreceksiniz.

Sevgili Trabzonlular, sevgili kardeşlerim…

76 milyonun tamamı gibi, Karadeniz in-
sanı merttir, yiğittir, sözünün eridir. 76 
milyonun tamamı gibi Karadeniz uşağı, içi 
neyse, dışı da odur, özü neyse sözü odur. 
Bu kardeşiniz, Karadeniz’in, Türkiye’nin 
evladıdır. Türkiye’nin aleyhine hiçbir işin 
içinde bizi göremezsiniz. Türkiye’ye zarar 
verecek hiçbir meselede bizi göremezsiniz. 
Altını çizerek söylüyorum: şehitlerimizi 
incitecek, onların ruhunu muazzep edecek 
hiç bir adımı biz atmayız, attırmayız.

Şu Trabzon’un anneleri neler çekti, biz 
iyi biliriz. Babaların neler çektiğini, nasıl 
acılar yaşadığını biz iyi biliriz. Ah benim 
Trabzonlu kardeşim, ah benim Trabzonlu 
annem… Sabah kapılar çalınıyordu… An-
neler, yürekleri ağızlarında uyanıyordu… 
Acaba evladım mı geldi diyordu. Acaba oğ-
lum askerden mi döndü diyordu. Yavrum 
izne mi geldi, biricik Mehmedim anasının 
yuvasına mı döndü, annesinin kucağına 
mı döndü diyordu.

Ama kapıyı açınca, karşısında, elinde bay-
rak olan subayımızı, astsubayımızı görü-
yordu. Yere yığılıp kalıyordu. O koca yüreği 
dağlanıyordu; o dağ gibi yüreği parampar-
ça oluyordu. Rabbim hiç kimseye yaşatma-
sın… Rabbim hiç bir anne babayı, hiç bir 
aileyi evlat acısıyla imtihan etmesin.

9 ay karnında taşı, öpmeye kıyama, okşa-
maya kıyama, dokunmaya kıyama; ama 

gitsin, dağlarda vatan için kahramanca şe-
hit olsun. Ne mübarek bir mertebedir; ama 
tahammül ister, sabır ister, yürek ister… 
Yaşamayan bilmez… Bu acıyı hissetmeyen 
bilmez. İşte 1 yıldır anneler bu acıyı yaşa-
mıyor. 1 yıldır babalar bu acıyı yaşamıyor. 
1 yıldır Mehmetlerimiz dağlarda şehit ol-
muyor, kapılar korkuyla açılmıyor.

Kan bağımlısı, kan tiryakisi olanlar, bize 
ne verdiniz diye soruyorlar… Hiçbir şey 
vermedik ve vermeyiz, vermeyeceğiz. De-
mokrasi, özgürlük, hak ve hukuk… Bizim 
ilkelerimiz bunlar… Meşru olanın dışına 
çıkmayız. Hakkı olana hakkı teslim et-
mekten başka bir şey asla yapmayız. Biz, 
birinden alıp diğerine vermeyiz. Türk’ten 
alıp Kürt’e, Laz’dan alıp, Arap’a, ondan alıp, 
Çerkez’e, Gürcü’ye vermeyiz. Hiç kimsenin 
başını öne eğmeyiz, eğdirmeyiz.

Tek bir meselemiz var: Türkiye normalleş-
sin. Kardeşler kucaklaşsın. Kan dursun. 
Gözyaşı dursun. Horlama, öteleme, dışla-
ma son bulsun. Yeter ki kardeşlik kazansın, 
biz kaybetmeye razıyız… Yeter ki Türkiye 
kazansın. Yeter ki 76 milyon kazansın. Bu 
gök kubbe altında hepimize yer var. Bu 
Türkiye sofrasında hepimize yer var. Bu 
cumhuriyet, bu bayrak, bu devlet hepimi-
zin. 76 milyon, biz tek bir milletiz. Biriz, 
beraberiz, kardeşiz, birlikte Türkiye’yiz…

Şunu da bütün samimiyetimle söylüyo-
rum: Trabzon bizim deniz fenerimizdir. 
Trabzon bizim kutup yıldızımızdır. Trab-
zon bizim rehberimizdir. 11 yıl boyunca siz 
destek verdiniz, siz arkamızda durdunuz, 
siz dua ettiniz ve bugünlere ulaştık. Bu kar-
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deşiniz, sizin başınızı öne eğdirmeyecek, 
size hayal kırıklığı yaşatmayacak.

Trabzon yanımızdaysa, biz yalnız değiliz. 
Trabzon bize dua ediyorsa, biz dağları aşar, 
yolları aşar, engelleri, hendekleri aşar, Bü-
yük Türkiye’yi, Yeni Türkiye’yi inşa ederiz. 
Fatih’in şehri, Karadeniz’in yıldızı Trabzon 
bizden hayır dualarını eksik etmesin. Allah 
yar ve yardımcımız olsun. Rabbim yolu-
muzu açık etsin. Mevlam kardeşliğimizi 
daim etsin. Amin diyorum… Mehmet Akif 
gibi amin diyorum:
Amin desin hep birden yiğitler 

Allahu ekber gökten şehitler 

Amin! Amin! Allahu ekber 

Ey Ulu Peygamberimiz nerdesin 

Dinle minaremde öten gür sesin 

Gel! Bana yar ol ki cihan titresin 

Kimse dönüp süngüme yan bakmasın 

Amin desin hep birden yiğitler 

Allahu Ekber gökten şehitler 

Amin! Amin! Allahu ekber…

Açılışını yaptığımız eserler hayırlı olsun di-
yor, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Sevgili Araklılı kardeşlerim, sevgili Trab-
zonlular, değerli hemşerilerim...

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, 
açılışını yaptığımız 41 derslik ve 9 lojma-
nın, Bayram Halil Devlet Hastanesi Ek 
Binasının, İl Özel İdaremiz tarafından ya-
pılan yol ve içme suyu projelerinin hayırlı 
olmasını diliyorum. 

Böylece Araklı’mıza 3 kalemde toplam 
22 milyon liralık hizmeti kazandırmış 

oluyoruz. Dün de Trabzon’da toplu konut-
tan altyapı tesisine, öğrenci yurtlarından 
okullara, hastanelerden yollara kadar, 10 
kalemde tam 537 milyon liralık eseri, yine 
bir toplu açılış töreniyle hizmete sunduk. 

Ayrıca, Trabzon’umuza yakışır 40 bin kişi-
lik stadın da temel atma törenini bu sabah 
gerçekleştirdik. 230 milyon lira yatırımla 
inşa edeceğimiz ve inşallah 2 yılda tamam-
layacağımız bu statla Trabzon’a UEFA 

Toplu Açılış Töreni

Araklı, Trabzon | 24 Kasım 2013
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standartlarında bir spor tesisi kazandırmış 
olacağız.

Buraya gelmeden önce Vakfıkebir’e gittik, 
hem oradaki kardeşlerimizle kucaklaştık, 
hem de 5 kalemde 33 milyon liralık hiz-
metin toplu açılışını yaptık. Sadece bir se-
ferde, Trabzon’a 593 milyon liralık yatırım 
ve hizmet kazandırdık. Hepsi hayırlı olsun 
diyorum… Emeği geçenleri yürekten teb-
rik ediyorum.

Sevgili kardeşlerim…

Allah’a hamdolsun, Türkiye çok hızlı bir 
şekilde değişiyor, hedeflerine doğru emin 
adımlarla, kararlı şekilde ilerliyor. Şunu 
bilmenizi istiyorum: Trabzon bizim deniz 
fenerimizdir. Trabzon, Araklı bizim ışığı-
mızdır, rehberimizdir. Sizden aldığımız 
destekle, sizin hayır dualarınızla, sizin çiz-
diğiniz istikametle bu yola çıktık; emaneti 
siz verdiniz, bize vazifeyi siz tevdi ettiniz, 
bizi bugünlere siz getirdiniz.

Üzerimizdeki emanetin sizin emanetiniz 
olduğunu hiç ama hiç unutmadık. Sizin 
verdiğiniz yetkiyle, sizin yüklediğiniz va-
zifeyle yol yürüdüğümüzü hiç aklımızdan 
çıkarmadık. Biz, kendisini lobilerin, çete-
lerin, sermayenin, medyanın aynasında 
değil, milletin aynasında sigaya çeken, 
milletin aynası karşısında muhasebesini 
yapan bir kadroyuz. Kim ne derse desin… 
Ama millet ne derse, biz onu yapar, biz ora-
da durur, milletin sözünü emir telakki eder 
öyle yürürüz.

Şunu herkes artık bilsin… Türkiye’de 
iktidarlara artık sermaye rota çizemez. 
Türkiye’de siyasete güç odakları, lobiler, 
çeteler istikamet çizemez. Millî iradenin 
üzerine hiç kimse çıkamaz. Devlete, mille-
te, milletin hükümetine, medya artık yön 
veremez. Medyanın, sermayenin, çetelerin 
emir talimatıyla hükümetlerin kurulduğu, 
yıkıldığı dönem artık geride kalmıştır.

Vesayetler dönemi artık geride kalmıştır. 
Sesi çok çıkanın güçlü olduğu; daha çok ba-
ğıranın, yakanın, yıkanın, terör estirenin 
güçlü olduğu dönemler geride kalmıştır. 
Türkiye bir hukuk devletidir. Türkiye, millî 
iradenin, sandığın sözünün geçtiği bir ül-
kedir. Millet kimi isterse onu göreve getirir, 
ne zaman isterse de onu görevden alır.

Sevgili kardeşlerim…

Millî iradeyi sımsıkı korurken, sizin ema-
netinize sahip çıkarken, şunu bilin ki, sizin 
hassasiyetlerinizi, sizin değerlerinizi de 
koruyor, gözetiyor, yüceltiyoruz. Ne yapı-
yorsak, Türkiye’yi normalleştirmek için 
yapıyoruz. Ne yapıyorsak, özgürlükleri 
genişletmek, milletin ihtiyaçlarını karşıla-
mak, demokrasinin standartlarını yükselt-
mek için yapıyoruz. Belli kesimlere, belli 
çevrelere, belli kitlelere değil, 76 milyona 
hitap ediyor, 76 milyonun tamamını bir 
görüyor, beraber görüyor, hepsine hizmet 
üretiyoruz.

Dikkat edin… Birinden alıp diğerine ver-
miyoruz. Türk’ten alıp Kürt’e, Kürt’ten alıp 
Gürcü’ye, Gürcü’den alıp Laz’a vermiyoruz. 
Herkese, insan olmaktan, can olmaktan 
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kaynaklanan hakkını teslim ediyor, hakları 
eşitliyor, Türkiye’yi normalleştiriyor, kar-
deşliği perçinliyoruz.

Başör tülüyü başı  açıktan;  Sünni ’yi 
Alevi’den, Kürt’ü Türk’ten üstün görmü-
yor, bir elin parmakları, bir ağacın dalları 
gibi hepsini birbirine kardeş görüyoruz. 
Bizim hakkımızda ortaya atılan iftiralara, 
ithamlara asla kulak asmayın…

Biz, siz ne derseniz onu yapar, sizin sakın-
dığınızdan sakınırız. Büyük devlet reflek-
siyle, büyük hedefler istikametinde, büyük 
adımlar atarız. Anayasanın, yasaların, meş-
ru sınırların, sizin değerlerinizin dışında 
hiçbir adım atmayız. Tek gayemiz var, o da 
kardeşliği hakim kılmak, kadim kardeşliği-
mizi perçinlemek.

Allah’ın izniyle, sizin desteğinizle, bugüne 
kadar önemli mesafeler katettik, inşallah 
bu süreci nihayete de erdireceğiz. 1 yıldır 
Türkiye’ye hakim olan bahar iklimini, 
inşallah geleceğimizin tamamına hakim 
kılacağız. Biz yola ne diyerek çıktık? Niyet 
hayır, akıbet hayır… Niyetimiz hayır, inşal-
lah akıbetimiz de hayırlı olacak.

Bizden desteğinizi esirgemeyin. Bizden ha-
yır dualarınızı eksik etmeyin. Trabzon ar-
kamızdaysa, Araklı arkamızdaysa, bize dur 
yok, durak yok. Siz bizimleyseniz, durmak 
yok, yola devam. Allah muhabbetimizi, 
uhuvvetimizi daim etsin.

Rabbim kardeşliğimizi muhafaza etsin 
diyorum. Açılışını yaptığımız eser ve yatı-
rımların hayırlı olmasını diliyorum. Emeği 

geçenleri tebrik ediyor, hepinizi sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum.

Sağ olun, var olun, Allah’a emanet olun.
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Sevgili Trabzonlular, çok değerli kardeşle-
rim, sevgili gençler...

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, 
bugün, bu törenle temelini atacağımız 
Akyazı Stadyumu ve spor tesislerimizin 
Trabzon’umuza, bölgemize, ülkemize ha-
yırlı olmasını diliyorum. Konuşmamın 
hemen başında, 24 Kasım Öğretmenler 

Günü’nün, tüm öğretmenlerimize hayırlı 
olmasını diliyorum.

Türkiye’nin her yerinde, fedakarca, cefa-
karca çalışan, eşrefi mahlukat olan insanı 
yetiştirmek için titizlikle mücadele veren 
tüm öğretmenlerimize milletçe şükran-
larımızı ifade ediyorum. Bugün, bu 24 
Kasım’da, Türkiye genelindeki tüm öğren-

Akyazı Stadyum ve Spor 
Tesisleri Temel Atma Töreni

Trabzon | 24 Kasım 2013
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cilerimize samimi bir ricada bulunmak 
istiyorum…

Lütfen, anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise 
öğretmenlerinizi bulun, gidebiliyorsanız 
gidin ve ellerini öpün; arayın, hallerini so-
run; hiç yapamıyorsanız, öğretmenleriniz 
için hayır dua edin, “Allah onlardan razı 
olsun” deyin… Size, bize, okumayı yazmayı 
öğreten öğretmenler, nefes alıp verdiğimiz 
müddetçe borçlu olduğumuz, minnettar 
olduğumuz büyüklerimizdir.

Size, bize, hayatı öğreten, bizi hayata 
hazırlayan öğretmenler, başımızın tacı, 
gönlümüzün sultanıdır. Altını çizerek 
ifade ediyorum: Öğretmen, aldığı maaşın 
karşılığını veren, memurluk yapan, piya-
sanın aktörlerinden olan bir kişi değildir. 
Öğretmen, annemiz kadar, babamız kadar, 
kardeşimiz kadar değerli, size aile fertleri 
kadar yakın, uğruna 40 yıl köle olunacak 
kadar mübarek insandır.

Trabzon’da görev yapan tüm öğretmen-
lerimizi buradan saygıyla selamlıyorum. 
Türkiye genelinde tüm öğretmenlerimizi 
yürekten selamlıyorum. Milletçe her biri-
ne şükranlarımızı ifade ediyor, her birine 
başarılar diliyorum.

Sevgili Trabzonlular, sevgili kardeşlerim…

Evet bugün, Trabzon’da tarihî bir temel 
atma törenini gerçekleştiriyor, Trabzon’a 
çok önemli bir spor tesisini kazandırı-
yoruz. Biliyorsunuz ben, çok istisnai du-
rumlar haricinde temel atma törenlerine 

katılmıyorum, sadece açılışlarda bulunu-
yorum. 

Bugün, işte o istisnai günlerden biri. Bu 
stat bizim Trabzon’a sözümüzdü. Tüm zor-
luklara, tüm engellere rağmen sözümüzün 
ardında durduk, işte bugün stadyumumu-
zun temelini atıyoruz, inşallah 2 yıl sonra 
da açılışını yapacağız. 230 milyon liralık 
bir bedelle yapacağımız, 40 bin kişilik 
bu stadyumla Trabzon, Türkiye’de UEFA 
standartlarında tesis sahibi sayılı şehirler 
arasına giriyor. 

Bu tesiste, engelli soyunma odalarından 
basın toplantısı salonuna, antrenman 
salonlarından revire kadar, ihtiyaç duyu-
lacak her türlü ünite mevcut. Ayrıca, stat 
alanında 7 çim futbol sahası, 4 tenis kortu, 
2 basketbol sahası, voleybol sahası, kapalı 
ve açık otoparklar da yer alıyor. Trab-
zon’umuzda bu büyüklükte bir tesisi inşa 
edecek yer bulmak gerçekten çok zor. 

Onun için biz, Akyazı’da, denizi doldu-
rarak oluşturduğumuz bir alanda stadı 
inşa ediyoruz. Stat için yapılacak dolgu 
alanının büyüklüğü 795 bin metrekare. 
Bu dolgu alanının üzerinde 459 bin met-
rekare büyüklüğünde bir alan oluşturuyor 
ve 155 bin metrekare inşaat alanına sahip 
tesislerimizi inşa ediyoruz. Görüldüğü 
gibi, Trabzon’a verdiğimiz sözü tutma 
konusunda hiçbir engeli, hiçbir mazereti 
tanımıyoruz.

Karada yer yoksa denizi dolduruyor ama 
mutlaka Trabzon’u özlediği, beklediği 
bu hizmete kavuşturuyoruz. İnşallah, bu 
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stadın tamamlanmasıyla, gerek Trabzons-
por’umuz gerek diğer takımlarımız, hem 
lig maçlarını, hem uluslararası karşılaşma-
ları bu statta, en modern şartlarda yapma 
imkanına kavuşacaklar. Trabzon’a yakışan 
buydu. 

Biz de Trabzon’a yakışanı yaptık. İnşallah 
2 yıl sonra sizlerle birlikte, bu statta Trab-
zon’umuzun maçlarını da birlikte seyre-
deceğiz. Bir kez daha bu muhteşem eserin 
Trabzon’umuza, Trabzonspor’umuza, Ka-
radeniz’imize hayırlı olmasını diliyorum. 

Sevgili kardeşlerim...

Sporun, özellikle de futbolun Trabzon için 
ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyo-
ruz. Gençliğinde futbol oynamış bir karde-
şiniz olarak, üstelik Karadeniz’in bir evladı 
olarak, sizin hissiyatınızı çok yakından 
biliyorum. Trabzonspor’un, on yıllar bo-
yunca nasıl zorlu yollardan geçtiğini, nasıl 
fedakarlıklar yaparak bugünlere ulaştığını 
da çok iyi biliyorum.

Biz, gençliğimizde, İstanbul’da, tozun 
toprağın içinde, parçalanmış ayakkabı-
larla, bezden toplarla futbol oynamaya 
çalışıyorduk. Trabzon çok daha kötüsünü 
gördü. Sokak araları futbol sahasıydı. Boş 
araziler, tarlalar futbol sahasıydı. Çamur, 
su, yağmur, sis, güneş futbolun parçasıydı. 
Parçalanmış da olsa ayakkabıyı bulama-
yanlar yalınayak bir şekilde top peşinde 
koşturuyordu. Futbol topu bulunamadı-
ğında gazete kağıtları yumak yapılarak top 
oynanıyordu.

Trabzon buralardan geçerek, yokluğu, yok-
sulluğu yaşayarak, Türkiye’nin en büyük 
takımlarından birini çıkardı. Trabzon’un 
kendi çabasına sessiz kalamazdık, duyarsız 
kalamazdık. Gençlerimiz futbol konusun-
da bu kadar arzuluyken, biz onlara sırtı-
mızı dönemezdik. 11 yıl içinde, Trabzon’a 
çok sayıda futbol sahası, salon, spor tesisi 
kazandırdık.

İşte bugün, uluslararası standartlarda, 
Türkiye’nin en iyi stadyumlarından biri-
nin temelini atıyoruz. Yetmez… Trabzon ve 
ilçeleri için 20 milyon liralık projelerimiz 
devam ediyor. Akçaabat’a gençlik merkezi 
yapıyoruz. Of ’a, gençlik merkezi, kapalı 
yüzme havuzu, çim saha inşa ediyoruz. 
Araklı ve Maçka’ya çim saha yapıyoruz.

Düzköy, Şalpazarı, Maçka’ya spor sa-
lonları yapıyoruz. Karadeniz Teknik 
Üniversitesi’ne 3 spor salonu yapıyoruz. 
Sürmene’ye Tenis Kortu ve Açık Spor 
Tesisi, Vakfıkebir’e spor tesisi, sahil ban-
dına spor tesisleri yapıyoruz. Bunlar da 
tamamlandığında, Trabzon, sanayisiyle, 
çayıyla, fındığıyla, turizmiyle olduğu ka-
dar, artık spor tesisleriyle de Karadeniz’in, 
Türkiye’nin yıldız şehri, marka şehri ola-
cak.

Sevgili kardeşlerim, sevgili Trabzonlular…

Dün, Trabzon Merkez’de 537 milyon liralık 
eser ve yatırımı hizmete açtık. Şimdi, bu 
temel atma töreninin ardından, Araklı’ya 
geçecek, 23 milyon liralık yatırımı aça-
cağız. Ardından Vakfıkebir’e geçip 33 
milyonluk yatırımı açacağız. Toplamda 1 
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seferde Trabzon’a kazandırdığımız hizmet 
ve yatırım tutarı 593 milyon lira.

230 milyon liralık bu projeyi de eklediği-
nizde, Trabzon’a 823 milyon liralık proje 
kazandırıyoruz. Bütün bu hizmetler, yatı-
rımlar hayırlı olsun diyorum. Trabzons-
por başta olmak üzere, Trabzon’un tüm 
takımlarına, tüm kulüplerine başarılar 
diliyorum.

İnşallah, bu stadyumun açılışında da gö-
rüşmek umuduyla hepinizi sevgiyle selam-
lıyor, sizleri Allah’a emanet ediyorum. 
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Sevgili Vakfıkebirliler, sevgili Trabzonlu 
kardeşlerim...

Sizleri hasretle muhabbetle selamlıyorum. 
Sabah Trabzon’da, öğretmenlerimize min-
nettarlığımızı ifade ettik; bir kez de bura-
da, Vakfıkebir’de, 24 Kasım Öğretmenler 
Günü’nün kutlu olmasını diliyor, tüm 
öğretmenlerimize milletçe şükranlarımızı 
sunuyorum.

12 yıl, artı anaokuluyla 13 yıl boyunca, fe-
dakarca mücadele veren, nakkaş titizliğiy-

le insan yetiştiren tüm öğretmenlerimize 
sonsuz başarılar diliyor; sizlerden de bu 
anlamlı günde öğretmenlerinizi hatırla-
manızı özellikle rica ediyorum.

Sevgili Vakfıkebirliler, sevgili kardeşle-
rim…

Diyor ki Yunus Emre: “Ben gelmedim kav-
ga için / Benim işim sevgi için / Dostun evi 
gönüllerdir / Gönüller yapmaya geldim…” 
Evet… Biz gönül erleriyiz. Bizim derdimiz, 

Toplu Açılış Töreni

Vakfıkebir, Trabzon | 24 Kasım 2013
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bizim davamız, bizim siyasetimiz gönüller 
yapmak, gönüller fethetmek.

Yine Yunus: “Aşk bir güneşe benzer” di-
yor… “Aşık olmayan gönül, misali taşa ben-
zer” diyor… Bizim millete aşkımız, millete 
sevdamız var. Biz yıkmaya değil, yapmaya 
geldik. Biz bozmaya değil, tamir etmeye 
geldik. Biz kırmaya değil, birleştirmeye, 
bütünleştirmeye geldik. Husumet için de-
ğil, kavga için değil, cebelleşmek için değil; 
biz muhabbet için, uhuvvet için, kardeşlik 
için bu makamlara geldik.

Biz istiyoruz ki Doğu ile Batı daha yakın 
kardeş olsun. Biz istiyoruz ki Kuzey ile Gü-
ney daha bir kardeş olsun. Aynı kıbleye dö-
nenler, aynı Kur’an’ı, aynı duayı okuyanlar 
kardeş olsun. 11 yıldır bütün çabamız bu. 
11 yıldır bütün gayretimiz, bütün mücade-
lemiz işte bu.

Biz, ecdadımızdan, tarihimizden çok bü-
yük, çok mübarek bir miras devraldık. Bize 
büyük devlet olmayı mirası bıraktılar. Bize 
büyük millet olmayı miras bıraktılar. Bize, 
büyük düşünmeyi, kardeş olmayı, kardeşçe 
yaşamayı miras bıraktılar. Biz ecdadımızın 
izinden gidiyor, tarihimizin ayak izlerini 
takip ediyor, büyük düşünüyor, büyük işler 
yapıyoruz. Bizim meselemiz şahsi mesele 
değil, millet meselesi.

Bizi bu makamlara sizler getirdiniz, bize 
bu payeleri, bu rütbeleri sizler verdiniz… 
Ne yapıyorsak sizin için yapıyor, ne yapı-
yorsak sizinle yapıyor, bu uzun ince yolda 
sizinle birlikte yürüyoruz.

Sevgili kardeşlerim…

Bu kardeşiniz, Karadeniz’in evladıdır, 
hemşerinizdir… Karadeniz neyse, biz işte 
oyuz… Trabzon neyse, 81 vilayet neyse, biz 
de aynen oyuz. Biz şehitlerimizin ruhunu 
incitmeyiz. Milletin hissiyatını çiğneme-
yiz, çiğnetmeyiz. Bu milletin başını öne 
eğmeyiz, eğdirmeyiz. Her ne yapıyorsak, 
sizin için, Büyük Türkiye için, Türkiye’yi 
daha da büyütmek için yapıyoruz.

Hiç kimse bizi yanlış anlamasın… Yumu-
şak başlıyız amma, uysal koyun değiliz… 
Şehitlerimizin aziz hatırası söz konusu 
olursa, ona el uzattırmayız. Birliğimiz, 
vatanımız, bayrağımız, devletimiz söz ko-
nusu olursa, onlara dil dahi uzattırmayız. 
Özellikle, millî irade söz konusu olursa, 
ona dokundurtmayız. Meclis iradesine, 
millet iradesine el de, dil de uzattırmayız. 
Sizin verdiğiniz emanetin gasp edilmesine 
asla izin vermeyiz, asla göz yummayız.

Sevgili kardeşlerim, sevgili Vakfıkebirliler, 
Trabzonlular…

Hamdolsun, 11 yılda Türkiye’yi her 
alanda büyüttük. Her alanda Türkiye’ye 
ilkleri yaşattık, rekor seviyeleri yaşattık. 
Karadeniz’de sahil yolunu yaparken, 
İstanbul’da Marmaray’ı inşa ediyoruz. 
Ovit’te dağları delerken, Diyarbakır’da ba-
rajlar inşa ediyoruz. Kendi millî savaş ge-
milerimizi inşa ediyor, kendi uydularımızı 
tasarlıyor, kendi tanklarımızı, helikopter-
lerimizi imal ediyoruz. Myanmar’da şehit-
liklerimize sahip çıkıyor, Saraybosna’da, 
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Üsküp’te, Priştine’de, Prizren’de ata yadiga-
rı camilerimize sahip çıkıyoruz.

Somali’de yoksula, Filistin’de mazluma, 
Mısır’da mağdura, Suriye’de kan ağlayan 
kardeşlerimize el uzatıyor, onların sesi, 
onların gönül dostu, onların kardeşi olu-
yoruz. Türkiye’nin ayağına takılmış zin-
cirleri tek tek söküp atıyoruz. Kardeşliğin 
önündeki engelleri kaldırıyor, hasretlere 
son veriyor, kırgınlıkları gideriyor, milleti 
kucaklaştırıyoruz.

Ekmeğimizi daha da büyütüyoruz. Millî 
geliri 3 kat, ihracatı 5 kat artırdık. Yüzde 
63’ten aldığımız faizleri yüzde 10’un altı-
na çektik. 23.5 milyar dolar IMF borcunu 
ödedik, sıfırladık, IMF’ye kredi açan ülke 
olduk. 27.5 milyar dolar Merkez Bankası 
rezervini aldık, 135 milyar dolara çıkardık.

Daha yapacağımız çok ama çok iş var… 
Millete sarf edeceğimiz daha çok enerjimiz 
var. Milletle buluşturacağımız daha çok 
hizmetimiz var. Allah’ın izniyle, sizin des-
teğiniz ve hayır duanızla, gece demeden, 
gündüz demeden eser üretmeye, hizmet 
üretmeye devam edeceğiz.

Millete hizmetten bizi hiç kimse alıkoya-
maz. Milletle gönül irtibatımızı hiç kimse 
kesemez. Türkiye’nin kavuştuğu bahar 
iklimini, inşallah hiç kimse kışa çeviremez. 
Bugünlere hep birlikte geldik, bu günleri 
birlikte inşa ettik, geleceği de inşallah bir-
likte inşa edeceğiz.

Sevgili Vakfıkebirliler, sevgili Trabzonlu-
lar…

Dün, Trabzon’da, 537 milyon liralık yatırı-
mın açılışını yaptık. Sabah, buraya gelme-
den hemen önce, Akyazı’da, 40 bin kişilik 
stadyumun temelini attık. 230 milyon 
lira yatırım bedeliyle, 2 yılda bu stadyum 
ve spor tesislerini bitirecek, Trabzon ve 
Trabzonspor’un hizmetine sunacağız.

Şimdi burada da resmî açılış yapıyor, 33 
milyon liralık eserleri sizlere kazandırı-
yoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’mız, 
10 milyon lira bedelle, Vakfıkebir’e içme 
suyu arıtma tesisi kazandırdı. Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığı’mızın hizmet 
binası tamamlandı. Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı’mız dere ıslahını bitirdi. Sağlık 
Bakanlığı’mız devlet hastanesine ek bina 
inşa etti. İl Özel İdaremiz 5 içme suyu 
projesi ve yol çalışmaları yaptı. Bütün bu 
yatırımları bugün açıyor, Vakfıkebir’e ka-
zandırıyoruz.

Açılışını yaptığımız bu eserlerin hayırlı ol-
masını diliyorum. Bakanlıklarımızı, bakan 
arkadaşlarımızı, Valilik, kaymakamlık ve İl 
Özel İdaremizi tebrik ediyor, emeği geçen-
leri kutluyorum.

Yeniden kavuşmak, yeniden buluşmak 
umuduyla, hepinizi sevgiyle, saygıyla se-
lamlıyor, sağ olun, var olun, Allah’a emanet 
olun diyorum.



Recep Tayyip ERDOĞAN

218

Sevgili Kırklarelililer, sevgili kardeşlerim, 
çok değerli vatandaşlarım...

Sizleri hasretle, muhabbetle selamlıyo-
rum. Babaeski’ye, Demirköy’e, Kofçaz’a, 
Lüleburgaz’a, Pehlivanköy’e, Pınarhisar’a, 
Vize’ye, buradan en kalbi selam ve sevgile-
rimi yolluyorum.

3 gün boyunca inşallah Trakya’dayız… 
3 gün boyunca burada açılışlar yapıyor, 
şehirlerimize, ilçelerimize kazandırdığı-

mız hizmetleri, eserleri, yatırımları resmî 
olarak sizlerle buluşturuyoruz. Buraya gel-
meden önce Pınarhisar’a uğradık, oradaki 
kardeşlerimizle hasret giderdik, orada 100 
milyon liralık eser ve yatırımın toplu açı-
lışını yaptık. Şu anda burada, 231 milyon 
liralık kamu, 1 milyar 835 milyon liralık 
özel sektör yatırımını, yani toplamda 2 
milyar 66 milyon liralık yatırımı açıyoruz.

Buradaki açılışın ardından Lüleburgaz’a 
geçiyor, 14 milyon liralık kamu, 516 mil-

Toplu Açılış Töreni

Kırklareli | 06 Aralık 2013
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yon liralık özel sektör yatırımını hizmete 
alıyoruz. Bir tek gün içinde, Kırklareli 
ve ilçelerine, 2 milyar 696 milyon liralık 
eser, hizmet ve yatırım kazandırıyoruz. 
Toplu Konut İdaremiz, TOKİ, 456 konutu, 
ticaret merkezi, cami ve sağlık ocakları-
nı tamamladı. Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı’mız, Kırklareli’ne 5 kadın ve ço-
cuk evi kazandırdı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’mız sosyal 
tesisleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı’mız 
spor tesislerini tamamladı. Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’mız 
62 milyon liralık bir yatırımla, balıkçı 
barınaklarını ve çeşitli yolları şehrimize 
kazandırdı. Kırklareli Üniversitemize, 1 
enstitü binası, derslikle, atölyeler, yemek-
hane ve kafeteryalar, spor salonları, futbol 
sahaları inşa ettik. Üniversitemize 37 mil-
yon liralık yeni yatırım yaptık. Organize 
Sanayi Bölgemizde bir arıtma tesisi inşa 
ettik. İl Özel İdaremiz, köprü, menfez, yol, 
restorasyon projelerini tamamladı, erkek 
öğrenci yurdu yaptı. KÖYDES kapsamın-
da, Kırklareli’nde, köylerimize 40 milyon 
liralık yatırım yaptık. Belediyelerimiz aynı 
şekilde hizmetlerini tamamladı.

Evet… Kamu yatırımlarıyla, Kırklareli, yeni 
231 milyon liralık eser ve hizmete kavuştu. 
Özel sektörümüzün yatırımları ayrıca 
önemli… Kırklareli’nde, özel sektörümüz, 
sadece son birkaç yıl içinde 1 milyar 835 
milyon liralık yatırım yaptı, 45 ayrı tesis 
kurdu. 2 bin 555 kişiye, bu yatırımlarla iş 
imkanı sağlandı. Dile kolay… Bir seferde, 
2 milyar 696 milyon liralık yatırımı resmî 

olarak Kırklareli ile buluşturuyoruz. Hepsi 
hayırlı olsun…

Bütün bu yatırımları, hizmetleri, eserleri 
Kırklareli’ne kazandıranlara teşekkür 
ediyorum. Bakanlıklarımıza, bakan ar-
kadaşlarımız ve ekiplerine, il özel idare-
mize, kaymakamlıklar ve valiliğimize, 
belediye başkanlarımıza, emeklerinden, 
gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. 
Kırklareli’nde yatırım yapan, buraya is-
tihdam sağlayan özel sektörümüzü ayrıca 
kutluyor, her birine tek tek şükranlarımızı 
sunuyorum.

Sevgili kardeşlerim…

Kırklareli için, Tekirdağ, Edirne için, tüm 
Trakya için gerçekten tarihî bir açılış şö-
leni gerçekleştiriyoruz. Yarın Tekirdağ’a 
gidiyor, Merkez ve ilçelerde açılış yapıyo-
ruz. Pazar günü Edirne’ye gidiyor, orada, 
merkez ve ilçelerde açılışlar yapıyoruz. 
Bizim için durmak yok, duraklamak yok… 
Bizim için doğu yok, batı yok… Önceki haf-
ta Diyarbakır, sonra Trabzon, sonra Muğla, 
arada Katar, İstanbul, işte bugün Kırklare-
li, yarın Tekirdağ, öbür gün Edirne…

780 bin kilometrekarenin her bir karışı-
na aynı nazarla bakıyor, aynı aşkla, aynı 
şevkle hizmet üretiyor, eser üretiyoruz. 
Şehirlerimiz arasında da ayrım yapmıyor, 
insanımız arasında da hiçbir ayrıma asla 
prim vermiyoruz. Doğu da bizim, Batı da 
bizim… Kürt de bizim, Türk de bizim… 
Roman da bizim, Çerkez de bizim… Biz, 
hep birlikte büyük bir aileyiz; biz hep bir-
likte Türkiye’yiz. Bu ülkeyi birlikte kurduk, 
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birlikte bugünlere taşıdık, inşallah hep 
birlikte, bir olarak, kardeş olarak ülkemizi 
geleceğe taşıyoruz.

Şimdi, bakın sevgili kardeşlerim… Bu yıl, 
Balkan Savaşı’nın 100’üncü yıldönümü-
nü geride bıraktık. 100 yıl önce bu bölge, 
Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, maalesef 
çok acılar yaşadı, işgallere, ağır baskılara 
maruz kaldı. Sadece burası değil… Bizim, 
Balkanlardaki kardeş ülkelerimiz, kardeş 
şehirlerimiz, oradaki kardeşlerimiz de o 
dönemde çok büyük acılara şahit oldular, 
çok büyük hüzünler yaşadılar. Yüzbinlerce 
kardeşimiz, akrabamız, Balkanlar’da yüz-
yıllardır yaşadıkları toprakları terk ettiler, 
göç ettiler, geldiler buralara, kardeşlerinin 
yurduna, anavatanlarına yerleştiler.

Şimdi ben burada, Kırklareli’nde, 100 yıl 
öncesinden maalesef miras kalmış bir zih-
niyeti, bir anlayışı burada sizlere hatırlat-
mak istiyorum… Dışardaki düşman, kolay 
olan düşmandır… Ama insanın içindeki, 
yanındaki, yanı başındaki düşman, işte o 
dışardaki düşmandan çok daha tehlikeli-
dir.

Bunu Pazar günü Edirne’de de hatırlataca-
ğım… Ancak, Balkan Savaşları sırasındaki 
zihniyeti göstermesi bakımından, bunu 
Kırklareli’nde de hatırlatmakta fayda görü-
yorum… 100 yıl önce, 1913 yılında, Enver 
Paşa, işgal altındaki toprakları kurtarmak, 
Trakya’dan düşmanı püskürtmek, Türk şe-
hirlerini geri almak için bir harekat düzen-
liyor… Edirne’ye doğru, Edirne’yi yeniden 
almak, yeniden Türk topraklarına dahil 
etmek için ilerliyor…

O sırada ne diyorlar biliyor musunuz? Çok 
ibretliktir… “Edirne’ye Enver gireceğine, 
Bulgar girsin” diyorlar… Yeter ki Enver 
başarılı olmasın… Yeter ki Enver zafer ka-
zanmasın… Yeter ki Enver öne çıkmasın… 
Edirne’ye ne olursa olsun, Kırklareli’ne, 
Tekirdağ’a, tüm Trakya’ya ne olursa ol-
sun… Enver kaybetsin de, Osmanlı dağıl-
sın, parçalansın, yok olsun da, kazanan her 
kim olursa olsun…

İşte, 100 yıl önce bu topraklarda maale-
sef bunu söyleyenler vardı; ne yazık ki şu 
anda da aynen bunu söyleyenler, aynen bu 
zihniyeti sergileyenler, aynen bu tavrı gös-
terenler var… Hükümet başarılı olmasın 
da, Türkiye’ye ne olursa olsun… Hükümet 
kazanmasın da, millete ne olursa olsun… 
Hükümetin başarı hanesine yazılmasın da, 
Türkiye, millet kaybederse kaybetsin…

Meselesi Türkiye olmayanlar, meselesi 
millet olmayanlar, kendi şahsi hırslarını, 
çıkarlarını, kendi şahsi rantlarını öne çıka-
rıp, Türkiye’nin, milletin çıkarlarını ayak-
larının altında çiğneyebiliyorlar. Hükü-
meti eleştirmek, hükümetin kaybetmesini 
sağlamak, hükümete zarar vermek adına, 
kendi ülkelerine, kendi milletlerine zarar 
vermekten çekinmeyecek kadar izanlarını 
yitiriyorlar.

İşte bakın… 11 yıldır, terörü bitirmek, 
ölümleri durdurmak, gözyaşını dindirmek 
için çok yoğun, çok samimi mücadele ve-
riyoruz… Bir yandan güvenlik boyutuyla, 
bir yandan ekonomik, sosyal, demokratik 
boyutuyla, bir yandan diplomatik boyutuy-
la Türkiye’nin bu meselesini çözmek için 
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ne gerekiyorsa, meşru sınırlar dahilinde 
yapıyoruz.

Biz çözmeye uğraştıkça, birileri de çözül-
mesin diye elinden geleni yapıyor… Böyle 
bir anlayış olabilir mi? Böyle bir gözü dön-
müşlük olabilir mi? Hükümet kazanmasın 
da varsın terör devam etsin, varsın gençler 
ölsün, varsın anneler ağlayıp dursun di-
yen, bu ülkeyi seviyor olabilir mi? Gelin 
bu meseleyi birlikte çözelim dedik… Gelin 
beraber hareket edelim dedik… Öneriniz, 
tavsiyeniz, projeniz varsa, buyurun söyle-
yin dedik…

Birlikte çözüme yanaşmadılar, kapıla-
rını kapattılar, ortaya bir plan, bir proje 
koyamadılar. Biz çözmüyoruz, sen de 
çözme noktasına meseleyi getirdiler. Bi-
zim çözmeye niyetimiz yok, sen de çözüp 
başarılı olma diye ayağımıza çelme tak-
maya başladılar. Sadece terör meselesinde 
değil, Türkiye’yi ilgilendiren, Türkiye’nin 
faydasına, çıkarına olan her meselede, 
Türkiye’nin yanında değil, karşısında du-
ruyorlar.

Açık açık söylüyorum… Eğer, Allah koru-
sun, eskiden olduğu gibi şehitler gelse, 
inanın sevinecekler. Eğer ekonomide 
bir sorun olsa, bunlar çok mutlu olacak-
lar. Türkiye büyümese, küçülse, bunlar 
çok keyif alacaklar. İşte gördünüz… Biz, 
İstanbul’un 2020 Olimpiyatlarını alması 
için gece gündüz koştururken, çaba harcar-
ken, birileri, İstanbul olimpiyatları alama-
dı diye sevinçten havalara uçtu.

İstanbul Olimpiyatları alsa kim kazanacak? 
İstanbul kazanacak. Kırklareli kazanacak, 
Edirne, Tekirdağ, tüm Türkiye kazanacak. 
Her meselede maalesef bu tavrı takınıyor, 
üzerinde seyahat ettikleri geminin taba-
nına delik açmak için ne gerekiyorsa onu 
yapıyorlar. Bakın, ben de burada açık açık 
söylüyorum… Türkiye kazanacaksa, biz 
kaybetmeye razıyız… Yeter ki bir tek şehit 
gelmesin, biz her şeyimizden, canımızdan 
dahi vazgeçmeye hazırız. Yeter ki Türkiye 
büyüsün, yeter ki ekonomi büyüsün, yeter 
ki istikbalimiz daha aydınlık olsun, biz her 
külfete, her bedele hazırız.

Biz bu ülkeye çıkar için değil, menfaat için 
değil, rant için değil; burası bizim ülkemiz, 
burası bizim toprağımız, burası bizim 
anavatanımız olduğu için bağlıyız. Bizim, 
buradan başka gidecek yerimiz yok… Biz 
bu topraklara, bu bayrağa, bu millete aşkla 
bağlıyız, sevdayla bağlıyız. Biz belli kesim-
lerin değil, belli bölgelerin değil, 76 milyo-
nun tamamının, 780 bin kilometrekarenin 
her bir zerresinin hizmetkarıyız.

Öyle de kalmaya devam edeceğiz… Siz bize 
yetki verdiniz, biz o yetkinin gereğini yapı-
yoruz. Siz bizi seçtiniz, bize bir emanet yük-
lediniz, bize temsil hakkını verdiniz, biz de 
vazifemizi yapıyoruz. Bize, sizlerden başka 
hiç kimse emir veremez, talimat veremez. 
Sizden başka hiç kimse bize istikamet 
çizemez. Hiç merak etmeyin… Millî irade-
nin dışında, fani olan hiç kimsenin, hiçbir 
zümrenin dayatmalarına boyun eğmedik, 
eğmeyeceğiz. 11 yıldır sabırla, metanetle, 
dirayetle Türkiye’yi büyütüyoruz. 11 yıldır, 
ince ince, nakış nakış demokrasiyi büyütü-
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yoruz. Çalışarak, üreterek, ihracat yaparak, 
istihdamı çoğaltarak ekonomiyi büyütüyo-
ruz. Önümüze çıkan her engeli sabırla aşı-
yoruz. Her tahriki, her tuzağı, her saldırıyı 
sabırla, hukuk içinde aşıyor ve yolumuza 
devam ediyoruz.

Bu ülkede geçmişte nelerin yaşandığını 
unutmayın… Daha 11 yıl öncesine kadar, 
bu ülkede, emirle, komutayla manşetler 
atılıyordu. Daha 11 yıl öncesine kadar, 
emir komutayla köşe yazıları yazılıyordu. 
11 yıl öncesine kadar, Türkiye’de millî 
irade değil, milletin sesi değil, manşetle-
rin, sermayenin, çetelerin sesi çok çıkıyor, 
onlar ne derse o oluyordu. Biz ne dedik: 
“Yeter, söz de karar da milletindir” dedik… 
11 yıl boyunca bu ilkeyi Türkiye’ye hakim 
kılmanın mücadelesini verdik. En başta 
manşetlere özgürlük sağladık. En başta 
sermayenin önünü açtık. En başta, millî 
iradeyi, siyaseti, Meclis’i, bürokrasiyi, çete-
lerin, mafyanın, karanlık suç örgütlerinin 
baskısından ve dayatmasından kurtardık.

Ben, ta gençliğimden itibaren siyasetin 
içindeyim… Gençlik kollarından tutun il 
başkanlığına, büyükşehir belediye baş-
kanlığından tutun, başbakanlığa kadar 
siyasetin her kademesinde bulundum. 
Biz çok tehditler gördük. Biz çok tuzaklar 
gördük… Nice tahrikler, nice kışkırtmalar 
gördük. İşte Kırklareli’nde, Pınarhisar’da, 
tamamen haksız, tamamen hukuksuz şe-
kilde cezaevlerini de gördük.

Hiçbirisine eyvallah etmedik, hiçbirisine 
boyun eğmedik… Millete sevdalıyız biz… 
Önce Allah’tan korkarız, sonra milletimiz-

den çekiniriz; onun dışında da hiçbir güç 
tanımayız, hiçbir baskının, dayatmanın 
önünde boynumuzu eğmeyiz. Vazgeçecek 
olsaydık, 40 yıl önce, gençlik kolların-
dayken korkar, vazgeçerdik. Millete sev-
dalanmış, ülkeye sevdalanmış insanların 
korkusu olmaz. Millet için çalışanlar hiçbir 
şeyden korkmaz. Arkasında millet olan-
lar, arkasında milletin duası olanlar, hiç 
kimseye eyvallah etmez, kimsenin önünde 
boyun bükmez.

Bundan sonra da, hangi kademede olursa 
olsun, korkmadan, çekinmeden, millet 
için, ülke için, Allah rızası için çalışmaya 
devam edeceğiz. Siz devam dedikçe, hep 
birlikte yürüyecek, hatta koşacağız; siz dur 
deyinceye kadar da durmayacak, durakla-
mayacak, asla yorulmayacağız.

Buradan Kırklareli’ne de çağrı yapıyo-
rum… Sizi aldatmaya çalışanlara aldanma-
yın… Sizi, olmayan tehlikelerle, ithamlarla, 
iftiralarla korkutmaya çalışanlara kanma-
yın. İstismar siyasetine prim vermeyin. 
Türkiye’de istismar siyasetinin, korkutma, 
sindirme siyasetinin dönemi geçmiştir. 
Türkiye’de artık millî irade, demokrasi, 
hizmet siyaseti vardır. Size hizmet eden, 
sizin için proje üreten, sizin için çalışmış, 
sizin için samimiyetle, dürüstlükle çalışan-
lara destek olun; çalışmayanlara faturayı 
siz kesin.

Biz sizlerin ferasetinize, basiretinize gö-
nülden inandık ve inanıyoruz. Bizlerden 
hayır dualarınızı eksik etmeyin. Bizlerden 
desteğinizi eksik etmeyin… Birlik, kar-
deşlik içinde inşallah çok daha büyük bir 
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Türkiye’yi inşa edecek, çok daha büyük 
başarılara ulaşacağız.

Kırklareli’nde açılışını yaptığımız eser ve 
hizmetler hayırlı olsun. Emeği geçenlerin 
hepsinden Allah razı olsun. Sizleri de sev-
giyle, saygıyla selamlıyor, yeniden kavuş-
mak, yeniden hasret gidermek umuduyla, 
hepinizi Allah’a emanet ediyorum.
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Sevgili Pınarhisarlılar, sevgili Kırklarelili 
kardeşlerim, çok değerli vatandaşlarım...

Sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, 
muhabbetle selamlıyorum. Evet… Bugün 
bir kez daha Pınarhisar’dayız… Siirt’te 
okuduğumuz bir şiir nedeniyle, 14 yıl 
önce Pınarhisar’a gelmiştim. Onlar, güya 
beni mahkum etmişlerdi, güya benim öz-
gürlüğümü elimden almışlardı… Ama ben, 
Pınarhisar’a, bir mahkum olarak değil, 
milletimin muhabbetiyle bahtiyar olmuş, 

milletimin ma’şeri vicdanında yargılanıp 
zincirlerinden kurtulmuş; bir ilim talebesi 
olarak, Medrese-i Yusufiye’nin bir öğrenci-
si olarak gelmiştim.

Pınarhisar, benim hatıralarımda, zindan 
değil, okuldur. Pınarhisar benim için gur-
bet değil, vuslattır. Pınarhisar, hasret değil, 
muhabbettir. Pınarhisar, benim nezdimde, 
yeni bir başlangıcın, taze bir başlangıcın, 
yeniden doğuşun sembolüdür. Bugün 
bir kez daha Pınarhisar’a teşekkür ediyo-

Toplu Açılış Töreni

Pınarhisar, Kırklareli | 06 Aralık 2013
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rum… Ahde vefanız için teşekkür ediyo-
rum. Beni misafir ettiğiniz, bağrınıza bas-
tığınız, ben sizi nasıl unutmadıysam, siz de 
beni unutmadığınız için hepinize teşekkür 
ediyorum.

Evet… Pınarhisar, Yeni Türkiye’nin, Büyük 
Türkiye’nin doğuşunda, Türkiye’nin özüy-
le ve ruhuyla buluşmasında tarihî öneme 
sahip bir ilçemizdir. AK Parti’nin kuruluş 
planlarını burada, Pınarhisar’da yaptık. 
AK Parti’nin rotasını, istikametini, felsefe-
sini, işte burada, Pınarhisar’da şekillendir-
dik. Yeni Türkiye’nin, Büyük Türkiye’nin 
ilk adımını burada, Pınarhisar’da attık. Bu-
radan yola çıktık, Allah’ın tevfiki, milleti-
mizin hayır duasıyla Pınarhisar’dan başla-
dık, tüm Türkiye’yi, hatta bölgemizi, hatta 
dünyayı, yeryüzünü, insanlığı kucakladık.

Bakın sevgili kardeşlerim… Pınarhisar’dan 
b a şl aya ra k ,  b u ra d a n  yo l a  ç ı ka ra k , 
Türkiye’ye çok büyük eserler, çok büyük 
hizmetler kazandırdık. 11 yıl boyunca, 81 
vilayete, bütün ilçe, köy, beldelerimize, tüm 
dünya başkentlerine, dünyada ihtiyaç sahi-
bi tüm şehirlere, halklara elimizi uzattık. 
Ama biz, bu 11 yıllık süreçte, başka bir şey 
daha yaptık… Beni 14 yıl önce Pınarhisar’a 
getiren sebepleri; sadece beni değil, mille-
tin önemli bir çoğunluğunu mahkemelere, 
hapislere mahkum eden sebepleri tek tek 
ortadan kaldırdık.

B e n ,  ş i i r  o ku d u m  d i y e  P ı n a r h i s a r 
Cezaevi’nde kaldım… Bu ülkede, binlerce 
insan, şiir okudu diye, şarkı, türkü söyledi 
diye, yazı yazdı diye, görüşlerini beyan etti 

diye, benim maruz kaldığım eziyete, hatta 
çok daha fazlasına maruz kaldı.

Allah’a hamdolsun, ben kendi ülkemdey-
dim, İstanbul’umuzun hemen yanında, 
Kırklareli’nin hemen yanında, bu güzel 
Pınarhisar’daydım… Ama kimileri vatan-
larını terk etmek zorunda kaldı. Kimileri, 
gurbette hayata veda etmek zorunda kal-
dı. Kimileri yıllarını hapislerde geçirmek 
zorunda kaldı. Kimileri, sokak ortasında 
vurulup, faili meçhul cinayetlerde hayatla-
rından kopmak zorunda kaldı.

İşte bu ayıbı, bu gayri insani süreci, bu anti 
demokratik atmosferi değiştirmek için 
de büyük mücadele verdik. Okullar, üni-
versiteler, köprüler, yollar, demiryolları, 
barajlar, tüneller, konutlar inşa ettiğimiz 
kadar, gönülleri de yeniden inşa etmenin, 
yeniden imar etmenin, kırık kalpleri tamir 
etmenin mücadelesini verdik. 11 yılda çok 
büyük demokratik reformlar yaptık…

Demokrasinin standartlarını her anlamda 
yükselttik. İnsan hak ve özgürlüklerini ge-
nişlettik. Düşünce özgürlüğünün önünde-
ki engelleri kaldırdık. İfade özgürlüğünün 
önündeki engelleri kaldırdık. Hukuku, 
herkese eşit mesafede duracak şekilde, 
milletin fertlerine aynı nazarla bakacak 
şekilde yeniden yapılandırdık. Çetelerle 
yoğun mücadele ettik.

Milletin özgürlüğüne, milletin kaynakla-
rına, enerjisine musallat olmuş karanlık 
örgütlerle mücadele ettik. OHAL’i biz kal-
dırdık… Millî Güvenlik Kurulu’nu biz si-
villeştirdik. Kanunlarımızı Avrupa Birliği 
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standartlarına ulaştırmak için çok reform 
yaptık. Cumhurbaşkanı’nın halk tarafın-
dan seçilmesini getirdik. 12 Eylül’e yargı 
yolunu açtık, Yüksek Askerî Şura’yı, Askerî 
Mahkemeleri yeniden düzenledik.

11 yıl boyunca, gelişmiş demokrasilerde 
ne varsa, en modern hakları, imkanları 
Türkiye’ye de kazandırdık. İnanın, çok 
tehdit aldık… Bu reformlarımızdan rahat-
sız olanlar, bizi tehdit ettiler. Çok sayıda 
kışkırtmayla, tahrikle, hatta bazen cina-
yetle, bizi yolumuzdan ayırmak istediler. 
Partimizi kapatıp bizi engellemek istediler. 
Milletimizden aldığımız güçle, milletimi-
zin hayır duasıyla, asla durmadık, durakla-
madık, reformlarımıza devam ettik.

Bu süreç bitmiş değil… Demokratikleşme, 
yaşayan bir süreçtir, sonu olmayan, her an 
kendisini yenileyen bir süreçtir. Bakın, 30 
Eylül’de, son derece kapsamlı bir demok-
ratikleşme projesini kamuoyuna açıkladık. 
Türkiye’de demokrasinin standartlarını 
daha da ileri seviyelere taşımak, özgürlük-
leri daha da genişletmek için yapacağımız 
reformları kamuoyuna duyurduk. Ardın-
dan, bu reformlar içinde, idari düzenle-
me gerektirenleri gündemimize aldık ve 
düzenlemeleri yaptık. Yasal düzenleme 
gerektiren bazı başlıklar vardı, onların da 
bir kısmını bu süreçte yaptık.

Dün, Başbakanlıktan, Türkiye Büyük Mil-
let Meclisi’ne bir tasarı göndererek 11 baş-
lıkta yeni bir düzenlemeyi daha Meclis’e 
ulaştırdık. 18 maddelik bir yasa tasarısı… 
Bu 18 maddelik yasa tasarısı ile 11 alanda 
reform yapıyoruz. Farklı dil ve lehçelerde 

seçim propagandası yapmanın üzerinde-
ki baskıları kaldırıyoruz. Siyasi Partiler 
Kanunu’nda bazı önemli düzenlemeler 
yapıyor, eş genel başkanlık sistemini, bel-
delerde teşkilatlanma sistemini, devlet 
yardımı sistemini değiştiriyor, kucaklayıcı 
bir hale getiriyoruz.

Toplantı ve gösteri yürüyüşleri hakkını 
daha da genişletiyoruz. Özel okullarda 
farklı dil ve lehçelerde eğitimin önünü 
açıyoruz. Ayrımcılıkla, nefretle mücadele-
yi daha da güçlendiriyoruz. Köy adlarıyla 
ilgili, siyasi partilere üyelikle ilgili, artık 
uygulama alanı kalmayan bazı kanunların 
cezalarıyla ilgili düzenleme yapıyor, özgür-
lüklerin önündeki engelleri kaldırıyoruz. 
18 maddelik bir kanun tasarısı olarak, 
bu 11 başlık, dün Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’ne ulaştı. İnşallah, görüşülüp oy-
landıktan sonra, Türkiye bu reformlara da 
kavuşmuş olacak.

Sevgili Pınarhisarlılar…

Pınarhisar bizim için okuldur. Pınarhisar 
bizim için Medrese-i Yusufiye’dir. Pınar-
hisar, mağduriyetimizden ziyade, Hak’ta 
sebatın, sabrın, metanetin, tahammülün 
neleri getireceğinin canlı şahididir. Biz, 
Türkülerden korkmayacak kadar büyük 
bir milletiz. Şarkılardan, sözlerden, keli-
melerden, kavramlardan korkmayacak 
kadar büyük bir millet, büyük bir ülkeyiz. 
İnsanların farklılıklarından, düşüncelerin-
den, kılık kıyafetlerinden korkup, onları 
yasaklamayacak kadar biz büyük bir ülke-
yiz.
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Pınarhisar’dan aldığımız destek ile, dua 
ile, inşallah Türkiye’yi daha da büyütmeye, 
Türkiye’nin itibarını daha da artırmaya, 
bayrağımızın, vatanımızın, devletimizin 
gücüne güç, itibarına itibar katmaya de-
vam edeceğiz. Siz bize güvendiniz, 11 yıl 
boyunca bize destek verdiniz; biz de sizlere 
hizmet ürettik, sizlere hizmetkar olduk. 
Bundan sonra da sizin için çalışmaya, sizin 
için üretmeye, sizin emanetinizi muhafaza 
etmeye devam edeceğiz.

Evet… Bugün de Pınarhisar’a elimiz boş 
gelmedik… 3 günlük Trakya ziyaretimizin 
ilk durağı Pınarhisar’da toplu açılış yapıyo-
ruz. Buradan Kırklareli Merkez’e, oradan 
Lüleburgaz’a geçeceğiz. Yarın Tekirdağ’da, 
Pazar günü Edirne’de ve ilçelerimizde açı-
lışlar yapacağız. Pınarhisar’da Gençlik ve 
Spor Bakanlığı’mızın tamamladığı spor te-
sisini, Millî Eğitim Bakanlığı’mızın yaptır-
dığı 20 dersliği, Yenice Belediyemizin inşa 
ettiği göleti resmî olarak hizmete alıyoruz.

Özel sektörümüz tarafından yapımı ta-
mamlanan, 92 milyon lira tutarında, 1.170 
kişiye istihdam sağlayacak tesislerimizi de 
buradan resmî olarak açıyoruz. Toplamda, 
Pınarhisar’da, 100 milyon liralık bir açılış 
gerçekleştiriyoruz. Bütün bu eserler, yatı-
rımlar hayırlı olsun diyorum. Bakanlıkla-
rımızı, Bakan arkadaşlarımızı, belediye-
lerimizi, Özel sektörümüzü tebrik ediyor, 
kendilerine teşekkür ediyorum.

Yeniden kavuşmak, yeniden hasret gider-
mek umuduyla, hepinizi Allah’a emanet 
ediyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum.
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Sevgili Lüleburgazlılar, sevgili Kırklarelili-
ler, çok değerli kardeşlerim...

Sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, 
muhabbetle selamlıyorum. Bugün açılışını 
yaptığımız eserlerin, bu kıymetli hizmet-
lerin Lüleburgaz’a hayırlı olmasını diliyo-
rum. Bugün ilk olarak Pınarhisar’da 100 
milyon lira tutarındaki eserleri hizmete 
açtık. Ardından Kırklareli’ne geçerek ora-
da da tarihî bir açılış yaptık, 2 milyar 66 

milyon lira tutarındaki yatırımları resmî 
olarak hizmete aldık.

İşte şimdi de Lüleburgaz’dayız, Lüle-
burgaz’da yine tarihî bir anı yaşıyoruz. 
Bugün burada, 530 milyon liralık hizmet 
ve eseri, Lüleburgazlıların hizmetine sunu-
yoruz. Bu yatırımların içinde Millî Eğitim 
Bakanlığı’mız tarafından yapılan, 10.5 
milyon tutarındaki 52 derslik var. Yine 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’mız 
eliyle yapılan Türkiye Petrolleri Anonim 

Toplu Açılış Töreni

Lüleburgaz, Kırklareli | 06 Aralık 2013
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Ortaklığı Trakya Bölge Müdürlüğü’ne ait 
sosyal tesisler var. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı’mızın tamamla-
dığı sentetik çim sahayı da bu törenle genç-
lerimizin, sporseverlerin hizmetine sunu-
yoruz. Sakızköy Belediyesi’nin içme suyu 
projesinin açılışını da bu törenle gerçekleş-
tiriyoruz. Özel sektörümüz Lüleburgaz’da 
çok önemli yatırımlar gerçekleştirdi. 2 bin 
100 kişiye istihdam sağlayan, 21 tesisi de 
bugün burada resmî olarak hizmete alıyo-
ruz.

Bu yatırımlarımızın, eserlerimizin tama-
mının Lüleburgaz’a hayırlı olmasını dili-
yorum. Bu hizmetlerin tamamlanmasında, 
bu hizmetlerin Lüleburgaz’a kazandırılma-
sında emeği geçen herkesi, huzurlarınızda 
yürekten kutluyor, bakanlıklarımıza, ku-
rumlarımıza, özel sektörümüze, mimar, 
mühendis ve işçilerimize teşekkür ediyo-
rum.

Sevgili kardeşlerim…

Bugün, yarın ve pazar günü, inşallah, Trak-
ya’daki illerimizi, ilçelerimizi ziyaret edi-
yor, gittiğimiz her yerde toplu açılışlar ya-
pıyor, inşa ettiğimiz eserleri milletimizle, 
Trakyalı kardeşlerimizle buluşturuyoruz. 
Trakya Bölgemizde, Kırklareli, Tekirdağ ve 
Edirne’de, tüm ilçelerimizde, 11 yıl boyun-
ca çok önemli yatırımlar yaptık, çok önem-
li eser ve hizmetleri kazandırdık. Karayol-
larından demiryollarına, ilkokullardan 
üniversitelere, yurtlardan pansiyonlara, 
hastanelerden adalet saraylarına, baraj-
lardan limanlara kadar, Trakya Bölgesinin 

yıllardır özlemini çektiği yatırımları biz 
başlattık, biz tamamladık.

Geçmişte başlayan, ama on yıllar boyunca 
bitirilemeyen yatırımları ele aldık, hızla 
tamamladık, sizlerin hizmetine sunduk. 
Bakın, on yıllar boyunca, nice partiler, 
bu bölgenin, buradaki illerimizin, ilçele-
rimizin oylarını aldılar. Ama sandıklar 
kapandığı anda buradan Ankara’ya gittiler, 
bir daha sandık kuruluncaya kadar dönüp 
arkalarına bakmadılar. Sivas’ın doğusuna 
nasıl geçemedilerse, İstanbul’un batısına 
da geçemediler.

Zaman zaman Hükümette oldular, koalis-
yon ortağı oldular, ama şu Kırklareli’ne, 
şu Lüleburgaz’a, işte bu da benim eserim-
dir diyecekleri bir eser bırakmadılar. Biz, 
siyasette hizmette ayrımcılığı asla kabul 
etmedik, etmiyoruz. Türkiye’yi bir bütün 
olarak kucaklıyor, Sivas’ın doğusunda, 
İstanbul’un batısında, 81 vilayetin tama-
mında eser üretiyor, hizmet üretiyoruz.

Bizim siyasetimiz istismar siyaseti değil. 
Bizim siyasetimiz korkutma siyaseti değil. 
Biz, illerimiz, bölgelerimiz, insanımız ara-
sında hiçbir ayrımcılığa fırsat tanımıyor, 
sadece planlarla, sadece projelerle, insanı 
yüceltecek hizmetlerle Türkiye’yi büyütü-
yoruz. Türkiye’de eski siyaset tarzı artık 
tarih olmuştur. İstismarla, korkutarak, 
ithamla, iftirayla, karalamayla siyaset yap-
mak artık geride kalmıştır.

Milletimiz artık sorunlara çözüm bekliyor, 
eser bekliyor, yatırım bekliyor, hizmet 
bekliyor. Milletimiz, Türkiye’yi büyütecek 
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planlar, projeler, ufuk ve vizyon bekliyor. 
Trakya’daki her 3 ilimizden, tüm ilçele-
rimizden, her bir vatandaşımızdan, hem 
Trakya’yı, hem Türkiye’yi büyütecek pro-
jelere, hizmet siyasetine destek olmalarını 
bekliyoruz.

Lüleburgaz’ın, Kırklareli ve tüm ilçeleri-
nin, artık büyük düşünmelerini, büyük 
adımlar atmalarını bekliyoruz. Biz, Sivas’ın 
da ötesine geçerek yıllardır ihmal edilen 
şehirlerimize, ilçelerimize büyük eserler 
kazandırdık. İstanbul’un batısına geçerek, 
Trakya bölgesinde çok önemli yatırımlar 
gerçekleştirdik. Bunu kararlı şekilde sür-
düreceğiz. Bizim, bu milletin kardeşliğini 
temin etmekten, bu vatanın birliğini, bü-
tünlüğünü muhafaza etmekten, Türkiye’yi 
büyütmekten başka gayemiz yok. 

Bu millet birinci sınıf demokrasiyi hak edi-
yor… Bu millet en gelişmiş ülkelerin seviye-
sini, hatta onları da aşmayı ziyadesiyle hak 
ediyor. Kırklareli’nden, Lüleburgaz’dan 
ricam kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberli-
ğimizi zedeleyecek dedikodulara kulak as-
mayın. Aklınızla, vicdanınızla karar verin. 
Biz gönül dilinden konuşuyoruz… Bizler-
den desteğinizi, dualarınızı eksik etmeyin.

Allah kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberli-
ğimizi muhafaza etsin. Açılışını yaptığımız 
eserlerin hayırlara vesile olmasını diliyor, 
emeği geçenlere tekrar teşekkürlerimi su-
nuyorum. Sizleri, sevgiyle, saygıyla selam-
lıyor, Allah’a emanet olun diyorum. 
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Sevgili Çerkezköylüler, sevgili Tekirdağlı-
lar, çok değerli kardeşlerim...

Sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, 
muhabbetle selamlıyorum. Bugün açılışını 
yaptığımız eserlerin, bu önemli hizmet-
lerin Çerkezköy’ümüze hayırlı olmasını 
diliyorum. 

Biliyorsunuz, dün Kırklareli’ndeydik. Hem 
oradaki kardeşlerimizle hasret giderdik, 
hem de merkez ve ilçelerimizde yaptığı-
mız toplu açılış törenleriyle, Kırklareli’ne 

kazandırdığımız eserleri hizmete aldık. 
Bugün de ilk olarak Tekirdağ merkezde, 
kamuya ve özel sektöre ait 318 milyon lira 
tutarındaki yatırımı hizmete açtık.

Şimdi burada 376 milyon liralık yatırımı 
hizmete açıyoruz, ardından Çorlu’ya ge-
çecek, orada da 308 milyon liralık eseri 
hizmete açacağız. Böylece, bir gün içinde 
Tekirdağ’ımız ve ilçelerinde toplam 1 
milyar 2 milyon liralık yatırımı, eseri hiz-
mete açmış oluyoruz. İnşallah bu akşam 
Edirne’ye geçecek, oradaki kardeşlerimizle 

Toplu Açılış Töreni

Çerkezköy, Tekirdağ | 07 Aralık 2013
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kucaklaşacak, yarın da orada katılacağımız 
toplu açılış törenleriyle Edirne’ye kazan-
dırdığımız hizmetlerin resmî açılışlarını 
yapacağız. Böylece 3 gün içerisinde Trakya 
bölgemize tam 3 milyar 277 milyon liralık 
eser ve hizmeti kazandırmış olacağız. 

Bugün burada Belediyemizin yaptığı 
otogar binası, yeraltı otoparkı, çevre dü-
zenlemesi, yol yapımı, engelli konaklama 
merkezi, kent konseyi binası ve 12 adet ya-
tırımı hizmete açıyoruz. Böylece 1 kalemde 
belediyemizin toplam 14 milyon 388 bin li-
ralık yatırımını hizmete sunmuş oluyoruz. 

TOKİ tarafından yapılan 16 derslikli li-
senin, Millî Eğitim Bakanlığı’mızca inşa 
ettirilen 179 dersliğin, il özel idaremiz 
tarafından yaptırılan anaokulunun resmî 
açılışlarını da bugün burada gerçekleştiri-
yoruz. KÖYDES kapsamında yapılan asfalt 
ve isale hattı işlerini, Kızılpınar Beledi-
yemiz tarafından şehrimize kazandırılan 
Şehitlik Anıtı ve Kültür Merkezi’ni, Veliköy 
Belediyemiz tarafından inşa edilen 160 
konut ve çevre düzenlemesini de bugün 
hizmete açıyoruz. 

1885 yılından beri hizmet veren Çerkez-
köy Gar Binasını restore ettik, baştan aşağı 
yeniledik, onun açılışını da bugün yapı-
yoruz. Bu kamu yatırımları yanında, özel 
sektörümüz tarafından ilçemize kazandırı-
lan 16 yatırımı da bugün resmen hizmete 
açıyoruz. 318 milyon lira tutarındaki bu 
yatırımlar Çerkezköy’ümüze 856 kişilik is-
tihdam kazandırdı. Tüm bu yatırımların ve 
hizmetlerin hayırlı olmasını diliyor, emeği 
geçenlere, katkıda bulunanlara teşekkür 
ediyorum. 

Değerli kardeşlerim...

Hep söylüyorum, biz istismar siyaseti yap-
mıyoruz, biz hizmet siyaseti yapıyoruz. Siz-
ler şahitsiniz, soruyorum: 11 yıldır iktidar-
da olan AK Parti sizlere hizmetten başka 
bir şey getirdi mi? Okullar, derslikler yap-
tık... Hastaneler, sağlık tesisleri kurduk... 
Yollar, spor tesisleri, konutlar inşa ettik... 
Fakire, fukaraya sahip çıktık, el uzattık... 
Aynı şekilde demokrasiyi, özgürlükleri, 
insan haklarını daima ileriye götürdük, 
daima geliştirdik. 

Terörü, çeteleri, hukuksuzlukları sona er-
dirdik, gözyaşlarını dindirdik. Bunları ve 
çok daha fazlasını yaptık, yapmaya devam 
ediyoruz. Peki, ne yapmadık? Hiç kimsenin 
hakkına, hukukuna, onuruna dokunma-
dık, dokunulmasına izin vermedik. Hani 
hep diyorlar ya “yaşam tarzı” diye... Biz 
vatandaşlarımızın yaşam tarzına kendimiz 
karışmadığımız gibi, kimsenin de karışma-
sına izin vermedik. Geçmişte bu yüzden 
büyük acılar yaşayan Türkiye’nin, şimdi 
bir başka açıdan yeniden aynı sıkıntılara 
duçar olmasına asla müsaade edemeyiz. 

Başka ne yapmadık? Ayrıcalıklara, ilti-
maslara geçit vermedik; Türkiye’nin im-
kanlarından 76 milyon insanımızın, 81 
vilayetimizin tamamının faydalanmasını 
sağladık. Böylece, ülkemizin en üretken, en 
avantajlı bölgesinde olmasına rağmen, hak 
ettiği konumda bulunmayan Tekirdağ’ı-
mızın önündeki engelleri kaldırdık. Biz 
Türkiye’yi bölgesinde ve dünyada hedefle-
ri olan, bu hedeflere adım adım yürüyen 
bir ülke haline getirmenin mücadelesini 
veriyoruz. 
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Böyle bir anlayışın, kendi ülkesindeki şe-
hirleri, oralarda yaşayan insanları ayrımcı-
lığa tabi tutması düşünülebilir mi? Bizim 
için esas olan insandır, bizim için asıl olan 
kardeşliktir. Biz tüm Türkiye’ye yaratılanı 
yaratandan ötürü seven bir nazarla bakı-
yoruz. Onun için “İnsanı yaşat ki devlet 
yaşasın” diyoruz. Lütfen herkes bizi yap-
tıklarımıza bakarak değerlendirsin. Niyet 
okuyuculuğu yapanlara, falcılığa yeltenen-
lere kimse itibar etmesin. 

Bugün Türkiye 11 yıl öncesine göre çok çok 
iyi bir yerde bulunuyor. İnşallah önümüz-
deki dönemde bu güzel gelişmeler artarak 
devam edecek, Türkiye mutlaka 2023 he-
deflerine ulaşacaktır. Ayinesi iştir kişinin 
lafa bakılmaz.. Dikkat edin, diğer partilerin 
iktidara gelseler bile neler yapacaklarını, 
ülkeyi nereye götüreceklerini kimse bilmi-
yor. Ama AK Parti 2023’e kadar olan yol 
haritasını 2011’de açıkladı. Bu doğrultuda 
adım adım ilerliyor, hedeflerimize yaklaşı-
yoruz. Bununla da yetinmedik, şimdiden 
2053’ün, 2071’in Türkiye’sini düşünüyor, 
önümüzdeki 40 yılın, 60 yılın planlarını, 
programlarını hazırlamaya başlıyoruz. 

Sevgili kardeşlerim, sevgili Çerkezköylü-
ler…

Bakın, buraya Tekirdağ’dan geldik… Dün 
Kırklareli ve ilçelerine uğradık… Hamdol-
sun, kamu yatırımlarıyla, hükümetimizin 
yatırımları ve projeleriyle, hem Kırklareli 
hem Tekirdağ değişiyor… Ancak, yerelde 
biz bu değişimi göremiyor, Trakya’da, yerel 
vizyonla genel vizyonun örtüşmediğine 
şahit oluyoruz.

Bakın Çerkezköy, yereldeki başarılı bele-
diyecilikle, vizyoner belediyecilikle, proje 
ve hizmet siyasetiyle, Tekirdağ için de çok 
farklı bir yerde duruyor. Çerkezköy her 
geçen gün büyüyor, her geçen gün daha 
fazla üretiyor, daha fazla insana iş imkanı 
sunuyor. Çerkezköy, alt yapı yatırımlarıyla, 
birlik, kardeşlik içinde geleceğe yürüyor.

30 Mart’tan itibaren, Trakya’nın 3 ilinde 
ve tüm ilçelerinde biz, Çerkezköy’deki bu 
vizyonu, bu heyecanı, bu enerjiyi görmek 
istiyoruz. Biliyorsunuz, Tekirdağ’ı Büyük-
şehir Belediyesi statüsüne kavuşturduk… 
Şimdi, Çerkezköy’deki benim kardeşim 
de, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi için oy 
kullanacak.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı’nı 
da siz seçeceksiniz. Bunun karşılığın-
da, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi de, 
Çerkezköy’e kadar, artık mahalle olan köy 
ve beldelere kadar hizmet getirecek. 30 
Mart, Tekirdağ için bir milat olacak. Daha 
çok çalışacak, yerelle geneli buluşturacak, 
Tekirdağ’ı hak ettiği konuma kavuştura-
cak, Çerkezköy’ü de daha fazla büyütece-
ğiz.

Bu düşüncelerle açılışını yaptığımız yatı-
rımların ve hizmetlerin bir kez daha hayır-
lı olmasını diliyorum. Emeği geçenleri tek 
tek kutluyor, teşekkür ediyorum. Yeniden 
buluşmak umuduyla, sizleri Allah’a ema-
net ediyor, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
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Sevgili Tekirdağlılar, çok değerli kardeşle-
rim, sevgili vatandaşlarım...

Sizleri en kalbi muhabbetlerimle selam-
lıyorum. Buradan, bütün Tekirdağ’a, 
Çerkezköy’e, Çorlu’ya, Hayrabolu’ya, 
M a l k a ra’ ya ,  M a r m a ra  E r e ğ l i s i ’ n e , 
Muratlı’ya, Saray’a, Şarköy’e, oralarda ya-
şayan tüm kardeşlerime, tüm vatandaşla-
rıma selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum.

Dün akşam saatlerinde Tekirdağ’a gel-
dik, geceyi bu güzel şehrimizde geçirdik. 

Bugün, önce burada toplu açılış yapıyor, 
ardından Çerkezköy’de, akabinde Çorlu’da 
toplu açılış törenleri gerçekleştiriyoruz. 
Evet… Bugün, Tekirdağ’da, Tekirdağ’ın 
ilçelerinde, sadece son 3 yıl içinde ta-
mamladığımız 17 kalem hizmet, eser ve 
yatırımı resmî olarak açıyor, Tekirdağ ile 
buluşturuyoruz.

2006 yılında Tekirdağ’a bir üniversite 
kazandırdık… Tekirdağlı şairimiz, vatan 
şairimiz, mütefekkir merhum Namık 
Kemal’in ismini de bu üniversitemize ver-

Toplu Açılış Töreni

Tekirdağ | 07 Aralık 2013
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dik. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 
hızla büyüyor, gelişiyor ve Türkiye’nin say-
gın üniversitelerinden biri olma yolunda 
kararlılıkla ilerliyor. Biz de üniversitemi-
zin altyapısının güçlenmesi, imkanlarının 
artması için yoğun gayret sarf ediyoruz.

Bugün, Namık Kemal Üniversitemizde ya-
pımı tamamlanan 42 dersliğin, 4 amfinin, 
24 laboratuvarın, Rektörlük binası, kon-
ferans salonu ve 1 spor tesisinin açılışını 
yapıyoruz. 38 milyon liralık bu eserleri, 
bugün resmî olarak Namık Kemal Üni-
versitemize kazandırıyoruz. Toplu Konut 
İdaremizin yapımını tamamladığı 420 ko-
nutumuzu yine bugün, burada hak sahip-
lerine resmî olarak teslim ediyoruz. Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’mız, KOS-
GEB hizmet binasını tamamladı. Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’mız Kültür Merkezi, 
içme suyu projesi ve lojman projelerini 
tamamladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı’mız 
Tekirdağ’a 1 gençlik merkezi, 1 stadyum, 2 
spor tesisi kazandırdı.

Millî Eğitim Bakanlığı’mız 21 derslik ve 2 
spor salonunu bitirdi. Sağlık Bakanlığı’mız 
1 hastane, Ulaştırma, Denizcilik ve Haber-
leşme Bakanlığı’mız Liman yatırımlarını 
tamamladı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı’mız, İl Özel İdaremiz, belde be-
lediyelerimiz çok önemli yerel projeleri 
bitirdi. Özel sektörümüz, Tekirdağ ve ilçe-
lerinde, 194 milyon liralık yatırım gerçek-
leştirdi, 1004 kişiye istihdam sağladı.

Evet… 17 kalemde, toplam 318 milyon 
liralık yatırım, eser ve hizmeti bugün Te-
kirdağ’ımıza kazandırıyoruz. Bitmedi… 

Çerkezköy’de 376 milyon liralık yatırım 
açacağız. Çorlu’da 308 milyon liralık ya-
tırım açacağız. Yani tek bir gün içinde, 
Tekirdağ’da 1 milyar 2 milyon liralık 
yatırımı resmî olarak açacak, Tekirdağ’a 
kazandıracağız.

Bütün bu açılışların Tekirdağ’a hayırlı 
olmasını diliyorum. Bakanlıklarımızı, vali-
liğimizi, il özel idaremizi, belediyelerimizi, 
kaymakamlıklarımızı tebrik ediyorum. 
Özel sektörümüzü, Tekirdağ’a yatırım yap-
tıkları, istihdam sağladıkları için özellikle 
kutluyor, kendilerine teşekkür ediyorum. 
Bu yatırımlarda, bu eser ve hizmetlerde 
emeği geçenlere, şahsım, ülkem ve mille-
tim adına şükranlarımı sunuyorum.

Sevgili kardeşlerim, sevgili Tekirdağlılar...

Tekirdağ, sanayisiyle, tarımıyla, kültü-
rüyle, deniziyle, ulaştırmadaki stratejik 
konumuyla, hem Türkiye’nin, hem de 
Balkanların en önemli şehirlerinden biri. 
Tekirdağ statü olarak da büyükşehir ol-
mayı ziyadesiyle hak ediyordu; Tekirdağ’ı 
bu özlemiyle de biz buluşturduk. 30 Mart 
seçimlerine Tekirdağ, büyükşehir olarak 
girecek. İlçe belediye başkanlarının yanın-
da, Tekirdağ’da Büyükşehir Belediye Baş-
kanı seçilecek ve artık bu Başkan, mahalle 
olan tüm köylere, tüm beldelere hizmet 
götürecek.

Tekirdağ’ın Belediye ödeneklerini artırıyo-
ruz… Hizmette sıkıntı olmayacak, kısıntı 
olmayacak; tam tersine hizmetin kalitesi 
artacak, hızı artacak, daha da yaygınlaşa-
cak. Bakın, Tekirdağ’da, çok çok önemli 
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projeleri tamamladık, bir kısmı da devam 
ediyor. Eğitimde Tekirdağ’a 11 yıl içinde 
479 milyon liralık yatırım gerçekleştir-
dik. 2 bin 225 yeni dersliği Tekirdağ’a 
kazandırdık. Tekirdağ’ın on yıllardır has-
retle beklediği üniversiteyi 2006 yılında 
kurduk. Sağlıkta, adalette, emniyette, 
toplu konutta, enerjide, tarım ve sanayide 
Tekirdağ’a ilkleri yaşattık.

Ulaştırmada Tekirdağ’a farklı bir boyut 
kazandırdık. Türkiye’de bizden önceki 40 
yıl boyunca, hiçbir ilimize demiryolu hattı 
gitmemişti. Tekirdağ’a bir demiryolu hattı 
kazandırdık, 40 yıllık hasrete son verdik. 
Tekirdağ-Muratlı hattı bitti, işletmeye açıl-
dı. Bir tek hat yetmez dedik, bu demiryolu-
na ikinci hattı ekledik. Tekirdağ Limanını 
bir iç liman olmaktan çıkardık, bir Avrupa 
limanı, uluslararası bir liman haline getir-
dik.

Şimdi, Avrupa’dan gelen gemi Boğaz’ı 
geçmeye gerek kalmadan Tekirdağ’da yü-
künü indiriyor, demiryoluyla, karayoluyla 
bu yük tüm Türkiye’ye dağılıyor. Şimdi 
biliyorsunuz, 29 Ekim’de, Cumhuriyetimi-
zin kuruluşunun 90’ıncı yıldönümünde, 
İstanbul’da MARMARAY’ı hizmete açtık. 
MARMARAY, sadece bir İstanbul projesi 
değil. MARMARAY bir Türkiye projesi; 
hatta MARMARAY, Tokyo’dan Londra’ya, 
bir Avrupa, bir Asya projesi. MARMARAY, 
aynı zamanda bir Trakya projesi.

İki yıl sonra, yük trenleri gündüz Tekir-
dağ-Muratlı hattından, gece saatlerinde ise 
MARMARAY’dan geçecek… Tekirdağ li-
manından yüklenen yük, kesintisiz olarak 

inşallah Kars’a kadar ulaşacak, oradan, Tif-
lis, Bakü hattıyla Gürcistan’a, Azerbaycan’a 
kadar gidecek. Tekirdağ Limanı gibi, bura-
ya büyük bir lojistik merkezini de kazan-
dırarak, inşallah şehrimizi dünyanın en 
önemli ulaşım merkezlerinden biri haline 
getiriyoruz. Burada, Trakya Bölgemizde 
devam eden bir önemli projeyi özellikle 
hatırlatmak istiyorum…

Bakın sevgili kardeşlerim… Edirne, Kırkla-
reli ve Tekirdağ illerimizin bulunduğu Er-
gene Havzasındaki toplam belediye sayısı 
53. Nüfus ise 1 milyon 150 bin kişi. Bu hav-
zada, 2 bin 37 adet sanayi tesisi bulunuyor. 
Ergene Havzası, Trakya, maalesef çok hızlı 
şekilde kirleniyor, tabii güzellikler hızlı 
şekilde bozuluyordu. Belediyelerin bu me-
sele için önlem alması gerekiyordu, ama 
almadılar. Bu kirlenme karşısında hiçbir 
proje üretmediler. Çevre deyince, ağaç de-
yince, yeşil deyince, istismar etmek için en 
öne geçerler.

Polise taş atmak, polise hakaret etmek, 
kanlı terör örgütleriyle hareket etmek 
konusunda maşallah çok çok becerikliler. 
Ama işe gelince orada yoklar. Proje üretme-
ye, proje uygulamaya gelince orada yoklar. 
Yıllardır Trakya bölgesinde belediyelerin 
bir kısmını onlar idare ediyorlar. Hiçbir 
meseleye çözüm üretemediler. Hiçbir 
derde deva üretemediler. Taş üstüne taş 
koymadılar. Edirne’de, Kırklareli’nde, işte 
burada Tekirdağ’da, eserleriyle değil, hiz-
metleriyle değil, başka şeylerle konuşulu-
yorlar.
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Bizi itham ediyorlar, bize iftira atıyorlar, 
çamur atıyorlar… Neymiş? Belediyelerde 
operasyonları hükümet yaptırıyormuş… 
Sevsinler sizi… Türkiye’de yargı bağım-
sızdır… İddiaya bakar, delile bakar, somut 
verilere bakar, kararını ona göre verir… Biz 
de hükümet olarak belediyeler konusunda 
elimizdeki yetkiyi, aynı şekilde somut veri-
lere dayanarak kullanırız.

Tekirdağ Belediyesi’yle ilgili olarak yargı 
süreci devam ediyor, yargı kararını vere-
cektir. Ama ben burada şunu söylemek 
durumundayım: Ey muhalefet! Yolsuzluk 
diyordunuz… Hükümete çamur atıyordu-
nuz, iftira atıyordunuz… Tekirdağ’da ne-
redesiniz? Tekirdağ’ı neden konuşmuyor-
sunuz? Burayı neden gündeme getirmiyor, 
neden burayla ilgili yorum yapmıyorsu-
nuz… Evet… Yolsuzluk konusunda bunlar 
neyse, çevre konusunda, yeşil konusunda, 
temiz hava, temiz su konusunda da işte 
öyle samimiyetten uzaklar.

Ergene Havzası konusunda, belediyelerin 
bir şey yapmadığını gördük, o işe de biz el 
attık. Buradaki felaketi görünce, Çevre ve 
Orman Bakanımız Veysel Bey’i aradım, ne 
gerekiyorsa biz yapalım talimatını verdim. 
Bütün bu Ergene Havzası’nı ele alarak, kap-
samlı bir eylem planı hazırladık; 2011’de 
eylem planını açıkladık. Eylem Planı kap-
samında, hükümet olarak Ergene’ye 3.2 
milyar lira yatırım yapıyoruz. 

Ergene Havzası’na, Edirne, Kırklareli Te-
kirdağ topraklarına, atık su arıtma tesis-
lerinin inşası, dere ıslahı, ağaçlandırma 
ve erozyon kontrolü, katı atık bertaraf 

tesisleri gibi 15 ayrı proje uyguluyoruz. 
Ergene’nin, 158 kilometresi ıslah edildi. 
Devam eden projeler sonunda da ilave 160 
kilometre yatak ıslahı gerçekleştirilecek. 
Toplamda 318 kilometre yatak ıslahı yapıl-
mış olacak. Ağaçlandırma çalışmalarına da 
hız verdiğimiz havzada kirlilik göstergele-
rinde önemli düşüş var bu gelişme bizleri 
ziyadesiyle mutlu ediyor. Haliç’i temizle-
diğimiz gibi Ergene’yi de 2013-2017 yılları 
arasında temizleyecek, kurtaracak ve böl-
genin verimli ovalarının sulanmasında 
kullanacağız.

Bu arada, Trakya için önemli bir adımı, 
önemli bir projeyi, TRAGEP yani Trakya 
Gelişim Projesi’ni de başlatıyoruz. Ergene 
havzası temizlenmesi dâhil TRAGEP için 
toplam 10 milyar lira yatırım yapacağız. 
Atık su arıtma tesislerini hızla inşa edi-
yoruz. TRAGEP kapsamında Ergene Hav-
zasında 12 belediyenin evsel ileri atık su 
arıtma tesisi DSİ tarafından inşa ediliyor.

Katı atık bertaraf tesislerini kuruyoruz. 
Trakya bölgemizde, Tekirdağ’da, beledi-
yelerin yapmadığını, hükümet olarak biz 
yapıyoruz. Onların neyle uğraştığını, neyle 
meşgul olduğunu, gündemlerinde öncelik-
le neyin olduğunu siz çok iyi biliyorsunuz. 
Ama bizim gündemimizde MARMARAY 
var. Bizim gündemimizde demiryolları, ka-
rayolları var. Bizim gündemimizde Ergene 
Projesi, TRAGEP var. Onların yapmadığını 
da biz yapacak, hizmet siyaseti ile istismar 
siyasetinin farkını çok daha net olarak or-
taya koyacağız.
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Şimdi, bakın sevgili kardeşlerim, sevgili 
Tekirdağlılar… Tekirdağ, 3 Kemaller diya-
rıdır… Vatan şairi Namık Kemal buralıdır… 
Türkçenin en büyük şairlerinden Yahya 
Kemal, Tekirdağ’ın vekilidir. Gazi Mustafa 
Kemal, Tekirdağ’ın adeta aşığıdır… Diyor 
ki vatan şairi Namık Kemal: “Zaferden 
ümidini kes, gayriden imdad lazımsa…”

Yani, eğer sen kendin çalışmıyorsan, sen 
kendin gayret etmiyorsan, kendin çözüm 
üretmiyor, mücadele etmiyorsan, başka-
sından imdat ve medet umuyorsan, zafer-
den umudunu kes diyor… Diyor ki Gazi 
Mustafa Kemal: “Zafer, zafer benimdir 
diyebilenlerindir…” Evet… Biz, böyle bir 
özgüven içinde olacağız… Biz kendimize 
inanacağız, birbirimize güveneceğiz. Biz, 
mensubu olduğumuz millete, medeniyete, 
devlete, vatana inanacak, tarihimizden ve 
ecdadımızdan aldığımız güçle, korkma-
dan, çekinmeden, her meseleyi çözeceğiz.

İşte 100 yıl önce, bu topraklar, Trakya’nın, 
Tekirdağ’ın toprakları işgal edilmiş, düş-
man Çatalca’ya kadar girmişti… Kahra-
manca mücadele ettik, istiklalimizi kazan-
dık. Şurada, yanı başımızda, Çanakkale’de 
bir destan yazdık, dünyaya millet nedir, 
milliyet nedir öğrettik. İstiklal Savaşı’nda 
bir başka destan yazdık, dünyaya istiklal 
aşkı nedir, bağımsızlık aşkı nedir öğrettik.

Biz kimseden korkmayacağız… 100 yıl 
önceki Balkan savaşlarında nasıl bir olduy-
sak, tek yürek olduysak, bugün de tek yü-
rek olacağız. Çanakkale Savaşı’nda, Türk, 
Kürt, Boşnak, Çerkez, Laz, Gürcü, Roman 
nasıl bir ve beraber olduysak, bugün de bir 

ve beraber olacağız. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’ni nasıl birlikte kurduysak, İstiklal 
Savaşı’nı nasıl beraber verdiysek, Cumhu-
riyeti nasıl hep birlikte ilan ettiysek, bugün 
de yine bir olacak, beraber olacak, hep bir-
likte Türkiye olacağız.

Sivas’ın ötesine geçemeyenlere, Sivas’ın 
ötesini bilmeyenlere, tanımayanlara 
söylüyorum: Orası da vatandır, orası da 
Türkiye’nin topraklarıdır. İstanbul’un 
batısına, Trakya’ya geçemeyenlere söy-
lüyorum: Burası da vatandır, burası da 
Türkiye’dir. Vatan, İstanbul’da Boğaz’ın 
çevresinden ibaret  değildir.  Vatan , 
Ankara’dan ibaret değildir. Vatan, 81 vi-
layetiyle, 780 bin kilometrekaresiyle, 76 
milyonuyla birdir, bütündür. Hiçbir ayrım 
yapmadan, şehirler arasında, vatandaşları-
mız arasında hiçbir ayrımcılık yapmadan, 
Türkiye’yi bir bütün olarak kucakladık ve 
kucaklamaya devam ediyoruz.

Benim Tekirdağlı kardeşimden bir ricam 
var… Korkutma siyasetine Tekirdağ artık 
prim vermesin… İstismar siyasetine Tekir-
dağ prim vermesin… İftirayla, ithamla, ya-
lanla, dedikoduyla siyaset yaptığını zanne-
denlere Tekirdağ prim vermesin. İstismar 
ve ideoloji siyaseti artık geride kalmıştır… 
Türkiye’yi farklı renklere ayıran, inançlar, 
etnik kökenler, yaşam tarzları üzerinden 
yapılan siyaset, Türkiye’ye hiçbir şey ka-
zandırmamıştır.

11 yıldır hiç kimsenin yaşam tarzına karış-
madık. 11 yıldır hiç kimsenin inançlarına, 
değerlerine, yediğine, içtiğine, giydiğine, 
kuşandığına karışmadık. Tam tersine, öz-
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gürlükleri teminat altına alan biz olduk. 
Yaşam tarzlarını teminat altına alan biz 
olduk. Farklılıkları gideren, adaletsizlikleri 
ortadan kaldıran, Türkiye’yi normalleşti-
ren yine biz olduk.

Bugün de, yarın da herkesin yaşam tarzı, 
inancı, değeri bizim teminatımız altında-
dır. 90 yıl önce nasıl bu ülkeyi farklılıklar, 
renklilikler üzerine inşa ettiysek; bugün de 
tüm farklılıklara, tüm renklere saygı göste-
rerek, herkesin yaşam tarzını savunarak, 
Türkiye’yi büyütmeye, yüceltmeye devam 
edeceğiz. 11 yılda Türkiye’yi, demokrasiy-
le, kardeşlikle, birbirine saygı ve sevgiyle 
büyüttük; aynı şekilde büyütmeyi sürdü-
receğiz.

Trakya’dan, Tekirdağ’dan rica ediyorum… 
Kalbinizle karar verin, vicdanınızın sesi-
ni dinleyerek karar verin, size hizmetkar 
olanla, sizin emeğinizi, ekmeğinizi, alın 
terinizi çalanları birbirinden ayırıp, size 
hizmetkar olacaklara destek verin. İnşal-
lah, Tekirdağ’da 30 Mart’ta farklı bir süreç 
başlayacak. Büyükşehir Tekirdağ, inşallah 
geleceğe emin adımlarla ilerleyecek. 30 
Mart, Tekirdağ için de bir milat olacak.

Açılışını yaptığımız yatırımların hayırlı ol-
masını diliyorum. Emeği geçenleri tekrar 
tebrik ediyorum. Yeniden kavuşmak, yeni-
den hasret gidermek umuduyla, hepinizi 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 

Sağ olun, var olun, Allah’a emanet olun… 
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Sevgili Edirneliler, sevgili kardeşlerim, çok 
değerli vatandaşlarım...

Sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, 
muhabbetle selamlıyorum. Osmanlı’nın 
bu tarihî başkentinde, Cumhuriyet’in bu 
modern şehrinde bulunmaktan, sizlerle 
muhabbet etmekten, sizlerle hasret gider-
mekten büyük memnuniyet duyduğumu 
ifade etmek istiyorum.

Evet… Edirne, tarihî bir başkenttir… Edir-
ne, başı dik, onurlu, gururlu, şerefli bir Os-

manlı başkenti, şerefli bir Osmanlı şehri, 
bir Cumhuriyet şehridir. Edirne, İstiklal 
Şairimiz Mehmet Akif ’in de söylediği 
gibi, şarkın, yani doğunun demir kilidi, 
Avrupa’ya açılan kapımız, Balkanlara açı-
lan kapımız, kahraman bir serhat şehridir.

Edirne’nin fatihi Sultan Birinci Murad’ı 
bu vesileyle rahmetle, minnetle yad ediyo-
rum. Edirneli olan, Edirne’de doğan, Fatih 
Sultan Mehmet’i rahmetle, minnetle yad 
ediyorum. Edirne’yi, donatan, Edirne’ye 
ustalık eserlerini veren, Edirne’ye tarihin 

Toplu Açılış Töreni

Edirne | 08 Aralık 2013
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ve yeryüzünün en güzel mimari eseri 
Selimiye’yi imar eden Mimar Koca Sinan’ı 
da aynı şekilde rahmetle, minnetle yad edi-
yorum. Edirne’nin tüm kahramanlarından 
Allah razı olsun. Edirne’nin tüm şehitlerin-
den, gazilerinden Rabbim razı olsun, onla-
rı Cennetiyle inşallah şereflendirsin.

Sevgili kardeşlerim, sevgili Edirneliler…

Öyle şehirler vardır ki adeta bir kutup 
yıldızıdır, adeta bir deniz feneridir… Öyle 
şehirler vardır ki tarihleriyle, medeniyetle-
riyle, insanlarıyla, mimari eserleriyle, mil-
lete ufuk çizer, istikamet çizer, ülkeye yön 
gösterirler… Selçuklu’nun başkenti Konya, 
işte böyle bir şehirdir… Osmanlı’nın ilk 
başkenti Bursa, böyle bir şehirdir… İstan-
bul, bütün şehirlerin kutup yıldızı, bütün 
şehirlerin annesi olarak böyle bir şehirdir. 
İşte, Edirne de böyle büyük, böyle önemli 
bir şehirdir. Edirne bizim gururumuzdur. 
Edirne bizim medar-ı iftiharımızdır.

Edirne’ye hizmet etmek, Edirne’ye eser 
kazandırmak, Edirne’de, fatihlerin, kahra-
manların, şehitlerimizin izinden gitmek, 
ustaları takip etmek bizim tarihî vazife-
mizdir. Biz büyük bir milletin, büyük bir 
ecdadın, kadim bir tarih ve medeniyetin 
mirasçılarıyız. Bize küçük düşünmek 
yakışmaz… Biz, Edirne Fatihi Birinci Mu-
rat kadar büyük düşüneceğiz. Edirne’de 
doğan, İstanbul’u fetheden Fatih Sul-
tan Mehmet kadar büyük düşüneceğiz. 
Selimiye’nin mimarı Mimar Sinan kadar 
büyük düşüneceğiz. Küçük düşünmek, kü-
çük hesaplar yapmak, küçük meselelerde 
kaybolup gitmek, en başta şehitlerimizin 

hatırasına, kahramanlarımızın hatırasına 
haksızlıktır.

Bakın sevgili kardeşlerim… Türkiye, on 
yıllar boyunca küçük meselelerle vakit 
kaybetti, enerji kaybetti, kaynaklarını heba 
etti. Türkiye küçük sorunlara takılıp, bü-
yük sorunlarını öteledi, erteledi… Türkiye 
kendi içine kapatılmak istendi, kendi ken-
disiyle uğraştı, kendi vatandaşıyla uğraştı; 
on yıllar boyunca dünyadan geri kaldı, 
imkanlardan geri kaldı, büyük fırsatlardan 
geri kaldı.

İçine kapanan bir ülke, büyük hayaller ku-
ramaz. Kendi kendisiyle uğraşan bir ülke, 
büyük hedef ler ortaya koyamaz. Kendi 
vatandaşıyla, kendi vatandaşının diliyle, 
etnik kökeniyle, inançlarıyla, değerleriyle, 
yeme içmesiyle, giyim kuşamıyla, yaşam 
tarzıyla meşgul olan bir ülke, büyük adım-
lar atamaz, büyük ufuklara yelken açamaz. 
Kendi vatandaşını düşman ilan eden, ken-
di vatandaşını tehdit olarak gören, vatan-
daşları arasında ayrım yapan, vatandaşla-
rının bazılarını horlayan, inkar eden, yok 
sayan bir ülke büyük eserler inşa edemez.

İşte, Edirne’de soruyorum… On yıllar 
boyunca, bu ülkede Kürt demek yasak-
landı, Laz demek, Gürcü demek, Boşnak, 
Arnavut, Pomak, Roman demek hor gö-
rüldü. Türkiye bölünür dediler, parçalanır 
dediler, dağılır dediler… 11 yıldır herkes 
kimliğini özgürce beyan ediyor, herkes 
düşüncesini, fikrini özgürce beyan ediyor. 
Türk kardeşim de, Kürt kardeşim de Ro-
man kardeşim de, Pomak, Boşnak, Çerkez, 
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Laz, Gürcü kardeşim de haklarına tek tek 
kavuşuyor.

Türkiye bölünmüyor, Türkiye parçalan-
mıyor, dağılmıyor. Tam tersine Türkiye 
güçleniyor, büyüyor, kardeşliğini daha 
da pekiştiriyor… On yıllar boyunca bu 
ülkenin insanını, irtica diyerek, gericilik 
diyerek, bölücülük diyerek, en temel dini 
haklarından, millî değerlerinden kopar-
maya çalıştılar. İşte şimdi isteyen gidiyor, 
özgürce Kur’an-ı Kerim öğreniyor. İsteyen 
gidiyor, özgürce Peygamber efendimizin 
hayatını öğreniyor. İsteyen düz ortaokula 
gidiyor, isteyen İmam Hatip’e gidiyor. İs-
teyen başını açıyor, öyle çalışıyor, isteyen 
başını örtüyor, öyle çalışıyor.

Peki, ne oldu? Türkiye bölündü mü, dağıldı 
mı? Türkiye parçalandı mı? Türkiye geriye 
mi gitti? Hayır, Türkiye büyüdü… Türkiye 
güçlendi… Türkiye daha da özgürleşti, 
daha da normalleşti, Türkiye’nin kardeşliği 
daha da yüceldi.

Sevgili kardeşlerim, sevgili Edirneliler…

Bize, millet olarak, korkmak asla yakış-
maz… Birinci Murat korksaydı, Edirne’yi 
fethedemezdi. Edirneli Fatih Sultan Meh-
met korksaydı, İstanbul’u fethedemezdi. 
Eğer Şükrü Paşa korksaydı, Edirne’yi kah-
ramanca savunamazdı. Eğer Mehmetçik 
korksaydı, şurada, yanı başımızda, tarihin 
en büyük destanını yazamazdı. Eğer Gazi 
Mustafa Kemal korksaydı Samsun’a çıka-
maz, Millî Mücadele’nin kıvılcımını yaka-
mazdı. Eğer Merhum Menderes, Merhum 
Özal korksaydı, bu ülkeye bu kadar hizmet, 

eser kazandıramaz, bu ülkede demokrasi-
ye bu kadar güç katamazlardı.

İşte bizler de korkmayacağız. Başbakanlar 
olarak, bakanlar, milletvekilleri, idareciler 
olarak korkmayacağız. Millet olarak, va-
tandaş olarak korkmayacağız. Ecdadımız 
gibi, tarihimiz gibi, cesur olacak, büyük 
hedefler belirleyecek, bu büyük hedeflere 
doğru emin adımlarla ilerleyeceğiz. Bizi 
korkutanlara boyun eğmeyeceğiz. Bizi teh-
dit edenlere boyun eğmeyeceğiz. Kışkırt-
malar, tahrikler, saldırılar karşısında asla 
geri adım atmayacağız.

Türkiye kutlu bir yürüyüş yapıyor. Türki-
ye büyüyor, gelişiyor. Türkiye bölgesinde, 
dünyada artık sözü dinlenen, sözünün 
ağırlığı olan, tezleri kabul gören, dikkate 
alınan bir ülke olarak ilerliyor. Hiç kimse-
nin bunu durdurmasına, bunu sekteye uğ-
ratmasına, bunu engellemesine müsaade 
etmeyeceğiz.

Edirne’nin şunu bilmesini istiyorum… 
81 vilayetimizin tamamının, 76 milyo-
nun şunu bilmesini arzu ediyorum… 
Türkiye’de karar milletindir, söz milletin-
dir, yetki milletindir… Türkiye’nin istika-
metini sadece millet çizer. Millet ne derse, 
o olur… Millet neyi arzu ederse, millet neyi 
isterse, millet nasıl bir istikamet talep eder-
se, o yerine getirilir.

Türkiye’de artık çetelerin dönemi sona 
ermiştir. Türkiye’de, sermayenin, medya-
nın, karanlık örgütlerin hükümet kurup, 
hükümet devirme dönemi sona ermiştir. 
Bu ülkede Meclis’i artık sadece millet şekil-
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lendirir; Hükümetleri artık sadece millet 
göreve getirir, millet görevden alır. Millî 
irade üzerinde, Allah’tan başka hiçbir güç 
yoktur.

Şimdi bakın sevgili kardeşlerim… 30 Mart 
seçimlerine şurada sadece 3.5-4 ay kaldı… 
Her seçim öncesinde Türkiye’de uygulan-
mak istenen kirli senaryolar, bugünlerde 
yeniden devreye girmeye başladı. Her se-
çim öncesinde oluşturulmak istenen kaos 
ve kargaşa ortamı bugünlerde yeniden 
sahne alma niyetini belli etti. Her seçim 
öncesinde, milletin, millî iradenin, özgür 
iradenin üzerine ipotek koyma girişimi, 
bugünlerde yeniden harekete geçti.

11 yılda 3 genel seçime, 2 mahalli seçi-
me, 2 halkoylamasına girdik. Her birinin 
öncesinde, işte bu bayat senaryolar, bu 
çirkin oyunlar uygulanmak istendi. Allah’a 
hamdolsun, milletim 7 seçimde de bunlara 
prim vermedi; bundan sonra da vermeye-
cek. Millet, artık iradesine çok güçlü şekil-
de sahip çıkıyor, inşallah bundan sonra da 
güçlü şekilde sahip çıkacak.

Eğer onların bir tuzağı varsa, hiç merak 
etmesinler, milletimin de bir tuzağı var. 
Eğer onların bir hesabı varsa, hiç merak et-
mesinler, Allah’ın da bir hesabı var. Bütün 
kirli ittifaklar, milletin hesabı karşısında 
bugüne kadar darmadağın oldu, bundan 
sonra da darmadağın olacak. Bütün kirli 
ilişkiler, nankörlükler, ahde vefasızlıklar, 
kanunsuzluklar, çirkin oyunlar, tehditler 
bugüne kadar sandıktan döndü, 30 Mart’ta 
bir kez daha inşallah sandıktan dönecek.

Milletin Meclisi’ne, o Meclis’in içinden 
çıkmış Hükümete bugüne kadar hiç kim-
se diz çöktüremedi, bundan sonra da hiç 
kimse diz çöktüremeyecek. Bu ülkede ser-
mayenin değil, manşetlerin değil, çetelerin 
değil; artık sadece milletin dediği olacak, 
milletin arzusu olacak.

Sevgili kardeşlerim…

Önceki gün, Kırklareli’nde de ifade et-
tim… Biliyorsunuz Balkan Savaşları’nın 
100’üncü yılını geride bıraktık… Balkan-
lar, 100 yıl önce çok büyük acılar çekti… 
Trakya Bölgemiz, Tekirdağ, Kırklareli, 
Edirne çok büyük acılar yaşadı. 100 yıl 
önce, Osmanlı ordusu Edirne’yi düşman iş-
galinden kurtarmak için ilerlerken, birileri 
ne diyordu biliyor musunuz? “Edirne’ye 
Enver gireceğine, Bulgar girsin” diyorlar-
dı… 100 yıl önce bu densizliği yapanlar, 
işte bugün de aynısını yapıyorlar… Türkiye 
o eski Türkiye olsun istiyorlar…

Türkiye küçük olsun, ama bizim idare-
mizde, bizim kontrolümüz altında olsun 
diyorlar. Türkiye yeter ki bizim olsun, ama 
içine kapansın diyorlar. Türkiye’ye yeter ki 
biz hükmedelim, gerekirse yoksul olsun, 
gerekirse geri kalsın, gerekirse zayıflasın 
diyorlar. Yeter ki biz kazanalım, millet kay-
betsin, ülke kaybetsin diyorlar.

Biz buna izin vermeyeceğiz… Türkiye 
kazanmaya, onlar kaybetmeye devam ede-
cekler. Türkiye büyümeye, onlar küçülme-
ye devam edecekler. Milletin iradesi mu-
zaffer olmaya, onlar mağlup olmaya devam 
edecekler. Türkiye hep birlikte büyüyecek, 
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81 vilayetiyle büyüyecek, 76 milyon hep 
beraber büyüyecek. Belli zümreler, belli 
çevreler, elitler, zenginler değil; bu ülkede 
artık 76 milyon topyekûn kazanacak.

Sevgili kardeşlerim...

Türkiye’yi 11 yıl boyunca birlikle, beraber-
likle, kardeşlikle büyüttük. Şehirlerimiz, 
insanımız, bölgelerimiz arasında hiçbir 
ayrım yapmadık. Etnik kökenler, inançlar, 
değerler, yaşam tarzları üzerinden bir ay-
rıma prim vermedik, müsaade etmedik. 
Edirne’den rica ediyorum… Tüm Trakya 
Bölgemizden rica ediyorum… İftiralara, 
ithamlara kulak asmayın… Niyet okuyucu-
ların kara propagandalarına kulak asma-
yın…

Ben, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan-
lığım sırasında, İstanbul’da hiç kimsenin 
yaşam tarzına dokunmadım, dokunulma-
sına da izin vermedim.

11 yıl boyunca, hükümette, yasaklayan, 
kısıtlayan, sınırlandıran değil; bilakis öz-
gürlükleri genişleten, hakları daha ileri 
seviyelere taşıyan, yaşam tarzlarını garanti 
altına alan bir çizgi izledik. Hiç kimsenin 
yaşam tarzına karışmayız, karışılmasına 
izin vermeyiz. Herkes birbirine saygı için-
de, hoşgörü içinde, birbirinin sınırlarını 
ihlal etmeden bu topraklar üzerinde ya-
şayacak. Demokrasiyle, millî iradeyle, en 
önemlisi de kardeşçe yürümeye, kardeşçe 
büyümeye devam edeceğiz.

Sevgili Edirneliler…

Önceki gün Kırklareli ve ilçelerine gittik, 
kamu ve özel sektörün yapımını tamam-
ladığı 2 milyar 696 milyon liralık hizmet-
lerin resmî açılışını gerçekleştirdik. Dün 
Tekirdağ ve ilçelerinde, 1 milyar 2 milyon 
liralık eser ve hizmetin resmî açılışını ger-
çekleştirdik. Bugün de Edirne Merkez’de, 
ardından Uzunköprü ve Keşan’da açılışlar 
yapıyoruz. Bugün burada, 141.5 milyon 
liralık yatırımı hizmete alıyoruz. Orman ve 
Su İşleri Bakanlığı’mız, Meriç-Ergene İle-
tim Kanalını tamamladı. 30 milyon liralık 
bir yatırımla, Edirneli çiftçimiz çok önemli 
bir hizmete kavuştu.

Millî Eğitim Bakanlığı’mız yeni 36 ders-
lik ve 1 kapalı spor salonunun Edirne’ye 
kazandırdı. Toplu Konut İdaremiz, 1.702 
konutu ve sosyal tesislerini daha bitirdi. 
Gençlik ve Spor Bakanlığı’mız 8 spor tesi-
sini tamamladı. İl Özel İdaremiz 2 sulama 
projesini Edirne’ye kazandırdı. Uzunköprü 
ve Keşan’da açılışını yapacağımız hizmet-
lerle, 1 gün içinde Edirne’ye toplamda 209 
milyon liralık eser kazandırmış olacağız.

11 yıl içinde Edirne’ye çok büyük yatırım-
lar yaptık. Orman ve Su İşlerinde 1.3 mil-
yar lira, Gıda, Tarım ve Hayvancılıkta 1.2 
milyar lira, Ulaştırmada 740 milyon lira, İl-
bank kapsamında 647 milyon lira, TOKİ’de 
388 milyon lira, sağlıkta 160 milyon lira, 
eğitimde 147 milyon liralık yatırım yaptık. 
Edirne’ye, 11 yılda yaptığımız toplam yatı-
rımın tutarı 5.3 milyar lira. Edirne için hiz-
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met etmeye, Edirne’ye eserler, yatırımlar 
kazandırmaya devam edeceğiz.

Bugün açılışını yaptığımız tüm eser ve yatı-
rımların hayırlı olmasını diliyorum. Bu ya-
tırımları Edirne’ye kazandıran Bakanlıkla-
rımız, Bakan arkadaşlarımız ve ekiplerini, 
Valilik, İl Özel İdaresi, kaymakamlıkları-
mızı tebrik ediyorum. Yeniden kavuşmak, 
yeniden hasret gidermek umuduyla, sizleri 
Allah’a emanet ediyor, sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum.
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Sevgili Uzunköprülüler, sevgili Edirneliler, 
çok değerli kardeşlerim...

Sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, 
muhabbetle selamlıyorum. Bugün açılışını 
yaptığımız eserlerin, bu önemli hizmet-
lerin Uzunköprü’müze hayırlı olmasını 
diliyorum. 

Bugün, Trakya’daki üçüncü günümüz… Üç 
gün boyunca Trakya’mızda açılış yaptık, 
şehirlerimize, ilçelerimize kazandırdığı-

mız hizmetleri, yatırımları resmî olarak 
sizlerle buluşturduk. 

Buraya, Uzunköprü’ye gelmeden evvel, Se-
limiye Meydanı’nda Edirneli kardeşlerimi-
zin yoğun katılımıyla, coşkuyla, heyecanla 
bir açılış merasimi gerçekleştirdik. Orada 
bakanlıklarımıza, Başbakanlık Toplu Ko-
nut İdaremiz TOKİ’ye, İl Özel İdaremize 
ve Trakya Üniversitemize ait tam 141.5 
milyon lira yatırım tutarı olan eser ve hiz-
metlerin açılışını yaptık.

Toplu Açılış Töreni

Uzunköprü, Edirne | 08 Aralık 2013
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Şimdi de Uzunköprü’de, Bakanlıklarımıza, 
İl Özel İdaremize ve Trakya Üniversitemize 
ait yaklaşık 29 milyon lira tutarındaki 5 
kalem yatırım ve projeyi resmî olarak hiz-
mete alıyoruz. Bu eser ve hizmetler içinde 
Millî Eğitim Bakanlığı’mızın yaptığı, 2 mil-
yon 172 bin liralık 24 derslik var.

Tra k y a  Ü n i v e r s i t e m i z i n  4  m i l y o n 
700 bin lira tutarındaki Uzunköprü 
Yüksekokulu’nu da bugün resmen açı-
yoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı’mıza 
ait olan ve 14 milyon liralık bir yatırım 
olan 500 kişilik öğrenci yurdunu bugün 
Uzunköprü’ye kazandırıyoruz. Orman ve 
Su İşleri Bakanlığı’mızın 8 milyon lira tuta-
rındaki evsel atık su arıtma tesisini, onunla 
beraber, İl Özel İdaremizin 200 bin lira 
tutarındaki 2 adet altyapı projesini bugün 
bu tören vesilesiyle resmî olarak hizmete 
alıyoruz.

Ben bütün bu tesis ve hizmetlerin, bütün 
bu yatırım ve eserlerin Uzunköprü’ye, 
siz değerli Uzunköprülü kardeşlerime 
hayırlı olmasını diliyorum. Bu eserlerin 
yapımında, bu eserlerin Uzunköprü’ye ka-
zandırılmasında emeği geçenlere buradan 
Uzunköprü adına, Edirne adına, ülkem ve 
milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

Değerli kardeşlerim...

Bakınız, şu son 1 aylık zaman dilimi için-
de, ülkemizin dört bir yanını dolaştık her 
birinde toplu açılışlar yaptık, her birine 
eserler, yatırımlar, hizmetler kazandırdık. 
İşte, bundan yaklaşık bir ay önce, ülke-
mizin Güneydoğu’sundaki bir ilimizde, 

Diyarbakır’daydık… Hemen bir hafta son-
ra, ülkemizin Kuzeyine gittik, Trabzonlu 
kardeşlerimizle hemhal olduk, orada da 
kazandırdığımız eser ve yatırımların coş-
kusunu, heyecanını tattık.

Aynı şekilde, bundan bir hafta önce, ülke-
mizin en Güneybatısındaki şehrimizde, 
Muğla’daydık. Orada da aynı hissiyatı, aynı 
heyecanı Muğlalı kardeşlerimizle birlikte 
yaşadık. Bu hafta sonumuzu bütünüyle 
ülkemizin en kuzeybatısına, Trakya’ya 
ayırdık. İşte üç gündür Kırklareli’nde, 
Tekirdağ’da ve Edirne’de ülkemizi; şehirle-
rimizi kalkındırmanın heyecanını yaşıyor, 
siz değerli Trakyalı kardeşlerimizle hasret 
gideriyoruz.

Sizler bizi çok iyi biliyorsunuz… Biz istis-
mar siyaseti yapmıyoruz, biz hizmet siya-
seti yapıyoruz. 11 yıldır ülkemize, vatan-
daşlarımıza, topluma hizmet için gecemizi 
gündüzümüze katıyor, Türkiye’nin dört bir 
yanında eserler inşa ediyoruz. Tek hede-
fimiz, tek gayemiz Türkiye’yi yükseltmek. 
Tek hedefimiz, milletimizin refahını art-
tırmak, milletimizin yüzünü güldürmek…

Tek hedefimiz, cumhuriyetimizin kaza-
nımlarını arttırmak, demokrasimizi güç-
lendirmek… Evet, tek hedefimiz, ay yıldızlı 
bayrağımızın yurt içinde ve yurtdışında iti-
barını güçlendirmek. Bu şuurla çalışarak, 
bu anlayışla gayret göstererek, Cumhuri-
yet tarihimizin en büyük hizmetlerini, en 
büyük yatırımlarını ülkemize kazandırdık. 
İnsanımızın rüyalarını, hayallerini gerçeğe 
dönüştürdük.
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Sizler eser bırakmanın ne demek olduğu-
nu iyi bilirsiniz… İşte, buranın adı Uzun-
köprü… Dünyanın en uzun taş köprüsü 
burada… Bir Osmanlı eseri… Bugün sizler 
hâlâ bu köprüden, bu eşsiz mimari eserden 
istifade ediyorsunuz. Geçmişte, ecdadımız 
işte bu Uzunköprü gibi asırlar boyunca 
millete hizmet edecek eser üretmenin der-
di içinde olmuşlar. Bunun için yeri gelmiş 
Ergene nehrini dize getirmiş, yeri gelmiş 
Meriç’i dize getirmiş, Uzunköprü gibi eşsiz 
köprüler kazandırmışlar.

İşte biz de o medeniyet mirasımızı, o mede-
niyet geleneğimizi bugün tüm hızıyla, tüm 
haşmetiyle sürdürüyoruz. Tıpkı ecdadımız 
gibi, İstanbul Boğazı’nın azgın sularını, 
akıntılarını dize getiriyor, denizin 60 met-
re altından bir tüp geçidi, MARMARAY’ı 
inşa ettik. Boğaz’ın üzerinde 3’üncü Köprü-
yü inşa ediyoruz. İzmit Körfezi’nde dünya 
ölçeğinde büyük bir asma köprüyü inşa 
ediyoruz. Dağları delip tüneller açıyor, 
şehirlerimizi, vatandaşlarımızı birbiriyle 
buluşturuyoruz.

Biz, millete efendi değil, hizmetkar olma-
ya geldik… Biz millete eserler kazandır-
mak, ülkemize hizmetler üretmek için bu 
makamlara geldik. Milliyetçilik, milletin 
tamamıyla aynı gönül dilini konuşmaktır. 
Milliyetçilik, milletin tamamını eşit dere-
cede kucaklamaktır. 76 milyon insanın ta-
mamını kucaklayacaksın, 780 bin kilomet-
rekarenin tamamında eserlerin olacak…

O da yetmez… Yurtdışındaki, Balkanlar’da-
ki, Makedonya’daki, Yunanistan’daki, 
Bulgaristan’daki, Bosna-Hersek’teki, Ar-

navutluk’taki ata yadigarı eserlere sahip 
çıkacaksın… O da yetmez, Orta Asya’daki, 
Türkmenistan’daki, Moğolistan’daki, Kır-
gızistan’daki ata yadigarına sahip çıkacak-
sın. O da yetmez, Ortadoğu’daki, Afrika’da-
ki eserlere sahip çıkarsın. O da yetmez… 
Tüm dünyada mazlumun sesi olacak, 
Hakk’ı savunacak, haksızlık karşısında 
dimdik duracaksın.

Lafla, sloganla milliyetçi olunmaz, cum-
huriyetçi olunmaz, vatansever olunmaz. 
İş yapmayıp, iş yapana iftira atarak, ça-
mur atarak ülke sevilmez. Biz işimize 
bakıyoruz, işimize bakacağız. Milletimizle 
bir olarak, birlik olarak, yekpare olarak, 
Türkiye’yi 2023 hedeflerine taşıyacağız. 
Bu doğrultuda adım adım ilerliyor, hedef-
lerimize yaklaşıyoruz. Sizlerden de destek 
istiyoruz… Gelin, Türkiye’yi hep birlikte 
hedeflerine ulaştıralım.

Gelin, Türkiye’yi hep birlikte yeniden 
inşa edelim. Gelin, Türkiye’yi dünyanın 
en büyük 10 ekonomisinden biri haline 
getirelim. Ben bu düşüncelerle açılışını 
yaptığımız yatırımların ve hizmetlerin bir 
kez daha hayırlı olmasını diliyor, sizleri 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 

Sağ olun, var olun, Allah’a emanet olun.
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Sevgili Keşanlılar, sevgili Edirneliler, çok 
değerli kardeşlerim...

Sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, 
muhabbetle selamlıyorum. Açılışını yap-
tığımız, TOKİ tarafından yapılan 504 
konutun ve 24 derslikli ilkokulun hayırlı 
olmasını diliyorum.

Evet, 3 günlük Trakya maratonumuzun 
son durağı Keşan’dayız.  Cuma günü 
Kırklareli’nde, dün Tekirdağ’da, bugün de 

Edirne’de toplu açılış törenleri ve toplantı-
lar vesilesiyle, kucaklaşmalarla, hasret gi-
dermelerle, hasbihalle dolu 3 gün geçirdik. 
Trakya bizi bağrına bastı, biz Trakya’mızla 
özlem giderdik.

Bizim için meydanları, yolları dolduran, 
bize yüreğini açan, sevgisini dile getiren 
her bir kardeşime, buradan Keşan’dan 
bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. 
Trakya’nın bizim için ayrı bir önemi, ayrı 
bir manası var. Trakya aynı zamanda 

Toplu Açılış Töreni

Keşan, Edirne | 08 Aralık 2013
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Selanik’tir, Gümülcine’dir, İskeçe’dir... 
Trakya aynı zamanda Deliorman’dır, 
Kırcaali’dir, Vardar’dır... Daha da gerilere 
gidersek Trakya aynı zamanda Üsküp’tür, 
Priştine’dir, Saraybosna’dır...

Evet, Trakya bizim Avrupa’daki ortak ta-
rihimizin canlı şahididir, bu coğrafyadaki 
geçmişimizin tamamının temsilcisidir. 
Bugün de, tüm Balkan coğrafyasıyla olan 
ilişkilerimizin kalbinde Edirne’siyle, Te-
kirdağ’ıyla, Kırklareli’siyle ve elbette İs-
tanbul’uyla Trakya’mız bulunuyor. Ayna 
zamanda Trakya, tüm renkleri ve farklılık-
larıyla ülkemizin en kıymetli hazinelerin-
den biridir. 

Biz, hiçbir ayrıma gitmeksizin, hiçbir 
fark gözetmeksizin Trakya’daki her bir 
kardeşimizi ayrılmaz bir parçamız olarak 
görüyoruz. Bunun için Trakya’nın kalkın-
masına, gelişmesine, büyümesine ayrı bir 
önem veriyoruz. Güçlü Trakya demek, 
Balkanlardaki kardeşliğin tamamının güç-
lenmesi demektir. Güçlü Trakya demek, 
Türkiye’nin Avrupa standartlarına daha da 
yakınlaşması demektir.

Trakya’daki tüm illerimizin, tüm ilçeleri-
mizin kalkınması için, büyümesi, gelişme-
si için her alanda yatırım yapıyoruz. Bizim 
içi boş sloganlarla işimiz yok. Bizim hama-
setle işimiz yok. Bizim istismarla hiç işimiz 
yok. Biz Türkiye’ye sevdalıyız, millete sev-
dalıyız. Türkiye’yi büyütmek, millete eser 
kazandırmak için her daim yollardayız.

İşte 1 ay önce, Diyarbakır ’ın ilçeleri 
Bismil’de, Ergani’deydik… Ondan 1 hafta 
sonra Trabzon’un ilçeleri Vakfıkebir’de, 
Araklı’daydık. Geçen hafta Muğla ve ilçe-
lerinde, Milas’ta, Fethiye’deydik. Bu hafta 
3 ilimizi, 8 ilçemizi ziyaret ettik. Gittiğimiz 
her yere hizmetlerimizle, eserlerimizle 
gittik. Gittiğimiz her yere gönül diliyle, 
kardeşlik diliyle gittik. Bismil de bizim 
kardeşimiz, Keşan da bizim kardeşimiz. 
Araklı da bizim ilçemiz, Uzunköprü de bi-
zim ilçemiz.

Türkiye’nin 780 bin kilometrekaresinde, 
her bir zerresinde varız. Eserlerimizle va-
rız, yatırımlarımızla varız, kardeşlik diliy-
le, gönül diliyle varız. Çanakkale’de birdik, 
Edirne müdafaasında birdik, Edirne’nin 
fethedilmesine birdik, İstiklal Savaşımızda 
birdik; bugün de biriz, beraberiz, 76 mil-
yon kardeşiz. Allah’ın izniyle, birlik içinde, 
kardeşlik içinde Türkiye’yi büyütmeye de-
vam edeceğiz.

Ekonomimizi daha da büyütecek, 2023’te 
inşallah dünyanın en büyük 10 ülkesinden 
biri olacağız. Demokrasimizi daha ileri 
standartlara kavuşturacak, dünyanın en 
müreffeh ülkelerinden biri olacağız. Kar-
deşliğimizi daha da yüceltecek, birbirine 
saygı, hoşgörü çerçevesinde, dünyanın 
en huzurlu ülkelerinden biri olacağız. 
Ecdadımızın izinden giderek, tarihimizin 
ayak izlerini takip ederek, şehitlerimizin, 
kahramanlarımızın mirasına en güçlü şe-
kilde sahip çıkarak Türkiye’yi büyütecek, 
umudumuzu çoğaltacak, itibarımızı daha 
da artıracağız.
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Sevgili Keşanlılar, sevgili Edirneliler, de-
ğerli kardeşlerim…

30 Mart, Türkiye için olduğu kadar, Edirne 
için, Keşan için, tüm Trakya Bölgemiz için 
de inşallah bir milat olacak. Hükümetin 
büyük Türkiye vizyonu, inşallah yereldeki 
vizyonla buluşacak ve Trakya tüm illeriyle, 
ilçeleriyle, kabuğunu kırıp, potansiyelini 
açığa çıkaracak. Edirne bundan çok daha 
fazlasını hak ediyor; Keşan, şu içinde bu-
lunduğu durumdan daha fazlasını hak 
ediyor. Edirne de, Keşan da, inşallah istis-
mar siyasetine, slogan siyasetçiliğine, en 
önemlisi de yolsuzluklara, usulsüzlüklere 
son verecek, hizmet siyasetinde buluşacak.

Hep birlikte, Keşan’ı da, Edirne’yi de bü-
yütecek, 2023 hedeflerine ulaştıracağız. 
Evet… Keşan’da açılışını yaptığımız TOKİ 
konutlarının hayırlı olmasını diliyorum. 
Resmî açılışını yaptığımız konutların, hak 
sahibi kardeşlerimizin huzuruna ve mutlu-
luğuna vesile olmasını temenni ediyorum.

Trakya ziyaretimizi burada nihayete erdi-
rirken, Keşan’ı, bölgedeki tüm kardeşleri-
mizi Allah’a emanet ediyor sizleri bir kez 
daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Çok değerli vatandaşlarım çok değerli kar-
deşlerim, sevgili Ankaralılar…

Hepinizi sevgiyle, saygıyla, en kalbi duygu-
larımla selamlıyor; açılışını gerçekleştirdi-
ğimiz 113 hizmet ve eserin, ülkemize, mil-
letimize hayırlı olmasını Cenab-ı Allah’tan 
niyaz ediyorum. Şu anda bizi canlı yayın 
noktalarından izleyen Şanlıurfalı, Kahra-

manmaraşlı, İzmirli, Balıkesirli ve Kırkla-
relili kardeşlerimi de buradan, Ankara’dan 
muhabbetle selamlıyorum.

Ekranları başında bizleri izleyen, bu açılış 
coşkusuna, bu heyecana ortak olan bütün 
vatandaşlarıma selamlarımı, sevgilerimi 
yolluyorum. Bu 113 tesisi ülkemize ve 
şehirlerimize kazandıran Orman ve Su 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 
113 Dev Tesis Açılış Töreni

Ankara | 11 Aralık 2013
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İşleri Bakanlığı’mıza, Sayın Bakanımıza 
ve çalışma ekibine, bu büyük yatırımların 
inşasında emeği geçen her bir kardeşime 
milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

Orman ve Su işleri Bakanlığı’mız eliyle 
gerçekleştirdiğimiz, tarihe endeksli bu 
açılış merasimlerimizi tam 4 yıldan bu 
yana sürdürüyoruz. 2010 yılında Orman 
ve Su İşleri Bakanlığı’mız eliyle tam 110 
eserin yapımını tamamlayarak milletimize 
kazandırmıştık. 2011’de 111; 2012’de 112 
eseri ülkemize, milletimize kazandırdık. 
Bu gün de 113 tesisi, 113 yatırımı resmî 
olarak hizmete alıyoruz.

Dile kolay… Bugün, bir tek törenle, toplam 
3 milyar 250 milyon liraya mal olan tam 
113 dev projeyi resmen hizmete açıyo-
ruz. Bu dev tesisler, Kahramanmaraş’tan 
İzmir’e, Nevşehir’den Van’a, Şanlıurfa’dan 
Çanakkale’ye yurdumuzun dört bir köşe-
sine yayılıyor… Bu 113 dev tesis arasında 
Kahramanmaraş Adatepe Barajı, Bingöl 
Gülbahar Barajı, İzmir Burgaz (Zeytinova) 
Barajı var…

Ayrıca, Şanlıurfa Suruç Ovası’na bereket 
getirecek Suruç Ovası Pompaj Sulaması, 
Sağ ve Sol Sahil Ana Kanalı ve Taşbasan 
Depolaması’nı da bu vesileyle hizmete 
alıyoruz. Her zaman söylüyorum: Biz eser-
lerimizle konuşan bir iktidarız. Biz, açılış-
larımızla konuşan bir iktidarız.

Bugün, Türkiye’nin hangi iline, hangi 
ilçesine, hangi mezrasına, insanımızın 
yaşadığı, insanımızın nefes aldığı hangi 
yöresine giderseniz gidin, orada mutlaka, 

bizim iktidarımızın, bizim hükümetimizin 
bir eserini, bir hizmetini, bir projesini, bir 
yatırımını görürsünüz. Bakınız, ayak bas-
madık yer bırakmadık demiyorum… Ayak 
bastığımız her yere hizmet götürmekten, 
eser inşa etmekten söz ediyorum.

Amacımız bu kubbede bir hoş sada bırak-
mak, eser bırakmak, iz bırakmak… Ama-
cımız, Türkiye’yi kalkındırmak, Türkiye’yi 
muasır medeniyetler seviyesinin üzerine 
çıkarmak… Allah’a şükürler olsun ki ülke-
mize, milletimize olan sevdamızın karşılığı 
olarak, Cumhuriyet tarihimizin birçok 
rekorunu kırdık, Türkiye’ye, insanımıza 
ilkleri yaşattık.

Hayalleri, rüyaları gerçeğe dönüştürdük. 
Dünyada ilk defa iki kıtayı birleştiren ilk 
sualtı tünelini yapmak bize nasip oldu. Me-
len Projesi’ni biliyorsunuz… Cumhuriyet 
tarihimizin en büyük içme suyu temin pro-
jesi olan Melen Sistemi’nin 1’inci aşaması-
nı geçen yıl resmen hizmete sunmuştuk. 
Hizmet yerine laf üretenler, oturdukları 
yerden bizleri eleştirenler karada yol yapa-
mazken, biz denizin altında tünel açıyoruz. 

Bakın, 17 Aralık’ta Şeb-i Arus törenlerinde 
bir kez daha anacağımız gönüller sultanı 
Hazreti Mevlana şöyle diyor: “Kamil odur 
ki; koya dünyada bir eser / Eseri olmaya-
nın yerinde yeller eser.” Onun için değerli 
kardeşlerim, biz gecemizi gündüzümüzü 
eser üretmeye, eser inşa etmeye adıyoruz. 
Başkaları gibi slogan atmıyoruz… Başka-
ları gibi kuru bir milliyetçilik, kuru bir 
cumhuriyetçilik yapmıyoruz… Hamaset 
değil, iş üretiyoruz, hizmet üretiyoruz, eser 
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üretiyoruz. Asırlık rüyaları bir bir gerçek-
leştiriyoruz. 

İş te ,  29  Ekim’de  150 yı l l ık  rüyayı , 
MARMARAY’ı biz tamamladık, bir gerçeğe 
dönüştürdük. İşte Mavi Tünel… Bir başka 
rüya, bir başka asırlık proje… Onu da biz 
tamamladık. İşte Çine Adnan Menderes 
Barajı… Hamdolsun, onu da tamamlamak 
bize nasip oldu. Aydınlı kardeşlerimiz iyi 
bilirler. Aydın asırlardan beri suya hasretti. 
Aydınlılar ilk defa 1869 yılında, dönemin 
Osmanlı padişahı Abdülaziz’e yerleşim 
yerlerine bir baraj yapılması talebinde bu-
lunmuşlardı.

Ancak, bu talepleri ne Abdülaziz tarafın-
dan, ne de ondan sonra tahta çıkan padi-
şahlar tarafından karşılanamadı. Aradan 
5 padişah geldi geçti… Saltanat sona erdi, 
Cumhuriyet kuruldu… Aradan 59 hükü-
met geldi geçti… Hepsi bu projeyle ilgilen-
di… Rahmetli Adnan Menderes de bunu 
gerçekleştirmenin hayalini kurmuştu… 
Ancak, olmadı, gerçekleşmedi. 

Kendi sınıfında Avrupa’nın en yüksek, 
dünyanın 5’inci barajı, Türkiye’nin haklı 
gururu Çine Barajı’nı tamamlamak şü-
kürler olsun bize nasip oldu. İşte asırlık 
rüyayı, o barajı, 10 Ekim 2010 tarihinde 
hizmete biz açtık ve rahmetli Menderes’in 
hatırasına sahip çıkarak adını Çine Adnan 
Menderes Barajı koyduk. 

Bir yandan ülkemizin dev tesislerini ta-
mamlıyor, diğer yandan vefa örneği gös-
teriyor ve ülkemizin değerlerinin ismini 
bu eserlerimizde yaşatıyoruz. Geçen yıl 

açılışını yaptığımız 112 dev tesis arasında 
yer alan, Malatya’mızın yıllarca hasretle 
beklediği Kapıkaya Barajı’na merhum 
cumhurbaşkanımız Turgut Özal’ın ismini 
verdik. Aynı şekilde, Boztepe Barajı’na da 
kıymetli büyüğümüz, DSİ projelerinde 
büyük emeği geçmiş Recai Kutan ağabeyi-
mizin ismini verdik.

Sevgili kardeşlerim…

Son 11 yılda su, ormancılık, tabiat koru-
ma ve meteoroloji alanında Cumhuriyet 
tarihimizin en büyük projelerini, en büyük 
yatırımlarını gerçekleştirdik. 11 yılda 268 
adet barajı ülkemize kazandırdık. Bunların 
içerisinde ülkemizin gururu dev barajlar 
var. 81 ilimiz için hazırladığımız İçmesuyu 
Eylem Planı ile illerimizin 2040. 2050 ve 
hatta 2071 yıllarına kadar içmesuyu ihti-
yacı planlandı.

İşletmeye aldığımız 76 adet içmesuyu tesi-
si ile takriben 41 milyon kişiye içmesuyu 
sağladık. 36 projenin inşaatları devam 
ediyor. Bu projeler tamamlandığında yak-
laşık olarak 18 milyon kişiye daha ilave 
içme suyu sağlamış olacağız. Son 11 yılda; 
20 milyon dekar araziyi suya kavuşturduk 
ve toplam sulanan alanı 60 milyon dekara 
ulaştırdık. Sulama yatırımları sayesinde 
ülkemiz tarımda Dünya’da ilk 7’ye yüksel-
di. 59 yılda 486 gölet tamamlanmışken, 
biz, Bin Günde Bin Gölet Projesini başlattık 
ve sürdürüyoruz.

Ormancılık çalışmalarına gelince… 1992-
2002 yılları arasında yılda ortalama 75 
bin hektar alanda ağaçlandırma çalışması 
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yapılmıştı. Biz, 10 yılda, 2003 -2013 ara-
sında ormanlarımızı daha da büyüttük, bu 
rakamı yaklaşık 6.5 katına çıkartarak 500 
bin hektar alanda ağaçlandırma çalışması 
yaptık. Orman varlığımızı hem alan hem 
de servet olarak arttırdık. 

2002 yılında 21 milyon hektar olan orman 
varlığımızı, 2012 yılı sonunda 22 milyon 
hektara ulaştırdık. Böylece orman varlığı-
mız 10 yılda 1 milyon hektar artmış oldu. 
1992-2002 dönemi yıllık ortalama 75 mil-
yon adet fidan üretilirken, 2012 yılında fi-
dan üretimini 470 milyon adede çıkarttık. 

Korunan alanlarımızı da hızla artırıyoruz. 
2002 yılında 952 olan korunan alan sayı-
sını 2013 yılında 1.533’e, korunan alan 
miktarını ise 3.4 milyon hektardan 5.6 
milyon hektara çıkarttık. 2003 yılında 33 
olan Millî Parklarımızı 40’a, 17 olan tabiat 
parklarımızı 193’e çıkarttık.

Türkiye’yi her alanda büyütüyoruz… 
Hayallerimize, hedeflerimize doğru hızlı 
adımlarla koşuyoruz. Yoluyla, suyuyla, mi-
marisiyle, toplu konutlarıyla 81 vilayetimi-
zi yeniden inşa ediyor, şehirlerimizi ihya 
ediyor, insanımıza hayat kalitesi yüksek 
şehirler kazandırıyoruz. 2023 hedeflerimi-
ze adım adım yaklaşıyoruz, 2023 vizyonu-
muzu adım adım gerçeğe dönüştürüyor, 
2002 sonunda başlattığımız medeniyet yü-
rüyüşümüzle geleceğin Büyük Türkiye’sini 
inşa ediyoruz.

İnşallah sizin desteğinizle, sizin teveccü-
hünüzle, sizin talep ve arzularınız doğ-

rultusunda, Türkiye’yi bugün bulunduğu 
seviyelerden çok daha yükseğe taşıyacağız.

Ben bu düşüncelerle, bugün burada açı-
lışını gerçekleştirdiğimiz 113 dev tesisin 
bir kez daha hayırlı olmasını diliyor, Sayın 
Bakanımız başta olmak üzere, açılışını 
yaptığımız bu tesislerin yapımında emeği 
geçen herkese ülkem, milletim adına teşek-
kürlerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun, 
Allah’a emanet olun.
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Sevgili Manavgatlılar, sevgili Antalyalılar, 
çok değerli kardeşlerim...

Sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, 
muhabbetle selamlıyorum. Bugün açılışını 
yaptığımız eserlerin, bu kıymetli hizmetle-
rin Manavgat’a hayırlı olmasını diliyorum. 
Bugün Gazipaşa Havalimanı’nın açılışını 
yaptık, Gazipaşalı, Antalyalı kardeşleri-
mizle kucaklaştık, hasret giderdik. 

İnşallah yarın da Antalya’da tarihî bir günü 
yaşayacak ve 678 milyon liralık eser ve hiz-
metlerin toplu açılışını gerçekleştireceğiz. 
İşte şimdi Manavgat’tayız, Manavgat’ta da 
tarihî bir ânı hep birlikte yaşıyor, tarihî bir 
âna hep birlikte şahitlik ediyoruz. Manav-
gat’taki toplu açılışla, 21 kalemde toplam 
68 milyon liralık yatırımı Manavgatlıların 
hizmetine sunuyoruz. 

Bu yatırımların içinde Millî  Eğitim 
Bakanlığı’mız tarafından yapılan, içinde 

Toplu Açılış Töreni

Manavgat, Antalya | 14 Aralık 2013
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spor salonu, ana sınıfı, ilk, orta ve lise ile 
halk eğitim merkezinin bulunduğu 16 adet 
eğitim kurumu var. Yine İl Müftülüğü’müz 
eliyle yapılan 5 adet cami ile 1 adet Kuran 
Kursu’nu da Manavgatlı kardeşlerimizin 
hizmetine sunuyoruz. Bu hizmetlerle bir-
likte İl Özel İdaresi ve mahalli idarenin ta-
mamladığı 10 adet içme suyu ve kanalizas-
yon projesi ile atık su tesisini resmî olarak 
hizmete alıyoruz.

Bu yatırımlarımızın, eserlerimizin hepsi 
Manavgat’a hayırlı olsun. Bu hizmetle-
rin tamamlanmasında, bu hizmetlerin 
Manavgat’a kazandırılmasında emeği ge-
çen herkesi, huzurlarınızda yürekten kut-
luyor, bakanlıklarımıza, kurumlarımıza, 
mimar, mühendis ve işçilerimize teşekkür 
ediyorum.

Sevgili kardeşlerim…

Bugün Manavgat tarihî bir günü yaşıyor 
dedik… Ben başbakanlığım dönemimde 
Manavgat’a ilk kez geliyorum. Antalya’nın 
en büyük ilçesi olan, tarihî Malazgirt kadar 
olan eski Manavgat, bugüne kadar kazan-
dırdığımız yatırımlarla, yapacağımız yeni 
yatırımlarla, inanıyorum ki çok daha iyi 
yerlere gelecektir. 

Manavgat çok daha iyisini hak ediyor. Ma-
navgat çok daha büyük ideallere, çok daha 
büyük projelere layık. Biz istismar üzerine, 
korku üzerine siyaset yapmıyoruz; bizim 
siyasetimiz hizmet siyaseti. Bizler, bu bü-
yük milletin, bu büyük vatanın çok daha 
iyi yerlere gelmesi için çalışıyoruz. Bizim 
rüyalarımızı, bizim hayallerimizi, bölge-

sinde ve dünyada güçlü, sözü geçen bir 
Türkiye süslüyor. Pısırık, gölgesinden bile 
korkan, küçücük dünyasında, ürkek, titrek 
bir Türkiye bizlere yakışmaz. Her alanda 
kendini aşan, rekorlar kıran, ekonomik 
olarak güçlü, itibarlı bir Türkiye için gece 
gündüz demeden çalışıyoruz. 

Sevgili kardeşlerim, sevgili Manavgatlılar... 

11 yıllık iktidarımız boyunca inanıcımızı 
yitirmeden, cesaretimizi kaybetmeden, 
hiçbir engele takılmadan ülkemizin dört 
bir yanına hizmet götürüyoruz. Biz mille-
timizin karşısına içi boş sloganlarla çıkma-
dık. Milletimizin karşısına hizmetlerimizle 
çıktık, eserlerimizle çıktık. Önce milletimi-
zin neye ihtiyacı var, hangi sorunu var ona 
baktık. 

Bize oy vermiş mi vermemiş mi diye eski 
defterleri karıştırmadık. İnsana insan ol-
duğu için hizmet götürdük. Bize oy verdiği 
için değil, bu milletin öz be öz evladı oldu-
ğu için hizmet ettik. 76 milyon insanımız 
arasında fark gözetmeden, 81 ili birbirin-
den ayırmadan çalıştık, çalışıyoruz. Bizim 
için esas olan 780 bin kilometre karedir. Bi-
zim önceliğimiz, bizim kırmızı çizgilerimiz 
hizmettir, büyük Türkiye’dir, bu mübarek 
millettir…

Evet… Manavgat’ın hassasiyetlerini çok 
iyi biliyoruz. Antalya’nın hassasiyetlerini, 
görüşlerini, kaygılarını çok iyi biliyoruz. 
Çünkü biz alanda siyaset yapıyoruz, çünkü 
biz milletin içinde, sizlerin arasında siya-
set yapıyoruz. Manavgatlı kardeşlerimin 
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düşüncesi, kaygıları ne ise biz de aynı has-
sasiyeti taşıyoruz. 

Bu milletin özünde ne varsa, mayasında 
ne varsa, bizim anlayışımızda da o var. 11 
yıl boyunca milletin kırmızı çizgilerinden, 
milletin taleplerinden, milletin görüşle-
rinden sapmadık, bundan sonra da sap-
mayacağız. Manavgatlı kardeşim müsterih 
olsun, gönlünü hoş tutsun… Onu üzecek, 
onun başını öne eğdirecek hiçbir işe giriş-
meyiz.

Sevgili kardeşlerim, sevgili Manavgatlılar...

Bakınız, Türkiye genelinde olsun, şehirle-
rimizde, ilçelerimizde olsun, proje, hizmet 
ve vizyon siyaseti üretemeyenler, maalesef 
çamur atma siyaseti üreterek, istismar ve 
korku siyaseti üreterek, bu şekilde ayakta 
kalmanın mücadelesini veriyorlar. Geç-
mişte, iktidar oldukları dönemlerde, ikti-
darın ortağı oldukları dönemlerde hiçbir 
eser ortaya koyamayan, Türkiye’ye çok ağır 
bedeller ödetenler, şu anda da şehirlerimi-
zi, ilçelerimizi içine kapatmak için ellerin-
den geleni yapıyorlar.

Dünya çok hızlı değişiyor, Türkiye çok hızlı 
değişiyor. İdeolojik saplantılarla, söylen-
tilerle, korku ve istismarla siyaset yapma 
dönemi artık dünyanın gelişmiş ülkelerin-
de kendisine yer bulamıyor. Önemli olan 
projedir. Önemli olan, gelecek hedefidir. 
Önemli olan, eser siyaseti, hizmet siyase-
tidir. Bir dünya kenti olan Antalya, bütün 
dünyada tanınan Manavgat, artık içine 
kapanan değil, dünyaya açılan bir vizyona, 
böyle bir hayal ve hedefe sahip olmalıdır.

Bakın 11 yılda Manavgat’a çok hizmet 
kazandırdık, çok eser kazandırdık. An-
talya ile koordineli biçimde, Manavgat’a 
çok daha fazlasını inşallah kazandırmaya 
devam edeceğiz. Öncelikle, Türkiye’de 
istikrarı muhafaza ederek, güven atmos-
ferini muhafaza ederek, çözüm sürecini 
çok daha ileriye götürerek, turizmin ve ya-
tırımların Manavgat’ta daha da artmasını 
sağlayacağız.

Antalya Alanya arasında bir otoban inşa-
sı için hazırlıkları başlattık. Bu otoban, 
Manavgat’tan geçecek. Manavgat’ı çok 
daha ulaşılabilir hale getirecek bu otoban-
la, ilçemizin çehresi de daha bir değişecek. 
Hem doğuda Mersin’le, batıda Muğla’yla 
karayolu bağlantısını duble yol olarak inşa 
ediyoruz. Dağları delerek, tüneller açarak, 
sarp kayaları kırarak, Mersin, Manavgat, 
Antalya Muğla hattını güvenli ve hızlı ula-
şıma açıyoruz.

Bu sayede de bölgede turizm inşallah çok 
daha artacak. Tarım noktasında Antalya’ya 
pek çok yatırımımız, pek çok desteğimiz 
oldu. 2B arazileri konusunda, iktidarımı-
zın ilk günlerinden itibaren yoğun mü-
cadele verdik. CHP’nin, MHP’nin yoğun 
muhalefetine, Anayasa Mahkemesi’ne gi-
dip iptal ettirmelerine rağmen 2B yasasını 
çıkardık.

Adaletsizliğe mahal vermeden, kimsenin 
hakkının yenilmesine göz yummadan sa-
tışları gerçekleştirdik ve yüzde 80 oranın-
da hak sahipleri haklarına kavuştu. CHP ve 
MHP, Büyükşehir Yasasında da bize karşı 
çıktılar. İller yönetilemez dediler, ilçeler 
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hizmet alamaz dediler. Biz ise bu işte tecrü-
beliyiz, birikimliyiz dedik ve bu kararı al-
dık, bu yasanın çıkmasını sağladık. Şimdi 
o partiler gelip, en iyi biz yönetiriz diye siz-
lerden yetki isteyecekler. Yasa öncesinde 
yönetilemez diyenler, şimdi biz yönetiriz 
diye huzurunuza gelecekler.

Manavgat’ın sandıkta, istismar siyasetine, 
iftira ve itham siyasetine en güzel cevabı 
vereceğine inanıyorum. Manavgat’ın Bü-
yük Türkiye, Büyük Manavgat kararı alıp, 
30 Mart’tan itibaren bir dünya şehri olma 
yolunda ilerleyeceğine gönülden inanıyo-
rum.

30 Mart’tan itibaren, inşallah, Genel Baş-
kan Yardımcımız, Antalya Milletvekilimiz, 
Antalya Büyükşehir Eski Başkanımız Men-
deres Türel Bey’le, farklı bir hizmet iklimi-
ni yaşayacağız. Ben, Menderes Bey’i sizlere 
emanet ediyorum. Yeniden kavuşmak, 
yeniden hasret gidermek umuduyla, sizleri 
Allah’a emanet ediyor, hepinizi sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum.
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Sevgili Gazipaşalılar, sevgili Antalyalılar, 
çok değerli kardeşlerim, değerli vatandaş-
larım, hanımefendiler, beyefendiler…

Antalya ziyaretimizin bu ilk durağında, bu 
ilk açılış töreninde sizleri sevgiyle, saygıy-
la selamlıyorum. Evet… Bugün buradan, 
Gazipaşa Havalimanı’ndan başlayarak, 
Antalya’da 2 gün boyunca toplu açılış tö-
renleri yapacağız.

Birazdan resmî olarak açacağımız Gazipa-
şa Havalimanı’nın ardından Manavgat’a 
geçecek, orada toplu açılış yapacağız. Ak-
şam, inşallah, Antalya Büyükşehir Beledi-
ye Başkan adayımızı açıklayacağımız bir 
törene katılacak, yarın Antalya Merkez’de, 
ardından Korkuteli ve Finike’de açı-
lışlarımızı sürdüreceğiz. 2 gün içinde, 
Antalya’da, 1 milyar 211 milyon tutarında 
eser, hizmet ve yatırımı resmî olarak aça-

Gazipaşa Havalimanı Açılış 
Töreni

Antalya | 14 Aralık 2013
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cak, Antalya’nın, Antalyalıların hizmetine 
sunacağız.

Evet, bu açılış maratonunda, ilk olarak, 
bugün burada, Gazipaşa Havalimanı’nı 
resmî olarak hizmete alıyoruz. 1994 yılın-
da temeli atılan, ancak tamamlanamayan 
Gazipaşa Havalimanını, 2006 yılında yeni-
den ele aldık, ihalelerini gerçekleştirdik ve 
2009 yılında uçakların ineceği bir seviyeye 
getirdik.

500 bin yolcu kapasitesi, 2 kilometre pist 
boyuyla Gazipaşa Havalimanı, iç ve dış 
uçuşların çok yoğun yapıldığı bir hava-
limanına dönüştü. Gazipaşa sayesinde, 
Antalya Havalimanı adeta nefes aldı. İlk 
açıldığında 4 bin 684 yolcu burayı kullan-
mıştı, geçen yıl 80 bin yolcu kullandı; bu 
yıl, Kasım itibariyle ise, 347 bin yolcu bu 
havalimanımızı kullandı.

Yine, geçen yıl kasım sonunda 854 olan 
uçak trafiği, bu yıl ilk 11 ayında 2 bin 541’e 
ulaştı. Yani Gazipaşa Havalimanı, dünyada 
tanınan, bilinen, tercih edilen bir havali-
manına dönüştü. Şimdi, 2014 yılında, 3 
uçak kapasiteli apronu, 6 uçak kapasitesi-
ne yükseltmek için çalışmaları başlatıyo-
ruz. Yıllık 500 bin olan yolcu kapasitesini 
de inşallah, yıllık 1.5 milyona çıkarıyoruz.

Bununla ilgili proje çalışmaları devam 
ediyor. Kapasite arttıkça, Antalya havali-
manı daha da rahatlayacak, ayrıca Antalya 
turizmi de bundan çok büyük fayda sağla-
yacak. Bugün, resmî açılışını yaparken, bu 
güzel eseri, bu büyük yatırımı ülkemize ve 
Antalya’ya kazandıran, Ulaştırma, Deniz-

cilik ve Haberleşme Bakanlığı’mıza, ilgili 
Genel Müdürlüklerimize, özellikle de işlet-
meci kuruluş TAV’a, teşekkür ediyorum. 
Bu büyük eserin tamamlanmasında emeği 
olan herkesi kutluyor, şahsım, ülkem ve 
milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

Sevgili kardeşlerim...

Çok değerli Gazipaşalılar, 2002 yılında, 
Türkiye’ye gelen turist sayısı 13 milyon ki-
şiydi. 10 yılda bu sayı 3 kata yakın artarak, 
2012 sonunda 35.7 milyon kişi rakamına 
ulaştı. 2013’ün ilk 9 ayında da turist sayısı, 
önceki yıla göre yüzde 10 artarak, yükseliş 
trendini sürdürüyor. 

2002’de 8.5 milyar dolar olan turizm geliri-
miz, geçen yıl sonunda 29.3 milyar dolara 
ulaştı. Bu yılın ilk 9 ayında, turizm geliri 
bakımından, geçen yılı çok çok geride 
bıraktık. İnşallah, 12 aylık rakamlar açık-
landığında, hem turist sayısı, hem turizm 
geliri bakımından, geçen yılın da üzerine 
çıkmış, Cumhuriyet tarihimizin yeni bir 
rekorunu kırmış olacağız.

Turizmdeki bu büyük canlanma, bu rekor 
seviyedeki artış elbette en çok Antalya’yı 
etkiledi. Dünyanın en önemli turizm mer-
kezlerinden biri olan Antalya, 2002’de 
3 milyon turist çekerken, bugün bu sayı 
yıl sonu itibariyle 12 milyonu geçecek 
inşallah. Turizmdeki bu canlanma, işte bu-
radan, havalimanından başlayarak, ulaş-
tırma, tarım, sanayi, ticaret, hatta kültür 
sanat gibi birçok alanı doğrudan etkiliyor.
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Şimdi bakınız sevgili kardeşlerim… Bir ül-
kede, bir şehirde, turizmin canlanması için 
gerekli çok önemli faktörler var… Elbette 
deniz olacak, tabii güzellikler olacak, tesis-
ler olacak. Elbette tarihî miras, kültürel mi-
ras olacak. Ama bunlar tek başına yetmez… 
O ülke, ya da o şehir, güvenli olacak.

Ulaşım kolay olacak, rahat olacak. O ülke-
de istikrar olacak, huzur olacak. O ülke, 
güçlü olacak, itibarlı olacak, dünyada say-
gınlığı olacak, ağırlığı olacak, tanınmışlığı 
olacak. İşte 11 yılda, turizmi biz böyle bü-
yüttük. İstikrarı tesis ederek, güven zemi-
nini ve güvenliği temin ederek, dünyada 
Türkiye’nin ağırlığını, itibarını artırarak, 
turizmi 3 kata yakın büyüttük.

Millî Birlik ve Kardeşlik Sürecinde, özel-
likle de son dönemde çözüm sürecinde, 
Türkiye’de birliği, dayanışmayı, kardeşliği 
yücelterek, hem Antalya’nın, hem diğer 80 
vilayetin büyümesini sağladık. Dünyada, 
her zaman Hakk’ı savunarak, haklının 
yanında durarak, dikleşmeden dik durup, 
mazlumun, mağdurun yanında yer alarak, 
Türkiye’nin itibarına itibar kattık.

Bakınız sevgili kardeşlerim… Kardeş ülke 
Bangladeş’te, önceki gün, Cemaat-i İslami 
Liderlerinden Abdülkadir Molla, idam 
edilmek suretiyle şehit edildi. Kendisine 
Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Ailesine, 
sevenlerine, Bangladeş halkına başsağlığı 
temennilerimizi iletiyorum.

Biz, Türkiye olarak, böyle bir idam kararı-
nın, böyle bir infazın Bangladeş’in yararı-
na olmayacağını vurguladık, Bangladeş’in 

iç huzuruna, barışına fayda getirmeyece-
ğini vurguladık ve idamı durdurmak için 
çaba harcadık. Ne yazık ki böyle hassas me-
selelerde, böyle Hakk ve adalet nazarı ge-
rektiren meselelerde hep susanlar, bu kez 
de sustular. İşlerine geldiğinde idamı bir 
insanlık suçu olarak gösterenler, söz konu-
su Şehit Abdülkadir Molla olunca, susmayı 
ve susarak onaylamayı tercih ettiler.

Bu meselede de biz susmadık. Türkiye 
olarak, susup onaylayanlardan olmadık. 
Dışişleri Bakanı’mız bu idamı durdurmak 
için yoğun çaba harcadı. Cumhurbaşkanı-
mız Bangladeş’e mektup yazarak bu idamı 
durdurmak için çaba sarf etti. Bizzat ben, 
perşembe günü Bangladeş Başbakanını 
aradım ve kaygılarımı ilettim. Maalesef, 
dünyadan yeterli baskı, yeterli tepki gelme-
diği için, bu infaz gerçekleşti.

Bu idamın, kardeş Bangladeş halkına za-
rar vermemesini gönülden arzu ediyoruz. 
Hem Şehit Abdülkadir Molla, hem Bang-
ladeş için dua ediyoruz. Aynı dik duruşu, 
Suriye için de gösterdik ve gösteriyoruz. 
Bize içerden ve dışardan çok tehditler 
geldi. Suriye ile ilgilenmeyin, Suriye’de 
halkın, mazlumun yanında durmayın diye 
çok eleştiriler geldi. Türkiye dış politikada 
yalnızlaşıyor dediler, Türkiye komşularıy-
la sorunlu hale geliyor dediler.

Şimdi ben bu kesimlerin hepsine soruyo-
rum… Türkiye’de ve dışarda, bizim Suriye 
politikamızı, Suriye’ye karşı tavrımızı eleş-
tirenlere soruyorum… 150 binden fazla 
masum insan öldü, çocuklar öldü, kadınlar 
öldü… Allah aşkına, siz aynaya bakabiliyor 
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musunuz? 150 bin masum insanın katili 
olan Şam’daki diktatörle hatıra fotoğrafı 
çektirenlere soruyorum: Siz aynaya baka-
biliyor musunuz, vicdanınızla yüzleşebili-
yor musunuz?

Şu anda Suriye’de, bombalardan, kurşun-
lardan korunsa bile, soğuktan, açlıktan, 
kıtlıktan hayatını kaybedenler var. Her gün 
Suriye’de çocuklar soğuktan donarak ölü-
yor. Dünyaya soruyorum, dünyanın vicda-
nına sesleniyorum: Çocuklarınızın yüzüne 
nasıl bakıyorsunuz?

Biz, Suriyeli çocukların hakkını savunma-
ya devam edeceğiz. Mısırlı çocukların hak-
kını savunmaya devam edeceğiz. Gazze’de, 
bugün bile çok ağır imtihandan geçen, 
çok ağır çileler çeken Filistinlilerin hakla-
rını savunmaya devam edeceğiz. Türkiye 
büyük bir ülkedir. Büyük ülkeler, Hakk’ın 
yanında durur, dünya ne derse desin, onlar 
Hakk’ı ölçüt alır, kalpleriyle, vicdanlarıyla 
konuşurlar.

Biz de Hakk’ı ölçü alacak, kalbimizle, vic-
danımızla konuşmaya devam edeceğiz. 
Bunu yaptığımız için Türkiye büyüyor. 
Hakkı savunduğumuz, mazlumun elinden 
tuttuğumuz için Türkiye büyüyor. Sadece 
mazlumların nezdinde değil, tüm dünya-
nın nezdinde, Türkiye, ekonomisiyle oldu-
ğu kadar, gururuyla, onuruyla, şerefiyle de 
büyüyor ve büyümeye devam edecek.

Sevgili Antalyalılar, sevgili Gazipaşalılar…

Türkiye’yi, şehirlerimizi büyütmeye de-
vam edeceğiz. Türkiye’nin saygınlığını 
artırıp, altyapısını güçlendirip, çözüm sü-

reciyle kardeşliği pekiştirip, inşallah başta 
turizm olmak üzere sektörlerimizi daha da 
güçlendireceğiz. Antalya’da, Turizmi çeşit-
lendirerek, dini turizmi, sağlık turizmini, 
spor turizmini daha da yaygınlaştırarak, 
bunun için gerekli yatırımları yaparak, 
Antalya’yı bir dünya markası olarak daha 
da tanınır hale getireceğiz.

Şu anda Antalya’da yaptığımız, özellik-
le sağlık, ulaştırma ve spor yatırımları, 
inşallah birkaç yıl içinde netice verecek, 
Antalya sadece deniz turizmi ile sınırla 
kalmayarak, farklı alanlarda da dünyayı 
cezbedecek. Bu arada, bugün Resmî Gaze-
tede yayınlanan, hem demokrasi, hem de 
kongre turizmi boyutuyla önemli olan bir 
gelişmeyi de burada vurgulamak isterim.

Merhum Adnan Menderes’in, 27 Mayıs 
sonrasında hapsedildiği ve yargılandığı 
Yassıada, demokrasi tarihimizde kara bir 
leke olarak duruyordu. Bu kara lekeyi sil-
mek için girişimlere başladık, öncelikle 
Yassıada ismini, Demokrasi ve Özgürlük 
Adası olarak değiştirdik. Buna ilişkin Ka-
rarname bugün Resmî Gazete’de yayım-
landı. Şimdi oraya bir kongre merkezi inşa 
ediyoruz. İnşallah, acı hatıraların silindiği-
ni, orada çok farklı bir atmosferin oluştu-
ğunu da yakın zamanda göreceğiz.

Evet… Antalya’da yolumuz uzun, progra-
mımız yoğun… Burada sözlerime son verir-
ken, bir kez daha Gazipaşa Havalimanı’nın 
hayırlara vesile olmasını diliyorum. 
İnşasında emeği geçenleri tebrik ediyor, 
kazasız, sorunsuz seferler diliyor, hepinizi 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
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Sevgili Antalyalılar, sevgili kardeşlerim, 
çok değerli vatandaşlarım…

Sizleri hasretle, muhabbetle selamlıyor; 
dün ve bugün Antalya’da açılışını yaptığı-
mız, açılışlarını yapacağımız yatırımların, 
Antalya’mıza, ilçelerimize, Antalyalı tüm 
kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum.

Antalya’ya dün geldik, önce, Gazipaşa 
Havalimanı’nın resmî açılışını gerçekleştir-
dik. 1994 yılında başlanan, ancak bir türlü 

bitirilemeyen Gazipaşa Havalimanı’nı, biz, 
275 milyon liralık bir yatırım bedeliyle 
2009 yılında faaliyete geçirmiştik.

Dün de o havalimanına indik, yatırımı 
yerinde gördük ve orada resmî açılışını 
yaptık. Oradan Manavgat ilçemize geçtik, 
68 milyon lira tutarında, 21 adet hizmet 
ve yatırımın resmî açılışını yaptık. Dün ak-
şam, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan 
adayımızı açıkladık, Genel Başkan Yardım-
cımız, Antalya Milletvekilimiz, Antalya 

Toplu Açılış Töreni

Antalya | 15 Aralık 2013
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Büyükşehir eski Başkanımız Menderes Tü-
rel Bey’i yeniden aday olarak Antalya’nın 
hizmetine görevlendirdik, sizlerin takdir-
lerine sunduk.

Bugün, burada, Antalya merkez ilçeler 
ve diğer ilçelerimizde tamamladığımız 
75 kalemden oluşan 678 milyon liralık 
yatırımı açıyoruz. Buradan Korkuteli’ne 
geçiyor, 178 milyon liralık yatırımı açıyo-
ruz. Oradan Finike’ye geçiyor, 12 milyon 
liralık yatırımı açıyoruz. Yani, 2 gün içinde 
Antalya’da, 1 milyar 211 milyon liralık 
eser, hizmet ve yatırımın açılışını gerçek-
leştiriyoruz.

Bunların hepsi Antalya’ya hayırlı olsun. Bu 
büyük yatırımların inşasında, yapımında 
emeği geçen tüm Bakan arkadaşlarımı, 
Bakanlıklarımızı, kurumlarımızı, Valilik, İl 
Özel İdare ve Kaymakamlarımızı, yükleni-
ci firmaları, mimar, mühendis ve çalışan-
larımızı yürekten tebrik ediyor, hepsine 
teşekkür ediyorum.

Sevgili kardeşlerim, sevgili Antalyalılar...

Hükümet olarak Antalya’nın bizim nezdi-
mizde her zaman çok müstesna bir yeri 
oldu. Antalya bir medeniyet şehri, tarih 
şehri, kültür şehri. Antalya bir turizm şeh-
ri, sanayi, ticaret, tarım şehri. Antalya, Tür-
kiye olduğu kadar, bir dünya şehri. Antalya 
bizim hep dünyaya açılan penceremiz, gu-
rurumuz, medarı iftiharımız oldu.

Bu dünya şehrini, bir dünya markası hali-
ne getirmek için çok çalıştık. 11 yıl içinde, 
dikkatinizi çekiyorum, Antalya’ya 13 mil-

yar liralık, eski parayla 13 katrilyon liralık 
yatırım yaptık. Ulaştırma ve Haberleşme 
için 2.5 milyar liralık yatırım yaptık. Eği-
tim için 1.5 milyar lira sarf ettik. Orman ve 
Su İşlerinde 920 milyon liralık eser ürettik. 
Enerjide 745 milyon liralık yatırım gerçek-
leştirdik.

Adalette 205 milyon lira, TOKİ’de 500 mil-
yon lira, sağlıkta 390 milyon lira tutarında 
yatırım yaptık. Okulları, üniversiteleri, 
yurtları, spor tesisleri, yolları, konutlarıyla 
adeta Antalya’yı yeniden inşa ettik, yeni 
baştan inşa ettik. Bu güzel şehri, bu dünya 
şehrini markalaştırmak için her imkanı 
seferber ettik, her fırsatı değerlendirdik. 
2002 yılında 3 milyon turistin geldiği 
Antalya’ya, bu yılın Kasım ayı sonu itiba-
riyle 11 milyon 400 bin turisti kazandırdık.

Bakın sevgili Antalyalılar… 11 yılda 
Antalya’ya 13 milyar lira yatırım yaptık 
ama bitmedi… Şu anda, Antalya’da, çok bü-
yük projeler gerçekleştiriyoruz. Turizmi, 
ticareti, sanayiyi, tarımı coşturacak, özel-
likle sporda ve sağlıkta Antalya’yı dünya 
merkezi haline, bir cazibe merkezi haline 
getirecek projeler uyguluyoruz. Türkiye 
genelinde, 14 ilde inşa edeceğimiz 15 şehir 
hastanesinden birini Antalya’ya yapıyoruz.

Bin yataklı 6 hastaneden oluşacak bu bü-
yük kampüs sayesinde, Antalya, sağlığın ve 
sağlık turizminin de merkezi haline gele-
cek. Antalya Balıkçı Barınağı yüzde 98 ora-
nında tamamlandı. Gazipaşa ve Demre yat 
limanlarını inşallah 2016’da açıyoruz. Kay-
seri Antalya Demiryolu projemizin hazır-
lık çalışmaları devam ediyor. Antalya’dan, 
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Manavgat üzerinden Alanya’ya bir otoban 
inşa edilmesi için çalışmalara başladık.

Ama en önemlisi, Antalya’yı, sporda bir 
büyük merkez konumuna yükseltiyor, 
adeta bu güzel şehri bir spor başkentine 
dönüştürüyoruz. Antalya’ya bir söz ver-
miştik, buraya, 33 bin kişilik bir stadyum 
inşa edeceğimizi söylemiştik. Antalya 
Stadı’nın temelini attık, hızla yükseliyor. 
Tam 33 bin kişilik, UEFA standartlarında, 
hem millî takımları ağırlayacak, hem de 
Antalyaspor’un maçlarını oynayacağı bu 
stat, yüzde 85 oranında ilerleme kaydetti. 
İnşallah bu stadyumu bitirecek, Antalyalı 
gençlerimize, Antalyaspor’umuza, Türkiye 
ve dünya spor camiasına hediye edeceğiz.

Sporda bir başka önemli projemiz, Antal-
ya Spor Salonu… Bu salonun da temelini 
bugün burada atacağız. Gençlik ve Spor 
Bakanı’mız Suat Kılıç, şu anda Yüzüncü Yıl 
semtindeki şantiyede bizden işaret bekli-
yor, konuşmamızın sonunda oraya bağla-
nıp, bu temeli de atacağız.

İnşallah, 10 bin kişilik, ulusal ve ulusla-
rarası müsabakalara ev sahipliği yapacak 
bir spor salonuyla Antalya’yı buluşturu-
yoruz. Antalya’ya bir büyük olimpik eser 
daha kazandırıyoruz. Gençlik ve Spor 
Bakanlığı’mız proje ve arazi çalışmalarını 
tamamladı. Atlama kuleli, kapalı, olimpik 
yüzme havuzu; yanında yarı olimpik bir de 
ısınma havuzu. 

Tam 3 bin seyirci kapasiteli bu havuz, 
Türkiye’nin en büyük yüzme havuzu 
olacak, dünya çapında şampiyonalara ev 

sahipliği yapacak. Bunun da inşaatına 
2014 yılında başlanacak, Gençlik ve Spor 
Bakanlığı’mızın kontrolünde 2015 yılında 
tamamlanarak Antalyalı kardeşlerimin 
hizmetine sunulacak.

Kardeşlerim, bununla da bitmiyor... Dedik 
ya, Antalya’yı bir spor başkenti yapacağız. 
Antalya’ya, bir örneğini Akdeniz Oyunları 
için Mersin’de yaptığımız olimpik kriter-
lere uygun bir jimnastik salonu kazandı-
racağız. 

Bitmedi… Antalya’da 1.530 kişilik bir kız 
öğrenci yurdu yapıyoruz. 4 ay sonra inşa-
atı tamamlanacak, hizmete açılacak. Yine 
1.500 kişilik yeni erkek öğrenci yurdunun 
yapımına da kısa süre içinde başlıyoruz. 
Bugün buradan, Antalya’dan, üniversite 
öğrencilerimize de çok önemli bir müjdeyi 
açıklıyoruz… Evet… Türkiye genelinde, 
öğrencilerimizin burayı dikkatle dinleme-
lerini tavsiye ediyorum…

Sevgili Antalyalılar, sevgili gençler…

Biz göreve geldiğimizde, Türkiye’de, sade-
ce 451 bin öğrenci kredi alabiliyordu. Kre-
di miktarı sadece 45 liraydı ve bu, 3 aydan 
3 aya öğrencilerimize ödeniyordu. Şu an 
itibariyle, Türkiye genelinde, 1 milyon 340 
bin öğrencimiz, burs ya da kredi alıyor. 
Aylık 280 lira. Bunu aydan aya ödüyoruz.

Yurtlarda kalanlara ödenen yemek para-
sıyla birlikte öğrencilerimizin aylık elleri-
ne geçen miktar 480 lira. Master öğrencile-
rimize 560 lira, doktora öğrencilerimize de 
840 lira burs ya da kredi veriyoruz. Şimdi 
bugün buradan, Antalya’da, 1 Ocak 2014 
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itibariyle öğrencilerimize vereceğimiz 
burs ve kredi miktarlarını açıklıyorum.

Evet… 1 Ocak 2014 itibariyle, Türkiye ge-
nelinde, 1 milyon 452 bin 363 öğrencimize 
burs ya da kredi vereceğiz. Ve şimdi raka-
mı açıklıyorum: Lisans öğrencileri için, ay-
lık 280 lira olan yükseköğrenim kredi veya 
burs miktarını, 1 Ocak 2014’ten itibaren 
aylık 300 liraya yükseltiyoruz.

Yüksek lisans öğrencilerinin, aylık 560 lira 
olan burs veya kredilerini, aylık 600 liraya 
yükseltiyoruz. Doktora öğrencilerinin, 
aylık 840 lira olan burs veya kredi miktar-
larını da, aylık 900 liraya yükseltiyoruz. 
2002’ye göre, lisans öğrencilerinin kredi 
ve burs miktarlarını böylece yüzde 567 
oranında artırmış oluyoruz.

Bitmedi… Yurtkur yurtlarında kalan öğ-
rencilerimize, şu anda aylık 201 lira yemek 
katkısı ödüyoruz. 1 Ocak’tan itibaren, bu 
yemek katkısını da 220 liraya çıkarıyoruz. 
Yani, Yurtkur yurdunda kalan bir öğrenci-
miz, kredi ya da burs alıyorsa, aylık devle-
tin kendisine ödeyeceği tutar, 520 lira.

Gençlerimize, öğrencilerimize hayırlı ol-
sun… Biliyorsunuz, üniversite harçlarını 
biz kaldırdık… Yurtlarda öğrencilerimize 
ücretsiz internet hizmeti sağlamaya başla-
dık. Yeni burs ve kredi rakamları ile yemek 
katkısı miktarının tüm öğrencilerimize 
tekrar hayırlı olsun diyorum…

Sevgili Antalyalılar, sevgili kardeşlerim…

Evet bugün, Antalya’da, 678 milyon liralık 
75 kalem yatırımı resmî olarak hizmete 

açıyoruz. Akdeniz Üniversitemizde, 10 
farklı yatırımı tamamladık. Kongre Mer-
kezi, Fakülte ek binaları, hastane ek binası 
gibi 10 ayrı birimi bugün buradan hizmete 
alıyoruz.

Aksu ilçemizde, Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı’mızın yapımını tamamladığı 
Sevgi Köyü’nü, Alanya’da Huzurevi’ni 
buradan açıyoruz. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’mızın, Gençlik ve Spor Bakanlı-
ğı’mızın, İçişleri Bakanlığı’mızın ilçelerde-
ki yatırımlarını da yine buradan açıyoruz.

Sağlık Bakanlığı’mızın Kepez’deki sağlık 
tesisini, Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-
kanlığı’mızın 5 enerji iletim ve yenileme 
projesini, TOKİ’nin tamamladığı 864 ko-
nutu, KÖYDES projelerini, İl Özel İdaresi 
projelerini, Diyanet İşleri Başkanlığımız ve 
Kepez Belediyemizin yatırımlarını hizme-
te alıyoruz.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı’mızın tamamladığı, Alanya Ga-
zipaşa Bölünmüş yolunu, Elmalı Finike 
Avlan Geçişini, Kemer’deki tünelleri, Kon-
yaaltı’ndaki Balıkçı Barınağı ve Kaş’ta PTT 
binasını buradan açıyoruz. Millî Eğitim 
Bakanlığı’mız tarafından tamamlanan 36 
farklı eğitim yatırımını, derslik, İmam Ha-
tip Okulu, İlkokul, Ortaokul, Anadolu Lise-
si ve Liseyi de bugün buradan resmî olarak 
Antalya’ya kazandırıyoruz.

İnşallah, 30 Mart’tan sonra Antalya’daki 
bu yatırımlar daha da artacak… Merkezde-
ki vizyon ile, yereldeki vizyon buluştuğun-
da, inşallah, Antalya adeta şaha kalkacak, 
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Türkiye’de ve dünyada hak ettiği konuma 
ulaşacak. Bakın burada, Antalya’da, bir 
önemli konuyu özellikle dikkatlerinize 
sunmak istiyorum…

Sevgili kardeşlerim, sevgili Antalyalılar…

Bir ülkede, bir şehirde, yatırımın, üre-
timin, büyümenin önündeki en önemli 
engel, istikrarsızlıktır, güvensizliktir. İstik-
rarın olmadığı, devletle milletin arasında 
güvenin olmadığı, huzurun ve güvenliğin 
olmadığı bir ortamda, ekonomi büyümez, 
ticaret büyümez, sanayi, tarım büyümez, o 
ülkeye turist gelmez.

11 yıl boyunca, Türkiye’de, istikrarı, güve-
ni ve güvenliği tesis etmek, bunu tahkim 
etmek için yoğun mücadele içinde olduk. 
Bakın, dünya ekonomik olarak çok zor bir 
süreçten geçiyor. Avrupa Birliği ülkeleri, 
ABD, Japonya çok zorlu bir süreçten geçi-
yorlar. Ama buna karşılık Türkiye, her gün 
yeni bir rekor kaydediyor, her gün biraz 
daha büyüyor.

İşte, 3’üncü çeyrekte ekonomimiz yüzde 
4.4 büyüdü. 9 aylık büyüme ortalaması 
yüzde 4. Merkez Bankası rezervimiz önce-
ki gün Cumhuriyet tarihimizin en yüksek 
seviyesine ulaştı. 27.5 milyar dolardan 
aldığımız rezerv, şu anda 135 milyar 637 
milyon dolar. Küresel finans krizi devam 
ederken, biz, IMF’ye borcunu sıfırlayan 
ülke olduk. 23.5 milyar dolardan aldığımız 
borcu 14 Mayıs’ta ödedik, kapattık. 

Şu anda IMF’ye 5 milyar dolara kadar 
borç verecek ülke konumuna yükseldik. 

Turizmde bu yıl yine rekor kırıyoruz… 
2002’de 8.5 milyar dolar olan turizm ge-
lirimiz, 2012 sonunda 29.3 milyar dolara 
çıktı. Bu yılın ilk 9 ayda 24.5 milyar dolar 
gelir elde ettik. İnşallah, yıl sonunda 30 
milyar doları aşarak rekor kıracağız. 11 yıl 
önce Türkiye’ye 13 milyon turist gelmişti; 
geçen yıl 32 milyon turist geldi. 

Geçmişte tüm Türkiye’ye gelen kadar tu-
rist bugün sadece Antalya’ya geliyor. Bu yıl 
inşallah 32 milyon turist rakamını aşacak, 
orada da bir rekor kıracağız. İşte bütün 
bunlar istikrarın eseri. Bütün bunlar, gü-
venin, huzurun, tesis ettiğimiz güvenlik 
ortamının eseri.

Şimdi, çözüm süreciyle birlikte inşallah 
Türkiye’nin her alanda gelişmesi, bü-
yümesi çok daha farklı olacak. 1 yıldır 
Allah’a hamdolsun, terör nedeniyle kayıp 
yaşamıyoruz, şehit vermiyoruz, gençle-
rimiz ölmüyor, anneler, babalar ağlamı-
yor. 1 yıldır, sadece Doğu Güneydoğu’da 
değil, Akdeniz’de, Karadeniz’de, Ege’de, 
Marmara’da, İç Anadolu’da insanlar huzur 
içinde, kaygılanmadan, korkmadan, umut-
la hayatlarını sürdürüyor.

Hiç kuşkusuz, çözüm sürecinden en fazla 
fayda sağlayan illerimizden biri Antalya 
oldu… Kahramanlar diyarı, şehitler diyarı 
Antalya, 1 yıldır bu acıyı yaşamıyor, in-
şallah bir daha da yaşamaz. Yine 1 yıldır 
Antalya, daha fazla turist ağırlayarak, 
kazancını daha da artırıyor. İşte bu süreci 
biz muhafaza edecek, çok daha ileriye ta-
şıyacağız.
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Şunu Antalyalı kardeşim bilsin… Ne 
Antalya’nın, ne diğer 80 vilayetimizin başı-
nı öne eğdirmeyiz. Türk Bayrağı’nın, Türki-
ye Cumhuriyeti’nin itibarına asla gölge dü-
şürmeyiz. Biz, gençlerimizin yaşamasına 
taraftarız. Biz Türkiye’nin istikrar içinde, 
güven içinde, kardeşlik içinde yaşamasına 
taraftarız. Bütün çabamız budur, bütün 
mücadelemiz budur.

Çözüm süreci üzerinden bizi eleştirenlere 
lütfen sorun: Antalya için bugüne kadar 
ne yaptılar, Türkiye için bugüne kadar ne 
ürettiler. Ulusalcıyım diyenlere, milliyet-
çiyim diyenlere, barıştan, demokrasiden 
yanayım diyenlere bir sorun: Millet için, 
ulus için, barış için, demokrasi için bugüne 
kadar ortaya ne koydular. Biz slogan değil, 
iş üretiyoruz. Biz bir yandan ölümleri dur-
duruyor, bir yandan Türkiye’yi büyütüyor, 
bir yandan kardeşliği büyütüyoruz. Bu şe-
kilde de yolumuza devam edeceğiz.

Sevgili kardeşlerim…

Bu arada, Suriye’de soğukla imtihan edilen 
kardeşlerinizi özellikle hatırlamanızı siz-
lerden rica ediyorum. Ne yazık ki, soğuk-
lar, yakıt sıkıntısı, gıda sıkıntısı nedeniyle, 
her gün Suriye’de çocuklar hayatını kaybe-
diyor. Ağır bir zulüm altında, koltuk sevda-
lısı bir diktatörün şiddetli zulmü altında 
zor günler yaşayan Suriyeli kardeşlerimiz, 
şimdi de kıtlığın ve soğuğun imtihanından 
geçiyor.

Şu zor günlerde Suriyeli kardeşlerimizi 
özellikle hatırlamanızı, yardımlarınızla, 
hiç olmazsa dualarınızla onların yanında 

olmanızı sizlerden özellikle rica ediyorum. 
Evet, bu düşüncelerle sözlerime son veri-
yorum. Şimdi, açılış ve temel atma için ba-
kan ve milletvekillerimize bağlanıyoruz…
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Sevgili Finikeliler, sevgili Antalyalılar, çok 
değerli kardeşlerim...

Sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, 
muhabbetle selamlıyorum. Bugün açılışını 
yaptığımız eserlerin, bu kıymetli hizmet-
lerin Finike’ye hayırlı olmasını diliyo-
rum. Evet… Gazipaşa’dan başladık, 2 gün 
boyunca toplu açılışlar yaptık ve bugün 
Antalya’da son durağımızda, Finike’deyiz.

Gazipaşa’da Havalimanı açtık, Manavgat’ta 
toplu açılışlar yaptık. Antalya’da dün ak-
şam, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan 
adayımızı açıkladık. Bugün önce Antalya 
merkezde, ardından Korkuteli’nde toplu 
açılışlar yaptık.

Şimdi de Finike’de, siz kıymetli Finikeli 
kardeşlerimle özlem gideriyor, aynı za-
manda 5 kalemde 12 milyon liralık tesisin 
açılışını yapıyoruz. Bu yatırımların içinde 
Millî Eğitim Bakanlığı’mız tarafından ya-

Toplu Açılış Töreni

Finike, Antalya | 15 Aralık 2013
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pılan, Finike Arif Köyü İlk ve Ortaokulu 
var. Yine Türkiye Elektrik İletim AŞ. eliyle 
yapılan trafo merkezi yenilemesi var. Bu 
hizmetlerle birlikte Finike Belediyesi’nin 
tamamladığı yatırımları da resmî olarak 
sizlerin hizmetine sunuyoruz. 

Burada sizin huzurunuzda bir müjdeyi de 
Finike’ye, Finikeli kardeşlerime vermek 
istiyorum… Finike’de 3 adet dev projeyi 
hayata geçiriyoruz. Finike için hayati önem 
arz eden bu 3 projeyi inşallah en kısa za-
manda bitirip, milletimizin hizmetine su-
nacağız. Bu kapsamda ilk olarak Finike’ye 
4.5 milyon lira yatırım bedeli olan bir ada-
let sarayı inşa edeceğiz. 

Finike Adalet Sarayı’nın projesini tamam-
lamak üzereyiz; proje bittikten sonra kısa 
sürede ihaleye çıkacağız. Finike için ikinci 
büyük projemiz Kapıçay Barajı... 40 mil-
yon lira proje bedeli olan bu baraj, Başgöz 
Deresi üzerinde inşa edilecek. Kapıçay 
Barajı’nın hizmete girmesiyle Finikeli çift-
çimin, Turunçova’lı üretici kardeşlerimin 
tarlası sulanacak, ürünleri bereketlene-
cek…

Ayrıca bu barajla ülkemiz 4.6 milyon ki-
lovat saat enerji kazanacak. Son büyük 
yatırımımız ise Finike’ye yakışan bir has-
tane olacak. 125 yatak kapasiteli hastane, 
arsa tahsis çalışmalarının ardından Ocak 
2014’te projesi tamamlanarak ihaleye çı-
kacak. 

Bu yatır ımlarımızın ,  eserlerimizin 
Finike’ye hayırlı olmasını diliyorum. Bu 
hizmetlerin tamamlanmasında, bu hizmet-

lerin Finike’ye kazandırılmasında emeği 
geçen herkesi, huzurlarınızda yürekten 
kutluyor, bakanlıklarımıza, kurumlarımı-
za, mimar, mühendis ve işçilerimize teşek-
kür ediyorum.

Sevgili kardeşlerim…

Bizim, bu topraklardan, bu milletten, bu 
milletin refahından, mutluluğundan başka 
bir siyasetimiz yok. 11 yıl boyunca, herkes 
bizim siyasetimizi, ürettiğimiz hizmet siya-
setini çok açık biçimde gördü. 11 yıl boyun-
ca laf üretmedik, icraat ürettik. İktidarımız 
boyunca bir yandan Türkiye’nin birlik ve 
beraberliğini sağlarken, bir yandan ülke-
mizin kalkınmasını gerçekleştirdik. 

Biz kardeşlik hareketiyiz. Biz eşitlik ve 
adalet hareketiyiz. Biz hizmet siyaseti ya-
pıyoruz. 2002’de göreve geldikten sonra 
bu ülkenin her karış toprağında hizmet 
ürettik. Artvin’in yaylalarından, Van’ın 
mezralarına; Torosların zirvelerinden Ist-
ranca dağlarının eteklerine kadar, insanın 
olduğu, canın olduğu her yere hizmet gö-
türdük.

Biz kimsenin dinine, diline, rengine, etnik 
kökenine bakmadan, onların bir samimi 
gülüşü, bir hayır duası için hizmet ediyo-
ruz. Türkiye’de kadim kardeşlik iklimini 
daha da güçlendirmek, birlik ve beraberlik 
ortamını daha da sağlamlaştırmak için 
çalışıyoruz. Ötekileştirmeden, ayrıştırma-
dan, horlamadan, ayrımcılık yapmadan 
herkese eşit hizmet götürüyoruz.
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Kimsenin dünya görüşüne karışmıyoruz. 
Hiç kimsenin yaşam tarzına müdahale 
etmiyor ve ettirmiyoruz. Kimsenin düşün-
cesine, değerlerine, özgürlüklerine müda-
hale edilmesine göz yummuyor, herkesin 
özgürce yaşaması için, birbirine saygı 
içinde, hoşgörü içinde yaşaması için ne 
gerekiyorsa onu yapıyoruz.

Bakın, Antalya, bizim nazarımızda, kadim 
bir Selçuklu şehri, kadim bir Osmanlı 
şehri, modern bir Cumhuriyet şehridir. 
Antalya köklerinden koparılamaz. Antalya, 
özüne, ruhuna yabancı bir şehir haline 
getirilemez. Antalya, bu toprakların ruh ik-
limine ters düşen bir çehreye kavuşamaz.

Antalya’da, tüm ilçelerinde, Finike’de, 
tarihi korumak, medeniyet köklerimizi ko-
rumak, kültürü, gelenekleri korumak; bu-
nunla geleceğe yürümek durumundayız. 
Dünyanın her ülkesinden, her şehrinden 
buraya turist geliyor. Biz burada onlara, 
Türkiye’nin hoşgörüsünü, misafirperver-
liğini, aynı zamanda zengin kültür ve me-
deniyetini göstermek, onlara bir Selçuklu, 
Osmanlı ve Cumhuriyet şehri nasıl olur, 
göstermek zorundayız.

Yani, kökü mazide, kolları, dalları atide, ge-
lecekte bir medeniyetin temsilcileri olmak 
zorundayız. İşte Antalya’yı da, Finike’yi de, 
kamu yatırımlarımızla bu şekilde ele alıyo-
ruz. İnşallah, 30 Mart’tan itibaren de, yeni 
Büyükşehir Yasasıyla, Antalya’nın tama-
mını yeni bir vizyonla ele alacak, yeni bir 
belediyecilik ve şehircilik anlayışını tüm 
dünyaya sergiler hale geleceğiz.

Finike’nin bu süreçte bizimle beraber ola-
cağına yürekten inanıyorum. Bize olan 
güveniniz, itimadınız, ahde vefanız için 
sizlere çok teşekkür ediyorum. Buradan 
artık Ankara’ya hareket ederken, 2 günlük 
misafirperverliğiniz için sizlere teşekkür 
ediyor, hepinizi Allah’a emanet ediyor, sev-
gi ve saygılarımı sunuyorum. 
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Sevgili Konyalılar, sevgili kardeşlerim, çok 
değerli vatandaşlarım...

Sizleri bugün bir kez daha hasretle, mu-
habbetle selamlıyorum. Buradan bütün 
Konya’ya, Konya’daki tüm kardeşlerimi-
ze selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. 
Vefatının 740’ıncı Sene-i Devriyesinde, 
Konyalı büyük alim, gönül insanı, büyük 
mütefekkir Mevlana Celaleddin Rumi’yi 
de rahmetle, minnetle yad ediyor, mekanı 
inşallah cennet olsun diyorum.

Evet… Bugün bir kez daha, Konya’da, Haz-
reti Mevlana’yı yad etmek için bir araya 
geldik. Akşam, inşallah, Şeb-i Arus mera-
siminde, Türkiye’den ve dünyadan gelmiş 
Mevlana dostlarıyla, Hazreti Mevlana’yı 
bir kez daha hatırlayacak, O’nun, yolu-
muza ışık tutan öğütleriyle bir kez daha 
gönüllerimizi tazeleyeceğiz.

Rabbim, Anadolu ve Trakya toprakla-
rını sevgi mayasıyla yoğurmuş Hazreti 
Mevlana’dan razı olsun. Her biri Konyalı 

Toplu Açılış Töreni

Konya | 17 Aralık 2013
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olan, her biri Konya’nın havasını teneffüs 
etmiş olan, Şems-i Tebrizi’den, Sadrettin 
Konevi’den, Muhyiddin İbni Arabi’den, 
Sultan Veled’den Allah razı olsun. Büyük 
Selçuklu Sultanları, Alaaddin Keykubat’a, 
Kılıçarslan’lara, Celalettin Karatay’a; 
Konya’nın nice kahramanına, şehit ve ga-
zilerine Rabbim’den rahmet niyaz ediyor, 
Allah onlardan da razı olsun diyorum. 

2011 yılında Hakk’a uğurladığımız Tahir 
Büyükkörükçü Hocamıza; yine, 2011 yılı 
Şubat ayında Hakk’a yürüyen, defalarca 
Konya Milletvekilliği yapmış, Eski Başba-
kanlarımızdan Profesör Doktor Necmettin 
Erbakan Hocamıza da buradan Rahmet 
niyaz ediyor, Allah onlardan razı olsun, 
mekanları inşallah cennet olsun diyorum.

Sevgili Konyalılar, sevgili kardeşlerim…

Konya’nın, şahsen benim nezdimde, hükü-
metimiz, partimiz, hareketimiz nezdinde, 
çok ayrı, çok müstesna bir yeri var. Konya 
bizim rehberimiz. Konya bizim yolumuzu 
aydınlatan fenerimiz. Konya, en zor za-
manlarda, en karanlık gecelerde, en sıkın-
tılı dönemlerde, bize yol gösteren kutup 
yıldızımız.

Pınarhisar Cezaevi’nden bugüne kadar, 
ne zaman başımız dara düşse, ne zaman 
bir sıkıntı olsa, sorun olsa, Konya’nın 
hayır dualarını, Konya’nın desteğini her 
zaman yanımızda, yüreğimizde hissettik. 
Sizin destekleriniz sayesinde, sizin hayır 
dualarınız sayesinde karanlıklar aydınlığa 
çevrildi, zorlar kolay oldu, engeller sizin 
dualarınızla aşıldı.

11 yıl boyunca, siz bize ne emrettiyseniz, 
hangi talimatı verdiyseniz, biz onu yerine 
getirmenin mücadelesi içinde olduk. Siz 
nereyi işaret ettiyseniz, biz istikametimizi 
oraya çevirdik. Siz neden sakındıysanız, 
neyi sakıncalı gördüyseniz, biz de oradan 
uzak durduk. Allah’a hamdolsun, 11 yıl 
boyunca, bu kadim Selçuklu Başkentine, 
Hazreti Mevlana’nın şehri Konya’ya mah-
cup olmadık, size mahcubiyet yaşatmadık.

B u g ü n ,  b u  a n l a m l ı  g ü n d e ,  Ha z re t i 
Mevlana’nın 740’ıncı vuslat yıldönümün-
de, Konya’ya gönülden teşekkür ediyorum. 
Ahde vefanız için teşekkür ediyorum. Her 
daim yanımızda yer aldığınız, bizi destek-
lediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. 
Hayır dualarınızı bizlerden eksik etmedi-
ğiniz, bize inandığınız, bize güvendiğiniz 
için sizlere sonsuz teşekkür ediyorum.

Konya bizim arkamızda olduğu müddetçe, 
Allah’ın izniyle biz yürümeye devam ede-
ceğiz. 81 vilayetimiz, aziz milletimiz arka-
mızda olduğu müddetçe, biz HAK demeye, 
Hakk’ı savunmaya, Hak yolunda mücadele 
vermeye devam edeceğiz.

Bakın burada, Konya’da bir kez daha söz 
veriyorum… Sizin itimadınıza, güveninize 
asla halel getirmeyeceğiz. Sizin açtığınız 
yoldan, sizin çizdiğiniz istikametten asla 
ayrılmayacağız. Hiçbir tehdide boyun 
eğmeyeceğiz. Siz arkamızda olduğunuz 
müddetçe, Allah’ın izniyle, geri adım atma-
yacağız, Hak’tan ve Hak mücadelesinden 
asla ayrılmayacağız.
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İstedikleri kadar çirkin yollara tevessül 
etsinler. İstedikleri kadar kirli ittifakların 
içine girsinler. Buradan, Konya’dan bir kez 
daha tekrar ediyorum: Türkiye’de, artık, 
söz milletindir, karar milletindir, yetki 
milletindir. Mühür, milletin elindedir. Ar-
kasına çeteleri alanlar, bu ülkeye istikamet 
çizemezler.

Arkasına sermayenin, medyanın gücünü 
alanlar, bu ülkenin istikametini değiştire-
mezler. Arkasına, Türkiye içinde ve dışın-
da, bir takım karanlık çevreleri alanlar, 
Türkiye’nin istikametiyle oynayamazlar, 
Türkiye’nin ayarlarını değiştiremezler. 
Türkiye, üzerinde operasyon yapılacak, 
üzerinde ameliyat yapılacak bir ülke de-
ğildir.

Millet buna izin vermez, milletin hüküme-
ti buna izin vermez. Kimin ne hesabı varsa, 
buyursun, 30 Mart’ta seçim var, o seçime 
girsin, hesabını orada, sandıkta görsün. 
Hesabını sandık dışında görmek isteyen-
lere ne millet, ne de biz müsaade etmeyiz, 
göz yummayız.

Türkiye bir muz cumhuriyeti değildir. Tür-
kiye, milletin çiğneneceği, milletin kararla-
rının yok sayılacağı, üçüncü sınıf bir kabile 
devleti değildir. İçerden ya da dışardan, hiç 
kimse benim ülkemi karıştıramaz, benim 
ülkemde çirkin tuzaklar kuramaz. Terör 
bu millete diz çöktüremedi, diz çöktüre-
mez. Saldırılar, tuzaklar bu millete diz çök-
türemedi, bundan sonra da çöktüremez.

Allah’a hamdolsun, ben şunu biliyor ve 
hissediyorum… Bayburtlu nineler bizim 

için dualar ediyorlar… Erzurumlu yaşlı 
amcalar bizim için dualar ediyorlar… 
Van’da, Diyarbakır’da, Muş’ta, Bingöl’de, 
Bitlis’te, Şanlıurfa’da kardeşlerimiz bize Al-
lah razı olsun diyorlar. Rize’de, Trabzon’da, 
An t a lya’ d a ,  Ha t ay ’ d a ,  İ s t a n b u l ’ d a , 
Edirne’de, Ankara’da, Çorum’da, Yozgat’ta 
kardeşlerimiz seccadelerinin üzerinde bi-
zim için dualar ediyorlar.

İşte Konya burada… Mevlana’nın şehri 
bize dua ediyor. Kılıçarslan’ın şehri bize 
dua ediyor. Sadrettin Konevi’nin şehri bize 
dua ediyor. Profesör Doktor Necmettin 
Erbakan’ın şehri bize dua ediyor… Biz daha 
ne isteyelim… Bize daha ne gerek? İşte 
onun için hakkı savunmaya devam edece-
ğiz. Kardeşliği savunmaya devam edeceğiz.

Filistin’de hep hakkın yanında olduk, hep 
hakkın yanında olacağız. Mısır’da hep 
hakkın yanında olduk, hakkın yanında ola-
cağız. Suriye’de Hakk’ın mazlumun, mağ-
durun yanında olduk, dimdik duracağız. 
Konya’nın, 81 vilayetin sesini Somali’de, 
Myanmar’da, Afganistan’da, Kosova’da, 
Bosna’da, dünyanın bütün başkentlerinde 
duyurmaya devam edeceğiz. Mevlana’nın 
sevgi mesajlarını, dostluk mesajlarını, kar-
deşlik mesajlarını tüm dünyaya taşımaya 
devam edeceğiz.

Allah’a hamdolsun… Ben bu yaşıma kadar, 
Konya’ya, diğer 80 vilayetin hepsine, başım 
dik, alnım ak geldim. Bundan sonra da, 
Hazreti Mevlana’nın huzuruna, Alaaddin 
Keykubat’ın huzuruna, Kılıçarslan’ın hu-
zuruna inşallah başım dik, alnım ak çıka-
cağım. Bize Allah yeter! Bize millet yeter… 
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Allah bes, baki heves… Allah yeter, geri 
kalan hevadır, hevestir.

Sevgili kardeşlerim, sevgili Konyalılar…

11 yıldır ülkenin hizmetindeyiz, milletin 
hizmetindeyiz… Sizin yüklediğiniz vazife-
yi yerine getirmenin derdi, çabası, gayreti 
içindeyiz. Türkiye’yi büyütmek için, Tür-
kiye ekonomisini büyütmek için, kardeş-
liğimizi daha da yüceltmek için, 11 yıldır 
kutlu bir mücadelenin içindeyiz.

Sizin desteğinizle, Türkiye’yi 11 yılda 3 
kattan fazla büyüttük. İhracatıyla, yatırım-
larıyla, istihdamıyla, üretimiyle, Türkiye’yi 
istikrarlı, güvenli bir zemine kavuşturduk. 
Her anlamda Türkiye’yi normalleştiriyo-
ruz… Anlamsız yasakları, anlamsız baskıla-
rı, zulümleri tek tek ortadan kaldırıyoruz.

Milletimizin değerlerini yok sayan, insa-
nımızın kimliğini, inancını, kutsallarını 
tahkir eden; asli vazifesini unutup, vatan-
daşının diliyle, türküleriyle, kutsal değerle-
riyle, kılık kıyafetiyle, yaşam tarzıyla meş-
gul olan bir devlet anlayışını artık tarihe 
havale ediyoruz.

İşte başörtüsü zulmünü ortadan kaldır-
dık… Üniversitelerimizde çocuklarımız 
istedikleri gibi eğitim görüyorlar. Kamuda 
kadınlar, başı açık ya da örtülü çalışabili-
yorlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 
vekiller, tıpkı asiller gibi, başı açık ya da 
başı örtülü vazife yapabiliyorlar.

Biz yasakları kaldırıyor, milletin önüne se-
çenekler koyuyoruz, tercihler koyuyoruz. 

Hiçbir dayatma içinde değiliz, hiçbir dayat-
maya da müsamaha göstermiyoruz. Dikka-
tinizi çekiyorum: Birinden alıp, diğerine 
vermiyoruz… Herkesin hakkı neyse, onu 
teslim etmenin mücadelesini veriyoruz. 
Bu normalleşme Türkiye’ye asla kaybettir-
mez… Türkiye normalleşerek büyüyecek. 
Türkiye demokrasinin standartlarını daha 
ileri seviyelere ulaştırarak büyüyecek.

Türkiye dayanışmayla büyüyecek, birlikle, 
kardeşlikle büyüyecek. İşte son 1 yıldır, 
Allah’a Hamdolsun, Konya’ya terör ne-
deniyle bir tek şehidimiz dahi gelmedi. 
Sadece Konya’ya değil, Türkiye’nin 81 vi-
layetine, terör nedeniyle 1 şehidimiz dahi 
gelmedi. Artık farklı bir atmosfer oluştu, 
farklı bir kardeşlik iklimi oluştu.

Şu anda, Doğu ve Güneydoğu illeri de bu 
farklı havayı teneffüs ediyor, Türkiye’nin 
diğer bölgeleri de bu havayı teneffüs edi-
yor. Her alanda bir canlanma var… Ekono-
mide, sosyal hayatta çok ciddi bir canlan-
ma var. Göreceksiniz, bu barış havası, bu 
huzur havası, Türkiye’yi çok daha yüksek 
seviyelere taşıyacak.

Türkiye, ağırlıklarından kurtulmuş, zincir-
lerinden kurtulmuş şekilde, inşallah 2023 
hedeflerine doğru kararlılıkla ilerleyecek. 
21’inci yüzyıl, Türkiye’nin yüzyılı olacak. 
Bunu engellemeye çalışacaklar. Bunu dur-
durmaya çalışacaklar. Bunu yavaşlatmaya 
çalışacaklar. Ama bu aziz millet, ülkesine, 
bayrağına, vatanına, devletine sahip çıka-
rak, bu kutlu yürüyüşü inşallah tamama 
erdirecek.
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Sevgili kardeşlerim, sevgili Konyalılar…

Şeb-i Arus’a gelirken yine elimiz boş gelme-
dik… Bugün burada, Konya’da son birkaç 
yıl içinde tamamladığımız eser, hizmet 
ve yatırımların toplu açılışlarını da ger-
çekleştiriyoruz. Büyükşehir Belediyemiz, 
151 milyon liralık yatırımı tamamladı, 
Konya’ya kazandırdı.

TOKİ, Yenice’de 1340 konutu, Selçuklu’da 
500 konut, 3 ilkokul ve sağlık ocağını, 
İmrenler’de 200 Tarımköy Konutunu, 
Bozkır’da 50 yataklı bir hastaneyi tamam-
ladı. Adalet Bakanlığı’mız Ilgın’a bir Ada-
let Sarayı kazandırdı. Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı’mız, 18 milyon liralık sulama 
ve taşkın koruma yatırımını tamamla-
dı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı’mız 89 milyon liralık yol yatırım-
larını bitirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’mız, 
İçişleri Bakanlığı’mız, Çevre ve Şehir-
cilik Bakanlığı’mız, Aile ve Sosyal Poli-
tikalar Bakanlığı’mız, Gençlik ve Spor 
Bakanlığı’mız, Sağlık Bakanlığı’mız Konya 
ve ilçelerinde çok sayıda yatırımı tamam-
ladılar, Konya’nın hizmetine sundular. 
Millî Eğitim Bakanlığı’mız, hayırseverlerin 
de katkısıyla, anaokulu, ilkokul ve liseleri 
tamamladı.

Selçuk Üniversitemizin Beden Eğitimi ve 
Spor Yüksek Okulu inşa edildi, ayrıca 360 
kişilik de bir yurt tamamlandı. Necmettin 
Erbakan Üniversitemizde Tıp Fakültesine 
bir yeni doğan yoğun bakım ünitesi, çocuk 
hastalıkları tedavi ünitesi kazandırdık.

Meram Belediyemiz, Karatay, Selçuklu, 
Cihanbeyli, Ilgın, Akşehir, Mutlu, Gencek 
Belediyelerimiz, İl Özel İdaremiz aynı şe-
kilde önemli yatırımlar gerçekleştirdiler. 
Konya’da, 628 milyon liralık eser, hizmet 
ve yatırımı, işte bugün bu törenle hizmete 
alıyoruz. 105 kalemden oluşan tüm bu 
yatırımların Konya’ya hayırlı olmasını di-
liyorum.

Emeği geçen tüm bakanlıklarımızı, bele-
diyelerimizi, kurumlarımızı, hayırseverle-
rimizi tebrik ediyorum. 11 yılda Konya’ya 
18.5 milyar lira yatırım yaptık. Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık’ta 3.5 milyar lira, Orman ve 
Su İşleri’nde 3 milyar lira, Ulaştırma’da 2.5 
milyar lira,

Eğitimde 1 milyar lira; enerjide 665 mil-
yon lira, sağlıkta 560 milyon lira tutarında 
yatırımı 11 yıl içinde Konya’ya kazandır-
dık. Şu anda Konya’da, 42 bin seyirci kapa-
siteli bir stadyum inşa ediyoruz; inşallah 
2014’te bunu bitireceğiz. 14 ilimizde inşa 
edeceğimiz 15 şehir hastanesinden birini 
de Konya’ya kazandırıyoruz.

3 Hastaneden oluşan, 840 yataklı bir şe-
hir hastanesiyle Konya’da sağlık sistemi 
inşallah çok farklı bir kaliteye kavuşacak. 
Ankara Konya yüksek hızlı trenini geçen 
yıl Ağustos’ta hizmete almıştık. Eskişehir 
İstanbul hattı artık bitme aşamasına geldi. 
Çok kısa süre içinde, Konya’yı İstanbul’a 
hızlı trenle bağlayacağız.

Bursa, İzmir, Edirne, Sivas hatları da bit-
tiğinde, Konya kadim başkentlerimizle, 
büyük şehirlerle hızlı tren aracılığıyla 
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kucaklaşmış olacak. Konya Ovası Projesi 
de, planladığımız takvim çerçevesinde 
ilerliyor.

Sevgili kardeşlerim...

Burada, Yeni Büyükşehir Belediye Yasasıy-
la ilgili de bir hatırlatma yapmak istiyo-
rum… 30 Mart’tan itibaren, Konya’da, en 
ücra yerleşim birimlerine kadar hizmet 
Büyükşehirden gelecek. Büyükşehir Be-
lediye Başkanımız, artık sadece Merkez 
ilçelerden değil, Konya’nın tamamından 
sorumlu olacak.

Bu sayede, hizmetlerin hızı, kalitesi, 
yaygınlığı çok daha fazla artacak. Konya 
Büyükşehir’in ödeneğini artırıyoruz. Kon-
ya’daki Büyükşehir Belediye Başkanımız, 
tecrübesiyle, becerisiyle inşallah hizmet 
anlayışını daha da ileriye taşıyacak.

Bu yeni düzenlemenin de hayırlı olmasını 
diliyorum. Evet… Bugün açılışını yaptığı-
mız eser ve hizmetler tekrar Konya’ya ha-
yırlı olsun. Akşam idrak edeceğimiz Şeb-i 
Arus, ülkemiz, milletimiz, tüm insanlık 
için inşallah hayırlara vesile olsun.

Akşam, Hazreti Mevlana’yı anma mera-
siminde tekrar buluşmak üzere, hepinizi 
Allah’a emanet ediyor, sevgilerimi, saygıla-
rımı sunuyorum. 
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Sevgili Ünyeliler, çok değerli kardeşlerim...

Sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, 
muhabbetle selamlıyorum. Buradan, Ün-
yeli kardeşlerime, Ordulu kardeşlerime se-
lamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. Evet… 
Bugün, Ünye’den başlıyoruz, ardından 
Fatsa’ya geçiyoruz, oradan Ordu Merkez’e 
geçiyor ve inşallah bu akşam Ordu’nun 
misafiri oluyoruz.

Yarın da inşallah, Giresun’da, Giresun’un 
ilçelerinde milletimizle kucaklaşıyoruz. 

Ünye’den başlayarak, uğradığımız her 
yerde resmî açılış törenleri yapıyoruz. İşte 
bugün Ünye’de, çeşitli kurumlarımızca, be-
lediyelerimizce gerçekleştirilen 23 kalem, 
77 milyon lira tutarında hizmet ve eseri 
resmî olarak açıyoruz. 

Bunlara ilave olarak, 352 milyon liralık 
bir yatırım olan Ünye Çevre Yolu’nun açı-
lışına da yine bugün yapıyoruz. Ardından 
Fatsa’da, 37 milyon liralık açılış yapıyoruz. 
Daha sonra Ordu merkez ve ilçelerde yapı-
mını tamamladığımız 166 milyon liralık 

Toplu Açılış Töreni

Ünye, Ordu | 21 Aralık 2013
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eser ve hizmeti açıyoruz. Toplamda bugün 
Ordu’ya 632 milyon liralık eser kazandırı-
yoruz.

Bugün burada, sizlerle beraber, Ünye’mize 
kazandırdığımız Turizm ve Otelcilik Mes-
lek Lisesi’ni, Teknik ve Endüstri Meslek 
Lisesi ile Denizcilik Anadolu Lise’nin yeni 
atölye binalarını, dersliklerini, 2 anao-
kulunu ve Anadolu Lisesi Kapalı Spor 
Salonu’nu resmen hizmete açıyoruz. Ünye 
Stadı Kapalı Tribününün, Cevizdere çim 
futbol sahasının, Tekkiraz Kapalı Halı Sa-
hasının açılışlarını da bugün yapıyoruz. 

Bugün açılışını yaptığımız hizmetler ara-
sında Emniyet Müdürlüğümüzün Kent 
Güvenlik Yönetim Sistemi ile Kaymakam-
lığımızın Turizm Danışma Bürosu da yer 
alıyor. İl Özel İdaremiz tarafından yapılan 
içme suyu tesisinin, KÖYDES kapsamında 
yapılan köy yolları ve içme suyu yatırım-
larının da açılışlarını bugün gerçekleştiri-
yoruz. 

Ünye Belediyemizin ilçemize kazandırdığı 
8 kalem hizmetin resmî açılışını da bugün 
buradan yapıyoruz. Ayrıca Tekkiraz Be-
lediyemiz tarafından yapılan İçme Suyu 
Arıtma Tesisini de hizmete açıyoruz. Evet, 
bugün açılışını yaptığımız, Çevre Yolu ile 
birlikte 429 milyon lira yatırım bedeli olan 
bu 24 kalem eser ve hizmetin Ünye’mize 
hayırlı olmasını diliyorum. Bu eserlerin ya-
pımında, tamamlanmasında emeği geçen 
tüm arkadaşlarımızı tek tek tebrik ediyor, 
hepsine teşekkür ediyorum.

Sevgili Ünyeli kardeşlerim, sevgili Ordulu 
kardeşlerim...

Partimizi kurduğumuz andan itibaren, 
sizden Hükümet yetkisini aldığımız andan 
itibaren, Allah’a hamdolsun, sizin, yani 
milletimizin, yani ülkemizin hizmetinde 
olduk. 11 yıldır yollardayız… 11 yıldır, 
şehirlerimizde, illerimizde, ilçelerimizde, 
köylerimizde, hatta yaylalarımızda insanı-
mıza hizmet taşımanın mücadelesi içinde-
yiz.

Sadece 81 vilayet değil… Bizim ufkumuz 
geniş… Bizim ecdadımızın ufku nasıl ge-
nişse, bizimki de o kadar geniş… İşte, yarın 
Giresun’da açılış yaptıktan sonra, uçağa 
biniyor, Pakistan’a gidiyor, orada resmî zi-
yaret yapıyor, Pakistan’da kardeş Pakistan 
halkının temsilcileriyle görüşüyoruz.

Sadece 3 ay içinde, 15 şehrimizde, toplam 
12 milyar liralık eseri, hizmeti, yatırımı, 
şehirlerimizin, o şehirlerdeki kardeşle-
rimizin, vatandaşlarımızın, özellikle de 
çocuklarımızın, gençlerimizin hizmetine 
sunduk. İstanbul’da 5.5 milyar lira bedelle 
MARMARAY’ı, Ankara’da Orman ve Su 
İşleri Bakanlığı’mız 3 milyar liralık baraj, 
gölet, sulama yatırımlarını açtık.

Sadece 3 ay içinde, 20.5 milyar liralık yatı-
rımı şehirlerimize, ülkemize kazandırdık. 
Biz bu makamlara sizlere hizmet etmek, 
sizlere hizmetkar olmak için geldik. Biz, 
bu makamların hakkını verdiğimiz için, 
sizin emanetinize sahip çıktığımız için, siz 
de bize güvendiğiniz için, 11 yıl içinde 7 
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seçimde de bize oy verdiniz, bizi destekle-
diniz.

Bakın burada, Ünye’de, Ordu’da bir hususu 
çok net, çok kararlı, çok samimi şekilde 
tekrar ifade ediyorum. Yolsuzluğa 11 yıl 
boyunca asla müsamaha göstermedik ve 
göstermeyiz… Yolsuzlukların üzerini hiç-
bir zaman örtmedik, örtmeyiz. Yolsuzluk 
yapanlara hoşgörü göstermedik, gösterme-
yiz… Milletin parasına, milletin kaynağına, 
milletin alın terine el uzatanlara göz yum-
madık, göz yummayız.

AK Parti’yi ak yapan, yolsuzluğa karşı ver-
diği mücadeledir. Bu ülkenin Millî geliri, 
biz geldiğimizde 230 milyar dolardı. Biz 
onu şu anda 3 kattan fazla artırdık, 784 
milyar dolara yükselttik. Yolsuzluğun ol-
duğu yerde Türkiye 3 kat büyümez. Yolsuz-
lukla bu mümkün olmaz. Şu Karadeniz Sa-
hil Yolu’nu yolsuzluk batağından biz çekip 
aldık, tamamladık ve hizmetinize sunduk. 

Türkiye çapında tam 17 bin kilometre bö-
lünmüş yol yaptık. Ulaşımı kolaylaştırmak 
için yol güzergahlarında tek ve çift hatlı 
olarak toplam 123 tünel inşa ettik. Ovit 
Tüneli’nin, Cankurtaran Tüneli’nin, Kop 
Tüneli’nin, Ilgaz Tüneli’nin İnşası sürüyor, 
hepsini de 2015 yılında inşallah hizmete 
açıyoruz. 

Karayolu yatırımları için 11 yılda 98.5 
milyar lira yatırım yaptık. MARMARAY 
gibi, boğaza 3’üncü köprü gibi, İstanbul’a 
3’üncü havalimanı gibi, istanbul-İzmir 
Otoyolu gibi asrın projelerini biz hayata 
geçirdik, geçiriyoruz. Bir yandan adeta 

kaderine terk edilen tren yollarımızı ye-
niden ihya ediyor, bir yandan hızlı tren 
projeleriyle bu alanda yepyeni bir dönem 
başlatıyoruz. 

Yolsuzluğun olduğu yerde böyle büyük 
yatırımlar olmaz. TOKİ aracılığıyla 615 bin 
konut inşa ettik, 615 bin aileyi ev sahibi 
yaptık. Şimdi 20 yılda 6.5 milyon birim 
konutun dönüşümünü hedefleyen dev bir 
projeyi hayata geçiriyoruz. 

11 yılda 19’u büyük hidroelektrik santrali 
olmak üzere 242 baraj inşa ettik. 2002’de 
sadece 5 şehrimiz doğalgazdan faydalana-
bilirken, bugün 72 şehrimizde doğalgaz 
kullanılıyor. Yolsuzluğun olduğu yerde bu 
yatırımlar olmaz.

Biz geldiğimizde, bu ülkede 346 bin adet 
derslik vardı. Biz buna sadece 11 yılda 205 
bin adet yeni derslik ekledik. 407 bin yeni 
öğretmen ataması yaptık. 99 yeni üniversi-
te kurduk. Üniversite öğrencilerimiz için 
175 yeni yurt-blok inşa ettik. Dile kolay, 
11 yılda 650 yeni modern hastane, 1.563 
sağlık ocağı inşa ettik. Ata yadigarı 4 bin 
vakıf eserini restore ederek adeta hayata 
döndürdük. Turizm gelirlerimizi 8.5 mil-
yar dolardan 29 milyar dolara çıkardık. 

Yolsuzluğun olduğu yerde bu hizmetler 
olmaz. Çiftçilerimize 60 milyar lira hibe 
desteğinde bulunduk. 12 milyar lira hay-
vancılık desteği verdik. Yatırımlar dahil 
11 yılda 110 milyar lira sosyal hizmet 
harcaması yaptık. Bugün artık, ihtiyaç sa-
hibi vatandaşlarımız için yaptığımız sosyal 
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yardım harcaması tutarı yılda 20 milyar 
liraya ulaştı. 

Köydes projesi ile köylerimize 103 bin 
kilometre asfalt yol yaptık, suyu olmayan 
köy bırakmadık. Savunma sanayii… Her 
şeyiyle dışa bağımlı Türkiye’yi kendi tan-
kını, kendi helikopterini, kendi insansız 
hava aracını, kendi savaş gemisini, kendi 
uydusunu üretir hale getirdik. 

Soruyorum size, yolsuzluğun olduğu yerde 
bu yatırımları yapmak mümkün müdür? 
Bakın… Bu yılın 14 Mayıs’ında, Uluslarara-
sı Para Fonuna olan borcumuzu tamamen 
ödedik. Biz geldiğimizde Türkiye’nin 23.5 
milyar dolar borcu vardı, bunu biz sıfır-
ladık, hatta IMF’ye borç verecek konuma 
yükseldik. Gelişmiş ülkelerin dahi ekono-
mik sıkıntı çektiği, daraldığı, küçüldüğü 
bir ortamda biz 9 ayda yüzde 4 büyüme 
kaydettik. Faizlerde, enflasyon rakamların-
da tarihî başarılara imza attık. 

Nüfusumuz sürekli artarken işsizliği tek 
haneli rakamlara düşürdük. Çalışan maaş-
larını, emekli maaşlarını bugünkü seviye-
lerine biz getirdik. 11 yıl önce Merkez Ban-
kamızın kasasında 27.5 milyar dolarımız 
vardı. Önceki gün, Cumhuriyet tarihimizin 
rekoruna ulaştık. Merkez Bankasının kasa-
sındaki döviz rezervimiz 136 milyar dolar-
la rekor kırdı.

Yolsuzluğun olduğu yerde bu kasa dolmaz. 
Oluşturduğumuz güven ortamı sayesinde 
ülkemize 11 yılda 132 milyar dolar ulus-
lararası sermaye girişini sağladık. İhraca-
tımızı 36 milyar dolardan, 152.5 milyar 

dolara yükselttik. Sadece kendi vatandaş-
larımıza hizmet etmekle kalmadık, dün-
yanın neresinde mağdur, muhtaç varsa el 
uzattık, Türkiye’nin büyüklüğünü, gücünü 
gösterdik. 

Bir zamanlar 70 sente muhtaç Türkiye’yi, 
dışarıya yılda 2.5 milyar karşılıksız yardım 
yapan bir ülke haline getirdik. Soruyorum 
size, yolsuzlukların olduğu yerde bu başa-
rıların elde edilmesi mümkün müdür?

Sevgili kardeşlerim, sevgili Ünyeliler…

Buradan, Ünye’den, Ordu’dan, tüm Türki-
ye’deki aziz vatandaşlarıma şu hususu altı-
nı çizerek ifade etmek istiyorum. Sizlerin, 
ekranları başında bizleri izleyen aziz mille-
timin burayı lütfen dikkatle dinlemelerini 
rica ediyorum. Son günlerde hükümetimi-
ze karşı başlatılan karalama kampanyası, 
yolsuzluk kılıfıyla sunulan, son derece 
çirkin bir tuzaktır.

Milletim bunu bilsin, milletim bunu gör-
sün. Bu kirli oyun, Büyük Türkiye’ye karşı 
oynanan bir oyundur. Bu tezgah, Yeni 
Türkiye’ye karşı tertiplenen bir tezgahtır. 
Bu kirli oyun bize değil, hükümete değil, 
AK Parti’ye değil, bizzat millete, bizzat ül-
keye, bizzat millî iradeye, millî egemenliğe 
karşı oynanan bir oyundur.

Bu bir siyaseti itibarsızlaştırma girişimidir. 
Milletin tercihlerini yok sayma, milleti 
devre dışı bırakma çabasıdır. Şunun da 
altını kalın çizgilerle çiziyorum… Bu, ulus-
lararası bir oyundur. Bu, kökü dışarda bir 
tezgahtır. Devlet içinde oluşmuş çeteler, bu 
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tezgahta maşa olarak, taşeron olarak kulla-
nılmıştır. Küresel güçlerin taşeronluğunu 
üstlenen yerli işbirlikçiler, yerli piyonlar 
bu komploda alet olarak kullanılmıştır

Şimdi burada size çok çarpıcı bir örnek 
vereceğim… Yıl 2002… Türkiye bütçesinin 
yüzde 45’i faiz ödemelerine gidiyor… Yani 
sizin cebinizdeki paranın yüzde 45’i, faiz 
ödemelerinde kullanılıyor. Yaklaşık 52 
milyar lira… Milletin, ülkenin, vatandaşın 
52 milyar lirası, 1 yıl içinde, Türkiye içinde 
ve dışında borç verenlere gidiyor. Biz ne 
yaptık? Bu oranı düşürdük, düşürdük, şu 
anda yüzde 13’e kadar gerilettik.

Şu anda bütçenin sadece yüzde 13’ü faiz 
ödemelerine gidiyor. Peki, Türkiye bundan 
ne kazandı? Türkiye bundan, 642 milyar 
lira kazandı. 642 milyar lira… Türkiye 
bu muazzam parayı kazanırken, dikkat 
edin, birileri kaybetti… Faizden geçinenler 
kaybetti. Yüksek faizden rant sağlayanlar 
kaybetti. İstikrarsız Türkiye’den, zayıf 
Türkiye’den, iddiası, hedefi olmayan, kaos 
içindeki Türkiye’den çıkar elde eden çevre-
ler kaybetti…

İşte küresel düzeyde yazılıp yerel düzey-
de oynanan bu oyun, 642 milyar lirasını 
kaybeden bu Türkiye düşmanı çevrelerin 
rant operasyonudur. Buradan açık açık 
soruyorum… Ya siz Halk Bankası’ndan 
ne istediniz? Çıksınlar, mertçe cevap ver-
sinler… Halk Bankası’nı hedefe koyarak, 
kimin ekmeğine yağ sürüyorsunuz? Hangi 
planın içindesiniz? Kimin adına çalışıyor-
sunuz? Halk Bankası’nı yıpratarak, kime, 
ne kazandırıyorsunuz?

Bu banka, Türkiye’nin en başarılı bankala-
rından biri. Bizim millî bankamız. Biz bu 
bankayı batak olarak, görev zararlarının 
içinde boğulmuş olarak aldık, dünyanın en 
büyük bankalarından biri konumuna yük-
selttik. Halk Bankası 11 yıl önce millete 
yük oluyordu, tam 6 kat büyüttük, piyasa 
değerini 25 milyar dolara çıkardık.

İşte bu bankayı, bu başarılı bankayı, bu 
kamu bankasını, millî bankayı hedefe ko-
yuyorlar… Üstelik dert, yerliden çok ulus-
lararası… Neden? Bu banka, faiz lobisinin 
ayağına basıyor. Bu banka, kaos lobisinin 
ayağına basıyor. Bu banka, Türkiye düş-
manlarını ürkütüyor. Allah ömür verdikçe, 
Allah nefes verdikçe, ben de, arkadaşlarım 
da, hiç korkmadan, hiç çekinmeden bu 
gerçeği herkese anlatacağız. Milletim fera-
setiyle, basiretiyle, oynanan oyunu zaten 
biliyor. Ama biz de bunu milletimize an-
latmaya, milletimizle paylaşmaya devam 
edeceğiz.

Bitmedi… Hükümetimizi hedef alan bu 
kampanya başka amaçlar da taşıyor. Şimdi 
size bir başka konudan bahsedeceğim… 
Buradan Ünye’ye soruyorum… Son 1 yıldır, 
Ünye’ye, terörden dolayı şehit geliyor mu? 
Ünye’de son 1 yıldır, terör nedeniyle ocak-
lara ateş düştü mü? Ünye’de, son 1 yıldır, 
terör nedeniyle, anneler, babalar ağladı 
mı?

İşte bu sizin hayır cevabınız var ya, bu 
hayır cevabınız birilerini rahatsız ediyor… 
Niye mi rahatsız ediyor? Biz bir hesap yap-
tık… 30 yılda, Türkiye’nin terör nedeniyle 
kaybı, en mütevazi hesapla ne kadar bili-
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yor musunuz? 1 trilyon 144 milyar lira… 
Bir düşünün, kaç tane Karadeniz Sahil 
Yolu yapılır… Kaç tane üniversite açılır… 
Kaç tane baraj yapılır… Bu parayla, kaç 
tane MARMARAY, kaç tane Ovit Tüneli 
yapılır…

Bu parayla, kaç tane uçak, gemi yapılır… 
Terör nedeniyle hayatlarının baharında 
kaybettiğimiz gençlerimizin acısı hâlâ yü-
reklerimizde. Evet, bu tarifsiz acının yanın-
da, terör nedeniyle, en mütevazi hesapla 1 
trilyon liramızı da kaybettik. İşte bu tertip, 
bunun intikamıdır. Bu tezgah, çözüm süre-
cini sabote etme girişimidir.

Bu oyun, Türkiye’nin aktif, ön alıcı, söz 
söyleyen, gündem belirleyen, bağımsız 
dış politikasına karşı Türkiye’ye yeni bir 
istikamet belirleme çabasıdır. Bu ahlaksız 
oyuna biz müsaade etmeyeceğiz. Bu ihanet 
projesine geçit vermeyeceğiz. Milletin du-
ası ve basireti, işte bu ahlaksız, bu kirli, bu 
ihanet oyununu Allah’ın izniyle bozacak, 
inşallah bu tezgahı altüst edecek.

Benim ülkemde hiç kimse ameliyat yapa-
maz. Bu millet de, bu ülke de, biz de, bu 
ülke üzerinde kirli ameliyatlar yapılma-
sına izin vermeyeceğiz. Bu komploların 
içinde yer alanları tek tek deşifre edeceğiz. 
Ülkesine ihanet içindeki örgütleri, çeteleri, 
bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da 
tek tek ortaya çıkaracak ve tasfiye edeceğiz.

Burada, Ünye’de, tekrar söylüyorum… 
Allah bes, baki heves… Allah bize yeter, 
millet bize yeter, siz bize yetersiniz… Bu 
oyunu birlikte bozacağız. Bu kirli tezgahı 

birlikte alt üst edeceğiz. Şunu bilmenizi is-
tiyorum… Bir siz varsınız, bir biz varız, bir 
de Allah var… Milletin ve bizim karşımızda 
ise, Büyük Türkiye’nin, Yeni Türkiye’nin 
hazımsızları var…

Dikkatinizi çekiyorum… Bugüne kadar bir 
araya gelmeleri tahayyül dahi edilemeyen-
ler, bugün birbirleriyle ittifak halindeler. 
Siyasette kirli bir ittifak var. Örgütler ara-
sında kirli bir ittifak var. Türkiye içindeki 
bu kirli ittifak, uluslararası efendilerinden 
aldığı emirle, talimatla hareket ediyor.

Bunu ilk kez yapmıyorlar… 27 Mayıs’ta 
bunu yaptılar, siz bu oyunu bozdunuz. 12 
Eylül’de bunu yaptılar, siz bunu bozdunuz. 
28 Şubat’ta yaptılar, siz bozdunuz. 2007’de, 
cumhurbaşkanı seçeceğimiz zaman, yine 
böyle bir kirli tuzak kurdular, onu da siz 
bozdunuz. 12 Eylül halkoylamasında, bu 
kirli ittifakı yeniden kurdular, karşımıza 
geçtiler, siz bu kirli ittifakı da bozdunuz.

Şimdi Ünye’den size soruyorum… Öyle bir 
cevap verin ki Yeni Türkiye’nin düşman-
ları korksun. Öyle bir cevap verin ki kirli 
ittifakçılar korksun… Öyle bir cevap verin 
ki gençlerin kanından, milletin cebindeki 
alın terinden beslenen faiz lobisi korksun… 
Ünye! Bu tuzağı bozacak mısın? Ordu! Bu 
tezgahı bozacak mısın? Millî iradeye sahip 
çıkacak mısın? Sandığa, siyasete, kendi ira-
dene sahip çıkacak mısın?

76 milyon, bir miyiz? Beraber miyiz? 
Kardeş miyiz? Tamam inşallah… Bundan 
sonrasını onlar düşünsün… Çünkü mille-
tim oyunu görüyor… Oyun büyük… Ama 
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milletim bu oyunun farkında… Bize mil-
let yeter, bize Allah yeter… 76 milyon tek 
yürek olacağız… Bu uluslararası saldırıya 
karşı 76 milyon ülkemizi muhafaza edece-
ğiz. Bu ülkeyle hiç kimsenin oynamasına 
müsaade etmeyeceğiz.

Allah’ın izniyle, sizin dualarınızla, bu 
süreçten sadece alnımız ak değil, aynı 
zamanda güçlenerek çıkacağız. 2023 
yürüyüşümüzü hiç kimse durduramaz. 
Büyük Türkiye idealinden bizi hiç kimse 
vazgeçiremez. Çözüm sürecini hiç kimse 
engelleyemez. Bu ülkeye hiç kimse diz çök-
türemez.

Sevgili kardeşlerim, sevgili Ünyeliler...

30 Mart seçimleri çok ama çok önemli… 
30 Mart seçimleri, Türkiye’nin, millî irade-
nin, demokrasinin istikametini çizecek. 30 
Mart’ta ya millet kazanacak, ya da vesayet 
kazanacak. 11 yılın en önemli seçimine 
giriyoruz. Ünye’deki her bir kardeşimin 
sandık başına gitmesini, bu siyaset mühen-
dislerine sandıkta tokat gibi cevap verme-
sini istiyorum.

Sizin iradenize kastedenlere cevabı siz 
sandıkta vereceksiniz. Bildiğiniz gibi Ordu 
artık Büyükşehir… Ünye’de, hem Ünye 
Belediye Başkanını, hem Ordu Büyükşehir 
Belediye Başkanı’nı seçeceksiniz… Güçlü 
bir şekilde, bir olarak, kardeş olarak, 30 
Mart’ta hem farklı bir Türkiye, hem farklı 
bir Ünye’yi birlikte inşa edeceğiz.

Açılışını yaptığımız eser ve hizmetlerin ha-
yırlı olmasını diliyorum. Allah, birliğimizi, 

dirliğimizi daim etsin diyorum. Rabbim, 
aramızdaki kardeşliği, uhuvveti, muhab-
beti muhafaza etsin diyorum. Bizden 
dualarınızı eksik etmeyin. Türkiye’den, 
milletimizden dualarınızı eksik etmeyin. 
Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor; siz-
leri Allah’a emanet ediyorum.
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Sevgili Fatsalılar, sevgili Ordulu kardeşle-
rim...

Sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, 
muhabbetle selamlıyorum. Açılışını yap-
tığımız bu kıymetli eserlerin, bu kıymetli 
hizmetlerin, Fatsa’ya hayırlı olmasını 
diliyorum. Bugün önce Ünye’de açılışlar 
yaptık; şimdi de Fatsa’da tarihî bir gün 
yaşıyoruz. 

Allah nasip ederse, buradan ayrıldıktan 
sonra Ordu’da, Ordulu kardeşlerimizle 
buluşacağız, onlarla hasret gidereceğiz ve 
166 milyon liralık yatırımın toplu açılışını 
gerçekleştireceğiz. Bir tek gün içinde, in-
şallah Ordu’ya 632 milyon liralık yatırımı 
resmî olarak kazandırmış olacağız. Bugün 
Fatsa’da, 16 kalemde 37 milyon liralık 
hizmeti, Fatsalı kardeşlerimizin hizmetine 
sunuyoruz. 

Toplu Açılış Töreni

Fatsa, Ordu | 21 Aralık 2013
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Bu yatırımların içinde Mill î  Eğitim 
Bakanlığı’mız tarafından yapılan, 66 ders-
lik, 300 öğrenci kapasiteli 2 adet yurt ve 12 
bölümlük bir atölye binası var. Ayrıca, Fat-
sa İmam Hatip Lisesi’ne kazandırdığımız 
bir kapalı spor salonunu bugün hizmete 
açıyoruz. Yine Gençlik ve Spor Bakanlı-
ğı’mızın tamamladığı 500 kişilik öğrenci 
yurdunu da bugün resmî olarak açıyoruz.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı’mız Fatsa’da 
DSİ yatırımlarını tamamladı, onları da 
bugün açıyoruz. Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı’nın tamamladığı beto-
narme ve prefabrik evleri hak sahipleriyle 
buluşturuyoruz. KÖYDES kapsamında ta-
mamlanan yolları ve içme suyu projelerini 
de Fatsalı kardeşlerimizin hizmetine sunu-
yoruz. Fatsa Hükümet Konağı’nın meydan 
ve çevre düzenlemesi tamamlandı onun 
da bu törenle açılışını resmen gerçekleşti-
riyoruz. 

Tüm bu eserlerin, bu hizmet ve yatırımla-
rın, Fatsa’mıza hayırlı olmasını diliyorum. 
Bu eserlerin yapımında emeği geçen her-
kesi tek tek tebrik ediyor, şahsım, ülkem 
ve milletim adına kendilerine teşekkür 
ediyorum.

Sevgili kardeşlerim, sevgili Fatsalılar…

Bakın, son 3 ay içinde, 15 şehrimizi zi-
yaret ettik. Adıyaman’dan Tekirdağ’a, 
Diyarbakır’dan Trabzon’a, Malatya’dan 
Edirne’ye, Antalya’dan Denizli’ye kadar, 15 
şehrimize gittik, bazı ilçeleriyle birlikte 15 
şehrimizde vatandaşlarımızla kucaklaştık. 
3 ay içinde, sadece bu 15 şehrimizde, 12 

milyar liralık yatırımın açılışını gerçekleş-
tirdik.

Bu arada, İstanbul’da, 29 Ekim’de, yani 
Cumhuriyetimizin kuruluşunun 90’ıncı 
yıldönümünde, 5.5 milyar liralık bir ya-
tırım olan MARMARAY’ı hizmete aldık. 
Ankara’da aynı şekilde Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı’mızın tamamladığı 3 milyar lira-
lık 113 dev eserin açılışını yaptık. Bunu da 
eklediğiniz zaman, 3 ay içinde yaptığımız 
yatırımlar 20.5 milyar lirayı buluyor. Sade-
ce 3 ay içinde, 20.5 milyar liralık yatırımı 
ülkemizle, milletimizle, şehirlerimizle bu-
luşturduk.

Şimdi bakın sevgili kardeşlerim… Ben 
bugün buraya, Karadenizli kardeşlerimle 
kucaklaşmaya, milletimle dertleşmeye gel-
dim. Bundan 19 yıl önce, 1994 yılında, bu 
kardeşiniz İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanlığına seçildi. Aziz İstanbullular 
dışında, hiç kimse böyle bir sonuç bekle-
miyordu.

Belli medya çevreleri, belli sermaye çevre-
leri, onlarla birlikte siyaset mühendisleri 
çok şaşırdılar. Ne yapacaklarını şaşırdı-
lar… Daha ilk günden itibaren bize saldır-
maya başladılar… 4.5 yıl boyunca, ortaya 
hakkımızda yüzlerce çirkin iddia attılar. 
Manşetleriyle, tuzaklarıyla, komplolarıyla, 
bu kardeşinizi yıpratmak istediler.

Attıkları çamur, Allah’ın inayetiyle üzeri-
mize yapışmadı. Son derece çirkin iddi-
alarla geldiler. Yıpratmak için ellerinden 
geleni yaptılar. Allah’ın izniyle, sizin des-
teğiniz ve dualarınızla, alnımız ak şekilde 
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görevimizi bıraktık. Yolsuzluk bulamadık-
ları, usulsüzlük bulamadıkları için, Siirt’te 
okuduğumuz bir şiiri bahane ettiler, bizi 
görevden aldılar, cezaevine gönderdiler.

Siyasete başlarken de aynı çirkinliği yaptı-
lar. O malum sermaye çevreleri bizi karala-
maya çalıştılar. O malum medya çevreleri 
bize çirkin iftiralar attılar. Ama millet bun-
lara itibar etmedi. Milletimiz bize 3 Kasım 
2002’de yetki verdi, bizi göreve getirdi. 
11 yıldır, sadece ve sadece milletimiz için 
çalışıyor, ülkemize hizmet ediyoruz. Bizim 
efendimiz millettir… Biz milletimizin efen-
disi değil, milletimizin hizmetkarıyız.

Şimdi bakın sevgili Fatsalılar… Son gün-
lerde, son derece çirkin, tam anlamıyla 
alçakça bir kampanya yürütülüyor. Bura-
dan açık açık söylüyorum… Medya mani-
pülasyonlarıyla yürütülen bu karalama 
kampanyası sadece AK Parti iktidarına 
karşı değil, Büyük Türkiye idealine karşı 
yapılmış aleni bir suikasttır. Bu tezgahın 
kökü dışarda… Ama, içerdeki bir takım 
ihanet çeteleri, bu tezgahta maşa olarak, 
taşeron olarak kullanılıyor.

Devlet içine sızmış, devlete paralel bir 
devlet oluşturmaya çalışan örgütler, adeta 
devleti felç etmek, milleti yok saymak, ül-
keyi, iç siyaseti, dış siyaseti yeniden dizayn 
etmek için itibar suikastı yapmaya çalışı-
yor. Türkiye, böyle ahlaksızca, böyle hukuk 
dışı, böyle haince bir saldırıya bugüne ka-
dar hiç maruz kalmamıştı.

Bu tezgahta ahlak yok. Bu komploda ilke 
yok. Bu girişimde kural, kaide hiç yok. 
Bakın şunu bilmenizi istiyorum… Bu tez-
gahın içinde çok kirli bir ittifak var… Bu 
tezgahın içinde, Büyük Türkiye’yi, Yeni 
Türkiye’yi, bölgesinde ve dünyada etkin 
bir güç haline gelen Türkiye’yi hazmede-
meyen karanlık çevreler var.

Bu kirli oyunun içinde, çözüm sürecini 
istemeyen, gençlerin ölümünü, annelerin 
ağlamasını isteyen kan lobisi var. Bu kam-
panyanın içinde, kendi ikbali için ülkeye 
ihanet edebilecek kadar bilincini kaybet-
miş bir örgüt var. Bitmedi… Bu tertibin 
içinde, milletten yüz bulamadığı için her 
zaman kirli tuzaklara tevessül etmiş siyasi 
partiler var. On yıllardır, Türkiye’nin değil, 
başkalarının çıkarlarını gözetmiş medya 
var. Faizden, kaostan, yoksulluktan rant 
elde etmeye alışmış, faiz lobisine dönüş-
müş belli sermaye çevreleri var.

Sevgili Fatsalılar… Siz bu ittifakı çok yakın-
dan tanıyorsunuz. Siz bu ittifakı 27 Mayıs 
darbesinden tanıyorsunuz. Bu ittifakı 
12 Eylül’den, 28 Şubat’tan tanıyorsunuz. 
Aynı ittifak, şu anda millet iradesini çiğ-
nemek, Türkiye’yi yeniden dizayn etmek, 
Türkiye’yi eski kaos günlerine geri çevir-
mek istiyor.

Kimin kimle iş tuttuğuna lütfen dikkat 
edin… Gezi’de bir araya gelenlerin, nasıl 
yeni ittifaklar yaptığına lütfen dikkat edin. 
Yalanla, iftirayla, bel altı ahlaksızlıklarla, 
nasıl bir algı yanıltması yapmaya çalıştık-
larına dikkat edin. Bakın, 11 yılda Türkiye, 
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faizleri düşürdüğü için ne kadar kazandı 
biliyor musunuz? 642 milyar lira kazandı.

Faizleri düşürdüğümüz için, Türkiye’nin 
642 milyar lirası faiz lobisine değil, mille-
tin cebine gitti, yatırımlara gitti. İşte 642 
milyar lirasını kaybeden faiz lobisi, istik-
rardan rahatsız, demokrasiden rahatsız, 
huzurdan rahatsız. 30 yılda, terör nede-
niyle, en az 1 trilyon 144 milyar liramızı 
kaybettik.

1 trilyon 144 milyar lira, faiz lobisine gitti, 
savaş lobisine, kan lobisine gitti. Şimdi işte 
bu lobi çözüm sürecinden rahatsız. 1 yıldır 
şu Fatsa’ya terör sebebiyle şehit gelmiyor… 
Şehit gelmedikçe, faiz lobisi kaybediyor, 
kan lobisi kaybediyor. İşte dert bu… Şu 
an sahnelenen kirli oyun, bu kaybın telafi 
edilmesi için adeta intikam çabasıdır. Bir 
kerede bütün hesaplarını görmek istiyor-
lar…

Milletle hesapları var, bunu görmek is-
tiyorlar. Halk Bankası’yla hesapları var, 
bunu görmek istiyorlar. Türkiye’nin dış po-
litikasıyla, çözüm süreciyle, Büyük Türki-
ye hedefleriyle hesapları var, bunu görmek 
istiyorlar. Mavi Marmara’dan, Gazze’den, 
Mısır’dan, Suriye’den dolayı hesapları var; 
işte bunu görmek istiyorlar.

Dert yolsuzluk değil… Mesele asla bu 
değil… Dert başka, amaç başka… Bunlar 
sizden rahatsız sizden… Bunlar milletten 
rahatsız… Bunlar demokrasiden, millî ira-
deden, çözüm sürecinden rahatsız. Şimdi 
bakın… CHP’si, MHP’si, TÜSİAD’ı, sağcısı, 

solcusu, maneviyat sömürüsü yapan med-
yası… Hepsi ağız birliği yapmış şekilde 
saldırıyorlar.

Aynı merkezden talimat alıyor, aynı mer-
kez tarafından idare ediliyorlar. Bunların 
düğmelerine aynı merkezden basılıyor. 
Diyorlar ki biz sürece müdahale ediyormu-
şuz… Hayır! Biz, devlet içine sızmış, paralel 
yapı kurmuş bir örgüte karşı, hukuk içinde 
kalarak mücadele veriyoruz. 11 yıl boyun-
ca çetelerle mücadele ettik, şimdi de o çe-
telerin uzantılarıyla, tortularıyla mücadele 
ediyoruz.

Çeteler renk değiştiriyor, kılık değiştiriyor, 
ideoloji değiştiriyor… Hiç kimse, millet 
iradesini ortadan kaldırıp, Türkiye’de yeni 
vesayetler kuramaz. Hiçbir grubun, hiçbir 
zümrenin, hiçbir örgütün, Türkiye’de yeni 
bir vesayet tesis etmesine izin vermeyiz. 
Geçti o günler… Manşetle Türkiye’yi di-
zayn etme günleri geçti.

İftirayla, ahlaksızca saldırılarla siyaseti 
dizayn etme günleri geçti. Bugün 28 Şu-
bat’taki Türkiye yok. Bugün, güçlenmiş 
bir siyaset, güçlenmiş bir demokrasi var. 
Bu ülkede, milletten başka hiçbir güç ikti-
dara istikamet çizemez. Ne yurt dışındaki 
karanlık odaklar, ne yurt içindeki karanlık 
örgütler, benim ülkem, benim milletim 
üzerinde ameliyat yapamaz. Biz bu ülkeyi 
sokakta bulmadık. Topla, tüfekle, şehitleri-
mizle aldığımız bu toprakları, manşetlere 
vermeyiz. Benim aziz milletim oynanan 
oyunu görüyor. Fatsa oynanan oyunu gö-
rüyor. Millet bu tuzağı görüyor ve inşallah 
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bu tezgahı da, daha öncekiler gibi altüst 
edecek.

Sevgili kardeşlerim…

Artık 30 Mart seçimleri çok çok önemli… 
30 Mart’ta demokrasi sınavdan geçecek, 
millî irade sınavdan geçecek, Yeni Tür-
kiye çok büyük bir sınavdan geçecek. 30 
Mart’ta, Allah’ın izniyle, vesayet değil, siya-
set; kaos değil, barış; faiz lobisi değil, millet 
kazanacak.

Bu süreçte 76 milyon bir olacağız, beraber 
olacağız. Bu süreci birlikle, kardeşlikle 
aşacağız. Açık açık söylüyorum: Yolsuzluk 
varsa, en başta karşısında ben dururum, 
en başta hesabını ben sorarım, araştırana 
da, soruşturana da türlü yardımı önce ben 
yaparım.

Ama bilin ki bu işte böyle bir amaç asla 
yok. Bu başka bir oyun, bu başka bir tuzak. 
İşte 30 Mart’ta bunun hesabını sandıkta 
siz soracaksınız. Fatsa, Ordu her zaman ya-
nımızda oldu. 30 Mart’ta sizden çok daha 
güçlü bir tepki bekliyoruz. Büyükşehir 
Ordu’ya, büyük bir tepki yaraşır.

Açılışını yaptığımız eserlerin, hizmetlerin 
hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen-
leri tekrar tebrik ediyorum. Şimdi Ordu’ya 
geçiyoruz ve inşallah orada Ordulu kar-
deşlerimizle hasbihal edeceğiz. Yolumuz, 
bahtımız açık olsun diyorum.

Rabbim, kardeşliğimizi daim etsin, birliği-
mizi, dirliğimizi muhafaza etsin diyorum. 

Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor, 
Allah’a emanet ediyorum.
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Sevgili Ordulular, çok değerli kardeşle-
rim...

Sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, 
muhabbetle selamlıyorum. Ordu’daki, 
tüm ilçelerimizdeki kardeşlerime, bura-
dan sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. 
Önce Ünye, ardından Fatsa; şimdi de Ordu 
merkezde, büyük bir açılış coşkusunu yaşı-
yor, hemşerilerimizle kucaklaşıyor, hasret 
gideriyoruz.

Öncelikle, buradan, Ordu’nun tamamına, 
tüm kardeşlerimize, ahde vefanızdan, coş-
kunuzdan, heyecanınızdan dolayı teşek-
kür ediyorum. 7 seçimde de siz bize güven-
diniz, bize inandınız, bize itimat ettiniz. 7 
seçimde de bize en güçlü şekilde destek 
verdiniz. Ben biliyorum ki sadece destek 
vermekle, sadece oy vermekle kalmadınız; 
sabah akşam bizim için hayır dua ettiniz…

Toplu Açılış Töreni

Ordu | 21 Aralık 2013
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A k k u ş ’ u n ,  Ay b a s t ı ’ n ı n ,  Ç a m a ş ’ ı n , 
Çatalpınar’ın, Çaybaşı’nın ninelerine, tey-
zelerine, annelerime, hayır duaları için 
teşekkür ediyorum. Fatsalı, Gölköylü, Gül-
yalılı, Gürgentepeli, İkizceli, Kabadüzlü, 
Kabataşlı kardeşlerimin, amcalarımın, piri 
fanilerin, ak sakallı dedelerin, seccadeleri 
üzerinde bizlere ettikleri dualar için teşek-
kür ediyorum.

Korganlı, Kumrulu, Mesudiyeli, Perşem-
beli, Ulubeyli, Ünyeli çocuklara, gençlere, 
hanım kardeşlerime, duaları için, umutları 
için, itimatları için şükranlarımı sunu-
yorum. Sizin duanızla, sizin itimadınız-
la, sizin ahde vefanız, sizin desteğinizle 
Türkiye’yi büyüttük. 11 yılda, dikkatinizi 
çekiyorum, Ordu’ya 7 milyar liralık yatı-
rım gerçekleştirdik. 

Ulaştırmada 1.9 milyar lira, Orman ve su 
işlerinde 530 milyon lira, Eğitimde 475 
milyon lira, Toplu konutta 363 milyon lira, 
Aile ve sosyal politikalarda 342 milyon 
lira, KÖYDES projesiyle 235 milyon lira 
Enerjide 176 milyon lira olmak üzere; 11 
yılda toplam 7 milyar lira tutarında yatı-
rım yaptık. Ordu’da 2 bin 157 yeni derslik 
inşa ettik. 2006’da Ordu Üniversitesi’ni 
kurduk

Ordu’ya kamu-özel ortaklığı finansman 
modeliyle 258 milyon liralık bir yatırım-
la 600 yataklı şehir hastanesi yapıyoruz. 
Toplu konutta; Ordu’da 3 bin 653 konut 
üreterek, Ordulu kardeşlerimizi modern 
hayatın konforuyla tanıştırdık. Karadeniz 
Sahil Yolu’nu tamamladık.

2 adet çift tüp tünel, 2 adet viyadük, 4 
adet köprü, 3 adet köprülü kavşak, 12 
adet alt geçitten oluşan Ordu Çevre Yolu 
projemizin yapım çalışmaları devam edi-
yor. Toplam maliyeti 533 milyon lira olan 
çevre yolunu inşallah 2014 yılı sonunda da 
tamamlayarak trafiğe açacağız. 12 kilomet-
re uzunluğunda 22 tünel inşa ederek, 600 
kilometre uzunluğundaki Ordu-Hatay yolu 
projesini sürdürüyoruz. Ordu-Giresun Ha-
valimanı projemiz devam ediyor, inşallah 
2014’te hizmete alıyoruz.

Sevgili kardeşlerim, sevgili Ordulular…

11 yıl boyunca sizin hizmetkarınız olduk… 
11 yıl boyunca, gece gündüz size hizmet 
ettik… Her gece, başımızı yastığa koyduk, 
“Bugün Allah için ne yaptın, bugün millet 
için ne yaptın” diye kendimize sorduk. 
Dağ demedik, tepe demedik, yüksek de-
medik, alçak demedik yol gittik… Yağmur 
demedik, kar, boran, fırtına demedik, toz 
demedik, çamur demedik ülkemiz için 
çırpındık.

Bu fakir, bu zengin demedik, bu Alevidir, 
bu Sünnidir demedik, bu Türk’tür, bu 
Kürt’tür, bu Laz’dır, Gürcü’dür, Boşnak’tır, 
Roman’dır demedik; “Yaradılanı, yaradan-
dan ötürü severiz” dedik, insan dedik, can 
dedik, biz bu yolda böyle yürüdük.

Biz çok badireler atlattık… Çok tuzakla-
rı boşa çıkardık. Nice tehlikelere göğüs 
gerdik. Bizden, sizin emanetinizi almak 
istediler, sizin emanetinizi vermedik, sizin 
emanetinizi yere düşürmedik. Biz bu gö-
reve talip olduğumuzda bir şey söyledik… 
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Yeter dedik, artık yeter dedik, yeter, söz de, 
karar da, yetki de milletindir dedik…

Ah benim güzel ülkem… Ah benim güzel 
Türkiye’m… Yıllarca bu milleti adam yeri-
ne koymadılar… Yıllarca bu milleti insan 
yerine koymadılar… Fakir dediler, çoban 
dediler, taşralı dediler, köylü dediler aşa-
ğıladılar. Başörtülü dediler, sakallı dediler, 
dindar dediler, Kürt dediler, Alevi, Sünni 
dediler aşağıladılar.

Türkü söylüyor dediler, yazıyor dediler, 
konuşuyor dediler, şiir okuyor dediler 
cezalandırdılar. Siz, her zaman cevabınızı 
sandıkta verdiniz… 27 Mayıs’ı yaptılar, si-
zin hükümetinizi görevden aldılar, ama siz 
sandıkta cevabı verdiniz. 12 Eylül dediler, 
demokrasiyi yok saydılar, siz sandıkta ce-
vabını verdiniz.

28 Şubat dediler, sizin değerlerinizi, sizin 
inançlarınızı tahkir ettiler, sizin seçtiğiniz 
hükümeti alaşağı ettiler, siz sandıkta ceva-
bını verdiniz. 2007’de, sizin partinizi, mil-
letin partisini kapatmak istediler, Meclis’e 
Cumhurbaşkanını seçtirmemek istediler, 
Danıştay’da cinayet işleyip, Türkiye’yi kao-
sa sürüklemek istediler, buna da sandıkta 
cevabı verdiniz.

Bakın, çok açık söylüyorum… Bunların 
derdi bizimle değil, bunların derdi sizin-
le… Bunların derdi hükümetle değil, AK 
Parti’yle değil… Biz vekiliz… Bunların der-
di asille, yani sizinle, yani milletle… Ben, 
1994 yılında, İstanbulluların oylarıyla bü-
yükşehir belediye başkanı seçildim… Açın 
arşivleri, açın eski gazete sayfalarını…

Yazmadıklarını bırakmadılar… Atmadık-
ları çamur kalmadı… Yapmadıkları iftira 
kalmadı… Manşetlerle siyasi suikastler 
düzenlediler. Sermayeyle siyasi suikast 
düzenlediler. Örgütlerle üzerimize geldiler. 
Bir şiiri bahane edip, beni görevden aldılar, 
cezaevine gönderdiler…

20 yıldır çamur atıyorlar, ama attıkları 
çamur bizim değil, onların üzerine yapı-
şıyor. Eğer, bize yönelik iftiralarında, bize 
yönelik ithamlarında, iddialarında zerre 
gerçeklik payı olsaydı, biz bugün burada 
olamazdık, sizin huzurunuzda olamazdık. 
Eğer, bizim zerre kadar kusurumuz, suisti-
malimiz olsaydı, millet bize 7 seçimde yet-
ki vermez, 7 seçimde arkamızda durmazdı. 
Çünkü milletin feraseti büyüktür, basireti 
büyüktür. Millet, kime güveneceğini, kime 
güvenmeyeceğini çok iyi bilir.

Şimdi bakın değerli kardeşlerim… Yol-
suzluk diyorlar… Türkiye, 11 yılda 3 kat 
büyüdü… Millî gelir 230 milyar dolardan, 
784 milyar dolara çıktı. Yolsuzlukla bu olur 
mu? Biz geldik, Türkiye’nin IMF’ye 23.5 
milyar dolar borcu vardı. Mayıs ayında 
bu borcun tamamını ödedik, üstüne bir 
de IMF’ye 5 milyar dolar kredi açtık. Yol-
suzlukla bu olur mu? Merkez Bankamızın 
rezervi 27.5 milyar dolardı. Şu anda Cum-
huriyet tarihimizin rekorunu elde ettik; 
136 milyar dolar döviz rezervimiz var. 

Bu mu yolsuzluk? İşçiden, memurdan, iş-
verenden, zorunlu tasarruf diyerek kesinti 
yaptılar, yıllarca geri ödemediler. Geldik, 
13.5 katrilyon lira devletin çalışanına 
borcunu ödedik. Bu mu yolsuzluk? Konut 
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edindirme yardımı diye kestiler; kayıtları 
bile yoktu. Devletin çalışanına borcu ol-
maz dedik, borcu ortaya çıkardık ve 3.5 
katrilyonu hak sahiplerine ödedik. Bu mu 
yolsuzluk?

Benim Ordulu çiftçi kardeşime yüzde 59 
faiz oranıyla kredi veriliyordu, biz bunu 
sıfır faize kadar çektik. Esnaf kardeşime 
yüzde 47 faiz oranıyla borç veriliyordu, 
bunu yüzde 4’e çektik. Bu mu yolsuzluk? 
Bizden öncekiler ülkeyi yönetemediler, 
yolsuzluk batağına sürüklediler, bankaları 
fona devrettiler ve bu ülkeye, millete, size 
111 milyar lira fatura yüklediler. Biz ülkeyi 
onların ittiği bataktan çıkardığımız gibi, 
ülkemizi Cumhuriyet tarihinde eşi benzeri 
görülmemiş yatırımlara kavuşturduk. Bu 
mu yolsuzluk?

17 bin kilometre yolun, 205 bin dersliğin, 
615 bin konutun inşa edildiği yerde yol-
suzluk olabilir mi? Bizden öncekiler bu 
yatırımları yapamadılar. Bizden öncekiler 
bu hizmetleri getiremediler. Çünkü yolsuz-
luğu onlar yaptılar, usulsüzlüğü, suistimali 
onlar yaptılar ve siz zaten bunun cezasını 
sandıkta onlara verdiniz.

Şimdi bakın sevgili kardeşlerim… Son 
günlerde, yolsuzluk kılıfı altında, son 
derece çirkin bir tuzak kuruluyor. Aziz 
milletimin, bu çirkin tuzağı gördüğünü bi-
liyorum… Buradaki asıl niyeti, asıl hedefi 
gördüğünüzü biliyorum. Büyük Türkiye’ye 
karşı bir tuzak kuruyorlar. Yeni Türkiye’ye 
karşı bir tuzak kuruyorlar. Millî iradeye, 
demokrasiye karşı tuzak kuruyorlar.

Bakın… Faizleri düşürdüğümüz için 11 
yılda Türkiye ne kazandı biliyor musunuz? 
642 milyar lira. Bu parayı ülkemiz kazanır-
ken, milletimiz kazanırken, faiz lobisi kay-
betti. İşte şimdi, bu kayıplarını telafi etmek 
istiyor, Türkiye’yi faiz yoluyla yeniden sö-
mürmek istiyor ve bu tuzakları kuruyorlar.

Sevgili Ordulu kardeşim…

Oyun içinde oyun var… Şimdi bak… 30 
yılda, Türkiye 40 bin insanını terör olayla-
rında kaybetti… 8 binden fazla gencimizi, 
askerimizi, polisimizi, korucumuzu 30 yıl 
içinde şehit verdik. Nice ocaklar söndü, 
nice annelerin, babaların, eşlerin, çocuk-
ların yürekleri kavruldu. Bütün bunların 
yanında, terör nedeniyle, en mütevazi 
tahminle, 1 trilyon liranın üzerinde maddi 
kaybımız oldu.

Şimdi, çözüm süreciyle, Türkiye düşman-
ları, rantiye çevreleri, faiz lobisi, kan tüc-
carları, işte bu büyük kaynaktan mahrum 
kalacaklar. Allah’a hamdolsun, 1 yıldır 
şehirlerimize şehidimiz gelmiyor. 1 yıldır 
ocaklar sönmüyor, yürekler kavrulmuyor, 
analar gözyaşı dökmüyor. Terörden, genç-
lerin kanından beslenenler bundan büyük 
rahatsızlık duyuyor. Rantını kaybedenler, 
işte bu tuzaklarla çözüm sürecini sabote et-
mek istiyor. Biz, çözüm süreciyle çok kirli 
bir tezgâhı bozduk.

Şimdi, çözüm sürecini baltalayarak, o kirli 
tezgahı yeniden kurmaya çalışıyorlar. Ba-
kın… Biz göreve geldiğimizde, Halkbank 
ve Ziraat Bankası’nın görev zararı 24 mil-
yar liraydı. 24 milyar zararda olan 2 kamu 
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bankasını aldık, kara geçirdik, 16 milyar 
liranın üzerinde kar elde ettik.

Bitmedi… Bu 2 banka, karın yanında, 
hazineye 10 milyar lira vergi ödedi. 
Halkbank’ın aktif büyüklüğü 6 kat arttı. 
Halkbank, dünyanın en büyük, en saygın 
bankalarından biri oldu. İşte bundan te-
dirginler. İşte bundan rahatsızlar. Rant-
larını kaybettikleri için, Türkiye’ye tuzak 
kuruyor, Türkiye’ye böyle çirkin komplolar 
hazırlıyorlar.

Açık açık ifade ediyorum… Bu tuzak, bu 
komplo, yurt dışında pişirilmiş, Türki-
ye’deki taşeronlar tarafından, maşalar 
tarafından servis edilmiştir. Ortada çok 
açık bir ihanet var. Biz bu ihanetin, bu 
ajanlık faaliyetinin hesabını soracağız. Bu 
ihanetin hesabını hukuk yoluyla soracağız, 
sandık yoluyla soracağız. Hiç kimse, hiçbir 
çevre, hiçbir karanlık merkez, benim ül-
kemde ameliyat yapamaz.

Geçti o günler… Bu aziz millet buna izin 
vermedi, vermez, vermeyecek. Şu ahlak-
sızlığa bakar mısınız? Benim genel başkan 
yardımcımla ilgili, son derece temiz, iffetli 
bir insanla ilgili, ahlaksız bir filmden kare 
alıyorlar, onu servis ediyorlar. Bu alçak-
lıktır. Bu şerefsizliktir, namussuzluktur, 
ahlaksızlıktır. Hem dindarım diyeceksin, 
hem de gözünü kırpmadan, üstelik de en 
iğrenç biçimde masum insanlara iftira ata-
caksın. Yazıklar olsun.

Ne yaparsanız yapın, bu dine zerre kadar 
zarar veremeyeceksiniz. Bu din azizdir… 
Bu Kuran korunmuştur. Bu alçaklıkları 

yapanları, bunlara sahip çıkanları, bunlara 
kol kanat gerenleri tek tek bulacak, hukuk 
önüne çıkaracağız. Devlette paralel bir yapı 
olamaz. Devlet içinde örgüt asla olamaz. 
Bugüne kadar çetelerle nasıl mücadele et-
tiysek, uluslararası merkezlerin taşeronu 
örgütlerle de aynı şekilde mücadele ede-
ceğiz. Bir tek geri adım atmayacağız. Asla 
ve asla diz çökmeyeceğiz. Burada da söylü-
yorum: Allah bize yeter, millet bize yeter… 
Sizin desteğinizle, sizin hayır dualarınızla, 
biz bu tuzağı da bozacağız, bu tezgâhı da 
Allah’ın izniyle yerle bir edeceğiz.

Sevgili kardeşlerim…

Çok kirli bir ittifak kurdular… Şimdi gaze-
telere, televizyonlara, sermaye çevrelerine, 
sermaye örgütlerine bakın… Siyasi parti-
lere bakın… Yurt dışındaki, yurt içindeki 
o malum çevrelere bakın… Bir araya gel-
meleri tahayyül dahi edilemeyen kişiler, 
kuruluşlar, çevreler, şu anda hükümete 
karşı, millî iradeye karşı, demokrasiye kar-
şı ortak hareket ediyorlar.

Darbe dönemlerinde kurulan ittifak bir 
kez daha kuruldu. Vesayet dönemlerinde 
kurulan ittifak tekrar kuruldu. CHP, MHP, 
TÜSİAD, malum medya, malum sermaye 
tekrar bir araya geldi. Siz bu oyunu bozar-
sınız… Millet bu oyunu bozar ve bozacak. 
Defalarca bozdunuz, defalarca bu tuzakları 
alt üst ettiniz. İnanıyorum ki yine bozacak-
sınız.

Bu ittifaklar, bu hileler, bu tuzak ve 
komplolar, büyük Türkiye yürüyüşünü 
engelleyemeyecek. 2023’e hep birlikte 
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yürüyeceğiz. 2023 Türkiye’sini hep bir-
likte inşa edeceğiz. Türkiye’yi vesayetten 
kurtaracağız. Türkiye’yi karanlık örgüt-
lerden temizleyeceğiz. İleri demokrasiyle, 
kardeşlikle, özgürlükle, tam bağımsızlıkla, 
Yeni Türkiye’yi birlikte inşa edeceğiz. Bü-
yüyen Türkiye’den rahatsız olanların, işte 
bu komploları düzenleyenlerin, inşallah 
hevesleri kursaklarında kalacak.

Sevgili kardeşlerim, sevgili Ordulular…

Biz, hizmet için geldik. Biz geride eser bı-
rakmak için, şu gök kubbede hoş bir sada 
bırakmak için geldik. Bakın sadece şu son 
3 ay içinde, 15 şehrimizde 11.5 milyar lira-
lık eser ve yatırımı milletimizin hizmetine 
sunduk. 5.5 milyar lira bedelle tamamladı-
ğımız MARMARAY’ı, asrın projesini hiz-
mete açtık. Ankara’da, Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı’mızın 3 milyar liralık yatırımla-
rını hizmete açtık.

Yani son 3 ay içinde, 20 milyar liralık yatı-
rımı milletimizle, ülkemizle, şehirlerimizle 
buluşturduk. Bugün de, bu toplu açılış 
töreniyle Ordu ve ilçelerinde tamamladı-
ğımız 166 milyon liralık yatırımı hizmete 
alıyoruz. Ordu Üniversitemizin bin seyir-
cili kapalı spor salonunu, eğitim fakültesi 
binasını tamamladık, bugün resmî olarak 
açıyoruz.

Millî Eğitim Bakanlığı’mızın tamamladığı 
17 ayrı yatırımı, anaokulu, ilkokul, ortao-
kul ve liseleri bugün resmî olarak açıyoruz. 
TOKİ 648 konutu tamamladı, bugün açı-
yoruz. Orman ve Su İşleri Bakanlığı’mızın, 
DSİ’nin yatırımlarını yine bugün açıyoruz. 

Sağlık Bakanlığı’mızın, Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı’mızın, Gençlik ve 
Spor Bakanlığı’mızın, İl Özel İdaremizin 
yeni yatırımlarını bugün Ordu’ya kazan-
dırıyoruz. Aynı şekilde, ilçe belediyele-
rimizin yatırımlarının da resmî açılışını 
yapıyoruz.

Ünye ve Fatsa’daki yatırımları da dâhil et-
tiğinizde, toplamda 632 milyon liralık ya-
tırımı Ordu’ya kazandırıyoruz. Bu yatırım-
ların Ordu’ya hayırlı olmasını diliyorum. 
Emeği geçen tüm kuruluşlarımızı tebrik 
ediyorum.

Sevgili kardeşlerim…

Biliyorsunuz Ordu’yu da artık Büyükşehir 
statüsüne kavuşturduk. 30 Mart seçim-
lerinde, Ordu’da Büyükşehir Belediye 
Başkanı’nı seçeceksiniz… Büyükşehir 
Ordu, inşallah tüm Türkiye’ye büyük bir 
ders verecek. Biz de, büyük projelerimizle, 
Ordu’yu daha da büyütmeye devam edece-
ğiz. Bizlerden dualarınızı eksik etmeyin. 
Rabbim, kardeşliğimizi daim eylesin.

Rabbim, birliğimizi, beraberliğimizi, mu-
habbetimizi muhafaza eylesin diyorum. 
Açılışını yaptığımız yatırımların tekrar 
hayırlı olmasını diliyor, hepinizi Allah’a 
emanet ediyor, sevgilerimi, saygılarımı 
sunuyorum.
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Sevgili Giresunlular, sevgili kardeşlerim, 
çok değerli vatandaşlarım...

Sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, 
muhabbetle selamlıyorum. Buradan, 
Giresunlu tüm kardeşlerime, merkezde, 
ilçelerde, köylerdeki tüm kardeşlerime se-
lamlarımı, sevgilerimi yolluyorum.

Dün, Samsun, havalimanında bizi bağrına 
bastı. Ünye, Fatsa, Ordu’da Karadeniz bizi 
bağrına bastı. İşte bugün Giresun’dayız… 
Bugün Giresun bizi bağrına basıyor. Bu-
gün Giresun’daki kardeşlerim bizi kucak-
lıyor. Allah sizlerden razı olsun… Rabbim, 
kardeşliğimizi, birliğimizi, muhabbetimizi 
daim eylesin. Allah, bu güzel ülkeye zeval 
vermesin; bu aziz millete taşıyamayacağını 
yüklemesin.

Sevgili kardeşlerim, sevgili Giresunlular…

Biz, ülke olarak, millet olarak, çok büyük 
acılar yaşadık, büyük imtihanlardan geç-
tik, çok büyük badireler atlattık. Kanımızı 
vererek, canımızı vererek, dedelerimizi, 
ninelerimizi, hatta kadınları, çocukları 
şehit vererek İstiklalimizi kazandık. Biz, 

istiklale aşık bir milletiz… Ne diyor İstiklal 
Marşı?
Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet

Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklal…

Evet… Biz, istiklalimizden zerre kadar ta-
viz vermeyiz. Biz, bağımsızlığımızdan zer-
re kadar taviz vermeyiz. Şunu dost da, düş-
man da çok iyi bilsin… Eğer, istiklalimize 
el uzatan olursa, eğer bu ülkeye el uzatan 
olursa, eğer bu ülkeyi karıştırmak için kirli 
tuzaklar kurulursa, biz o elleri kırarız, biz 
o tuzakları bozarız.

Benim bu güzel ülkemde hiç kimse ame-
liyat yapamaz. Birtakım kirli eller, bir 
takım çevreler, benim bu güzel ülkemde 
kaos çıkaramaz, benim bu güzel ülkemin 
büyümesini durduramaz. Hangi örgütü 
kullanırlarsa kullansınlar… Hangi maşayı 
kullanırlarsa kullansınlar… Hangi ajanı, 
hangi haini kullanırlarsa kullansınlar… Bu 
millet istiklali uğruna, o uluslararası ör-
gütlere de, onların maşa örgütlerine de ge-
reken cevabı gerektiği gibi vermesini bilir.

Herkes haddini bilecek… Sizin karşınızda 
Türkiye Cumhuriyeti devleti var; sizin kar-
şınızda asırlardır kutlu bir yürüyüş yapan 

Toplu Açılış Töreni

Giresun | 22 Aralık 2013
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millet var. Türkiye, öyle eski Türkiye de-
ğil… Türkiye, karanlık odakların, onların 
maşa örgütlerinin, hainlerin, ajanların, bü-
yükelçi kılığındaki provokatörlerin gelip 
istedikleri gibi davranabilecekleri, operas-
yon yapabilecekleri bir ülke değil.

Bunlar eskide kaldı… Bunlar 27 Mayıs’ta 
kaldı, 12 Eylül’de, 28 Şubat’ta kaldı… Bu 
millet uyandı… Bu millet güçlendi… Hiç 
kimse bu ülkeye, bu millete diz çöktüre-
mez. Tarih boyunca olmadı, bundan sonra 
da hiç kimse bu milletin boynuna Altın 
Lale takamaz.

Şimdi bakın sevgili kardeşlerim… Bir 
haftadır, yargıdaki, emniyetteki bir takım 
odaklar eliyle, Türkiye’de bir komplo uygu-
lamaya kondu. Yolsuzluk kisvesi altında, 
son derece hukuksuz, son derece çirkin, 
aynı zamanda da son derece karanlık bir 
tuzak kuruluyor.

Bakın ben burada, Giresun’da söylüyo-
rum… Yolsuzluk, bu işin sadece kılıfıdır… 
Bizim yolsuzluk konusunda hassasiyeti-
miz zaten bellidir. Ama sizi aldatmasın-
lar… Oluşturmak istedikleri algıya sakın 
ha itibar etmeyin… Birtakım gazetelerin, 
birtakım ajanların, hukuku çiğneyerek 
yayınladıkları görüntülere, fotoğraflara, 
attıkları manşetlere, kullandıkları dile, 
kullandıkları kavramlara sakın ha aldan-
mayın. Bu komplonun amacı başka… Bu 
tuzağın amacı başka…

Bakın, şimdi burada, Giresun’da da size 
küçük bir hesap yapacağım… Biz göreve 
geldiğimizde, Türkiye’de faiz oranı yüzde 

63’tü… Yüzde 63… Giresunlu kardeşim… 
Sen çalışıyorsun, emeğinin yüzde 63’ü fai-
ze gidiyordu… Giresunlu çiftçi kardeşim… 
Sen üretiyorsun, ürettiğinin yüzde 63’ü fa-
ize gidiyordu… Balıkçı kardeşim, sanayici, 
esnaf, tüccar kardeşim… Sen çalışıyordun, 
alın terinin yüzde 63’ü faize gidiyordu.

2002’de, bizim bütçemizin yüzde 45’i faiz 
ödemelerine gidiyordu… Yüzde 45… büt-
çenin neredeyse yarısı, faiz ödemek için 
kullanılıyordu… Peki, biz ne yaptık? Faiz 
oranını yüzde 4.5’lara kadar çektik… Mayıs 
ayında, o malum gezi olayları başlamadan 
hemen önce, faiz oranı tarihinin en düşük 
seviyesine, yüzde 4.5’a kadar geriledi.

Bütçeden de artık yüzde 13 oranında faiz 
ödemesi noktasına geldik. Peki? Türkiye 
bu işten ne kazandı? Türkiye, 11 yıl için-
de, faizleri düşürdüğü için 642 milyar lira 
kazandı… İşte bu yolları biz o paralarla ya-
pıyoruz. Okulları işte o cebimizde kalan pa-
ralarla yapıyoruz. Faize bu yüksek miktarı 
ödemediğimiz için, hastaneler yapıyoruz, 
barajlar yapıyoruz, fındığa, çaya, buğdaya 
hakkını veriyoruz.

Ülkemizin kaynaklarının faiz olarak bir 
yerlere aktarılmasına engel olduğumuz 
için, fakirin elinden tutuyor, engelliye, dul 
kalmış hanım kardeşlerime, oğlu askerde 
olan ailelere, çocukları okuyanlara, üniver-
site öğrencilerine bunları verebiliyoruz. 
Şimdi ne oldu? Bundan birileri rahatsız 
oldu… Nasıl olmasınlar? 11 yılda Türkiye 
faizi düşürerek 642 milyar lira kazandı; 
ama öbür yandan, 11 yılda birileri 642 mil-
yar lira kaybetti.
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İşte mesele bu, işte dertleri bu… Kaybettik-
leri o faizi geri almak istiyorlar. Türkiye’yi 
eskiden olduğu gibi yağmalamak, sömür-
mek istiyorlar. Bunu nasıl yapacaklar… 
İstikrarı bozacaklar. Güven ortamını bo-
zacaklar. Huzuru bozacaklar. Terörü geri 
getirecekler. Türkiye’nin ufkunu kararta-
cak, faizi yükseltecek, eskiden olduğu gibi 
milletin kanını emmeye devam edecekler.

İşte geçen hafta kurulan tuzak budur. Ne 
yazık ki Türkiye içindeki bir takım örgüt-
ler de, bu kirli tuzakta taşeron olmuş, maşa 
olmuş, bu kirli tezgahın değirmenine su 
taşımıştır. Mesele yolsuzluk filan değil… 
Sakın bu kirli manşetlere itibar etmeyin… 
O kılıf… Biz o meseleyi hallederiz, gereği 
ne ise yaparız, hiç merak etmeyin… Ama 
buradaki asıl mesele Türkiye, mesele Bü-
yük Türkiye, mesele Yeni Türkiye…

Onun üstesinden de inşallah hep birlikte 
geleceğiz. Geliyorum bir başka konuya… 
Allah’a hamdolsun… Şu Giresun’a, 1 yıldır 
terör nedeniyle yeni şehitler gelmiyor… 
1 yıldır şu Giresun’da anneler ağlamıyor, 
babaların yürekleri dağlanmıyor, ocaklar 
sönmüyor. Sadece Giresun’da değil, 81 vi-
layette huzur var, güvenlik var.

İşte bu da birilerini rahatsız ediyor… Ne-
den? Çünkü, 30 yıllık dönemde Türkiye, 
1 trilyon liranın üzerinde bu terör mese-
lesine kaynak aktarmak zorunda kalmış. 
1 trilyon lira… Şimdi çözüm süreci, işte 
bu 1 trilyon liranın Türkiye’de kalmasını 
sağlayacak. Bu terörden kim kazanıyordu? 
Silah tüccarı kazanıyordu. Faiz lobisi kaza-

nıyordu. Türkiye düşmanları kazanıyordu. 
Kan lobisi, kaos lobisi kazanıyordu.

Şimdi biz, çözüm süreciyle birlikte, işte 
bu lobilerin hepsini elimizin tersiyle ittik. 
Daha önce faize giden 642 milyar lirayı na-
sıl milletimizin hizmetine verdiysek, şimdi 
teröre harcanan parayı da, aynı şekilde 
milletimize aktaracak, 2023 hedeflerimize 
ulaşmak için kullanacağız. Ama böyle ya-
parak o malum lobilerin ayaklarına basmış 
olduk, nasırlarına basmış olduk. 

İşte bundan çok ciddi rahatsız oldular. 
Geçtiğimiz hafta kurulan tuzak, işte bu 
çözüm sürecine kurulmuş bir tuzaktır. 
Geçen hafta kurulan tuzağın manası çok 
ama çok açıktır: “Huzuru bozalım, istikrarı 
bozalım, faizi yükseltelim, teröre can vere-
lim ve daha çok kazanmaya devam edelim” 
diyorlar. Biz de işte buradan açık açık ilan 
ediyoruz… 

Bu tuzağı bozacağız… Bu oyunu bozaca-
ğız… Türkiye üzerinde yapılan kirli he-
sapları alt üst edeceğiz… Benim ülkeme 
yıllarca bedel ödettiler. Ama yağma yok, 
artık hiç kimse milletime böyle bedeller 
ödetemeyecek… Biz, sizin hükümetiniz 
olarak, milletin hükümeti olarak, bu ulus-
lararası karanlık çevrelere karşı, bu devlet 
içine sızmış, paralel devlet arayışındaki 
örgüt ve çetelere karşı mücadele vermeye 
devam edeceğiz.

Şimdi bakın sevgili Giresunlular… Bu ha-
diselerin başlamasıyla, Türkiye’de bir kez 
daha çok kirli bir ittifak oluştu… Kimin 
kimle hareket ettiğine lütfen çok dikkat 
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edin… Hangi gazetelerin ortak manşet at-
tığına dikkat edin. Hangi televizyonların 
aynı dili kullandığına dikkat edin. Hangi 
sermaye gruplarının bir araya geldiğine 
dikkat edin. Bu süreçte CHP’nin aldığı tav-
ra, MHP’nin aldığı tavra dikkat edin…

Tıpkı 27 Mayıs’ta olduğu gibi, ip gibi bir 
çizgide buluştular. Tıpkı 12 Eylül’de oldu-
ğu gibi, birbirleriyle ittifak yaptılar. Tıpkı 
28 Şubat’ta olduğu gibi, tek ses oldular, tek 
vücut oldular. İşte 12 Eylül halkoylama-
sında gördünüz… Kimlerin kimlerle aynı 
hizaya geldiğini siz o zaman gördünüz. 
Şu anda da aynısını yapıyorlar… Şimdi 
yeni müttefikleri de var… Büyükelçiler 
üzerinden benim vatanımı karıştırmaya 
çalışıyorlar.

Uluslararası basını kullanarak benim ülke-
me operasyon yapmaya çalışıyorlar. Çirkin 
kasetlerle, çirkin komplolarla, iftirayla, 
ithamla, karalamayla, benim milletimi 
güya dize getirmeye çalışıyorlar. Dindar 
kisvesi altında, bazı zavallı örgütleri taşe-
ron olarak kullanıp, maşa olarak kullanıp, 
benim bu güzel ülkemde kaos oluşturmak 
istiyorlar… Millet bu ittifakı da bozar… 
Siz, bu kirli ittifakları defalarca bozdunuz, 
bundan sonra da bozarsınız.

Biz bu yolda milletimizle yürüyoruz… Biz, 
yanımıza kirli uluslararası basını alarak 
yürümüyoruz. Biz kasetlerle yürümüyo-
ruz. Biz yolunu şaşırmış büyükelçilerle 
yürümüyoruz. Biz milletle yürüyoruz mil-
letle… Bize önce Allah yeter, sonra millet 
yeter… Onlar kimlerle yürürse yürüsün, 
biz milletle yürüyeceğiz. Biz milletin du-

asıyla bugünlere geldik, milletin duasıyla 
istikbale yürüyeceğiz.

Sevgili kardeşlerim… sevgili Giresunlu-
lar…

Sizin emanetinize el uzatmaya çalışıyorlar. 
O emanete uzanan elleri inşallah kıracağız. 
Sizin iradenize, millî iradeye el uzatmaya 
çalışıyorlar… O kirli elleri inşallah kıra-
cağız. Bu ülke bağımsız kalacak. Bu ülke, 
uluslararası örgütlerin operasyon sahası 
olmadı, olmayacak. Yolsuzluk kılıfı altında 
bu ülkede faiz lobisinin, savaş lobisinin, 
kan lobisinin operasyon yapmasına biz 
müsaade etmeyeceğiz.

İşte 30 Mart’ta siz bu oyunu bozacaksınız… 
30 Mart’ta millet kazanacak. 30 Mart’ta 
demokrasi kazanacak. Bu çeteler kaybede-
cek, bu örgütler tasfiye edilecek, 30 Mart’ta 
bir kez daha milletin dediği olacak. Hiç 
kimsenin endişesi olmasın. Hiç kimse mo-
ralini bozmasın. Kimse yeise düşmesin… 
Eğer onların bir hesabı varsa, Allah’ın da 
bir hesabı var. Eğer onların bir tuzağı var-
sa, bu aziz milletin de bir tuzağı var.

Şimdi sizlerden bir şey rica ediyorum… Bu 
medyada, son derece bilinçli, son derece 
örgütlü, kasıtlı şekilde, ülkeye karşı, mille-
te karşı operasyon yapılıyor. Bu haberlere 
karşı dikkatli olun… Bir fasık, bir ajan, 
bir hain size haber getirdiğinde, ona inan-
mayın… Siyasi partileri lütfen dikkatle 
izleyin… Kimin nerede durduğuna, kimin, 
kimin değirmenine su taşıdığına lütfen 
dikkat edin.
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28 Şubat’ta darbeye payandalık yapan 
sermayeye karşı dikkatli olun… Onların 
geçmişini unutmayın, bugün yaptıklarını 
çok iyi analiz edin. İçinizdeki fitnecilere, 
kışkırtma yapanlara karşı lütfen dikkatli 
olun. Biz, Allah’ın izniyle bu kirli komplo-
yu da aşacak, bugünleri de geride bırakaca-
ğız. Bu süreçten alnımızın akıyla çıkacağız, 
milletçe güçlenerek çıkacağız. Yeter ki bir 
olalım… Yeter ki beraber olalım… Yeter ki, 
76 milyon, hep birlikte kardeş olalım…

Şimdi buradan size soruyorum… Öyle 
bir cevap verin ki Trabzon duysun, Ordu 
duysun… Öyle bir cevap verin ki, Ankara 
duysun, İstanbul duysun… Öyle bir cevap 
verin ki, karanlık merkezler sizi duysun. 
Giresun! Demokrasiye sahip çıkıyor mu-
yuz?

Giresun! Millî iradeye sahip çıkıyor mu-
yuz? Giresun! Bağımsızlığımıza sahip 
çıkıyor muyuz? Kardeşliğe sahip çıkıyor 
muyuz? Büyük Türkiye’ye, Yeni Türkiye’ye 
sahip çıkıyor muyuz? Evet… Bu iş bitmiş-
tir… İnanın, sizin şu coşkunuzu, şu heyeca-
nınızı gören o karanlık merkezler, o karan-
lık örgütler, şu anda hesaplarının alt üst 
olduğunu da görüyorlar. Allah sizlerden 
razı olsun…

Sevgili kardeşlerim, sevgili Giresunlular…

Bugün, Giresun’da, bir büyük açılış coş-
kusunu yaşıyoruz… Önce Giresun’da 123 
milyon liralık, yani eski parayla 123 trilyon 
liralık yatırımı açıyor, ardından Görele’ye 
geçiyor, orada da 8.5 milyon, yani 8.5 tril-
yon liralık yatırımı hizmete sunuyoruz. 

Özel sektörümüzün yatırımlarını da ekle-
diğinizde, Giresun’da bugün toplamda 136 
milyon liralık yatırımı resmî olarak sizlere 
kazandırıyoruz.

Girusun Üniversitemizin Tirebolu İle-
tişim Fakültesi ve Merkez Araştırma 
Labarotuvarı tamamlandı. Millî Eğitim 
Bakanlığı’mız, Giresun ve ilçelerinde 
anaokullarını, liseleri, meslek liselerini 
tamamladı. Sağlık Bakanlığı’mız, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’mız, Orman 
ve Su İşleri Bakanlığı’mız, Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığı’mız, Gençlik ve Spor 
Bakanlığı’mız, İl Özel İdaremiz, Vakıflar 
Bölge Müdürlüğümüz, Giresun’da çok sa-
yıda hizmeti, eseri, yatırımı tamamladı.

TOKİ, Giresun’da 500 konutu daha ta-
mamladı. Bu arada, Dereli, Kulakkaya 
Yaylası’nda özel sektörümüz 4.5 milyon 
liralık bir otel yatırımını bitirdi. Bunların 
tamamını, bugün, resmî olarak Giresun’a 
kazandırıyoruz. Hepsinin hayırlı olmasını 
diliyorum. Emeği geçen tüm Bakan arka-
daşlarımızı, kurumlarımızı, özel sektörü-
müzü tek tek tebrik ediyorum.

Giresun için hizmet üretmeye, eser üret-
meye devam edeceğiz. Bakın, 11 yılda 
Giresun’a 6 milyar lira tutarında, yani 6 
katrilyon tutarında yatırım kazandırdık.

Ulaştırma’da 2.4 milyar lira, Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık’ta 810 milyon lira, eğitimde 
259 milyon lira, Toplu konutta 245 milyon 
lira, Orman ve Su İşleri’nde 210 milyon 
lira, Aile ve Sosyal Politikalar’da 201 mil-
yon lira, sağlıkta 169 milyon lira, enerjide 
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115 milyon lira yatırım yaptık. Giresun’da 
1.174 yeni derslik inşa ederek derslik sayı-
sını yüzde 31 oranında artırdık.

2006 yılında kurduğumuz Giresun Üni-
versitesi bünyesinde10 fakülte, 3 enstitü, 
11 meslek yüksekokulu, 5 yüksekokul ve 
1 devlet konservatuarı açtık. 2002 yılın-
da 1.050 olan yükseköğrenim yurt yatak 
kapasitesini bugün 3 bin 948’e ulaştırdık. 
Kamu-özel ortaklığı modeli ile Giresun’a 
350 yatak kapasiteli bir şehir hastanesi 
yapıyoruz.

Proje bedeli 151 milyon lira olan hastane 
için çalışmalarımız sürüyor. TOKİ kanay-
la Giresun’a 1.332 konut inşa ettik. Ülke 
geneline yayılan bölünmüş yol seferber-
liğinden Giresun da payına düşeni aldı. 
Giresun’a 2002 yılına kadar 28 kilometre 
bölünmüş yol yapılmışken, 2003-2012 yıl-
ları arasında 3 kattan fazla bölünmüş yol 
yaparak Giresun’daki toplam bölünmüş 
yol mesafesini 112 kilometreye çıkardık.

Giresun’daki karayolu ağını ise 751 kilo-
metreye ulaştırdık. 2 bin 200 rakımlı Eğri-
bel Geçidine tünel yapımı çalışmalarımız 
devam ediyor. Çift tünel ve 1.782 metrelik 
bağlantı yolundan oluşan Eğribel Geçidi 
tünelini en kısada sürede tamamlayıp hiz-
mete alacağız. Trabzon-Tirebolu-Gümüş-
hane-Erzincan Demiryolu Projemizle ilgili 
çalışmalarımız sürüyor.

Bu demiryoluyla Giresun ile Doğu Ana-
dolu Bölgesi arasında demiryolu irtibatı 
sağlanacak, Giresun’un iç bölgelerle ulaşı-
mı kolaylaşacak ve ticari hayat canlılık ka-

zanmış olacak. Doğu Karadeniz’i dünyaya 
ulaştıracak ve Türkiye’nin deniz üzerine 
inşa edilen ilk havalimanı olan Ordu-Gi-
resun Havalimanı projemiz süratle devam 
ediyor.

Yıllık 3 milyon yolcu kapasiteli olacak 
olan Ordu-Giresun Havalimanı’nın 2014 
yılında tamamlayarak hizmete açacağız. 
İnşallah havalimanının tamamlanmasıyla 
Giresun eğitimde, ticarette, turizmde ve 
diğer birçok alanda şaha kalkacak.

Tarımda; Giresun’a 810 milyon lira tuta-
rında tarım desteği sağladık. Dünya üreti-
minin yüzde 75’ini, ticaretinin ise yüzde 
85’ini gerçekleştirdiğimiz fındıkta, yıllar-
dır süregelen sorunlara kalıcı çözümler ge-
tirmek için Yeni Fındık Stratejisini oluştur-
duk, fındık üreticimizi mağdur etmedik.

Enerjide; Giresun’da son 11 yılda yapılan 
toplam kamu yatırımı 90 milyon liraya, 
2002 yılından 2012 yılına kadar toplam 
enerji sektörü yatırımı ise 115 milyon lira-
ya ulaştı. 2010 yılında Giresun’u doğalgaz-
la tanıştırdık. Yapılan 34.3 milyon liralık 
yatırım sayesinde bugün Giresun nüfusu-
nun yüzde 41’ine doğalgaz arzı sağlanmış 
durumda.

2003-2012 döneminde Sosyal Yardımlaş-
ma ve Dayanışma Vakıfları eliyle vatan-
daşlarımıza toplam olarak 195.5 milyon 
lira tutarında ayni ve nakdi yardım yaptık. 
Giresun’da 2003 yılında ihtiyaç sahiple-
rine yıllık 3.7 milyon lira kaynak ulaştı-
rılırken, 2012 yılında ulaştırılan kaynak 
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miktarı 18.6 kat artarak yıllık 69 milyon 
liraya ulaştı.

Biliyorsunuz 2012 yılında eşi vefat etmiş 
ve hiçbir sosyal güvencesi olmayan hanım 
kardeşlilerimize iki ayda bir 500 lira tuta-
rında maaş uygulaması başlattık. Bugün 
Giresun’daki 2 bin 246 hanım kardeşimiz 
bu uygulamadan yararlanıyor. Askerleri-
mizin gözü arkada kalmasın diye muhtaç 
durumda bulunan asker alilerimize de 
askerlik süresince aylık 250 lira tutarında 
maaş bağladık. 

Bugün Giresun’daki 106 asker ailesi bu uy-
gulamadan yararlanıyor. Bu hizmetlerimi-
ze hiç hız kesmeden devam edeceğiz. Hem 
Türkiye’yi büyütecek, hem şehirlerimizi 
büyüteceğiz. Hiçbir engele takılmadan, 
milletin istikametinde, 2023’e doğru ka-
rarlı adımlarla yürüyeceğiz. Giresun’a, bize 
verdikleri destekten dolayı bir kez daha 
teşekkür ediyorum.

Allah, yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyo-
rum. Tekrar açılışların hayırlı olmasını di-
liyor, hepinizi sevgiyle selamlıyor, Allah’a 
emanet olun diyorum.
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Değerli Göreleliler, sevgili Giresunlular, 
çok değerli kardeşlerim...

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, 
resmî açılışlarını yaptığımız yatırımların 
Görele’mize, ülkemize hayırlı olmasını 
diliyorum. Bugün, Görele Güzel Sanatlar 
Fakültesi’nin, Nihat Gürel Anadolu Öğret-
men Lisesi’nin, Görele Adalet Sarayı’nın, 
Çavuşlu Spor Tesisinin resmî açılışlarını 
yapıyoruz. 

Toplam 8 milyon 410 bin liralık bu eser-
lerin Görele’mize hayırlı olmasını diliyo-
rum. Bu yatırımların Görele’ye kazandı-
rılmasında emeği geçen Bakanlıklarımızı, 
kurumlarımızı, emeği geçenleri kutluyor, 
kendilerine teşekkür ediyorum.

Değerli kardeşlerim…

11 yıldır, sizden aldığımız yetkiyle, sizinle 
birlikte, sizinle omuz omuza, Türkiye’yi 

Toplu Açılış Töreni

Görele, Giresun | 22 Aralık 2013
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kutlu bir yolda büyütmeye devam edi-
yoruz. 3 Kasım 2002’de siz bize yetki 
verdiniz, vazife yüklediniz. Siz bizden, 
Türkiye’yi büyütmemizi istediniz. Bizden, 
yolsuzlukları, yasakları, yoksulluğu bitir-
memizi istediniz.

Bizden, Türkiye’yi huzura, istikrara, gü-
venliğe kavuşturmamızı, Türkiye’nin 
itibarını yüceltmemizi istediniz. Sizden 
aldığımız yetkiyle, 11 yıldır, sizin göster-
diğiniz istikamette kararlılıkla ilerliyoruz. 
Sizin verdiğiniz yetkinin dışına asla çık-
madık. Sizin verdiğiniz vazifeyi asla ihmal 
etmedik. Bizim rotamızı millet çizer dedik, 
bizim partimiz milletin partisidir dedik ve 
siz ne talimat verdiyseniz biz onu yaptık.

Son 11 yıl içinde, sandık yoluyla 7 kez 
huzurunuza çıktık, size hesabımızı verdik. 
Allah’a hamdolsun, her seferinde huzu-
runuza alnımızın akıyla çıktık. Vazifesini 
yerine getiren, makamının hakkını veren, 
milletin partisi olduğunu ispat eden bir 
kadro olarak, gönül huzuruyla karşınıza 
çıktık. Siz bize inandınız, güvendiniz ve 7 
seçimde bize artan oranda destek verdiniz.

Bakın burada şunu bilmenizi istiyorum… 
Siz, bu kadroyu, bu partiyi, bu hükümeti 
desteklerken, birileri bundan çok rahatsız 
oldu ve olmaya devam ediyor. Sandıktan 
rahatsız oldular. Millî iradeden rahatsız 
oldular. Milletten rahatsız oldular. Türkiye 
büyüdükçe bunlar rantlarını kaybediyor. 
Türkiye büyüdükçe, bunların çıkarları ze-
deleniyor.

İşte onun için düşük faizden rahatsızlar. 
Huzurdan, istikrardan, güven ortamından 
rahatsızlar. Bunlar, çözüm sürecinden ra-
hatsızlar… Şehit cenazesi gelmiyor ya, işte 
bundan rahatsız oluyorlar. Anneler, baba-
lar ağlamıyor, ocaklar sönmüyor ya, işte 
bundan rahatsız oluyorlar.

Biz onları rahatsız etmeye devam edeceğiz. 
Türkiye’yi rahata kavuşturacak, Türkiye 
düşmanlarını rahatsız etmeye devam ede-
ceğiz. Üzerimize neyle gelirlerse gelsinler… 
Biz bu oyunu bozacağız, millet bu oyunu 
bozacak. Hem o uluslararası çevrelerden, 
hem de onların Türkiye içindeki uzantısı 
olan örgütlerden bunun hesabını mutlaka 
soracağız.

Hiç kimsenin endişesi olmasın. Hiç kimse 
moralini bozmasın, umudunu kaybetme-
sin… Biz bu ülkeyi sokakta bulmadık… Biz 
bu ülkeyi, şehitlerimizin kanıyla, şehitle-
rimizin, gazilerimizin kahramanlığıyla 
inşa ettik. Biz bu ülke üzerinde ameliyata 
izin vermeyiz. Bu ülkenin bağımsızlığına, 
ülkemizin çıkarlarına, ülkemizin hedef-
lerine yönelik hiçbir operasyona eyvallah 
demeyiz.

Sevgili kardeşlerim…

Geçtiğimiz hafta içinde kurulan tuzak, 
altını çiziyorum, yolsuzluk kisvesine sak-
lanmış, yurtdışında yazılmış, taşeronlar 
tarafından uygulamaya konulmuş kirli bir 
tuzaktır. Minareyi çalmak istediler, ona 
yolsuzluk kılıfı takmaya çalışıyorlar. Mille-
tim bu numaraları yutmaz, yutmuyor. Mil-
letim bunlara gereken cevabı verecek. Hem 



307

Yeni Türkiye Vizyonu | Ya Allah Bismillah-5

devlet içine sirayet eden çetelere, hem de 
onların efendilerine bu millet cevabını çok 
sert şekilde verecek.

Bugüne kadar bize oyun kuranların hepsi 
de kendi oyunlarında boğuldular. Biz hâlâ 
dimdik ayaktayız, ama onların hiçbiri 
yoklar. Bugün de, başka bir takım yollarla, 
başka bir takım vasıtalarla yine bize çelme 
takmaya, bizi yıkmaya çalışıyorlar. Karşı-
mızdakiler hiçbir kural, hiçbir kaide, hiç-
bir ölçü tanımıyorlar. Amaçlarına ulaşmak 
için her yolu mübah görüyorlar. Ama biz 
onlar gibi olamayız. Biz yalanla toplumu 
yönlendirmeye çalışamayız. 

Biz iftirayla insanların şereflerini, haysi-
yetlerini ayaklar altına alamayız. Biz ama-
cımıza ulaşmak için kendi can düşmanla-
rımızla kol kola giremeyiz, onların dümen 
suyunda yol alamayız. Çünkü biz mahşer 
gününün sahibi olan Allah’a hesap verece-
ğimizi biliyoruz. Çünkü biz yaptığımız her 
iş için, attığımız her adım için milletimize 
hesap vermekle mükellefiz. 

Bugüne kadar her belayı nasıl def ettiysek, 
bugün karşılaştığımız musibetleri de, aynı 
şekilde inşallah başımızdan savacağız. Bu 
süreçten aklanarak, bu süreçten güçlene-
rek çıkacağız. Büyük Türkiye’den rahatsız 
olanlara inat, bölgesinde ve dünyada etkin 
bir güç olan Büyük Türkiye’yi inşa edece-
ğiz.

Bu ülkeyi tefecilere, çetelere, mafyaya, kirli 
örgütlenmelere kurban etmeyeceğiz. Bu 
ülkeyi faiz lobilerine, sermaye çevrelerine, 
baronlara emanet etmeyeceğiz. Kirli itti-

fakların bu ülkenin üzerine karabasan gibi 
çökmesine izin vermeyeceğiz. Uluslararası 
çetelerden ihale alan kiralık örgütlerin 
bu ülkenin üzerine çöreklenmesine izin 
vermeyeceğiz. İstedikleri kadar tehditler 
savursunlar, istedikleri kadar şantaja, pro-
vokasyona başvursunlar, asla bu tehditle-
re, asla bu şantajlara boyun eğmeyeceğiz.

Sevgili kardeşlerim…

Bakınız, Türkiye, şu son 11 yıl içinde, 
bizim politikalarımız, bizim iktidarımız 
sayesinde 3 kat, 4 kat büyüdü. Türkiye’nin 
hazinesi, Merkez Bankamızın kasası şu son 
11 yılda 136 milyar dolarlık bir rezerve 
ulaştı. Türkiye, şu son 11 yılda, sadece ve 
sadece faizleri düşürdüğü için ne kadar 
kazandı biliyor musunuz? 642 milyar lira. 
Eğer biz, faizleri düşürmeseydik, bu 642 
milyar lira, milletin cebine gitmeyecekti, 
doğrudan doğruya faiz lobisinin cebine 
gidecekti.

Ama biz buna izin vermedik… Milletin alın 
terinin, milletin ekmeğinin, milletin eme-
ğinin zayi olmasına izin vermedik, verme-
yeceğiz de… Rahatsızlık burada işte… Bir 
de savaş baronları, savaş lobisi var tabii… 
Onlar da rahatsız… Onlar da eski Türkiye 
özlemi içinde… Şu son 30 yılda, Türkiye, 
terör yüzünden 1 trilyon 144 milyar lira 
kaybetti. Tam 1 trilyon 144 milyar lira, 
savaş lobilerinin, savaş baronlarının kasa-
sına gitti. İşte bu faiz lobileri, işte bu savaş 
lobileri, işte bu baronlar, işte bu çeteler, işte 
bu örgütler, Çözüm Süreci’nden rahatsız 
oluyorlar.
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Şehit cenazelerinin olmamasından rahat-
sız oluyorlar. 1 yıldır Görele’ye şehit gel-
miyor… 1 yıldır Giresun’a şehit gelmiyor. 1 
yıldır Türkiye, şehit haberleriyle sarsılmı-
yor. 1 yıldır, o mübarek annelerimiz gözya-
şı dökmüyor. 1 yıldır, babalar evlatlarının 
tabutuna sarılıp ağlamıyor. Şehit gelme-
dikçe, Türkiye kazanıyor, millet kazanıyor.

Kaybeden kim? Kaybeden faiz lobisi… Kay-
beden savaş lobisi… Kaybeden, kan üzerin-
den, nefret üzerinden istismar siyaseti ya-
panlar… İşte dert bu… Dert yolsuzluk filan 
değil… Ama bilsinler ki finans çevrelerinin 
emrine verilen gazetelerin attıkları o man-
şetler bizi köşeye sıkıştıramaz…

O kirli manşetler bizi sindiremez… O yalan 
manşetler bizi yıldıramaz… Siz arkamızda 
oldukça, siz desteğinizi esirgemedikçe, biz, 
bu kirli oyunu bozarız. Sevgili kardeşim 
şunu asla unutma! Bu kirli oyun, senin 
oyunla bozulacak. Ne diyorlardı hatırlıyor 
musunuz? Demokrasi sandık değildir di-
yorlardı.

Demokrasi, milletin oyu değildir diyorlar-
dı… Milletten umudunu kesenlerin, san-
dıktan umudu kesenlerin, umudu, çareyi 
nerede aradıklarını bugün çok daha iyi 
görüyoruz. Millete kurdukları kumpasları, 
millete kurdukları tuzakları bugün çok 
daha iyi görüyoruz. Devlet içinde paralel 
devlet kurma çabalarını bugün çok daha 
iyi görüyoruz.

Pa ra l e l  d evl e t e  i z i n  ve r m eye c e ğ i z . 
Türkiye’de tek bir devlet vardır… O da, mil-
letin bütününü temsil eden, 76 milyonu 

temsil eden Türkiye Cumhuriyeti devleti-
dir. Hiç kimse millet iradesinin üzerinde 
bir devlet kuramaz. Hiç kimse millet ira-
desini vesayet altına alamaz. Şimdi birileri 
kalkmış, bize beddua ediyor. O birilerine 
ben buradan cevap veriyorum.

Bizim arkamızda, şehit annelerinin hayır 
duaları var. Bizim arkamızda, bugün huzur 
içinde çocuklarını askere gönderen anne-
babaların hayır duaları var. Bizim arkamız-
da, bu ülkeye gönül vermiş, bu topraklara 
gönül vermiş, bu vatana gönül vermiş, 
insanların samimiyetle yaptıkları hayır 
dualar var. Bizim arkamızda sizin hayır 
dualarınız var. İnşallah sizin hayır duaları-
nız, o bedduaları, o saldırıları, o tuzakları, 
o kumpasları boşa çıkaracaktır.

Sevgili kardeşlerim…

Artık 30 Mart seçimleri çok çok önemli… 
İnşallah, 30 Mart, milletin kenetlendiği 
bir tarih olacak. Bu artık, sadece şehirle-
rimizin kaderini ilgilendirmiyor. Bu artık, 
sadece şehirlerimizin kalkınmasını ilgi-
lendirmiyor. 30 Mart artık, Türkiye’yi ilgi-
lendiriyor. 30 Mart artık Türkiye’nin kade-
rini, Türkiye’nin mukaddes yolculuğunu 
ilgilendiriyor. 30 Mart artık Türkiye’nin 
demokrasisini, Türkiye’nin bağımsızlığını 
ilgilendiriyor.

Allah’ın izniyle, sizin desteğinizle bugüne 
kadar birçok badireyi atlattık. Birçok krizi 
aştık. Birçok tuzağı bozduk. Ülkemizin is-
tikrarını, huzurunu, emniyetini hedef alan 
birçok girişimi bertaraf ettik. İnanıyorum 
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ki 30 Mart’ta, bir kez daha, kurulan kirli 
tezgahları yıkacağız.

30 Mart’ta faiz lobileri, savaş lobileri, ba-
ronlar, çeteler değil, Allah’ın izniyle millet 
kazanacak. Tekrar ediyorum. Türkiye üze-
rine oynanan oyun senin oyunla bozulur. 
Oyunu verirken oyuna gelme Görele… 
Oyunu verirken oyuna gelme Giresun… 
Oyunu verirken oyuna gelme Türkiye… 
Onun için, bu süreçte 76 milyon bir ola-
cağız, beraber olacağız. Görele’den de, siz-
lerden de 30 Mart’ta bizimle, Türkiye’yle, 
milletimizle birlikte olmanızı özellikle rica 
ediyorum.

Giresun’dan 30 Mart’ta dayanışma içinde 
olmasını bekliyorum. Bu vesileyle, açılışını 
yaptığımız eserlerin, hizmetlerin bir kez 
daha hayırlı olmasını diliyorum. Emeği 
geçenlere bir kez daha teşekkür ediyorum. 
Rabbim, kardeşliğimizi daim etsin, birliği-
mizi, dirliğimizi muhafaza etsin diyorum. 
Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor, 
Allah’a emanet ediyorum.
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Sevgili Sakaryalılar, sevgili kardeşlerim...

Sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, 
muhabbetle selamlıyorum… Buradan, 
Sakarya’nın tüm ilçelerine, Sakarya’daki 
tüm kardeşlerime selamlarımı, sevgilerimi 
yolluyorum.

Dün, Bakanlar Kurulu’muzda görev deği-
şikliği yaptık ve Sakarya Milletvekilimiz, 
Doçent Doktor Ayşenur İslam kardeşimizi 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı görevi-

ne getirdik. Kendisine bir kez de buradan 
başarılar diliyorum. Ülkemize, 81 vilaye-
timize, özellikle Sakarya’ya hayırlı olsun 
diyorum.

Sakarya bugün bir başka güzel… Sakarya 
bugün bir başka heyecanlı… Sakarya bu-
gün kabına sığmıyor… Sakarya, demokra-
siye, millî iradeye, Yeni Türkiye idealine 
sahip çıktığını bugün çok farklı şekilde 
gösteriyor. Allah hepinizden razı olsun. 
Rabbim, kardeşliğimizi, birliğimizi, yol ar-

Toplu Açılış Töreni

Sakarya | 27 Aralık 2013
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kadaşlığımızı daim etsin. Rabbim, muhab-
betimizi, uhuvvetimizi daha da artırsın.

Şunu burada samimiyetle söylüyorum… 
Sakarya yalnız değil… Sizin şu meydanda 
sergilediğiniz coşkuyu, heyecanı, kardeş-
lik ve dayanışma hissiyatını, inanın şu 
anda diğer 80 vilayetimiz de paylaşıyor. 
Cumartesi günü Samsun’da, Çarşamba 
Havalimanı’nda böyle bir coşku vardı. 
Ünye’de, Fatsa’da, Ordu Merkez’de böyle 
bir coşku vardı.

Pa z a r  g ü n ü  G i re s u n’ d a ,  G ö re l e’ d e , 
Trabzon’da böyle bir heyecan vardı. Pa-
zar akşamı Trabzon’dan uçağa bindik, 
Pakistan’ın Lahor şehrine gittik… İnanın, 
Lahor’da, İslamabad’da, şu Sakarya’daki 
coşku, şu Sakarya’daki heyecan vardı. 
Ankara’ya geldik, Havalimanında aynı 
coşkuyu, aynı heyecanı, aynı kucaklamayı 
gördük.

Her yerden mesajlar geliyor… Başı yaşmak-
lı anneler, aksakallı dedeler, hanım kar-
deşlerim, bey kardeşlerim, hatta çocuklar 
dualarını gönderiyor. Sadece 81 vilayetten 
değil, dünyanın her yerinden güzel me-
sajlar alıyoruz. Ramallah’tan, Gazze’den, 
Kudüs’ten hayır dualar geliyor. Bağdat’tan, 
B a s r a ’ d a n ,  E r b i l ’ d e n ,  M u s u l ’ d a n , 
Kerkük’ten hayır dualar alıyoruz.

Şam’dan, Halep’ten, Kahire’den, Beyrut’tan, 
Lahor’dan, İslamabad’dan hayır dualar alı-
yoruz. Saraybosna’dan, Gümülcine’den, 
Üsküp’ten, Prizren, Priştine’den hayır 
dualar alıyoruz. Dünyanın her yerinden, 

dostlarımızdan, kardeşlerimizden hayır 
dualar alıyoruz.

Rabbim, bu duaları geri çevirmesin, kabul 
etsin inşallah. Rabbim, yeryüzünde, birli-
ğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi muhafa-
za etsin, bizi burada da, ahirette de birbiri-
mize yol arkadaşı etsin inşallah.

Bakın ,  pazartesi  günü,  Pakistan’da , 
Lahor’da, büyük mütefekkir Muhammet 
İkbal’in kabrini ziyaret ettik, ruhuna 
orada Fatiha gönderdik… Allah rahmet 
etsin; çok güzel insandı İkbal… Pakistan’ın 
Mehmet Akif ’iydi… Bir Mevlana aşığıy-
dı… Türkiye’nin dostuydu, kardeşiydi. 
Biz burada, Kurtuluş Savaşımızı verirken, 
Muhammed İkbal bizim için dua ediyor ve 
şunu söylüyordu: “Osmanlıların üzerine 
bir keder dağı yıkılmışsa, sen hiç üzülme! 
Çünkü şafak, yüz bin yıldızın kanı dökül-
meden sökmez!”

Evet… Binlerce yıldızın, binlerce kahrama-
nın, binlerce şehidimizin kanı döküldü… 
Ama İkbal’in söylediği gibi, ardından şafak 
söktü. Biz, istiklalimiz için çok ağır bedel 
ödedik. Bağımsızlığımız için, hürriyetimiz 
için yüzbinlerce şehit verdik. Dışardan 
bize saldırdılar, vatanımızı kahramanca 
savunduk.

İçimizden hainler çıktı, işbirlikçiler çık-
tı, asla yeise kapılmadık, asla umutsuz 
olmadık. Tarih boyunca nice oyunlarla 
karşılaştık, nice tuzaklarla karşılaştık, nice 
çirkin hilelere maruz kaldık, ama yılma-
dık, yıkılmadık; köle olmadık, müstemleke 
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olmadık, boynumuza, ayağımıza pranga 
taktırmadık, zincir taktırmadık.

Allah’ın izniyle, ezelden beri olduğu gibi, 
ebediyen de bu millete hiç kimse zincir 
vuramayacak. Hiç kimse bu millete diz 
çöktüremeyecek. Artık hiç kimse, bu mille-
te, öz yurdunda garip, öz vatanında parya 
muamelesi yapamayacak.

Şimdi bakın sevgili kardeşlerim… Şu 
anda Türkiye’de, yolsuzluk kılıfına giz-
lenmiş, son derece çirkin, son derece teh-
likeli bir operasyon yürütülüyor. Burada, 
Sakarya’da bir kez daha açık açık ifade 
ediyorum… Bu operasyon bir yolsuzluk 
operasyonu değil… Burada farklı maksat-
lar var… Burada çok çirkin, çok tehlikeli, 
içinde ajanlık olan, casusluk olan, içinde 
ihanet olan, son derece tehlikeli niyetler 
var.

Türkiye üzerine bir tasarım yaptılar, bir 
tuzak hazırladılar, kirli bir oyun kurdular. 
Yolsuzluk süsü vererek, millî iradeyi, mil-
leti, Büyük Türkiye’yi, Yeni Türkiye’yi he-
def aldılar. Bunu yaparken, üzülerek ifade 
ediyorum, benim ülkemin vatandaşlarını, 
benim ülkemin kurumlarını, ülkemin po-
lisini, hakimini, savcısını, siyasetçisini, 
medyasını, sermayesini kullandılar.

Yolsuzluk manşetleriyle, yolsuzluk iddia-
larıyla, iftiralarla, kara kampanyalarla, asıl 
niyeti, asıl maksadı gizlemeye çalışıyor-
lar. Şunu bilmenizi istiyorum… 27 Mayıs 
1960’da, merhum Menderes Hükümetini 
düşürmek için de işte aynen bu yöntemleri 
kullandılar. 12 Eylül öncesinde, Türkiye’de 

kaos görüntüsü oluşturup, işte aynen bu 
yöntemlerle darbeye zemin hazırladılar.

28 Şubat’ta, merhum Erbakan’ı Hükümet-
ten uzaklaştırmak için, işte bugün yaptık-
larının aynısını yaptılar. Şu anda, işte bu 
tuzakların bir benzeri sahneleniyor. Ama 
bu kez Türkiye eski Türkiye değil. Türkiye 
artık bu oyunları yutmuyor.

Türkiye artık bu tuzakları görüyor. Türki-
ye artık bu tezgahları bozuyor. Geçmişte, 
itirazları bastırıyorlardı, farklı sesleri 
susturuyorlardı, gerçekleri milletten giz-
liyorlardı. Ama şu anda bunu yapamıyor-
lar. Güneşi balçıkla artık sıvayamıyorlar. 
Türkiye’de artık istedikleri gibi operasyon 
yapamıyor, milleti yok sayıp, Türkiye’ye 
istikamet çizemiyorlar.

Bakın sevgili kardeşlerim… Bu aziz millet, 
her zaman, ferasetiyle, basiretiyle, neyin 
ne olduğunu çok iyi anladı, kimin ne ol-
duğunu çok iyi gördü. Ama geçmişte baskı 
vardı, sindirme vardı, tehdit vardı. Millet 
susuyor, içine atıyor, hesabını erteliyor, 
vakti zamanı gelince de hesabını sandıkta 
soruyordu. Şimdi iş değişti… Elbette Mil-
let, vakti zamanı gelince yine bunlara san-
dıkta hesap soracak. Ama bu millet artık 
Hükümetine sahip çıkıyor, iradesine sahip 
çıkıyor, ülkesine, bağımsızlığına, ülkesinin 
geleceğine çok güçlü şekilde sahip çıkıyor. 
Millet, artık sesini yükseltiyor, itiraz edi-
yor, soruyor ve sorguluyor.

Bakın, şu noktanın altını çiziyorum… Son 
11 gündür devam eden saldırı, sadece 
hükümete, sadece AK Parti’ye yönelik bir 
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saldırı değildir. Bu saldırının hedefi millî 
irade. Bu saldırının hedefi millet. Bu sal-
dırının hedefi, ekonomisi büyüyen, çözüm 
süreci başarıyla yürüyen, dünyada ağırlığı, 
itibarı artan Türkiye’dir.

Türkiye, büyüyen ekonomisiyle birilerini 
rahatsız etti. Türkiye, çözüm süreciyle, 
kardeşliğin pekişmesiyle birilerini rahatsız 
etti. Türkiye dev yatırımlarıyla, küresel öl-
çekte büyük yatırımlarıyla birilerini rahat-
sız etti. Kaos lobisi, kan lobisi, savaş lobisi, 
faiz lobisi Yeni Türkiye’den ciddi şekilde 
rahatsız oldu.

Faizleri düşürdüğümüz için rahatsızlar. 
Terörü durdurduğumuz için rahatsızlar. 
Hakk’ı savunduğumuz için rahatsızlar. Fi-
listin dediğimiz, Gazze dediğimiz, Mısır’da 
demokrasi, Suriye’de Hak ve adalet dediği-
miz için rahatsızlar.

Kendi kararlarımızı kendimiz verdiğimiz 
için, kendi istikametimizi kendimiz çizdi-
ğimiz için çok rahatsızlar. Bugün, Sakarya 
Üniversitesi Teknopark Binasının açılı-
şında da ifade ettim… Türkiye, 11 yıl yıl 
önce, savunma ihtiyaçlarının yüzde 80’ini 
yurtdışından karşılıyordu, şimdi bu oran 
yüzde 50’ye kadar düştü.

Kendi tankımızı ürettiğimiz için rahat-
sızlar. Kendi millî savaş gemilerimizi 
ürettiğimiz için rahatsızlar. Kendi heli-
kopterlerimizi, insansız hava araçlarımızı, 
uydularımızı, piyade tüfeklerimizi, uçak-
larımızı ürettiğimiz için çok rahatsızlar. 
Türkiye, dünyada kendi savaş gemisini 
üretebilen 10 ülkeden biri oldu.

İşte bundan rahatsızlar. Maalesef, Türkiye 
düşmanları kadar, içerideki işbirlikçileri 
de bundan rahatsızlar. Benim, alnı secdeye 
varan, ülkesini, vatanını seven kardeşim, 
başka çevrelere ajanlık yapan, Türkiye düş-
manlarına maşalık yapan bu örgütün, yap-
tıklarıyla kimin ekmeğine yağ sürdüğünü 
inşallah gördü ve görüyor.

Müslümanlar, kendi aralarında birbirle-
rine karşı rahmet içindedir. Müslümana 
beddua edenlerin gerçekte kimin hesabına 
çalıştığını inşallah benim imanlı, ihlaslı 
kardeşlerim tanımışlardır. Biz beddua 
etmeyeceğiz, dua edeceğiz. Biz bedduaya 
tepki verecek, duaya davet edeceğiz.

Bakın sevgili kardeşlerim… Bizler, fani-
yiz… Bizler, bu makamlarda da gelip geçici-
yiz. Vakti zamanı gelince, Millet bize “GİT” 
der, bizler de bir an tereddüt etmeden, 
emaneti sahibine teslim ederiz. Ama biz 
bir şey istiyoruz… Sadece kendimiz için 
değil, bütün siyasi partiler için, demokrasi 
için, millî irade için, Türkiye için bir şey 
istiyoruz…

İstiyoruz ki bu ülkede hükümetleri millet 
getirsin, millet götürsün. İstiyoruz ki bu 
ülkede iktidarları sandıkta millet belirle-
sin. İstiyoruz ki gazeteler değil, manşetler 
değil, devlet içinde devlet olmaya çalışan 
kirli örgütler değil, yürütme üzerinde 
baskı kurmaya çalışan kurumlar değil, ser-
maye değil, bu ülkenin istikametini sadece 
ve sadece millet belirlesin. Biz olsak da, 
olmasak da, biz kazansak da, kaybetsek de, 
istiyoruz ki, bu ülkede millet ne diyorsa o 
olsun.
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İşte onun için, sadece AK Partili kardeş-
lerimin değil, diğer partilere oy vermiş, 
diğer partilere gönül vermiş kardeşlerimin 
de, kendi oylarına, kendi iradelerine, de-
mokrasiye sahip çıkmalarını bekliyorum. 
Bakın, burada özellikle CHP’ye gönül ver-
miş, MHP’ye gönül vermiş kardeşlerime 
sesleniyorum:

Sizin oy verdiğiniz, gönül verdiğiniz par-
tiler, maalesef şu anda bu kirli oyunun 
içinde maşa olarak kullanılıyor. Türkiye 
üzerinde oynanan uluslararası oyunda, 
CHP ve MHP maalesef bir taşeron olarak 
kullanılıyor. Biz önceki gün Bakanlar 
Kurulumuzda bir değişiklik yaptık; Baş-
bakanlık Müsteşarımızı, uzun yıllardır be-
raber çalıştığımız başarılı bir arkadaşımızı 
dışardan kabineye alarak İçişleri Bakanı 
yaptık.

CHP Genel Müdürü çıkmış, Meclis içinden 
kimseyi bulamadınız mı diyor… O soruyu 
asıl biz sana soruyoruz… İstanbul’a, yol-
suzluk nedeniyle Kurultayınızda ihraç et-
tiğiniz, yolsuzluk dosyası önünde fotoğraf 
çektirdiğiniz adaydan başka aday bulama-
dınız mı?

Ankara’ya, MHP’liden başka aday bula-
madınız mı? Hatay’a, AK Partiliden başka 
aday bulamadınız mı? Size bu talimatları, 
bu akılları kim veriyor? Şu CHP’ye bakın… 
Aynı anda, hem eli kanlı terör örgütleriyle 
beraberler, hem MHP’yle… Aynı anda, hem 
ulusalcılarla beraberler, hem de ihanet 
içindeki, din kisvesi altındaki örgütle be-
raberler.

Dün hakaret ettikleri savcılara, hakimlere 
bugün kol kanat geriyorlar. Dün hakaret 
ettikleri, sövdükleri, taş attıkları polisi bu-
gün güya savunuyorlar. Nerede demokrasi 
karşıtı, millî irade karşıtı bir oluşum varsa, 
CHP orada, kuyruğa kaynak yapan beleşçi 
gibi boy gösteriyor.

Dikkat edin… CHP’nin hiçbir zaman siya-
set ürettiğini göremezsiniz… Hiçbir zaman 
seçimle iş başına geldiğini göremezsiniz… 
Darbe olur, CHP atamayla iş başına gelir. 
Kaos olur, CHP atamayla işbaşına gelir. 
Sokak eylemi olur, anarşi olur, CHP orada 
payanda olur. Devlet içine sızmaya çalışan, 
devlet içinde devlet oluşturmaya çalışan 
kirli örgüte CHP yıllarca sövdü, hakaret 
etti, yıllarca istismarını yaptı. Aynı CHP, şu 
anda bu örgütün kontrolü altına girdi.

Ben şuna yürekten inanıyorum… Alnı 
secdeye varan, samimi, ihlaslı kardeşle-
rim, bu oyunu mutlaka bozacaktır. AK 
Partili kadar, CHP’li, MHP’li, diğer partili 
kardeşlerim de bu kirli tezgahı bozacaktır. 
Türkiye’ye suikast düzenleyen uluslararası 
çeteler de, onların içerdeki uzantıları da, 
inşallah hevesleri kursaklarında kalarak 
tasfiye olup gidecektir.

Asla ümitsiz olmayacaksınız… Asla moral-
lerinizi bozmayacaksınız… Tekrar ediyo-
rum: Şurada, şu meydanda, şu Sakarya’da 
siz ne hissediyorsanız, diğer 80 vilayetimiz 
onu hissediyor, dünyadaki tüm dostları-
mız, kardeşlerimiz onu hissediyor. Biz çok 
güçlüyüz. Ülkemize saldıran bu alçaklara 
karşı, unutmayın, bizim iman dolu göğsü-
müz gibi serhaddimiz var…
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Unutmayın sevgili kardeşlerim… Unutma 
Sakarya… Siz var oldukça, sizin dudakla-
rınızda dua varoldukça, hiçbir komplo bu 
ülkeye darbe vuramaz. Siz, oyunuzla bu 
oyunu bozacaksınız. Türkiye üzerine oy-
nanan bu büyük oyun, ancak senin oyunla 
bozulur. AK Parti üzerine oynanan bu 
alçak oyun, ancak senin oyunla bozulur. 
İstiklalimiz üzerine oynanan bu kirli oyun, 
ancak senin oyunla bozulur.

Sakarya! Büyük oyunu bozmaya var mısın 
Sakarya? Yeni Türkiye’yi kurmaya var mı-
sın Sakarya? Yeni Türkiye’nin istiklal sava-
şına hazır mısın Sakarya? Millî iradeye sa-
hip çıkıyor musun Sakarya? Demokrasiye 
sahip çıkıyor musun Sakarya? 30 Mart’ta, 
bir kez daha sandıkları patlatmaya var mı-
sın Sakarya?
Sakarya, saf çocuğu masum Anadolu’nun

Divanesi ikimiz kaldık Allah yolunun

Sen ve ben, gözyaşıyla ıslanmış hamurdanız,

Rengimize baksınlar, kandan ve çamurdanız.

Bana kefendir yatak, sana tabuttur havuz;

Sen kıvrıl, ben gideyim, son Peygamber kıla-
vuz…

Allah sizlerden razı olsun…

Sevgili Sakaryalılar, sevgili kardeşlerim…

Buraya gelmeden önce Sakarya Üniversite-
mizde Hukuk Fakültesi, Teknokent Komp-
leksi, Fen Edebiyat Fakültesi yeni bloğu, 
Ortadoğu Araştırma Enstitüsü binasından 
oluşan 4 kalem, 22 milyon liralık yatırımın 
açılışını gerçekleştirdik. Burada da Sakar-
ya’mıza ve ilçelerimize kazandırdığımız 

tam 75 kalem, 528 milyon lira yatırım 
bedeli olan hizmetin resmî açılışını toplu 
olarak yapıyoruz. 

Böylece bir günde Sakarya’mıza yaklaşık 
550 milyon liralık yatırımı kazandırmış 
oluyoruz. Evet… 74 milyon liralık bir ya-
tırımla Sakarya’mıza yakışır bir Eğitim 
Araştırma Hastanesi inşa ettik, bugün 
açılışını yapıyoruz. Millî eğitimde Hendek 
Uzuncaorman’da bir ilk ve ortaokulun, 
ayrıca bir ilkokulun, Adapazarı’nda biri 
imam hatip olmak üzere 3 ortaokulun, Ka-
rasu, Sapanca ve Serdivan’da ilkokulların 
aralarında bulunduğu 13 eğitim kurumu-
nu hizmete açıyoruz. 

İl Özel İdaremiz tarafından yapılan Camili 
İmam Hatip Lisesinin, Yazılı Gürgen İlko-
kulunun ve Mithatpaşa Şehit Ahmet Akyol 
İlkokulunun açılışını buradan gerçekleşti-
riyoruz. TOKİ tarafından Adapazarı’nda, 
18 milyon liralık bir yatırımla inşa edilen 
384 konutun açılışını da buradan yapıyor, 
bu şekilde ev sahibi olan kardeşlerimizin 
sağlıkla, huzurla evlerinde oturmalarını 
temenni ediyorum. 

81 milyon liralık bir yatırım olan Gevye-
Gökgöz Bağlantı yolu ile 58 milyon liralık 
bir yatırım olan Geyve ayrımı-Taraklı yolu-
nun açılışını da bugün yapıyoruz. Karasu, 
Söğütlü ve Ferizli ilçelerimizi doğalgaza 
kavuşturduk; bu ilçelerimizin doğalgaz 
dağıtım hatlarının resmî açılışını buradan 
yapıyor, bu güzel hizmetten istifade edecek 
vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyo-
rum. 
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Adapazarı yeni Kaymakamlık binası ve 
İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binası, 
Hendek Sosyal Güvenlik Merkezi binası, 
Organize Sanayi Bölgesi Ortak Sağlık Gü-
venlik Birimi binası bugün açılışını yaptı-
ğımız hizmetler arasında yer alıyor. 

Değerli kardeşlerim…

Büyükşehir Belediyemiz ile ilçe belediyele-
rimizin şehrimize kazandırdıkları pek çok 
hizmet var, onların da toplu açılışlarını bu 
vesileyle gerçekleştiriyoruz. Büyükşehir 
Belediyemiz ilçelerimizde pek çok yol, kal-
dırım, kavşak düzenlemesi, köy yolu asfaltı 
projesi gerçekleştirdi, bunların hepsini tek 
bir kalem olarak hizmete açıyoruz. 

Yine Büyükşehir Belediyemiz Hızırilyas ve 
Kurtköy Arıtma Tesislerini, Serdivan’daki 
kanalizasyon projesini, Arifiye’deki içme-
suyu tesisini, Prof. Dr. Necmettin Erbakan 
Bulvarı ve Çark Deresi Köprü Geçişini, 
Murat Soğancıoğlu Bulvarını, Yavuz Selim 
Bulvarını, içme suyu depolarını tamam-
ladı. Böylece, Büyükşehir Belediyemizce 
yapılan toplam 20 kalem, 82 milyon liralık 
hizmet ve yatırımın açılışını bugün gerçek-
leştirmiş oluyoruz. 

Serdivan Belediyemiz yeni hizmet binası, 
kongre ve kültür merkezlerinin, 369 kilo-
metre yol yenilemesinin, 65 bin metrekare 
kaldırım ve peyzaj çalışmasının da ara-
larında bulunduğu 10 kalem, 76 milyon 
liralık yatırımı tamamladı, bunların da 
açılışlarını bugün yapıyoruz. Geyve Be-
lediyemizin asfalt, konut, kilit parke, yol 
çalışmalarından oluşan 10 milyon liralık 

yatırımının açılışını da bugün gerçekleşti-
riyoruz. 

Karasu Belediyemiz park ve içme suyu arıt-
ma tesisi, Erenler Belediyemiz asfalt, Arifi-
ye Belediyemiz düğün salonu, Karapürçek 
Belediyemiz aile parkı, Hendek-Çamlıca 
Belediyemiz içme suyu projesi, Pamukova 
Belediyemiz Kentpark, sosyal tesis ve as-
falt projelerini tamamladılar. Bunların da 
resmî açılışlarını bugün burada yapıyoruz. 

Tüm bu hizmetlerin, yatırımların Sa-
karya’mıza ve ülkemize hayırlı olmasını 
diliyorum. Bu yatırımların şehrimize ka-
zandırılmasını sağlayan Bakanlıklarımızı, 
kurumlarımızı, Büyükşehir Belediyemizi, 
ilçe belediyelerimizi, mühendisinden işçi-
sine emeği geçen herkesi kutluyor, kendile-
rine şükranlarımı sunuyorum. 

Değerli kardeşlerim…

Sakarya’ya kazandırdığımız hizmetler sa-
dece bunlardan ibaret değil. Biz Sakarya’ya 
geçtiğimiz 11 yılda; ulaştırmada 2.9 milyar 
lira, tarımda 600 milyon lira, eğitimde 500 
milyon lira, sosyal yardımlarda 391 milyon 
lira, sağlıkta 302 milyon lira, gençlik ve 
sporda 300 milyon lira olmak üzere toplam 
8.2 milyar lira tutarında yatırım yaptık.

Sakarya’da 2 bin 170 yeni derslik inşa ede-
rek derslik sayısını yüzde 48 oranında ar-
tırdık. Sakarya Üniversitesi bünyesinde 4 
fakülte, 2 enstitü, 4 meslek yüksekokulu, 2 
yüksekokul ve 1 teknopark açtık. 30 Nisan 
2013 tarihinde ihalesini yaptığımız 25 bin 
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seyirci kapasiteli Sakarya Stadyumu’nun 
yapımına devam ediyoruz. 

Toplam maliyeti 120 milyon lira olan 
Sakarya Stadyumu inşallah 2015 yılında 
hizmete girecek. Yükseköğrenim yurtla-
rımızdaki yatak kapasitesine 1.000 yatak 
daha ilave ettik. Toplamda 2 bin 550 yatak 
kapasiteli 5 yurdun proje çalışmaları de-
vam ediyor.

Sağlıkta; hastanelerimize son teknolojiyi 
takip ederek cihaz yatırımı yaptık, hasta-
nelerimizin teknik donanım eksikliğini 
sona erdirdik. 2002 yılında Sakarya’daki 
kamu hastane yatak sayısı 879 iken bugün 
1.463’e ulaştı.

Toplu konutta; Sakarya’da 6 bin 78 konut 
inşa ederek sahiplerine teslim ettik.

Adalette; Sakarya, Akyazı ve Sapanca 
Adalet Saraylarını tamamlayarak hizmete 
sunduk. Sakarya’ya 2002 yılına kadar 132 
kilometre bölünmüş yol yapılmışken, biz 
11 yılda 181 kilometre yol inşa ederek 
Sakarya’nın toplam bölünmüş yol uzunlu-
ğunu 313 kilometreye çıkardık. 

Ayrıca Sakarya’nın karayolu ağını 688 
kilometreye ulaştırdık. Sakarya bir sanayi 
şehridir, bir üniversite şehridir, farklılıkla-
rı bir arada yaşatmanın en güzel örnekleri-
nin hayata geçirildiği bir şehirdir. Sakarya 
aynı zamanda bir demiryolu şehridir.

Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren projesi 
Ankara’nın olduğu kadar, Eskişehir’in 
o l d u ğ u  ka d a r,  B i l e c i k ’ i n ,  İ z m i t ’ i n , 

İstanbul’un olduğu kadar Adapazarı’nın da 
projesidir. Biz insanımıza kara treni değil, 
yüksek hızlı treni layık gören bir iktidarız.

İnşallah önümüzdeki aylarda Ankara-
İstanbul yüksek hızlı trenin açılmasıyla 
birlikte, Adapazarı artık sadece demiryolu 
şehri olmakla kalmayacak, aynı zamanda 
yüksek hızlı demiryolu şehri olacak. Bu 
projenin sadece Sakarya içinden geçen 
bölümünün maliyeti tam 1 milyar liradır.

Biz sadece yeni demiryolu yapmıyoruz, 
aynı zamanda millî demiryolu endüstrisi 
meşalesini de Adapazarı’nda yakıyoruz. 
Türkiye’de eskiden posta katarları vardı… 
Bazıları birinci mevkilerde keyif çatarken, 
millet ikinci mevkilerde üçüncü mevkiler-
de seyahat ediyor, trenlerin koridorlarında 
yatıyordu.

Şimdi, Türkiye’nin yolcu vagonu ihtiyacını 
Sakarya karşılıyor. Sakarya’da, Türkiye 
Vagon Sanayi Anonim Şirketi tesislerinde 
klimalı, konforlu, dünya standartlarında 
yolcu vagonları yapıyoruz, vatandaşlarımı-
zı bunlarla seyahat ettiriyoruz. 

Yerli ilk dizel tren seti olan Anadolu, 
Adapazarı’nda üretildi ve milletimizin hiz-
metine verildi. Dedik ki bu yetmez, artık 
tasarımıyla, projesiyle, yapımıyla her şeyi 
bizim olan Millî Elektrikli Tren ve Millî 
Dizel Tren setlerini burada üreteceksiniz. 
Çalışmalar süratle devam ediyor. 

Türkiye, millî tren setlerini inşallah 
Adapazarı’nda üretecek, sadece iç piyasa-
ya vermekle kalmayacak, aynı zamanda 
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dünyaya ihraç edecek. Asrın projesi olarak 
nitelendirdiğimiz MARMARAY’ın araç-
ları da, yüksek yerlilik oranıyla burada, 
Sakarya’da üretiliyor. Kim kazanıyor? Sa-
nayicimiz kazanıyor, Adapazarı kazanıyor, 
Türkiye kazanıyor.

Demiryollarımızın TÜBİTAK’la ve İstan-
bul Teknik Üniversitesiyle birlikte geliş-
tirdiği Milli Sinyal projemizin prototip 
uygulamalarını da Adapazarı’nda gerçek-
leştirdik. 2011 seçimleri öncesinde buraya 
geldiğimde sözünü verdiğim Adapazarı-
Karasu demiryolunun yapımına başladık 
ve altyapıda yüzde 40 fiziki gerçekleşme 
sağladık. 62 kilometrelik, çift hatlı, elekt-
rikli sinyalli bu yeni hatla, bölgedeki en-
düstriyel tesisleri Karasu Limanı’na demir-
yoluyla bağlıyoruz. 

Böylece, Marmara’nın yükünü alıyoruz, 
Adapazarı’nı Batı Karadeniz’e açıyoruz. 
Aynı zamanda Arifiye-Pamukova arasında-
ki mevcut demiryolunu da çift hatlı hale 
getiriyoruz. Orman ve su işlerinde; toplam 
56.5 milyon lira tutarında yatırım yaptık. 
Sakarya’ya Göl-Su Projesi kapsamında 
toplam 9 adet sulama yatırımı yapacağız. 
Bu yatırımlara yaklaşık 74 bin dekar arazi 
sulanacak ve onlarca köy taşkınlardan ko-
runacak.

Son 4 yılda Sakarya’da fındık üreticile-
rimize 210 milyon lira alan bazlı desteği 
sağladık. Çevre ve şehircilikte; Sakarya’ya 
101.8 milyon lira tutarında yatırım yaptık, 
toplam 31 adet atık tesisini Sakarya’ya 
kazandırdık. Sakarya doğalgazla bizim 
dönemizde tanıştı. Yaptığımız 229 milyon 

liralık yatırımla bugün Sakarya nüfusu-
nun yüzde 90’ından fazlası doğalgaz kon-
forunu yaşıyor.

Hükümetlerimiz dönemlerinde sosyal yar-
dımlarda adeta çığır açtık. Bugün engelli-
lerden yaşlılara, çocuklardan eşi vefat et-
miş kadınlara, şehit yakınlarından muhtaç 
durumda olan asker ailelerine kadar bir-
çok vatandaşımıza ulaşıyoruz. Sakarya’da-
ki eşi vefat eden ve hiçbir sosyal güvencesi 
olmayan 2 bin 742 kadınımıza, iki ayda bir 
olmak üzere 500 lira maaş ödüyoruz.

Sakarya’daki engelli ve yaşlılarımıza top-
lam 25.3 milyon lira nakdi yardım yaptık. 
Evet değerli kardeşlerim, bizim siyasetimiz 
hizmet siyaseti. Biz, milletimize hizmet 
için yola çıktık, bugüne kadar sadece hiz-
met ettik, bundan sonra da aynı şekilde 
yolumuza devam edeceğiz. 

Bir kez daha açılışını yaptığımız hizmetle-
rin ve yatırımların hayırlı olmasını diliyor, 
sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 

Allah’a emanet olunuz. 
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Sevgili Manisalılar, sevgili kardeşlerim, 
çok değerli vatandaşlarım...

Sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, 
muhabbetle selamlıyorum. Buradan tüm 
Manisa’ya, Manisa’nın tüm ilçelerine, tüm 
Manisalı kardeşlerime selamlarımı, sevgi-
lerimi yolluyorum.

Manisa, alimleriyle büyük bir şehir, Mani-
sa, evliyalarıyla büyük bir şehir. Manisa, 
şehzadeleriyle büyük bir şehir. Bu büyük 

şehre, bir büyük sıfatı da biz ekledik, size 
söz verdiğimiz gibi Manisa’yı Büyükşe-
hir ilan ettik ve inşallah Manisa artık 30 
Mart seçimlerinde Büyükşehir Belediye 
Başkanı’nı seçiyor. Büyük Manisa’ya, Bü-
yükşehir statüsünün de hayırlı olmasını 
Rabbimden niyaz ediyorum.

Evet… İki gün boyunca Manisa’ya mi-
safiriz. İki gün boyunca hem Manisa 
Merkez’de, hem bazı ilçelerimizde açılışlar 
yapacak, Manisalı kardeşlerimizle kucak-

Toplu Açılış Töreni

Manisa | 28 Aralık 2013
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laşacak, hasbihal edecek ve hasret gidere-
ceğiz. Bugün, bu açılış töreniyle Manisa’da 
yapımını tamamladığımız 356 milyon lira-
lık kamu yatırımını hizmete alıyoruz.

Özel sektörümüzün yatırımlarını da ekle-
diğimizde, Manisa merkez ve ilçelerinde 
bu açılışta, toplam 665 milyon liralık eser, 
hizmet ve yatırımın resmî açılışını gerçek-
leştiriyoruz. Ayrıca bugün Turgutlu’da, ya-
rın Akhisar ve Salihli’de inşallah açılışları-
mız devam edecek. Böylece, iki gün içinde, 
kamu ve özel sektörün toplam 778 milyon 
liralık yatırımını tüm Manisa’ya kazandır-
mış olacağız.

Bugün, bu açılış töreninde, Menemen–Ma-
nisa Çevre Yolu’nu, Manisa Çevre Yolu’nu, 
Muradiye, Selendi, Akhisar, Gölmarmara, 
Salihli’deki Ulaştırma, Haberleşme ve De-
nizcilik Bakanlığı yatırımlarımızı resmî 
olarak hizmete alıyoruz. Millî Eğitim 
Bakanlığı’mız, merkez ve ilçelerde ilköğ-
retim okulları, ortaokullar, Yunus Emre 
Anadolu İmam Hatip Lisesi ve diğer eğitim 
yatırımlarını tamamladı, bugün hizmete 
alıyoruz.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı’mızın, Sağlık 
Bakanlığı’mızın, Gençlik ve Spor Bakan-
lığı’mızın, Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı’mızın, Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığı’mızın, Maliye, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan-
lığı’mızın çok sayıda yatırımını yine bugün 
Manisa’ya kazandırıyoruz.

TOKİ tarafından yaptırılan Kız Meslek 
Lisesi’ni, Gördes’de 168 konutu, 300 öğ-

rencilik pansiyonu, Kula’da 203 konutu, 
Sarıgöl’de 80 Afet Konutunu da bugün 
resmen hizmete alıyoruz. Vakıflar Genel 
Müdürlüğümüz, Merkez’de Göktaşlı Camii 
ve Gördes Eski Pazar Camii’ni restore etti, 
bu tarihî eserleri de bugün hizmete alıyo-
ruz. İl Özel İdaremizin, Gördes, Köprübaşı, 
Kula, Soma Belediyelerimizin, Manisa Or-
ganize Sanayi Bölgesinin yatırımlarını da 
yine bugün açıyoruz.

Bitmedi… Manisa, özel sektör yatırımları 
noktasında son derece parlak bir süreçten 
geçiyor. Manisa, yerli ya da uluslararası 
çok sayıda yatırım için artık tam bir cazibe 
merkezi haline geldi. Bugün buradan, Ma-
nisa merkezde ve ilçelerimizdeki özel sek-
tör yatırımlarını da toplu olarak hizmete 
alıyoruz. Tüm bu hizmetlerin, bu eserlerin, 
yatırımların tekrar Manisa’ya hayırlı olma-
sını diliyorum.

Tüm bakanlıklarımıza, Bakan arkadaşları-
mıza, kuruluşlarımıza, özel sektörümüze, 
hayırseverlerimize, Manisa’ya yaptıkları 
bu hizmetler için teşekkür ediyorum. 11 yıl 
boyunca Manisa için çok büyük hizmetler 
yaptık, Allah’ın izniyle, sizlerin desteğiyle 
bu hizmetleri hız kesmeden sürdüreceğiz. 
11 yılda, Manisa için toplamda 8 milyar 
liralık, yani eski parayla 8 katrilyonluk ya-
tırım yaptık.

Tarımda 1 milyar lira, Ulaştırma’da 928 
milyon lira, eğitimde 706 milyon lira, Or-
man ve Su İşleri’nde 694 milyon lira, ener-
jide 518 milyon lira... Sosyal yardımlarda 
410 milyon lira olmak üzere toplamda 
Manisa’ya evet, 8 milyar liralık yatırım 
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kazandırdık. Okullar, yurtlar, pansiyonlar, 
barajlar, konutlar inşa ettik. 11 yılda 3 bin 
239 yeni dersliği Manisa’ya kazandırdık. 
Üniversitemize 4 yeni fakülte, 1 yükseko-
kul, 1 teknopark kazandırdık. Merkez’de, 
ilçelerimizde, spor için, gençlerimiz için 
çok büyük yatırımlar yaptık.

Manisa’ya yeni hastaneler, sağlık ocakları 
inşa ettik; hastanelerimizi yeni cihazlarla 
donattık. Toplu konutta; 3 bin 726 konutu 
tamamlayıp, Manisalı kardeşlerimize tes-
lim ettik. Manisa’ya 2002 yılına kadar 76 
kilometre bölünmüş yol yapılmışken, biz 
bu ağı 5 kat artırarak Manisa’nın toplam 
bölünmüş yol uzunluğunu 376 kilometre-
ye çıkardık. 

Manisa yüksek hızlı treni de hak ediyor. 
Ankara’dan bu tarafa doğru inşa etmeye 
başladık. Ankara-Afyonkarahisar arasında 
inşaat hızla devam ediyor. Afyon-Uşak 
arasının yapımına yakında başlıyoruz. 
Uşak-Manisa-İzmir arasının ihalesine de 
yine çok yakında çıkıyoruz. Toplam 641 ki-
lometrelik Ankara-İzmir yüksek hızlı tren 
projesini, inşallah en kısa sürede tamam-
layacak, Ankara-Manisa arasını 3 saatin 
altına düşüreceğiz.

Biliyorsunuz İzmir’de İZBAN’ı yaptık. 
İzmir’e dünyanın gıpta ile izlediği özgün 
bir raylı sistem projesini kazandırdık. Biz 
bu sistemi Manisa’ya kadar uzatma kara-
rı aldık, en yakın zamanda uygulamaya 
geçiriyoruz. Manisa-Bandırma demiryolu 
150 yıllık demiryolu. Türkiye topraklarına 

döşenen ikinci demiryolu hattı buradan 
geçiyor.

Bu yolları yenilediğimiz, 100 yıldır el değ-
meyen rayları değiştirdiğimiz gibi, şimdi 
de bu hattı, Bandırma’ya kadar elektrikli 
ve sinyalli hale getiriyoruz. Akhisar’ın 
şehir merkezinden geçen demiryolunu 
8 kilometrelik bir varyantla şehir dışına 
alıyoruz. Batı Anadolu’nun yüklerini artık, 
Manisa’dan Batı Avrupa’ya blok halde 4.5 
günde taşıyoruz. 

Böylece Manisa’yı ulaşımın, lojistiğin mer-
kezi haline getirdik. Diğer yandan, Gördes 
Barajı, Aşağı Gediz Projesi gibi büyük çaplı 
projeleri hayata geçirdik. Enerjide, sanayi-
de, tarımda, diğer tüm alanlarda Manisa’yı 
tarihî nitelikte eserlerle, hizmetlerle bu-
luşturduk. Siz bize yetki verdiniz, siz bize 
emanet verdiniz, biz de o yetkiyi, o emaneti 
hakkıyla kullanmanın, vazifemize hakkını 
vermenin mücadelesi içinde olduk.

Şimdi bakın sevgili kardeşlerim… Biz bu 
makamlarda faniyiz… Biz bu dünyada fa-
niyiz… Baki olan Allah’tır… Baki olan, bu 
kubbede kalacak hoş sadadır, hizmettir, 
eserdir. Biz bu makamlarda ilelebet kalma-
yacağız, ölene kadar bu makamları işgal 
etmeyeceğiz.

Milletimiz emaneti alırsa hizmete başka 
yollarla devam ederiz. Vademiz dolduğun-
da da bu dünyadan göçüp gideceğiz. Ama 
biz, arkamızda eserler bırakmak, öldük-
ten sonra da kapanmayacak, eserlerimiz 
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sayesinde hayır yazılacak bir amel defteri 
bırakmak istiyoruz.

Sevgili kardeşlerim…

Biz istiyoruz ki, Türkiye bizden sonra da, 
bugünkü gibi özgür, bağımsız, demokratik 
bir ülke olsun. Biz istiyoruz ki, Türkiye 
bizden sonra da millî iradenin egemen 
olduğu, milletin ülkeye istikamet çizdiği 
bir ülke olsun. Biz istiyoruz ki 11 yıldır 
Türkiye nasıl büyüyorsa, bizden sonra 
da büyümeye devam etsin, daha mutlu, 
daha huzurlu, 76 milyonun bir, beraber ve 
kardeşçe yaşadığı bir ülke olsun. 11 yıldır 
bizim derdimiz, bizim meselemiz, bizim 
mücadelemiz işte böyle bir Türkiye’nin 
inşası içindir.

Biz, kendimiz için değil, kendi partimiz, 
kendi parti mensuplarımız için değil, belli 
bir şehir, belli bir bölge için değil, 780 bin 
kilometrekare için, 81 vilayet için çalışıyor, 
76 milyonun tamamı için huzur istiyor, re-
fah istiyor, bunun mücadelesini veriyoruz. 
Bizde ayrım yok… Biz Alevi diye, Sünni 
diye ayırmıyoruz… Biz yoksul diye, zengin 
diye ayırmıyoruz… CHP’li, MHP’li, BDP’li 
diye, Türk, Kürt, Çerkez, Laz, Roman, Gür-
cü, Boşnak diye, siyah diye, beyaz diye, 
Doğulu, Batılı diye ayırmıyoruz.

Ne diyor Yunus Emre: “Yaratılanı severim, 
yaratandan ötürü.” Ne diyor Mevlana: “Ya-
ratılandan şikayet, yaratandan şikayettir.” 
Türkiye’yi bir olarak görüyor, bütün ola-
rak görüyor, 76 milyona hep aynı nazarla, 
kardeş nazarıyla bakıyoruz. Halka hizmet, 
bizim için Hakk’a hizmettir… Bu anlayışla 

çalıştık, bu anlayışla çalışmaya devam ede-
ceğiz.

Sevgili kardeşlerim…

İstikrarla büyüyen bir Türkiye var. Her 
alanda tarihî başarılar elde eden, rekorlar 
kıran, on yılların sorunlarını çözüp kararlı 
şekilde, emin adımlarla geleceğe ilerleyen 
bir Türkiye var. Tıpkı tarihimizde olduğu 
gibi, tıpkı ecdadımızın yaptığı gibi, guru-
ruyla, onuruyla, büyüklüğüyle dünyada 
kendisini hissettiren, kendisinden söz etti-
ren, ağırlığı ve itibarı olan bir Türkiye var.

İşte bu Türkiye birilerini rahatsız etti. Bü-
yüyen Türkiye, Yeni Türkiye, faiz lobilerini, 
kan lobilerini, savaş lobilerini rahatsız etti. 
İşte şimdi bu lobiler, bu faiz lobisi, bu kan 
lobisi, terör lobisi, savaş, kaos lobisi, benim 
güzel ülkemi karıştırmak, benim güzel ül-
kemde operasyon yapmak, bu aziz milletin 
kutlu yürüyüşünü durdurmak istiyor.

Burada acı olan ne biliyor musunuz? Bu-
rada acı olan, Türkiye içinde bir takım 
çevrelerin, bir takım örgütlerin, bu kirli 
saldırıda görev almış olmalarıdır. Türkiye 
dışında planlanan, burada uygulanmak 
istenen bu alçakça projenin maşalığını, 
taşeronluğunu, maalesef Türkiye içinden 
bazı örgütler, bazı medya, sermaye ve siya-
set çevreleri üstlenmiştir.

Allah aşkına, bu nasıl bir örgüttür, bu nasıl 
bir millete ihanettir, bu nasıl bir gözü dön-
müşlüktür? Vatana ihanet, sizin dünyanız-
da nasıl kendisine yer bulabiliyor? Ulusla-
rarası bazı çevrelerin maşası olup, millete 
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saldırı düzenlemeyi bırakın başkalarını, 
kendinize nasıl izah edebiliyorsunuz? 

Kendi şahsi davası için, kendi örgütünün 
ikbali için, her yolu mübah görmek, her 
yolu meşru görmek, hatta ihaneti, hatta 
maşa olmayı caiz görmek, Allah aşkına 
hangi izana, hangi insafa sığar? Ben inanı-
yorum ki, bugüne kadar bunların izinden 
yürüyenler gerçeği görecek, ihaneti göre-
cek, büyük fotoğrafı görecek ve tepkisini 
ortaya koyacaktır.

Bakın sevgili Manisalılar… Türkiye’de, 
başta yargı olmak üzere, bazı kurumların 
içinde son derece tehlikeli bir örgütlenme 
oluştu. Bu örgüt, baskıyla, sindirmeyle, 
şantajla, ya da örgüt disiplini içinde, yargı-
yı ele geçirmeye, diğer bazı kurumları ele 
geçirmeye, uluslararası çevrelerin çıkarı 
uğruna Türkiye’ye suikast düzenlemeye 
çalışıyor.

İçinde örgüt olan, örgüt hiyerarşisiyle, 
örgüt hissiyatıyla hareket eden bir yargı, 
adalet dağıtamaz. Vicdanıyla değil, örgüt 
yöneticilerinden aldığı emirle, talimatla 
hareket eden bir yargı, vicdanına göre 
karar veremez. Uluslararası çetelerin esiri 
haline gelmiş bir örgütün üyeleri, Türk 
milleti adına, Türk milletinin yararına ka-
rar veremez.

Açık söylüyorum, Türkiye’de yargı, illegal 
bir örgütün baskısı altındadır. Yargı, dış 
güçler tarafından kullanılan bir örgütün 
tehdidi altında, demokrasiye, millî ira-
deye kastetmiş durumdadır. Bu ülkenin 
bağımsız savcılarını, hakimlerini, yüksek 

yargı mensuplarını, bu illegal örgüte karşı 
seslerini yükseltmeye, bu illegal örgütle 
mücadeleye davet ediyorum.

Biz, yetkimiz dahilinde, hukuk çerçevesin-
de bu örgütü tasfiye ediyoruz; yargının da, 
bu örgütü içinden temizlemesini, tüm yar-
gı camiası üzerinde oluşan töhmeti derhal 
kaldırmasını bekliyoruz. Eğer bugün, yargı 
içinde oluşmuş bir örgüt çıkıp da, Hükü-
mete karşı komplo düzenleyebiliyorsa, bili-
niz ki bu, yarın da olur, başka hükümetlere 
karşı da olur.

Manisa’da bir kez daha söylüyorum… 
Bu saldırı, sadece Hükümete, sadece AK 
Parti’ye yapılmış bir saldırı değildir. Bu 
saldırı, demokrasiye yapılmıştır, millî ira-
deye yapılmıştır, Büyük Türkiye’ye, Yeni 
Türkiye’ye, millete, yani size yapılmıştır. 
Hangi partiden olursanız olun. Hangi 
partiye oy vermiş, gönül vermiş olursanız 
olun, bu saldırı bizim kadar, size de yapıl-
mıştır. Bugün bu saldırıya sessiz kalanlar, 
bu saldırıdan nemalanmaya kalkanlar, 
yarın bu ülkede özgür, bağımsız siyaset 
yapamazlar. Bugün, meşruiyetin kaynağını 
milletten alıp bu örgütlere verenler, yarın 
meşru zeminde siyaset üretemezler. İşte 
onun için 76 milyonun tek yürek olmasını, 
bu çirkin saldırıya karşı tek yürek halinde 
siyaseti, sandığı ve millî iradeyi savunma-
sını bekliyorum.

Dikkat edin sevgili kardeşlerim… Birileri, 
yurtdışından düğmeye bastı… Kirli örgüt-
ler harekete geçti. Kirli manşetler devreye 
girdi. Kirli provokasyonlar sahneye çıktı. 
Siyasi partiler, adeta emir almışçasına, bu 
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kirli ittifakın safında yer aldı. CHP ile bu 
kirli örgütün dayanışma içinde olacağını 
kim hayal edebilirdi?

Ama emir geldi, CHP ile ezeli düşmanı 
bu örgüt kol kola girdi. İnanıyorum ki 
CHP’liler, bu kirli ittifaka gereken cevabı 
verecektir. İnanıyorum ki bu örgüt tarafın-
dan aldatılmış, istismar edilmiş kardeşle-
rim bu kirli ittifaka karşı gereken cevabı 
verecektir. Biz bu oyunları çok gördük. Biz 
böyle çok tuzak atlattık. Milletçe inşallah 
bu oyunu da bozacak, bu tuzağı da altüst 
edeceğiz.

Zaten artık oyun bozuldu. Bunların maske-
leri düştü. Bunların, kime hizmet ettikleri 
artık apaçık ortaya çıktı. Bunların, nasıl 
bir ihanet içinde olduklarını artık herkes 
gördü. 11 yıl boyunca biz bu örgütlerle, 
bu çetelerle mücadele ederek yürüdük; bu 
aşamadan itibaren de, demokrasiye, millî 
iradeye yönelik tehditleri tek tek ortadan 
kaldıracak, Yeni Türkiye’yi inşa edeceğiz. 
Hiç kimse umudunu kaybetmesin… Hiç 
kimse boynunu yere eğmesin… Allah bi-
zimle, millet bizimle, dualar bizimle ve biz 
Büyük Türkiye’yi hep birlikte inşa etmeye 
devam edeceğiz.

Bakın kardeşlerim… Bu süreçten, Türkiye 
güçlenerek çıkacak. Bu süreçten demok-
rasi güçlenerek çıkacak. Millî irade daha 
da güç kazanacak. Bu engeli aştığımızda, 
ekonomi daha bir şaha kalkacak, istikrar 
ve güven içinde ekonomi çok daha hızlı 
büyüyecek. İnşallah, 2023 hedefleri artık 
bir adım önümüzde olacak.

Bu yeni süreçte, göreceksiniz, kardeşliği-
miz daha da güç kazanacak. Terör lobisini, 
kaos lobisini, savaş lobisini aşacak; çözüm 
süreciyle Türkiye’yi daha fazla huzura ka-
vuşturacağız. Göreceksiniz… Bu süreci aş-
tığımızda, demokratikleşme adımları daha 
kararlı şekilde atılacak. Demokrasinin 
önündeki tüm engeller kalkacak, özgürlük-
ler önündeki engeller kalkacak, Türkiye 
çok daha ileri demokratik standartlara 
kavuşacak. Hiç kimsenin kaygısı, endişesi 
olmasın, herkesin gönlü ferah olsun.

Tarih boyunca bu millete hiç kimse diz 
çöktüremedi, bunlar da diz çöktüreme-
yecek. Bunların rahatsızlıklarını deşifre 
etmeye, bunların maskelerini düşürmeye 
devam edeceğiz. Bakın, şu Manisa’ya, 
11 yılda 8 milyar liralık yatırım yaptık, 
bundan rahatsızlar. Manisa’da sanayinin 
canlanmasından, istihdamın, üretimin, ih-
racatın artmasından rahatsızlar. Faizlerin 
düşmesinden çok rahatsızlar.

Türkiye’nin bölgesel ve küresel bir güç 
haline dönüşmesinden çok rahatsızlar. 
Demokrasiden, özgürlüklerden çözüm 
sürecinden rahatsızlar. Bu ülkeye siz isti-
kamet çiziyorsunuz ya, bu ülkede kararı siz 
veriyorsunuz ya, işte bundan rahatsızlar.

Kendi silahlarımızı, kendi uçak, tank, ge-
milerimizi, kendi uydularımızı ürettiğimiz 
için rahatsızlar. Bankalarımız güçlendiği 
için rahatsızlar. Enerjide önemli adım-
lar attığımız için rahatsızlar. Kısacası, 
Türkiye’yi büyüttüğümüz, Türkiye’nin 
refahını ve itibarını artırdığımız, Türk 



325

Yeni Türkiye Vizyonu | Ya Allah Bismillah-5

Bayrağı’nın gururuna gurur kattığımız için 
rahatsızlar.

Biz onları rahatsız etmeye, Türkiye’yi de 
rahata kavuşturmaya devam edeceğiz. 
İnanıyorum ki Manisa bu hazımsızlara, 
bu rahatsızlara, 30 Mart’ta gereken cevabı 
en güçlü şekilde verecektir. 30 Mart’ta ina-
nıyorum ki Manisa sandıkları patlatarak, 
millî iradenin gücünü bunlara göstere-
cektir. Büyükşehir Manisa, inanıyorum ki 
bunlara çok büyük ders verecektir.

Rabbim ülkemizi, milletimizi korusun. 
Rabbim kardeşliğimizi, muhabbetimizi 
daim etsin. Allah birliğimizi, dirliğimizi, 
bütünlüğümüzü muhafaza etsin diyorum. 
Bizden dualarınızı eksik etmeyin… Allah 
yar ve yardımcımız olsun diyor, açılışını 
yaptığımız eserlerin Manisa’ya hayırlı 
olmasını diliyor, hepinizi Allah’a emanet 
ediyorum.
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Sevgili Akhisarlılar, sevgili Manisalılar, 
çok değerli kardeşlerim...

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
Bugün Akhisar’da açılışını yaptığımız hiz-
met, eser ve yatırımların, bu güzel ilçemi-
ze, Akhisar’a hayırlı olmasını diliyorum. 
Dün, Manisa Merkez’de ve Turgutlu’da 
toplu açılış törenleri yaptık.

Geceyi Manisa’da geçirdik; bugün de 
önce Akhisar’da açılış yapıyor, ardından 

Salihli’ye geçiyor, oradaki eserlerimi-
zin açılışını gerçekleştiriyoruz. Evet… 
Akhisar’da bugün, 25 milyon liralık kamu 
yatırımının açılışını yapıyoruz.

Millî Eğitim Bakanlığı’mız tarafından 
yapımı tamamlanan, 190 öğrenci ka-
pasiteli Kız Meslek Lisesi pansiyonunu 
bugün resmî olarak hizmete alıyoruz. 
Sağlık Bakanlığı’mız Devlet Hastanesi’ne 
200 yataklı bir ek bina inşa etti, bugün bu 
hastane binamızı da resmen hizmete alıyo-

Toplu Açılış Töreni

Akhisar, Manisa | 29 Aralık 2013
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ruz. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı’mız Akhisar-Gölmarmara yolu, 
Akhisar şehir geçişini tamamladı.

Çe v r e  v e  Ş e h i r c i l i k  B a ka n l ı ğ ı ’ m ı z 
Akhisar ’da altyapı yatırımlarını  ta-
mamladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı’mız Akhisar’da önemli projeler 
gerçekleştirdi. Bütün bunları da yine bu-
gün hizmete alıyoruz.

Akhisar Belediyemizin yapımını tamamla-
dığı, Gölet, Amfitiyatro, restorasyon, Cami 
ve pazar yerlerinin de açılışını bugün resmî 
olarak yapıyoruz. Bitmedi… Akhisar’da 
özel sektörümüzün de önemli yatırımları 
oldu. Özel sektörümüzce yaklaşık 2 milyon 
liralık yatırımla ilçemize kazandırılan, 2 
tanesi zeytin işleme ve 1 tanesi de domates 
işleme tesisi olmak üzere 3 tesisi de bugün 
açıyoruz.

Toplamda, özel sektör yatırımlarıyla bir-
likte, Akhisar’a bugün 26.5 milyon liralık 
eser, hizmet ve yatırım kazandırıyoruz. 
Bunların hepsinin hayırlı olmasını dili-
yorum. Bakanlıklarımızı, kurumlarımızı, 
özel sektörümüzü, bu hizmetlerinden 
dolayı tebrik ediyor, kendilerine teşekkür 
ediyorum. Bu arada Akhisar’da çok büyük 
yatırımlarımız da devam ediyor… Toplam 
maliyeti 2.5 milyon lira olan Akhisar Genç-
lik Merkezimiz ihale aşamasında, inşallah 
en kısa sürede yapım çalışmalarına başla-
yacağız.

Akhisar’a 20 ünitelik bir Ağız ve Diş Sağlığı 
Merkezi yapacağız. Şu an ihale aşamasın-
da, gerekli altyapı çalışmalarının tamam-

lanmasının akabinde inşasına başlayaca-
ğız. Geliyorum, en önemli yatırıma… Bu 
büyük yatırımı Akhisar ziyadesiyle hak 
etti. Bu büyük yatırımı, Akhisar adeta bile-
ğinin gücüyle, alın teriyle hak etti.

Manisa Akhisarspor’un başarısını ilgiyle, 
takdirle izliyoruz. Ancak, Akhisarspor’un 
maçlarını yapabileceği güzel bir stadyumu 
yoktu. Biz, Akhisar’a 12 bin seyirci kapasi-
teli bir stadyum yapma kararı aldık, hazır-
lıkları tamamladık, temeli attık.

Toplam maliyeti 55 milyon lira olan stad-
yumu inşallah 2015 yılında tamamlayıp 
Akhisar’ın, Akhisarspor’un hizmetine 
sunacağız. Bu vesileyle, Akhisarspor’a da 
başarılar diliyorum.

Sevgili kardeşlerim, sevgili Akhisarlılar...

12 Haziran seçimleri öncesinde, Manisa’ya 
bir söz vermiş, Manisa’yı büyükşehir sta-
tüsüne kavuşturacağız demiştik. Bu sözü-
müzü tuttuk, Manisa’yı büyükşehir yaptık. 
İnşallah, 30 Mart’ta Manisa artık Büyükşe-
hir Belediye Başkanını seçecek, bu başkan, 
Manisa’nın tüm ilçelerine, artık mahalle 
olan tüm belde ve köylerine hizmet götü-
recek.

Akhisar Belediyesi başarılı hizmetlerine 
devam edecek. Ama büyük projeler, büyük 
yatırımlar, artık koordinasyon içinde, en 
verimli ve en hızlı şekilde merkezden siz-
lere ulaşacak. Yani, 30 Mart’tan itibaren, 
Akhisar ve tüm mahalleler, hem Akhisar 
Belediyesinden, hem de Büyükşehir Bele-
diyesinden hizmet alacak.
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Biz bu yasayı çıkarırken, muhalefet bize 
karşı çıktı, şehirleri bu şekilde yönetemez-
siniz dediler. Biz de İstanbul’daki, Kocae-
li’ndeki tecrübelerimize dayanarak, yöne-
tiriz dedik, hem de çok daha iyi yönetiriz 
dedik ve bu altyapıyı hazırladık. Şimdi, 
Manisa Büyükşehir olmasın, şehir bu şe-
kilde yönetilemez diyen muhalefet gelecek 
ve sizden yetki isteyecek. Ben inanıyorum 
ki sizler de, ehliyete, liyakate, tecrübe ve bi-
rikime, özellikle de proje ve vizyona yetki 
verecek, hem Akhisar’da, hem Manisa’da 
emin ellere görevi teslim edeceksiniz.

Sevgili kardeşlerim...

Biz, bu kutlu yolculuğa çıkarken bir şey 
söyledik… Dedik ki, “Yeter, söz de, karar 
da milletindir…” 11 yıl boyunca, millî 
iradenin güçlenmesi, demokrasinin güç 
kazanması, demokrasinin en ileri standart-
lara kavuşturulması için yoğun mücadele 
verdik. Millî iradeyi gasp etmek isteyen, 
demokrasiyi rafa kaldırmak isteyen çevre-
lere, örgütlere, çetelere karşı amansız bir 
mücadelenin içinde olduk.

Türkiye’ye, sadece ve sadece sizin, yani 
milletin istikamet çizmesini sağlamak için, 
her tehdide, her saldırıya göğüs gerdik. Si-
zin emanetinizi bizden almak isteyenlere 
asla göz yummadık, sizin emanetinizi çe-
telere, örgütlere, vesayet odaklarına teslim 
etmedik.

Şimdi, bakın… Türkiye’de, eskiden beri, sa-
dece bir avuç insandan oluşan, bir sermaye 
yapılanması var. Aynı şekilde, bu sermaye-
nin kontrol ettiği bir medya yapılanması 

var. Türkiye’de, kendi tabanının değil, ken-
di seçmenini değil, işte bu bir avuç mutlu 
azınlığın kontrolüne giren siyasi yapılar 
var. Bu mutlu azınlık, geçmişte, yurt dışın-
daki işbirlikçileriyle, tamamen kendi ke-
yiflerine göre, tamamen kendi çıkarlarına 
göre, Hükümetlerin işbaşına gelmesini, ya 
da görevden uzaklaşmasını sağladılar.

Ne zaman çıkarları zedelendiyse, görev-
deki hükümete, ellerindeki sermayeyle, 
kontrolleri altındaki medyayla, dışardaki 
işbirlikçileriyle saldırılar düzenlediler. 
Hükümetleri yıprattılar, ülkeyi yönetemez 
hale getirdiler, siyaseti her seferinde iste-
dikleri gibi dizayn ettiler, istedikleri gibi 
tasarladılar. Bunlar milleti hiçbir zaman 
adam yerine koymadılar.

Milleti her zaman küçümsediler, tahkir 
ettiler. Millet karar veremez dediler. Millet 
anlamaz dediler. Millet kim ki Türkiye’ye 
istikamet çizecek dediler. Millet kim ki 
hükümet kuracak dediler. AK Parti’yle işte 
bu kirli oyun, bu kirli düzen çöktü. AK 
Parti’yle birlikte, içerde ve dışardaki bu 
kirli çevrelerin hesapları altüst oldu. Eskisi 
gibi kazanamaz oldular. Yüksek faizden 
yüksek gelir elde edemez oldular.

Türkiye’deki kaostan, belirsizlikten, yok-
sulluktan, işsizlikten beslenemez hale 
geldiler. İşte o mutlu azınlık, içerdeki ve 
dışardaki o faiz lobisi, rant lobisi, şu anda 
bir kez daha hükümete saldırıyor, millî 
iradeye saldırıyor, millete saldırıyor. Bu 
karanlık çevreler, milleti saf dışı bırakıp, 
eski günlerde olduğu gibi, eski Türkiye’de 
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olduğu gibi, kendileri hükümet yıkmak, 
kendileri hükümet kurmak istiyor.

Geçmişte bunun için farklı yöntemler 
kullanıyorlardı… Farklı araçları, farklı 
kurumları devreye sokarak, demokrasiye 
güya balans ayarı yapıyor, dengeyi kendile-
rine çeviriyor, muslukları kendi ceplerine 
bağlıyorlardı. Şimdi de medyayı kullanı-
yorlar. Şimdi de sermayeyi bir silah olarak 
millî iradeye doğrultuyorlar. Şimdi de bazı 
kurumları, bu sefer, yargıyı kendi çirkin 
emellerine alet ediyorlar. Yetmedi, bazı 
kirli örgütleri, devlet içinde paralel yapı 
kurmaya çalışan çeteleri de kendi çirkin 
emelleri için maşa olarak kullanıyorlar.

Şunu açık açık burada da ifade ediyorum… 
Bunların derdi asla yolsuzluk değil. Bunla-
rın derdi hukuk değil, adalet değil. Bunla-
rın tek bir derdi var: Milletin hükümetini 
yıpratmak, yeniden o eski Türkiye’ye dön-
mek. Eski Türkiye millet için kötü, ama bu 
mutlu azınlık için güzel bir Türkiye’ydi… 
İstedikleri gibi kazanıyorlardı. Millet çalı-
şıyor, milletin alın terini faiz yoluyla cebe 
indiriyorlardı. Çalıyor, çırpıyor, mahkeme 
önüne bile çıkmıyorlardı.

Millet ne derse desin dinlemiyor, kendileri 
ne isterse onu yapıyor, ülkeye o şekilde isti-
kamet çiziyorlardı. Türkiye’nin enerjisini, 
Türkiye’nin kaynaklarını, Türkiye’nin alın 
terini yurtdışındaki işbirlikçilerine peşkeş 
çekiyorlardı. Bunlar, terörden besleniyor, 
kaostan, karmaşadan, kan ve ölümden 
besleniyor, kurdukları kirli tezgahla adeta 
milletin kanıyla semiriyorlardı.

İşte biz bu tezgahı bozduğumuz için ra-
hatsızlar. Faizleri düşürdüğümüz için 
rahatsızlar. Terörü, ölümleri bitirdiğimiz 
için çok rahatsızlar. Türkiye’nin büyüme-
sinden, kalkınmasından, huzura, refaha 
erişmesinden rahatsızlar. Türkiye’nin 
kendi kararlarını kendisinin vermesinden, 
gündemi belirlenen değil, gündem belirle-
yen ülke olmasından rahatsızlar.

Bunlar, en başta sizden rahatsızlar. Hükü-
metleri siz belirliyorsunuz ya, bunlar çok 
rahatsız oluyor. Türkiye’ye siz istikamet 
çiziyorsunuz ya, işte bundan çok rahat-
sız oluyorlar. Hiç kusura bakmasınlar… 
Eski Türkiye artık mazide kaldı. O tezgah 
bozuldu, o rant düzeni yıkıldı, milletten 
çalıp mutlu azınlığa bağlanan o hortumlar 
kesildi.

Şimdi her şeye millet karar veriyor. Kendi 
istikametini, kendi istikbalini millet ken-
disi belirliyor. Bundan sonra da inşallah 
hep böyle olacak. Artık bu mutlu azınlık 
değil, millet kazanacak. Artık başkaları 
değil, Türkiye kazanacak. Yeni Türkiye’de, 
mutlu azınlığın değil, 76 milyonun tama-
mının kazanması esas olacak. Demokrasi, 
özgürlük, sadece belli bir kesim için değil, 
76 milyon için huzur getirecek, refah geti-
recek.

Sevgili kardeşlerim…

Bu operasyon, bir yolsuzluk operasyonu 
değildir, bu operasyon, sadece AK Parti’ye, 
sadece Hükümete yönelik bir operasyon 
da değildir. İster CHP’li ol, ister MHP’li ol, 
ister Alevi, ister Sünni ol; ister Türk, ister 
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Kürt, Laz, Çerkez, Roman, Boşnak, Gürcü 
ol… Bu operasyon, size, millete yapılmış 
bir operasyondur.

Bu operasyon, Büyük Türkiye hedefine, 
Yeni Türkiye hedefine, 2023 hedeflerine 
yapılmış bir operasyondur. Bu operasyon, 
çözüm sürecine, millî birlik ve kardeşlik 
projesine, barış ve huzur ortamına yapıl-
mış bir operasyondur. Yolsuzluk maskesi 
altında, temiz insanlara iftira atarak, 
ülkeyi yönetilemez hale getirerek, Eski 
Türkiye’ye geri dönmek istiyorlar.

Biz buna izin vermeyeceğiz, millet buna 
izin vermeyecek. Hiç endişeniz olmasın… 
Dim dik duracağız, asla eğilmeyeceğiz. Bu 
hain, bu alçakça saldırı karşısında asla 
bir tek geri adım atmayacağız. Bu, Yeni 
Türkiye’nin istiklal mücadelesidir. Unut-
mayın, önümüzde 2 seçenek var… Ya zillet, 
ya da millet… Bu ülke artık zillete mahkum 
olmayacak. Hiç kimse, hiçbir örgüt, hiçbir 
odak, bu ülkeyi zillete mahkum edemeye-
cek.

Biz bu saldırıları da ezip geçeceğiz. Millet 
bu operasyonculara inşallah haddini bil-
direcek. Hiç kaygınız olmasın. Asla mora-
linizi bozmayın. Unutmayın: Hak şerleri 
hayreyler Mevla görelim neyler, neylerse 
güzel eyler…

Sevgili kardeşlerim...

Burada, Akhisar’da, Manisa’da, 81 vilayeti-
mizin tamamında, CHP ve MHP’ye gönül 
vermiş kardeşlerimin, oynanan oyunu 
özellikle görmelerini istiyorum… Bu kirli 

oyunda, bu alçakça ve haince oyunda, CHP 
ve MHP yöneticilerine de maalesef görev 
verdiler. Hatırlarsanız, CHP Genel Başkanı 
Sayın Baykal’la ilgili çirkin bir gizli kayıt 
ortaya çıktı, Sayın Baykal gitti ve işte bu 
Genel Müdür işbaşına geldi.

Şimdi o genel müdür, kaset montajcısı ör-
güte diyetini ödüyor. Adı şantaj kasetleriy-
le anılan bu örgütle, bu Genel Müdür ortak 
hareket ediyor. Oyun içinde oyun var… O 
çirkin kayıtların en büyük mağduru olan 
MHP, şu anda bu kirli örgütün değirme-
nine su taşıyor. CHP’li kardeşim lütfen bu 
oyunu görsün. MHP’li kardeşim lütfen bu 
şantajı görsün. CHP ve MHP Yönetimleri 
bu şantajlara boyun eğmiş olabilir; ama on-
ların tabanını, millî iradeye, demokrasiye, 
ülkeye sahip çıkmaya çağırıyorum.

Akhisar barışın, birliğin, beraberliğin 
simgesi olan zeytinin şehridir… Buradan, 
Akhisar’dan, 76 milyona sesleniyor, 76 
milyonun bir ve beraber olarak, bu komp-
loya karşı tek yürek olmasını istiyorum.

Bakın, biz komplodan çok daha güçlü ola-
rak çıkacağız. Türkiye, bu ağır saldırıdan 
güçlenerek çıkacak. Bu komplo bozulacak, 
bu tezgah bozulacak, Türkiye’nin kutlu 
yürüyüşü sekteye uğramadan devam ede-
cek. İşte o zaman Türkiye çok farklı olacak. 
Demokrasi güç kazanacak, millî irade daha 
da güç kazanacak. İnanın, demokratik 
reformların önünde hiçbir engel kalmaya-
cak.

Özgürlüklerin önünde engel kalmayacak. 
Kardeşliğin önünde hiçbir engel kalmaya-
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cak. Bütün sorunları, Alevi kardeşlerimin, 
Sünni kardeşlerimin, Türklerin, Kürtlerin, 
Romanların sorunlarını çözerek, yoksul-
luk sorununu daha fazla çözerek, işsizliği 
daha da azaltarak, Yeni Türkiye’yi hep bir-
likte inşa edeceğiz.

Bu maşa örgütleri, onların işbirlikçilerini 
aradan çekecek, medyanın, sermayenin 
komplolarını bozacak, her meselemizi in-
şallah çözüme kavuşturacağız. Yılmadan, 
yıkılmadan, kaygılanmadan, umutlarımızı 
asla kaybetmeden geleceğe ilerleyeceğiz.

Allah yar ve yardımcımız olsun diyorum. 
Dualarınız hep bizimle, hep ülkemizle, 
milletimizle olsun diyorum. Açılışını yap-
tığımız eserlerin Akhisar’a hayırlı olmasını 
diliyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlı-
yorum.
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Sevgili Salihlililer, sevgili Manisalılar, çok 
değerli kardeşlerim...

Sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, 
muhabbetle selamlıyorum. Bugün açılışını 
yaptığımız eserlerin, bu kıymetli hizmetle-
rin Salihli’ye hayırlı olmasını diliyorum. 
Evet… Cuma günü Sakarya’dan başladık, 
dün Manisa Merkez ve Turgutlu’daydık, 
bugün de önce Akhisar’a geçtik şimdi de 
Salihli’de sizlerle beraberiz.

Sakarya’da, Manisa’da , Turgutlu’da, 
Akhisar’da büyük bir coşku içinde top-
lu açılışlar gerçekleştirdik. Şimdi de 
Salihli’de, siz kıymetli Salihli-li kardeşle-
rimizle hasret gideriyor, aynı zamanda 
kamu ve özel sektöre ait 15 kalemde 43.5 
milyon liralık tesisin açılışını yapıyoruz.

Bu yatırımların içinde Millî  Eğitim 
Bakanlığı’mız tarafından yapılan, 21 ders-
lik var. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’mızın 
tamamladığı Atıksu Arıtma Tesisi var. 

Toplu Açılış Töreni

Salihli, Manisa | 29 Aralık 2013



333

Yeni Türkiye Vizyonu | Ya Allah Bismillah-5

Yine Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı’mız eliyle yapılan Salihli Köprü-
lü Kavşağı; Gençlik ve Spor Bakanlığı’mı-
zın tamamladığı 500 kişilik öğrenci yurdu; 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’mı-
zın projelerini de bu törenle birlikte resmî 
olarak hizmete alıyoruz. 

Kamunun bu yatırımları yanında özel 
sektörümüzün çeşitli yatırımlarını da siz 
Salihlili kardeşlerimizin hizmetine sunu-
yoruz. Burada sizin huzurunuzda bir müj-
deyi de Salihli’ye, Salihli-li gençlerimize 
vermek istiyorum… Toplam maliyeti 2.5 
milyon lira olan Salihli Gençlik Merkezi-
mizin yapımı devam ediyor, inşallah en 
kısa zamanda tamamlayarak Salihli’nin, 
gençlerimizin hizmetine açacağız…

Sevgili kardeşlerim...

Bu topraklar, Salihli’nin bu muazzez top-
rakları 91 yıl önce düşman işgalinden kur-
tuldu. Ülkemiz, milletimiz, dünyada eşine 
ender rastlanan bir mücadeleyle, azimle, 
imanla bağımsızlığını, özgürlüğünü ka-
zandı. Bizler nice şehitler verdik, gaziler 
verdik ama özgürlüğümüzü vermedik. 

Bizler sabrettik, dua ettik, azmettik ama 
vatanımızı kimseye bırakmadık. Dün İs-
tiklal Harbi’ni verirken, içimizden nice 
kahramanlar çıktı, canı pahasına bu milleti 
savundu. Ama içimizden ne acıdır ki, hain-
ler, ajanlar çıktı, düşmanla işbirliği yaptı.

Bu millet, bu topraklar 90 yıl boyunca nice 
operasyonlar geçirdi, nice ameliyatlara 
maruz kaldı, nice darbeler yaşadı. Fakat 

her seferinde güçlenerek çıkan milletin 
kendisi oldu. Onlar kinle, nefretle bu mil-
letin kanını emmek için planlar yaptılar, 
çeteler kurdular ama hepsi en büyük ma-
kamdan geri döndü. 

Çünkü bu millet aziz bir millettir. Bu millet 
necip bir millettir. Bu millet, özü doğru, 
sözü doğru, niyeti doğru bir millettir. Biz-
ler, 11 yıl boyunca sizin için çalıştık, bu 
ülke için, bu millet için gecemizi gündü-
zümüze kattık. Hiçbir bahanenin arkasına 
sığınmadık, hiçbir mazerete takılıp kal-
madık, önümüze çıkan engelleri sabırla, 
gayretle bir bir kaldırdık. 

Bu vatanın kaynakları bu millette kalsın 
istedik. Bu memleketin zenginliklerini, bu 
millet kullansın istedik. Yoksulun, yetimin, 
garip gurebanın cebine, ekmeğine, alın 
terine gözünü dikenlere taviz vermedik. 
Bugün bir büyük operasyonla, bir büyük 
siyaset mühendisliği teşebbüsüyle, karala-
ma, iftira kampanyasıyla karşı karşıyayız.

Türkiye’yi kaosa, kargaşaya götürmeye 
çalışanlar, yurtiçinden temin ettikleri ma-
şalarla, kara hem de kapkara propaganda 
yürütüyorlar. Niçin? Sebebini size söyleye-
yim kardeşlerim… Çünkü 11 yıllık iktidarı-
mızda millî gelir 230 milyar dolardan 786 
milyar dolara; kişi başına düşen gelir 10 
bin 500 dolara yükseldiği için…

Çünkü bu yılın Mayıs ayında faizi Cumhu-
riyet tarihinin en düşük seviyesine yani 
4.6’ya düşürdüğümüz için… Birilerinin fa-
izden, hiçbir yatırım yapmadan, havadan 
milyarlarca lira kazanmasını engellediği-
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miz, rantlarını kestiğimiz için… Merkez 
Bankası’ndaki rezervimizi 11 yılda 27.5 
milyar dolardan, 136 milyar dolara yük-
selttiğimiz için. 

23.5 milyar dolardan devraldığımız 
IMF’nin borcunu sıfırladığımız, sıfırla-
makla kalmayıp bir de onlara borç verme 
durumuna geldiğimiz için… Kendi millî 
uçağımızı, tankımızı, gemimizi, heli-
kopterimizi yaptığımız için… Dünyanın 
en büyük ulaştırma projelerini, 3’üncü 
Köprü’yü, 3’üncü havalimanını, 17 bin 
kilometre duble yolu yaptığımız; hızlı 
trenlerle, demir ağlarla Türkiye’yi ördüğü-
müz için… 1 yıldır şehit haberi gelmediği, 
analardan sevinç gözyaşları döküldüğü 
için… Artık milletimiz, ilaç kuyruklarında, 
hastane kapılarında beklemediği için… Bu 
topraklarda doğan her çocuğumuza eğitim 
imkanı sunduğumuz, en gelişmiş teknolo-
jiyle eğitim sağladığımız için… Bir büyük 
kardeşlik iklimini, kucaklaşmayı, helalleş-
meyi gerçekleştirdiğimiz için…

Sevgili kardeşlerim...

İstiklal şairimiz Mehmet Akif ’in bu günleri 
anlatan çok güzel bir şiiri var: “Girmeden 
tefrika bir millete, düşman giremez / 
Toplu vurdukça yürekler, onu top sindi-
remez.” Bu milletin iradesine, bu milletin 
büyümesine, yükselmesine Allah’ın izniyle 
hiç kimse pranga vuramayacak. Komplo 
nereden gelirse gelsin, biz bunu topyekûn 
karşılayacak güçteyiz, deneyimdeyiz. 

Bizi kimse boyunduruğu altına alamaya-
cak… Bizi kimse zincire vuramayacak… 

Kimse, komplolarla, uydurma operasyon-
larla milletimin gözünü boyayamayacak. 
Sizin, bugün hâlâ, dışardan aldığı emir ve 
talimatla manşetler atan, yalan haberler 
yapan medyanız varsa, bizim de milletimiz 
var. Sizin algı operasyonlarınız varsa, mil-
letimin de hakikati gören kalp gözü var.

Sizin adliye önlerinde şov yapan savcıla-
rınız varsa, bizim dili dualı yaşlılarımız, 
coşkulu gençlerimiz, yürekleri bizimle 
birlikte çarpan annelerimiz, babalarımız, 
kardeşlerimiz var. Sizin beddualarınız 
varsa bizim halis niyetlerimiz, hasbi duala-
rımız, niyazlarımız var. Milletim müsterih 
olsun… Milletimin içi rahat olsun… Ekono-
mimiz kaya gibi sağlam… İstikrarımız kaya 
gibi sağlam… Siyasetimiz, kadrolarımız 
kaya gibi sağlam…

Biz 11 yılda hafif bir rüzgarda yıkılacak 
ekonomi inşa etmedik. Biz basit spekülas-
yonlarla, vurguncuların komplolarıyla çö-
kecek ekonomi inşa etmedik. Biz 2023’ün, 
2071’in büyük Türkiye’sinin ekonomisini 
oluşturuyoruz. Biz yeni Türkiye’yi inşa edi-
yoruz. Bu yeni Türkiye, her türlü vesayet-
ten kurtulmuş, birinci sınıf demokrasiye 
kavuşmuş bir Türkiye olacak.

Yeni Türkiye’de çetelerin, emirlerini 
dışardan alan maşaların, ajanlık yapan 
örgütlerin hükmü geçmeyecek. Kimsenin 
şüphesi olmasın, yeni Türkiye’yi milleti-
mizle beraber inşa edeceğiz, hep birlikte 
inşa edeceğiz. 

Kimse endişe etmesin, biz nice badireler 
atlattık, bunu da kolaylıkla atlatacağız. Mil-
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letimden en büyük dileğim, bizlere olan 
inancını, güvenin, desteğini kesmesin. Du-
alarını bizlerden eksik etmesin. Salihli’nin 
bu süreçte bizimle beraber olacağına yü-
rekten inanıyorum. Bize olan güveniniz, 
itimadınız, ahde vefanız için sizlere çok 
teşekkür ediyor, hepinizi Allah’a emanet 
ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
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Sevgili Ankaralılar, çok değerli kardeşle-
rim, aziz vatandaşlarım...

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyo-
rum. Açılışını yaptığımız, Büyükşehir 
Belediyemiz tarafından şehrimize ka-
zandırılan, 317 milyon liralık 214 eserin 
Ankara’mıza hayırlı olmasını diliyorum. 
Bu eserlerin Ankara’ya kazandırılmasında 

emeği olanları yürekten tebrik ediyor, ken-
dilerine teşekkür ediyorum. 

Bugün açılışını yapacağımız eserler ile 
Ankara’ya ulaşımdan yeşil alanlara, estetik 
düzenlemelerden sosyal hizmetlere kadar 
her alanda önemli yatırımlar kazandırı-
yoruz. Bugün tam 16 köprülü kavşağın ve 
köprünün açılışını yapıyoruz. Çankaya’da, 

Büyükşehir Belediyesi 214 
Açılış Töreni

Ankara | 14 Ocak 2014
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Bağlıca’da ,  Ostim’de,  Et imesgut ’ ta , 
Sincan’da, Akyurt’ta, Çubuk’ta, Kazan’da 
ve Gimat’ta tamamlanan köprü ve köprülü 
kavşaklar bugün bu törenle resmi olarak 
hizmete giriyor. Bu köprülü kavşaklar ve 
köprüler ile Ankara’nın ulaşım konusunda 
tıkanıklık yaşanan pek çok bölgesindeki 
sorunları çözmüş oluyoruz. Şehrin çeşitli 
yerlerinde 11 adet üst geçidin açılışını 
yapıyoruz. Yine bugünkü programımızda, 
birazdan canlı bağlantıya geçeceğimiz Sin-
can Hanımlar Lokali ile Kazan Aile Yaşam 
Merkezi ve Elmadağ Kültür Merkezinin 
açılışları da yer alıyor. Hacı Bayram Camii 
çevresinde çok güzel çevre düzenlemeleri 
yapılmıştı. Bugün, bu projenin devamı 
niteliğindeki Katlı Otopark’ın açılışını da 
gerçekleştiriyoruz. Büyükşehir Belediye-
miz, 576 okulumuzun bahçesini asfaltladı 
ve geleneksel Türk çocuk oyunlarının 
çizgileri ile donattı. Şehri güzelleştiren, 
estetik görünüm kazandıran bina cephe 
yenilemeleri, bina aydınlatma işleri, çevre 
düzenlemeleri, taksi ve dolmuş durakları, 
saat kuleleri, cami ve sokak restorasyon-
ları tamamlandı. Bunları da bugün resmi 
olarak Ankara’ya kazandırıyoruz. 3 adet 
itfaiye bölge binası, 2 adet kapalı Pazar 
yeri, şehrin çeşitli bölgelerinde su arıtma 
tesisleri, su depoları, birazdan canlı bağ-
lantı kuracağımız Elmadağ’da bir yer altı 
barajı yapıldı. 35 adet park, 2 mesire alanı, 
yine birazdan canlı bağlantı kuracağımız 1 
rekreasyon alanı daha Ankara’mıza kazan-
dırıldı. Bunların açılışını da bugün gerçek-
leştiriyoruz. Evet… Böylece tam 214 kalem-
de, 317 milyon liralık eserin toplu açılışını 

yapıyoruz. Bir kez daha Ankara’mıza ve 
ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

Bu heyecanı, bu aşkı, bu sevdayı ancak 
yaşayan bilir. İş yapanla, sadece laf üreten 
arasındaki farkı sizler bilirsiniz, millet 
bilir… 11 yıldır, Bakanlıklarımızla, Beledi-
yelerimizle, İl Özel İdarelerimizle en ücra 
köyünden Başkentine kadar Türkiye’nin 
tamamını kalkındırmanın, geliştirmenin, 
büyütmenin mücadelesini veriyoruz. Biz 
aşkla, şevkle, heyecanla bu yolda ilerler-
ken, maalesef birileri de sürekli ayağımıza 
çelme takmanın, yolumuza diken döşeme-
nin peşinde koşuyor. Bizim milletle olan 
irtibatımızı, milletle olan gönül bağımızı, 
milletimizle tesis ettiğimiz güveni, itimadı 
hazmedemeyenler var. Türkiye’nin bü-
yümesini, güçlenmesini, refaha, huzura, 
kardeşliğe kavuşmasını kabullenemeyen-
ler var. Türkiye ekonomisinin gücünü, 
sağlamlığını, direncini içine sindiremeyen, 
yıllardır yüksek faiz oranlarından elde 
ettiği rantı devam ettirmek isteyen, bunun 
için de Türkiye’ye tuzaklar hazırlayanlar 
var. Türkiye bunları çok gördü, bunları çok 
yaşadı… Bu aziz millet, tarihi boyunca nice 
büyük imtihanlardan geçti. Allah’ın izniy-
le, milletin duasıyla, yeryüzündeki dost ve 
kardeşlerimizin hayır dualarıyla, bugüne 
kadar nice badireyi aştık, nice engeli geç-
tik, nice imtihandan alnımızın akıyla çık-
tık. Bu millete kastedenler, cevaplarını en 
ağır şekilde aldılar. Bu ülkeye, bu bayrağa 
kem gözle bakanlar cevaplarını aldılar. Şu 
anda da, değişik vasıtalarla, bu ülkenin, bu 
milletin istiklaline, istikbaline kastedenler, 
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hiç şüpheniz olmasın, gereken cevabı ala-
caklar. 

Bakın sevgili kardeşlerim… 

17 Aralık’ta, Hükümetimize yönelik çok 
ağır bir saldırı uygulamaya kondu. Gö-
rüntüye yolsuzluk iftiralarını koydular. 
Yolsuzluk iftirasıyla asıl niyetlerini gizle-
mek istediler. Yolsuzluk iftirasıyla, Türkiye 
üzerinde oynamak istedikleri oyunu, mil-
lete kurdukları, milli iradeye kurdukları 
tuzağı gizlemek istediler. Dikkatinizi çeki-
yorum… 17 Aralık operasyonu, Türkiye’de 
milli olan ne varsa, ona kasteden bir 
operasyondur. Milli İradeyi hedef aldılar. 
Milli Bankamız Halkbank’ı hedef aldılar. 
Milli çıkarlarımızı hedef aldılar. Küresel 
ölçekte önemli olan, tamamen milli olan, 
büyük yatırımlarımızı hedef aldılar. Doğ-
rudan milli dış politikamızı hedef aldılar. 
Milli Birlik ve Kardeşlik Projesini, Çözüm 
Sürecini hedef aldılar. İşte gördünüz, bu 
ülkenin Milli İstihbarat Teşkilatını hedef 
aldılar. Suriye’de, Bayır Bucak Türkmeni 
kardeşlerimize insani yardım malzemesi 
götüren, Milli İstihbarat Teşkilatı men-
suplarımızın eşlik ettiği TIR’ı, Hatay’da 
yasalara aykırı şekilde durdurdular. Milli 
İstihbarat Teşkilatı kime çalışır? Ülkeye 
çalışır, vatana çalışır, millete çalışır. Bir 
savcı, Adana’dan kalkıyor geliyor, bu TIR’ı 
durdurmak için, bu insani yardımı engel-
lemek için, yasaları çiğneyerek operasyon 
yapıyor. Peki ben buradan soruyorum: 
MİT bu ülkenin çıkarları için çalışan bir 
kurumken, siz kimin için çalışıyorsunuz 
ki MİT’i yasadışı şekilde engelliyorsunuz? 
Milli İstihbarat Teşkilatı’ndan neden rahat-

sız oluyorsunuz? Türkmenlere giden yar-
dımdan neden rahatsızlık duyuyorsunuz. 
Çünkü bunlar, Türkiye için değil, başkaları 
için, başkalarının menfaati için çalışıyor, 
başkalarına taşeronluk yapıyorlar. Bunlar, 
başkalarının menfaatini, örgütlerinin men-
faatini, Türkiye’nin ve milletin üzerinde tu-
tuyorlar. Hiç endişeniz olmasın… Türkiye 
bunları aşacak. Türkiye bu operasyonları 
aşacak ve 2023 hedeflerine doğru karar-
lılıkla ilerleyecek. Şunu herkes bilsin ki, 
Türkiye’de artık milli irade hakim olacak, 
millet ne derse o olacak. 

Dikkatinizi çekiyorum... Medya ne derse 
değil, sermaye ne derse değil, çeteler, örgüt-
ler ne derse değil, millet ne derse, o olacak. 
Yargı ne derse, yargının içine sızmış örgüt 
mensupları ne derse değil, siz ne derse-
niz, işte o olacak. Yargı, millet adına karar 
verir, millet için karar verir. Yargı millete 
rağmen karar vermez, veremez. Yargı, mil-
letin seçtiği Hükümete, siyasete, Meclis’e, 
milli iradeye istikamet çizemez, dayatma 
yapamaz, müdahale edemez. Biz, yargının 
bağımsızlığına saygı duyarız, bunu tesis 
etmek, bunu muhafaza etmek için çok re-
formlar yaptık, gerektikçe yapıyoruz ve ya-
pacağız. Ancak, yargının bağımsızlığından 
daha önemli olan, yargının tarafsızlığıdır. 
Yargı, tarafsız olsun diye bağımsızdır. Eğer 
siz, yargı bağımsız olsun diyor, ama yargıyı 
alıp bir örgütün sınırsız hırslarına teslim 
ediyorsanız, orada yargı tarafsızlığı olmaz. 
Biz bunu kabul etmeyiz… Yargının yasama 
ve yürütme erkine müdahale etmesine 
izin vermeyiz. Buna, ne biz razı oluruz, ne 
milletimiz razı olur. Bu, her şeyden önce bu 
milletin iradesini hiçe saymaktır. Sorum-
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luluk üstlenmeden yetki kullanmanın adı 
diktatörlüktür. Millete hesap vermeyen, 
milletin denetimine tabi olmayan gücün 
adı diktatörlüktür.

Biz, bugüne kadar 5 seçim ve 2 halkoyla-
masında, yaptığımız her işi, attığımız her 
adımı milletin denetimine tabi tuttuk. 30 
Mart’ta biz yine milletin huzuruna çıkaca-
ğız. Milletimize hesap verecek, milletimi-
zin huzurunda kendimizi imtihandan ge-
çireceğiz. Yanlış yapıyorsak ihtarını, doğru 
yapıyorsak teyidini sandıkta alacağız. Siya-
setin böyle bir güzel tarafı var. Biz sadece 
herkesin kendi işini yapmasını, bunu da en 
iyi şekilde yapmasını istiyoruz. Eğitim al-
mak için hastaneye, tedavi olmak için oku-
la gitmiyorsunuz değil mi? Siyaset yapmak 
isteyen siyasi parti kurar, siyasi partiye üye 
olur. Bunları birbirine karıştırdığınızda, 
hem diğerinin işini yapmasına mani olur-
sunuz, hem de siz kendi işinizi yapamaz-
sınız. “Davul sizin boynunuzda kalsın ama 
tokmak bizim elimizde olsun” diyorsanız, 
hiç kusura bakmayın, bu sorumluluktan 
kaçmaktır. Türkiye, inşallah bu badireyi de 
atlatacak, bu çete yapılanmasının da üste-
sinden gelecek ve yoluna devam edecektir. 
Milletimiz, o şaşmaz irfanıyla, daha önceki 
çeteleri, illegal yapıları nasıl yola getirdiy-
se, bunları da aynı şekilde yola getirecektir. 
Allah’ın hesabı her hesabın üzerindedir. 
Biz sadece O’na güveniyor ve yolumuza de-
vam ediyoruz. Milletim müsterih olsun… 
Hiç tereddüt etmeyin, emanetiniz emin el-
lerde… Sizin hayır dualarınızla, bu badire-
yi de aşacak, Türkiye’yi, Ankara’yı inşallah 
2023 hedefleriyle kucaklaştıracağız. 

Ben, bir kez daha, açılışını yaptığımız eser 
ve hizmetlerin hayırlı olmasını diliyorum. 
Bu eserlerin şehrimize kazandırılmasını 
sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımızı 
ve ekibini, yüklenici firmaları, işçisinden 
mühendisine emeği geçen herkesi kutluyo-
rum. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum.
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Sayın Cumhurbaşkanım, değerli dostum 
İspanya Başbakanı Mariano Rahoy, sevgili 
Ankaralılar, çok değerli kardeşlerim...

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyo-
rum. Bugün Ankara için yine tarihî bir 
günü, tarihî bir anı hep birlikte yaşıyoruz. 
Bu tarihî anı bizimle paylaşan, İspanya 
Başbakanı, değerli dostum Rahoy ve heye-

tine yürekten şükranlarımı sunuyor, ülke-
mize, Başkentimize, Sincan’a hoş geldiniz 
diyorum. Konuşmamın hemen başında, bu 
büyük ulaşım projesinde yer alan İspanyol 
firması Komsa’ya, Türkiye’den Alarko’ya, 
İtalya’dan Ansaldo’ya, bu şirketlerin tüm 
yönetici ve çalışanlarına teşekkür ediyo-
rum. Ankara Metrolarını başlatan ve belli 
bir aşamaya kadar getiren Ankara Büyük-

Batıkent-Sincan Metrosu Açılış 
Töreni

Ankara | 12 Şubat 2014
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şehir Belediye Başkanlığımıza ve Değerli 
Başkanımız Melih Gökçek’e, Metroyu ta-
mamlayan Ulaştırma, Denizcilik ve Haber-
leşme Bakanlığımıza, emeği geçen mimar, 
mühendis, teknisyenlere, tüm işçi kardeş-
lerime, şahsım, ülkem ve milletim adına 
özellikle şükranlarımı ifade ediyorum. 

Evet… Bugün Ankara’da bir büyük özle-
mi, bir büyük hasreti sonlandırıyoruz. 
Ankara’da, 3 koldan ilerleyen metro hat-
larından, Batıkent Sincan hattını bugün 
artık hizmete alıyoruz. Bu hattın, 2014’ün 
sonunda, yani 11 ay sonra tamamlanması 
öngörülüyordu. Çok çalıştık, gayret ettik ve 
11 ay öncesinden hattı tamamladık, bugün 
hizmete alıyoruz. İnşallah, önümüzdeki 
ay da, Kızılay Çayyolu hattını, 10 ay erken 
hizmete almış, o hattı da açmış olacağız. Sı-
rada Keçiören Metrosu var; onun da çalış-
maları devam ediyor. Yıl sonunda inşallah 
Keçiören metrosunun da test sürüşlerine 
başlayacak, 2015 içinde Keçiören metrosu-
nu da hizmete alacağız. Şu anda Ankara’da-
ki raylı sistem uzunluğu 23.5 kilometredir. 
Bugün buna 15.5 kilometrelik yeni bir hat-
tı ekliyoruz. Çayyolu ve Keçiören’i de açtı-
ğımızda, Ankara’daki raylı sistem uzunlu-
ğunu 67.5 kilometreye çıkarmış olacağız. 
Elbette burada durmuyoruz… Yeni proje-
lerin çalışmalarını başlattık. Kızılay’dan 
Esenboğa Havalimanı’na giden bir metro 
hattı projemiz var. Kızılay’dan Gar’a yine 
bir başka metro hattı projemiz var. Bunları 
da tamamladığımızda, Ankara’yı, ulaşımda 
da bir Avrupa Başkenti konumuna yükselt-

miş, ulaşımda da örnek bir kent konumu-
na eriştirmiş olacağız. 

Sevgili kardeşlerim… 

İlk etapta, yeni metromuz Batıkent’ten 
aktarmalı çalışacak ve Batıkent Sincan 
ulaşım süresi 35 dakika olacak. İnşal-
lah, kısa zaman zarfında, aktarmayı da 
ortadan kaldırarak, hattı direk Kızılay’a 
bağlayarak, ulaşım süresini 30 dakikanın 
altına düşüreceğiz. Bakın ben, Sincan’dan 
Kızılay’a ulaşımın, geçmişte ne büyük bir 
dert olduğunu, ne büyük bir mesele, ne 
büyük bir meşakkat olduğunu çok iyi bili-
yorum. Sincan ile Merkez arasında sadece 
banliyö trenleri çalışıyordu. Neredeyse bir 
buçuk saat süren yolculuk, banliyö trenleri 
içinde, tam bir eziyet şeklinde yapılıyordu. 
Tren arızalandığında, hatlarda çalışma 
yapıldığında, Sincan ile Merkez’in irtibatı 
kopuyordu. Dahası, tren kazalarında maa-
lesef çok sayıda vatandaşımızı da kaybet-
tik. Çok sonraları otobüsler, minibüsler 
çalışmaya başladı. Ancak, otobüs ve mini-
büsler de, bu uzun mesafede, her gün tık-
lım tıklım yolcu taşıdı. İşte bugün, Sincan 
ve Eryaman’ın bu derdine, bu meselesine, 
bu uzun yıllardır devam eden meşakkatli 
yolculuğuna bir son veriyoruz. Sincan 
ve Eryaman’ı, hızlı, konforlu, güvenli bir 
ulaşım aracına kavuşturuyoruz. Yıllardır 
süren çileyi artık sonlandırıyor, Sincan ve 
Eryaman’ı Ankara’ya, Ankara’nın her kö-
şesine bağlıyoruz. Bir kez daha bu büyük 
eserin Ankaralılara, özellikle de Sincanlı 
kardeşlerime, Eryamanlı kardeşlerime, 
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Batıkentli kardeşlerime hayırlı olmasını 
diliyorum. 

Sevgili kardeşlerim, sevgili Ankaralılar...

Bakınız Cumartesi günü, İstanbul’da bir 
büyük açılış gerçekleştirdik, yeni yapılan 
20 kavşak ve yolu hizmete açtık. Ardından, 
yine İstanbul’da, Mecidiyeköy-Mahmutbey 
Metro hattının temelini attık, ayrıca 201 
yeni otobüsü hizmete aldık. Geldik, işte bu-
gün de Ankara’da Sincan Metrosu’nun açı-
lışını yapıyoruz. Bakın biz, 11 yıl boyunca, 
bir şeyden özenle kaçındık: Sanal tartışma-
larla, gereksiz çekişmelerle, laf üreterek, 
ülkenin gündemini, milletin gündemini 
ıskalamaktan özenle kaçındık. Ankara’nın, 
Ankara’daki devlet dairelerinin koridorla-
rında kaybolan bir Hükümet olmadık. Ül-
kenin ve milletin enerjisini, kaynaklarını, 
potansiyelini, siyasi gerilimlere heba eden 
bir Hükümet olmadık. Ankara’ya kapanıp 
kalan, Ankara’dan dışarıya çıkamayan, di-
ğer 80 vilayete, dünyaya kendisini kapatan 
bir Hükümet olmadık. Biz, Ankara’yı, tam 
anlamıyla bir Başkent konumuna yükselt-
tik. Ankara’yı Türkiye’nin kalbi konumuna 
yükselttik. Ankara’yı, sadece Türkiye’nin 
değil, dünya üzerindeki mazlumların, 
mağdurların, yoksulların, çaresizlerin Baş-
kenti konumuna ulaştırdık. 

Şunu bilmenizi istiyorum sevgili kardeşle-
rim… 11 yıl boyunca, gereksiz münakaşa-
lardan, gereksiz gerilimlerden nasıl uzak 
durup millete hizmet ürettiysek, bugün de, 
yarın da, millete hizmet üretmenin müca-
delesini vereceğiz. Şu anda bizi, gereksiz 
tartışmaların, gerilimlerin içine çekmeye 

çalışıyorlar. Bizi yavaşlatmaya, engelleme-
ye, bizi milletimize hizmetten alıkoymaya 
çalışıyorlar. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar, 
biz vazifemizi yapacağız. Onlar, yıkmaya, 
tahrip etmeye çalışsa da, yavaşlatmaya, 
engellemeye, sabote etmeye uğraşsa da; biz 
yapmaya, imar etmeye, inşa etmeye, mille-
timize, ülkemize hizmet üretmeye devam 
edeceğiz. Bakın şu anda, Ankara, hızlı tren 
hatlarının merkezi konumunda. Ankara 
Eskişehir, Ankara Konya tamamlandı. An-
kara İstanbul artık tamamlanma aşama-
sında. Ankara Sivas devam ediyor. Bursa 
ve İzmir hatları aynı şekilde devam ediyor. 
Diğer yandan Ankara, sanayide, dünya 
ölçeğinde önemli bir konuma kavuştu. 
Ankara, savunma sanayiinin de başkenti 
oldu. Uydu teknolojisi konusunda Ankara, 
dünyanın dikkatini çeken bir başkent ko-
numuna yükseldi. 

Bitmedi… Ankara, Etlik ve Bilkent’te in-
şaatları devam eden şehir hastaneleriyle, 
Sağlığın da Başkenti haline geliyor. İlçe 
Belediyelerimizin, Büyükşehir Belediyele-
rimizin devasa projeleriyle Ankara’nın çeh-
resi hızla değişiyor. İstanbul’a gidin, aynı 
şekilde büyük bir dönüşümü göreceksiniz. 
İzmir’e gidin, Hükümet yatırımlarıyla ora-
nın da değiştiğini göreceksiniz. Antalya, 
Trabzon, Erzurum, yani 81 vilayetimiz 
hızla değişiyor, dönüşüyor ve geleceğe 
hazırlanıyor. Türkiye’nin bu değişimini, 
bu dönüşümünü hiç kimse engelleyeme-
yecek. Allah’tan ve milletimizden başka 
hiçbir güç, bizi hizmet yolculuğundan, bizi 
kutlu yolculuktan alıkoyamayacak. Biz, o 
gereksiz tartışmaların, o çirkin, o ahlaksız 
münakaşaların içine girmeyeceğiz. Biz ah-
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laksız saldırılara, aynı şekilde ahlaksızlıkla 
asla cevap vermeyeceğiz. Bizim muhatabı-
mız sizlersiniz. Biz bu yola sizlerle çıktık, 
sizlerle yürüyeceğiz.  Türkiye’nin 11 yıllık 
kazanımlarını kimseye yedirmeye, heba 
ettirmeye niyetimiz yok. Artık Türkiye’nin 
yolu, istikameti net bir biçimde çizilmiş 
durumda. Bu yoldan Türkiye’yi döndür-
meye kimsenin gücü yetmez, bu millet 
buna izin vermez. Milletin iradesini kimse, 
bu milletten söküp alamaz. Yeni Türkiye’de 
meşruiyeti, hakkı, yetkiyi, selahiyeti yalnız 
millet verir. Ben inanıyorum ki Ankaralı 
kardeşlerim bu süreçte bizim yanımızda 
dimdik duracaktır. Kurtuluş Savaşını 
sevk ve idare eden Ankara, inanıyorum 
ki, Yeni Türkiye’nin İstiklal Savaşı’nda da 
kahramanca bir mücadele sergileyecektir. 
Şimdiye kadar Ankara bizim yanımızda 
oldu, bize desteğini esirgemedi, bundan 
sonra da aynı kararlılıkla, aynı inançla 
gücümüze güç katacağınıza canı gönülden 
inanıyorum. 

Evet… Açılışını yaptığımız Metronun bir 
kez daha, Ankara’ya, Sincan, Eryaman 
ve Batıkent’e hayırlı olmasını diliyorum. 
Büyükşehir Belediyemize ve Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımıza 
tekrar teşekkür ediyorum. Bu mutlu anı-
mızda, bu tarihî günde bizimle birlikte 
olan, heyecanımızı, coşkumuzu payla-
şan, değerli dostum, İspanya Başbakan’ı 
Rahoy’a; bu önemli günde bizimle birlikte 
olan değerli Cumhurbaşkanımız Sayın 
Gül’e şükranlarımı ifade ediyorum. Emeği 
geçenlere teşekkür ediyor, hepinizi sev-
giyle, saygıyla selamlıyorum; sağ olun, var 
olun Allah’a emanet olun.
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Sevgili Ankaralılar, çok değerli kardeşle-
rim, aziz vatandaşlarım... 

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyo-
rum. Açılışını yaptığımız 1071 Malazgirt 
Bulvarı’nın, bu bulvar üzerinde yer alan 
5 adet köprünün, 3 altgeçidin, 1 yaya üst 
geçidinin, çevre düzenlemelerinin hayırlı 
olmasını diliyorum. Ankara Büyükşehir 
Belediyemizi, Başkanımız Melih Gökçek 

ve ekibini, tüm emeği geçenleri tebrik edi-
yor, kendilerine teşekkür ediyorum. Bütün 
engelleme çabalarına, şiddet eylemlerine, 
vandallığa, hukuksuzluğa rağmen bu bü-
yük eseri tamamladığı için, Ankara trafiği-
ne nefes aldıracak bu yolu inşa ettiği için, 
Melih Bey’i ayrıca kutluyorum. 

Ülkemizde eser üretmek, hizmet yapmak 
için, sadece proje geliştirmek, sadece 

1071 Malazgirt Bulvarı Açılış 
Töreni 

Ankara | 25 Şubat 2014
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kaynak temin etmek yetmiyor. Bir de, 
tüm stratejilerini, tüm siyasetlerini, tüm 
hayatlarını “esersizlik” üzerine, yapılana 
mani olmak üzerine kurmuş olanların 
engellemelerini aşmak gerekiyor. 1071 
Malazgirt Bulvarı da, işte bu şekilde, 
engelleri aşarak inşa edilmiş bir eserdir. 
Bulvarın ODTÜ’den geçen bölümüne 
engel olmak için ortaya konan şiddeti, 
vandallığı, çirkinliği tüm Ankara’yla, tüm 
Türkiye’yle birlikte biz de gördük, takip et-
tik. Bahaneleri neydi? Güya ağaç kesiliyor-
muş. Öyle olmadığını, tam tersine, proje 
kapsamında çok sayıda ağaç dikileceğini, 
yeşillendirme yapılacağını söylememize 
rağmen “İstemezük” tavırlarından vazgeç-
mediler. Biz bu tavrın yabancısı değiliz. 
Boğaz köprülerinin hepsinde de aynı tavrı 
gördük. Şimdi 3’üncü Boğaz Köprüsüne 
de “İstemezük” diyorlar. İstanbul’daki yeni 
Havalimanı konusunda aynı şeyi yapıyor-
lar. Marmaray’da aynı şeyi yaptılar. Mem-
leketin, milletin hayrına hangi işe girişsek, 
karşımıza aynı koro çıkıyor. Milletimiz 
bunları gayet iyi biliyor, gayet iyi tanıyor. 
İnşaat aşamasında yeri değiştirilen birkaç 
yüz ağacı bahane ederek engellemeye 
çalıştıkları 1071 Malazgirt Bulvarı’na ne 
kadar ağaç dikildi biliyor musunuz? Yolun 
refüjlerine ve çevresine 105 bin çalı, 177 
bin çiçek, 75 bin metrekare çimen, 1.022 
adet 15-25 yaş arası ıhlamur ağacı, 3 bin 
105 adet büyük boylu sedir, karaçam, gök-
nar, mavi ladin türü ağaç dikildi. Bir başka 
ifadeyle, bulvarla birlikte Ankara’mıza dev 
bir orman, dev bir yeşil alan kazandırıldı. 
Peki bunları görecekler mi, takdir ede-
cekler mi? Asla… Çünkü bunlar yapılanı 
görmez, sadece engel olmaya çalışır. Biz, 

12 yıldır bunlara rağmen projeler hayata 
geçiriyor, bunlara rağmen ülkemize, mil-
letimize hizmet ediyoruz. Bundan sonra 
da, inşallah aynı şekilde devam edeceğiz. 
2023 hedef lerimizi hayata geçireceğiz. 
2053 hedeflerimizin altyapısını kuraca-
ğız. Çocuklarımız için, torunlarımız için 
Türkiye’yi 2071’e hazırlayacağız. 1071 
Malazgirt Bulvarı, işte bunun habercisidir, 
işte bunun müjdecisidir. Eğer biz bunlara 
uysak, bunların dediği şekilde hareket et-
meye kalksak, inanın Türkiye, bırakın 12 
yılda 3 kat büyümeyi, 1940’lara geri döner-
di. Çünkü bunların kafası, 1940’ların CHP 
kafası. Kendisi bir şey yapmayan, kimse-
nin de bir şey yapmasına izin vermeyen o 
zihniyete, milletimiz 1950 yılında “Yeter, 
söz milletin” diyerek dur dedi. Rahmetli 
Menderes ve arkadaşlarının ülkemizi CHP 
zihniyetinin tasallutundan kurtarmasıyla, 
milletimiz kalkınmayla tanıştı, refahla 
tanıştı, demokrasiyle tanıştı. 1960 darbe-
sinin, 1970’lerde yaşanan onca acı hadise-
nin, 1994 krizinin, 2001 krizinin gerisinde 
işte hep bu CHP zihniyeti vardır, onun 
takipçisi olan anlayışlar vardır. Ama artık o 
Eski Türkiye geride kaldı. Yeni Türkiye’de 
“İstemezük”çülere yer yok. Yeni Türkiye’de 
milletin tercihlerine saygı duymayanların, 
demokrasiyi hazmedemeyenlerin hiçbir 
karşılığı yok. Biz 2001 yılında, Şeyh Ede-
bali tarafından Osman Gazi’ye verilen 
“İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” öğüdünü 
kendimize şiar edinerek yola çıktık. Hükü-
metlerimiz döneminde insanımıza hizmet 
ettiğimiz ölçüde Türkiye Cumhuriyeti dev-
letinin güçlendiğini, devletimiz güçlendik-
çe insanımıza daha çok hizmet verebildi-
ğimizi gördük, bunu herkese de gösterdik. 
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Sandığa itibar etmeyenin, sandıktan çıkan 
sonuca razı olmayanın ne Türkiye diye bir 
derdi vardır, ne de millet diye bir meselesi 
vardır; bunu unutmayın. 

Değerli kardeşlerim… 

Türkiye’nin büyümesinden, gelişmesin-
den, güçlenmesinden rahatsız olanlar hiç-
bir zaman boş durmadılar, hep önümüzü 
kesmenin, hizmetlerimizi engellemenin 
peşinde koştular. Kimi zaman cuntalar te-
şekkül ettirip darbe peşinde koştular. Kimi 
zaman terörü tırmandırıp kan üzerinden, 
can üzerinden bizi köşeye sıkıştırmaya ça-
lıştılar. Medyayla, belli işveren örgütleriy-
le, Cumhuriyet mitingleriyle milletimizin 
kafasını bulandırmak istediler. Hiçbiri işe 
yaramayınca, geçtiğimiz yıl Gezi Parkı ba-
hanesiyle, aynen burada olduğu gibi, ağaç 
diyerek, çevre diyerek ortalığı yaktılar, 
yıktılar, her türlü çirkinliği sergilediler. O 
da işe yaramayınca, bu defa çok daha sin-
si, çok daha tehlikeli bir yapıyı karşımıza 
çıkardılar. Önümüze çıkartılan her engeli 
olduğu gibi bunu da sizlerin desteğiyle, 
sizlerin hayır duasıyla aştık, aşıyoruz. Bu-
güne kadar iyi niyetle, halisane duygularla 
bu yapının içinde yer almış, bu yapıyı des-
teklemiş kardeşlerimin de, en kısa sürede 
gerçekleri göreceğine inanıyorum.  

Sevgili kardeşlerim, değerli Ankaralılar... 

Mayıs ve Haziran aylarında, İstanbul gibi 
Ankara’da da, çevre bahanesiyle, ağaç ba-
hanesiyle, adeta bir kalkışma girişimi, bir 
isyan girişimi yaşandı. Günlerce sokakları, 
caddeleri ateşe verdiler. Kamu binalarına, 

kamunun mallarına saldırdılar. Sözlü ve 
fiili şiddet kullanarak, insanımızı rahatsız 
ettiler, değerlerimize hakaret ettiler. Bu-
gün ülkemizin menfaatlerini, milletimizin 
hissiyatını biz temsil ettiğimiz için bizim 
üzerimize geliyorlar. “Zulüm 1453’te baş-
ladı” diyerek, Ankara’da bayrağımızı yaka-
rak zaten asıl niyetlerini, asıl sıkıntılarını 
da açıkça ortaya koyuyorlar. Dikkat edin, 
hedef aldıkları yerler hep millî kurumları-
mız, millî projelerimiz. 

Bir düşünün… İstanbul’a kurulacak ha-
valimanından, 3’üncü köprüden, Kanal 
İstanbul’dan, nükleer santrallerden, 
enerji anlaşmalarımızdan, finans anlaş-
malarımızdan kim, niye rahatsız olur? 
Türkiye’nin Ortadoğu’da, Balkanlar’da, 
Afrika’da, Asya’da itibar sahibi olması, güç 
sahibi olması, kimi, niye rahatsız eder? 
Sizin işinizi, aşınızı, ekmeğinizi, evinizi 
büyütmeniz kimi, niye rahatsız eder? İşte, 
12 yıldır Türkiye’de cunta kurup darbeye 
kalkışanlar da, terörü azdırmaya çalışan-
lar da, Gezi Olayları’nda şehirleri yakıp 
yıkanlar da, en son olarak paralel yapı da 
aynı amaç için çalışıyor. Amaç, gelişen, 
büyüyen, güçlenen Türkiye’nin önünü kes-
mektir. Amaç, ufku genişleyen, küllenmiş 
medeniyet tasavvuru yeniden canlanan, 
kendine olan güveni yeniden artan milleti-
mizi yeniden içe kapamaktır. Bir kez daha 
söylüyorum. Bu oyunlar, bu tezgahlar Eski 
Türkiye’de işe yarıyordu. Sözün de, yetki-
nin de millette olduğu Yeni Türkiye’de, bu 
tezgahlar işe yaramaz, yaramıyor. Sizlere, 
Ankaralı kardeşlerime, tüm Türkiye’ye, bu 
oyunu da bozduğunuz için, bu mücadelede 
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yanımızda olduğunuz için şükranlarımı 
sunuyorum. 

Açılışını yaptığımız ve işte bu sürecin bir 
sembolü olarak gördüğüm 1071 Malazgirt 
Bulvarı’nın bir kez daha hayırlı olmasını 
diliyor, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyo-
rum.     
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Değerli misafirler, Memorial camiasının 
kıymetli mensupları, sizleri sevgiyle, 
saygıyla selamlıyor, Memorial Ankara 
Hastanesi’nin Başkentimize ve ülkemize 
hayırlı olmasını diliyorum. Bu modern 
hastaneyi Ankara’mıza kazandıran Me-
morial Sağlık Grubu’nu kutluyor, hastane-
mizde görev yapacak tüm doktorlarımıza, 
hemşirelerimize, diğer sağlık personeli-
mize, idari personelimize başarılar diliyo-
rum. 

Ankara hastanesi ,  Memorial  Sağlık 
Grubu’nun 10’uncu hastanesi olarak hiz-
mete giriyor. Ülkemizin önde gelen sağlık 
kuruluşlarından biri olarak uzun yıllar-
dır insanımıza hizmet veren bu hastane 
zincirimiz, verdiği dünya standartlarında 
sağlık hizmetiyle, daima kendi alanında 
öncü olmuştur. Türkiye’nin, geçtiğimiz 12 
yılda sağlık alanında yaşadığı büyük dönü-
şümün özel sektördeki en çarpıcı örnekle-
rinden biri olarak Memorial’i görüyoruz. 
Bu kuruluşumuz, dünyanın 92 ülkesinden 
hasta kabul ederek, ülkemizdeki sağlık 
hizmetlerinin uluslararası kalitesini ade-

ta tescillemiştir. 12 yıl önce Türkiye’deki 
insanlar daha kaliteli teşhis için, daha 
iyi tedavi için, daha iyi hizmet alabilmek 
yurt dışına giderken, bugün dünyanın her 
yerinden insanlar aynı amaçla ülkemi-
ze gelmektedir. İftihar verici bu tabloda 
katkısı olan, emeği olan herkese teşekkür 
ediyorum. 

Biz, sağlık hizmetlerinin kalitesini sade-
ce belirli bir kesim için, sadece ülkenin 
belirli bir bölgesinde yükseltmedik, tüm 
Türkiye’de standartları yukarı çektik. Me-
morial Sağlık Grubu’nun hastanelerinin 
dağılımı dahi bu yaygınlığı göstermeye 
yetiyor. İstanbul’daki vatandaşlarımız bu 
kaliteli hizmetten yararlanıyor, aynı şekil-
de Diyarbakır, aynı şekilde Antalya, aynı 
şekilde Kayseri yararlanıyor, şimdi de An-
kara bu hizmete kavuşuyor. 

Değerli misafirler… 

Geçtiğimiz 12 yılda, devlet hastanelerimi-
zin, üniversite hastanelerimizin katettiği 
mesafe de gerçekten göz kamaştırıcıdır. 
Sağlık sistemini, hastaneleri birleştirerek, 

Memorial Ankara Hastanesi 
Açılış Töreni 

Ankara | 05 Mart 2014
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genel sağlık sigortasına geçerek, hastanele-
rin yönetimlerini yeniden organize ederek, 
baştan aşağı yeniledik, değiştirdik. Bugün 
ülkemizde, dünyada örnek alınan, pek çok 
ülkenin kendisine uyarlamak için gelip in-
celediği, vatandaşımızın her fırsatta mem-
nuniyetini ifade ettiği bir sağlık sistemine 
sahibiz. Elbette birtakım eksiklikler olabi-
lir, aksaklıklar olabilir; ama bunları da en 
kısa sürede düzelterek, yolumuza devam 
edeceğiz. Biz sağlıkta özel sektör, kamu ay-
rımı asla yapmıyoruz. Bizim için esas olan 
insanımızın en iyi sağlık hizmetini alabil-
mesidir. Bunun için, kim nereden hizme-
tini alırsa alsın, biz belirlediğimiz kriterler 
çerçevesinde onun bedelini ödüyoruz. 
Asgari sağlık hizmetleri konusunda hiçbir 
vatandaşımızın mağduriyetine kesinlikle 
izin vermiyoruz, vermeyeceğiz. Bunun 
ötesinde, daha iyi, daha kaliteli, daha kon-
forlu hizmet almak isteyen, elbette farkını 
ödemek suretiyle, bu hizmeti de dilediği 
yerden alabiliyor. Bir kez daha Türkiye’nin 
sağlık alanında bu güzel seviyeye ulaşma-
sında emeği olan herkese teşekkür ediyo-
rum. Memorial Sağlık Grubu başta olmak 
üzere, özel sektörden bu alana yatırım ya-
pan tüm kuruluşlarımıza da şükranlarımı 
sunuyorum. Açılışını yaptığımız Memorial 
Ankara Hastanesi’nin hayırlı olmasını, ihti-
yaç duyan herkese şifa dağıtmasını diliyor, 
çalışanlarımıza başarılar temenni ediyor, 
sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Sevgili Şanlıurfalılar, sevgili Suruçlular, 
Birecik ve Halfeti’den gelen değerli kar-
deşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, 
hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Mu-
habbetiniz için, aşkınız, sevdanız, ahde 
vefanız için her birinize tek tek teşekkür 
ediyorum. 

Bugün, Suruç’ta, tarihî bir olaya, tarihî 
bir açılışa hep birlikte şahitlik ediyoruz. 
Bugün Suruç’ta, adeta tarih yapıyor, ta-
rih inşa ediyoruz. Evet… Şanlıurfa’nın, 

Suruç’un, Birecik’in, Halfeti’nin bereketli 
toprakları bugün suyla kucaklaşıyor. Bu-
gün, Türkiye’nin en uzun, dünyanın 5’inci 
uzun sulama tüneli artık hizmete giriyor. 
Dile kolay… 17 bin 185 metre uzunluğun-
da, 7 metre çapında bir tüneli, içinden 
değil otomobil, tır geçecek kadar büyük 
bir tüneli, 5 yıl gibi kısa bir sürede tamam-
ladık Atatürk Barajı’ndan, Suruç Ovası’na, 
saniyede 90 metreküp su, yani koskoca 
bir nehir akacak. Bu tünelden gelen sular, 
Suruç Ovası’nda 950 bin dönüm araziyi 

Suruç Tüneli Açılışı

Şanlıurfa | 09 Mart 2014
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sulayacak. Suruç Tüneli’nin açılmasıyla 
GAP’ın en önemli bölümlerinden birini 
de, Allah’ın inayetiyle tamamlamış oluyo-
ruz. Tünelden gelen suyu Suruç Ovası’nda 
dağıtacak pompaj sulaması projesi süratle 
devam ediyor. Hızlı yürümesi, süratle 
tamamlanması için bu projeyi bölümlere 
ayırarak ihale ettik. İnşaatlar sürüyor. İn-
şallah bu yıl sonunda Atatürk Barajı’ndan 
Suruç Ovası’na su vermeye başlamış oluyo-
ruz. Projenin bu son aşaması da tamamlan-
dığında, Suruç Ovası’nın her köşesinden 
inşallah daha fazla bereket fışkıracak. 
Daha da önemlisi, bu suyun toprakla bu-
luşması sayesinde, 190 bin kişi için ilave 
istihdam oluşacak, 190 bin kardeşimiz 
buradan evine ekmek götürecek. Suruç 
Ovası’nda üretim yapan kardeşlerimizin 
yılda elde edecekleri ilave gelir artışı 316 
milyon lirayı bulacak. Tünel ve pompaj 
sulamalarıyla birlikte bu proje, dikkatinizi 
çekiyorum, yaklaşık 2 milyar lira maliyetle 
tamamlandı. Evet… Bu büyük projenin, bu 
tarihin akışını değiştirecek, Şanlıurfa’nın 
bereketli topraklarını suyla kucaklaştıra-
cak bu muhteşem projenin hayırlı olması-
nı diliyorum. İlgili tüm bakanlıklarımıza, 
bakan arkadaşlarımıza, Devlet Su İşleri 
Genel Müdürlüğü’ne, Şanlıurfa Valiliğimi-
ze, yüklenici firmalara, tüm mimar, mü-
hendis, işçi kardeşlerime, bu eseri vücuda 
getirdikleri için teşekkür ediyorum. 

Evet… Şanlıurfa’nın talihi artık kökten de-
ğişiyor… Suruç’un, Birecik’in, Halfeti’nin, 
diğer tüm ilçelerin talihi kökten değişi-
yor. Güneydoğu’da, Doğu’da, adeta tarih 
yeniden yapılıyor, tarih yeniden yazılıyor. 

Bir yandan çözüm süreci ilerlerken, bir 
yandan da evlere huzur, topraklara su, sof-
ralara bereket geliyor. Şunu özellikle söy-
lemek istiyorum… İşte bu huzur ortamı, 
bu istikrar ortamı devam ettikçe, kardeşlik 
güçlendikçe, inanın, buna benzer daha 
çok sevinci, daha çok tarihî anı hep birlik-
te yaşayacağız. Daha fazla projeyle, daha 
fazla yatırımla, bölgenin makus talihini 
alt üst edeceğiz. İşsizliği daha fazla düşü-
recek, her haneye, her gencimize, her bir 
ferdimize iş üretecek, inşallah Güneydoğu 
Anadolu’yu, Şanlıurfa’yı Türkiye’nin değil, 
dünyanın tarım merkezi haline getireceğiz. 

Bakın şurada, yanı başımızda Gaziantep 
var… Gaziantep, sanayide, ticarette, tarım-
da kabuğunu kırdı, Türkiye’nin ve dünya-
nın parlayan yıldızı, marka şehrine haline 
geldi. Gaziantep bunu huzurla sağladı. Ga-
ziantep bunu istikrarla sağladı. Gaziantep, 
kardeşlik sayesinde, birlik sayesinde işte 
o seviyelere ulaştı. Neden Van da o seviye-
lere yükselmesin? Diyarbakır, Muş, Bitlis, 
Batman, Şırnak neden Gaziantep gibi ol-
masın? Şanlıurfa neden dünyanın tarım 
merkezi, bilim merkezi, sanayi ve ticaret 
merkezi olmasın? İşte, huzurla, istikrarla, 
kardeşlikle bunu sağlıyoruz ve sağlayaca-
ğız. Kardeşliği daha da pekiştirerek, güç-
lendirerek, aramızdaki safları daha sıklaş-
tırarak, bölgenin çehresini değiştireceğiz. 
Şu çözüm süreci, sadece 1 yıl içinde bölge-
yi değiştirdi. 1 yıl içinde, esnafın, tüccarın, 
sanayicinin, çiftçinin umutları çoğaldı. 
Bunu daha da kalıcı kılmak, daha da ileri 
seviyelere taşımak hepimizin vazifesi. 
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Kardeşlerim… 

Çözüm sürecine sımsıkı sahip çıkacağız. 
Buna en başta sizler sahip çıkacaksınız. 
Bunu en başta sizler muhafaza edeceksi-
niz. Kendiniz için, çocuklarınız için, istik-
baliniz için, çözüm sürecini siz koruyacak-
sınız. Biz, bu noktada çok ama çok hassasız. 
Çözüm sürecini daha ileri seviyelere taşı-
mak için adımlar attık, atıyoruz, tedbirleri 
aldık ve alıyoruz. Ama sizin de bu sürece 
daha fazla destek vermenizi, bu sürece 
omuz vermenizi istiyor, bunu arzuluyoruz. 
Şunu da görmenizi istiyorum… Çözüm 
süreci birilerini çok ciddi manada rahatsız 
etti. Kanın durması, gözyaşının dinmesi, 
kardeşliğimizin güç kazanması, en başta 
Pensilvanya’yı, onun yol arkadaşları olan 
CHP ve MHP’yi çok rahatsız etti. Bu süreci 
bozmak için Oslo sabotajını denediler, ba-
şarısız oldular. 7 Şubat 2012’de MİT müs-
teşarımızı tutuklayarak çözüm sürecini 
sabote etmek istediler olmadı. Şimdi de, 17 
Aralık darbe girişimiyle, en başta çözüm 
sürecini, en başta kardeşliğimizi hedef al-
dılar. Bunda da başarısız oldular, ama bun-
ların hesabını da mutlaka verecekler. İşte, 
30 Mart’ta, sandıkta siz bunun hesabını 
soracaksınız. 30 Mart’ta, çözüm sürecine 
sizler destek olacaksınız. Allah’ın izniyle, 
sizin desteğinizle, biz de hukuk ve demok-
rasi içinde bu girişimlerin, bu sabotajların 
hesabını soracağız. Artık Türkiye’nin kutlu 
yürüyüşünü hiç kimse durduramayacak. 
Bu büyük projelerin önüne hiç kimse 
geçemeyecek. Bu bölgede, inşallah, artık 
kan değil, gözyaşı değil, kanallardan, tü-
nellerden su akacak, topraktan hem barış, 
inşallah hem de bereket fışkıracak. O güzel 

türkü ne güzel söylemiş: Fırat dağı deliyor, 
Harran’a su geliyor, aney kalk bir zılgıt çal, 
Urfa’ma su geliyor. Bacey, kalk bir zılgıt çal. 
Harran’a su geliyor. Biz, Ferhat gibi dağları 
deldik, Ferhat gibi sizlere su getirdik. Fırat 
da dağları deldi, işte sizle kavuştu. Zalım 
Fırat, artık canlar alan, canlara kıyan değil, 
toprağa cansuyu katan bir nehre dönüştü. 
Bir kez daha hayırlı olsun diyorum. 

Sevgili kardeşlerim… 

Bugün, Şanlıurfa’da, gerçekten çok coşku-
lu bir miting gerçekleştirdik. Şanlıurfa’ya 
12 yılda ne kadarlık yatırım yaptık biliyor 
musunuz? Tam 18 milyar liralık yatırım 
yaptık. Tarım ve hayvancılıkta 4 milyar 
800 milyon lira… Ulaştırmada 2 milyar 
lira… Eğitimde 1 milyar 769 milyon lira… 
Orman ve su işlerinde 2 milyar 300 mil-
yon lira… Toplu konutta 938 milyon lira… 
Enerjide 500 milyon lira… Liste bu şekilde 
uzayıp gidiyor. Sağ olsun Şanlıurfa da bu 
yatırımların hakkını verdi. Üretimiyle, 
ihracatıyla ülkemizin en güzide şehirle-
rinden biri olma yolunda kararlı adım-
larla ilerledi, ilerlemeye devam ediyor. 
Şanlıurfa’nın ihracatı 15.5 kat arttı. İstih-
dam aynı şekilde arttı. Sizin desteğinizle, 
sizin çizdiğiniz istikamette, en önemlisi 
de sizin hayır dualarınızla çok daha fazla-
sını yapacağız. Engellere aldırmayacağız. 
Sabotajlara, tahriklere, ahlaksız saldırılara 
aldırmayacağız. Hiçbir eser üretmeyen, 
hiçbir vizyonu, hiçbir projesi olmayan bu 
muhalefetin iftiralarına, montajlarına, 
çirkin hücumlarına boyun eğmeyeceğiz. 
Bu ülkeyi 12 yıldır millet idare ediyor. 
Bundan sonra da bu ülkeyi sadece sizler 
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idare edeceksiniz. Bu ülkenin istikametini 
her zaman sizler çizecek, rotayı her zaman 
sizler belirleyeceksiniz. Ne sahtekârların, 
ne de onların montaj kasetlerinin bu ül-
keyi geriye götürmesine, burada huzuru 
bozmasına, kardeşliği zedelemesine siz 
müsaade etmeyeceksiniz. Manşetlerin, 
sermaye çevrelerinin, çetelerin, paralel 
yapıların bize istikamet çizmesine siz mani 
olacak, iradenizle bu ülkeyi siz geleceğe 
taşıyacaksınız. 

Sevgili kardeşlerim… 

Şanlıurfa’yı, şanına yaraşır şekilde bü-
yükşehir statüsüne kavuşturduk. Artık, 
Suruç’a, Birecik’e, Halfeti’ye, tüm ilçelere, 
artık mahalle olan tüm köy ve beldele-
re, merkezden hizmet akacak. Hem ilçe 
belediyeleri, hem büyükşehir, birlikte 
Şanlıurfa’ya hizmet üretecekler. Şanlıurfa 
Büyükşehir için, eski valimizi aday yaptık. 
Bu, Şanlıurfa için, sizler için gerçekten bü-
yük bir imkân, büyük bir fırsat. Şanlıurfa 
Büyükşehir Belediyesi, tecrübeli, birikimli 
bir başkan tarafından kurulacak, inşallah 
da Türkiye’nin en başarılı büyükşehri ola-
cak. Ancak, ilçelerin büyükşehirle uyumu, 
koordinasyonu çok çok önemli. Sadece bü-
yükşehir değil, ilçelerde de daima millet, 
daima hizmet demenizi bekliyoruz. Lafa 
değil, icraata bakıp, öyle karar vermenizi 
bekliyoruz. 30 Mart’ta tecrübeye, hizmete, 
eser siyasetine mührü basacağınıza yürek-
ten inanıyorum. 

Bu muhteşem eserin, Suruç Tüneli’nin 
hayırlı olmasını diliyorum. Allah yar ve 
yardımcımız olsun diyor, hepinizi Allah’a 

emanet ediyor, sizleri sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum.
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Değerli Ankaralılar, çok değerli kardeşle-
rim, sizleri en kalbi duygularımla selamlı-
yorum...

Ankara bugün yine tarihî bir gün yaşıyor. 
Bugün Ankaralıların yıllardır özlemle bek-
lediği Kızılay-Çayyolu Metrosu’nun açılışı-
nı yapıyoruz. Kızılay-Çayyolu Metrosu’nun 
ülkemize ve başkentimize hayırlı olmasını 
diliyorum. Metronun süratle tamamlana-

rak Ankara’mızın hizmetine verilmesini 
sağlayan Ulaştırma Bakanlığımızı, met-
ronun inşaatını üstlenen firmaları, metro 
inşaatında görev yapan işçilerimizi, tek-
nisyenlerimizi, mühendislerimizi kutlu-
yorum. Metro projesini başlatan ve daha 
sonraki aşamalarında da yakından takip 
ederek, bu güzel hizmetin Ankaramıza 
kazandırılmasını temin eden Büyükşehir 

Kızılay-Çayyolu Metrosu Açılış 
Töreni

Ankara | 13 Mart 2014



355

Yeni Türkiye Vizyonu | Ya Allah Bismillah-5

Belediye Başkanımız Sayın Melih Gökçek’i 
ve ekibini tebrik ediyorum. Kızılay-Çayyo-
lu hattında, her aşamada, her kademede 
katkısı, emeği olan herkese şahsım, mille-
tim ve tüm Ankaralılar adına şükranlarımı 
sunuyorum. Bu metro hattını öngörülen 
zamandan 10 ay önce tamamlayarak hiz-
mete sunuyoruz. Ankaralı kardeşlerimizi 
daha fazla bekletmemek için, firmalarımız 
gecelerini gündüzlerine kattılar ve açılışı 
erkene aldılar. Çayyolu’ndan metroya bi-
nen bir kardeşimiz, 25-30 dakika içinde, 
trafiğe takılmadan, hiçbir engelle, sıkın-
tıyla karşılaşmadan Kızılay’a ulaşabilecek. 
Bu hat üzerindeki 11 durağın 5’inde geniş 
kapasiteli otoparklar bulunuyor. Çevrede 
oturan kardeşlerimiz, araçlarıyla bu istas-
yonlara gelip, araçlarını bırakıp metroyla 
arzu ettikleri yere gidip, sonra da aynı 
şekilde kolayca evlerine ulaşabilecekler. 
Biliyorsunuz, 12 Şubat’ta, Ankara’da bir 
başka metro hattının, Batıkent-Sincan 
Metrosu’nun açılışını yaptık. Batıkent-Sin-
can hattını da öngörülen zamandan 11 ay 
önce tamamlayarak, hizmete aldık. Geriye 
kaldı Keçiören Tandoğan metrosu… Onun 
inşaatı da süratle devam ediyor. İnşallah 
bu yıl sonuna kadar Keçiören Tandoğan 
metrosunu da tamamlayacak, önce test sü-
rüşlerini başlatacak, ardından da hemşeh-
rilerimizin hizmetine sunacağız. Böylece, 
söz verdiğimiz 3 metro hattını da, Ulaştır-
ma Bakanlığımız ve Büyükşehir Belediye-
mizin gayretleriyle, fedakarlıklarıyla Anka-
ra’mıza kazandırmış oluyoruz. Ankara’da, 
Batıkent-Sincan hattı devreye girene kadar 
23.5 kilometre raylı sistem hizmet veriyor-
du. Batıkent-Sincan’la buna 15.5 kilometre 

daha eklemiştik. Bugün, bu hatta 16.5 kilo-
metre daha ekliyoruz. Böylece Ankara’daki 
toplam raylı sistem uzunluğu 55.5 kilomet-
reye ulaşıyor. Keçiören-Tandoğan’ı da ilave 
ettiğimizde bu uzunluk 67.5 kilometreye 
çıkacak. Bu projeleri sonuçlandırdık diye 
“Tamam” demiyoruz. Yeni projeler, yeni 
çalışmalar içindeyiz. Şimdi gündemimiz-
de, Kızılay’dan Esenboğa Havalimanı’na 
giden, Ulus’un, Siteler’in, Kuzey Anka-
ra Projesi’nin, Pursaklar’ın, Saray Fuar 
Alanı’nın da güzergahında bulunduğu 29 
kilometre uzunluğunda bir metro hattı 
projesi var. Kızılay’dan Gar’a yine bir başka 
metro hattı projemiz üzerinde çalışıyoruz. 
Bunları da hayata geçirdiğimizde, Ankara, 
toplu taşıma konusunda örnek bir şehir 
haline gelmiş olacak. Bütün bu metro hat-
larının Ankara’mıza, başkentimize hayırlı 
olmasını diliyorum. Hemşerilerimizin bu 
metro hatlarında huzur içinde, sağlık 
içinde, güven içinde, ağız tadıyla yolculuk 
yapmasını temenni ediyorum. Değerli kar-
deşlerim… 9 Mart’ta Şanlıurfa’da, 2 milyar 
liralık bir yatırımla inşa ettiğimiz 17 bin 
185 metre uzunluğundaki Suruç Tüneli’ni 
hizmete açtık. 25 Şubat’ta Ankara’da 1071 
Malazgirt Bulvarı’nın, köprülerin, altge-
çitlerin, çevre düzenlemelerinin açılışını 
gerçekleştirdik. Ondan önce 21 Şubat’ta 
Konya’da, barış kartalımızın, havadan er-
ken ihbar ve kontrol uçağımızın hizmete 
alma törenine katıldık. 17 Şubat’ta Fatih 
projesi kapsamında 100 bin tablet bilgi-
sayar dağıtım törenindeydik. 16 Şubat’ta, 
İstanbul’da Başakşehir Şehir Hastanesi’nin 
temelini attık. Biliyorsunuz daha önce de 
Ankara’da Bilkent ve Etlik şehir hastanele-
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rinin temellerini atmıştık. Yine Şubat ayı 
içinde İstanbul’da metro hatlarının, köprü-
lü kavşakların, yolların açılışlarını yaptık. 
Hükümet olarak, belediyelerimiz olarak 
Türkiye’nin, şehirlerimizin çehresini de-
ğiştiren dev projeleri, önümüze çıkartılan 
tüm engellere rağmen, azimle, kararlılıkla, 
basiretle başlatıyor, neticelendiriyor ve 
hizmete veriyoruz. Çünkü bizim siyase-
timiz eser siyaseti, hizmet siyaseti. Biz, 
Türkiye’yi 2023 yılına hazırlamanın müca-
delesini veriyoruz. Biz çocuklarımıza 2053 
hedeflerini bırakmanın çabası içindeyiz. 
Biz, daha sonraki nesillere, 2071 hedefle-
rine odaklanmalarını sağlayacak bir Tür-
kiye bırakmanın gayreti içindeyiz. Sadece 
Ankara’da yaşanan değişim, Ankara’da ya-
şanan dönüşüm bile başlı başına bir başarı 
hikâyesidir. Nerede 1970’lerin, 1980’lerin 
Ankara’sı, nerede bugünün Ankara’sı… 
Bugün, parklarıyla, yollarıyla, alt-üst geçit-
leriyle, raylı sistemiyle, sosyal projeleriyle 
Ankara, başkent unvanına, başkent sıfatına 
yakışır bir görüntüye kavuştu. Büyükşehir 
belediye başkanımız, melih bey, Ankara’da 
tamamlanan diğer bazı projelerin de açılı-
şını bizden rica etti. Ancak, seçim nedeniy-
le buna maalesef vaktimiz yok. İnşallah, 30 
Mart seçimlerinin ardından, ilk fırsatta, 
bu eserlerin, bu hizmetlerin de açılışını 
yapacağız. Biliyorsunuz büyükşehir bele-
diyemiz şehrin 5 ayrı ana güzergâhında 5 
ayrı giriş kapısı yaptırdı. Kuşcağız’da 55 
bin metrekarelik dev bir aile yaşam merke-
zi inşa etti. Şentepe-Yenimahalle arasında 
bir teleferik kurdu. Üzerinde 5 tane alt-üst 
geçit olan 8 kilometre uzunluğundaki Batı 
Bulvarı’nı tamamladı. Ayrıca, şehrin çeşitli 
bölgelerinde 7 büyük park oluşturdu. İn-

şallah seçimden sonra, tüm bu eserleri biz-
zat inceleyecek, Ankaralılarla birlikte tec-
rübe edeceğiz. Bilhassa yeşil bakımından 
Ankara’nın, melih bey döneminde büyük 
mesafe kat ettiğini belirtmek istiyorum. 
Dünün kurak, çorak, bozkır Ankara’sının 
yerini, bugün kişi başına 20 metrekare ye-
şil alanın düştüğü, bakımlı parklarıyla, yol 
ortası ve kenarı ağaçlandırmalarıyla yep-
yeni bir Ankara aldı. Önümüzdeki Eylül 
ayında tamamlanacak olan Ankapark’ın 
da, bu bakımdan Ankara’ya yeni bir soluk, 
yeni bir renk getireceğine inanıyorum. 
Aynı şekilde, İmrahor’da planlanan 11 ki-
lometrelik boğazı da Ankara’nın kimliğine 
önemli katkı sağlayacak bir proje olarak 
görüyorum. 

Değerli kardeşlerim… 

Biz hizmet siyaseti yapıyoruz, eser siyaseti 
yapıyoruz dedikçe birileri bundan rahatsız 
oluyor, ısrarla siyasi mücadeleyi sokağa 
çekmek istiyor. Hâlbuki 30 Mart’ta seçim 
var. Millete söyleyecek bir şeyiniz varsa, 
buyurun meydanlarda, televizyonlarda, 
gazetelerde anlatın. Halkımız sizi de dinle-
sin, bizi de dinlesin. Sonra kendi iradesiyle, 
kendi vicdanıyla, kendi ferasetiyle kararını 
versin, sandıkta bunun sonucunu hep bir-
likte görelim. Ama bunlar sandık kaçkını. 
Çünkü millete güvenmiyorlar. Normalde 
iktidarlar seçimden çekinir, muhalefet ıs-
rarla seçimi savunur, seçime gitmek ister. 
Bizde tam tersi... Bizde muhalefet, müm-
kün olsa sandıktan kaçacak, seçime hiç 
gitmeyecek. Biz ise, iktidar olarak, her fır-
satta ve ısrarla millete gidip kendimizi ibra 
ettirmenin, halkımızın rızasını almanın 
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peşindeyiz. Geçtiğimiz 11 yılda, 5 defa se-
çime, 2 defa referanduma giderek milleti-
mize hesap verdik, yaptıklarımızı anlattık, 
yapacaklarımızı anlattık ve hepsinden de, 
hamdolsun alnımızın akıyla, her defasında 
oy oranımızı artırarak çıktık. Bu seçimde 
de “Daima millet, daima hizmet” diyoruz. 
Bizim muhalefet partileri, siyasetin sokak-
ları tahrik ederek, sokakların yakılıp yı-
kılmasından medet umarak değil, millete 
gidip derdini oraya anlatarak yapılması ge-
rektiğini bir türlü öğrenemediler, bu gidiş-
le hiçbir zaman da öğrenemeyecekler. Ama 
biz bunların hiçbirine aldırmayacağız. 
Milletimize hizmet için yolumuza devam 
edeceğiz. 30 Mart’ta milletimiz kararını 
verecek, herkes sandıkta yaptıklarının, et-
tiklerinin, söylediklerinin cevabını alacak. 
Ankara’daki kardeşlerimin de lafa değil, 
sağın-solun, 40 hesabın birbirine karıştığı 
ucube ittifaklara değil, hizmete destek ve-
receğine inanıyorum. 

Açılışını yaptığımız Kızılay-Çayyolu 
Metrosu’nun bir kez daha hayırlı olmasını 
diliyor, hepinize sevgilerimi, saygılarımı 
sunuyorum. Allah’a emanet olun.
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Değerli Kocaelililer, değerli kardeşlerim, 
sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum...

Bugün, İstanbul’u İzmit Körfezi üzerinden 
Bursa’ya ve oradan da İzmir’e bağlayacak 

olan Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nun 
en önemli aşamalarından birine şahitlik 
etmek üzere bir aradayız. Bağlantı yollarıy-
la birlikte 433 kilometrelik bu otoyolun en 
önemli bölümü, hiç şüphesiz, İzmit körfez 

İstanbul-İzmir Otoyolu, 
Dilovası-Hersek Burnu Geçişi, 

Asma Köprü Kule Temelleri 
Batırma Töreni 

İstanbul | 15 Mart 2014
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geçişi… Bu otoyol, İzmit Körfezi’ni, dünya-
da eşine ender rastlanan bir asma köprüyle 
geçiyor. Bu köprü, kendi sınıfında, toplam 
2 bin 682 metre uzunluğu ile dünyanın 
4’üncü büyük köprüsü. Köprünün kule ke-
son temelleri, başka yerde imal edildi, yüz-
dürülerek buraya getirildi. Bugün, denizin 
40 metre altındaki temeller ile, uzunluğu 
42 metreyi bulan keson temeller birleştiri-
liyor. Üstteki keson temeller denizin altın-
daki temellerle, hassas bir batırma işlemi 
ile birleştirilecek ve böylece köprü inşaatı-
nın önemli bir aşaması daha tamamlanmış 
olacak. Bu işlemin hayırlı olmasını dili-
yorum. Emeği geçen, katkısı olan herkesi 
kutluyorum. Tabii, bunun yanında, asma 
köprünün diğer işleri de planlandığı şe-
kilde sürüyor. Yine, otoyol inşaatımız için-
deki tünellerde önemli ilerleme sağlandı. 
3 bin 510 metrelik Samanlı Tüneli’nin 2 
tüpünden birinde birleşme sağlandı, diğeri 
de bitmek üzere. 1.234 metrelik Selçukgazi 
Tüneli’nde kazı aşamasına gelindi. 1.747 
metrelik Belkahve Tüneli’nde kazı çalışma-
ları sürüyor, 400 metrelik ilerleme sağlan-
dı. Aynı şekilde viyadüklerin inşası süratle 
devam ediyor. Otoyol üzerindeki diğer 
köprü, üst geçit ve altyapı işleri planladığı 
şekilde sürüyor. Önümüzdeki yıl sonu iti-
bariyle İzmit körfez geçişi asma köprüsü 
ile Gebze-Gemlik ve Kemalpaşa ayrımı-
İzmir bölümündeki çalışmaları inşallah 
tamamlıyoruz. Projenin tamamında kamu-
laştırma çalışmalarında yüzde 80, yapım 
işlerinde yüzde 30 gerçekleşmeye ulaştık. 
Bundan sonra işler daha da hızlanacak. 
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu için bu-
güne kadar, kamulaştırma çalışmaları ve 

inşaat işleri olarak, 3 milyar 650 milyon 
lira harcama yapıldı. Bu harcamanın yak-
laşık yarısını oluşturan kamulaştırma 
bedellerini devlet, diğer yarısını oluşturan 
inşaat bölümünü projeyi üstlenen firmalar 
gerçekleştirdi. Değerli kardeşlerim, büyük 
projelere girişmek için büyük ideallerini-
zin, büyük hayallerinizin, büyük hedefle-
rinizin olması gerekiyor. Türkiye hamdol-
sun artık küresel ölçekte planlar, küresel 
ölçekte projeler yapıyor. Hayallerden yola 
çıkıyoruz, bir asırlık, bir buçuk asırlık ar-
zulardan ilham alıyoruz, planları, projeleri 
hazırlıyor, kolları sıvıyor, o hayalleri artık 
tek tek gerçeğe dönüştürüyoruz. Mukad-
derat dahilinde, imkansız diye bir şey tanı-
mıyoruz. Türkiye, artık çok iddialı projeler 
başlatıyor, bu iddialı projeleri de başarıyla 
tamamlıyor. Biz, 12 yıl önce, 15 bin kilo-
metre bölünmüş yol yapacağız dediğimiz-
de buna ihtimal vermeyenler vardı. Ama 
12 yılda biz, 17 bin kilometre bölünmüş 
yol inşa ettik. Bu yollar üzerinde, dağları 
delerek, 122 ayrı tünel inşa ettik. Hiçbir 
engeli tanımadık. Karşımıza dağlar çıktı, 
aştık geçtik. Karşımıza aşılmaz dağlar çık-
tığında, tünellerle delerek geçtik. Nehirleri 
köprülerle, vadileri viyadüklerle geçtik. 
Karşımıza çıkanlar, sadece tabiat engeli de-
ğildi. Bu büyük projeleri, küresel projeleri 
engellemek için, karşımıza yargı engelleri, 
çeteler, siyasete yönelik saldırılar çıktı. Sa-
bırla, dirayetle, dik durarak, işte o engelleri 
de aştık. Biz, halka hizmeti, Hakk’a hizmet 
olarak görüyoruz. Hayırlı niyetle yola çıkı-
yor, samimiyetle ilerliyor, tek tek menzile 
kavuşuyoruz. Hayırlı niyetlerle çıkığımız 
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bu yolda, karşımıza çıkan şerleri de aşıyor, 
milletimizi hizmetle buluşturuyoruz. 

Kardeşlerim... 

Bizim siyasetimiz gerilim siyaseti değil. 
Bizim siyasetimiz, kamplaştırma, kutup-
laştırma, ayrıştırma siyaseti değil. Biz, 81 
vilayete aynı nazarla baktık, 77 milyonu 
bir ve beraber gördük, tüm Türkiye’yi 
kucaklayan bir siyasetin mücadelesini 
verdik. Şunu altını çizerek ifade ediyorum. 
Biz, her zaman, yaşatmanın siyasetini 
savunduk. Faili meçhullere bu ülkede biz 
son verdik. İşkenceye sıfır tolerans dedik. 
İnsanımıza insan gibi muamele edilme-
si, devletin vatandaşına hizmetkâr olma 
anlayışını 81 vilayete hâkim kıldık. En 
önemlisi biz, çözüm süreci için mücadele 
ederek, çözüm süreci için bedenimizi, ca-
nımızı ortaya koyarak, gençleri yaşatmak 
için gayret gösterdik. Her gün acıların 
yaşandığı, her gün şehitlerin geldiği, her 
gün ocakların söndüğü bir Türkiye’den, 
huzurun, baharın, barışın hâkim olduğu 
bir Türkiye’ye kavuştuk. Gençlerin ölümü-
ne son verdiğimiz, bunun mücadelesinde 
başarı sağladığımız bir dönemde, yeni 
gerilimlere, yeni çatışma sahalarına, yeni 
ölümlere asla tahammül edemeyiz. Her ne 
sebeple olursa olsun, sokakların çatışma 
alanına dönmesine, gençlerin karşı karşıya 
gelmesine asla tahammül edemeyiz. San-
dıktan ümidini kesenlerin, sokaklardan 
medet aradığını görüyoruz. Buradan bir 
kez daha, herkesi sorumlu davranmaya 
çağırıyorum. Buradan, siyasi parti genel 
başkanlarına sorumluluk ve samimiyet 
çağrısı yapıyorum. Hem genel başkanların, 

hem de milletvekillerinin, kışkırtıcı, ay-
rıştırıcı, çatışmaya çağıran dil ve üsluptan 
uzak durmalarını önemle rica ediyorum. 
Medyanın, sokaklarda çatışmayı körükle-
yecek sorumsuz dili derhal terk etmesini 
temenni ediyorum. İş dünyasının, huzuru, 
istikrarı, güven ortamını zedeleyecek tah-
riklerden uzak durmasını temenni ediyo-
rum. Türkiye’de bu kadar güzel, bu kadar 
umut verici gelişmeler yaşanırken, bun-
ları gölgelemeye çalışmak, apaçık şekilde 
Türkiye’nin kazanımlarına, hedef lerine 
kastetmektir. Bakın Türkiye’de gerçekten 
güzel gelişmeler yaşanıyor. Ekonomi, bü-
tün saldırılara rağmen dirençli şekilde 
geleceğe ilerliyor. Çözüm süreci, bütün 
sabotajlara rağmen kararlı şekilde ilerli-
yor. Demokrasinin standartları yükseliyor, 
millî irade güç kazanıyor, huzur, kardeşlik, 
refah artıyor. Bunu bozmaya yönelik her 
saldırı, çok açık şekilde vatana ihanettir, 
Türkiye’ye ihanettir. Görüyorsunuz... Yurt 
dışından Türkiye’yi karıştırmaya çalışan-
lar var. Perde gerisine saklanıp namertçe 
saldıranlar var. İsmini, yüzünü saklayıp, 
ortalığa montajlar atıp, Türkiye’de huzur 
ve istikrarı yaralamaya çalışanlar var. 
Devlete, millî güvenliğimize, bütünlüğü-
müze yönelik bu saldırılara siyasi partiler 
sahip çıkmamalı. Bu saldırılara medya 
çanak tutmamalı. Bu saldırılara iş dünyası 
prim vermemeli. Kasetle, montajla, tah-
rikle, Türkiye gündeminin esir alınmaya 
çalışılmasına hiç kimse destek olmamalı. 
Türkiye’ye istikamet verecek olan artık 
sadece millettir, sadece sandıktır. İnanın, 
bu saldırıları, bu tahrikleri yapanlar, bun-
lara çanak tutanlar, işte 2 hafta sonra çok 
büyük mahcubiyet yaşayacaklar. Milletin 



361

Yeni Türkiye Vizyonu | Ya Allah Bismillah-5

kendileri gibi düşünmediğini çok net ola-
rak görecekler. 

Kardeşlerim... 

Biz, eserlerimizle konuşmaya, hizmetle-
rimizle konuşmaya devam edeceğiz. Biz, 
işte böyle büyük projelerimizle konuş-
maya devam edeceğiz. Biz laf değil, icraat 
üretmeye devam edeceğiz. 2023 hedef-
lerimizi de biliyorsunuz. Millî gelirimizi 
2 trilyon dolara, ihracatımızı 500 milyar 
dolara çıkarmayı, ekonomimizi dünyanın 
en büyük 10 ekonomisi arasına sokmayı 
hedefliyoruz. Ayrıca, son yıllarda açıkladı-
ğımız büyük projelerimiz var. Bunlardan 
Kanalistanbul’u mutlaka hayata geçire-
ceğiz. İstanbul’a 3’üncü havalimanına, 
boğaza 3’üncü köprüye, Türkiye’nin dört 
bir yanındaki şehir hastanelerine, eğitim 
kampüslerine, hızlı tren hatlarına zaten 
başladık, bunları sürdürüyoruz. Yeni oto-
yol hatları, yeni hızlı tren hatları, nükleer 
santral projeleri, yeni savunma sanayi 
projeleri gündemimizde. Ankara-Eskişe-
hir-İstanbul yüksek hızlı tren hattının, ilk 
bölümünü, yani Ankara-Eskişehir hattını 
2009 yılında devreye almıştık. Bu hattın 
kalan kısmı, yani Eskişehir-Kocaeli-İs-
tanbul bölümünün inşası bitti, şu anda 
test sürüşleri yapılıyor. Yüksek hızlı tren 
yolu, hemen yanımızdan geçiyor. Hızlı 
trenlerimizin burada bulunduğumuz süre 
boyunca da devam eden test sürüşlerini 
sizler de gördünüz, şahit oldunuz. İnşallah 
bu işlemlerin tamamlanmasının ardından, 
bu hattı da hizmete alacak ve Türkiye’yi 
2023’e hazırlama sözümüzün birini daha 
yerine getirmiş olacağız. Şimdiden hayırlı 

olmasını diliyorum. Türkiye’yi büyütme, 
güçlendirme, kalkındırma mücadelemi-
zi, önümüze çıkartılan engellere rağmen 
kararlılıkla sürdüreceğiz. Biz Türkiye 
için, milletimiz için büyük düşünmeye, 
büyük hayaller kurmaya, büyük icraatlar 
yapmaya devam edeceğiz. İzmit Körfez 
geçişi gibi, küresel prestij projelerini birer 
birer ortaya koyacak, milletimizle birlikte 
büyük Türkiye yolundaki yürüyüşümüzü 
devam ettireceğiz. Allah yar ve yardımcı-
mız olsun. İzmit körfez geçişi projesinin 
temel batırma ve birleştirme aşamasının 
hayırlı olmasını diliyorum. Bu projede yer 
alan tüm kamu kurumlarımızı, müşavir 
firmalarımızı, yüklenici firmaları, onların 
mühendislerini, işçilerini, emeği geçen 
herkesi tebrik ediyorum. Bu muhteşem 
asma köprünün üzerinden hep birlikte 
geçeceğimiz günlerde buluşmak temen-
nisiyle, hepinize sevgilerimi, saygılarımı 
sunuyorum.
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Değerli İzmirliler, değerli kardeşlerim, 

kıymetli misafirler, sizleri sevgiyle, say-

gıyla selamlıyor, İzmirimizin Türkiye’ye 

ve dünyaya açılan kapısı Adnan Menderes 

Havalimanı’nın yeni iç hatlar terminal bi-

nasının hayırlı olmasını diliyorum. 

Bu havalimanımızın dış hatlar terminal bi-
nasının açılışını da, 2006 yılında, bir toplu 
açılış töreniyle yine bizzat yapmıştım. Yıl-
da 20 milyon yolcu kapasitesiyle hizmet 
verecek bu terminal binası, gerçekten de 
İzmir’e yakışan, İzmir’i temsil eden bir 
eser oldu. Emeği geçen tüm kurumlarımı-

İzmir Adnan Menderes 
Havalimanı Yeni İç Hatlar 

Terminali Açılış Töreni 

İzmir | 17 Mart 2014
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zı, firmalarımızı, işçisinden mühendisine 
herkesi tebrik ediyorum. İzmir’e yapılan 
diğer pek çok yatırım gibi, bu eserde de 
milletvekilimiz, Büyükşehir Adayımız, 
Ulaştırma eski Bakanımız Binali Bey’in bü-
yük katkısı var. Kendisine, tüm İzmirliler 
ve milletim adına huzurlarınızda teşekkür 
ediyorum. Binali bey, 30 Mart’tan sonra, 
inşallah Büyükşehir Belediye Başkanı 
olarak, İzmir’e çok daha büyük, çok daha 
muhteşem eserler kazandırmaya devam 
edecek. “Laf değil hizmet üretme” şiarı-
mızın en somut örneği olan Binali Bey’e 
çalışmalarında başarılar diliyorum. Bu ha-
valimanını kullanacak olan tüm İzmirlile-
re, tüm vatandaşlarımıza huzurlu, güvenli, 
keyifli yolculuklar temenni ediyorum.

Değerli kardeşlerim… 

Sadece havacılık alanındaki gelişmeler bile 
Türkiye’nin 12 yılda nereden nereye geldi-
ğini göstermesi bakımından yeterlidir. 
Ülkemizdeki havalimanlarının sayısını 12 
yılda ikiye katladık, 26’dan 52’ye çıkardık. 
Uçakla yolculuk edenlerin sayısı yılda 8.5 
milyondan, geçtiğimiz yıl, yaklaşık yarısı iç 
ve yarısı dış hatlarda olmak üzere, 150 mil-
yona ulaştı. Bundan 12 yıl önce Şırnak’ta, 
Iğdır’da havalimanı olacak dense, kim 
inanırdı? Giresun-Ordu arasında, denizin 
üzerine havalimanı yapılacak dense, kim 
inanırdı? Hakkari’ye havalimanı yapılacak 
dense, kim inanırdı? Ama bugün Türkiye, 
doğusundan batısına, kuzeyinden güneyi-
ne her köşesine havayoluyla ulaşılabilen 
bir ülke haline geldi. Artık “uzak” diye bir 
kavram kalmadı. Havalimanları yanında 

bölünmüş yollarla, otoyollarla, hızlı tren 
hatlarıyla Türkiye’nin her yerini yakın hale 
getirdik. Aynı şekilde, yurt dışında, dünya-
nın her köşesine en hızlı şekilde ulaşmak 
mümkün. Türk Hava Yollarımızla, diğer 
havayolu şirketlerimizle vatandaşlarımızı 
istedikleri yerlere kolaylıkla ulaştırıyoruz. 
Hep söylüyorum; bizim siyasetimiz hiz-
met siyaseti. Biz Türkiye’yi kalkındırmak, 
güçlendirmek, milletimize hizmet etmek 
için geldik. Türkiye’yi 12 yılda 3 kat büyü-
terek milletimize verdiğimiz sözü tuttuk. 
İnşallah, 2023 yılına kadar millî gelirimi-
zi 2 trilyon dolara çıkartarak, ülkemizi 
dünyanın en büyük 10 ekonomisinden 
biri haline getirerek, sözümüzü bir kez 
daha tutacağız. Bunun için gece gündüz 
çalışıyoruz. Önümüze çıkartılan engellere, 
kurulan tuzaklara, yapılan provokasyon-
lara rağmen yolumuza kararlılıkla devam 
ediyoruz. Oynanan oyunun farkında olan 
milletimiz de bize sahip çıkıyor, destek 
veriyor. Gittiğimiz her yerde bunu görü-
yoruz, hissediyoruz. Siyaseti dizayn etme 
çabalarına destek olmak niyetiyle ekono-
minin dengeleriyle oynamak isteyenlere 
fırsat vermedik, vermeyeceğiz. Biz bugüne 
kadar hep büyütmenin, artırmanın, mille-
timizin refahını yükseltmenin peşinde ol-
duk. Kimsenin, milletimizin sofrasındaki 
ekmeği küçültmesine müsaade etmeyece-
ğiz. Gerek İzmir’deki, gerek İstanbul’daki, 
gerek diğer şehirlerimizdeki dev projeleri 
engellemeye kimsenin gücü yetmeyecek. 
Türkiye’nin Balkanlar’ın, Ortadoğu’nun, 
Afrika’nın, Asya’nın yükselen yıldızı ol-
masından rahatsızlık duyanlar olduğunu 
biliyoruz. Yaşanan olayların gerisindeki 
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sebeplerden birinin bu olduğunu da biliyo-
ruz. Kimse kusura bakmasın, onları rahat-
sız etmeye devam edeceğiz. Bölgemizdeki 
ve dünyanın her köşesindeki kardeşleri-
mizle kucaklaşmaya, onlarla el ele vererek, 
daha güzel, daha adaletli bir dünya kurma 
mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu mücade-
lede İzmir’in, Ege Bölgemizin bize destek 
verdiğini biliyoruz. Önümüzdeki dönemde 
buradan daha fazla destek bekliyoruz. 

Açılışını yaptığımız İzmir Adnan Mende-
res havalimanı yeni iç hatlar terminal bina-
sının hayırlı olmasını diliyor, bir kez daha 
sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
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Konya... 

Allah’ın selamı, rahmeti, bereketi senin 
üzerine olsun Konya! Seni kalpten selam-
lıyorum ey Konya! Ahırlı, Akören, Altıne-
kin, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Çeltik, 
Çumra... Sizleri gönülden selamlıyorum. 
Nasrettin Hoca’nın şehri Akşehir! Sizleri 
selamlıyorum. Derbent, Derebucak, Do-
ğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınırı, 
Hâdim, Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Kadın-
hanı... Sizleri kalpten selamlıyorum. Ka-

rapınar, Karatay, Kulu, Meram, Sarayönü, 
Selçuklu, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu, 
Yalıhöyük, Yunak… Sizleri muhabbetle se-
lamlıyorum. Konya’da, Hazreti Mevlana’yı, 
Şems-İ Tebrizi’yi, Sadrettin Konevi’yi, 
Muhyiddin Arabi’yi, diğer bütün alim-
leri rahmetle yâd ediyorum. Selçuklu 
Devleti’nin kadim başkenti Konya’da, 
Selçuklu sultanlarına bir kez daha rahmet 
niyaz ediyorum. Konya Milletvekili, eski 
Başbakanlarımızdan, Profesör Doktor 
Necmettin Erbakan Hocamıza da buradan 

Konya Toplu Açılış Töreni 

Konya | 26 Nisan 2014
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bir kez daha rahmet diliyorum. 30 Mart 
seçimleri öncesinde seçim çalışmaları 
esnasında trafik kazasında vefat eden Tal-
ha Bayrakçı kardeşimizi de rahmetle yâd 
ediyorum. Ailesine, yakınlarına, Teşkilatı-
mıza ve Gençlik Kollarımıza sabır ve baş-
sağlığı temenni ediyorum. 

Kardeşlerim…

30 Mart seçimlerinin hemen öncesinde, 
partimizin son il mitinglerini, Konya ve 
Kayseri’de yapacaktık. 28 Mart Cuma 
günü, Konya ve Kayseri’de il mitingleri-
mizi tamamlayacak, 30 Mart seçimlerinin 
mührünü bu şehirlerimizden vuracaktık. 
Konya ve Kayseri’yi özellikle en sona bı-
rakmıştık. Zira sizin, 30 Mart’ta, sandıktan 
hemen önce, bir kez de miting meyda-
nında kükreyeceğinizi, sandıktan önce 
meydanda destan yazacağınızı, buradan 
tüm dünyaya demokrasi dersi vereceğinizi 
çok iyi biliyorduk. Ne var ki, sağlığımız bu 
son 2 il mitingimizi yapmamıza müsaade 
etmedi. Van ve Diyarbakır mitinglerimizi 
kısık sesle gerçekleştirdik, ama Konya 
ve Kayseri için bu da mümkün olmadı. 
Televizyondan, buradaki mitingi izledim. 
Şahsen burada olamasam da, sizin bura-
daki muhteşem heyecanınızı, coşkunuzu 
paylaştım. Konya Milletvekilimiz, Dışişleri 
Bakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu, diğer 
milletvekillerimiz, teşkilatımız, sağ olsun-
lar, bizi aratmadılar. Sizler de bizi yalnız 
bırakmadınız. Önce miting meydanına 
gelip, tam da Konya’dan umulduğu gibi 
bir demokrasi destanı yazdınız. Ardından, 
30 Mart’ta sandığa gittiniz, orada gerçek 
destanı, orada gerçek millî irade destanını 

mühürlerinizle yazdınız. Konya, Türkiye 
genelinde, oy oranı itibariyle rekor sevi-
yeye ulaştığımız, Rize’den sonraki ikinci 
ilimiz oldu. Büyükşehir Belediyesi oy 
oranında, yüzde 64.3’le, Konya, kendisine 
yaraşanı, kendisinden bekleneni yaptı. 
2009 yılında, 31 ilçenin 20’si bizi tercih 
etmişti; 30 Mart’ta ise, 31 ilçenin 26’sının 
tercihine mazhar olduk. İşte bu muhteşem 
sonuçtan dolayı sizlere tek tek teşekkür 
ediyorum. Türkiye genelinde elde ettiğiniz 
bu yüksek oran için sizlere teşekkür ediyo-
rum. Büyükşehirle, 26 ilçeyle, emaneti bize 
verdiğiniz, bize güvendiğiniz, bize sahip 
çıktığınız için sizlere şükranlarımı sunuyo-
rum. Bugüne kadar Konya’nın emanetine 
sımsıkı sahip çıktık, bundan sonra da, 
Allah’ın izniyle, sizlerin hayır dualarıyla, 
Konya için çalışmaya, Konya için hizmet 
üretmeye devam edeceğiz. 

Kardeşlerim, sevgili Konyalılar…

28 Mart’ta Konya’ya gelebilseydik bile, se-
çim yasakları nedeniyle toplu açılış töreni 
yapamayacaktık. Bugün, Konya’da hem 
teşekkür ziyaretimizi yapıyor, hem sizlerle 
hasret gideriyor, hem de tamamladığımız 
eser ve hizmetlerin açılışını yapıyoruz. 
Bu toplu açılış törenine gelmeden önce, 
Konya Büyükşehir Belediyemizin yapımı-
nı tamamladığı, 96 milyon bedelle inşa 
edilen Bilim Merkezi’nin açılışını yap-
tık. Ardından, KONTV’nin yeni Hizmet 
Binası’nın açılışını yaptık. Şu anda burada, 
Bakanlıklarımızın, çeşitli kurumlarımızın, 
ilçe belediyelerimizin ve Selçuk Üniver-
sitemizin tamamladığı eserleri de resmî 
olarak hizmete alıyoruz. Selçuk Üniversi-
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temizin Merkezî Araştırma Laboratuvarı 
tamamlandı; aynı zamanda bir kampüs 
güvenlik sistemi kuruldu; bu hizmetleri 
bugün resmî olarak açıyoruz. Sağlık Ba-
kanlığımız tarafından Selçuklu, Emirgazi, 
Sarayönü ve Beyşehir’de toplam 1 milyon 
liralık yatırımlar tamamlandı, onları hiz-
mete açıyoruz. Millî Eğitim Bakanlığımız, 
Selçuklu ve Meram ilçelerimizde 2 ilkoku-
lu tamamladı. Yine Meram ve Beyşehir’de, 
2 ortaokul tamamlandı. Beyşehir, Karatay, 
Akşehir ve Seydişehir’de 4 İmam Hatip 
Okulu tamamlandı. Seydişehir’e ayrıca 
2 lise kazandırdık. Bu okullarımızın açı-
lışını da yine bugün yapıyoruz. Gençlik 
ve Spor Bakanlığımızın yatırımlarını, 
İçişleri Bakanlığımızın, Adalet Bakanlığı-
mızın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın 
çeşitli yatırımlarını da bugün Konya’ya 
kazandırıyoruz. Karatay Belediyemizin 
tamamladığı 3 yatırım, Selçuklu Belediye-
mizin tamamladığı 2 yatırım ve Beyşehir 
Belediyemizin tamamladığı 1 yatırım da 
yine bugün resmî olarak hizmete giriyor. 
Konya’ya, bu ziyaretimizle kazandırdığı-
mız 34 farklı yatırımın toplam bedeli 169 
milyon lira. Bu hizmet ve eserlerin, bu ya-
tırımların Konya’ya ve ilçelerimize hayırlı 
olmasını diliyorum. Bakanlıklarımızı, ilgili 
Bakan arkadaşlarımızı, kurumlarımızı, 
Büyükşehir ve İlçe Belediyelerimizi, Konya 
için ürettikleri hizmetlerden dolayı tebrik 
ediyor, kendilerine teşekkür ediyorum. 

Sevgili Konyalılar, sevgili kardeşlerim…

Demokrasi tarihimizin en zor, en çetin, 
en meşakkatli seçimini 30 Mart’ta geride 
bıraktık. Sandıkta istediklerini alamaya-

caklarını anlayan, istedikleri sonuca ula-
şamayacaklarını anlayan çevreler, sandık 
dışı, demokrasi dışı, hukuk dışı yollara 
tevessül ettiler. Nasıl saldırılara maruz 
kaldığımızı sizler de gördünüz. Şahsıma, 
aileme, arkadaşlarıma çok ağır saldırılarda 
bulundular. Hükümetimize, partimize çok 
ağır taarruzlar yaptılar. Hatta, çok daha 
ileriye gittiler, birliğimize, kardeşliğimize, 
bağımsızlığımıza, ülkemize ve milletimize 
dahi kastettiler. Siyaseti, siyasi zeminden 
kopardılar, başka zeminlere, ahlak dışı 
zeminlere çekmek istediler. Centilmence 
bir yarış yapmak yerine, ahlaksızlıkla, 
edepsizlikle, hatta son derece kirli ittifak-
larla üzerimize geldiler. Gerek muhalefet 
partileri, gerek diğer çevreler, ellerindeki 
her türlü kirli imkân ve aracı kullanarak, 
millî iradeyi teslim almak, Türkiye’nin kut-
lu yürüyüşünü durdurmak istediler. Sizler 
bu oyunu gördünüz. Sizler, kurulan tuzağı, 
kurulan kumpası hissettiniz. Gezi olay-
larıyla başlayan sürecin, 17 ve 25 Aralık 
darbe girişimleriyle devam ettiğini sizler 
anladınız ve 30 Mart’ta gereğini yaptınız. 

Kardeşlerim…

Gezi olayları, Türkiye’de millî iradeye yö-
nelik bir darbe girişiminin ilk tezgâhıydı. 
Bu darbe girişimi, 17 ve 25 Aralık’taki sal-
dırılarla, sonuca ulaştırılmak isteniyordu. 
Yargı içindeki çete mensuplarını kullana-
rak, Emniyet içindeki örgüt mensuplarını 
kullanarak, içeriden ve dışarıdan kirli 
ittifaklar kurarak, Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetini devirmek, yerine de, kendi 
arzuladıkları gibi bir Hükümet getirmek 
istediler. Mevcut Hükümetten millet son 
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derece memnun, ama birileri bu Hükü-
metten memnun değil. Kim onlar? Kendi 
şahsi ve örgütsel çıkarları zedelenenler, 
bu Hükümetten rahatsız oldular. Faiz 
yoluyla elde ettikleri milyarlarca doları 
kaybedenler, istikrarlı ekonomiden rahat-
sız oldular. Türkiye’nin, mazlumlara el 
uzatan, haklıyı savunan dış politikasın-
dan rahatsız oldular. Çözüm Sürecinden, 
Millî Birlik ve Kardeşlik Projesi’nden, bu 
milletin kardeşliğinden rahatsız oldular. 
Türkiye’nin büyümesinden, bölgesinde ve 
dünyada iddia sahibi olmasından, küresel 
projeler inşa etmesinden rahatsız oldular. 
Mısır’da oynadıkları oyunu, Türkiye’de 
de oynamak istediler. Ukrayna’da oyna-
dıkları oyunu, Türkiye’de de oynamak 
istediler. Türkiye’yi istikrarsızlaştırarak, 
zayıflatarak, Türkiye’de kaos, kriz, belir-
sizlik oluşturarak, millete kaybettirmek, 
ama kendilerine, kendi örgütlerine kazan-
dırmak istediler. Ne acıdır ki, bu ülkenin 
bazı muhalefet partileri, bu aleni darbe 
girişiminde, bu açık ihanet girişiminde 
maşa oldular. Şu anda, CHP ve MHP için-
de, 30 Mart öncesi yapılan kirli ittifak artık 
yüksek sesle konuşuluyor. Hem böyle kirli 
bir ittifakın içine girdiler, hem de seçimi 
kaybettiler. İşte şu anda, bu partilerin 
içinde, bunun hesabı soruluyor. Gündemi 
değiştirmeye çalışıyorlar. Gündemi farklı 
yerlere çekmeye çalışıyorlar. Yenildiklerini 
bir türlü kabul edemiyor, yarım ağızla hâlâ 
yenilgilerine bahaneler arıyorlar. Hiç kusu-
ra bakmasınlar. 30 Mart öncesinde, içinde 
bulundukları o darbe girişiminin hesabını 
önce millet sandıkta sordu; şimdi de par-
tileri içinde umuyorum ki bunun hesabı 
sorulacak. Tarih, bu darbe girişimini asla 

unutmayacak. Bu darbe girişimi, tıpkı ön-
ceki müdahaleler ve müdahale girişimleri 
gibi, bu siyasi partilerin sicillerine kara bir 
leke olarak kazındı ve tarih boyunca ora-
dan hiç çıkmayacak. 

Değerli kardeşlerim…

Bu darbe girişimine biliyorsunuz, Pensil-
vanya’daki bir zat ve onun örgütü öncülük 
etti. Lojistik destek, Pensilvanya’dan sağ-
landı. Gerek ses kayıtlarıyla, gerek montaj-
larla, gerekse Türkiye içindeki ve dışındaki 
örgüt elemanlarıyla, topyekûn bir kirli 
taarruz başlattılar. Hiçbir ilke, hiçbir sınır, 
hiçbir ahlaki ve edebi kural tanımadılar. 

Kardeşlerim…

Konya, Selçuklu’ya başkentlik etmiş bir 
şehirdir. Konya, ilmin şehridir, alimle-
rin şehridir, medeniyet ve maneviyat 
şehridir. Konya, Hazreti Mevlana’nın, 
Şems-i  Tebrizi ’nin ,  Ali  Ulvi  Kurucu 
Hocaefendi’nin, Tahir Büyükkörükçü 
Hocaefendi’nin, daha ismini sayamadığı-
mız nice alim, gönül insanı zatın şehridir. 
Konya, nüktedan olduğu kadar, düşündü-
ren Nasrettin Hoca’nın şehridir. Konya, 
gerçek alimle sahte alimi birbirinden 
ayırt etmesini bilir. Konya, gerçek gönül 
insanıyla, şantaj çetesinin, tehdit çetesi-
nin elebaşını birbirinden ayırt etmeyi çok 
iyi bilir. Ne diyor? “İnzivaya çekildim” 
diyor. Allah aşkına, inzivaya çekilmek için 
Pensilvanya’dan başka yer bulamadın mı? 
İnzivaya çekilecektin de, Konya ne güne 
duruyor? Hem bak, burada, “Gel, her ne 
olursan ol, yine gel” diyen Mevlana var. 



369

Yeni Türkiye Vizyonu | Ya Allah Bismillah-5

Konya’ya sırtını dönenin, kendi ülkesine, 
milletine sırtını dönenin, ilimle, manevi-
yatla işi olmaz. 

Kardeşlerim…

Sizin, 30 Mart’ta sandıkta verdiğiniz me-
sajı biz çok iyi okuduk ve çok da iyi anla-
dık. Hiç merak etmeyin. Biz bu örgütten, 
ülkelerine yaptıkları ihanetin hesabını 
soracağız ve zaten şu anda soruyoruz. Belli 
bir direnç var. Bu örgütün yargı içindeki, 
Emniyet içindeki, diğer çevrelerdeki uzan-
tıları tarafından belli bir direnç gösterili-
yor. Ama biz o direnci de kıracağız. Devlet 
içinde devlete, paralel devlete asla müsaa-
de etmeyeceğiz. Bakın bunlar, Anadolu’da-
ki, Trakya’daki benim saf, temiz, iyi niyetli 
kardeşlerimin emeğine ve ekmeğine ortak 
oluyorlardı. Hamdolsun milletimiz bunla-
ra karşı artık uyandı. Bunların okullarına, 
dershanelerine karşı çığ gibi tepki oluşma-
ya başladı. Bunların gazetelerine, televiz-
yonlarına, bunların iftira ve yalan üreten 
medyalarına milletim artık itibar etmiyor. 
Bu yetmez. Hukuk içinde, demokrasi için-
de, yaptıklarının hesabını verecekler. O 
gizli dinlemelerin, montajların, her kesime 
yaptıkları şantaj ve tehditlerin hesabını 
verecekler. Türkiye Cumhuriyeti Hükü-
metine karşı giriştikleri darbenin hesabını 
verecekler. Millî İstihbarat Teşkilatımızın 
tırlarını durdurmanın, Türkiye’yi teröre 
destek veren ülke gibi göstermenin hesa-
bını verecekler. Dışişleri Bakanlığımızdaki 
çok gizli toplantıyı alçakça dinlemenin ve 
bunu alçakça yayınlamanın da, bu büyük 
ihanetin de hesabını verecekler. 

Kardeşlerim…

Biz, kurulduğumuz günden itibaren mil-
letimizle yürüdük, bundan sonra da mille-
timizle yürümeye devam edeceğiz. Bizim, 
Allah’tan ve sizden başka hiç kimseden 
korkumuz, çekincemiz yok. Sonuna kadar 
siyaseti savunacağız. Sonuna kadar demok-
rasiyi, millî iradeyi, sandığı savunacağız. 
Biz, özgürlüklerin istismarını yapmayacak, 
özgürlükleri samimiyetle savunacağız. Bu-
gün, Konya’da bir kez daha söylüyorum: 
Bize Allah yeter, bize millet yeter. 

Sevgili Konyalılar…

Buradan, inşallah Ereğli ilçemize geçecek, 
oradaki kardeşlerimizle kucaklaşacak, 
oraya da teşekkür edeceğiz. Ardından 
Karaman’a geçecek, orada kardeşlerimiz-
le hasret gidereceğiz. Yarın da inşallah 
Kayseri’de ve Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesin-
de olacağız. Sizin hakkınızı, sizin huku-
kunuzu, sizin iradenizi namusumuz, şe-
refemiz bilerek savunmayı sürdüreceğiz. 
Bizden hayır dualarınızı eksik etmeyin. 30 
Mart, sizin desteğiniz kadar, sizin samimi 
hayır dualarınızın eseridir. Bundan sonra 
da biz, samimiyetle, ihlasla, hayır dualarıy-
la yürüyeceğiz. Bir kez daha, 30 Mart’taki 
büyük desteğinizden, teveccühünüzden 
dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Bugün 
açılışını yaptığımız eser ve hizmetlerin 
Konya’ya, ilçelerimize hayırlı olmasını 
diliyorum. Sözlerime son vermeden önce 
bugünün özel bir gün olduğunu da ha-
tırlatmak istiyorum. 26 Nisan, Türkiye 
Pilotlar Günü! Bu vesileyle, havacılık sek-
törümüzün isimsiz kahramanları olan kap-
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tanlarımızın özel gününü kutluyor, tüm 
pilotlarımıza emniyetli uçuşlar diliyorum.

Sevgili Konyalılar...

Sözlerimi burada noktalarken, Allah hepi-
mizin yar ve yardımcısı olsun diyor, sizleri 
Rabbime emanet ediyor, hepinizi sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum. 
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Sevgili Karamanlılar, sevgili kardeşlerim, 
çok değerli vatandaşlarım... 

Sizleri en kalbî duygularımla, hasretle, 
muhabbetle selamlıyorum. Buradan 
tüm Karaman’a, Ayrancı’ya, Başyayla’ya, 
Ermenek’e, Kazımkarabekir’e, Sarıveliler’e, 
oralarda yaşayan tüm kardeşlerime selam-
larımı, sevgilerimi yolluyorum. Karamanlı 
alimleri, şairleri, devlet adamlarını, Kara-

manlı kahramanları hürmetle yâd ediyor, 
o mübarek insanların hepsine minnet ve 
şükranlarımızı ifade ediyorum. Karaman’ın 
topraklar ı  maşal lah  çok  bereket l i . 
Karaman’da, sadece koyun değil, sadece 
iyi buğday değil, Karaman’da dünyaya yön 
veren, dünyaya ışık tutan, gönüllere isti-
kamet çizen adam da yetişiyor. Türkçe’nin 
büyük şairi Yunus Emre’yi, Türkçe’nin sa-
hibi Karamanoğlu Mehmet Bey’i, Zenbilli 

Karaman Toplu Açılış 
Töreni

Karaman | 26 Nisan 2014
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Ali Efendi’yi, Piri Reis’i, Kemal Reis’i, Molla 
Fenari’yi, Kazım Karabekir Paşa’yı, Hazreti 
Mevlana ve annesi Mümine Hatun’u, Şeyh 
Edebali’yi özellikle yâd ediyor, Allah hep-
sinden razı olsun diyorum. Karamanlı şe-
hitlerimize, vefat etmiş tüm gazilerimize de 
buradan bir kez daha rahmet niyaz ediyor, 
mekânları inşallah cennet olsun diyorum. 

Kardeşlerim…

30 Mart seçimleri öncesinde, yoğun prog-
ramımıza Karaman’ı dahil edemedik. 
Şahsen gelemesem de, Karaman Milletve-
kilimiz, aynı zamanda Ulaştırma, Denizci-
lik ve Haberleşme Bakanımız Lütfi Elvan, 
onun yanında Milletvekilimiz Mevlüt 
Akgün bizleri sağ olsunlar aratmadılar. Ba-
kanlarımız, Genel Başkan Yardımcılarımız, 
tüm Teşkilatımız, Karaman’ı yalnız bırak-
madılar. Karaman da ahde vefa gösterdi. 
30 Mart Mahallî İdareler Seçimlerinde 
bize destek olan, demokrasimize destek 
olan, millî iradeye sahip çıkan Karaman’ı 
yürekten tebrik ediyorum. Bize, yüzde 52 
gibi yüksek bir oy oranıyla destek veren 
Karaman’a şükranlarımı sunuyorum. 
Ertuğrul Çalışkan kardeşim, inşallah, so-
yadıyla müsemma şekilde çalışacak, üre-
tecek ve Karaman’a hizmet edecek. Hem 
merkezde, hem diğer ilçelerimizde, Bele-
diye Başkanlarımızın yanında olacak ve 
hizmetlerinde, projelerinde onları teşvik 
edeceğiz. 12 yıl içinde Karaman çok değiş-
ti, inşallah, Karaman’ı daha da büyütecek, 
daha çok hizmetle buluşturacağız. 

Kardeşlerim…

Çok zorlu, çok meşakkatli bir seçim süreci-
ni geride bıraktık. Sizler, Türkiye düşman-
larına, millet düşmanlarına, demokrasi 
düşmanlarına en güzel cevabı sandıkta ver-
diniz. 31 Mart sabahında Türkiye yeni bir 
güne uyandı. 31 Mart sabahı, Türkiye’nin 
demokrasisi daha da güç kazandı. Ekono-
mimiz, kardeşliğimiz, dış politikamız bu 
süreçten güçlenerek çıktı. 31 Mart sabahı, 
sandıktan yeni bir Türkiye doğdu. Türkiye, 
12 yıldan bu yana sürdürdüğü adalet ve 
kalkınma mücadelesine, demokratikleşme 
mücadelesine, istiklal ve istikbal mücade-
lesine kararlılıkla devam ediyor. İstismar 
ve iftira siyaseti sandığa gömüldü. Vesa-
yet kaybetti, millî irade kazandı. Kazanan 
hizmet siyaseti oldu. “Millet yenilmez, 
Türkiye eğilmez” demiştik; hamdolsun, 
aziz milletimiz tarihin gördüğü en büyük 
alçaklıklardan birine karşı daha dimdik 
ayakta durdu. Tarihin gördüğü en büyük 
hıyanetlerden, en büyük çetelerden, en 
büyük darbelerden birine karşı millet gere-
ken cevabı verdi. Kazanan yine millet oldu. 
Kazanan yine millî irade oldu. Kazanan 
yine Türkiye oldu.

Kardeşlerim... 

İşte bugün, burada, Karaman’da, toplu 
açılış töreni düzenliyor ve medeniyet yü-
rüyüşümüze aynı hızla devam ediyoruz. 
Bugün, bu açılış töreniyle, Karaman’da 
yapımını tamamladığımız 267.5 milyon 
liralık eser ve yatırımı hizmete alıyoruz. 
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Bu yatırımların içinde Karamanoğlu Meh-
metbey Üniversitemize ait Ermenek Mes-
lek Yüksekokulu 300 Yataklı Yurt Binası, 
Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu ve 
1.500 Kişilik Spor Binası dahil olmak üze-
re toplam 12 tesis yer alıyor. Bu 12 Tesis ve 
hizmetin yatırım bedeli yaklaşık 52 milyon 
lira. Yine, eğitim alanında, Millî Eğitim 
Bakanlığımıza ait tam 20 tesisin açılışını 
da bugünkü törenle gerçekleştiriyoruz. 
Merkez ve ilçelere yayılmış olan bu tesisler 
içinde Polis Meslek Yüksekokulu, anaokul-
ları, ilköğretim okulları, ortaokullar, düz 
liseler, güzel sanatlar lisesi, fen liseleri yer 
alıyor. Bu hizmetlerin toplam yatırım tuta-
rı 71 milyon lira. Türk Hava Kurumu Üni-
versitesi Havacılık Meslek Yüksekokulu 
inşaatının dahil olduğu, İl Özel İdaremize 
ait 5 yatırımı da bugünkü törenle resmî 
olarak hizmete alıyoruz. Karaman-Ereğli 
Yolu Köprülü Kavşağı ve 16 kilometre 
bölünmüş yol yapımı ile Konya-Karaman 
Mut Yolu Otogar Köprülü Kavşağı ve 4 
kilometre bölünmüş yol yapımını da bu ve-
sileyle Karaman’a kazandırmış oluyoruz. 
Bunlarla birlikte 2 adet sosyal güvenlik 
yatırımını, 1 adet çevre ve şehircilik yatırı-
mını, 1 adet tarım yatırımını ve son olarak 
Karaman Belediyemize ait 20 adet yatırım 
ve hizmeti bugün resmî olarak hizmete 
alıyoruz. Tüm bu hizmetlerin, bu eserlerin, 
yatırımların Karaman’a hayırlı olmasını 
diliyorum. Bu vesileyle, bu hizmet ve yatı-
rımların Karaman’a, Karamanlı kardeşle-
rimize kazandırılmasında emeği geçen ba-
kanlıklarımıza, Karamanoğlu Mehmet Bey 
Üniversitemizin Rektörlüğüne, Karaman 

Belediyemize, kurum ve kuruluşlarımıza 
teşekkür ediyorum. 

Değerli kardeşlerim…

Şurada, 2023 hedeflerimize artık sadece 9 
yıl kaldı. Bu 9 yıl boyunca çok çalışacağız. 
İstikrarın, huzurun, kardeşliğimizin yara 
almasına, zedelenmesine asla müsaade 
etmeyeceğiz. İnşallah, ekonomiyi büyü-
terek, yatırımlarımızı daha da artırarak, 
kardeşliğimizi, demokrasiyi daha da güç-
lendirerek, 9 yıl sonra, Türkiye’yi dünya-
nın en büyük ülkelerinden biri konumuna 
yükselteceğiz. 77 milyon, hep birlikte, bu 
niyetle, bu hedefe doğru ilerliyoruz ve 
kararlılıkla ilerleyeceğiz. Bugüne kadar 
olduğu gibi, bundan sonra da, Türkiye’yi 
hedeflerinden saptırmak, Türkiye’nin yü-
rüyüşünü engellemek, yavaşlatmak için 
tuzaklar önümüze çıkabilir. Bugüne kadar 
bu tuzakları sabırla aştık, tahammülle 
aştık, milletimizin basiretiyle, ferasetiyle, 
hayır dualarıyla aştık. Hani bir söz var-
dır: Su uyur, düşman uyumaz. Evet… 12 
yıl boyunca biz Türkiye’yi büyütmenin 
mücadelesini verirken, birileri de sürekli 
Türkiye’yi durdurmanın, Türkiye’yi içine 
kapatmanın mücadelesini verdi. Türkiye 
her alanda büyük başarıları kucaklarken, 
birileri Türkiye’yi hedef lerinden uzak-
laştırmak için sürekli tezgâhlar kurdu, 
kumpaslar kurdu. Allah’a hamdolsun, 
bütün tuzakları aştık, bütün tezgâhları 
bozduk, bütün oyunları alt üst ettik ve 
kutlu yürüyüşümüzü sürdürdük. İşte ba-
kın… Millî iradeyi gölgelemek isteyenler, 
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Milletin Hükümetine tuzak kuranlar, 30 
Mart’ta milletten gereken cevabı aldılar. 
30 Mart’ta kaybedenler, kendi muhasebe-
lerini yapmadan, millete hesap vermeden, 
şimdi başka kirli oyunların içine girdiler. 
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin öncesin-
de, Türkiye’de tekrar gerilimi yükseltmek, 
Türkiye’de tekrar huzura kastetmek iste-
yenler var. Biz bunlara izin vermeyeceğiz, 
bunlara aldanmayacağız. İnşallah, tarihi-
mizde ilk kez, Cumhurbaşkanını halkın 
oylarıyla seçeceğiz. Geçmişte olduğu gibi, 
gerilimlerin yaşandığı, kaosun yaşandı-
ğı, krizlerin yaşandığı bir ortamda değil, 
güle oynaya, demokratik bir kültür ve ol-
gunluk içerisinde yeni Cumhurbaşkanını 
tayin edeceğiz. Biz bu süreçte asla ve asla 
gerginliklerin tarafı olmayacağız. Huzuru 
bozmak, istikrarı zedelemek isteyenlere 
asla prim vermeyeceğiz. Biz bu makamlara 
millete hizmet için geldik, milletimiz için 
hizmet üretmeye devam edeceğiz. 

Kardeşlerim…

12 yılda Karaman’a toplam 5.6 milyar lira-
lık yatırım yaptık. Orman ve su işlerinde 
3.2 milyar lira, tarım ve hayvancılıkta 457 
milyon lira, eğitimde 188 milyon lira, ulaş-
tırma ve haberleşmede 177 milyon lira, 
aile ve sosyal politikalarda 161.5 milyon 
lira, enerjide 119 milyon lira, sağlıkta 107 
milyon lira yatırımı Karaman’a kazandır-
dık. Eğitimde, 851 yeni derslik inşa ettik. 
Okullarımıza 4 bin 314 adet bilgisayar 
gönderdik, 198 okula internet bağlantısı 
sağladık, 124 Bilişim Teknolojisi Sınıfı 
kurduk. Fatih Projesi kapsamında Kara-
man’daki 23 okulumuzdaki 479 öğretmen 

ile 3 bin 41 dokuzuncu sınıf öğrencimize 
tablet bilgisayarların dağıtımını yaptık. 
2007 yılında Karamanoğlu Mehmet Bey 
Üniversitesi’ni kurduk. Üniversitemiz bün-
yesinde 6 fakülte, 5 meslek yüksekokulu, 2 
yüksekokul ve 2 enstitü açtık. Karaman’da 
okuyan üniversite öğrencilerimize toplam 
59 milyon lira tutarında burs ve öğrenim 
kredisi verdik. Karaman’a toplamda 1.143 
kişi kapasiteli 3 adet yükseköğrenim yur-
du kazandırdık. Bitmiyor, 21 milyon lira 
maliyeti olan 500 kişi kapasiteli KOP Yük-
seköğrenim Yurdunun da altyapı çalışma-
ları devam ediyor, inşallah en kısa sürede 
yapımına başlıyoruz. 300 yataklı Merkez 
Devlet Hastanesi’ni, 100 yataklı Ermenek 
Devlet Hastanesi’ni ve diğer sağlık tesisle-
rimizi Karaman’a kazandırdık. Başyayla, 
Sarıveliler ve Ayrancı ilçelerimize yeni sağ-
lık tesisleri yapacağız. Altyapı çalışmaları-
mız sürüyor. 2002 yılında Karaman’daki 
hastanelerimizde ne MR ne de tomografi 
cihazı vardı. Bugün 4 adet MR ve 3 adette 
tomografi cihazıyla hizmet veriyoruz. Aynı 
şekilde 1 adet ile devraldığımız ultrason 
cihazı sayısı bugün 23 adete, 10 adetle 
devraldığımız diyaliz cihazı da bugün 65 
adete ulaştı. 12 yılda Karaman’da toplam 
2 bin 486 konut inşa ettik. Karaman ve 
Ermenek Adalet Saraylarını tamamladık, 
hizmete sunduk. Karaman’a 2002 yılına 
kadar 19 kilometre bölünmüş yol yapılmış-
ken, biz 12 yılda 75 kilometre bölünmüş 
yol yaparak Karaman’ın toplam bölünmüş 
yol uzunluğunu 94 kilometreye ulaştırdık. 
Konya-Karaman yolunu, Karaman-Ay-
rancı-Ereğli yolunu bölünmüş yol olarak 
tamamladık trafiğe açtık. 106 kilometrelik 
Karaman-Ermenek yolunu ve 83 kilomet-
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relik Mut-Ermenek yolunu da aynı şekilde 
biz tamamladık. Konya-Karaman Hızlı 
Treni’nin yapımına da başladık. 12 yıl önce 
Yüksek Hızlı Tren Projesi’ni kim ve hangi 
parti bir proje olarak sunabilirdi? İşte biz 
hayal dediğimiz ne varsa hepsini gerçeğe 
dönüştürdük. Karaman’dan İstanbul’a 4 
saatte ulaşabileceğinizi kim söyleyebilirdi 
size? Sizi 4 saatte Karaman’dan İstanbul’a 
artık ulaştıracağız. Yine Karaman’dan 
Ankara’ya 2 saatten daha kısa bir sürede 
inşallah ulaşacaksınız. Hem Konya’yı hem 
Karaman’ı Akdeniz’le buluşturuyoruz, 
Mersin’le buluşturuyoruz. Hem vatandaş-
larımız açısından hem de sanayicilerimiz 
açısından son derece önemli olan bu pro-
je hayata geçtiğinde inşallah Konya’daki 
vatandaşlarımız, Karaman’daki vatandaş-
larımız çok kısa bir sürede Mersin’e ve 
Adana’ya ulaşabilecek. Sanayicilerimiz 
de daha düşük maliyetlerle üretmiş oldu-
ğu ürünleri Mersin Limanı’na ulaştırma 
imkânına kavuşacak. Karaman’daki sana-
yicilerimizin de Konya’daki sanayicilerimi-
zin de rekabet gücü önemli ölçüde artacak, 
burası orta ve uzun vadede Türkiye’nin en 
önemli sanayi ve üretim üslerinden birisi 
olacak. İnşallah bu hat Karaman’ı Mersin’e, 
Adana’ya, Osmaniye’ye, Kahramanmaraş’a, 
Gaziantep’e, Şanlıurfa’ya, Mardin’e kadar 
ulaştıracak. Son 12 yılda inşa ettiğimiz 
sulama projeleri ile Karaman’da 13 bin 
700 dönüm tarım arazisini sulamaya açtık. 
Ayrıca 160 bin dönüm araziye de takviye 
su sağladık. KOP kapsamında olan ve ülke-
mizin Deriner Barajı’ndan sonra en yüksek 
barajı olan 218 metre yüksekliğindeki 
enerji üretim amaçlı Ermenek Barajı’nı 
2009 yılında hizmete aldık. Karaman için 

çok önemli bir baraj olan İbrala Barajı’nı 
2011 yılında hizmete aldık. Baraj ile 87 bin 
dekar tarım arazisini sulamaya açacağız. 
Sulama tesisini de inşa ediyoruz. İbrala 
Barajı’yla ayrıca Karaman şehir merkezine 
içme suyu sağlayacağız. İsale hattının ya-
pımı tamamlanmak üzere. Deliçay Deresi 
üzerinde inşa ettiğimiz Deliçay Barajı ile 
160 bin dönüm gölet sulamasına su takvi-
yesi sağladık. Ayrıca Karaman şehir mer-
kezini taşkınlardan koruduk. Bitmiyor, 
Karaman’da 15 adet gölet ve sulaması inşa 
ediyoruz. Bunlardan 9 adedinin yapımı de-
vam ediyor, 6 adedi ise proje aşamasında. 
Karaman’a doğalgazı biz getirdik. Bugün 
Karaman’ın yüzde 85’inden fazlası doğal-
gaz kullanıyor. Ermenek Tol Medrese’den 
Kozak Han’a, İmaret Camii’nden Nuh Paşa 
Camii’ne kadar Karaman’daki toplam 69 
eserde restorasyon çalışması yaptık. 

Sevgili Karamanlılar, sevgili kardeşlerim… 

Bizim bu hizmetlerimiz inşallah artarak 
devam edecek. 2023 yılına kadar çok çalı-
şacak, çok üretecek, hedeflerimizi inşallah 
tutturacağız. 2023’ün ardından 2053 var, 
onun ardından 2071 var… İstanbul’un 
Fethi’nin 600’üncü yıldönümünde, çocuk-
larımız için hedefler belirleyecek ve onla-
rın altyapısını hazırlayacağız. Alparslan’ın 
Malazgirt’ten Anadolu’ya gelişinin bininci 
yıldönümünde, 2071’de de, inşallah to-
runlarımızın huzur içinde yaşayacağı bir 
ülke için bugünden temelleri sağlam tuta-
cağız. Geçmişe sahip çıkarak, hep birlikte 
geleceği inşa edeceğiz. Şehitlerimizin, ga-
zilerimizin, kahramanlarımızın, alimleri-
mizin ve gönül insanlarımızın izinde, Yeni 
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Türkiye’ye, Büyük Türkiye’ye adım adım 
yaklaşacağız. Bu kutlu yolculukta, yolu-
muz açık, bahtımız açık olsun, Rabbim yar 
ve yardımcımız olsun diyorum. Karaman’a 
kazandırdığımız yatırımların hayırlı ol-
masını diliyorum. Emeği geçenleri bir kez 
daha tebrik ediyor, sizleri Allah’a emanet 
ediyor, yeniden kavuşmak, yeniden ku-
caklaşmak umuduyla, hepinizi sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum.
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Kayseri... 

Allah’ın selamı, rahmeti, bereketi üzerine 
olsun ey Kayseri. Seni yürekten selamlı-
yorum Kayseri. Akkışla, Bünyan, Develi, 
Felahiye, Hacılar... Sizleri gönülden selam-
lıyorum. İncesu, Kocasinan, Melikgazi, 
Özvatan, Pınarbaşı... Sizleri kalpten selam-
lıyorum. Sarıoğlan, Sarız, Talas, Tomarza, 
Yahyalı, Yeşilhisar… Sizleri muhabbetle 

selamlıyorum. Rabbim senden razı olsun 
kayseri! Duaların için sana teşekkür ediyo-
rum. Sarsılmaz desteğin için sana teşekkür 
ediyorum. Dimdik duruşun için, aşkın, 
sevdan, ahde vefan için sana teşekkür edi-
yorum. 30 Mart seçimlerinde, yüzde 59 
oy oranıyla, Büyük Türkiye hedefine, Yeni 
Türkiye hedefine, istiklal mücadelesine 
sahip çıktığınız için her birinize tek tek 
teşekkür ediyorum.

Kayseri Toplu Açılış 
Töreni

Kayseri | 27 Nisan 2014
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Kardeşlerim...

30 Mart seçimleri öncesinde, en son il mi-
tingimizi Kayseri’de yapmayı planlamıştık. 
Kayseri’de 58’inci il mitingimizi yapacak, 
bu süreci Kayseri ile kapatacak, Kayseri’de 
gerçekleştireceğimiz son mitingle sandığa 
hazırlanacaktık. Takdir-i ilahi… Ses kısık-
lığımız, Konya ve Kayseri’de miting yap-
mamıza müsaade etmedi. Bedenen burada 
olamasak da, televizyon ekranı başında 
buradaki coşkunuzu, heyecanınızı, bura-
daki muhabbetinizi bütün kalbimle pay-
laştım. Allah razı olsun; Enerji Bakanımız 
Taner Yıldız Bey, milletvekillerimiz, tüm 
teşkilatımız, adaylarımız, Kayseri’de güzel 
bir miting gerçekleştirdiler. 30 Mart’ta da 
Kayseri sandığa gitti, kendisinden bekle-
neni yaptı, yüzde 59 oy oranıyla, Türkiye 
genelinde en yüksek 6’ncı oy oranıyla, 
farkını ortaya koydu. Sizlere tekrar tekrar 
teşekkür ediyorum. Bu kutlu davaya sahip 
çıktığınız için sizlere teşekkür ediyorum. 
Türkiye’de oynanan oyunu gördüğünüz, 
bu oyunu sandıkta bozduğunuz için, iti-
madınız, ahde vefanız, aşkınız, sevdanız 
için her birinize gönülden şükranlarımı 
sunuyorum. İnşallah, bizler de Kayseri’ye 
mahcup olmayacağız. 12 yıldır yaptığımız 
gibi, gece gündüz çalışmaya, üretmeye, 
Kayseri ve tüm ilçelerini büyütmeye de-
vam edeceğiz. Daha önce Kayseri’nin 16 il-
çesinin 11’inde biz vardık, şimdi sayı 12’ye 
çıktı. Hem büyükşehirde, hem bu 12 ilçe-
mizde yerel hizmetlerimizle, 16 ilçemizde 
Hükümet yatırımlarımızla Kayseri’yi des-
teklemeye, Kayseri’yi imar etmeye, inşa et-
meye devam edeceğiz. İşte bugün de, hem 
sizlere teşekkür etmek, hem de Kayseri ve 

ilçelerindeki tamamlanan yatırımlarımızı 
resmî olarak açmak için buradayız. İçişleri 
Bakanlığımız Talas’ta Emniyet Müdürlü-
ğü binasını tamamladı, bugün onu resmî 
olarak açıyoruz. Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığımız, Kayseri ile Ye-
nifakılı arasındaki 90 kilometrelik demir-
yolu hattını tamamladı. 45 milyon yatırım 
bedeliyle gerçekleşen bu hizmeti de bugün 
resmen açıyoruz. Millî Eğitim Bakanlığı-
mız 18 farklı eğitim hizmetini Kayseri’de 
tamamladı. Anaokulu, ilkokul, ortaokul, 
Anadolu lisesi, spor salonu, pansiyon ve 
yeni dersliklerden oluşan 28 milyon lira tu-
tarındaki bu 18 ayrı eğitim tesisini de yine 
bugün buradan açıyoruz. Nuh Naci Yazgan 
Üniversitesi’ne kazandırılan fakülte binası 
ve kütüphaneyi, 424 kişilik Develi Öğrenci 
Yurdunu da bugün açıyoruz. Kayseri Bü-
yükşehir Belediyemizin tamamladığı 380 
milyon liralık 15 ayrı yatırımı, Melikgazi 
Belediyemizin tamamladığı 2 ayrı yatırımı, 
İncesu Belediyemizin 4 ayrı yatırımını da 
resmî olarak açıyoruz. Özel sektörümüz 
tarafından tamamlanan 90 milyon liralık 
Taşyünü Üretim Tesisi ve Mimar Sinan Or-
ganize Sanayi Bölgesi’nde 6 farklı üretim 
tesisini de yine bugün hizmete alıyoruz. 
Toplamda 72 farklı projeyi, 598 milyon lira 
tutarındaki yatırımı, bugün Kayseri’ye ka-
zandırıyoruz. Tüm bu yatırımların, hizmet 
ve eserlerin Kayseri’ye hayırlı olmasını di-
liyorum. Bakanlıklarımızı, Bakan arkadaş-
larımızı, Valiliğimizi, Büyükşehir ve İlçe 
Belediyelerimizi, Kaymakamlıklarımızı 
tebrik ediyorum. Özel sektörümüze, ha-
yırseverlere, bu yatırımlarda emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum.
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Kardeşlerim…

12 yılda Kayseri’ye toplam 10 milyar liralık 
yatırım yaptık. Ulaştırma ve haberleşmede 
1.4 milyar lira, eğitimde (üniversite dâhil) 
1.2 milyar lira, orman ve su işlerinde 757 
milyon lira, tarım ve hayvancılıkta 820 
milyon lira, aile ve sosyal politikalarda 533 
milyon lira, enerjide 333 milyon lira, sağ-
lıkta 233 milyon lira yatırım yaptık. Şimdi 
yeni dönemde de, hiç hız kesmeden, dur-
madan, duraklamadan, bu yatırımlarımızı 
sürdüreceğiz. Bu arada, Kayseri Hızlı Tren 
istiyor, biliyorum. Kayseri-Yerköy Hızlı 
Tren Projesi’yle Kayseri’yi şu anda yapımı 
devam eden Ankara-Sivas Yüksek Hızlı 
Tren Hattı’na bağlama kararı aldık. Etüt 
projesi yatırım programındaydı. Yapım 
projesinin de yatırım programına alınması 
talimatını verdim. İnşallah, Kayseri’yi de 
bu hatta bağlayacak, bu kadim Selçuklu 
kentini de Sivas, Ankara, Eskişehir, Konya, 
Bursa ve İstanbul’la Hızlı Tren üzerinden 
birbirine kavuşturacağız.

Sevgili kardeşlerim, sevgili Kayserililer… 

Geçtiğimiz hafta içinde, biliyorsunuz, 
23 Nisan 1920’de, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nin açılışının 94’üncü yıldönümü-
nü milletçe hep birlikte idrak ettik. 94 yıl 
önce, Ankara’da, özellikle bir Cuma günü, 
önce Hacıbayram Veli Camii’nde Cuma 
namazı kılındı, hatim duaları okundu, 
Buhari-i Şerif okundu, zikirlerle, tespihler-
le, dualarla, Ankara Ulus’taki Eski Meclis 
binasına gidildi. Camiden Meclis binasına 
kadar, Hazret-i Peygamber’in Sakal-ı Şerif ’i 
ve yine Hazret-i Peygamber’in Sancak-ı 

Şerif ’i taşındı. Ulus’taki Meclis binasının 
önünde kurbanlar kesildi, uzun uzun du-
alar edildi ve Meclis, 23 Nisan 1920’de 
çalışmaya başladı. 

Kardeşlerim…

Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları, Meclis’i 
bütün makamların, bütün kurumların 
yegane başvuru mercii olarak tarif ettiler. 
Her karar Meclis’te alındı. Yasalar Meclis’te 
müzakere edildi, Meclis’te kabul edildi. 
İstiklal Savaşımız Meclis’ten idare edildi, 
Cumhuriyet Meclis’te ilan edildi, istikbal 
mücadelemiz 94 yıl boyunca Meclis’ten 
sevk edildi. Meclis açılırken bir gayesi var-
dı: Meclis, millî iradenin merkezi olacak, 
ülke ile ilgili her mesele Meclis’te karara 
bağlanacaktı. Hiç kimse, hiçbir kurum, 
kendisini Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 
üzerinde görmeyecekti. İşte, 94 yıl boyun-
ca, zaman zaman, Meclis’in bu gücü kırıl-
mak, yok sayılmak, Meclis’in yetkileri gasp 
edilmek istendi. Meclis, milletten oluşur. 
Meclis, seçimle gelmiş milletvekillerinden 
oluşur ve millî iradenin tecelli ettiği yerdir. 
Ama ne yaptılar? 27 Mayıs 1960’ta darbe 
yaptılar, Meclis’in, yani milletin iradesini 
gasp ettiler. 12 Eylül’de yine müdahale et-
tiler, millî iradeyi yok saydılar. 28 Şubat’ta, 
bu sefer postmodern şekilde Meclis’i teh-
dit ettiler, Meclis’in iradesini gölgelediler. 
Bundan tam 7 yıl önce, yine bir 27 Nisan 
gününde, Meclis dışı çevreler bildiri ya-
yınladılar, bir kez daha Meclis’i tehdit 
etmek, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni 
korkutmak, sindirmek istediler. Buna biz 
izin vermedik. Geçmişte yaşanan acıları 
çok iyi bildiğimiz için, Meclis’e yönelik bu 
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tehdit, bu sindirme girişimi karşısında geri 
adım atmadık, susmadık, sessiz kalmadık. 
Ama, Meclis’in iradesini tehdit edenler boş 
durmadılar. 27 Nisan bildirisiyle istedikle-
rini elde edemeyince, bu sefer de, Cumhur-
başkanlığı seçimlerine müdahale etmek 
istediler. Meclis’in Cumhurbaşkanı seç-
mesini engellemek istediler. 367 diyerek, 
dünyada örneği olmayan, hukukta yeri ol-
mayan bir karar aldılar, Meclis’in yetkisini 
bir kez daha gasp ettiler. Biz orada da geri 
adım atmadık. Milletin emanetini, Meclis 
dışı güçlere, kendisini Meclis’in üzerinde 
gören kurumlara teslim etmedik. Bir Ana-
yasa değişikliği yaptık; Meclis’te oyladık, 
ardından size, yani millete gittik ve siz de 
bu Anayasa değişikliğini onayladınız. 367 
garabetini ortadan kaldırdık. Kayserili bir 
kardeşimizi, Sayın Abdullah Gül’ü Cum-
hurbaşkanı adayımız yaptık, Meclis Genel 
Kurulu’nda seçtik ve 12’nci Cumhurbaş-
kanımız olarak o makama kendisini gön-
derdik. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı seçimle-
rinde de devrim niteliğinde bir değişiklik 
yaptık; artık Türkiye’de Cumhurbaşkan-
larını vekiller değil, asiller seçecek, yani 
millet seçecek dedik. İnşallah, Ağustos 
ayında, tarihimizde ilk kez, millet sandık 
başına gidecek ve Cumhurbaşkanını tayin 
edecek. Tabii, 2007’de, Cumhurbaşkanlığı 
seçimlerinin öncesinde rahatsız olanlar, 
Meclis’i tehdit edenler, Meclis’in yetkisini 
gasp etmeye çalışanlar şu anda da bir kez 
daha kıpırdanmaya başladılar. Geçtiğimiz 
yıl önce Gezi olaylarını çıkardılar. Sokakta 
çok bağırarak, cam çerçeve kırarak, haka-
ret ederek, vandallık yaparak, Meclis’i, si-
yaseti susturacaklarını, tehdit edeceklerini 
zannettiler. Orada başarılı olamayınca, bu 

kez de 17 Aralık ve 25 Aralık darbe giri-
şimleriyle Meclis yetkisini gasp etmek, si-
yasetin alanına girmek istediler. Orada da 
ağızlarının payını aldılar. Millet sabretti, 
tahammül etti, sustu, bekledi ve 30 Mart’ta 
sandığa giderek, bu darbe heveslilerine, bu 
darbe ittifakına gereken cevabı verdi.

Kardeşlerim…

30 Mart’ta milletin mesajını alamayanlar, 
milletin tavrına, tepkisine duyarsız kalan-
lar, milleti yok sayarak, Meclis’i, sandığı, 
millî iradeyi yok sayarak, Cumhurbaş-
kanlığı seçimleri öncesinde müdahale 
heveslerini yeniden hayata geçirmeye ça-
lışıyorlar. Yenilen güreşçi güreşe doymaz. 
Bunlara, 12 yıldır, hatta 94 yıldır milletten 
tokat gibi cevap geliyor ama anlamıyorlar, 
anlamak istemiyorlar. 30 Mart öncesi ne 
oldu? Demokrasi tarihimizin en alçakça, 
en ahlak dışı, edep dışı darbesini hayata 
geçirmek istediler. Bakın dikkat edin… Sa-
dece benim şahsıma saldırmadılar, sadece 
benim aileme, arkadaşlarıma saldırmadı-
lar. Sadece bakanlarımıza, Hükümetimize 
saldırmadılar. Bu darbe heveslileri, Türki-
ye Büyük Millet Meclisi’nin saygınlığına, 
millî iradeye, demokrasiye, hukuka, en 
önemlisi de millete ve Türkiye’ye saldırı 
düzenlediler.

Kardeşlerim…

Millî İstihbarat Teşkilatımızın, Suriye’de-
ki Türkmenlere yardım götüren tırları 
durduruldu, MİT mensuplarımız tartak-
landı, tamamen hukuksuz şekilde tırlarda 
arama yapıldı. Bunu niye yaptılar? Yargı 
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ve emniyet içindeki paralel uşaklar eliyle, 
Türkiye’yi dünyada “teröre destek veren 
ülke” gibi göstermek için yaptılar. İhanetin 
boyutunu görüyorsunuz değil mi? Enerji 
Bakanımızın, Kayserili kardeşim Taner 
Yıldız’ın telefonlarını yıllarca dinlediler. 
Allah aşkına, bir ülkenin Enerji Bakanı’nı 
siz hangi hakla, hangi gerekçeyle dinli-
yorsunuz? Bu bakan, Türkiye adına en 
önemli, en stratejik görüşmeleri yapıyor. 
Enerji konusunda çok önemli müzakere-
ler, pazarlıklar yapıyor, çok önemli proje-
leri konuşuyor. Enerji konusunda hayati 
önemde tahkim davaları var, bölgesel, kü-
resel enerji konuları var. Enerji Bakanı’nı 
dinleyenler, acaba kime hizmet ediyorlar, 
hangi ülkeye, hangi çevrelere, hangi odak-
lara hizmet ediyorlar? Bitmedi… İşte sizler 
de gördünüz, yaşadınız. Dışişleri Bakan-
lığımızda, devletin en gizli görüşmesini 
dinliyor, kaydediyor, bunu servis ediyorlar. 
Bir başka Kayserili Devlet adamını, Cum-
hurbaşkanımızı dahi dinlediler. Genelkur-
may Başkanımızın telefonlarını dinlediler. 
Şimdi sağdan, soldan, medyadan, şuradan 
buradan birileri çıkıyor, “Nerede bu Paralel 
Devlet, belgesi nerede, delili nerede” diye 
sorular soruyor. Bakın açık söylüyorum: 
Bu soruları soranlar, Paralel Devlet’i, bu 
Paralel Yapı’yı gizlemeye çalışanların ta 
kendisidirler. Ya kendileri de paralel ol-
dukları için ya da bu Paralel Yapı’dan me-
det umdukları için, bu örgüte müsamaha 
gösteren, bu örgütle ilişkilerini muhafaza 
etmeye çalışanlar var. “Nerede bu Paralel 
Devlet, belgesi, delili nerede” diye soran-
lar aynaya baksınlar, zaten orada Paralel 
Devlet’i görecekler.

Kardeşlerim…

Bu Paralel Yapı, maalesef, en üst seviyede 
korunuyor ve kollanıyor. Hiç tahmin ede-
meyeceğiniz yerlerde, bu Paralel Yapı’ya 
müsamaha gösteriliyor. Niye? Çünkü bi-
rilerinin kirli hayalleri var, kirli hevesleri 
var, kirli bir takım planları var. Paralel Yapı 
üzerinden, işte bu kirli planları hayata 
geçirebileceklerini zannediyorlar. İşte 
CHP’yi gördünüz, işte MHP’yi gördünüz… 
30 Mart öncesinde, bu Paralel Yapı’yla 
ittifak yaptılar, oradan bir şey kazanacak-
larını zannettiler, ama çok büyük hezi-
mete uğradılar. İşte şu anda CHP, sadece 
seçimde kaybetmekle kalmadı, şimdi de 
Paralel Yapı’yla kirli işbirliğinin sorgula-
masını yapıyor. Önümüzdeki süreçte de, 
Cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecinde de, 
bunların akıbeti inşallah değişmeyecek. 
Kirli işlerin, kirli planların, projelerin, çok 
kirli ittifakların içine girenler, bir kez daha 
millet karşısında mahcup olacak, milletten 
gereken cevabı alacaklar. Bakın biz, 30 
Mart’ta giderken, sadece ve sadece milleti-
mizle yürüdük. Şikayetimizi millete ifade 
ettik. Derdimizi, meselemizi gittik, milletle 
konuştuk. Bu yolda her zaman milletle 
yürüdük, milletin hayır duasıyla yürü-
dük. Ama onlar ne yaptılar? Belli medya 
kuruluşlarıyla yürüdüler. Belli sermaye 
çevreleriyle yürüdüler. Pensilvanya’daki, 
uluslararası istihbarat örgütlerinin oyun-
cağı hâline gelmiş, artık acınası bir hâle 
düşmüş zavallıyla yürüdüler. Suriye’deki 
zalim rejimle, Mısır’daki darbecilerle, Kay-
serili şehit Furkan kardeşimizin katilleriy-
le yürüdüler. Ama biz milletle yürüdük, 
milletimizle istiklal mücadelesi yaptık ve 



Recep Tayyip ERDOĞAN

382

milletimizle zafer kazandık. Şunu herkes 
bilsin ki, milletle yürüyen, milletin sevgi-
lisi olur. Milletin düşmanlarıyla yürüyen, 
milletin hasımlarına şirin gözükmek için 
takla atanlar da, şer odaklarının sevgilisi 
olur. 23 Nisan 1920’den bugüne kadar 
kim milletle yürüdüyse kazanmış, kim 
de milleti karşısına aldıysa kaybetmiştir. 
30 Mart’ta bir kez daha millet kazanmış, 
milletin hasımları kaybetmiştir. Allah’ın 
izniyle, sizlerin destek ve hayır duasıyla, 
bundan sonra da kazanan hep millet ola-
cak, kaybeden de milletin hasımları ola-
caktır. Bunlar her zaman milletin önünde 
mahcup oldular, bundan sonra da mahcup 
olacak, milletin yüzüne bakmaya yüz bula-
mayacaklar.

Kardeşlerim…

Biz, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 
yetkisinin çalınmasına, yetkisinin gasp 
edilmesine, yıpratılmasına asla izin verme-
yeceğiz. Millî iradenin üzerinde, Allah’tan 
başka hiçbir irade kabul etmeyeceğiz. Si-
yaseti etkisizleştirmeye çalışanları ciddiye 
dahi almayacak, onları ademe mahkûm 
edeceğiz. Siz bizlere bir emanet verdiniz, 
12 yıldır o emanete sahip çıkıyoruz. Allah 
izin verdiği müddetçe, nefes alıp verdiği-
miz müddetçe, sizin emanetinizi namusu-
muz, şerefimiz, onurumuz bilecek ve onu 
koruyacağız. Biz medyayla, manşetlerle 
yürümeyeceğiz. Biz, sosyal medyayla yürü-
meyeceğiz. Belli iş çevreleriyle, uluslarara-
sı belli odaklarla yürümeyeceğiz. Biz sizler-
le, yürüyecek, siz ne derseniz onu yapacak, 
sadece sizlere hizmetkâr olacağız.

Kardeşlerim…

Siz, 30 Mart’ta bizlere Paralel Yapı’yla mü-
cadele yetkisini ve talimatını verdiniz. En 
üst düzeyde korunsalar, kollansalar dahi, 
biz bu Paralel Yapı’yla, Türkiye’nin istik-
laline, Türkiye’nin birliğine, kardeşliğine 
kasteden bu alçak ve ahlaksız yapıyla mü-
cadele edecek ve inşallah sonuç alacağız. 
Kendilerine şantaj yapılmadığı için, ses 
kayıtları yayınlanmadığı için, kendilerine 
iftira atılmadığı için, birileri bu Paralel 
Yapı’ya sahip çıkabilir. Ama bilsinler ki, bu 
Paralel Yapı, tıpkı bize yaptığı gibi, onlara 
da önce şirin gözükecek, ilk fırsatta onların 
da sırtına hançeri saplamaya çalışacaktır. 
Umuyorum ki bunu görürler. Umuyorum 
ki, Paralel Yapı’nın korkunç yüzünü gör-
müyorlarsa da, milletin ferasetiyle, basire-
tiyle, sandıkta gösterdiğini, meydanda gös-
terdiğini görürler. Kimlerle yürüdüklerini, 
kimlerle hareket ettiklerini, neye, kime 
hizmet ettiklerini umarım görürler. Med-
yada, iş dünyasında, uluslararası çevreler-
de kimler tarafından takdir edildiklerini 
görür ve inşallah bundan da mahcup olur-
lar. Onlar mücadele etmese de, bizi yalnız 
bıraksa da biz, sizden aldığımız güçle, cesa-
retle, sizden aldığımız hayır dualarıyla, bu 
hain örgütle mücadelemizi sürdüreceğiz. 
Meclis’in, millî iradenin, sandığın, demok-
rasinin, en önemlisi de hukukun çiğnen-
mesine göz yummayacağız.

Sevgili Kayserililer, sevgili kardeşlerim…

Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde, 
Türkiye’de yeniden bir gerilim, yeniden 
bir huzursuzluk oluşturmaya çalışanların 
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tuzaklarını da inşallah sizler bozacaksınız. 
Tarihimizde ilk kez sandığa gidecek, ilk 
kez Cumhurbaşkanını sizler seçeceksiniz. 
Biz, henüz adayımızı belirlemiş değiliz. Bu 
konuda istişarelere başladık ve şu anda 
bu istişareler yoğun şekilde devam ediyor. 
Sayın Cumhurbaşkanımızla da konuşacak, 
onunla da istişare edecek ve adayımızı tes-
pit edeceğiz. İnşallah, geçmişte yaşanan o 
gerilimlere, o kaos ve belirsizliğe hiç mahal 
vermeden, bir demokrasi düğünü havasın-
da, kardeşlik iklimi içinde yeni Cumhur-
başkanımızı seçecek ve yolumuza devam 
edeceğiz. Yapacak çok işimiz var. Şurada 
artık 2023’e sadece 9 yıl kaldı. Çok çalışa-
cağız, çok üreteceğiz. Sanal gerilimlere asla 
prim vermeyeceğiz. Bizi 2023 hedeflerin-
den uzaklaştırmaya çalışan, içeride ve dı-
şarıda hazırlanan tuzaklara düşmeyeceğiz.

Kardeşlerim… 

B i z ,  i l h a m ı m ı z ı  Kays e r i ’ d e n  a l ıyo -
ruz. Biz Kayserili Mimar Sinan’ın, Ahi 
Evran’ın, Melikgazi’nin izinden yürüyo-
ruz. Kayseri’de, bütün yokluğa, bütün 
ihmalkârlığa rağmen, sabreden, çalışan, 
üreten Anadolu Kaplanlarının izinden 
yürüyoruz. Kötü, kötülüğünü yapmaya 
devam edecek; biz hep hayrın, hizmetin pe-
şinden gideceğiz. Bir kez daha Kayseri’ye, 
30 Mart’ta verdiğiniz büyük destek için 
teşekkür ediyorum. Hayır dualarınız için 
sizlere teşekkür ediyorum. Bu uzun ince 
yolda, bu kutlu yolda, bizimle yol arkadaşı 
olduğunuz, bize yarenlik ettiğiniz için he-
pinize şükranlarımı sunuyorum. Açılışını 
yaptığımız yatırım, eser ve hizmetlerin 
hayırlı olmasını diliyor, sizleri Allah’a 

emanet ediyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum.
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Değerli katılımcılar, Ford Otosan ailesinin 
kıymetli mensupları, hanımefendiler, be-
yefendiler…

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, açı-
lışını yaptığımız Ford Otosan Yeniköy 
Fabrikası’nın grubunuza ve ülkemize ha-
yırlı olmasını diliyorum. Bu tesisin ülke-
mize kazandırılmasında, inşasında emeği 
geçen herkesi tebrik ediyorum. Otomotiv 

sektörünün önde gelen markası Ford 
Otosan’ın, ülkemizle birlikte Avrupa’da da 
kendi alanında önemli bir pazar payına sa-
hip olması bizleri gururlandırıyor. Ülkemi-
zin en fazla ihracat yapan ilk 3 şirketi ara-
sında yer alan Ford Otosan’ın, istihdamı ve 
Ar-Ge faaliyetleriyle de takdire şayan bir 
performansa sahip olduğunu görüyoruz. 
Türkiye’nin 2023 hedeflerine yaptığı kat-
kıyla da övgüyü hak eden Ford Otosan’ın, 

Ford Otosan Yeniköy 
Fabrika Açılış Töreni

Kocaeli | 22 Mayıs 2014
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önümüzdeki dönemde daha büyük atı-
lımlarla, “Hep daha ileri” sloganına uygun 
başarılar ortaya koyacağına inanıyorum. 
Bugün açılışı yaptığımız ve 16 ay gibi kısa 
bir sürede tamamlanan bu fabrikanın, yıl-
lık 110 bin araç kapasitesiyle, Ford’un yeni 
hafif ticari aracının dünyadaki tek üretim 
merkezi olması da önemlidir. Dünyanın 
onlarca farklı ülkesinde Türkiye’de üreti-
len Ford hafif ticari araçlarının kullanıla-
cağını bilmek bizleri son derece memnun 
ediyor. Ford Otosan, üretimle birlikte güç-
lü mühendislik merkeziyle de bu alanda 
Türkiye’ye önemli katkılar sağlıyor. Bir kez 
daha bu güzel yatırımda katkısı olan, eme-
ği geçen herkesi kutluyorum. 

Değerli dostlar…

Biliyorsunuz benim yerli otomobil marka-
sı geliştirmemiz konusunda bir teklifim 
ve hatta ısrarım var. Yerli otomobil mar-
kası konusunda ortaya konan itirazları ve 
eksikleri birer birer ortadan kaldırarak, 
bu işin altyapısını kuruyoruz. Çünkü biz 
Türkiye’nin, teknolojiyi sadece kullanan, 
üreten değil, aynı zamanda tasarlayan ül-
keler arasına girmesini istiyoruz. Bu doğ-
rultuda özel sektör kuruluşlarımızın Ar-Ge 
faaliyetlerini destekliyor, teşvik ediyoruz. 
Ayrıca, bilhassa otomotiv sektörüne yöne-
lik önemli çalışmalar içindeyiz. Örneğin, 
Türk Standartları Enstitümüz tarafından 
Bursa’da bir Otomotiv Test Merkezi ku-
ruluyor. 2 yıl içinde faaliyete geçecek test 
merkeziyle, bu alanda faaliyet gösteren fir-
malarımıza önemli bir kolaylık sağlanmış 
olacak. Ar-Ge faaliyetlerine verdiğimiz des-
tekleri sizler gayet yakından biliyorsunuz. 

Yine, geri kalmış bölgelerimiz başta olmak 
üzere, yatırımlara sağladığımız teşvikler 
genişleyerek sürüyor. Türkiye, yarım asrı 
aşkın bir süredir kendi otomobil markasını 
hayata geçirmenin hayalini kuruyor. Bu-
gün, bu hayali gerçekleştirmeye hiç olmadı-
ğı kadar yakınız. Çünkü bugünkü Türkiye 
1960’ların, 1980’lerin Türkiye’si değil. Geç-
tiğimiz 12 yılda ülkemiz her alanda 3 kat 
büyümüş, daha önemlisi ufku tüm dünyayı 
içine alacak şekilde genişlemiştir. Öyle ki, 
dünyanın hangi köşesine giderseniz gidin, 
mutlaka orada Türkiye’den bir iz, bir işaret 
bulursunuz. İşadamlarımızla, sivil toplum 
kuruluşlarımızla, sanatçılarımızla, bilim 
adamlarımızla, öğrencilerimizle Türkiye 
olarak her yerde varız, her yerde aktifiz. 
Sanayi alanındaki üretimimiz ve ihracatı-
mız da bu gelişmeye uygun olarak iftihar 
verici bir yükseliş içinde. İşte tüm bu güzel 
gelişmeleri, kendi otomobil markamızı 
oluşturarak taçlandırmak istiyoruz. Biz bu 
konuda üzerimize düşeni yapmaya devam 
edeceğiz, ama sektörden de cesur adımlar 
atmalarını bekliyoruz. Nasıl yeni bir mode-
lin geliştirilmesi ve üretimi tamamen Ford 
Otosan’ın bu fabrikasında yapılabiliyorsa, 
aynı şeyin kendimize ait bir marka için de 
gerçekleştirilebileceğini düşünüyorum. 
Elbette ülkemizde geliştirilen ve üretilen 
her araç bizim için gurur kaynağıdır. Kendi 
otomobil markamızı kurma cesaretini de 
zaten bu birikimden alıyoruz. Hiç şüphe-
siz, otomotivdeki mevcut üretimimiz ile 
kendi markamız birbirini tamamlayan, 
birbirini destekleyen mahiyette olacaktır. 
İnşallah en yakın zamanda bu konuda sek-
törden, bilhassa burada bulunan arkadaş-
larımızdan müjdeli haberler bekliyorum. 
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Değerli arkadaşlar…

Dünya, son 6 yıldır ciddi bir küresel eko-
nomik krizle mücadele ediyor. Ben, krizin 
etkileri ilk ortaya çıktığında, “Kriz ülkemi-
zi teğet geçecek” demiştim. Birileri, benim 
bu sözümle kendilerince dalga geçtiler, 
kriz tellallığı yaparak ülkemizdeki güven 
ve istikrar ortamını bozmaya çalıştılar. 
Ama, hamdolsun, tam da benim dediğim 
gibi, Türkiye küresel ekonomik krizin 
etkisinden en hızlı kurtulan, dengelerini 
yeniden sağlayarak, rekor büyüme oran-
larını devam ettiren bir ülke oldu. Biz, 
2011 seçimlerinin hemen arifesinde 2023 
hedef lerimizi ilan ettiğimizde, buna da 
inanmayanlar oldu. Bugün, önüne çıkartı-
lan onca engele, yapılan onca tahrike, kış-
kırtmaya rağmen Türkiye, 2023 hedefleri 
yolunda adım adım ilerliyor. Ülkemizin, 
Cumhurbaşkanlığı seçimleri başta olmak 
üzere önündeki kritik dönemeçleri de 
başarıyla geçerek, hedeflerini yakalayaca-
ğından, 2023’e ulaşacağından şüpheniz 
bulunmasın. Türkiye’nin tekerinin önüne 
taş koymak isteyenler hep kaybetti. Buna 
karşılık Türkiye’nin bu kutlu yürüyüşünde 
yanında olanlar hep kazandı, kazanmaya 
devam edecek. Türkiye, güçlendikçe dost-
larını da güçlendiren, onlara her alanda 
yeni ufuklar açan, yeni kapılar açan bir 
ülkedir. Milletimiz, kendisine yapılan her 
hizmetin, kendisi için dökülen her damla 
terin değerini bilen, karşılığını ziyadesiyle 
veren alicenap bir millettir. Biz bugüne 
kadar asla millete rağmen bir iş yapmaya 
tevessül etmedik; tam tersine milletimizle 
birlikte yola çıktık, milletimizle birlikte 
bugünlere geldik ve yine milletle birlikte 

geleceğe yürüyoruz. Demokrasinin ve hu-
kuk devletinin sınırları içinde, milletimiz-
den aldığımız güç ve yetkiyle ülkemizin 
geleceğini inşa ediyoruz. 

Değerli dostlar…

Bugün, sabah saatlerinde Türkiye Oda-
lar ve Borsalar Birliği’nin 70’inci Genel 
Kurulu’na iştirak ettik. İş dünyasının tem-
silcileriyle orada bir araya geldik, ekono-
minin nabzını reel sektör temsilcileriyle 
bir kez de orada dinledik. TOBB’un, delege-
leri arasında yaptığı bir anketi de orada de-
ğerlendirme fırsatımız oldu. İş dünyasının, 
son 1 yıllık süreçteki işlerin gidişinden 
memnun olmadıklarını ifade ettiklerini bu 
ankette gördük. Önümüzdeki 1 yıl için ise, 
umutların canlı olduğunu, işlerin iyiye gi-
deceğine, daha çok kâr elde edileceğine ve 
daha çok istihdam oluşturulacağına dair 
inancın yüksek olduğunu müşahade ettik. 
Evet… Son 1 yıl, herkes için, ama en çok da 
iş dünyamız için sıkıntılı geçti. Önce Gezi 
olaylarıyla, ardından 17-25 Aralık darbe 
girişimiyle Türkiye’de istikrar, özellikle de 
ekonomik istikrar ciddi şekilde tehdit edil-
di. 30 Mart, tüm bu saldırılara gereken ce-
vabı verdi. Yapılan tüm saldırılara rağmen, 
kurulan tüm tuzaklara rağmen, milletimiz 
istikrar istediğini, huzur istediğini, millî 
iradeye ve demokrasiye sımsıkı sahip çıktı-
ğını gösterdi. 30 Mart seçimleri, Türkiye’de 
demokrasiden, sandıktan, hukuktan başka 
bir yol olmadığını da herkese gösterdi. 
Şu anda, Soma’da yaşanan elim kazanın 
ardından, sokakların bir kez daha hare-
ketlendirilmeye, tahriklerin bir kez daha 
devreye sokulmaya çalışıldığını görüyoruz. 
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İçeride ve dışarıda, Türkiye’nin imajına, 
itibarına yönelik çok ağır saldırıların ya-
pıldığına tekrar şahit oluyoruz. Türkiye’de 
demokrasinin güçlenmesinden, ekonomi-
nin istikrarla büyümesinden, Türkiye’nin 
bölgede ve dünyada söz sahibi olmasından 
rahatsız olanlar, bu yürüyüşü durdurmak 
ya da yavaşlatmak için çeşitli kampanyalar 
yürütüyorlar. Burada şunu açık açık bir 
kez daha ifade etmek isterim. Tüm bu sal-
dırılar, benim şahsımdan öte, Türkiye’ye 
yönelik saldırılardır. Bu saldırılar, Hükü-
metimizden önce Türkiye’nin itibarına, 
imajına yönelik saldırılardır. Yine bu sal-
dırılar, belli bir kesime yönelik değil, 77 
milyona, 77 milyonun ekmeğine, emeğine, 
Türkiye’nin ekonomisine kasteden saldı-
rılardır. Mısır ve Ukrayna’da ortaya çıkan 
sonuçlara bakıldığında, Türkiye’nin neyle 
karşı karşıya bırakılmak istendiği daha 
net görülecektir. Bizim artık enerjimizi, bu 
tür tahriklere, tuzak ve kumpaslara değil, 
2023 hedef lerimize yoğunlaştırmamız 
gerekiyor. Türkiye öyle bir noktaya, öyle 
bir seviyeye ulaştı ki, Hükümet sandık dışı 
yollardan yıpratılmak istendiğinde, bunun 
mağduru sadece Hükümet değil, başta iş 
dünyası olmak üzere herkes olacaktır. Eko-
nomide son 1 yıl içinde bozulan dengeler 
hamdolsun yeniden düzeliyor, Türkiye 
yeniden rekorlara doğru ilerliyor. İçeride 
ve dışarıda Türkiye’ye yönelik karalama 
kampanyaları da başarısız olduğunda, 
göreceksiniz, Türkiye şahlanışını, kutlu 
yürüyüşünü daha bir kararlılıkla sürdü-
recek. Bunu da hep birlikte yapacağız. De-
mokrasiyi, özgürlükleri, eleştiri, protesto, 
gösteri hakkını en güçlü şekilde birlikte 
savunacak; ama tuzakları, tahrikleri, farklı 

niyetler taşıyan tehditleri de birlikte gö-
ğüsleyeceğiz. Bugün açılışını yaptığımız bu 
yatırım, cesur girişimciliğin yanısıra, istik-
rarlı, huzurlu, demokratik bir Türkiye’nin 
eseridir. Bu tür eserleri önümüzdeki sü-
reçte daha çok göreceğimize ben yürekten 
inanıyorum. Bugüne kadar yatırımlarıyla, 
üretimleriyle, istihdamlarıyla, ihracatla-
rıyla, araştırma-geliştirme faaliyetleriyle 
Türkiye’yi büyütme davamıza destek olan, 
katkı sağlayan herkese şükranlarımı su-
nuyorum. Bu çerçevede önemli ve hayırlı 
bir yatırım olarak gördüğüm Ford Otosan 
Yeniköy Fabrikası’nda görev yapacak mü-
hendislerimize, teknisyenlerimize, işçile-
rimize başarılar diliyor, hepinizi sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum. 
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Değerli Ankaralılar, değerli kardeşlerim...

Sizleri en kalbî duygularımla selamlıyor, 
açılışını yaptığımız Kuzey Yıldızı Rekre-
asyon Alanının başkentimize ve ülkemize 
hayırlı olmasını diliyorum. Bu rekreasyon 
alanının ve içinde yer aldığı Kuzey Ankara 
Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi’nin şeh-
rimize kazandırılmasında emeği geçen, 
Büyükşehir Belediye Başkanımız Melih 
Gökçek ve ekibi başta olmak üzere, herkesi 
kutluyorum. Yaklaşık 700 bin metrekare 
alana sahip bu rekreasyon alanının 400 
bin metrekaresi yeşil alan, kalan kısmı 
ise sosyal donatılardan oluşuyor. Kuzey 
Yıldızı ile birlikte, Ankara’daki rekreasyon 
alanlarının sayısı 9’a çıktı. Bir zamanların 
bozkırı, çorak şehri, gri renkli Ankara’sı, 
rekreasyon alanları, parklar, çevre düzen-
lemeleri ile yeşil bir görünüme büründü. 
Bundan 10 yıl öncesine kadar, havalima-
nından şehre gitmek için buradan geçer-
ken, çevremizde sadece gecekondular ve 
bakımsız bir arazi görüyorduk. Bugün 
ise, havalimanıyla şehir merkezi arasında 
gidip gelen yerli ve yabancı herkes, artık 
bambaşka bir manzaraya şahitlik ediyor. 

Modern yerleşim alanları, dev parklar, 
muhteşem çevre düzenlemeleri, geniş yol-
lar ve gerçekten hoş bir manzara eşliğin-
de buradan geçen vicdan ve insaf sahibi 
herkes, yapılan hizmeti görüyor, takdir 
ediyor. Şu ana kadar, Kentsel Dönüşüm 
Projesi kapsamında bu bölgeye 8 bin 100 
konut inşa edildi. Projenin diğer etapla-
rının tamamlanmasıyla bu sayı 18 bine 
çıkacak. Rekreasyon alanı içinde yar alan 
göletler, havuzlar, spor alanları, peyzaj ça-
lışmaları, amfi tiyatro, yeme-içme yerleri, 
sergi alanları, nikâh-düğün salonları, her 
kesime yönelik kültür merkezleri, bölgeye 
bambaşka bir hava katıyor. İleride buraya 
yapılacak oteller ve ticaret merkezleriyle, 
Ankara yepyeni bir yaşam alanına kavu-
şuyor. Bizim laf değil hizmet ürettiğimizin 
en güzel örneği, işte burasıdır. AK Parti’nin 
belediyecilik vizyonunu görmek isteyen, 
başka hiçbir şeyle uğraşmasın, gelsin bura-
yı incelesin.

Değerli kardeşlerim…

Biz şehirleri, sadece beton binalardan, as-
falt yollardan, taş kaldırımlardan oluşan 

Kuzey Yıldızı Rekreasyon 
Alanı Açılış Töreni

Ankara | 11 Haziran 2014
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yerler olarak görmüyoruz. Her şeyden evvel 
bizim tarihimizde, bir şehir kültürümüz, bir 
şehir estetiği anlayışımız var. Orta Asya’dan 
Selçuklu’ya, oradan Osmanlı’ya devrolan, 
Anadolu’da, Ortadoğu’da, Balkanlar’da kar-
şılaştığımız mimari kültürle zenginleşen 
şehir anlayışımız, maalesef uzun zamandır 
küllenmişti, unutulmuştu. Osmanlı’yla bir-
likte sadece kadim bir devletimiz değil, işte 
bu şehir kültürümüz de yıkıldı, yerle yek-
san oldu. Ankara’da, Cumhuriyetin ilk dö-
nemi ile son 12 yıl haricinde yapılan kamu 
binalarına bakın, hepsinin de özelliksiz, an-
lamsız beton yığınlarından, çelik yığınların-
dan, cam yığınlarından ibaret olduğunu gö-
rürsünüz. Biz, TOKİ konutlarından Adalet 
Saraylarına ve kamu binalarına kadar, inşa 
ettiğimiz tüm eserlerde, Selçuklu mimari-
sini, Osmanlı mimarisini esas alarak, bu 
alanda yeni bir dönem başlattık. Kendi ko-
nutlarını yapan vatandaşlarımızdan da aynı 
hassasiyeti göstermelerini bekliyor, bunu 
kendilerine telkin ediyoruz. Bugün, hemen 
şurada Çamlıdere’nin, Kızılcahamam’ın, 
Çubuk’un köylerine, yaylalarına çıktığımız-
da, henüz yeni inşa edilen evlerde dahi, 
maalesef üzüntü verici bir özensizlik görü-
yoruz. Hâlbuki, Ankara’nın kendine has ve 
gerçekten çok güzel bir ev mimarisi, zevkli 
bir bina tarzı var. Ankara, Hamamönü’nde, 
Kale’de, Hacı Bayram’da yeniden hayat ver-
meye çalıştığımız konutlarıyla, bağ ve yayla 
evleriyle, bu konuda gerçekten tarz sahibi, 
stil sahibi bir şehirde yaşıyoruz. Sadece ka-
munun özeni, kendini yenilemesi yetmez, 
vatandaşlarımızın da bu meseleye sahip 
çıkması gerekiyor. Aynı maliyetle, sadece 
yaptığımız işe estetik katarak, medeniyet 
mirasımızın bakış açısını katarak, çok gü-

zel eserler ortaya çıkartabiliriz. Bu yönde 
giderek artan bir hassasiyet var ama henüz 
arzu ettiğimiz düzeye ulaşamadığımız da 
bir gerçek. Bizden sonraki nesillerin, bu 
konuda çok daha dikkatli, çok daha bilinçli 
olacaklarına inanıyorum. 

Sevgili Ankaralılar…

Ankara, sadece Cumhuriyetimizin başken-
ti, idare merkezi değil, aynı zamanda çok 
güçlü manevi mirası da olan bir şehirdir. 
Selçuklu hükümdarlarından Akşemsed-
din ve Hacı Bayram Veli Hazretlerine, 
Bağlum’da medfun Abdulhakîm Arvâsâ 
Hazretlerinden İstiklal Marşımızın şairi 
Mehmet Âkif Ersoy’a kadar, Ankara çok 
değerli manevi hazinelere sahiptir. Biz 
Ankara’yı, hem başkentlik vasfına yakışır, 
hem de bu manevi mirasına uygun bir 
şehir hâline getirmenin çabası içindeyiz. 
Sağlıktan eğitime, savunma sanayinden 
ulaşıma kadar her alanda Ankara’yı, sade-
ce ülkemizin değil, bölgenin ve dünyanın 
en önemli cazibe merkezlerinden biri 
hâline dönüştürüyoruz. Hastaneleriyle, 
üniversiteleriyle, teknokentleriyle, kentsel 
dönüşüm çalışmalarıyla geleceğin Anka-
ra’sını inşa ediyoruz. Bakanlıklarımız, Bü-
yükşehir Belediyemiz, ilçe belediyelerimiz 
el birliği, işbirliği içinde Ankara’yı tarihine 
ve hedeflerine uygun bir şehir hâline getir-
menin çabası içindeyiz. Büyükşehir Bele-
diye Başkanımız Melih Gökçek kardeşimiz 
de, gerek bugüne kadar yaptığı işler gerek-
se bu dönemde gerçekleştireceği projelerle 
Ankara’ya büyük hizmetler verdi, vermeye 
devam ediyor. Aynı şekilde ilçe belediyele-
rimiz çok önemli projeleri hayata geçirdi, 
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geçirmeye devam ediyor. İnşallah önümüz-
deki dönemde de kamu kurumlarıyla, özel 
şirketlerle, bireysel girişimlerle, Ankara’yı 
maddi ve manevi mirasına uygun bir şehir 
hâline dönüştürme mücadelemiz devam 
edecek. 

Değerli kardeşlerim, sevgili Ankaralılar...

Bu buluşma vesilesiyle, gündemdeki bir 
önemli konuya da özellikle değinmek arzu-
sundayım. Diyarbakır’da, kendini bilmez, 
zavallı bir hain, oradaki Askeri Garnizo-
nun duvarlarını aşarak, bayrak direğimize 
tırmandı ve tam bir alçaklık içinde bayra-
ğımızı oradan indirdi. Biz, bu olayla ilgili 
olarak, kamu görevlileri nezdinde idari 
soruşturmaları başlattık. Bu olaya seyirci 
kalan asker ve polisler hakkında soruştur-
malar devam ediyor. O hainin bulunması, 
yakalanması, adalete teslim edilmesi için 
de çok yoğun çalışmalar yapılıyor. En 
kısa zamanda, hem o maskeli haini, hem 
de onun ipini tutan efendilerini bulacak, 
çıkaracak, bu ihanetin hesabını soracağız. 
Ancak burada bir şeyi özellikle bilmeni-
zi istiyorum. Bu haince saldırıyı bahane 
ederek, CHP, MHP ve hain paralel örgüt, 
yine işbirliği içinde meseleyi tahrik etmek, 
istismar etmek için elinden geleni yapıyor. 
Bakın, önce “Diren Lice” dediler, Lice’deki 
şiddet eylemlerine destek verdiler, orada 
bölücülerle iş tuttular. Bayrağımıza saldırı 
yapılınca, hemen U dönüşü yaptılar, bu 
sefer bayrak istismarına kalkıştılar. Gezi 
olayları sırasında, Ankara’da bayrağımız 
yakıldığında, ne CHP, ne MHP hiç umursa-
mamış, hatta bu hainlere kucak açmışlardı. 
CHP, Hakkâri’ye gitmiş, orada mitingini 

yaparken Türk Bayrağını saklamıştı. Şim-
di, istismara elverişli olduğu için, tahrik 
vasıtası olduğu için, Diyarbakır’daki olayı 
yine sokakları hareketlendirmek, yine 
kardeşliğimize darbe vurmak için kullanı-
yorlar. Bakın, bu CHP, bu MHP, bayrağın 
istismarını yapar, ama bayrağın dalga-
landığı her yere gidemezler. Hakkâri’ye 
bayrakla gidemezler, gidemediler. Van’a, 
Bitlis’e, Diyarbakır’a, Şırnak’a, Batman’a 
gidemezler. Gidemedikleri, gitmeye cesa-
ret edemedikleri yerlerde, bayrak istismarı 
yaparlar. Ama biz, bayrağımız nerede dal-
galanıyorsa, orada varız. Ankara’da nasıl 
varsak, Van’da da varız, Diyarbakır’da da 
varız, Bingöl’de de varız. Biz, bayrağı 
uzaktan sevenlerden olmadık. Nerede bay-
rağımız dalgalanıyorsa, gittik onun gölge-
sinde hizmet ettik. İşte bu istismarcıların 
tuzağına düşmeyin, bunlara aldanmayın. 
Gezi Olaylarında Ankara’da bayrak yakan, 
Hakkâri’de bayrak saklayan, yine bu olay-
lar sırasında bölücü terör örgütü lideriyle 
Gazi Mustafa Kemal’in resimlerini yan 
yana açanların oyununa asla gelmeyin. 
Türkiye çok büyük bir devlet. Türkiye 
bunun hesabını mutlaka sorar ve soracak. 
Ama bunun, milletimizin fertleri arasında 
bir tahrik vasıtası olmaması son derece 
önemli. Türkiye Cumhuriyeti gibi, aziz 
milletimizin de tahriklere gelmeyeceğine, 
vakarla, sağduyuyla hareket edeceğine, her 
büyük devlet ve büyük millet gibi bunun 
hesabını da soracağına inanmanızı istiyo-
rum. Evet… Bir kez daha, açılışını yaptı-
ğımız Kuzey Yıldızı Rekreasyon Alanı’nın 
hayırlı olmasını diliyor, sizleri sevgiyle, 
saygıyla selamlıyor, hepinizi Allah’a ema-
net ediyorum. 
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Sevgili Rizeliler, sevgili kardeşlerim...

Sizleri en kalbî duygularımla, hasretle, 
muhabbetle bir kez daha selamlıyorum. 
Öncelikle Rize’ye, Rizeli tüm kardeşlerime, 
tüm hemşehrilerime, 30 Mart seçimle-
rinde Rize’ye yakışanı yaptığınız için gö-
nülden teşekkür ediyorum. Evet… Bir kez 
daha sizlerle iftihar ettim. Bir kez daha, 
Rizeli olmaktan gurur duydum. Rize’de 
Belediye Başkanlığını alacağımızdan zaten 
hiç şüphem yoktu; ama Rize, bize sadece 

Belediye Başkanlığını değil, aynı zaman-
da Türkiye rekorunu verdi. Yüzde 68 oy 
oranıyla, Rize, 81 vilayet içinde bize en 
yüksek oranda oy veren il oldu. Bu iftiharı, 
bu gururu bizlere yaşattığınız için sizlere 
sonsuz şükranlarımı sunuyorum. İnşallah, 
bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra 
da Rize’ye mahcup olmayacağız. İnşallah, 
eserlerimizle, hizmetlerimizle, yatırımları-
mızla, Rize’yi daha da büyütmeye, daha da 
güzelleştirmeye devam edeceğiz.

Rize Toplu Açılış Töreni 

Rize | 13 Haziran 2014
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Kardeşlerim...

Son 2 yıl içinde defalarca Rize’ye geldik. 
12 Mayıs 2012’de geldik, 425 milyon Lira 
tutarında 1.944 farklı eser ve hizmetin 
açılışını yaptık. 12 Kasım 2012’de geldik, 
Kalkandere’de toplu açılış yaptık, üniver-
sitemizin akademik yıl açılışına katıldık. 
13 Mayıs 2013’te geldik, Ovit Tüneli’nin 
temelini attık. 24 Ağustos 2013’te tekrar 
geldik, 60 milyon Liralık 19 eserin açılışını 
yaptık. İşte en son, 21 Mart’ta, mitingimizi 
yapmak için geldik, tarihî bir buluşmayla, 
muhteşem bir katılımla sizlerle hasret gi-
derdik. Son ziyaretimizden bu yana sadece 
2,5 ay geçti. Rize’yi yine özledik. Baktık, 
açılışı yapılacak eserler de birikmiş, bir 
kez daha koştuk, geldik. Bugün de Rize’de, 
bu toplu açılış töreniyle, 123 milyon Lira 
tutarında 18 eser ve hizmetin açılışını ya-
pıyoruz. Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin 
Onkoloji Bölümü bitti, bugün açıyoruz. 
Çay Fabrikalarımızın kapasite artırımı-
nı, resmî olarak bu törenle yapıyoruz. 
Pazar’da bir Endüstri Meslek Lisesi ve 3 
Atölye binasını tamamladık, onu bugün 
Pazar’a kazandırıyoruz. Pazar’da, aynı za-
manda köprü, Hemşin Deresi ıslah inşaatı, 
Toplum Sağlığı ve Aile Merkezi’ni bugün 
açıyoruz. Ardeşen’de Kültür Merkezi, yol 
düzenlemeleri, Sahil Parkı düzenlemesi-
ni açıyoruz. Güneysu’ya bir Tabiat Parkı, 
Fındıklı’da dere ıslah çalışması, Çayeli’nde 
sağlık evi tamamlandı, onları da buradan 
açıyoruz. Rize’ye bir yarı olimpik yüzme 
havuzu, bir spor salonu, Fırtına Vadisi 
Kano ve Rafting Spor Turizmi Projesi ka-
zandırdık, onları da buradan hizmete alı-
yoruz. Rize’de bugün, bir özel kuruluşun, 

NATURELGAZ Şirketi’nin, 50 milyon Lira 
tutarındaki, CNG Dolum Tesisi’ni de resmî 
olarak açıyoruz. Evet… Tüm bu hizmetler, 
eserler, yatırımlar, Rize’mize hayırlı olsun. 
Emeği geçen tüm bakanlıklarımızı, bakan 
arkadaşlarımız ve ekiplerini, bu eserlerin 
inşasında emeği geçen herkesi tebrik edi-
yor, kendilerine teşekkür ediyorum. Biraz-
dan, NATUREL GAZ firmamızın yatırım 
yerine bağlanacağız; şimdiden onları da 
tebrik ediyor, Rize’ye yaptıkları bu yatırım-
dan dolayı onlara da teşekkür ediyorum.

Sevgili kardeşlerim...

Burada, Rize’de, gündemdeki bir önemli 
konuyu da, hem sizlerin, hem 77 milyon 
aziz milletimizin, hem de tüm dünyanın 
dikkatlerine sunmak istiyorum. Bildiğiniz 
gibi, Irak’ın Musul Kentine, İŞİD tarafın-
dan saldırı düzenlendi ve Musul’un önemli 
bir bölümü bu örgüt tarafından işgal edildi. 
Bizim, yani Türkiye’nin, Musul’da bir Baş-
konsolosluğumuz bulunuyordu. Irak’taki 
güvenlik sorunları nedeniyle, Başkonso-
losluğumuzu da İŞİD unsurları işgal etti ve 
Başkonsolosluğumuzdaki personelimizi 
alarak, şehrin başka bir bölgesine nakletti. 
Başkonsolosluğumuzda, 49 personelimiz 
ve bazı aile fertleri bulunuyordu. Bu per-
sonelimizin ve aile fertlerinin geri dön-
meleri için her imkânı seferber ettik. Irak 
Hükümeti nezdinde girişimlerimiz devam 
ediyor. Bağdat’taki Büyükelçimiz konuyu 
yakından takip ediyor. Ayrıca, Birleşmiş 
Milletler, NATO gibi uluslararası kuruluş-
lar nezdinde de girişimlerimiz sürüyor. 
Sadece Başkonsolosluktaki personelimiz 
ve aileleri için değil, Musul’un bir ilçesinde 
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rehin alınan 31 vatandaşımız için de çok 
yoğun temaslar yapıyoruz. Hem Başkonso-
losumuzu, personel ve aile fertlerini, hem 
de Musul’daki vatandaşlarımızı sağ salim, 
emniyet içinde evlerine ulaştırmak için 
gereken çalışmaları yürütüyoruz. Bunun 
için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Musul’daki 
gelişmeleri an be an ve dikkatle takip edi-
yoruz. İnşallah, buradan hayırlı neticeyi 
de alacağız. Türkiye büyük bir ülkedir ve 
bu büyüklüğe yakışır şekilde davranacak; 
soğukkanlı şekilde gereken adımları ata-
caktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. 
Şu an birinci önceliğimiz Musul’daki va-
tandaşlarımızın can güvenliğidir. Bu yüz-
den muhalefet partileri de bu hassasiyeti 
gözeten söylemler içinde olmalı, tahrik 
edici açıklamalardan kaçınmalıdır. Böyle 
uluslararası bir meseleyi, böyle millî bir 
meseleyi dahi, Hükümete vurmak için 
bahane olarak, fırsat olarak kullananlar 
var. Muhalefet artık dengeyi tamamen 
yitirdi. Dünyanın neresinde olumsuz bir 
gelişme varsa, bundan bizi sorumlu tutar 
hâle geldiler. Yağmur, kar yağmasa Hükü-
met sorumlu; çok yağsa, yine Hükümet 
sorumlu. Ellerine diken batsa, Hükümeti 
suçlar hâle geldiler. Ölçüyü tamamen ka-
çırdılar. Türkiye büyürken, ekonomi bü-
yürken, kardeşliğimiz büyürken, maalesef 
bu muhalefet büyüyemedi, yerinde saydı, 
hatta daha da geriye gitti. Biz, şu anda 
Musul’da Başkonsolosumuzu, ailesini, ora-
daki personelimizi emniyet içinde evlerine 
ulaştırmanın mücadelesini verirken, CHP 
Genel Müdürü çıkıyor, buradan bir rant 
devşirmenin peşine düşüyor. İşte bu kadar 
küçük hesapların peşindeler. Dünyaları da, 

ufukları da, vizyonları da, kapasiteleri de 
işte bu kadar küçük.

Kardeşlerim... 

Bu muhalefet, 12 yıl boyunca işte hep bunu 
yaptı. Hiçbir zaman iş üretmediler. Hiçbir 
zaman yapıcı olmadılar. Sürekli yıkmanın, 
tahrip etmenin, engellemenin ve yavaşlat-
manın peşinde oldular. Bunlara rağmen 
biz 12 yılda Türkiye’yi büyüttük. Bunlara 
rağmen 12 yılda Türkiye’yi bir dünya ül-
kesi konumuna yükselttik. İşte Salı günü, 
Türkiye ekonomisine ilişkin ilk çeyrek 
büyüme oranları açıklandı. Avrupa’da, ilk 
çeyrekte en hızlı büyüyen ülke, yüzde 4.3 
ile, Türkiye oldu. Şu son 1 hafta içinde, 2 
büyük projeyi, hem Türkiye gündemine, 
hem dünya gündemine taşıdık. Cumartesi 
günü İstanbul’da, Dünyanın en büyük ha-
valimanı olma özelliğine sahip projemizin 
temelini attık. 150 milyon yolcu kapasi-
tesinde, adeta bir şehir büyüklüğünde bu 
havalimanını, inşallah 29 Ekim 2017’de, 
hem Türkiye’nin hem insanlığın hizmetine 
sunacağız. Bu büyük projeyi kamu kay-
naklarıyla değil, özel sektör imkânlarıyla 
inşa ediyoruz. Üstelik, 25 yıl boyunca özel 
sektörün işleteceği bu havalimanı, kamuya 
da kira yoluyla kaynak kazandırmış ola-
cak. Salı günü, bir başka önemli projemi-
zin, ATAK Helikopterleri Teslim Töreni’ni 
gerçekleştirdik. Çok büyük oranda kendi 
imkânlarımızla, TUSAŞ ve ASELSAN’ın 
geliştirdiği parçalarla, artık kendi taarruz 
helikopterlerimizi üretmeye başladık. İlk 
etapta 3 helikopter bitti, uçmaya başladı. 
Şimdi 6 tane daha geliyor. Ardından 50 
daha tane üretilerek, Türk Silahlı Kuvvet-
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lerimizin hizmetine sunulacak. Hatta, bu 
helikopterleri ihraç edecek, Türkiye’ye de 
çok önemli kaynak kazandırmış olacağız. 
Bilgisayar donanımlarıyla, silah donanım-
larıyla, dünyanın en modern, adı üzerinde 
en ATAK helikopterlerini artık biz üretiyo-
ruz, kendimiz, kendi mühendislerimizle, 
teknisyenlerimizle, kendi millî firmala-
rımızla üretiyoruz. İşte görüyorsunuz… 
Bizim gündemimizde, başarılı şekilde 
büyüyen Türkiye ekonomisi var. Bizim 
gündemimizde, dünyanın en büyük hava-
limanı var. Bizim gündemimizde, kendi 
ürettiğimiz ATAK helikopterlerimiz var. Bi-
zim gündemimizde Marmaray var, Lastikli 
Tüp Geçit var, İzmit Körfez Köprüsü var, 
Hızlı Tren hatları var, Ovit Tüneli var. Peki 
muhalefetin gündeminde ne var? Onların 
gündemi farklı… Onların ufku da, vizyonu 
da, hatta hayalleri de bizim yaptıklarımıza 
erişemez ve erişemiyor. Onlar, fırsat peşin-
de koşuyorlar, tahrik peşinde koşuyorlar, 
bölmenin, ayırmanın, ayrıştırmanın mü-
cadelesini veriyorlar. 30 Mart öncesinde, 
bu Pensilvanya örgütüyle ittifak yaptılar, 
hâlen o ittifakın peşinde kendilerini batak-
lığa sürüklüyorlar.

Kardeşlerim...

12 yıl boyunca biz bunlara takılıp, ge-
reksiz tartışmalarla hem kendimizi, hem 
Türkiye’yi oyalamadık. Bugün de, bu mu-
halefetin tahriklerine, gerilim siyasetine 
aldanmayacağız. Bizim yapacak çok işimiz 
var. Bizim Türkiye için hayallerimiz, hedef-
lerimiz var. Biz, hayallerimizin, hedefleri-
mizin, Büyük Türkiye, Yeni Türkiye idea-
linin peşinden koşmaya devam edeceğiz. 

Benim burada, Rize’den bir ricam var… 
Karadeniz’deki, Türkiye’deki tüm kardeşle-
rimden bir ricam var. Lütfen, muhalefetin 
bu tahriklerine karşı son derece dikkatli 
olun. Zira artık ateşle oynamaya başladılar. 
Artık, en kutsal değerlerimizi dahi siyasi 
istismar, siyasi fırsatçılık malzemesi yap-
maya başladılar. En kutsal değerlerimizi 
kullanarak, nefreti, öfkeyi, kutuplaştırma-
yı körüklemeye başladılar.

Kardeşlerim...

Diyarbakır’da, bir hain, bir kendini bil-
mez, gitti, Askeri Garnizon içindeki Türk 
Bayrağı’nı indirdi. İlgili kesimlere söy-
lenmesi gerekeni söyledik. İdari soruş-
turmaları da, hem Emniyet, hem Silahlı 
Kuvvetler nezdinde başlattık. O haini de 
çok hassas, çok yoğun şekilde araştırıyo-
ruz ve inşallah bulup ortaya çıkaracağız. 
Şu anda bazı kişiler gözaltına alındı, so-
ruşturmaları zaten devam ediyor. Ancak, 
bu haince hadise üzerinden, Türkiye’de 
çok tehlikeli bir oyun oynanmak isteniyor. 
İşte bu oyuna, bu tuzağa, bu tahrike karşı 
sizlerden çok dikkatli olmanızı, sağduyulu 
olmanızı, vakarla davranmanızı rica ediyo-
rum. CHP’nin, MHP’nin, HDP’nin tahrikle-
rine, tuzaklarına asla gelmeyin. Bakın bu 
CHP, bu MHP, Diyarbakır’da bayrağımıza 
saldırı olunca bayrak sevgisini anladılar. 
CHP, 2011 seçimlerinde Hakkâri’de miting 
yaptı, orada birileriyle anlaştı, bütün Türk 
bayraklarını sakladı ve bir tane bile Türk 
bayrağı açamadı. Şimdi Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nde bayrak şovu yapıyorlar. 
Onu Hakkâri’de niye yapmadınız, niye 
yapamadınız. Gezi olaylarında Ankara’da 
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Türk Bayrağı’nı yakan hainlere bunlar ku-
cak açtılar. Bölücü Terör Örgütü liderinin 
posteriyle, Gazi Mustafa Kemal posterini 
yan yana asanlara bunlar kucak açtılar. 
Şimdi çıkmışlar, bayrak üzerinden istis-
mar yapıyorlar. Allah aşkına, 81 vilayetin 
tamamında, kendi parti bayrağını bile dal-
galandıramayanlar, nasıl oluyor da Türk 
Bayrağının istismarına yelteniyorlar? Bun-
lar Sivas’ın ötesine geçemezler. Sivas’ın öte-
sinde siyaset yapamazlar. Sivas’ın ötesinde 
varlık gösteremez, oralarda kendi parti 
bayraklarını dahi dalgalandıramazlar. Hiç 
gitmedikleri, gidemedikleri yerlerde, git-
meye cesaret dahi edemedikleri yerlerde, 
bayrak indirildi diye istismar siyaseti 
yaparlar. Ama biz, nerede bayrağımız dal-
galanıyorsa orada varız. Eserlerimizle 
varız, hizmetlerimizle varız, gücümüzle, 
imkânlarımızla varız.

Kardeşlerim...

Bu muhalefetin tahriklerine gelmeyeceğiz. 
Bu muhalefetin, bayrak üzerinden, diğer 
değerlerimiz üzerinden yaptığı oyunlara 
gelmeyeceğiz. Kardeşliğimizin zedelenme-
sine, kardeşliğimizin zarar görmesine asla 
ve asla izin vermeyeceğiz. Şunu da bilmeni-
zi istiyorum: Biz, hiçbir şımarıklığa, hiçbir 
kuralsızlığa, kanunsuzluğa izin vermeyiz, 
müsamaha göstermeyiz. Bu ülkenin kaza-
nımlarından, değerlerinden, ilkelerinden 
asla taviz vermeyiz. Çözüm Süreci, altını 
çizerek söylüyorum, birilerinin iddia ettiği 
gibi bir boyun eğme, bir taviz verme süreci 
asla değildir, olmamıştır. Bunu böyle zan-
nedenler varsa, büyük yanılgı içindeler. 
Türkiye Cumhuriyeti devleti, hiç kimse 

karşısında boynunu eğmez, hiç kimseye 
de taviz vermez. Biz birliği, dirliği, kardeş-
liği daha da yüceltmenin peşindeyiz. Bu 
ülkeyi huzur ve emniyete kavuşturmak 
için ne yapmak gerekiyorsa, sadece onu 
yapıyoruz. Ne yapıyorsak, 77 milyon için, 
ülkemiz için yapıyoruz. Bunu istismar et-
meye, bunu şımarıkça fırsatçılığa çevirme-
ye çalışanlara da hadlerini bildiririz. Onun 
için sağduyulu olacağız, vakur olacağız. 
Büyük bir devlete yakışan neyse, büyük bir 
millete yakışan neyse, onu yapacağız. Hiç 
endişeniz olmasın; o bayrağa saldıranlara 
da, onların arkasındaki efendilerine de biz 
gerekeni, büyük bir devlet refleksiyle veri-
yoruz ve vereceğiz.

Sevgili kardeşlerim…

Türkiye, 10 Ağustos’ta yapılacak çok önem-
li bir seçime hazırlanıyor. İnşallah, 10 
Ağustos’ta bir kez daha sandığa gidecek, ta-
rihimizde ilk kez, Cumhurbaşkanını oyları-
mızla belirleyeceğiz. 2007’de biliyorsunuz, 
bizim Cumhurbaşkanı seçmemizi engelle-
mek istediler. Gülünç bahanelerle süreci 
tıkamak istediler. Biz de “millete gideriz” 
dedik, Anayasa’yı değiştirdik, sizin takdi-
rinize sunduk ve sizden onay aldık. Şimdi, 
tarihimizde ilk kez, milletin oylarıyla, mil-
letin tercih ettiği bir aday, Cumhurbaşkanı 
olacak. 10 Ağustos’ta Rize’den bir kez daha 
rekor oy bekliyoruz. Birinciliği başkalarına 
kaptırmak yok, Rize inşallah yine birinci 
olacak. Henüz kararımızı vermiş, adayımı-
zı açıklamış değiliz… Adayımız kim olursa 
olsun, Rize’den 10 Ağustos’ta farklı bir so-
nuç bekliyorum. Seçilecek Cumhurbaşka-
nı, hem Rize’nin hem diğer 80 vilayetimi-
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zin Cumhurbaşkanı olacak ve 77 milyonu 
bir ve beraber olarak kucaklayacak. Evet… 
Açılışını yaptığımız eser ve hizmetlerin 
tekrar Rize’ye hayırlı olmasını diliyorum. 
Bugün, Rize’deyiz. Yarın, Artvin’e gidecek, 
dönecek, yine Rize’de, baba ocağımızda, 
anne ocağımızda kalacağız. Pazar günü de 
inşallah Trabzon’a geçecek, orada açılışlar 
yapacak, ardından Ankara’ya döneceğiz. 
Rabbim, uhuvvetimizi, muhabbetimizi 
daim eylesin. Rabbim, ülkemizi, milletimi-
zi muhafaza eylesin. Açılışını yaptığımız 
eserler Rize’ye hayırlı olsun diyor, hepinizi 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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 Değerli Artvinliler, değerli kardeşlerim... 

Sizleri en kalbî duygularımla selamlıyor, 
açılışını yaptığımız hizmetlerin hayırlı 
olmasını diliyorum. 30 Mart seçimlerin-
de, Belediye Başkanlığında yüzde 46.2 oy 
oranıyla bize destek verdiniz. Artvin’deki 
toplam 9 belediyenin 7’sinde AK Partili 
belediye başkanlarını iş başına getirdi-
niz. Tercihinizi hizmet siyasetinden yana 

yaptığınız için, güven ve itimadınız için, 
ahde vefanız için buradan hepinize şük-
ranlarımı sunuyorum. Sizler bizi mahcup 
etmediniz, bizler de inşallah, sizin bu gü-
veninizi boşa çıkarmayacak, sizi mahcup 
etmeyeceğiz. Hükümetimizle, belediyeleri-
mizle, el birliği, güç birliği içinde, Artvin’i 
layık olduğu hizmetlere kavuşturmaya, 
Artvin’i kalkındırmaya devam edeceğiz. 
İşte bugün, hem sizlerle hasbihâl etmek, 

Artvin Toplu Açılış 
Töreni

Artvin  | 14 Haziran 2014
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sizlerle hasret gidermek, hem de Artvin’i 
daha da kalkındırmak, daha büyütmek 
için buradayız. Bugün burada, eğitimden 
sağlığa, spordan altyapıya kadar pek çok 
alanda Artvin’e kazandırdığımız 159 mil-
yon liralık 33 eser ve yatırımın resmî açı-
lışını gerçekleştiriyor, 33 projeyi hizmete 
alıyoruz. Eğitim alanında; Ayhan Şahenk 
Kız Meslek ve Teknik Lisesi’nin, merkez 
Sağlık Meslek Lisesi’nin, Murgul Yunus 
Emre İlkokulu’nun, Hopa Mehmet Akif Er-
soy İlkokulu’nun da aralarında bulunduğu 
8 okulu bugün resmen hizmete açıyoruz. 
Yine eğitim alanında, ilave olarak, Çoruh 
Üniversitemizin dersliklerinin, sosyal ve 
kültürel etkinlik merkezinin, araştırma 
laboratuvarlarının, Hopa İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi binasının, Borçka Acar-
lar Meslek Yüksekokulu binasının ve per-
sonel lojmanlarının açılışlarını yapıyoruz. 
Sağlık Bakanlığımız, yaklaşık 13 milyon 
liralık bir yatırımla Devlet Hastanemize ek 
bina inşa etti; bu modern tesisin de bugün 
açılışını gerçekleştiriyoruz. Gençlik ve 
Spor Bakanlığımız bilhassa gençlerimizi 
sevindirecek, memnun edecek projelere 
imza attı. Merkez sentetik futbol sahası ve 
tribün binasının, Arhavi Stadı tribününün, 
Hopa 1.000 kişilik spor salonunun da ara-
larında bulunduğu 6 ayrı tesisi Artvin’imi-
ze kazandırdı; onları bugün hizmete alı-
yoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın 
tamamladığı Arhavi’nin içmesuyu arıtma 
tesisi ile kanalizasyon altyapısını hizme-
te açıyoruz. Ayrıca, Afet ve Acil Durum 
Müdürlüğümüzün merkez, Ardanuç, Ar-
havi ve Şavşat’ta inşa ettiği toplam 78 afet 
konutu ile afet önleyici destek çalışması 
yürüttüğü 90 konutun resmî açılışını da 

bu törenle birlikte gerçekleştiriyoruz. Yine, 
KÖYDES kapsamında, 26 milyon liralık 
bir yatırımla tamamlanan 442 yol ve 136 
içmesuyu projesini de aynı şekilde bugün 
hizmete sunuyoruz. 

Bakınız değerli kardeşlerim… 

Sadece ülkemizin değil, dünyanın en 
büyük barajlarından biri olan Yusufeli 
Barajı’nın inşası hızla devam ediyor. Bu ba-
rajın bağlantı yollarının inşası, 32 milyon 
liralık bir yatırımla tamamlandı, onları 
da bugün hizmete alıyoruz. Ayrıca, Hatila 
Vadisi Millî Parkı yolu, Murgul Kabaca 
Taşkın Koruma Tesisi, Hopa Sosyal Gü-
venlik Merkezi binası da bugün açılışını 
yaptığımız hizmetler arasında yer alıyor. 
Tüm bu eserlerin, tüm bu hizmetlerin, 
tüm bu yatırımların Artvin’imize, siz de-
ğerli Artvinli kardeşlerimize bir kez daha 
hayırlı olmasını diliyorum. Ayrıca bugün, 
özel sektörümüz tarafından ülkemize ka-
zandırılan, 1 milyar liralık bir yatırım olan 
Arkun Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nin 
de açılışını gerçekleştiriyoruz. Biraz sonra 
canlı bağlantıyla Artvin-Erzurum sınırın-
daki baraja bağlanacak ve açılışı yapacağız. 
Biliyorsunuz, zaman zaman özel sektörü-
müzün hidroelektrik santral projelerine 
tepkiler oluyor. Hâlbuki bu santraller, ye-
nilenebilir bir kaynak olarak, dünyanın en 
çevreci, en temiz enerji üretim tesisleridir. 
HES’lerden derelere verilen suyun oksijen 
oranı daha yüksektir, daha temizdir, daha 
durudur. İnşası boyunca ortaya çıkardığı 
katma değerle bölge halkının ekonomisine 
ciddi katkı sağlayan bu tesisler, ülkemi-
zin enerji ihtiyacının karşılanmasında 
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stratejik öneme sahiptir. HES’lerden elde 
ettiğimiz enerjinin alternatifi dışarıdan 
ithal ettiğimiz doğalgaz veya petroldür. Şu 
ana kadar devreye aldığımız HES’ler olma-
saydı, dışarıya yılda 15 milyar dolar ilave 
para ödemek zorunda kalacaktık. Evet, 
bugün ülkemizde çok fazla HES inşaatı var. 
Çünkü, gelişmiş ülkelerin 30-40 yıl önce 
tamamladıkları bir süreci biz henüz yeni 
yaşıyoruz. Bunca yatırıma rağmen, hâlâ 
bu alandaki potansiyelimizi tam olarak 
kullanabiliyor değiliz. Özel sektörümüzün 
şu anda devam eden veya başlayacak olan 
HES yatırımlarının tutarı 60 milyar dolar-
dır. Bir başka ifadeyle, devletin kasasından 
çıkacak 60 milyar doları özel sektöre yön-
lendirerek, bu parayla diğer alanlardaki 
hizmetleri gerçekleştirme imkânı elde et-
tik. Bu yatırımlar için devletin kasasından 
5 kuruş çıkmadığı gibi, katkı payı olarak, 
vergi olarak ciddi bir meblağı da ilaveten 
devlete kazandırıyoruz. Bugün açılışını 
yaptığımız Arkun Barajı ve Hidroelektrik 
Santrali, yılda 842 milyon kilovatsaat ener-
ji üretecek. Barajın devlete yılda ödeyeceği 
katkı payı da 42 milyon lira. Bu barajın 
ülkemize kazandırılmasında, inşasında, 
işletmeye açılmasında emeği geçen herke-
si, her kurumu kutluyor, hayırlı olmasını 
diliyorum. 

Değerli kardeşlerim… 

Artvin’e yaptığımız hizmetler sadece bun-
lardan ibaret değil. Geçtiğimiz 12 yılda 
Artvin’e tam 10.7 milyar liralık, eski parayla 
10 katrilyon 700 trilyon liralık yatırım yap-
tık. Ayrıca Artvin’de, hâlen inşası devam 

eden çok büyük yatırımlarımız, çok büyük 
projelerimiz var. Hopa ile Borçka arasında 
inşa ettiğimiz Cankurtaran Tüneli’ni in-
şallah yıl sonuna kadar tamamlayacağız. 
Bağlantı yolları ile birlikte uzunluğu 7 bin 
288 kilometreyi bulan bu tünel projesi, 
Karadeniz’i Erzurum üzerinden İran’a bağ-
lıyor. Böylece, Artvin ülkemizin en önemli 
ticaret güzergâhlarından biri hâline dönü-
şüyor. Bu bölgede yapacağımız, Rize’nin, 
Artvin’in, Hopa’nın ve hatta Batum’un ya-
rarlanacağı bir havalimanıyla ilgili altyapı 
çalışmalarımız da devam ediyor. Yusufeli 
Barajı’nın temelini geçtiğimiz yıl atmıştık; 
bugün bağlantı yollarının açılışını yaptık 
ve inşaatı hızlandırdık. Deriner, Muratlı ve 
Borçka barajları, sadece Artvin’imizin de-
ğil ülkemizin gurur kaynağı dev eserler… 
Bu barajlardan dolayı ulaşımda yaşanan 
sıkıntıları çözmek için asma köprüler inşa 
ediyoruz. Asma köprülerin projeleri yapılı-
yor, inşallah en kısa zamanda tamamlayıp 
hizmete alacağız. 2007 yılında kurduğu-
muz Artvin Çoruh Üniversitesi, her geçen 
yıl daha da büyüyor, daha da gelişiyor. Bu-
gün açılışını yaptığımız tesislerle, üniversi-
temizin önemli eksiklerini gidermiş olduk. 
Amacımız, Çoruh Üniversitesi’nin, bölgesi-
nin ve ülkemizin seçkin yükseköğretim ku-
rumları arasında üst sıralarda yer almasını 
sağlamaktır. Sadece ülkemizin değil, dün-
yanın en muhteşem tabiat güzelliklerine 
sahip Artvin’imizi, turizm alanında da hak 
ettiği seviyeye taşımak için var gücümüzle 
çalışıyoruz. Atabarı Turizm Bölgesi’nde 
yaptığımız yatırımlarla, şehir genelinde 
inşa ettiğimiz, etmeye devam ettiğimiz 
spor tesisleriyle bu konuda önemli bir me-
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safe aldığımıza inanıyorum. İnşallah, bu 
alanda yapacağımız yatırımlarla Artvin’i, 
ülkemizin en önemli turizm markaların-
dan biri hâline getireceğiz. Çay üretimi, 
Artvin’in en önemli gelir kaynaklarından 
biri. Son 12 yılda yaş çay alımı karşılığında 
Artvin’deki üreticilerimize 585 milyon lira 
ödedik. Yine ruhsatlı alanlarda fındık üre-
timi yapan üreticilerimize son 5 yılda 63 
milyon lira destek verdik. Ama biliyoruz 
ki, Artvin’de daha yapacak çok işimiz var. 
Zira bu Artvin, bizden önce çok ihmale 
uğradı. Artvinli kardeşlerimin, Artvinli 
sanayicinin, çiftçimizin talepleri göz ardı 
edildi. Ancak, biz hiçbir zaman Artvin’e sır-
tımızı dönenlerden olmadık, olmayacağız. 
Bundan sonra da Artvin’i kalkındırmak 
için yaptığımız yatırımların takipçisi ola-
cak, Artvinli kardeşlerimize sağladığımız 
desteği artırarak devam ettireceğiz. 

Kardeşlerim... 

Dün, Rize’de bir toplu açılış töreni yaptık, 
128 milyon lira tutarında 18 kalem ese-
rin resmî açılışını gerçekleştirdik. Yarın 
Trabzon’a gidiyoruz; orada tamamladığı-
mız 104 milyon lira tutarında 21 hizmet 
ve eserin açılışını yapacağız. Bugün işte 
Artvin’deyiz, 159 milyon tutarında 33 
eseri sizlere kazandırıyoruz. Biz 12 yıldır, 
Allah’a hamdolsun, açılıştan açılışa koşu-
yoruz. Büyük projeler istisna olmak üzere, 
temel atma törenlerine katılmıyor, temel 
atma törenlerine katılacak fırsat bulamı-
yor, ancak bunlar tamamlandığında toplu 
açılışlara iştirak edebiliyoruz. 81 vilayetin 
81’ine, bütün ilçelerimize, köylerimize, 
hatta yayla ve mezralarımıza kadar eser ve 

hizmet götürdük. 12 yılda Türkiye’nin her 
alanda çehresini değiştirdik, görünümünü 
değiştirdik, hamdolsun talihini değiştir-
dik. Nereye giderseniz, bizim eserlerimizi 
görürsünüz. Bakın Artvin’de, aldığımız oy 
oranlarına bakmadan, 12 yılda 11 milyar 
liraya yakın yatırım yapmışız. Erzurum’a 
gidin, bizim yatırımlarımızı göreceksi-
niz. Karadeniz sahil şeridine gidin, her 
yerde bizim yatırımlarımızı göreceksiniz. 
Hakkâri’de de, Tunceli’de de, Muğla, Ay-
dın, Edirne’de de, 81 vilayetin tamamında 
bizim yatırımlarımızı göreceksiniz. 

Kardeşlerim… 

Biz laf üretmedik, gerilim üretmedik, 
Türkiye’nin enerjisini, kaynaklarını heba 
etmedik, heba edilmesine müsaade etme-
dik. 12 yıl boyunca, muhalefet kriz üretme-
nin, kaos üretmenin mücadelesini verdi, 
biz iş üretmenin, eser üretmenin, hizmet 
üretmenin mücadelesini verdik. Bir kere 
burada şunu açık açık ifade ediyorum: Bi-
zim, yani Türkiye’nin, dünyanın hiçbir ül-
kesinden eksiğimiz yok. Hatta bizim fazla-
mız var. Biz, genç ve dinamik nüfusumuzla 
avantajlıyız. Tarihimizle, tarihî tecrübe-
mizle avantajlıyız. Bulunduğumuz coğrafi 
konum itibariyle avantajlıyız. Medeniyet 
birikimiyle avantajlıyız. En önemlisi de, 
çok renkli bir sosyal yapıyla avantajlıyız. 
Bu avantajlar, bugüne kadar hep bir deza-
vantaj gibi görüldü. Gençler bir zenginlik 
değil, bir tehdit gibi görüldü. Tarih bir 
birikim olarak değil, bir yük olarak görül-
dü. Medeniyetimiz bir hazine olarak değil, 
utanılacak bir geçmiş gibi görüldü. Renkli 
sosyal yapımız büyük bir değer olarak, 
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zenginlik olarak değil, ayrıştırıcı bir unsur 
olarak görüldü. İşte biz, dezavantaj gibi 
görünen tüm bu unsurları avantaj hâline 
getirdik, olması gereken yere taşıdık, tabii 
mecrasına yerleştirdik. 12 yıldır da tüm 
bu avantajlar sayesinde Türkiye’yi büyütü-
yor, yüceltiyor, Türkiye’nin itibarına itibar 
katıyoruz. Şunu unutmayın kardeşlerim… 
Bizim çok zenginliğimiz var, ama en önem-
li zenginliğimiz, kardeşliğimiz. Türk, Kürt, 
Gürcü, Çerkez, Abaza, Boşnak, Roman… 
Hepimiz, bu vatan toprağı üzerinde, bu 
ay yıldızlı bayrak altında biriz, beraberiz, 
birlikte Türkiye’yiz. Meseleye böyle ba-
kıldığında, bu en büyük avantajdır. Ama, 
bir etnik kökeni öne çıkarıp, diğerleri yok 
sayılırsa, tahkir edilirse, ihmal edilirse, 
en önemlisi de onlar inkâr edilirse, nasıl 
sorunların çıktığını hep birlikte gördük, 
en acı şekilde yaşadık. Tarih boyunca bu 
coğrafyada nasıl bir olduysak, işte 12 yıl-
dır bunun temellerini atıyor, kardeşliği 
yüceltmenin mücadelesini veriyoruz. Biz, 
aramıza fitnenin girmesine müsaade etme-
yeceğiz. Tahriklere asla aldanmayacağız. 
Bize tuzak kuranlara eyvallah etmeyecek, 
o tuzaklara, o tezgâhlara düşmeyeceğiz. Bu 
milletin kutsal değerleri, ortak değerleri, 
hiç kimsenin istismar aracı olamaz. Bayrak 
gibi, vatanımızın, devletimizin, milletimi-
zin birliği gibi konular, asla ve asla istismar 
aracı olamaz. Bakın şu anda, HDP Doğu ve 
Güneydoğu’da tahrikler yapıyor; bu tahrik-
lerden bu tarafta CHP ve MHP beslenmek 
istiyor. Bunlara da tabii dışarıdan Pensil-
vanya ve onun medyası destek veriyor. 
Bizim gündemimizde dünyanın en büyük 
havalimanını inşa etmek varken, bizim 
gündemimizde ATAK helikopterlerini imal 

etmek, bunları ihraç etmek varken, toplu 
açılışlar varken, onların gündeminde istis-
mar var, fırsatçılık var, tahrik var. Bayrak 
üzerinden, Musul’daki hassas hadise üze-
rinden bile siyaset yapmaktan kaçınmadı-
lar, kaçınmıyorlar. Muhalefetin vizyonu, 
kapasitesi, kalibresi, maalesef Türkiye’nin 
ufkunu yakalayamıyor. Türkiye bir dünya 
ülkesi olma yolunda, dünyanın en büyük 
ülkelerinden biri olma yolunda kararlılıkla 
ilerlerken, bizim muhalefet hâlâ Eski Tür-
kiye özlemi içinde tahrik siyaseti yapıyor. 

Kardeşlerim... 

Pensilvanya’nın yörüngesinden çıkamayan 
bu muhalefete sizler 30 Mart’ta büyük 
bir ders verdiniz. Türkiye genelinde yüz-
de 45.5’le, Artvin’de yüzde 46’yla, siz bu 
muhalefete çok açık mesaj verdiniz. Belli 
ki mesajı anlamadılar. Belli ki milletin ne 
demek istediğini tam okuyamadılar. Ama 
2 ay sonra, 10 Ağustos’ta milletim yeniden 
sandığa gidecek. Milletim 12 yılda 8 kere 
bunlara ders verdi, inşallah 10 Ağustos’ta 
bir kez daha ders verecek. Ne diyorlar? 
Çatı… Allah aşkına, şu Kaçkar’a bir bakın, 
temelsiz mi duruyor, havada mı duruyor? 
Şu Karçal Dağı’na bakın, havada mı duru-
yor, temelsiz mi duruyor? Kafkasör, temeli 
olmasa, dayanağı olmasa, öyle görkemli 
durabilir mi? Çoruh, kaynağı olmasa, bir 
kaynaktan beslenmese, böyle coşkun aka-
bilir mi? İşte bunlar havada duran çatı 
arıyorlar. Temeli, tabanı, kaynağı olmayan 
çatı kurmaya çalışıyorlar. Türkiye’nin her 
yerine hitap edemiyor, her yerinde siyaset 
yapamıyor ama çatıdan bahsediyorlar. Bu 
ülkenin hamdolsun çatısı var. 81 vilayetin 
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ittifak ettiği bir partisi var. Allah’ın izniyle, 
Cumhurbaşkanı adayımızı belirleyecek, 
açıklayacak, tüm Türkiye’yi kucaklayan 
adayımızla 10 Ağustos’a gireceğiz. Halkın 
seçtiği hükümet, halkın seçtiği Cumhur-
başkanı inşallah Türkiye’yi daha yüksek-
lere ulaştıracak, çok daha yeni rekorlarla 
buluşturacak. 

Kardeşlerim… 

Artvin bize güvendi, inandı, 30 Mart’ta 
Yeni Türkiye yönünde tercihini kullandı. 
10 Ağustos’ta da Artvin’den böyle güzel bir 
sonuç çıkacağına yürekten inanıyorum. 
Bizler de, daha güçlü bir demokrasiyle, 
daha güçlü bir ekonomiyle, sağlam bir 
kardeşlik zemininde, Artvin’e hizmeti sür-
düreceğiz. Allah yolumuzu, bahtımızı açık 
etsin. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. 
Açılışını yaptığımız eser ve hizmetler bir 
kez daha Artvin’e hayırlı olsun diyor, hepi-
nizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
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Trabizon, uyy, Trabizon, Böyük Şehir Tra-
bizon... 

Uşaklar, sizleri bugün bir kez daha, has-
retle, muhabbetle selamlıyorum. Bundan 
yaklaşık 3 sene evvel, 2011 yılının Mayıs 
ayında Trabzon’a bir müjde verdik. Ne 
dedik? Trabzon büyükşehir olacak dedik. 
Bundan bir buçuk yıl sonra, 2012 yılının 
Kasım ayında, verdiğimiz sözü tuttuk, 

Trabzon’u büyükşehir statüsüne kavuş-
turduk. 30 Mart’ta Trabzon Büyükşehir 
Belediye Başkanı’nı seçti ve artık fiilen 
de büyükşehir statüsüne kavuştu. Bir kez 
daha hayırlı olsun. 30 Mart’ta, Büyükşehir 
Belediyesinde, ilçe belediyelerimizden 18 
tanesinin 16’sında sizler de bizi tercih et-
tiniz, görevi, yetkiyi, emaneti bizlere tevdi 
ettiniz. Bütün Trabzon’a, ahde vefasından 
dolayı teşekkür ediyorum. Bu kardeşinize, 

Trabzon Toplu Açılış 
Töreni

Trabzon  | 15 Haziran 2014
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bu partiye, bizim adaylarımıza sahip çıktı-
ğınız için, onları bağrınıza bastığınız için 
her birinize tek tek teşekkür ediyorum. 81 
il arasında, 30 Mart’ta en yüksek oy ora-
nına Rize’de ulaştık. Ama Trabzon geride 
kalmadı. Bütün ilçeler arasında, yüzde 
83 oy oranıyla Trabzon’un Hayrat ilçesi 
birinci oldu. İller arasında rekor Rize’nin; 
ilçeler arasında rekor Trabzon Hayrat’ın. 
Bize bu rekoru yaşattığınız için de sizlere 
ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah hem 
Büyükşehirde hem ilçelerde sizlere mah-
cup olmayacağız. Daha çok çalışarak, daha 
çok üreterek, bugün kadar yaptıklarımıza 
yenilerini ekleyerek, inşallah Trabzon’u 
büyütmeye, güzelleştirmeye devam edece-
ğiz. İşte bugün de, Trabzon’da yine toplu 
açılış yapıyor, Trabzon’a kazandırdığımız 
eserleri bugün resmî olarak açıyoruz. 23 
ve 24 Kasım 2013’te Trabzon’a gelmiş, 
burada toplu açılışlar yapmıştık. Trabzon 
merkezde, 537 milyon liralık 10 kalem 
eser ve hizmetin açılışını yaptık. Yaklaşık 
7 ay sonra, yine bir Toplu Açılış Töreni’nde 
Trabzon’dayız, yine çok sayıda eseri 
Trabzon’a kazandırıyoruz. Trabzon’da ya-
pımını tamamladığımız, bugün de açılışını 
yaptığımız bu 21 tesisin toplam yatırım tu-
tarı 104 milyon lirayı aşıyor. Bu tesislerin 
6’sı Millî Eğitim Bakanlığımıza ait. Toplam 
12 milyon 800 bin liralık bu eğitim yatı-
rımlarının içinde, çeşitli ilçelere yayılmış 
olarak 1 ilköğretim okulu, 3 anaokulu, 2 
imam hatip lisesi yer alıyor. Yine, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığımıza ait yaklaşık 12.5 
milyon lira tutarındaki 5 adet hizmeti de 
bu tören vesilesiyle hizmete alıyoruz. Bu 
hizmetler arasında Çaykara İlçe Emniyet 
Amirliği Lojman Hizmetleri Binası, Şalpa-

zarı 2’nci Kısım İçmesuyu Projesi, Uğurlu-
Oğuz Kanalizasyon Projesi, Arsin Deniz 
Deşarjı ve Yomra İçmesuyu Kanalizasyon 
Deniz Deşarjı Projeleri yer alıyor. Başba-
kanlık Toplu Konut İdaremiz TOKİ eliyle 
Araklı’da başlattığımız, toplam 13 milyon 
120 bin liralık 192 adet konutu da bu tören 
vesilesiyle resmen hak sahiplerine teslim 
ediyoruz. Bu konutların da hak sahiplerine 
hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yine, 
Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından 
Ortahisar ve Of ’taki iki adet futbol stadıyla 
gençlerimizi, çocuklarımızı sevindiriyo-
ruz. Bunlarla birlikte, Orman ve Su İşleri 
Bakanlığımıza ait toplam 38.5 milyon 
liralık 4 adet projeyi de yine bu tören 
vesilesiyle Trabzon’a kazandırmış oluyo-
ruz. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz eliyle 
restorasyonunu tamamladığımız Hacı Ka-
sım Camii’nin, Saraçalizade Mescidi’nin, 
Akçaabat Dürbinar Camii’nin ve Trabzon 
Bedesten Çarşısı’nın Trabzon’un kültür ve 
turizmine önemli katkılar sağlayacağına 
inanıyorum. Aynı şekilde, Trabzon Büyük-
şehir Belediyemize ait çeşitli mahallelerde-
ki 10 adet park yapımını, Arsin Belediye-
mize ait Sahil Parkı çevre düzenlemesini 
de hizmete açıyoruz. Tüm bu hizmetlerin, 
bu eserlerin, yatırımların Trabzon’a ha-
yırlı olmasını diliyorum. Bu vesileyle, bu 
hizmet ve yatırımların Trabzon’a, Trab-
zonlu kardeşlerimize kazandırılmasında 
emeği geçen bakanlıklarımıza, kurum ve 
kuruluşlarımıza, Trabzon Büyükşehir Be-
lediyemize, Arsin Belediyemize ayrı ayrı 
teşekkür ediyorum. 

Değerli kardeşlerim… 
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24 Mart’ta sizlere bazı müjdelerimizi açık-
lamıştım. Karadeniz’i Doğu Anadolu’ya 
bağlayan tarihî İpek Yolu güzergâhında bu-
lunan Zigana Dağı’na, Doğu Karadeniz’in 
Anadolu’ya açılan kapısına 12 kilometre 
uzunluğunda bir tünel yapacağımızı ifade 
etmiştim. Çift tüpten oluşan bu tünelle ilgi-
li çalışmalarımıza start verdik, projelerini 
hazırladık, inşallah önümüzdeki aylarda 
da ihalesini gerçekleştiriyoruz. Trabzon 
Limanı’nın Türkiye’nin önemli limanların-
dan biri hâline gelmesini sağlayacak olan 
bu tünel, Karadeniz’in ve Doğu Anadolu 
Bölgemizin ekonomik ve sosyal gelişimine 
önemli katkı sağlayacak. Bir başka önemli 
projemiz, Trabzon’a tarihi boyunca kazan-
dırdığımız en büyük ulaştırma projeleri-
mizden biri olan Kanuni Bulvarı. Yapımı 
devam eden bulvar, tam 600 milyon liralık 
bir yatırım, muhteşem bir proje. Bu, Trab-
zon Akyazı Stadı’ndan başlayıp Maçka 
yolunun 9’uncu kilometresinde son bulan 
24 kilometrelik çok önemli bir yol. Bulvarı 
inşallah 2015 yılı sonunda bitiriyoruz. Bir 
diğer müjdemiz de 175 yat kapasiteli Yat 
Limanı. Kamu-özel ortaklığı ile hayata ge-
çireceğimiz Trabzon Yat Limanı şu an ihale 
aşamasında. İhalesini tamamlayıp, inşal-
lah en kısa sürede yapımına başlıyoruz. 20 
milyon liralık bir yatırım olan Arsin Balık-
çı Barınağı’nın yapımı da süratle devam 
ediyor; inşallah 2 yıl içinde tamamlıyoruz. 
12 yılda Trabzon’a 12 milyarlık yatırım 
yaptık. Ulaştırma ve haberleşmede 3 mil-
yar 119 milyon lira, eğitimde (üniversite 
dâhil) 730 milyon lira, gençlik ve sporda 
923 milyon lira, tarım ve hayvancılıkta 934 
milyon lira, orman ve su işlerinde 656 mil-
yon lira, enerjide 609 milyon lira, sağlıkta 

402 milyon lira yatırımla Trabzon’un adeta 
çehresini değiştirdik. Geçtiğimiz 12 yılda 
Trabzon’a 2 bin 79 adet derslik yaptık. Ka-
radeniz Teknik Üniversitemizi 9 fakülte, 
3 yüksekokul, 4 meslek yüksekokulu, 1 
konservatuvar ve 4 enstitü kazandırarak 
büyüttük, geliştirdik. Şimdi de üniversi-
temiz bünyesinde 200 yataklı bir çocuk 
hastanesi yapıyoruz. Toplam yatırım ma-
liyeti 35 milyon lira olan bu hastaneyi in-
şallah 2016 yılında tamamlamış olacağız. 
Trabzon’a bir stadyum sözümüz vardı. 24 
Kasım’da geldik, 41 bin 513 kişilik Akyazı 
Stadı’nın temelini attık. Akyazı’da, denizi 
doldurarak oluşturduğumuz bir alanda 
yükselecek bu stadı da inşallah 2015 yılı 
Ağustos ayında tamamlıyoruz. Trabzon’a 
400 yataklı Kanuni Bölge Hastanesi’ni, 200 
yataklı Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar 
Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi’ni 
kazandırdık. Şimdi de Trabzon’a toplam 
4 uzmanlık dalında 4 hastaneden oluşan 
600 yataklı bir şehir hastanesi kazandırı-
yoruz. Kamu-özel ortaklığı ile yapılacak 
şehir hastanesinin toplam proje bedeli 301 
milyon lira. Şehir hastanesinin proje çalış-
maları sürüyor, akabinde ihalesini gerçek-
leştirip yapımına da başlayacağız. Trabzon 
Havalimanı’nı uluslararası uçuşların yapıl-
dığı bir yer hâline getirdik. Mevcut piste 
paralel bir pist inşa ederek, havalimanı-
mızı daha da büyüteceğiz. Atasu Barajı’yla 
Trabzon il merkezi ile civar yerleşim yer-
lerinin içme, kullanma ve sanayi suyu ih-
tiyacını karşılıyoruz. Atasu Barajı’nın kir-
lenmesini önlemek gayesiyle Atasu Barajı 
Atıksu Arıtma Tesisleri’nin yapımı devam 
ediyor. Trabzon’un alternatif turizm potan-
siyelini belirlemek amacıyla başlattığımız 
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Doğa Turizmi Master Planı çalışmalarını 
tamamladık. Çaykara Uzungöl Tabiat Parkı 
Teleferik İşletmeciliği ihalesini yaptık. Ko-
runan alanlarımızda kır evleri yapım çalış-
malarına devam ediyoruz. Son 12 yılda yaş 
çay alımı karşılığında üreticilerimize 975 
milyon lira ödedik. Trabzon’da ruhsatlı 
alanlarda fındık üretimi yapan üreticileri-
mize son 5 yılda 444 milyon lira destek ver-
dik. Beşikdüzü Organize Sanayi Bölgesi’ni 
tamamladık. Beşikdüzü’nün ikinci etabıyla 
birlikte Akçaabat ve Vakfıkebir Organize 
Sanayi Bölgeleriyle ilgili çalışmalarımız 
sürüyor. 

Kardeşlerim... 

Burada, sizlerin de aslında çok net olarak 
gördüğünüz bir farka bir kez daha dikkat-
lerinizi çekmek istiyorum. Bizim gündemi-
mizi görüyorsunuz. Bizim gündemimizde 
toplu açılışlar var. Önceki gün Rize’de 
toplu açılış yaptık, dün Artvin’de yaptık. 
Bugün Trabzon’da yapıyoruz. 30 Mart’a 
kadar sürekli toplu açılış yaptık; durma-
dık, 30 Mart’tan sonra da toplu açılışlara 
devam ediyoruz. Sadece toplu açılış değil, 
çok önemli projelerin de temellerini atıyo-
ruz. İşte geçen cumartesi İstanbul’da yıllık 
150 milyon kapasiteli dünyanın en büyük 
havalimanı projesinin temelini attık. Salı 
günü Ankara’da ATAK helikopterlerimizin 
teslim törenini gerçekleştirdik. Biz çalışı-
yoruz. Biz üretiyoruz. Biz ülkemize, milleti-
mize, insanlığa eser kazandırmak için gece 
gündüz emek sarf ediyoruz. Peki diğerleri 
ne yapıyor? 12 yıldır ne yapıyorlarsa onu 
yapıyorlar; 12 yıldır ne yapmıyorlarsa, 
inatla, onu yapmamaya devam ediyorlar. 

Sadece engellemenin peşindeler. Sadece 
yıkmanın, tahrip etmenin peşindeler. 
Sadece tahrik etmenin, tuzak kurmanın 
peşindeler. Gezi olayları çıktı, bu muha-
lefet o sokak olaylarının arkasına takıldı 
gitti. 17-25 Aralık’ta Türkiye’nin istiklaline 
karşı bir saldırı düzenlendi, bu muhalefet 
Pensilvanya’nın peşine takıldı, taşeronluk 
yaptı. Diyarbakır’da bayrağımıza alçakça 
bir saldırı düzenlendi, şimdi onu istismar 
etmenin peşindeler. Musul’da Başkonso-
losluğumuz kuşatıldı; onu dahi istismar 
etmenin, onu dahi fırsata çevirmenin gay-
reti içindeler. Biz Büyük Türkiye derken, 
Yeni Türkiye derken, bu muhalefet 12 yıl 
boyunca Türkiye’yi yavaşlatmanın, engel-
lemenin, paçasından tutup aşağı çekmenin 
mücadelesi içinde oldu. Böyle bir muha-
lefete rağmen yolumuzda kararlılıkla iler-
liyoruz. Böyle ufuksuz, kapasitesi dar bir 
muhalefete rağmen, Türkiye’yi büyütmeye 
devam ediyoruz.

Kardeşlerim...

Bakın dikkat edin… Gezi olaylarında, en 
başta, Türkiye ekonomisini hedef aldı-
lar. Yurtdışındaki yatırımcılara çağrılar 
yaptılar, Türkiye’ye gelmeyin dediler. 
Türkiye’nin imajını sarsmaya çalıştılar. 
İçeride, “Tüketmeyin, ekonomi dursun” 
çağrıları yaptılar. Ardından, 17 ve 25 
Aralık’ta yine Türkiye ekonomisini hedef 
aldılar. Küresel yatırımlarımıza saldır-
dılar. Küresel ölçekte projelerimize sal-
dırdılar. Halkbank’a, Ziraat Bankası’na, 
Marmaray’a, Hızlı Tren’e, 3’üncü Köprü 
Projesi’ne, 3’üncü Havalimanı Projesi’ne 
saldırdılar. Gezi olaylarında da bu projeleri 
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hedef almış, başaramamışlardı; 17 ve 25 
Aralık’ta bir kez daha bu büyük projeleri 
hedef aldılar. Bütün bu saldırılara, bütün 
bu tehditlere rağmen, Türkiye ekonomisi 
bunlara hiç aldırmadı, 2013 yılında yüzde 
4; 2014 yılının ilk çeyreğinde yüzde 4.3 
büyüme kaydetti. Büyümede, dünyanın 
zirvesindeki konumumuzu muhafaza edi-
yoruz. İhracatta rekorlar kırmaya devam 
ediyoruz. Merkez Bankası rezervlerimiz 
yeniden yükseliyor ve dün itibariyle 131 
milyar dolar seviyesine yükseldi. Faiz dü-
şüyor, enflasyonla, işsizlikle mücadelemiz 
başarılı şekilde ilerliyor. Muhalefetin tüm 
kumpaslarına, tuzaklarına, tüm tahrik-
lerine rağmen, biz Türkiye’yi büyütüyor, 
Türkiye’yi uçuruyoruz. Şimdi bakın… 
Diyarbakır’da, bir hainin saldırısı netice-
sinde, askeri garnizon içindeki bayrağımız 
indirildi. Hiç merak etmeyin, biz bunun 
hesabını soracağız ve zaten soruyoruz. 
İhmali olan kamu görevlileri hakkında 
idari soruşturmalar devam ediyor. O hai-
nin ve onun ipini tutanların araştırılması, 
soruşturulması da hassasiyetle devam 
ediyor. Ancak, asıl önemli olan şu: Bakın, 
o bayrağa saldıran hain vurulsaydı, Doğu 
ve Güneydoğu’da o hainin cesedi üzerin-
den tahrik yapacaklardı. Eğer vurulmayıp 
eylemini tamamlasaydı, bu kez de diğer 
bölgelerimizde tahrikler yapacaklardı. 
Evet, o hain vurulmadı, ikinci senaryoyu 
devreye aldılar. Bayrak istismarına başladı-
lar, şehirlerimizde gençleri sokağa dökmek 
için, üniversitelerde gençlerimizi birbirine 
düşürmek için tahrikleri yoğunlaştırdılar. 
Trabzon’dan bir ricam var: Bu alçakça oyu-
na gelmeyin. Trabzon’un gençleri bu hain 
tuzağa düşmesin. Karadenizli tüm kardeş-

lerim, hemşehrilerim, Karadenizli genç-
lerimiz bu tezgâha gelmesinler. Ne CHP 
ne MHP bizdeki bayrak sevgisini, bayrak 
aşkını, bayrak tutkusunu ölçebilecek kali-
teye sahip değil. Onlar, dikkat edin, bizim 
ay yıldızlı bayrağımızın dalgalandığı şe-
hirlere, ilçelere gidemiyor, gitmeye cesaret 
dahi edemiyorlar. Kendi parti bayraklarını 
sallayamadıkları yerlerde, Türk bayrağına 
yapılan saldırı üzerinden nemalanmaya 
çalışıyorlar. Allah aşkına, bu MHP’ye, bu 
CHP’ye soruyorum: Ya siz bayrağı çok se-
verdiniz de, o bayrağın dalgalandığı şehir-
lere, ilçelere neden gitmiyorsunuz? Neden 
oralarda da siyaset yapmıyorsunuz? Neden 
oralarda oy istemiyor, oy toplayamıyorsu-
nuz? İşte 30 Mart’ta, CHP de MHP de Doğu 
ve Güneydoğu’da en küçük bir varlık gös-
teremediler. Sahillere sıkışıp kaldılar. HDP 
derseniz, o da Doğu ve Güneydoğu’dan 
çıkamadı. Ama biz, 81 vilayetin 81’inde 
varız. Çoğunda birinci parti olarak, birinci 
olamadığımız yerlerde ikinci parti olarak 
her yerde varız. Nerede bayrağımız varsa, 
biz oradayız. Nerede bayrağımız dalga-
lanıyorsa, oraya ulaşıyor, oraya hizmet 
götürüyor, orada varlık gösteriyoruz. Bu 
CHP, bizim zorumuzla kalktı, Hakkâri’ye 
gitti, ama orada anlaşma yaptı, anlaşma 
gereğince de Türk bayrağını dalgalandıra-
madı. Bir tek Türk bayrağı çıkaramadılar. 
Şimdi Meclis’e bayrakla geliyorlar. Siz o 
bayrağı Hakkâri’de açacaktınız. Ankara’da 
bu Geziciler Türk bayrağını yaktı. Ama bu 
CHP, bu MHP o Gezicilere kol kanat gerdi, 
sokak eylemlerinde onların yanında oldu. 
İşte bu oyuna gelmeyeceğiz. Bu tuzağa düş-
meyeceğiz. CHP, MHP ve HDP’nin ürettiği 
gerilim siyasetine, nefret diline asla prim 
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vermeyeceğiz. Biz büyük devletiz. Büyük 
devlet olarak, bayrağa saldıranlara gere-
keni yapacağız. Milletim sağduyulu olsun, 
vakur olsun, bu partilerin nemalanma tu-
zağına asla düşmesin. 

Kardeşlerim… 

Gezi olaylarında başarısız oldular. 17-25 
Aralık darbe girişiminde başarısız oldular. 
Şimdi, Cumhurbaşkanlığı seçimleri önce-
sinde farklı niyetlerin peşindeler, inşallah 
orada da başarısız olacaklar. Türkiye’nin 
kutlu yürüyüşünü artık hiç kimse durdu-
ramaz. Yeni Türkiye’yi, Büyük Türkiye’yi 
artık hiç kimse engelleyemez. Hiçbir tah-
rik, hiçbir provokasyon bizim kardeşliği-
mizi zedeleyemez. Biz bunlara takılmaya-
cak, Türkiye’yi büyütmeye, yüceltmeye, 12 
yıldır yaptığımız gibi ay yıldızlı bayrağımı-
zın itibarını çoğaltmaya devam edeceğiz. 

Kardeşlerim… 

10 Ağustos’ta Türkiye çok önemli bir seçim 
yapacak. Tarihimizde ilk defa Cumhurbaş-
kanı sizin oylarınızla belirlenecek. 2007 
yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçiminde 
yaşanan sıkıntıyı hatırlayınız. O zaman 
bizim Meclis’te Cumhurbaşkanı seçme-
mizi engellemeye kalktılar. Akla hayale 
gelmeyecek yollarla Cumhurbaşkanlığı 
seçimini bir krize dönüştürmeye çalıştılar. 
Peki biz ne yaptık? Madem Meclis’te Cum-
hurbaşkanı seçmek sorun oluyor, öyleyse 
millete gidelim dedik. Anayasa’yı değişti-
rip Cumhurbaşkanını milletin seçmesini 
sağladık. İşte böyle bir sürecin sonunda, 
2 ay sonra, tarihimizde ilk defa Cumhur-

başkanı doğrudan milletin oylarıyla se-
çilecek. Trabzon’un, her seçimde olduğu 
gibi, Cumhurbaşkanlığı seçiminde de bize 
destek olacağına, rekortmenliğini kimseye 
kaptırmayacağına inanıyorum. Henüz ada-
yımızı belirlemedik. Adayımız kim olursa 
olsun, 10 Ağustos’ta Trabzon’dan şöyle gür 
bir sada, tüm Türkiye’ye örnek olacak bir 
sonuç bekliyorum. 10 Ağustos’ta seçilecek 
kişi, Türkiye’nin tamamının Cumhurbaş-
kanı olarak 77 milyonunun tamamını ku-
caklayacak. Bu seçimin, şimdiden ülkemiz 
için, milletimiz için hayırlara vesile olması-
nı diliyorum. Açılışını yaptığımız eserlerin 
ve hizmetlerin Trabzon’umuza, bölgemize 
hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sizleri 
bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyor, 
hepinizi Allah’a emanet ediyorum. 

 



409

Yeni Türkiye Vizyonu | Ya Allah Bismillah-5

Sevgili Ankaralılar, sevgili Keçiörenliler, 
çok değerli kardeşlerim...

Bu güzel Ramazan akşamında sizleri en 
kalbî muhabbetlerimle selamlıyorum. Mü-
barek Ramazan ayının, Keçiörenli, Ankara-
lı tüm kardeşlerime, ülkemize, milletimize 
ve İslam dünyasına hayırlar getirmesini 

Rabbimden niyaz ediyorum. Bu mübarek 
ay içinde tuttuğunuz oruçların, yaptığınız 
hayır ve ibadetlerin Allah katında kabulü-
nü temenni ediyorum. Ayrıca bu akşam, 
bizi böyle anlamlı bir sofrada buluşturan, 
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımıza 
ve ekibine, Keçiören Belediye Başkanımız 
ve ekibine de çok teşekkür ediyorum. Bu-

Ankara Büyükşehir 
Belediyesi Kuşcağız Aile 

Yaşam Merkezi Açılışı ve İftar

Ankara  | 07 Temmuz 2014
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gün, bu iftar buluşması vesilesiyle, içinde 
bulunduğumuz çok değerli bir eseri de 
Ankara’ya, Keçiören’e kazandırıyoruz. 
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Aile Yaşam 
Merkezi adı altında, vatandaşlarımıza 
hizmet üreten bir sosyal belediyecilik 
anlayışını başlattı; bu hizmet anlayışı 
hem Ankara’da hem tüm Türkiye’de yay-
gınlaştı. Bugün Keçiören’de, Kuşcağız 
Mahallesi’nde, bugüne kadar inşa edilmiş 
en büyük Aile Yaşam Merkezi’ni açıyo-
ruz. Öncelikle bu bina, Selçuklu mimari-
siyle inşa edilerek hem Keçiören’e hem 
Ankara’ya gerçekten çok farklı bir hava kat-
tı. Yüzme havuzları, spor tesisleri, eğitim ve 
eğlence imkânlarıyla, bu Aile Yaşam Mer-
kezi, bölgedeki kardeşlerimizin her türlü 
ihtiyacını giderecek, eğitimlerine, boş 
vakitlerini değerlendirmelerine çok büyük 
katkı sağlayacak. Bu büyük tesis, 57 bin 
metrekare bir alan üzerinde, 36 bin metre-
kare kullanılabilir alan olarak kuruldu. Bu 
tesis, Gençlik Merkezi, Eğlence Merkezi, 
futbol sahaları, yüzme havuzları, Hanım-
lar Lokali, çocuk parklarıyla inşallah 7’den 
70’e çocuk, genç, hanım, yaşlı, engelli her 
bir kardeşimize hitap edecek. Bu büyük 
imkânı Ankara’ya kazandıran Büyük Şehir 
Belediyemizi tekrar tebrik ediyor, hayırlı 
olsun diyorum. 

Kardeşlerim... 

Buraya gelirken, bana, bu bölgenin, 
Kuşcağız’ın eski hâlini anlattılar. Biliyor-
sunuz, daha birkaç yıl öncesine kadar, bu 
bölge tamamen gecekondulardan oluşu-
yordu. 1960’larda ve 70’lerde, köylerinden 
göç eden binlerce vatandaşımız, buralara 

derme çatma gecekondular inşa ettiler ve 
uzun yıllar buralarda çok büyük çileler 
çektiler. Bu bölge, elektriği ve suyu 80’ler-
de, rahmetli Özal’la gördü. Merhum Özal’a 
kadar evlerde mum ışığıyla, lüküs denilen 
lambalarla, gaz lambalarıyla aydınlatma 
yapılıyordu. Evlere su, şurada, biraz aşağı-
mızda bulunan, mahallenin tek çeşmesin-
den sağlanabiliyordu. Kadınlar, bütün bir 
ömürleri boyunca, mahalle çeşmesinden 
omuzlarında su taşıdılar, çamaşırları, 
bulaşıkları o suyla yıkadılar, çocuklarına 
o suyla banyo yaptırdılar, yemeklerini 
çeşmeden taşıdıkları o suyla pişirdiler. 
Yol yoktu, asfalt yoktu, kanalizasyon hiç 
yoktu. Burada yaşayan binlerce aile, önce 
merhum Özal zamanında insan yerine ko-
nuldular, ardından da bizim belediyeleri-
miz döneminde hizmeti gördüler. Burada, 
Kuşcağız’da yaşanan çile, inanın on yıllar 
boyunca Türkiye’nin her ilinde, ilçesinde, 
köyünde yaşandı. Burada yaşanan çilenin 
aynısını, biz İstanbul’da, Kasımpaşa’da 
yaşadık. Kömürün çilesini, susuzluğun çi-
lesini, insan yerine konulmamanın çilesini 
on yıllar boyunca çekmek zorunda kaldık. 
Şu anda baktığınızda, işte farklı bir Kuş-
cağız Mahallesi görüyorsunuz, farklı bir 
Keçiören görüyorsunuz. Gecekonduların 
hemen hiç kalmadığı, kentsel dönüşümün 
tamamlandığı, altyapının hızla her hane-
yi kapsadığı bir dönüşüm yaşandı. 40 yıl 
boyunca, derme çatma evlerinde, terk edil-
mişlik hissiyle yaşayan insanlar şu anda 
lüks dairelerinde, sağlam ve sağlıklı daire-
lerinde yaşıyor; yollarıyla, parklarıyla, aile 
yaşam merkezleriyle her türlü imkândan 
istifade ediyorlar. Bakın geçen ay, 11 
Haziran’da, Keçiören’de bir büyük açılışa 
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daha katılacaktık ama Musul’da meydana 
gelen alıkoyma olayı nedeniyle o programı 
iptal etmek zorunda kaldık. Büyükşehir 
Belediyemiz Havalimanı yolunda, Kuzey 
Yıldızı Rekreasyon Alanı’nı tamamladı. 
Orada da tüm gecekondular yıkıldı, son de-
rece güzel binalar inşa edildi. Türkiye’nin, 
dünyanın en güzel yaşam alanlarından biri 
oluşturuldu. On yıllar boyunca, hem orada 
yaşayanlar için, hem devlet için çok ciddi 
bir mahcubiyet vesilesi olan o kötü man-
zara tamamen ortadan kaldırıldı, güzeller 
güzeli bir yaşam alanı inşa edildi.

Kardeşlerim…

Biz her zaman şunu söyledik: İnsanı yaşat 
ki, devlet yaşasın… İnsanı mutlu olmayan 
bir devlet, baki olamaz. İnsanına değer 
vermeyen, insanını insan yerine koyma-
yan bir devlet, adil olamaz. Biz, damdan 
düşerek bugünlere geldik. Şehirlerin çile-
sini çekerek, devletin baskısına, zulmüne, 
inkâr ve ret politikalarına tahammül ede-
rek, sabrederek bugünlere geldik. Her za-
man, “Bizim yaşadıklarımızı çocuklarımız 
yaşamasın, torunlarımız yaşamasın” diye 
bir derdimiz oldu. Eğer devlet ile millet bu-
luşmazsa, devlet ile millet kucaklaşmazsa, 
devlet ayrı bir istikamete, millet ayrı bir 
istikamete bakarsa, oradan adaletsizlik do-
ğar, oradan zulüm doğar, baskı doğar. İşte 
biz on yıllar boyunca bunu yaşadık. Devlet 
başka bir istikamete baktı, millet başka 
bir istikamete baktı. Devlet, milletin has-
sasiyetlerini, milletin değerlerini, milletin 
taleplerini önemsemedi. Devlet, milletin 
çığlığına, feryadına, arzu ve isteklerine 
hiçbir zaman kulak kesilmedi. 12 yıl bo-

yunca, bizim verdiğimiz mücadele, devlet 
ile milleti kucaklaştırma mücadelesi oldu. 
Bütün yatırımlarımızı bu amaçla yaptık. 
Bütün reformlarımızı, devlet ile milleti 
kucaklaştırmak amacıyla yaptık. İstedik 
ki devlet, Hakkâri’nin mezrasındaki insanı 
da, Ankara Kuşcağız Mahallesi’ndeki gece-
konduluyu da, İstanbul Sultanbeyli’deki 
yoksulu da görsün, fark etsin, onun dertle-
rine çözüm üretsin. 12 yıl boyunca, devlet 
ile millet arasındaki mesafeleri kapatmak, 
engelleri kaldırmak, devletin milletini gör-
mesini, milletin de devletine güvenmesini 
sağlamak için gayret gösterdik.

Kardeşlerim... 

Biz, devlet ve millet diye iki ayrı tarafı, iki 
ayrı cepheyi asla kabul etmiyoruz. Devlet, 
milletin devletidir. Millet varsa devlet 
vardır. Devlet, milletin ancak ve ancak 
hizmetkârıdır. Milletine tepeden bakan, 
milletini horlayan, tersleyen, iteleyen ve 
öteleyen bir devlet anlayışı, bizim tarihimi-
ze, bizim devlet ve medeniyet anlayışımıza 
tamamen terstir. Bizde ne yaptılar? Devle-
ti, milletten ayrı bir yere koydular, milletin 
adeta karşısına koydular. Devletin etrafın-
da kümelenen bir bürokratik yapı oldu. 
Devletin etrafında kümelenen işadamları 
oldu, medya oldu, seçkinci bir çevre oldu. 
Devlet, milletinden koptu, milletine me-
safeli durdu, milletin değerlerini, milletin 
taleplerini kendisi için adeta bir tehdit 
olarak gördü. İşte 12 yıl içinde, devlet ile 
milletin arasında ne kadar mesafe varsa, 
onları kaldırmak için çalıştık. Devletin, 
kendisine tehdit olarak gördüğü ne ka-
dar özgürlük varsa, onları zincirlerinden 
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kurtarmanın mücadelesini verdik. Devlet 
ne yapıyordu? “Sen başörtülüsün, okula 
gidemezsin, kamuda çalışamazsın, üniver-
sitede okuyamazsın” diyordu. “Ya inancı-
nın gereği olan başörtüsünü çıkaracaksın 
ya da kapıcı olarak kalacaksın, ev hanımı 
olarak kalacaksın, evlerde hizmetçi, te-
mizlikçi olarak kalacaksın, yoksul geldin, 
yoksul gideceksin, işçisin sen, işçi kal…” 
Devlet bunu söylüyordu. İşte biz, devletin 
milletine yaptığı bu zulmü ortadan kal-
dırdık. Devletin tehdit olarak gördüğü bir 
hakkı, hak sahiplerine teslim ettik, hem 
toplumsal barışı sağladık, hem de devlet 
millet kucaklaşmasını sağladık. Ne diyor-
du devlet? “Senin etnik kökenin şu, senin 
kültürünü kabul etmiyorum, senin inan-
cını, senin ana dilini, senin ifade özgürlü-
ğünü kabul etmiyorum” diyordu. Devlet, 
kendi insanını devlet görmezden geliyor, 
yok sayıyor, inkâr ediyordu. 12 yılda ver-
diğimiz mücadeleyle, işte bu anlamsız ya-
sakları da ortadan kaldırdık. Devlet, belli 
bölgelere yatırım yaparken, belli bölgelere 
hizmet götürürken, belli bölgeleri de ihmal 
ediyordu. Biz ne yaptık? 780 bin kilometre-
karenin tamamını kucakladık, tamamına 
hizmet taşıdık. Okullar, üniversiteler inşa 
ettik; yollar, barajlar, hastaneler inşa ettik. 
Nerede insan varsa, en hızlı, en kaliteli 
hizmetle oraya ulaşmanın çabası içinde 
olduk. Dikkatinizi çekiyorum: Devletle 
millet arasındaki mesafe daraldıkça, hem 
devlet yüceldi, hem millet yüceldi. Mesa-
feler ortadan kalktıkça, sınırlar, yasaklar, 
kısıtlamalar ortadan kalktıkça, ekonomi 
büyüdü, kardeşlik büyüdü.

Sevgili kardeşlerim... 

10 Ağustos’ta, inşallah, devlet ile millet 
arasındaki bir mesafe daha ortadan kalkı-
yor. 10 Ağustos’ta inşallah devlet ile millet 
daha bir muhabbetle kucaklaşıyor. 10 
Ağustos’ta, artık millet devletin en tepesi-
ne, devletin zirvesine ulaşıyor ve devlet ile 
millet artık bir oluyor, bütün oluyor. Geç-
mişte elbette sivil Cumhurbaşkanlarımız 
oldu. Merhum Özal, sivil Cumhurbaşkan-
larımızdan biriydi, milletin içinden gelen 
bir Cumhurbaşkanıydı. Sayın Gül, aynı 
şekilde, bizim aramızdan çıkmış, sivil, mil-
letin içinden gelmiş bir Cumhurbaşkanıy-
dı. Ancak, Cumhurbaşkanlığı makamı öyle 
şekillenmişti ki, devlet millet kucaklaş-
masını tam olarak tesis edemiyordu. İşte 
10 Ağustos’ta, inşallah bu ayrım ortadan 
kalkıyor. 10 Ağustos’ta, Cumhurun başına, 
Cumhurun içinden biri geliyor, hem de 
Cumhurun vereceği oylarla geliyor. 

Kardeşlerim... 

10 Ağustos’tan itibaren devlet, artık tama-
men milletin egemenliği altına giriyor. Ar-
tık devlet ile millet ayrı olmayacak. Artık 
devlet, milletine bir öcü gibi, bir tehdit gibi 
bakmayacak. Devlet, işini gücünü bırakıp, 
kendisini milletten korumak için anlamsız 
tedbirler alan bir yapı olmayacak. Millet ne 
tarafa bakıyorsa, devlet de o tarafa baka-
cak. Bize sürekli şunu söylüyorlar: “Taraf-
sız olacak mısın?” diyorlar. Hayır, ben eğer 
Cumhurbaşkanı olursam, tarafsız olmaya-
cak, milletin tarafını tutan bir Cumhurbaş-
kanı olacağım. Ben, eğer milletim takdir 
eder de beni seçerse, devleti milletinden 
koruyan değil, milletini bir tehdit olarak 
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gören değil, devleti ile milletini kucaklaştı-
ran bir Cumhurbaşkanı olacağım.

Kardeşlerim…

Cumhuriyet Halk Partisi, kendisini her za-
man devletin partisi olarak gördü, statüko-
nun partisi olarak gördü ve milletle irtibat 
kuramadı. Milliyetçi Hareket Partisi, zaten 
şu andaki Genel Başkanı Devlet Bahçeli 
idaresinde CHP’ye vagon olmuş, CHP’nin 
ve Pensilvanya’nın elinde oyuncak olmuş 
gidiyor. Onlar bir araya geldiler, statüko-
nun başına bir reis seçmek istiyorlar. Ama 
biz milletimizle birlikteyiz, Cumhurla 
birlikteyiz ve bizim gayemiz, Cumhura 
bir başkan seçmek, yani Cumhurbaşkanı 
seçmek. İşte onun için diyorum ki, CHP’ye 
gönül veren kardeşlerim, MHP’ye, HDP’ye, 
diğer partilere gönül veren kardeşlerim, 
statükonun adaylarına değil, gelsinler, 
milletin adayına, Cumhurun adayına oy 
versinler. Bütün teşkilatımızın, özellikle 
Ankara teşkilatımızın, milletimize bunu 
anlatmalarını özellikle rica ediyorum. Re-
cep Tayyip Erdoğan milletin adayıdır, 77 
milyonun adayıdır, Cumhurun adayıdır. 
Biz seçimi inşallah kazandığımızda, statü-
ko kazanmış olmayacak, emin olunuz ki, 
millet kazanmış olacak, Türkiye kazanmış 
olacak, 77 milyon kazanmış olacak.

Kardeşlerim…

Şu içinde bulunduğumuz Kuşcağız 
Mahallesi’nde Sünniler de vardı, Aleviler 
de vardı. Türkler de vardı, Kürtler de vardı, 
diğer etnik kökenlere mensup vatandaşla-
rımız da vardı. Biz, Kuşcağız’ın çehresini 

değiştirirken, burayı böyle modern bir 
semt hâline dönüştürürken, hiçbir ayrım 
yapmadık. İşte şu anda, bu modern ma-
hallede, Alevi, Sünni, Kürt, Türk, Arap, 
Çerkez, Roman, Gürcü hep birlikte yaşıyor, 
aynı hizmeti alıyor ve kardeşçe yaşıyor. 
Ekonomi büyüdükçe bundan 77 milyon 
eşit derecede istifade etti. Devletin itiba-
rı arttıkça bunu 77 milyon hep birlikte 
hissetti. Yapılan her yatırım, ayrım yapıl-
maksızın 77 milyonun her bir ferdi için 
yapıldı. 12 yıl boyunca milleti bir olarak, 
beraber olarak kucakladık; bundan sonra 
da, hangi makamda olursak olalım, mil-
leti bir ve beraber olarak kucaklayacağız. 
12 yıl boyunca, nasıl ki 780 bin kilomet-
rekareye, 77 milyona hizmet taşıdıysak, 
hiçbir ayrım yapmadan, bundan sonra da 
memleketin her köşesine hizmet götürme-
nin mücadelesi içinde olacağız. Biz, 12 yıl 
boyunca sadece bize oy verenlerin Hükü-
meti olmadık, sadece bize oy verenlerin 
Cumhurbaşkanı da olmayız. Sadece bizi 
sevenlerin Başbakanı olmadık; bundan 
sonra da, eğer seçilirsek, bizi sevenlerin ve 
sevmeyenlerin hep birlikte Cumhurbaşka-
nı oluruz. Bilmenizi isterim ki, seçilmemiz 
durumunda, başlattığımız hiçbir iş, hiç-
bir yatırım yarım kalmayacak. Kuşcağız 
Mahallesi’nin sorunlarıyla da, Atapark’ın, 
Ufuktepe’nin sorunlarıyla da, Keçiören’in, 
Kızılcahamam’ın, Çubuk’un, Bala’nın, 
Güdül’ün, Beypazarı’nın, diğer tüm ilçele-
rin sorunlarıyla da bizzat ilgilenecek, hep-
sinin takipçisi olacağım. 30 Mart’ta, bize, 
Pensilvanya İhanet Çetesi’yle mücadele 
yetkisini verdiniz. Ulusal güvenliğimizi 
tehdit eden bu çeteyle mücadelemiz, in-
şallah, seçildiğimiz takdirde çok daha üst 



Recep Tayyip ERDOĞAN

414

düzeyde devam edecek. Yine 30 Mart’ta, 
Çözüm Süreci için, Millî Birlik ve Kardeş-
lik Süreci için bize yetki verdiniz, destek 
verdiniz. Cumhurbaşkanı seçildiğimiz 
takdirde, Çözüm Süreci de aynı kararlılıkla 
ilerleyecek. Avrupa Birliği süreci, demok-
ratik reformlar, ekonomik büyüme, yatı-
rımlar; velhasıl her alanda politikalarımız, 
reformlarımız, atılımlarımız hız kesmeden 
sürecek. İnşallah, seçilmiş bir Cumhurbaş-
kanı ve seçilmiş bir Başbakanla, yani mil-
letin tam egemenliğiyle, Türkiye’yi 2023’e, 
ardından 2053 ve 2071’e taşımaya devam 
edeceğiz.

Sevgili kardeşlerim, sevgili Ankaralılar...

AK Parti’yi kurduğumuz andan itibaren, 
Ankara teşkilatımızla gerçekten çok ve-
rimli, çok başarılı bir mücadeleyi birlikte 
yürüttük. 8 seçime girdik ve hamdolsun, 
her birinde Ankara’da büyük başarılar 
elde ettik. Ankara’yı bir dünya başkenti 
yapmak için, kasaba görüntüsünden kur-
tarıp, sanayiinin, teknolojinin, ulaşımın, 
ticaretin başkenti yapmak için çok çalıştık. 
Ankara’yı, dünya mazlumlarının, mağdur-
larının, yoksullarının başkenti yapmak 
için birlikte mücadele verdik. Ankara, hem 
77 milyonun derdiyle dertlenen bir Baş-
kent hâline geldi hem de dünya mazlumla-
rının umudu bir Başkent konumuna yük-
seldi. Bu güzel iftar buluşması vesilesiyle, 
Ankara’da birlikte mücadele ettiğimiz, 
birlikte yol yürüdüğümüz, eski ve yeni tüm 
arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yeni bir 
yolculuğa hazırlanırken, kutlu bir vazifeye 
hazırlanırken, Ankara teşkilatımızdan, An-
karalı tüm kardeşlerimden burada helallik 

diliyorum. Her zaman ifade ediyorum: Bu 
bir ayrılış değil, bu bir bitiş değil. Allah’ın 
izniyle, bundan sonra da hep sizlerle birlik-
te olacak, sizlerle birlikte yürüyeceğiz. 10 
Ağustos’a kadar birlikte çalışacağız. İnşal-
lah, programımızda bir değişiklik olmazsa, 
8 Ağustos’ta sizlerle birlikte Ankara mitin-
gimizi yapacağız. 10 Ağustos’ta seçilirsem, 
birbirimizden kopmayacak, birbirimiz-
den ayrılmayacağız. Hem Ankara’yı hem 
Türkiye’yi büyütme mücadelesinde yine 
birlikte olacağız, yine omuz omuza olaca-
ğız. Bizlerden dualarınızı eksik etmeyin, 
Hacı Bayram Veli’nin şehri Ankara, bizler-
den dualarını esirgemesin. Şurada, yanı 
başımızda medfun Seyyid Abdülhakim 
Arvasi’nin şehri Ankara, bizlerden duaları-
nı eksik etmesin. Ankara’dan 10 Ağustos’ta 
çok güçlü bir destek bekliyorum. Ankara 
teşkilatımızdan 10 Ağustos sürecinde çok 
daha yüksek bir gayret bekliyorum. Unut-
mayın: Türkiye, bir ilki tecrübe edecek. 
Herkesin, bu tarihî günde sandık başına 
gitmesini, Yeni Türkiye’nin harcına oyla-
rıyla katkı vermesini bekliyorum. Allah 
ömür verirse, bundan 30-40 yıl sonra, 
çocuklarınıza, torunlarınıza, ilk seçim-
lerde oy kullandığınızı, halkın seçtiği ilk 
Cumhurbaşkanı için oy verdiğinizi önemli 
bir hatıra, bir gurur vesikası olarak anlata-
caksınız. Hepinizden Allah Razı olsun di-
yorum. Bir kez daha bana, haklarınızı helal 
etmenizi sizlerden rica ediyorum. Açılışını 
yaptığımız bu muhteşem hizmetin, Aile Ya-
şam Merkezi’nin hayırlı olmasını diliyor, 
Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Keçiö-
ren Belediyemize teşekkür ediyor, hepinizi 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, 
var olun, Allah’a emanet olun.
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Sevgili Eskişehirliler, çok değerli kardeşle-
rim, değerli hanımefendiler, beyefendiler...

Bugün bir kez daha sizleri en kalbî duygu-
larımla, hasretle, muhabbetle selamlıyo-
rum. Eskişehir’e, bugün bir kez daha bizi 
coşkuyla kucakladığı için teşekkür ediyo-
rum. Rabbim sizlerden razı olsun. Rabbim, 
kardeşliğimizi, muhabbetimizi inşallah 
daim eylesin.

Sevgili kardeşlerim…

12 Yıllık Başbakanlık dönemimde, asla 
unutamadığım ve inşallah hiç unutma-
yacağım müstesna anlar oldu. Misal; 
yıllardır bitirilemeyen Bolu Tüneli’ni ta-
mamlayıp, hizmete açmak, o anı yaşamak 
benim için müstesna bir an oldu. Yıllardır 
bitirilemeyen Karadeniz Sahil Yolu’nu ta-
mamlayıp hizmete açmak, benim için unu-

Eskişehir Hızlı Tren 
Açılış Töreni

Eskişehir  | 25 Temmuz 2014
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tulmayacak bir hatıra oldu. Marmaray’ın 
açılışı, aynı şekilde benim için büyük bir 
gurur vesilesi oldu. Çocuklarımıza yeni 
okullar açmak, onlara bilgisayar vermek, 
onların ellerine ücretsiz kitaplarını teslim 
etmek, tablet bilgisayarlar vermek, benim 
için büyük bahtiyarlık oldu. Milletimizi, 
köhne, sağlıksız, yetersiz sağlık sistemin-
den kurtarmak; milletimizi modern, in-
sanca hizmet alacağı, tertemiz hastanelere 
kavuşturmak, benim için aynı şekilde mut-
luluk vesilesi oldu. Daha nice böyle anlar, 
böyle gurur tablolarına şahit oldum. Nice 
büyük temeller attık, nice büyük açılışlar 
gerçekleştirdik. İşte, böyle unutulmaz bir 
anı, böyle unutulmaz bir gurur tablosu-
nu, bundan 5 yıl önce, 13 Mart 2009’da, 
Eskişehir’de yaşadım. Ankara-Eskişehir 
arasına inşa ettiğimiz ilk hızlı tren hattı-
nı tamamlamış, hızlı trenle Ankara’dan 
buraya gelmiş, burada o muhteşem açılışı 
yapmıştık. Allah’a hamdolsun, 5 yıldır Hız-
lı Tren sorunsuz şekilde çalışıyor. Orada 
kalmadık, hem Ankara’yı hem Eskişehir’i 
Hızlı Tren’le Konya’ya bağladık. O hat da 
sorunsuz şekilde işliyor. Bir önemli hat-
tımız da, Eskişehir-İstanbul arasıydı. Çok 
çalıştık, dağları aştık, nehirlerin üzerinden 
geçtik. Sabotajlara rağmen, engelleme, 
yavaşlatma çalışmalarına rağmen, işte o 
hattı da bitirdik ve bugün onu da hizmete 
alıyoruz. Bu unutulmaz anı bizlere yaşatan 
Rabbime sonsuz hamdolsun. Türkiye’nin, 
bizlerin, bugünleri görmesini nasip eden 
Allah’a sonsuz hamdolsun.

Kardeşlerim... 

Bugün sadece Eskişehir için değil, An-
kara için, Bilecik için, Kocaeli, Sakarya, 
İstanbul ve Konya için de önemli bir gün. 
İlk önce, 2009’da, Hacı Bayram Veli’nin 
şehri Ankara ile, Yunus Emre’nin şehri 
Eskişehir’i kucaklaştırmıştık. Ardından, 
Hazreti Mevlana’nın şehri Konya’yı bu 
kucaklaşmaya dahil ettik. Bugün de, Eyüp 
Sultan Hazretleri’ni, Aziz Mahmut Hüdai 
Hazretleri’ni, Sultan Fatih’i, bu hayali ilk 
kez kuran Sultan Abdülhamit’i bu hal-
kaya dahil ediyoruz. İlk önce, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin modern Başkenti Anka-
ra ile Türk Dünyası’nın Kültür Başkenti 
Eskişehir’i birleştirmiştik; sonra da Ana-
dolu Selçuklu Devleti’nin kadim başkenti 
Konya’yı bu hatta dahil etmiştik. İşte şimdi 
de, Osmanlı Cihan Devleti’nin muhteşem 
Başkenti İstanbul’u, bu başkentlerle kucak-
laştırıyoruz.

Kardeşlerim…

Ankara ile Eskişehir arası, 1 saat 15 dakika-
ya düşmüştü. Eskişehir-Konya arası, 1 saat 
40 dakikaya düşmüştü. Şimdi bu açtığımız 
yeni hatla, Eskişehir’den Bilecik sadece 32 
dakika. Eskişehir Sakarya arası 1 saat 10 
dakika. Eskişehir Kocaeli, 1 saat 38 dakika. 
Eskişehir-İstanbul arası da artık 2 saat 20 
dakika. Şu anda, Ankara’dan İstanbul, ar-
tık 3.5 saat. Bunu daha da düşüreceğiz. Hat 
üzerindeki tüm diğer işler tamamlanınca, 
Hızlı Tren maksimum hıza ulaşacak ve in-
şallah, Ankara’dan İstanbul, 2.5 saat içinde 
alınabilecek. Burada elbette durmuyoruz. 
Yakın bir zamanda, Osmanlı’nın bir baş-
ka kadim başkentini, Bursa’yı da bu hatta 
bağlıyoruz; orada çalışmalar hızla devam 
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ediyor. Yozgat, Sivas ve bununla bağlantılı 
Erzincan Erzurum hattı hızla devam edi-
yor. Bu ağı çok daha genişletecek, Şanlıur-
fa, Adana, Mersin, Antalya, Kayseri, Kars, 
Trabzon ve daha nice şehrimizi de Hızlı 
Tren’le buluşturacağız.

Kardeşlerim…

Eskişehir, bir sanayi şehri, bir üniversite 
şehri, bir kültür şehri olduğu kadar, artık 
ulaştırmanın da merkez şehri, bir Hızlı 
Tren şehri konumuna yükseldi. Buradaki, 
Eskişehir’deki TÜLOMSAŞ Demiryolu Fab-
rikası ilk buharlı lokomotifi, Karakurt’u 
imal etmişti. Şimdi de bu fabrika, inşallah, 
Hızlı Trenlerimizi imal etmeye başlayacak. 
Projeler hazırlandı; 2017’de, Türkiye’nin 
Millî Yüksek Hızlı Trenini artık Eskişehir 
üretecek. TÜLOMSAŞ, hem hızlı tren-
lerimizi üretecek hem de artık dünyaya 
ürettiklerini ihraç eden bir konuma yük-
selecek.

Kardeşlerim…

Evet… Bugün, unutulmaz bir anı, unutul-
maz bir gurur ve bahtiyarlık tablosunu bir-
likte yaşıyoruz. Burada sizlere şunu özel-
likle sormak istiyorum; sizlerin de, kendi 
kendinize bunu sormanızı rica ediyorum: 
Eğer, Türkiye, 2002 yılındaki manzara ile, 
o günün şartları ile yoluna devam etseydi, 
biz bu muhteşem gurur tablosunu yaşaya-
bilir miydik? Yamalı bohça gibi koalisyon-
lar, sanal gerilimler, ufuksuz, vizyonsuz 
Hükümetler iş başında olsaydı, Türkiye 
ve Eskişehir bu gururu yaşayabilir miydi? 
Çeteler, mafya, vesayet sistemi devam et-

seydi, Türkiye ve Eskişehir bu muhteşem 
anı acaba görebilir miydi? İnanın, bundan 
12 yıl önce, Hızlı Tren bir hayalden öteye 
geçemezdi. Hükümetlerin zaten böyle bir 
vizyonu yoktu; hatta vatandaşlarımız dahi 
böyle bir hayali ulaşılamaz görüyordu. 
Ama Türkiye işte bunu başardı. Türkiye 
azmetti, gayret etti, çalıştı, ter döktü ve işte 
bunu başardı. Biz artık, Avrupa kentlerine 
bakıp, orada hızlı trenleri görüp, oralara 
hayranlık duyacak değil, kendisine hay-
ranlık duyulan bir milletiz. Biz, hayal eden, 
hayallerini gerçeğe dönüştüren bir ülkeyiz. 
Sadece karayollarında değil, sadece hızlı 
trende değil, savunma sanayiinde, eğitim-
de, sağlıkta, adalette, emniyette, enerjide, 
çevrede, konutta; hemen her alanda dün-
yanın öncüsü olmaya aday bir ülkeyiz. Hiç 
kuşkunuz olmasın, burada durmayacağız. 
Ulaştığımız her hedef, bizim için yeni bir 
başlangıçtır. Tamamladığımız her yatırım, 
her proje, bizim için bir yenisinin başlan-
gıcıdır. Gelişmiş ülkelerde ne varsa, aynı-
sı, hatta daha da fazlası bizde de olacak. 
Türkiye, inşallah, bölgesinin ve dünyanın 
parlayan yıldızı olmaya devam edecek.

Kardeşlerim…

10 Ağustos’ta gerçekleşecek Cumhurbaş-
kanlığı seçimleri de, inanın, milletimiz 
için, ülkemiz için bir gurur vesilesidir. 
Türkiye, duble yollar inşa ederken, hızlı 
tren hatları inşa ederken, okullar, üniver-
siteler, hastaneler, barajlar inşa ederken; 
demokrasi ve özgürlük alanında da ilkleri 
gerçekleştiriyor. Araçlar için nasıl otoyol-
lar inşa ediyorsak, demokrasi otobanını 
da dünyanın en ileri standartlarına kavuş-
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turmanın mücadelesini veriyoruz. İşte bu 
amaçla, yaptığımız Anayasa değişikliğiyle, 
Cumhurbaşkanını halkın seçmesini sağ-
ladık. 10 Ağustos’ta, milletimiz sandığın 
başına gidecek ve Cumhurun başını bizzat 
kendisi seçecek.

Kardeşlerim…

10 Ağustos’ta, Eski Türkiye ile Yeni Tür-
kiye arasında bir tercih yapacaksınız. 
Sizler de izliyorsunuz. Eski Türkiye, şu 
anda koalisyon hâlinde karşımızda saf 
tuttu. Soruyorum: Mevcut Cumhurbaşkanı 
adaylarının, onları destekleyen partilerin, 
Hızlı Tren diye bir hayalleri var mı, olabi-
lir mi? Bizim karşımızda saf tutanların, 
demokratik, özgür, öncü Türkiye diye bir 
dertleri var mı, olabilir mi? CHP, es kaza 
iktidara gelse, bunları başarabilir miydi, 
başarabilir mi? MHP, farzı muhal, iktida-
ra gelse, Türkiye’ye bu anları yaşatabilir 
miydi? Onların şu anda dertleri başka. 
Onlar, vatana ihanet içindeki Pensilvanya 
ile, bölgemizdeki Türkiye düşmanlarıyla 
ortak hareket ediyor, Türkiye’yi durdur-
manın, yavaşlatmanın, engellemenin içine 
giriyorlar. Bakın bu zihniyet, Hızlı Tren 
hatlarına sabotaj düzenleyen zihniyettir. 
Bu zihniyet, ülkenin bu büyük sevinciyle 
sevinemeyen, bu sevince kulp takmaya 
çalışan zihniyettir. Bu zihniyet, Türkiye’yi 
kara trene mahkûm eden, ebediyen de ona 
mahkûm etmek isteyen zihniyettir. Onlar, 
Eski Türkiye’yi geri getirmek istiyorlar. 
Onlar, o eski koalisyon günlerine, kriz gün-
lerine, gerilim günlerine, yasak, yoksulluk 
ve yolsuzluk günlerine Türkiye’yi geri gö-
türmek istiyorlar. Biz ise, 12 yıl boyunca 

yaptıklarımıza yenilerini eklemek için bu 
yolculuğa çıktık. Daha fazla hızlı tren hattı, 
daha fazla yol, okul, üniversite, konut, baraj 
yapmak için bu yola çıktık. 10 Ağustos’ta, 
Eski Türkiye ile Yeni Türkiye sandıkta 
milletin huzuruna çıkacak. Eskişehir’in, 
Yeni Türkiye’den yana olacağına yürek-
ten inanıyorum. Kimin hangi partiden 
olduğu, kimin hangi partiye gönül verdi-
ği hiç önemli değil. Bu seçimde partileri 
bir kenara bırakacak, ya Eski Türkiye’nin 
monşer adaylarına, ya da Yeni Türkiye’nin 
ve milletin adayına oy vereceksiniz. Ku-
tuplaştıranlara değil, korkutanlara değil, 
Türkiye’yi içine kapatmak isteyenlere de-
ğil; Türkiye’yi İsrail’e nöbetçi ülke yapmak 
isteyenlere değil, inşallah tam bağımsız 
Türkiye’nin adayına destek olacaksınız. Biz 
de, eğer seçilirsek, 77 milyonu bir ve bera-
ber kucaklamaya devam edecek; Türkiye’yi 
çok daha ileri seviyelerle, çok daha büyük 
hizmetlerle buluşturacağız.

Sevgili Eskişehirliler, sevgili kardeşlerim... 

Tü r k  D ü nya s ı n ı n  Kü l t ü r  B a ş ke n t i 
Eskişehir’den, bir önemli hususu da vurgu-
lamak istiyorum. Bakın, İsrail’in Gazze’de 
başlattığı barbarca katliam tüm hızıyla 
devam ediyor. Birleşmiş Milletler katliama 
karşı sessiz, hatta İsrail’in şımarıklığına 
destek veriyor. Dünyadaki birçok devlet, 
bu zulüm karşısında susuyor. Bizim de ko-
nuşmamız, bu katliamı eleştirmemiz, hem 
içeride, hem dışarıda birilerini rahatsız 
ediyor. Dışarıda, sözlerimizi çarpıtarak, 
bizi antisemitist gibi göstermeye çalışarak, 
ahlaksızca bir kampanya yürütüyorlar. İçe-
ride de, bu CHP, MHP, Pensilvanya ve ma-
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lum medya, İsrail’in işini kolaylaştırmak 
için her türlü çirkinliği yapıyor, ahlaksızca 
iftiraları, yalanları gündeme taşıyorlar. 
Gündemi Gazze’den alıp, şimdi başka yer-
lere çekmek istiyorlar. Bizi güya oyalayıp, 
Gazze için susmamızı istiyorlar. Maalesef, 
bunun için de, Türkmen kardeşlerimizi 
istismar ediyorlar. Bakın burada çok açık 
konuşacağım. Türkmenlerin sorunları, 
ne CHP’nin, ne MHP’nin, ne de bu acemi 
monşerin asla umurunda değil. Eğer bun-
lar, Türkmenleri dert edinselerdi, sorum-
suzca açıklamalar yapıp, Türkmenlerin 
şartlarını daha da zorlaştırmazlardı. 3 tane 
oy için, şu anda, Türkmen kardeşlerimizin, 
Uygur Türkü kardeşlerimizin güvenliğini 
tehlikeye atıyorlar. Bizim Türkmen kar-
deşlerimiz için ne yaptığımızı gerçekten 
öğrenmek istiyorlarsa, gitsinler, Irak’ın, 
Suriye’nin Türkmenlerine sorsunlar. Sora-
mazlar. Çünkü dertleri Türkmenler değil, 
dertleri İsrail’e dalkavuk olmak. Eğer dert-
leri Türkmenler olsa, bu kadar sorumsuz, 
bu kadar pervasız, bu kadar ahlaksız dav-
ranmazlardı. Ne diyor bu monşer aday? 
“Gazze’yi, Rabia’yı bırak, Türkmenlere 
bak” diyor. Şuna bak ya… Bir ay içinde, 
babasının hatırasını sattı, davasını sattı, 
kendi tarihini sattı, tıpkı CHP Genel Mü-
dürü gibi, yalancı, iftiracı, üstelik de Arap 
kardeşlerimize düşman bir ırkçı hâline 
geldi. Gidin, bu monşere Türkmen nedir, 
nerelerde yaşar, sorunları ne diye sorun, 
inanın bilmez. Buradan, CHP, MHP ve on-
ların her telden çalan monşer adaylarına 
sesleniyorum: Türkmenlere kötülük yapı-
yorsunuz. Türkmenlerin can güvenliğini 
tehlikeye atıyorsunuz. Türkmenleri istis-

mar ederek, komik duruma, rezil duruma 
düşüyorsunuz.

Ey MHP… 

Türkmenleri bu kadar düşünüyorsun da, 
senin Pensilvanya’nın kuyruğunda ne işin 
var? Adana’da, Türkmenlere insani yardım 
götüren tırları durduran bu Pensilvanya 
değil mi? Bir yandan Pensilvanya’nın uşa-
ğı olacaksın, biz inlerine girerken itiraz 
edeceksin, ihaneti savunacaksın; bir yan-
dan da Türkmen diyeceksin. Bir yandan 
Sosyalist İşçi Partisi’yle, Devrimci Halk 
Partisi’yle aynı çatı altında toplanacaksın, 
sonra da çıkıp Türkmen diyeceksin. Benim 
MHP’li kardeşim, gerçek milliyetçi karde-
şim bu tutarsızlığa, MHP’nin bu pısırıklığı-
na inşallah gereken cevabı verecek. Çünkü 
benim MHP’ye gönül vermiş kardeşim, 
bizim Türkmenlere ne yaptığımızı çok çok 
iyi biliyor. Bu Hükümet, tarihte hiç olmadı-
ğı kadar Türkmenlerin yanında ve olmaya 
da devam edecek. Bu Hükümet, bunlar gibi 
ırkçılık yapmadı, yapmayacak; hem Gazze, 
hem Rabia, hem de Suriye, Irak demeye 
devam edecek. Çünkü biz büyük devletiz. 
Allah’ın izniyle, bugüne kadar olduğu gibi, 
bundan sonra da dünyanın tüm mazlumla-
rına, özellikle de Türklere, akrabalarımıza 
ulaşmaya, onlara el uzatmaya devam ede-
ceğiz. 

Kardeşlerim…

Bugün, ülkemiz, milletimiz, başta Eskişe-
hir olmak üzere, Bilecik, Sakarya, Kocaeli 
ve İstanbul için büyük bir gurur anını hep 
birlikte yaşıyoruz. Bize bu muhteşem anı 
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yaşattığı için Rabbime bir kez daha hamde-
diyorum. Milletimize, bize destek verdiği, 
bizden hayır dualarını esirgemediği; bizi 
kendisine hizmetkâr olarak tayin ettiği 
için teşekkür ediyorum. Bu büyük pro-
jenin gerçekleşmesinde emeği olan, eski 
Bakanımız Binali Yıldırım’a, yeni Baka-
nımız Lütfi Elvan’a, Türkiye Cumhuriyeti 
Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü’ne, 
tüm mimar, mühendis, işçi kardeşlerime, 
yüklenici firmalara teşekkür ediyorum. 
Rabbim, Hızlı Tren’in yolunu açık eyle-
sin. Rabbim, tüm yolcuları ve çalışanları 
kazalardan muhafaza eylesin. Hızlı Tren, 
Eskişehir’e hayırlı olsun. Şimdiden Ra-
mazan Bayramınızı tebrik ediyorum. Biz 
bu büyük gurur anını yaşarken, Gazze’de, 
Suriye’de, Irak’ta, Mısır, Libya’da zulüm 
gören kardeşlerimize de rabbim Bayramı 
bayram gibi yaşatsın, onlara da ferahlık 
nasip eylesin diyorum. Şimdi biz hızlı 
trenle Bilecik’e, oradan İstanbul’a geçecek, 
oralarda da bu büyük coşkuyu yaşayacağız. 
Eskişehir’i Allah’a emanet ediyorum. 10 
Ağustos’ta mutlaka sandığa gidin, mutlaka 
Yeni Türkiye’nin harcına katkıda bulunun 
diyorum. Tekrar hayırlı olsun diyor, sizleri 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
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Sevgili Bilecikliler, sevgili kardeşlerim, de-
ğerli hanımefendiler, beyefendiler... 

Sizleri en kalbî duygularımla, hasretle, 
muhabbetle selamlıyorum. Buradan 
tüm Bilecik’e, Bilecik’teki tüm kardeşle-
rime selamlarımı, sevgilerimi yolluyo-
rum. Bozüyük’ü, Gölpazarı’nı, İnhisar’ı, 
Osmaneli ’ni ,  Pazar yeri ’ni ,  Söğüt ’ü , 
Yenipazar’ı, oralarda yaşayan tüm kardeş-

lerimi de gönülden selamlıyorum. Alperen-
ler Serdarı Ertuğrul Gazi’yi, Bilecik’te bir 
kez daha hürmetle, minnetle yâd ediyor, 
mekânı inşallah cennet olsun diyorum. 
Ertuğrul Gazi’nin, oğlu Osman’a, “Beni üz, 
ama Şeyh Edebali’yi üzme” dediği, Osmanlı 
Cihan Devleti’nin gönül mimarı, muhte-
rem, merhum Şeyh Edebali’yi de rahmetle 
ve minnetle yâd ediyor, Allah O’ndan razı 
olsun diyorum. Dursun Fakı’yı, Mihal 

Bilecik Hızlı Tren Açılış 
Töreni

Bilecik  | 25 Temmuz 2014
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Gazi’yi, Söğüt’teki Alperenleri, Bilecik’in 
tüm şehitlerini de aynı şekilde hürmetle 
anıyor, Allah hepsinden razı olsun diyorum.

Kardeşlerim…

Bundan 13 yıl önce, 14 Ağustos 2001’de, 
Ak Parti’yi kurduk ve ülkemiz için, mil-
letimiz için kutlu bir yolculuğa başladık. 
Her zaman ifade ediyorum: Biz, büyük bir 
dava çınarının mirasçısı olarak, emanetçisi 
olarak bu kutlu yolculuğa çıktık. O dava çı-
narı, Selçuklu çınarıdır. O dava çınarı, Os-
manlı çınarıdır. O büyük dava çınarı, Tür-
kiye Cumhuriyeti çınarıdır. Selçuklu’nun 
büyük sultanı Alparslan, bizim rehberimiz 
oldu. Bilecik’te, Söğüt’te ilk tohumları atan 
Ertuğrul Gazi, Osman Gazi, onların hocası, 
Osmanlı’nın gönül mimarı Şeyh Edebali 
rehberimiz oldu. Biz, onların mirasını, on-
ların emanetini, onların dava şuuru ve dava 
ahlakını kendimize azık edindik. Onların 
ufkunu kendimize ufuk edindik. Onların 
hayallerini, hedeflerini, onların medeniyet 
muhayyilesini kendimize rehber olarak 
edindik. Allah’a hamdolsun, asırlar içinde 
yaşanan onca zorluğa rağmen, işte bugün 
buradayız, dimdik ayaktayız ve o büyük 
insanların hatıralarını en güçlü şekilde ya-
şatıyoruz. Onların emanetine sımsıkı sahip 
çıkıyoruz. Onların yolundan, izinden gidi-
yor, onların tavsiyeleriyle bu yolda yürü-
yoruz. Onlar hep büyük düşündü, bizler de 
büyük düşünüyor, büyük adımlar atıyoruz. 
Ertuğrul Gazi’den, Osman Gazi’den, Orhan 
Gazi’den bugünlere ulaşan dava sancağını 
gururla, onurla, şerefle taşıyoruz.

Kardeşlerim…

Bugün, işte bu kadim tarih içinde, bu 
kadim medeniyet yolculuğu içinde, çok 
önemli bir anı, muhteşem bir töreni yaşıyo-
ruz. Bakın, 2009 yılında, Cumhuriyetimi-
zin başkenti Ankara’yı, Türk Dünyası’nın 
başkenti Eskişehir ile Hızlı Tren aracılığıy-
la kucaklaştırdık. Ankaralı Hacı Bayram 
Veli’yi, Eskişehir’de Yunus Emre ile buluş-
turduk. Ardından, 2011 yılında, bu hatta, 
Anadolu Selçuklu Devleti’nin kadim baş-
kenti, Hazreti Mevlana’nın şehri Konya’yı 
ekledik. Şimdi bugün, bu modern ve kadim 
başkentleri, bu ulu insanları, Bilecik’le, Er-
tuğrul Gazi’nin, Şeyh Edebali’nin, Dursun 
Fakı’nın şehriyle kucaklaştırıyoruz. Adeta, 
Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet yolculu-
ğunu, Hızlı Tren hatlarıyla çok anlamlı bir 
şekilde farklı bir boyuta taşıyoruz.

Kardeşlerim... 

Eskişehir’de açılışı yaptık. Bilecik’te şu an 
açılış yapıyoruz. Buradan İstanbul’a geçi-
yor, orada açılışı tamamlıyoruz. Bugün bu 
yaptığımız açılışla; Ankara ile Bilecik arası 
1 saat 47 dakikaya düşüyor. Ankara’dan 
inşallah binlerce yolcu Hızlı Tren’e bine-
cek, gelecek, Bilecik’i, Ertuğrul Gazi’yi, 
Şeyh Edebali’yi, Dursun Fakı’yı ziyaret 
edecekler. Bilecik’li kardeşlerim hızlı tre-
ne binecek, 1 saat 47 dakikada Ankara’ya 
ulaşacaklar. Bitmedi… Konya’nın tarihî 
ve manevi havası ile Bilecik’in tarihî ve 
manevi havası, bu açtığımız hatla, 2 saat 
11 dakikaya düşüyor. Eskişehir artık 32 
dakika. İstanbul, bu hat sayesinde 1 saat 
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48 dakika. Dağları deldik. Toplam 41 ki-
lometre uzunluğunda 31 tünel yaptık. 15 
kilometre uzunluğunda 27 viyadük yaptık. 
Bilecik’i, bugün itibariyle, sapa bir şehir, 
ulaşılması güç bir şehir olmaktan çıkardık, 
inşallah hem Türkiye’nin, hem dünyanın 
şehirlerine yakınlaştırdık. Bilecik’e bir de 
ayrıcalık yaptık. Hızlı Tren’in her şehirde 
1 istasyonu var ama Bilecik’te, Merkez 
ve Bozüyük olmak üzere 2 istasyon var. 
Yakında Bursa’yı da Bilecik’te bu hatta bağ-
lıyoruz. Ardından, Edirne’den Kars’a ka-
dar, Kayseri’den Şanlıurfa’ya, Denizli’den 
Antalya’ya kadar, bu ağı genişleteceğiz.

Kardeşlerim…

Biz, Türkiye için, ülkemiz ve milletimiz 
için bir hayal kurduk, işte bugün o büyük 
hayali gerçeğe dönüştürüyoruz. Unut-
mayın, Osmanlı Cihan Devleti’nin büyük 
yolculuğu, Şeyh Edebali’nin bir rüyasında 
tecelli etmişti. İşte biz de bu rüyaların, 
bu hayallerin peşine düştük ve Türkiye’yi 
bugünlere taşıdık. Allah’a hamdolsun, 
gelişmiş ülkelerde ne varsa, Türkiye de 
çok hızlı şekilde o imkânlarla buluşuyor. 
Türkiye’nin 81 vilayeti, modern okullar-
la, hastanelerle, baraj, konut, bölünmüş 
yollarla, hızlı tren hatlarıyla buluşuyor. 
Türkiye çok hızlı şekilde değişiyor. Koa-
lisyon dönemleri artık geride kaldı. Kaos 
dönemleri, kriz dönemleri artık geride 
kaldı. İstikrarsızlık, gerilim, çatışma dö-
nemleri geride kaldı. İçine kapanık, pasif, 
gündemi belirlenen Türkiye dönemleri 
artık geride kaldı. Şimdi istikrar var, güven 
var. Şimdi önünü görebilen, öncü bir Tür-
kiye var. Şimdi gündemi belirlenen değil, 

gündem belirleyen bir Türkiye var. Allah’a 
hamdolsun, yeniden Alparslan’ın, Ertuğrul 
Gazi’nin, Osman Gazi’nin, Fatih’in izinden 
yürüyen bir Türkiye var.

Kardeşlerim…

Türkiye’nin bu kutlu yolculuğu inşallah 
kesintisiz devam edecek. 12 yılda çok bü-
yük işler yaptık, inşallah çok daha fazlasını 
yapacağız. Biz muhalefet gibi değiliz. On-
ların vizyonu yok, bizim vizyonumuz var. 
Onlarda ufuk yok, bizde ufuk var. Onlarda 
tarih bilinci, ecdada hürmet, dava şuuru 
yok ama bizde bunlar var. Onlar, iktidarda 
bulundukları dönemlerde Türkiye’yi kü-
çülttüler, daralttılar, Türkiye’nin itibarını 
zedelediler; biz ise ülkemizi büyüttük, 
bayrağımızın, vatanımızın, milletimizin 
itibarına daha da itibar kattık. Onlar ku-
tuplaştırıyor, biz kucaklaştırıyoruz. Onlar 
ayrımcılık yapıyor, biz kardeşliği savunu-
yoruz. Onlar Eski Türkiye diyor, biz Yeni 
Türkiye’nin mücadelesini veriyoruz.

Bakın kardeşlerim…

2002’de,  İsrail ,  bugün yaptığı  gibi , 
Filistin’de Cenin kentine girdi, 1.300 Filis-
tinliyi barbarca katletti. O günlerde, Baş-
bakan merhum Ecevit çıktı, bu soykırıma 
soykırım dedi. Merhum Ecevit’i adeta linç 
ettiler. Merhum Ecevit’e, 15 gün içinde 4 
kez, bu soykırım ifadesinden dolayı özür 
dilettiler. Ama şu anda, özür dileyen değil, 
özür dileten bir Türkiye var. Anamuhalefet 
Partisi CHP’nin Genel Müdürü’nü görüyor-
sunuz. “Gazze meselesinde Mısır arabulu-
cu olsun” diyor. Niye? Çünkü CHP demek, 
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Baas Partisi zihniyeti demektir. Kendisini, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin bir siyasi partisi 
gibi değil, Mısır’ın darbecisi gibi, Irak’ın, 
Suriye’nin Baas Partisi zihniyetinin tem-
silcisi gibi görüyor. Günlerdir, İsrail zul-
münün üzerini örtmek için, sabah akşam 
Hükümete iftira atıyor, yalan söylüyorlar. 
Şimdi de Türkmen kardeşlerimizi iftirala-
rına malzeme yapıyorlar.

Kardeşlerim…

Biz, büyük bir ülke olarak, nerede mazlum 
varsa, ona el uzatıyoruz. Elbette, Türkmen 
kardeşlerimizi, Türk ve akraba topluluk-
ları özellikle gözetiyoruz. Şu 12 yıl içinde, 
hiçbir Hükümetin yapmadığını biz yaptık. 
Dünyanın neresinde Türk varsa, akraba-
mız varsa, gittik, bulduk, onlara el uzattık. 
Bu çalışmaları daha etkili, daha koordineli 
yapabilmek için Yurtdışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar Başkanlığı’nı kurduk, TİKA’yı 
etkinleştirdik, sivil toplum kuruluşlarına 
ciddi destek verdik. Gittiğimiz birçok ül-
kede Türk kardeşlerimiz geldiler, “İlk defa 
bir Başbakan bizi ziyaret ediyor” dediler. 
Şu Söğüt’teki türbelere, anıtlara ihtiram 
gösteren biz olduk. Söğüt’e ihtiram göster-
diğimiz kadar, gittik, Moğolistan’daki ilk 
Türk anıtlarını ihya ettik, yolunu yaptık. 
Gittik, Etiyopya’da Harar Türklerini bul-
duk. Gittik, Sibirya’daki soydaşlarımıza el 
uzattık. Bütün anıtlarımızı elden geçirdik, 
restore ediyoruz. Bütün Türk toplulukları-
nı buluyor, onlara el uzatıyoruz. Bunu mu-
halefet de, CHP ve MHP de çok iyi görüyor. 
Ama onların derdi başka. Onlar, istismar 
siyasetiyle, İsrail’in işini kolaylaştırmaya 
çalışıyor. Dünyada Gazze için sesi en gür, 

en samimi çıkan ülke Türkiye… İçerideki 
muhalefet, bu sesi kısmaya çalışıyor. Biz, 
Ertuğrul Gazi’nin, Osman Gazi’nin torun-
larıyız. Biz, tavsiyesini Şeyh Edebali’den 
almış bir iktidarız. Onlar Söğüt’ten yola 
çıktılar, Endülüs’e, Fransa’ya, Polonya’ya, 
Afrika’ya, Açe’ye, Sumatra’ya kadar yardım 
ellerini uzattılar. Onların torunları olarak, 
onların izinden gidenler olarak, biz de 
dünyaya ulaşacak, ecdadımızın at sırtında 
gittiği her yere gidip, mazlumların elinden 
tutacağız. Bundan rahatsız olanlar, tarihi-
ni, ecdadını, kadim medeniyetini tanıma-
yanlardır.

Kardeşlerim…

10 Ağustos, işte bunun için önemli. 10 
Ağustos’ta, Cumhurbaşkanını bizzat siz 
seçecek, Eski Türkiye ile Yeni Türkiye 
arasında tercih yapacaksınız. Ya Eski 
Türkiye’nin kutuplaştırıcı aktörlerine, ya 
da Yeni Türkiye’nin kucaklaştırıcı adayına 
oy vereceksiniz. Bilecik’ten, 10 Ağustos’ta 
inşallah farklı bir sonuç bekliyoruz. Er-
tuğrul Gazi’nin, Şeyh Edebali’nin şehrin-
den, Büyük Türkiye’ye yakışan bir sonuç 
bekliyoruz. Bilecik inşallah, monşerlere, 
yalancılara, istismarcılara değil, milletin 
adayına oy verecek; bunu biliyor, buna ina-
nıyoruz. 10 Ağustos’la birlikte, Yeni Türki-
ye güç kazanacak, büyük yatırımlar, büyük 
hizmetler inşallah daha da yoğunlaşacak.

Kardeşlerim... 

Yüksek Hızlı Tren’in, bir kez daha Bilecik’e 
hayırlı olmasını diliyorum. Bize bu gururu 
yaşatan Rabbimize hamdediyorum. Bizi 
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kendisine hizmetkâr yapan, bize bu bahti-
yarlığı yaşatan milletimize teşekkür ediyo-
rum. Yüksek Hızlı Tren’in inşasında emek-
leri olan, eski Bakanımız Binali Yıldırım’a, 
yeni Bakanımız Lütfi Elvan’a, TCDD Genel 
Müdürlüğümüze, tüm mimar, mühendis, 
işçi ve yüklenici firmalara da teşekkür edi-
yorum. Rabbim Hızlı Tren’in tüm yolcula-
rını ve çalışanlarını kazalardan muhafaza 
eylesin. Rabbim, bu vasıtayla sevenleri 
kavuştursun. Hızlı Tren’in yolu her daim 
açık olsun. Bu vesileyle, artık yaklaşan 
Ramazan Bayramınızı da gönülden tebrik 
ediyorum. Dualarınızda, dünya mazlumla-
rını unutmayın diyorum. Hızlı Tren tekrar 
hayırlı olsun diyor, hepinizi sevgiyle, say-
gıyla selamlıyorum.

 












