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2 007 yılında Cumhurbaşkanı’nın doğrudan halk tarafından seçil-
mesini öngören Anayasa değişikliğinin ilk fiili uygulamasının ya-
pıldığı 10 Ağustos 2014 seçimleri, Cumhurbaşkanı’nın, gerçek an-
lamda Cumhur’un Başkan’ı haline gelmesini sağlamıştır. Seçimin 

hemen ardından, yeni dönemin sembolü olarak görülen Beştepe’deki Cumhur-
başkanlığı Külliyesi üzerinden Cumhurbaşkanlığı makamını itibarsızlaştır-
mak için çok büyük iftira kampanyaları başlatıldı. Milletimizi ve ülkemizi 
ilgilendiren her meselede inisiyatif almamız ve çalışmalara öncülük etmemiz, 
rahatsızlıkları daha da artırdı. Ülkemize ve milletimize karşı sorumlulukla-
rımızın gereğini kararlılıkla yerine getirirken, bu iftira kampanyalarıyla da 
mücadele ettik. 

15 Temmuz darbe girişiminde bulunan FETÖ terör örgütü mensuplarının 
en önemli hedeflerinin başında şahsımın ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin 
gelmesinin sebebi, Cumhurbaşkanlığı makamının ülkenin ve milletin hakiki 
temsil yeri haline gelmiş bulunmasıdır. Bunun için milletimiz, 29 gün süren 
demokrasi nöbetleri boyunca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesini, adeta etrafında 
etten bir duvar örerek korumaya almıştır. İstiklalimize ve istikbalimize yapı-
lan her saldırıyı, birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daha da güçlen-
direrek bertaraf etmeyi başardık. İnşallah bundan sonra da aynı anlayış ve 
inançla yolumuza devam edeceğiz. 

Türkiye’nin mevcut yönetim sistemi ile yoluna daha fazla devam edemeyece-
ği, 15 Temmuz darbe girişimiyle, bir kez daha ve tüm açıklığıyla görülmüştür. 
Milletimizin değişim talebine kulak veren siyaset kurumu, 16 Nisan Halkoy-
laması ile nihayet bulan bir süreci başlatmıştır. Milletimizin teveccühüyle 
yürürlüğe giren Anayasa değişikliğine göre Türkiye, yapılacak ilk seçimlerle 
birlikte yeni yönetim sistemine geçecekti. 24 Haziran 2018 seçimleriyle birlik-
te yeni yönetim sistemi tüm unsurlarıyla devreye girmiştir. Ülkemizin son yıl-
larda ardı ardına yaşadığı saldırılar ve küresel düzeyde yaşanan krizlerin 
etkileri konusunda gösterdiğimiz güçlü direnç, yeni yönetim sistemimizin öne-
mini ortaya koymuştur. 
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Tarihin en önemli kaynağı yazılı birikimdir. Ecdadımızın emaneti olan zengin 
arşiv kayıtlarımız, sadece kendi tarihimize değil, onlarca ülkeyle birlikte tüm 
dünyanın geçmişine ışık tutuyor. Biz de, Başbakanlık dönemimizden başlaya-
rak tüm konuşmalarımızı kitaplaştırarak tarihe mal etmeye özel ehemmiyet 
veriyoruz. Cumhurbaşkanlığımızın ilk dönemindeki konuşmalarımızı 10 cilt 
halinde yayımlamıştık. Şimdi de, yeni yönetim sistemimizdeki Cumhurbaş-
kanlığı görevimizin ilk 2 yılını, aynı şekilde kitaplaştırarak tarihe mal edi-
yoruz. Bu kitap, 2018 yılı Temmuz ayından 2020 yılı Temmuz ayına kadar, 
Cumhurbaşkanı sıfatıyla yaptığımız konuşmalardan oluşuyor. 

Bu eserleri de “Yeni Türkiye Vizyonu” serisi altında yayımlıyoruz. Birinci ki-
tap, “Milletin Evi” başlığıyla, Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki prog-
ramlarımızda yaptığımız konuşmalardan teşekkül ediyor. İkinci kitap “2023’e 
Doğru” başlığıyla, yurt içinde katıldığımız programlardaki konuşmalarımızı 
kapsıyor. Üçüncü kitap “Dünya 5’ten Büyüktür” başlığıyla, yurt içinde ve dı-
şında yaptığımız dış politikayla ilgili konuşmalarımızı içeriyor. “Yeniden Di-
riliş Yolunda” başlığını taşıyan dördüncü kitap ise, parti faaliyetlerinde yap-
tığımız konuşmalardan oluşuyor. 

Yeni Türkiye Vizyonu – Milletin Evi / 2023’e Doğru / Dünya 5’ten Büyüktür / 
Yeniden Diriliş Yolunda kitaplarımızın hem siyasetçiler, hem de bilim insan-
ları için kalıcı bir kaynak olacağına inanıyorum.  

         Recep Tayyip ERDOĞAN  
                  

Kokla gönül şu Artvin’in gülünden

Şavşat’tan, Borçka’dan, Yusufeli’nden

Hopa’dan anlarsın deniz dilinden

Bak Çoruh namını yayıp geliyor

Söz geçirmiş topraklara taşlara

Dönmüş kanat açıp uçan kuşlara

Gökyüzünden bakıp Ardanuç’lara

Döne döne yola uyup geliyor

Birileri “Biz Sırtımızı YPG’ye 
Dayadık” Diyor, Biz Sırtımızı 

Halka ve Hakk’a Dayadık

Artvin Mitingi ve Toplu Açılış Töreni
Artvin | 1 Mart 2019
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bir taraftan doğal güzellikler bir harika. 
5-10 sene sonra Artvin barajlar sebebiyle 
bambaşka güzel olacak. Yusufeli bambaşka 
olacak, Deriner Barajı’nı da geçecek. 

Biz Artvin’i çok sevmekle kalmadık, aynı 
zamanda tarihinde görülmemiş hizmet-
lerle de buluşturduk. Son 17 yılda Artvin’e 
toplam 26 milyar lira tutarında yatırım 
yaptık. Ülkemizin en büyük baraj yatırım-
larını burada yaptık. Çoruh Nehrini altın 
gerdanlıklarla donattık. 2005 yılında hiz-
mete aldığımız Muratlı Barajı ve HES’i, 
2007 yılında hizmete aldığımız Borçka 
Barajı ve HES’i, 2012 yılında hizmete al-
dığımız Türkiye’nin en yüksek, dünyanın 
6’ncı yüksek barajı Deriner Barajı ve HES’i 
ülkemizin gurur projeleri arasında ilk sıra-
larda yer alıyor. Şimdi de, ülkemizin kendi 
alanında en yüksek eseri olmaya aday Yu-
sufeli Barajı’nı yapıyoruz. Yusufeli Barajı 
ve HES’i yılda 1 milyar 888 milyon kilovat-
saat enerji üretecek ve ekonomimize her 
yıl 450 milyon lira katkı sağlayacak.

Artvin şehir girişinde, içinde sosyal-kül-
türel tesislerin, yürüyüş yollarının, çocuk 
oyun alanlarının, seyir teraslarının olduğu 
Çoruh Parkını inşa ettik. 

Artvin için taşkın koruma tesislerinin öne-
mini biliyoruz. Bunun için Artvin ve ilçele-
rinde toplam 64 derenin ıslahını tamamla-
dık. 22 adet dere ıslahının yapımı, 60 dere 
ıslahının ise plan ve proje çalışmaları de-
vam ediyor.

Eğitimde, şehrimizde 700 yeni derslik inşa 
ettik. Bugün 10 bin öğrencisi ve 509 aka-

demisyeniyle giderek büyüyen bir eğitim 
kurumu haline gelen Artvin Çoruh Üniver-
sitesini şehrimize kazandırdık. Yükseköğ-
renim öğrencileri için 2 bin 547 kişi kapa-
siteli yurt binaları açtık. Bu yıl Merkez’de 
500 kişi kapasiteli bir yurt binası daha açı-
yoruz. Birkaç yıl içinde merkezde 1.450,  
Arhavi’de ise 250 kişi kapasiteli yükseköğ-
renim yurt binaları daha açacağız.

Artvin’e, Arhavi’ye, Hopa’ya gençlik mer-
kezleri, Artvin’e güreş antrenman salonu, 
kapalı yüzme havuzu, Yusufeli’ne kano kü-
rek parkuru, Murgul’a spor salonu yaptık. 
Şehrimizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşları-
mıza, şehit yakınlarımıza, yaşlılarımıza, 
engellilerimize, asker ailelerimize toplam 
491 milyon lira destek verdik.

Sağlıkta, 10’u hastaneden oluşan top-
lam 14 tesisi şehrimize kazandırdık. Art-
vin Devlet Hastanemizi, 231 yataklı ek 
bloklarla büyüttük. Ardanuç’a, Hopa’ya, 
Şavşat’a, Murgul’a, Yusufeli’ne, Arhavi’ye 
ve Borçka’ya Devlet Hastanelerini kazan-
dırdık. 5 sağlık tesisimizin yapımı, 6 sağlık 
tesisimizin ise plan-proje ve ihalesi devam 
ediyor.

Artvin’de 723 konut projesini hayata ge-
çirdik. Şehir merkezinde hizmet verecek 
5 adet atık su arıtma tesisimizden 3‘ünün 
yapımı, 2’sinin proje çalışmaları sürüyor. 
İmar barışıyla 24 bin 166 Artvinli vatanda-
şımızın sıkıntısını çözdük.

Artvin’deki 17 ata yadigârı eserimizin res-
torasyonunu yaparak, ihya ettik. Ulaşım-
da, 22 kilometreden devraldığımız bölün-

Artvin!..

Halife Harun Reşit’in, Sultan Alparslan’ın, 
Fatih’in, Yavuz’un, Kazım Karabekir’in ya-
digarı Artvin!.. İskitlerden Hazarlara kadar 
tarihte tüm önemli medeniyetlerin gözde 
şehri Artvin!.. Tabiatı güzel, havası güzel, 
insanı başka güzel Artvin!.. Binbir çeşidin, 
binbir lezzetin, binbir güzelliğin sahibi 
Artvin!.. Çeşit çeşit bitkileriyle yeşilin her 
tonuna sahip, cennet bahçelerinin timsali 
Artvin!.. Kardeşliğin, birliğin, dayanışma-
nın şehri Artvin!.. Müziğiyle, folkloruyla, 
sanatıyla gümrah bir ırmak gibi kültürü-
müzü besleyen Artvin!.. Kaçgâr Dağları 
kadar yüce, Karadeniz kadar vakur, Çoruh 
Nehri kadar coşkulu, yaylaları kadar ferah 
gönüllü insanların şehri Artvin!.. Turiz-
miyle, barajlarıyla, madenleriyle ülkemi-
zin iftihar tablosu Artvin!.. Bugün seni bir 
kez daha gönülden selamlıyorum Artvin!..

Ardanuç’u, Arhavi’yi, Borçka’yı, 
Hopa’yı, Murgul’u, Şavşat’ı, Yusufeli’ni, 
Kemalpaşa’yı selamlıyorum. 

Söz verdik ve ismini Cumhuriyetimizin 
kurucusu Gazi Mustafa Kemal’den alan 
Kemalpaşa ilçemizi kurduk. Memnun mu-
yuz? Bugün Sarp Gümrük Kapısının yeni 
binasını da açıyoruz. Gümrük Kapımızı da 
Kemalpaşa ilçemize emanet ediyoruz. 

Artvin, ülkemizin istiklal davasında hep en 
önde yer almıştır. Artvin, hizmetin, eserin, 
yatırımın kıymetini çok iyi bilir. Bunun 
için Artvin’in 31 Mart’ta da tercihini AK 
Parti’den yana, gönül belediyeciliğinden 
yana kullanacağına inanıyorum.

Şimdi soruyorum sizlere:

Artvin!..

31 Mart’ta istikrarımıza, istiklalimize, is-
tikbalimize göz dikenlere bir kez daha 
derslerini veriyor muyuz?

Artvin!..

31 Mart’ta bir kez daha milli iradeye sahip 
çıkıyor muyuz?

Artvin!..

31 Mart’ta bir kez daha tevazu, samimiyet 
ve gayretle memleket işi gönül işi diyor 
muyuz?

Artvin!..

31 Mart’ta mührü gönül belediyeciliğine 
vuruyor muyuz?

Artvin!..

31 Mart’ta merkezde ve tüm ilçelerimizde 
belediye başkan adaylarımıza sahip çıkı-
yor muyuz?

Maşallah… İşte gönül verdiğim Artvin budur. 

Ülkemizin En Büyük Baraj 
Yatırımlarını Artvin’de Yaptık

Kardeşlerim,

Artvin’deki barajları görünce hayran olma-
mak mümkün değil. Bir taraftan barajlar, 
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müş yol uzunluğunu 46 kilometreye çıkar-
dık. Hopa-Borçka yolunu ve güzergâhtaki 
ülkemizin en uzun ikinci çift tüplü tüneli 
olan Cankurtaran Tünelini tamamlayıp 
hizmetinize sunduk. Böylece, yaz-kış her 
mevsimde çok sayıda kazanın yaşandığı 
Hopa Dağı geçişindeki sıkıntıları çözmüş 
olduk. Bu yolun kalan kısmının projesi bit-
ti, yakında ihalesine çıkılıyor. 

Aynı şekilde Macahel Tüneli ve Sahara Tü-
neli ile ilgili proje çalışmalarını da tamam-
ladık. Toplam maliyeti 1 milyar 25 milyon 
lira olan Artvin-Erzurum ayrımı-Oltu-Olur 
yolu ve bu güzergâhtaki 17 tüneli ve köp-
rüleri bu yıl bitiriyoruz. Borçka-Artvin Ay-
rımı-Murgul-Damar Yolunu, Artvin-Ayrım 
Ortaköy Yolundaki çalışmaları, Şavşat Ay-
rımı-Veliköy Yolunu, Yusufeli Köprülerini, 
Artvin Ayrımı- Ardanuç Yolunu ve Borçka-
Muratlı Ayrımı- Camili Yolunu yine bu yıl 
tamamlıyoruz. Şavşat Geçişi Yolunu, Yusu-
feli-Sarıgöl Ayrımı-Öğdem Yolunu ve Yusu-
feli Baraj Gölü altında kalan yol yerine ya-
pılan yolları ise seneye bitiriyoruz. Borçka 
Güreşen Köprüsünün inşasına başladık. 

Rize ve Artvin illerimize hizmet verecek, 1 
milyar 750 milyon lira maliyeti olan hava-
limanımızın yapımı devam ediyor. Yıllık 3 
milyon yolcu kapasiteli olacak havalima-
nımız, ülkemizin ikinci deniz dolgusuyla 
inşa edilen havalimanı olacak. Havalima-
nımızı 2022 yılında hizmete sunmayı he-
defliyoruz.

Artvinli Girişimcilerimize 2,8 
Milyar Lira Tutarında Yatırım 
Teşviki Verdik

Artvinli çiftçilerimize 2002 yılında 3,4 
milyon lira tarımsal destek verilmiş iken, 
bu rakamı geçtiğimiz yıl 88 milyon liraya 
çıkardık. Artvinli çiftçilerimize bugüne 
kadar 606 milyon lira tutarında tarımsal 
destek verdik.

Artvinli iş insanlarımıza, girişimcilerimi-
ze toplam 2,8 milyar (katrilyon) lira tuta-
rında yatırım teşviki verdik. Sağladığımız 
desteklerle 2 bin 323 Artvinli kardeşimize 
istihdam kapısı açtık. İşverenlerimize 176 
milyon lira tutarında SGK pirim teşviki 
verdik. Arhavi’ye bir OSB kurmak için ça-
lışmalarımız devam ediyor. İnşallah bura-
da 800 kişiye istihdam sağlanacak.

Geçtiğimiz yıl Artvin’i doğalgaz ile bu-
luşturduk. Benim Ayşe, Fatma kardeşim 
yıllarca ne yaptılar? Odundu, kömürdü, 
tezekti bunu kullandılar. Şimdi düğmeye 
basıyorsun daire ısınıyor. Modern olmak, 
medeni olmak budur.

Kardeşlerim,

Bugün de Artvin’de, toplam yatırım tutarı 
1 milyar 252 milyon lira olan 145 kalem 
eser ve hizmetin toplu açılışını yapıyo-
ruz.  Çoruh Üniversitemizin inşaatlarını 
tamamladığı Arhavi Meslek Yüksekokulu-
nu, Nihat Gökyiğit Kütüphanesini, Borçka 
Acarlar Meslek Yüksekokulunu ve lojman-
larını, mobilya dekorasyon atölyelerini, 

buradan resmen hizmete açıyoruz. Milli 
Eğitim Bakanlığımızın yaptığı, merkezde-
ki, Ardanuç’taki, Arhavi’deki, Murgul’daki 
Anadolu İmam Hatip Liselerini, merkez-
deki Fen Lisesi öğrenci pansiyonunu, Ho-
pa’daki ortaokulu, ayrıca merkezdeki ana-
okullarının resmi açılışını yapıyoruz. Borç-
ka Devlet Hastanesinin ve Murgul Entegre 
İlçe Hastanesinin resmi açılışlarını gerçek-
leştiriyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı-
mızın yaptığı gençlik merkezlerinin, çim 
sahaların, yurtların açılışlarını yapıyoruz. 
Merkezde ve ilçelerimizde yapılan hizmet 
binalarını ve altyapı çalışmalarını resmen 
hizmete açıyoruz. Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğümüzün şehrimize kazandırdı-
ğı, Deriner Barajı köy yollarının ve tünelle-
rin resmi açılışlarını da bugün yapıyoruz. 

Biliyorsunuz, dünyanın üçüncü büyük ba-
rajını Yusufeli’ne inşa ediyoruz. Bu sebeple 
ilçemizin yeri değişiyor. Yeni yerleşim ye-
rinin altyapı çalışmaları tamamlandı, bun-
ları da hizmete açıyoruz. Yusufeli’nin yeni 
yerine taşınması sırasında ortaya çıkan ka-
mulaştırma ve hak sahipliği sorunlarını da 
en kısa sürede çözüyoruz. 

Murgul’da inşası tamamlanan TOKİ ko-
nutlarının ve içme suyu projesinin resmi 
açılışlarını yapıyoruz. Cankurtaran Tüne-
li, 504 milyon liralık yatırımla tamamlan-
mış ve geçtiğimiz yıl bugünlerde hizmete 
açılmıştı. Biz de buradan bu tünelimizin 
bir kez daha hayırlı olmasını diliyor, resmi 
açılışını da yapmış oluyoruz. 

Artvin Belediyemizin 30 kalem, Arhavi 
Belediyemizin 4 kalem ve Borçka Bele-

diyemizin 1 kalem, Hopa Belediyemizin 
4 kalem, Murgul Belediyemizin 6 kalem, 
Şavşat Belediyemizin 3 kalem, Yusufeli 
Belediyemizin 5 kalem yatırımının resmi 
açılışını buradan yapıyoruz. 

Şimdi geliyoruz, Sarp Gümrük Kapımızın 
açılışına… Gürcistan, ülkemizle en yoğun 
insani ve ticari ilişkisi olan ülkelerden biri-
dir. Bu sebeple Sarp Sınır Kapımız oldukça 
yoğun çalışıyor. Sınır kapılarımızdaki güm-
rük binalarımızı yenileme çalışmalarımız 
kapsamında, Sarp Sınır Kapımızdaki giriş 
çıkış peronu sayısını 8’den 12’ye çıkardık. 
Yaya geçişlerini üst kata alarak, peronları 
rahatlattık. Gümrük sahasını 9 bin met-
rekareden 46 bin metrekareye çıkarttık. 
2016 yılı Kasım ayında başlayan çalışmalar 
nihayet geçen ay bitti. Gürcistan tarafında 
bazı eksikliklerden dolayı yaya tünelinin 
faaliyete geçmesi biraz gecikecek ama di-
ğer bölümlerde hizmet verilmeye başlandı. 
Yılda yaklaşık 700 bin aracın ve 7 milyon 
kişinin giriş-çıkış yapar hale geldiği Sarp 
Gümrük Kapısının yeni tesislerinin ülkemi-
ze, Artvin’e ve Gürcü komşularımıza hayırlı 
olmasını diliyorum. 

Mitingimizin sonunda, Sarp Gümrük Ka-
pısıyla canlı bağlantı kurarak, oradaki mi-
safirlerimizi de selamlayacağız. Resmi açı-
lışlarını yaptığımız tüm bu eserlerin ve hiz-
metlerin Artvin’e ve ülkemize hayırlar ge-
tirmesini temenni ediyorum. Bu eserlerin 
şehrimize ve ülkemize kazandırılmasında 
emeği geçen bakanlıklarımıza, belediyele-
rimize, hayırseverlerimize şükranlarımı su-
nuyorum. İnşallah önümüzdeki dönemde 
Artvin’i daha büyük hizmetlerle buluştur-
mayı sürdüreceğiz. 
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Artvin!...

31 Mart’ta bir kez daha hizmet siyasetini 
tercih ediyor muyuz?

Artvin!..

31 Mart’ta memleket işi gönül işi diyen 
kadrolarla yola devam ediyor muyuz?

Artvin!..

31 Mart’ta tercihimizi bir kez daha istikrar 
ve güvenden yana kullanıyor muyuz?

Artvin!..

31 Mart’ta AK Parti ve Cumhur İttifakı di-
yor muyuz?

Allah birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşli-
ğimizi daim etsin. 

2,5 Milyon İşsize İnşallah   
İş Temin Edilecek

Kardeşlerim,

Türkiye büyüdükçe, Türkiye güçlendikçe, 
Türkiye zenginleştikçe, bundan 81 vilaye-
timizin ve 82 milyon vatandaşımızın her 
biri faydalanmaktadır. 

Bu iş ihmale gelmez, bu bir beka mesele-
sidir. Kimlere karşı? Bir mutabakat kur-
muşlar. Kim var burada? CHP, bölücü terör 
örgütünün desteklediği parti var. 

Görüntülerde de izlediğiniz gibi ‘Kürdis-

tan’ diyorlar. Bizim ülkemizde ‘Kürdistan’ 
diye bir bölge var mı? Niye ‘beka meselesi’ 
dediğimizi anlıyor musunuz? Bizim ülke-
mizde Doğu Anadolu’muz var, Güneydo-
ğu Anadolu’muz var, Karadeniz’imiz var, 
Akdeniz’imiz var, Orta Anadolu’muz var, 
Ege’miz var, Marmara’mız var. 780 bin ki-
lometrekareyle bizim vatan topraklarımız 
bir bütündür. Ama Kürdistan istiyorsanız, 
Kuzey Irak’ta Kürdistan var, defolun oraya 
gidin. Biz, size bu toprakları böldürtmeye-
ceğiz.

Ne diyor? “Biz sırtımızı YPG’ye dayadık.” 
Peki, biz sırtımızı nereye dayadık? Hal-
ka ve Hakk’a dayadık. Bizim farkımız bu. 
Şimdi de kalkmışlar yeni yeni bazı şeyler 
uyduruyorlar.

Türkiye’de hükümetlerimiz döneminde, 
9 milyon yeni istihdam ortaya çıkartarak, 
Cumhuriyet tarihinin rekorlarını kırdık. 
Şimdi bu yılsonuna kadar Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliğiyle beraber çalışıyoruz. 
2,5 milyon işsize de inşallah iş temin edi-
lecek. Biz nüfusu artan bir ülkeyiz. Bunun 
yanında kadınlarımızın ve gençlerimizin 
katkısıyla işgücüne katılım oranı yüzde 
30’dan yüzde 40’a yükseldi. Tüm bu fev-
kalade yükselişlere rağmen, Türkiye böyle 
bir istihdam başarısını ortaya koyabilme-
sinin gerisinde, istikrar ve güven içinde 
ülkemizi her yıl yüzde 5,8 oranında büyüt-
memiz vardır. 

Kalın sağlıcakla.

Has bahçe içinde gülümsün Rize

Gönül gözüm, gönül dilimsin Rize

Senin yüreğimde ayrı yerin var

Baba ocağımsın, ilimsin Rize

Rize!..

Baba ocağım, ana yurdum Rize!.. Özü bir, 
sözü bir, gönlü bir, sevdası bir Rize!.. Yayla-
ları kadar ferah gönüllü Rize!.. Karadeniz’i 

kadar engin ufuklu Rize!.. Dereleri kadar 
coşkun Rize!.. Yeşilin de, mavinin de, coğ-
rafyanın da, insanın da en güzeline sahip 
Rize!.. Horonuyla coşturan, türküleriyle 
yürekleri hoplatan, çayıyla yorgunluk alan 
Rize!.. Fatih’in emaneti, Yavuz’un gözbe-
beği Rize!.. Milli mücadeleye destek için 
gönüllüleriyle Sakarya’da düşmana aman 
vermeyen Rize!.. Cennet bahçelerinden bir 
bahçe gözüyle baktığım Rize!.. Seni kalp-
ten selamlıyorum Rize!.. 

CHP, Sondaj Gemilerimizin 
Faaliyetlerinden Rahatsız Oldu

Rize Mitingi | Rize | 2 Mart 2019
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kemizde Doğu Anadolu’muz var, Güneydo-
ğu Anadolu’muz var, Karadeniz’imiz var, 
Akdeniz’imiz var, Orta Anadolu’muz var, 
Ege’miz var, Marmara’mız var. 780 bin ki-
lometrekareyle bizim vatan topraklarımız 
bir bütündür.

Şimdi bunlara gönül verenlere sesleni-
yorum: Bay Kemal, sen kimlerle kol kola 
gezdiğini görüyor musun? Sözde İYİ Parti, 
siz kimlerle kol kola olduğunuzu görüyor 
musunuz? Saadet Partisi, sen kimlerle kol 
kolasın? Rahmetli Erbakan Hocamız me-
zarından kalksa acaba bunlara ne derdi? 
Ah kardeşlerim ah, ne hallere düştük. Şu 
hale bak, durmadan yatıyorlar, kalkıyorlar 
‘Atatürk’ün partisiyiz’ diyorlar. Atatürk’ün 
bunlarla ne işi var? CHP’ye 31 Mart’ta san-
dıklarda bir Osmanlı tokadı vurmaya var 
mıyız? Onun için, Türkiye’nin neresinde 
benim Rizeli hemşehrilerim varsa, bunları 
telefonlarla arayacak mıyız? Hepsini ara-
yalım ve bu durumları anlatalım.

Ne diyor? “Biz sırtımızı YPG’ye dayadık.” 
Peki, biz sırtımızı nereye dayadık? Hal-
ka ve Hakk’a dayadık. Bizim farkımız bu. 
Şimdi de kalkmışlar yeni yeni bazı şeyler 
uyduruyorlar. Akif ne diyor: 

“Allah’a dayan, sa’ye sarıl, hükmüne ram ol, 

Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol.” 

Bizim yolumuz bu, onlar ise İmralı’daki 
terörist başına sırtını dayıyor. Bunlara 31 
Mart’ta gerek batıda, gerek doğuda, gerek 
Güneydoğu’da, her yerde gereken dersi in-
şallah hep beraber vereceğiz.

Kardeşlerim,

Biz Rize’yi sadece derin bir aşkla sevmek-
le kalmadık, aynı zamanda şehrimizi ya-
tırımlarla, hizmetlerle, eserlerle donattık. 
Son 17 yılda Rize’ye 18 milyar (katrilyon) 
lira tutarında yatırım yaptık.

Eğitimde, 1.800 adet yeni derslik inşa et-
tik. Bugün 20 bin yükseköğrenim öğren-
cisiyle, 1.072 öğretim üyesiyle bölgesinin 
parlayan yıldızı haline gelmiş olan üni-
versitemizi memleketimizle buluşturduk. 
Yükseköğrenim öğrencileri için 4 bin 526 
kişi kapasiteli yurt binaları açtık. Bu yıl 
Ardeşen’de 300 kişi kapasiteli,  birkaç yıla 
kadar da merkezde, Çayeli’nde, Fındıklı’da, 
Güneysu’da, Pazar’da toplamda 2 bin 750 
kişi kapasiteli 5 adet yurt binası daha aça-
cağız.

Rize’ye yüzme havuzları, sporcu fabrikası, 
gençlik merkezi, spor salonu, kamp eğitim 
merkezi, Çayeli ve Güneysu’ya gençlik mer-
kezi, ilçelerimize futbol sahaları inşa ettik. 
Ardeşen, Pazar ve Fındıklı Gençlik Mer-
kezlerimizin, Rize Su Sporları Tesisimizin, 
Çamlıhemşin, İkizdere ve Kalkandere Spor 
Salonlarımızın,  Pazar Yarı Olimpik Yüzme 
Havuzumuzun yapımları devam ediyor.

Şehrimizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşları-
mıza, şehit yakınlarımıza, yaşlılarımıza, 
engellilerimize toplam 689 milyon liralık 
kaynak aktardık.

Sağlıkta, 10’u hastane olmak üzere top-
lam 28 adet tesisi şehrimize kazandırdık. 
Bunlar arasında 400 yataklı Rize Eğitim 

Ardeşen’i, Çamlıhemşin’i, Çayeli’ni, 
Derepazarı’nı, Fındıklı’yı, Güneysu’yu, 
Hemşin’i, İkizdere’yi, İyidere’yi, 
Kalkandere’yi, Pazar’ı selamlıyorum. 

“Başındaki cenberün

Dali var çiçeği yok

Habu deli göynümün

Sizden geçeceği yok”

Benim gönlüm Rize’den vazgeçmez. 
Allah’ın izniyle Rize de bizden vazgeçmez. 
Bunun için her fırsatta Rize’ye geliyor, 
Rize’de konaklıyor, sizlerle hasret gide-
riyoruz. Dün Ardahan ve Artvin’deydik, 
mitinglerimizi, toplu açılış törenlerimizi 
yaptık.  Akşam da Rize’ye geldik, evimizde 
geceledik. Bu akşam yine Rize’de konakla-
yacak, yarın da müsaadenizi isteyeceğiz. 
Rize’den aldığımız güçle, enerjiyle, moral-
le, inşallah 31 Mart’a kadar gece gündüz 
çalışmaya devam edeceğiz. Bu seçimlerde 
de Rize’den rekor bekliyoruz. Birileri göz-
lerini dikmiş, 31 Mart gecesini bekliyor. 
Rizeli bunlara fırsat verir mi? Rizeli ülke-
sinin ve evlatlarının istikbali söz konusu 
olduğunda, mücadele safının en önünde 
yer alır mı?

Rize!..

31 Mart’ta istikrarımıza, istiklalimize, is-
tikbalimize göz dikenlere bir kez daha 
derslerini veriyor muyuz?

Rize!..

31 Mart’ta bir kez daha milli iradeye sahip 
çıkıyor muyuz?

Rize!..

31 Mart’ta bir kez daha tevazu, samimiyet 
ve gayretle memleket işi gönül işi diyor 
muyuz?

Rize!..

31 Mart’ta mührü gönül belediyeciliğine 
vuruyor muyuz?

Rize!..

31 Mart’ta merkezde ve tüm ilçelerimizde 
belediye başkan adaylarımıza sahip çıkı-
yor muyuz?

Rize!..

Cumhur İttifakının karşısına bir yanına 
FETÖ’yü, bir yanına PKK’yı alıp, önüne de 
birkaç parti katanlara 31 Mart’ta dersleri-
ni veriyor muyuz?

Maşallah… İşte benim Rize’m budur. 

CHP’ye 31 Mart’ta Sandıklarda 
Bir Osmanlı Tokadı Vurmaya 
Var mıyız?

Şimdi sizlere, ekranlarda o malum tipleri 
bir gösterelim. Görüntülerde de izlediğiniz 
gibi ‘Kürdistan’ diyorlar. Bizim ülkemizde 
‘Kürdistan’ diye bir bölge var mı? Bizim ül-



Recep Tayyip ERDOĞAN

2120

Yeni Türkiye Vizyonu | YENİDEN DİRİLİŞ YOLUNDA-4

Rize içme suyu tesislerinde inşaat çalışma-
ları bitmek üzere… İnşa ettiğimiz 56 adet 
taşkın koruma tesisiyle Rize şehir merkezi, 
95 adet yerleşim yeri ve 15 bin dekar ara-
ziyi taşkın zararlarından koruduk. 21 adet 
taşkın koruma tesisinde inşaat çalışmaları 
sürüyor. 

Rize’miz tabiat turizmi açısından son dere-
ce önemli bir potansiyele sahip... Rize’nin 
turizm potansiyelinin değerlendirilme-
si için çalışıyoruz. Kaçkar Dağları Milli 
Parkı’nı yaptığımız tesislerle kullanıma 
açarak vatandaşımızı tabiatla buluşturduk. 
Tunca Vadisinde, Handüzünde, Hemşin Şe-
lalelerinde,  Isırlık Tabiat Parkında turizmi 
geliştirmek için çalışmalar yürütüyoruz.

Bugüne kadar Rize’ye toplam 2,5 milyar 
(katrilyon) lira tutarında tarımsal destek 
verdik. Son 17 yılda Rize’de, ÇAYKUR ta-
rafından 10,6 milyon ton yaş çay alımı 
karşılığında üreticilerimize 11,3 milyar 
(katrilyon) lira ödedik. İnşallah şimdi yeni 
bir adım atıyor, çay bitkisi gen havuzunu 
oluşturuyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakan-
lığımız, TÜBİTAK ve Üniversitemizin be-
raberce yürüteceği bu projeyle en az 2 bin 
farklı adet genotipi tarayacak, 2 adet gen 
havuzu oluşturacağız. 

Türk Alman Üniversitesi işbirliğiyle yakın 
zamanda bir teknoloji geliştirme bölgesi 
kuracağız.

Rize Merkez Sanayi Sitesi kentsel dönü-
şüm ve gelişim projesini de başlatıyoruz. 
Bu projeyle şehir merkezinde sıkışıp kal-
mış, çevre sorunlarına sebep olan sanayi 

sitesini taşıyarak, teknik, idari ve sosyal 
ihtiyaçları karşılayan modern bir sanayi 
sitesi hayata geçireceğiz. Acele kamulaştır-
maya ilişkin işlemler devam ediyor.

Rizeli iş insanlarımıza toplam 1,4 milyar 
(katrilyon) lira tutarında yatırım teşviki 
sağladık. Desteklerimizle 3 bin 880 kişilik 
ilave istihdam oluşturduk. Memleketimiz-
deki 17 bin işyerimizi toplam 404 milyon 
lira tutarında SGK prim teşvikiyle destek-
ledik. 

Enflasyonun Hararetini 
Düşürdük, İnşallah Daha da 
Düşüreceğiz

Rize’ye, Güneysu’ya, Ardeşene’, Çayeli’ne, 
Fındıklı’ya, Pazar’a doğalgazı getirdik. 

Tüm bu çalışmalarımız sayesinde, uzun 
yıllar hep göç veren Rize’mizin nüfusu 
artmaya başladı. Sadece son 2 yılda yakla-
şık 15 bin nüfus artışıyla Rize’miz potan-
siyeline uygun şekilde büyüyor. İnşallah 
önümüzdeki dönemde Rize’mizi daha nice 
hizmetlerle, yatırımlarla, eserlerle buluş-
turacağız. 

Rize!...

31 Mart’ta bir kez daha hizmet siyasetini 
tercih ediyor muyuz?

Rize!..

31 Mart’ta memleket işi gönül işi diyen 
kadrolarla yola devam ediyor muyuz?

ve Araştırma Hastanesi ile 250 yataklı Ri-
ze Devlet Hastanesi de var. Rize’ye kazan-
dıracağımız 12 sağlık tesisinin plan-proje 
ve ihale çalışmaları devam ediyor. Ayrıca 
Rize’ye 800 yataklı bir şehir hastanesi ya-
pıyoruz. Hastanemizin ihale süreci sona 
yaklaşıyor, inşallah yapımına da en kısa 
sürede BİSMİLLAH diyoruz. Çayeli’ne de 
50 yataklı Devlet Hastanesi yapacağız.

Rize’de 2 bin 708 konut projesini hayata 
geçirdik. İmar barışıyla 74 bin 462 hemşe-
rimizin sıkıntısını çözdük.

2020 Sonunda Artvin-Rize 
Havalimanını Tamamlayacağız

Şehir merkezinde ve beldede hizmet vere-
cek toplam 9 adet atık su arıtma tesisinden 
4’ünün yapımı, 5’inin proje çalışmaları 
devam ediyor. Gülbahar Hatun Camii, Fın-
dıklı-Meyveli Köyü Camii, Ardeşen-Pirinç-
lik Köyü Camii, Çayeli Hacıbaşı Camiinin 
de aralarında olduğu 7 tarihi eserimizi res-
tore ettik. 

“Kemençeme tel misun

Derdimi bilir musun

Hayda gidelim desem

Benimle gelir musun?”

Biz de Rizeli hemşerilerimiz her yere ra-
hatça gidebilsinler diye ulaşımda, 20 ki-
lometreden devraldığımız bölünmüş yol 
uzunluğunu 162 kilometreye çıkardık. 
İkizdere-İspir yolu Ovit Tüneli ve bağlantı 

yollarını hizmetinize sunduk. İyidere Ayrı-
mı-İkizdere Devlet Yolunu, Güneyce Tüne-
lini, Hurmalık Tünellerini, Salarha Tüne-
lini, Rize–Dağdibi Yolunu, İyidere–Çayeli 
Ayrımı Güneysu Yolunu, Rize-Çayeli-Bü-
yükköy Ayrımı Yolunu, Gündoğdu-Veliköy 
Yolunu, Rize Güney Çevre Yolunu bu yıl 
tamamlıyoruz.

Bitmiyor… Çayeli-Pazar-Hemşin ayrımı 
yolunu, İyidere-İkizdere ayrımı-Kendirli 
yolunu ve Rize Diyanet Eğitim Merkezi ay-
rımı-Isırlık yolunu da yine bu yıl sizlerin 
istifadesine sunuyoruz. 4 tüneli ve 3 köp-
rüyle birlikte Çayeli- Kaptanpaşa yolunu, 
4 çift tüp tüneliyle birlikte Rize-Pehlivan-
taşı-Kalkandere yolunu ise seneye tamam-
lıyoruz.

Deniz üzerine inşa ettiğimiz ikinci hava-
limanımız olan Rize-Artvin Havalimanı 
yapımına devam ediyoruz. 2020 sonunda 
Artvin-Rize Havalimanını tamamlayaca-
ğız. Yıllık 3 milyon yolcu kapasiteli havali-
manımız, Ordu-Giresun Havalimanından 
sonra ülkemizin ikinci deniz dolgusuna 
inşa edilen havalimanı olacak. Havalima-
nımızı inşallah hizmete sunduktan son-
ra turizmde büyük bir patlama olacağına 
inanıyorum. Ayder yaylalarına, Handüzü 
yaylalarına kadar bütün bölgede inşallah 
turistleri göreceğiz.

Rize Limanını onardık, Pazar’a,  Çayeli’ne, 
Fındıklı’ya balıkçı barınakları yaptık. 
İyidere’de bir Lojistik Limanı yapmak için 
çalışmalarımıza başladık. 
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ye başkanlarımız, illerindeki, ilçelerindeki 
odalarımızla, borsalarımızla birlikte yürü-
tecektir. 2017 yılındaki seferberliğimizde 
1,5 milyonluk bir ilave istihdam başarı-
sını yakalamıştık. Bu defa hedefimiz 2,5 
milyondur. “Burası Türkiye, burada iş var” 
sloganıyla yürüttüğümüz bu seferberliği 
hedeflerine ulaştırmakta kararlıyız. 

Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Aile Çalış-
ma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, Tür-
kiye Odalar ve Borsalar Birliğimiz, diğer 
kurumlarımız bu konudaki hazırlıklarını 
tamamladılar. Şu anda ekiplerimiz sahada 
çalışıyor, inşallah yakında müjdeleri alma-
ya başlayacağız. Bu kampanyaya destek 
veren her işverenimiz, sadece ülkesinin 
değil, aynı zamanda kendisinin de gele-
ceğine sahip çıkmış olacaktır. Türkiye’yi 
elbirliğiyle büyüttük, bugünlere getirdik, 
inşallah 2023 hedeflerine de yine aynı şe-
kilde ulaştıracağız. 

Yavuz Gemisi, Akdeniz’de Sondaj 
Faaliyetlerine Başlayacak

Kardeşlerim,

Rize’den milletimize iki önemli haberin 
müjdesini vermek istiyorum. Birincisi ta-
rım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşla-
rımızın elektrik abonelikleriyle ilgilidir. 
Bu kapsamdaki elektrik sulama tarifesini 
tüm tarımsal faaliyetleri içine alacak şekil-
de genişletiyoruz. Küçükbaş ve büyükbaş 
hayvancılık, kümes hayvancılığı, seracılık 
yapanlar da artık tarımsal sulama abonesi 
olarak yüzde 12 indirimli elektrik kullana-

bilecekler. Bu uygulamayla üreticilerimize 
yıllık 500 milyon liralık bir destek sağla-
mış oluyoruz. 

İkinci müjdemiz, yeni sondaj gemimiz-
le ilgilidir. Adını FATİH koyduğumuz ilk 
sondaj gemimiz halen Antalya açıklarında 
faaliyet gösteriyor. Yeni gemimizi aldık, 
adını YAVUZ olarak belirledik ve getirip 
Yalova açıklarına demirledik. Bakım ve 
kontrol çalışmalarının ardından Yavuz da, 
Akdeniz’de sondaj faaliyetlerine başlaya-
cak. Yavuz, aynı standartlara sahip dün-
yadaki 16 ultra derin sondaj gemisinden 
biridir. Türkiye olarak, Doğu Akdeniz’deki 
ve Karadeniz’deki doğalgaz ve petrol hak-
larımızı en iyi şekilde değerlendirmekte 
kararlıyız. Fatih ve Yavuz gemilerimiz, bu 
doğrultuda atılmış önemli birer adımdır. 
Sondaj işi bir yönüyle hesap, kitap, teknik 
işidir, bir yönüyle de nasip işidir. Her ara-
yan bulamaz, ama bulanlar arayanlardır. 
Biz de araya araya bulacağız. Gemilerimi-
zin çalışmalarından müjdeli haberler ala-
cağımız günlerin, inşallah çok yakın oldu-
ğuna inanıyorum. 

Biliyorsunuz, CHP bu çalışmalardan bile 
rahatsız oldu. Bu konuyu Rumların ağzıy-
la Meclis’te gündeme getirdiler. Öne sür-
dükleri iddialarla da Yunan Gazetelerinde 
manşete çıktılar. Akdeniz’deki faaliyetle-
rimizden hazımsızlık duyan kim varsa, 
hepsinin ekmeğine yağ sürdüler. Biz ülke-
mizin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını savu-
nurken, içeriden böyle bir saldırıya maruz 
kalmamız, gerçekten çok manidardır. Bu 
durum, CHP’nin sadece FETÖ ve bölücü 
örgüt ile değil, aynı zamanda Kıbrıs Rum-

Rize!..

31 Mart’ta tercihimizi bir kez daha istikrar 
ve güvenden yana kullanıyor muyuz?

Rize!..

31 Mart’ta AK parti ve Cumhur İttifakı di-
yor muyuz?

Allah birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşli-
ğimizi daim etsin. 

Kardeşlerim,

Türkiye büyüdükçe, Türkiye güçlendikçe, 
Türkiye zenginleştikçe, bundan 81 vilaye-
timizin ve 82 milyon vatandaşımızın her 
biri faydalanmaktadır. Yaptığımız her ya-
tırımı, hayata geçirdiğimiz her projeyi, ka-
zandırdığımız her hizmeti bu yolda atılmış 
bir adım olarak görüyorum. Biz bugüne 
kadar sadece hizmet siyaseti, sadece eser 
siyaseti yaptık. Buna karşılık birileri hep 
istismar siyasetiyle, kötümserlik yayarak, 
olumsuzluk pompalayarak kendilerine 
alan açmaya çalıştı. Milletimizin moralini 
bozmak için yapmadıkları işgüzarlık kal-
madı.

Şimdi de işsizliği dillerine doladılar. 
Türkiye’de hükümetlerimiz döneminde, 
9 milyon yeni istihdam ortaya çıkartarak, 
Cumhuriyet tarihinin rekorlarını kırdık. 
Biz nüfusu artan bir ülkeyiz. Bunun yanın-
da kadınlarımızın ve gençlerimizin katkı-
sıyla işgücüne katılım oranı fevkalade yük-
seldi. Buna rağmen Türkiye’nin böyle bir 
istihdam başarısını ortaya koyabilmesinin 

gerisinde, istikrar ve güven içinde ülkemi-
zi her yıl yüzde 5,8 oranında büyütmemiz 
vardır. Tabii bu durumdan rahatsız olanlar 
da boş durmuyor. Geçtiğimiz yıl Ağustos a-
yında büyük bir ekonomik saldırıya maruz 
kaldık. Bu sebeple, istihdamda bir miktar 
daralma ortaya çıktı. Hamdolsun, ekono-
mik dalgalanmanın etkilerini önemli öl-
çüde kontrol altına aldık. Faizlerden döviz 
rezervlerimize kadar her alanda olumlu 
haberler geliyor. Mesela döviz rezervleri-
miz, 100 milyar doları bularak, yeniden A-
ğustos öncesi seviyeye geldi. Piyasa faizle-
rinde aşağıya doğru ciddi bir iniş gözleni-
yor. Enflasyonun hararetini de düşürdük. 
İnşallah enflasyonu daha da düşüreceğiz. 
Merkez Bankamız bu noktada yeniden 
güçlenirken, inşallah daha ileri gideceğiz. 
Enflasyon tekrar 6-7’lere kadar düşecek. 

Milletimizi vurguncuların, piyasa sim-
sarlarının eline bırakmamak için tanzim 
satış uygulamalarını başlattık. Bu adımın 
sonuçları hemen kendini belli etti, fiyatlar 
düşmeye başladı. Şimdi de istihdamla il-
gili bir seferberlik başlatıyoruz. Nisan ayı 
sonuna kadar yapılacak her ilave istihdam 
için 3 ay boyunca ücreti, sigortayı, primle-
ri ve vergileri üstlenerek, işveren maliyet-
lerini sıfırlıyoruz. Buradan tüm işverenle-
rimizi, devletin kendilerine sağladığı bu 
imkândan faydalanmaya davet ediyorum. 
Biz girişimcilerimizin iyi günlerinde oldu-
ğu gibi, kötü günlerinde de yanlarındayız. 
Bu anlayışla, desteğe ihtiyaç duyan giri-
şimcilerimizin çalışanlarının 3 aylık ücret-
lerini, kısa çalışma ödeneği kapsamında 
biz üstleniyoruz. İstihdam seferberliğini, 
tüm valilerimiz, kaymakamlarımız, beledi-



25

Yeni Türkiye Vizyonu | YENİDEN DİRİLİŞ YOLUNDA-4Recep Tayyip ERDOĞAN

24

larıyla da beraber yürüdüğünü gösteriyor. 
Biz her alanda yerli ve milli çözümler pe-
şinde koşarken, onlar Türkiye’nin düşman-
larıyla aynı dili konuşuyor, aynı saldırıları 
yapıyor. 

Bakınız, şu anda bulunduğumuz yerde cep 
telefonlarıyla iletişim, yerli baz istasyonu-
muz ULAK tarafından sağlanıyor. Mitingi-
mizin sosyal medyadaki yayınları, ULAK 
baz istasyonları üzerinden gerçekleştirili-
yor. Türkiye bunların eline kalsa, inanın 
yerli ve milli baz istasyonlarımızı teker te-
ker sökerler. Çünkü bunların sicili bozuk… 
Geçmişte Türkiye’nin gelişmesi, kalkınma-
sı, her alanda kendi ayakları üzerinde dur-
ması için atılan hangi adım varsa, hepsini 
de engellemişlerdir. Engelleyemediklerini 
de tıpkı savunma sanayimize, tıpkı otomo-
bilimize yaptıkları gibi sabote etmişlerdir. 
İnşallah milletimiz 31 Mart’ta bunlara hak 
ettikleri dersi verecektir. 

Rize!..

31 Mart’ta ülkene sahip çıkıyor musun?

Rize!..

31 Mart’ta sandığa, demokrasiye, milli ira-
deye sahip çıkıyor musun?

Rize!..

31 Mart’ta geleceğine sahip çıkıyor mu-
sun?

Rİze!..

31 Mart’ta destan yazmaya hazır mısın?

Rize!..

31 Mart’ta tevazu, samimiyet ve gayretle 
memleket işi gönül işi diyor musun?

Maşallah…

Rize merkezde ve ilçelerdeki belediye baş-
kan adaylarımızı size emanet ediyorum. 
Sevginiz, coşkunuz, ahde vefanız için her 
birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyo-
rum. Kalın sağlıcakla.

Trabzon!... 

Sana sevdaluyuz Trabzon!.. Seni uzaktan 

sevmek olur mu Trabzon!.. Sana doymak 

olur mu Trabzon!... Seni muhabbetle se-

lamlıyorum Trabzon!... Bugün yine Kara-

deniz gibi çoşayisun Trabzon!... Bugün yi-

ne çok güzelsun Trabzon!.. 

“Yaylalar otli olur

Suyi kuvvatli olur

Sevup alamayanun

Hali peruşan olur”

Trabzon’dan ayri kalanun  hali nice olur!... 
Ha sizun gibi uşaklardan ayri kalanun hali 
peruşan olur!...

Bizim Kızılelma’mız, 
Büyük ve Güçlü Türkiye’dir

Trabzon Mitingi | Trabzon | 2 Mart 2019
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Şimdi CHP’ye gönül veren kardeşlerime, 
İYİ Parti’ye gönül veren kardeşlerime de 
sesleniyorum: Bu ülkeyi bölmek isteyen-
lerle nasıl oluyor da omuz omuza oluyor-
sunuz, nasıl oluyor da onlarla beraber yol 
yürüyorsunuz? Bu yanlışa gelecek misi-
niz? Hatta daha ileri gidiyorum, bölücü 
terör örgütünün arkasında olduğu HDP’ye 
gönül verenlere de sesleniyorum: Bu ülke-
yi bölmek isteyenlerle beraber olacak mısı-
nız? Gelin 31 Mart’ta sandıklarda bunlara 
şöyle güzel bir Osmanlı tokadı vuralım.

Ne diyor? “Biz sırtımızı YPG’ye dayadık.” 
Peki, biz sırtımızı nereye dayadık? Halka 
ve Hakk’a dayadık. 

Akif ne diyor: 

“Allah’a dayan, sa’ye sarıl, hükmüne ram ol, 

Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol.” 

Bizim farkımız bu. Onun için çok çalışacağız.

Bunlara devlet para verdi. Bu alçaklar ne 
yaptı? Çukur kazdı. Öyle mi? Bunlar bina-
ları kendi içinden tünellerle birbirine bağ-
ladı. Öyle mi? Bu paralar size çukur eşin di-
ye mi verildi? Yoksa millete hizmet için mi 
verildi? Başka ne yaptılar? Kandil’e gön-
derdiler. Bu milletin paralarını Kandil’e 
gönderenlere müsaade etmeyiz. İşte onun 
için ne yaptık? Kayyımlar atadık. İşte şim-
di milletin paralarını Kandil’e gönderenler 
yargılanıyorlar. Yanılmıyorsam, bir tanesi-
ne yargımız 13-15 sene ceza verdi. Niye? 
Devletin imkânlarını terör örgütüne akıt-
tıkları için ceza aldılar. 

Son 17 yılda önümüze çıkartılan her en-
geli, her badireyi, sizlerin desteği, duası 
sayesinde aştık. Omuz omuza verdik, gö-
nül gölüne verdik, Türkiye’yi hep birlikte 
tarihinin en büyük başarılarıyla, en büyük 
yatırımlarıyla tanıştırdık. Fakat simdi önü-
müzde yine kritik bir sınav var. 31 Mart, 
hepimiz için önemli bir imtihandır. Adeta 
bir beka meselesi… 31 Mart’ta bunlara ve-
receğimiz dersle inşallah geleceğimiz daha 
aydınlık olacak. 4,5 yıl inşallah bu karde-
şiniz Cumhurbaşkanı olarak yeni sistemle 
iş başında kalacak. Tüm belediyelerimiz 
el ele vereceğiz, omuz omuza vereceğiz 
ve ülkemizi daha güzel günlere taşıyaca-
ğız. 2023 hedeflerimizin önündeki bu son 
engeli de, inşallah hep beraber alnımızın 
akıyla aşacağız. Bunun için size, bize, 82 
milyonun her bir ferdine büyük sorumlu-
luklar düşüyor. Cumhurbaşkanından bele-
diye başkanına, meclis üyesinden sandık 
müşahidine, parti üyesinden bu davaya 
gönül vermiş tüm kardeşlerimize kadar, 
tam bir dayanışma içerisinde çalışmamız 
gerekiyor. 

“Hizmet Sürsün, Türkiye 
Büyüsün” Diyorsanız, 31 Mart’ta 
İradenize Sahip Çıkın

Seçim dönemi olsun-olmasın, biz gece-
gündüz demeden illerimizi, ilçelerimi-
zi dolaşıyoruz. Soğuğa, tipiye, kara kışa, 
yağmura aldırmadan ülkemizin dört bir 
yanında halkımızla istişare ediyor, has-
ret gideriyoruz. Yapılan yatırımları yerin-
de görüyor, şehrimizin ihtiyaçlarını yine 
yerinde tespit ediyoruz. Sağa-sola değil, 

2 aylık ayrılığın ardından seni hasretle 
selamlıyorum Trabzon!... Merde mert di-
yen, namerde namert diyen, özü bir, sözü 
bir, gönlü bir, sevdası bir uşakların şehri 
Trabzon!... “Kulluğundan kılmasın azat 
Allah’ım beni” diyen Sultan Fatih’in ema-
neti Trabzon!... Kültürüyle, türküleriyle, 
tabii güzellikleriyle dillere destan Trab-
zon!... Bugün seni bir kez daha yürekten 
selamlıyorum.

Akçaabat’a, Araklı’ya, Arsin’e, 
Beşikdüzü’ne, Çarşıbaşı’na, Çaykara’ya, 
Dernekpazarı’na sevgilerimi gönderiyo-
rum. Düzköy’e, Hayrat’a, Köprübaşı’na, 
Maçka’ya, Of ’a, Ortahisar’a, Şalpazarı’na, 
Sürmene’ye, Tonya’ya, Vakfıkebir’e, 
Yomra’ya saygılarımı gönderiyorum. Bu-
radan Trabzon’un tüm ilçelerindeki, ma-
hallelerindeki, dağları-yaylalarındaki kar-
deşlerime selam ediyorum. Her gün “vira 
Bismillah” diyerek, “ya nasip” diyerek 
Karadeniz’de rızkını arayan balıkçı kar-
deşlerime bu meydandan muhabbetlerimi 
gönderiyorum. “Çırpınırdı Karadeniz/Ba-
kıp Türk’ün bayrağına” Bugün de bayrağı-
mıza bakıp çırpınan; asaletiyle, hırçınlığıy-
la, bereketiyle, güzelliğiyle gözbebeğimiz 
olan Karadeniz’i selamlıyorum.

Maşallah… Bu ne güzel coşku böyle… Bu 
ne muhteşem sevda böyle... İşte Trabzon 
bu… İşte gerçek dostluk bu… Aşkınız, vefa-
nız, muhabbetiniz için her birinize teşek-
kür ediyorum.

24 Haziran seçimlerindeki desteğiniz için 
sizlere bir kez daha şükranlarımı sunuyo-
rum. Milletin partisine, milletin adamı-

na, Cumhur’un İttifakı’na sahip çıktığı için 
Trabzon’a tekrar gönülden teşekkür ediyorum.

Bu Milletin Paralarını Kandil’e 
Gönderenlere Müsaade Etmeyiz

Bugüne kadar siz bize sahip çıktınız, biz de 
sizin emanetinize sahip çıktık. Siz bizden 
dualarınızı esirgemediniz, biz de ülkemize 
kurulan tuzakları bozduk. Siz bizi bağrını-
za bastınız, biz de sizin için koştuk, koştur-
duk. Siz dağ gibi bizim yanımızda durdur-
dunuz, biz de milletimizin birliğine kast 
edenleri tek tek hezimete uğrattık. Cudi’de 
inlerinde bastık, Gabar’da inlerinde bas-
tık, Tendürek’te inlerine girdik, Kandil’de 
inlerine girdik. Onlar kaçtı, biz kovaladık, 
kovalıyoruz, kovalayacağız. İşte az önce 
İçişleri Bakanımı dinlediniz... Evet, kar kış 
demeden askerimizle, komandolarımızla 
birlikte evelallah yürüdük, yürüyoruz, yü-
rüyeceğiz. Onlar kaçacak, biz kovalayaca-
ğız. Durmak yok yola devam. Milletimizin 
huzuruna kastedenleri yok edeceğiz.

Şimdi ekranlarda görüntülerde de izlediği-
niz gibi ‘Kürdistan’ diyorlar. Buradan tüm 
Türkiye’ye sesleniyorum:  Bizim ülkemiz-
de ‘Kürdistan’ diye bir bölge var mı? Bizim 
ülkemizde Doğu Anadolu’muz var, Güney-
doğu Anadolu’muz var, Karadeniz’imiz var, 
Akdeniz’imiz var, Orta Anadolu’muz var, 
Ege’miz var, Marmara’mız var. Biz de ‘Kür-
distan’ diye bir yer yok. Kürdistan Irak’ta, 
sizin bu ülkede yeriniz yok, yallah oraya… 
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Türkiye’dir. Bunun için kutuplaşmaya, 
kardeş kavgasına hayır diyoruz. Bunun 
için milletimizin arasına nifak sokulma-
sına hayır diyoruz. Bunun için insanımızı 
birbirine kırdırmaya çalışanlara hayır di-
yoruz. Bunun için “Önce millet, önce mem-
leket” diyoruz.

Biz barışın yanındayız, demokrasinin ya-
nındayız, istikrar ve huzurun tarafındayız.  
Gezi’de her tarafı yakıp yıkan bunlar değil 
miydi? Güneydoğu’da, Doğu’da her tarafı 
yakıp yıkan bunlar olmadı mı? Utanma-
dan konuşuyorlar. Milleti birbirine kırdır-
dılar, ırkçılık, bölücülük yaptılar.

Ey CHP’ye gönül verenler, siz bunlarla kol 
kola gidiyorsunuz, farkında mısınız? Bun-
lar kongrelerinde bizim İstiklal Marşı’mızı 
okutmayanlardır. Bunlarla beraber olan 
sözde İYİ Parti mensuplarına şaşıyorum. 
Nasıl bunlarla omuz omuza oluyorlar? 
Nasıl bunlarla beraber yol yürüyorlar? Bu 
millet 31 Mart’ta bunun da hesabını sora-
cak. Ben buna inanıyorum. 

İstiklal Marşımızın şu dizelerini asla aklı-
mızdan çıkartmayalım:

“Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın 

Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın 

Doğacaktır sana vadettiği günler Hakk’ın 

Kim bilir, belki yarın belki yarından da yakın.” 

‘Yurda alçakları uğratanlara’ 31 Mart’ta ge-
reken cevabı vereceğinize inanıyorum. 

Muhammed İkbal’in Bizim İçin Yazdığı 

Özgürlük Şiirlerini Asla Unutamayız

Ülkemizle beraber tüm gönül coğrafya-
mızda muhabbetin, adaletin, sükûnetin 
hâkim olması için çaba harcıyoruz. 
Afganistan’dan Yemen’e, Libya’dan 
Somali’ye, Orta Asya’dan Balkanlara kadar 
bölgemizde barışın ve istikrarın tesisi için 
mücadele ediyoruz. Arabuluculuk çalış-
malarımızla, ikili münasebetlerimizle, yeri 
geldiğinde telefon diplomasimizle nerede 
bir sıkıntı, sorun varsa, onu suhuletle çöz-
menin gayreti içindeyiz.

Önceki gün uçak krizi sonrasında kardeş 
ülke Pakistan’ın Cumhurbaşkanı ve Baş-
bakanı ile görüştük. Hindistan ile Pakistan 
arasındaki gerilimi nasıl düşürebileceği-
mizi istişare ettik. Biliyorsunuz Pakistanlı 
kardeşlerimizin bizim milletimizin kalbin-
de çok ayrı bir yeri var. İstiklal Harbinde 
vatanımızın bağımsızlığı için gönderilen 
yardımları, Muhammed İkbal’in bizim için 
yazdığı özgürlük şiirlerini asla unutama-
yız. Türkiye de ne zaman dara düşse, ne za-
man başı sıkışsa, deprem felaketinden te-
rörle mücadeleye kadar kardeş Pakistan’ın 
yanında oldu. Ülkemizin hem Pakistan’la 
hem de Hindistan’la samimi, yapıcı, yoğun 
ve çok yönlü ilişkileri bulunuyor. Sağ olsun 
Pakistanlı kardeşlerimiz de Türkiye’nin bu 
müstesna konumunu takdir ediyor, soru-
nun çözümü için bizden destek bekliyor-
lar. Biz de kendilerine tansiyonun daha da 
düşürülmesi konusunda, üzerimize düşen 
ne varsa yapmaya hazır olduğumuzu ifade 
ettik. Pakistanlı kardeşlerimizin dün rehin 

yabancı medya organlarına hiç değil, der-
dimizi doğrudan milletimize anlatıyoruz. 
Bakınız Şubat ayı başından beri 25 vilaye-
timizi, 9 ilçemizi bizzat ziyaret ettik. Gitti-
ğimiz her yerde, işte bugün bu meydanda 
olduğu gibi on binlerce kardeşimizle ku-
caklaştık. Zillet İttifakı hala liste kavgası, 
isim kavgası, hala sen-ben-bizim oğlan kav-
gası verirken, biz 25 ilimizde milletimizle 
buluştuk. Genel Merkez yöneticilerimizle, 
milletvekillerimizle ve adaylarımızla gü-
nün 24 saati sahadayız. Amacımız, 81 vila-
yetimize, 922 ilçemize, 50 bin 411 mahalle 
ve köyümüze bir şekilde ulaşmak; onlara 
davamızı, icraatlarımızı, yaptıklarımızı 
ve yapacaklarımızı anlatmaktır. Gayemiz; 
şehirlerimizle ilgili hayallerimizi ve he-
deflerimizi milletimizin tüm fertleriyle 
paylaşmaktır. Bunun için tempoyu daha 
da artıracağız. 31 Mart’a kadar uykumuz-
dan, ailemizden, vaktimizden fedakârlık 
ederek, daha çok çalışacağız. AK Partiye 
ve Cumhur İttifakı’na gönül vermiş her bir 
kardeşimin de aynı şekilde mücadele ede-
ceğine inanıyorum.

Sizlerden, geleceğiniz için, evlatlarınızın 
istikbali için, ülkemizin aydınlık yarınları 
için 31 Mart’a kadar gayret göstermenizi 
bekliyorum. “Hizmet sürsün, Türkiye bü-
yüsün” diyorsanız, sizlerden 31 Mart’ta 
iradenize sahip çıkmanızı bekliyorum. 
Trabzon’dan şöyle tarihe geçecek yeni bir 
destan yazmasını bekliyorum. Şimdi bu-
rada bir kez daha ahitlerimizi yenilemek 
istiyorum.

Hazır mıyız?

Trabzon!...

31 Mart’ta ülkene sahip çıkıyor musun?

Trabzon!...

31 Mart’ta geleceğine sahip çıkıyor mu-
sun?

Trabzon!...

31 Mart’ta sandığa, demokrasiye, milli ira-
deye sahip çıkıyor musun?

Trabzon!...

31 Mart’ta Cumhur İttifakına sahip  
çıkıyor musun?

Trabzon!...

31 Mart’ta tevazu, samimiyet ve gayretle 
memleket işi gönül işi diyor musun?

Trabzon!...

31 Mart’ta mührü gönül belediyeciliğine 
vuruyor musun?

Rabbim hepinizden razı olsun.

Değerli kardeşlerim,

Bizim siyasetimiz gönül siyasetidir. Bizim 
siyasetimiz sevgi siyasetidir. Bizim dava-
mız birlik, beraberlik, kardeşlik davası-
dır. Bizim Kızılelma’mız büyük ve güçlü 
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son verdiğimiz utanç sahnelerini yönettik-
leri ilçelerde tekrar milletimize yaşatırken, 
biz 21’inci yüzyılın Türkiye’sinin temel-
lerini atıyoruz. Öğrencilerimizin robotik, 
kodlama, nanoteknoloji, siber güvenlik, 
mobil uygulama, yapay zekâ gibi alanlarda 
eğitim alması ve projeler geliştirmesi için 
81 ilde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi 
kuruyoruz. İnşallah bu sene Trabzon’da 
atölyemizi açacağız. 64 binden fazla üni-
versite öğrencisinin eğitim gördüğü şeh-
rimizde ikinci devlet üniversitesini, Trab-
zon Üniversitesini faaliyete geçirdik. Yük-
seköğrenim öğrencileri için 8 bin 442 kişi 
kapasiteli yurt binaları açtık. Bu yıl içinde 
Beşikdüzü’nde 500 kişi kapasiteli, birkaç 
yıla kadar da Merkezde ve Arsin’de top-
lamda 2 bin 300 kişilik yurt binaları daha 
açacağız.  

Sağlık Alanında Tüm Dünyaya 
Örnek Olan Pek Çok Reformu 
Hayata Geçirdik

41 bin seyirci kapasiteli stadyumu, gençlik 
merkezleri, spor salonları, yüzme havuzu, 
tenis kortları gibi birçok farklı branştaki 
spor ve sosyal tesisleri Trabzonlu gençleri-
mizin, sporseverlerin istifadesine sunduk. 
Nasıl yeni stadyumumuzdan memnun mu-
yuz? Eski Hüseyin Avni Aker Stadyumunu 
Millet Bahçesine dönüştüreceğiz. Çaykara 
Gençlik Merkezinin, Of Spor Kompleksi-
nin, Sürmene Yarı Olimpik Yüzme Havu-
zunun yapımları devam ediyor.

CHP, bölücü örgütün uzantılarını listele-
rinden belediyelere sızdırmanın kaygısını 

güderken, biz şehirlerimizi daha da güzel-
leştiriyoruz. İnşallah Trabzon’a, merkezde, 
Akçaabat’ta ve Vakfıkebir’de 3 Millet Bah-
çesi yapıyoruz. İçinde atölye, millet kıraat-
hanesi, gölet, bisiklet yolları, spor alanları-
nın olacağı bu 3 tesisi en kısa sürede şehri-
mize kazandıracağız.

CHP,  “sosyal devletin” sadece lafını, sade-
ce edebiyatını yaparken, biz onu 17 yıldır 
milletimize bizzat yaşatıyoruz. Kimse ken-
dini garip hissetmesin, kimse kendini öte-
lenmiş hissetmesin, hiç kimse açta-açıkta 
kamasın diye uğraşıyoruz. Şimdiye kadar 
Trabzon’daki ihtiyaç sahibi vatandaşları-
mıza, şehit yakınlarımıza, yaşlılarımıza, 
engellilerimize toplam 1,5 milyar (katril-
yon) liralık destek sağladık. İki gün önce 
yayımladığımız 795 sayılı Cumhurbaşkanı 
Kararı ile bu konuda çok önemli bir adım 
daha attık. Sosyal yardımlardan faydala-
nan hak sahiplerine elektrik faturalarıyla 
ilgili yeni bir imkân daha getirdik.

Kardeşlerim,

Son 17 yılda sağlık alanında tüm dünyaya 
örnek olan pek çok reformu hayata geçir-
dik. Bir dönem vatandaşımızın gitmeye 
korktuğu hastanelerimizi, MR’ından to-
mografisine, ultrasonundan röntgenine 
kadar en modern teçhizatla donattık. Has-
tanelerimizin hem sayısını hem de kalite-
sini yükselttik. Kişi başına düşen doktor, 
hemşire, sağlık personeli sayısını daha ön-
ce hiç olmadığı kadar artırdık. Trabzon’a 
400 yataklı Trabzon Kanuni Eğitim Araş-
tırma Hastanesinin, 200 yataklı Akçaa-
bat Haçkalıbaba Devlet Hastanesinin de 

aldıkları Hindistanlı pilotu, hüsnü niyet 
göstergesi olarak salıvermeleri, takdire şa-
yan bir adımdır. Gerilimi tırmandırmanın, 
yangına körükle gitmenin hiç kimseye bir 
faydası yoktur, olmayacaktır. Temennimiz, 
Hindistanlı dostlarımızın da bu müspet 
adıma aynı şekilde mukabelede bulunma-
larıdır. Bize düşen katkıları, müdahaleleri 
yapmaya hazır olduğumuzu tekrar vurgu-
lamak istiyorum. İnşallah Türkiye’nin de 
diplomatik çabalarıyla bu sıkıntılı döne-
min kısa sürede atlatılacağına inanıyorum.

Değerli kardeşlerim,

Günümüzde artık iç politikayla dış po-
litikayı ayırmak, ayrı görmek mümkün 
değildir. Dünyanın her yerinde iç politi-
ka dış politikayı belirler, dış politika da iç 
politikayı etkiler. Türkiye’nin uluslararası 
siyasette artık problem çözen, sorunla-
ra çözüm üreten bir seviyeye ulaşması, iç 
politikadaki başarılarımızın eseridir. Ül-
kemizin artık görüşü-duruşu-katkısı ara-
nan bir konuma gelmesi, sizinle beraber 
attığımız ortak adımların sonucudur. Çok 
açık ve net söylüyorum… Ülkemiz son 17 
yılda içeride güçlendikçe, dışarıda da güç-
lenmiş, itibar kazanmıştır. Türk ekonomisi 
büyüdükçe, Türk diplomatlarının etkisi de 
büyümüştür. Türk demokrasisi ilerledikçe, 
dış siyasette Türkiye’nin sözünün ağırlığı 
da artmıştır. İç siyasetteki her hamlemizin, 
her başarımızın, altını çizerek söylüyorum 
“Her seçim zaferimizin”, dışarıda da çok 
müspet yansımaları olmuştur. Biz son 17 
yılda bunu pek çok kez yaşadık, şahit olduk.

Bakınız göreve geldiğimizde, ekonomisi 
IMF komiserleri tarafından yönetilen bir 
ülkenin itibarı neyse, ancak o kadar iti-
barlı bir Türkiye vardı. Hamdolsun, tarihi 
şanlı zaferlerle dolu aziz milletimize asla 
yakışmayan bu kötü tabloya son verdik. 
Türkiye güçlenince, daha önce ülkemize 
ayar verme yarışına girenlerin, nasıl ken-
dilerine çeki düzen verdiklerini bizzat tec-
rübe ettik. Batı ülkeleri başta olmak üzere, 
diğer devletlerin politikalarını, ekono-
misi, demokrasisi, ihracatı güçlü bu yeni 
Türkiye’ye nasıl adapte ettiklerini bizzat 
yaşadık. Artık emir alan değil, sözü dinle-
nen, görüşü aranan bir ülkeyiz. Bunu da 
sizlerin duası, desteği sayesinde başardık. 
Türkiye’yi bugünkü konumuna sizinle be-
raber biz taşıdık. Ülkemizi ve şehirlerimizi 
hak ettiği hizmetlerle yine biz buluşturduk.

Bu anlayışla son 17 yılda Trabzon’a 30 mil-
yar (katrilyon) lira tutarında yatırım yaptık.  

Evlatlarımız en güzel ortamlarda okusun, 
eğitim alsınlar diye şehrimize 2 bin 824 
adet yeni derslik kazandırdık. Daha CHP, 
İstanbul’un göbeğindeki çöpleri bile doğ-
ru-düzgün toplayamazken, biz ülkemizi 
geleceğe hazırlıyoruz.

Şimdi bir Trabzonlu arkadaşımız 
İstanbul’a aday olmuş ve Trabzon’u istis-
mar etmek istiyor. Sen Trabzon’u istismar 
edemezsin. Benim Trabzonlu hemşehrile-
rim sana prim vermez. Çünkü CHP; çöp, 
çukur, çamur demektir. Onlar, Şişli gibi bir 
ilçeyi 2019 Türkiye’sinde çöp dağlarına 
mahkûm ederken, biz istikbalimizin köşe 
taşlarını döşüyoruz. Onlar, bizim 1994’de 
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Şehrimizi İmar ve İhya   
Etmeyi Sürdüreceğiz

Trabzon Havalimanımızı son 17 yılda yap-
tığımız yatırımlarla modernize ederek, bü-
yüttük, yeni bir terminal binası yaptık. Ha-
valimanımızın 2003 yılında 429 bin olan 
yolcu trafiği, 2018 yılında 4 milyonu geçti. 

Sürmene’ye, Of ’a, Vakfıkebir’e, Arsin’e ye-
ni balıkçı barınakları, Trabzon’a yat limanı 
yaptık. Trabzon Limanını onardık, moder-
nize ettik.

İnşa ettiğimiz Atasu Barajı ile Trabzon’un 
2045 yılına kadar içme suyu hazır. Özel-
likle Trabzon şehir merkezi ve Yomra ilçe 
merkeziyle güzergâh üzerindeki yerleşim 
yerlerinin içme suyu ihtiyacını karşılamak 
için 92 kilometre uzunluğunda isale hattı 
ve arıtma tesisi inşa ediyoruz. 

Karadeniz Bölgesi taşkınlar bakımından 
büyük risk içeren bir bölgemiz. Trabzon’da 
toplam 98 adet taşkın koruma tesisi yaptık, 
18 adedinin yapımı devam ediyor. Solaklı 
Vadisi’nde 20 kilometrelik bir güzergâhta 
örnek bir projeyi hayata geçirdik.  Of–Çay-
kara arasında yaptığımız bu proje ile vadi-
nin çehresi de, havası da değişti.

Altındere Vadisi, Sera Gölü ve Uzungöl’ün 
de yer aldığı 8 tabiat parkında gerekli ça-
lışmaları yaparak tabiat turizmine katkı 
veriyoruz.

Trabzon’a toplam 1,7 milyar (katrilyon) li-
ra tutarında tarımsal destek verdik.

Trabzon’da bir OSB, bir teknopark, bir ar-
ge ve bir tasarım merkezi kurduk. Trab-
zonlu girişimcilerimize toplam 3,7 milyar 
(katrilyon) lira tutarında yatırım teşviki 
sağladık. Desteklerimizle 10 bin 300 kişi-
lik ilave istihdam oluşturduk.

Trabzon’daki 54 bin işyerimizi toplam 1,2 
milyar (katrilyon) lira tutarında SGK prim 
teşvikiyle destekledik. Arsin ve Beşikdüzü 
OSB’lerinin elektrik sorununu bu yıl çözü-
yoruz.

Trabzon’a, Of ’a, Araklı’ya, Hayrat’a, 
Sürmene’ye, Arsin’e, Maçka’ya, Akçaabat’a 
doğalgazı getirdik.

Bu yıl Vakfıkebir’e, Yomra’ya ve 
Beşikdüzü’ne inşallah doğalgazı getiriyo-
ruz. Tüm bu hizmetlerin hayırlı-uğurlu ol-
masını diliyorum.

Kardeşlerim,

İnşallah 31 Mart’tan sonra çok daha güç-
lü, çok daha kararlı bir şekilde yatırım 
hamlelerimizi devam ettireceğiz. Cumhur-
başkanlığında şahsım ile büyükşehir ve 
ilçe belediye başkanlarımız el ele vererek,  
şehrimizi imar ve ihya etmeyi sürdürece-
ğiz. Bunun için sizlerden 5 yıl daha icazet 
istiyoruz. Biliyorsunuz Trabzon’da, büyük-
şehir ve 16 ilçemizde AK Parti, 2 ilçemizde 
ise Cumhur İttifakı’ndaki ortağımız MHP 
adaylarıyla seçime giriyoruz. Sizlerden ge-
rek AK Parti’nin adaylarına, gerekse Cum-
hur İttifakı’nın adaylarına çok güçlü des-
tek bekliyorum.

içinde olduğu 15 hastane inşa ettik. 900 
yataklı Trabzon Şehir Hastanemizin ihale 
süreci, 100 yataklı Of Devlet Hastanemizin 
yapımı devam ediyor. Ayrıca Tonya’ya ve 
Sürmene’ye 50’şer yataklı devlet hastane-
leri yapmak için çalışmalarımızı başlattık.

Trabzon’da 8 bin 37 konut projesini haya-
ta geçirdik. Trabzon’da imar barışıyla 147 
bin 988 vatandaşımızın sorununu çözdük. 
Şehir merkezinde bir atık su arıtma tesisi 
yapmak için proje çalışmalarımız devam 
ediyor. Yeni Cuma Camii ile Ortahisar Fa-
tih Camiinin de aralarında bulunduğu 
Trabzon’daki 87 tarihi eserimizi restore 
ettik. Ayasofya Camii ve Dernekpazarı Gü-
ney Mahallesi Camilerinin restorasyonları 
devam ediyor. 

Ulaşımda, 73 kilometreden devraldığımız 
bölünmüş yol uzunluğunu 225 kilometre-
ye çıkardık. Tünelleri ve köprüleriyle bir-
likte Maçka- Karahava Yolunu… Trabzon-
Maçka Yolunu… Akçaabat-Yıldızlı-Söğütlü 
Yolunu… Araklı-Dağbaşı-Bayburt Yolunu… 
Akçaabat- Düzköy Yolunu… Of-Çaykara Yo-
lunu… Yalıncak-Bulak-Çağlayan Yolunu… 
Sürmene Giriş -Çıkış Yeşilyalı Bağlantı Yo-
lunu… Tonya-İskenderli-Beşikdüzü Yolu-
nu… Maçka-Sümela Ayrımı-Çakırgöl Yolu-
nu… Tüm bu yollardaki çalışmaları bu yıl 
bitiriyoruz. 

2,8 kilometre uzunluğundaki Maçka Tüne-
lini, Sukenarı Tünelini ve Kiremitli Tüneli-
ni hamdolsun tamamladık. Avrupa’nın en 
uzun tüneli olacak Zigana Tüneli’nde de 
kazı çalışmalarında yüzde 55 gerçekleşme 

oranına ulaştık. Ayrıca Şalpazarı-İsken-
derli yolunu, Çaykara-Uzungöl ayrımı-Ka-
raçam yolunu, Yomra-Özdil-Yağmurdere 
yolunu da bu sene tamamlıyoruz. Düzköy-
Tonya yolunu, Vakfıkebir şehir geçişini ve 
Arsin-Araklı ayrımı-Atayurt yolunu da bu 
yıl sizlerin kullanımına açıyoruz. Projesin-
de 12 adet köprülü kavşak, 17 adet tünel 
ve 55 adet köprü bulunan Kanuni Bulvarı 
ile Akyazı ve sahil bağlantı yollarının yapı-
mı süratle devam ediyor. Yıldızlı ve Beşirli 
kavşaklarının bulunduğu 12 kilometrelik 
bölümü sizlerin istifadesine sunduk. İnşal-
lah projenin tamamını seneye tamamlıyo-
ruz. Ayrım-Konaklar-Pelitli-Yalıncak yolu 
Karadeniz Sahil Yolu bağlantısını da yine 
seneye bitiriyoruz.

Değerli kardeşlerim,

Trabzon’a, elimiz boş gelmek olmaz dedik. 
Bugün buraya güzel haberlerle, yeni ya-
tırımların müjdeleriyle geldik. Ulaşımda 
Trabzon’a çağ atlatıyoruz. Önümüzdeki 
dönemde inşallah Trabzon’u raylı sistemle 
tanıştırıyoruz. Akçaabat-Akyazı-Karadeniz 
Teknik Üniversitesi- Havalimanı-Yomra-
Arsin Organize Sanayi güzergâhında raylı 
sistem hatları yapacağız. Trabzon-Erzin-
can arasında hızlı tren projemizi hayata ge-
çirerek, Trabzon’u da hızlı tren ağına ekle-
yeceğiz. Hızlı tren hattının etüt çalışmaları 
devam ediyor.

Bu yıl içerisinde inşallah Trabzon’a bir böl-
ge adliye mahkemesi kazandırıyoruz.
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Şimdi sizlere soruyorum.

Trabzon!...

31 Mart’ta tevazu, samimiyet ve gayretle 
memleket işi gönül işi diyor muyuz?

Trabzon!...

31 Mart’ta gönül belediyeciliğine evet di-
yor muyuz? 

Trabzon!...

31 Mart’ta tercihimizi hizmet siyasetinden 
yana kullanıyor muyuz?

Trabzon!...

31 Mart’ta Cumhur İttifakına destek veri-
yor muyuz?

Trabzon!...

31 Mart’ta bir destan yazıyor muyuz?

Maşallah... 31 Mart akşamı Trabzon’dan 
güzel haberler bekliyorum.

Derdimin devası suyu havası

Güllük gülistanlık bülbül yuvası

Bitmez tükenmez gönül hevesi

Yayla yollarında sefa sürdün mü?

Çam dibine postu serdin mi?

Suyunu kana kana içtin mi?

Cevherdir toprağı taşı Ordu’nun

Beti bereketi boldur Ordu’nun

Toprağı çiçektir güldür Ordu’nun

Ordu!..

Beraber Yola Çıktığı 
Arkadaşlarını Satanlara, Ordulu 

Ne Diyeceğini Çok İyi Bilir

Ordu Mitingi | Ordu | 3 Mart 2019
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bizi satacaksın. Sattıktan sonra da utanma-
dan, sıkılmadan sağda solda pazarlamaya 
yelteneceksin. 

Ordulu kardeşlerim, onun Ordulu olması 
sizi bağlar mı? Gereken dersi ona evelallah 
31 Mart’ta veriyor musunuz?

Bu kişi, Ordu’ya yapılan her işe de sa-
hip çıkıyormuş… AK Parti’nin gücünü, 
imkânlarını, hizmetlerini kendilerine mal 
edenler, en başta Ordu’ya, sizlere saygısız-
lık ediyor demektir.  Bu şehre ne yapılmış-
sa, altında sadece ve sadece AK Parti’nin 
ve onunla yol yürümeye devam eden kad-
roların imzası vardır. Gittiği her kapıdan 
kovulan bu taklacıya, 31 Mart’ta öyle bir 
ders verin ki, bir daha karşınıza çıkmaya 
yüz bulamasın. 

Aynı şekilde, arkalarına terör örgütlerini, 
karanlık güçleri alan birileri, her seçimde 
olduğu gibi bu sefer de, ellerini ovuştu-
rarak seçim sandığından çıkacak sonucu 
bekliyorlar. Eğer istediklerini elde edebi-
lirlerse, bir karabasan gibi ülkemizin başı-
na çökmeye hazırlanıyorlar. Bu kifayetsiz 
muhterisleri de, sizlerle birlikte, inşallah 
bir kez daha sandığa gömeceğiz. 

Ordu!..

31 Mart’ta istikrarımıza, istiklalimize, is-
tikbalimize göz dikenlere bir kez daha 
derslerini veriyor muyuz?

Ordu!..

31 Mart’ta bir kez daha milli iradeye sahip 
çıkıyor muyuz?

Ordu!..

31 Mart’ta bir kez daha tevazu, samimiyet 
ve gayretle memleket işi gönül işi diyor 
muyuz?

Ordu!..

31 Mart’ta mührü gönül belediyeciliğine 
vuruyor muyuz?

Ordu!..

31 Mart’ta büyükşehirde ve ilçelerimizde 
belediye başkan adaylarımıza sahip çıkı-
yor muyuz?

Ordu!..

31 Mart’ta Cumhur İttifakını zafere taşıyor 
muyuz?

Maşallah… 

Ordu’ya rekor kırmak yakışır. Bu se-
çimde sandıkları patlatıyor muyuz? 
Büyükşehir’de Hilmi Güler kardeşim için 
sandıkları patlıyor muyuz? Altınordu’da 
Aşkın Tören kardeşimiz için sandıkları 
patlıyor muyuz? Aynı şekilde diğer ilçeler-
de de AK Parti ve Cumhur İttifakı adayları 
için sandıkları patlatıyor muyuz? Seçim 
gecesi Ordu’nun sonuçlarını özel olarak ta-
kip edeceğim, ona göre ha…

Sevdasıyla dereleri yukarıya doğru akıtan 
Ordu!.. Ordu üstüne kalksa sevdiğini ellere 
vermeyen Ordu!.. “Kırat yorulur gönül yo-
rulmaz” diyen azimli Ordu!.. “Gönül kimi 
severse, dünya güzeli odur” diyen kalender 
yürekli Ordu!.. Karadeniz’in kilit taşı Or-
du!.. Adı gibi yiğit insanların, kahraman-
ların şehri Ordu!.. Kaşgarlı Mahmut’un 
“hanların şehri” dediği Ordu!.. Ecdadın fet-
hetmek için can attığı, can verdiği Ordu!..  
Selçuklu’nun, Osmanlı’nın, Cumhuriyet’in 
sevdalı şehri Ordu!.. Hangi felaketi yaşarsa 
yaşasın her seferinde daha güçlü bir şekil-
de ayağa kalkan Ordu!.. Yoldaşım, gönül-
daşım, kaderdaşım Ordu!.. Seni gönülden 
selamlıyorum Ordu!..

Akkuş’u, Altınordu’yu, Aybastı’yı, Çamaş’ı, 
Çatalpınar’ı, Çaybaşı’nı, Fatsa’yı Gölköy’ü, 
Gülyalı’yı selamlıyorum.  Gürgentepe’yi, 
İkizce’yi, Kabadüz’ü, Kabataş’ı, Korgan’ı, 
Kumru’yu, Mesudiye’yi, Perşembe’yi, 
Ulubey’i, Ünye’yi selamlıyorum. Tüm il-
çeleriyle, mahalleleriyle Ordulu kardeşle-
rimin her birine sevgilerimi, saygılarımı 
sunuyorum. Son bir yılda üçüncü defadır 
Ordu’dayız.  Ordu’ya her gelişimizde bizle-
ri coşkuyla, muhabbetle, samimiyetle bağ-
rına basan tüm kardeşlerime şükranlarımı 
sunuyorum. 

Maşallah, Ordu bugün bir başka güzel… 
Ordu kabına sığmıyor.  Ordu bir kez daha 
kendi kardeşine, milletin adamına, mille-
tin partisine, gönül belediyeciliği için gün 
sayan adaylarına sahip çıkmak için sabırsız-

lanıyor. Şurada kaldı 27 gün… Seçim günü-
ne kadar gece gündüz çalışıyoruz değil mi?

Hanımlar!..

Girmedik ev bırakmıyoruz değil mi?

Gençler!..

Ayak basmadık yer bırakmıyoruz değil mi?

Bizde Dostluk, Bizde 

Muhabbet Ancak Ölünce Biter

Duyduğuma göre, paçasını terör örgütle-
rine kaptırdığı için davamıza ihanet eden 
birisi utanmadan, sıkılmadan bizim dostu-
muz olduğunu söyleyerek oy devşirmeye 
çalışıyormuş… Beraber yola çıktığı arka-
daşlarını satanlara, Ordulu ne diyeceğini 
çok iyi bilir.

 “Deniz üstü piyade

Muhabbetler ziyade

Ölüm var ayrılık yok

Bizim için dünyada”

Bizim dostlarımız işte burada, bu meydan-
da…  Bizde dostluk, bizde muhabbet an-
cak ölünce biter. Terör örgütüyle bir olup 
bize parmak sallayan kişiyle bizim ne mu-
habbetimiz olur, ne de dostluğumuz olur.  
Seni alacağım, belediye başkanı olduğum 
zaman yanımda genel sekreter yardımcısı 
yapacağım, milletvekili yapacağım, bakan 
yapacağım ve ondan sonra sen kalkacaksın 
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ayrımı-Ulubey-Gürgentepe-Gölköy yolunu 
ve Aybastı-Reşadiye yolunu da bir sonraki 
yıl tamamlıyoruz. Fatsa-Aybastı yolunu ve 
Terme-Ünye ayrımı-İkizce yolunu ise üç yı-
la kadar bitiriyoruz. 

Sel felaketi sebebiyle kullanılamaz hale ge-
len köprüleri onarıyoruz. Sahil yolundaki 
köprüyü hizmete açmıştık. Bu felakette 
hasar gören 10 köprüyü bu ay içinde, ka-
lan 2 köprüyü de Mayıs ayında açıyoruz. 
Türkiye’nin ve Avrupa’nın ilk denize dolgu 
yapılarak inşa edilen Ordu-Giresun Havali-
manını şehrimize kazandırdık. Havalima-
nımızın yolcu sayısı geçtiğimiz yıl 1 mil-
yon 86 bini geçti. 

Ordu’ya 2 baraj ve 1 gölet inşa ettik, 5 ba-
raj daha inşa ediyoruz… Ordu şehir mer-
kezinin, Ünye ve civar yerleşim yerlerinin 
ve Gülyalı ilçe merkezi ve civar yerleşim 
yerlerinin içme suyu ihtiyacını yaptığımız 
isale hattı ve içme suyu arıtma tesisiyle 
karşıladık.

İnşa ettiğimiz 63 adet taşkın koruma tesi-
siyle Ordu şehir merkezi, 62 yerleşim yeri, 
14 tesis ve yaklaşık 5 bin dekar araziyi taş-
kın zararlarından koruduk.  Ayrıca vatan-
daşlarımızın can ve mal güvenliği için 15 
adet taşkın koruma tesisinin de çalışmala-
rına devam ediyoruz. 

Ordu’da ruhsatlı alanlarda fındık üreti-
mi yapan üreticilerimizi destekliyoruz. 
Ordu’ya 10 milyon avroluk bir yatırımla 
Bal Araştırmaları Merkezi kurduk. Böylece 
dünya arı ürünleri ihracatında ülkemizin 
payını daha da artırmayı hedefliyoruz.

Ordulu çiftçilerimize son 17 yılda toplam 
3,1 milyar (katrilyon) lira tarımsal destek 
verdik.

Son 17 yılda şehrimizde iki OSB, bir ar-ge 
merkezi kurduk. Ayrıca Ordu ve Ünye’ye 
yeni birer OSB kuruyoruz, proje çalışmala-
rı devam ediyor. Fatsa’daki mevcut OSB’yi 
de genişletiyoruz. Buralarda üretim baş-
ladığında inşallah 10 bin 600 kişiye istih-
dam sağlanacak. Ünye Organize Sanayi 
Bölgemizin 30 yıldır süren kamulaştırma 
meselesini, tahsis ettiğimiz 4,8 milyon lira 
kaynakla çözdük. 

Ordulu iş adamlarımıza toplam 2,3 milyar 
(katrilyon) lira tutarında yatırım teşvikiyle 
destekledik. Desteklerimizle 17 bin kişilik 
ilave istihdam oluşturduk. Ordu’da 45 bin 
işyerimize toplam 870 milyon liralık SGK 
prim teşviki verdik.

Sen Kuyrukçusun Bay Kemal

2002 yılında Ordu’ya gelen yerli ve yaban-
cı turist sayısı 164 bin iken,  geçtiğimiz yıl 
toplam 321 bine ulaştı. Ordu’da mavi bay-
raklı 5 adet plajımız dünya üçüncülüğü al-
dılar.  Şehrimizin hem deniz, hem de tabiat 
turizmi potansiyelini değerlendirmekte 
kararlıyız. Biz Ordu’da turizmin gelişmesi 
için devlet olarak elimizden geleni yaptık, 
yapıyoruz. Gerisi Ordulu girişimcilerimi-
ze, iş insanlarımıza düşüyor. 

Ordu’ya, Fatsa’ya ve Ünye’ye doğalgazı ge-
tirdik. Önümüzdeki yıl Kabadüz’e de do-
ğalgazı getiriyoruz.

Ruhsatlı Alanlarda Fındık 
Üretimi  Yapan Üreticilerimizi 
Destekliyoruz

Kardeşlerim,

Ordu demek şehir demektir. Biz de bugü-
ne kadar hep adını şehirden alan Ordu’yu 
yatırımlarımızla, hizmetlerimizle, projele-
rimizle ismine layık hale getirmek için ça-
lıştık. Son 17 yılda Ordu’ya 21 milyar (kat-
rilyon) lirayı aşan yatırımlar yaptık.

Eğitimde, 3 bin 547 adet yeni derslik inşa 
ettik. Bugün Ordu Üniversitemiz 21 bin 
öğrencisiyle, 734 akademisyeniyle bölge-
sinin yükselen yıldızı durumundadır. Yük-
seköğrenim öğrencileri için 3 bin 336 kişi 
kapasiteli yurt binaları açtık. Birkaç yıla 
kadar merkezde 1.000 kişi kapasiteli bir 
yurt binası daha açıyoruz.

Ordu’ya, Ünye’ye, Fatsa’ya gençlik mer-
kezleri, Altınordu’ya spor kompleksi, spor 
salonları, yüzme havuzları, futbol sahaları 
kazandırdık. 20 bin seyirci kapasiteli stad-
yumumuzun yapımında sona geliyoruz, 
inşallah önümüzdeki sezona yetiştirece-
ğiz. Ordu’ya Sporcu Fabrikası, Altınordu’ya 
Gençlik Merkezi yapıyoruz; her ikisinin de 
ihalesi bitiyor, yakında inşasına başlıyoruz.

Ordulu ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, 
şehit yakınlarımıza, yaşlılarımıza, engelli-
lerimize toplam 2,2 milyar (katrilyon) lira 
tutarında kaynak aktardık.

Sağlıkta, 300’şer yataklı Fatsa ve Ünye dev-
let hastanelerimizin de içinde bulunduğu 
9’u hastane toplam 38 adet tesisi şehrimize 
kazandırdık. Ulubey ve Akkuş Devlet Has-
tanelerinin yapımı sürüyor. 900 yataklı Or-
du Şehir Hastanemizin ihale süreci devam 
ediyor, yapımına inşallah en kısa sürede 
başlıyoruz. Ayrıca Ordu Eğitim ve Araştır-
ma Hastanemizi, bir ek binayla büyütmeyi 
planlıyoruz. Gölköy’e 50 yataklı bir Devlet 
Hastanesi yapacağız, proje çalışmaları sü-
rüyor.

Ordu’da yaklaşık 5 bin konut yaparak hak sa-
hiplerine teslim ettik. İmar barışıyla 103 bin 
Ordulu vatandaşımızın sıkıntısını çözdük. 

Ordu’daki 14 tarihi eserimizi 
restore ettik. 

Ulaşımda, 50 kilometreden devraldığımız 
bölünmüş yol uzunluğunu 152 kilometre-
ye çıkardık. Ordu’nun zorlu coğrafyasını, 
yaklaşık 40 kilometre uzunluğunda 33 a-
det tünel inşa ederek aştık. Toplam maliye-
ti 2 milyar (katrilyon) lira olan, içinde, 11 
adet köprü ve 6 adet tünelin olduğu Ordu 
Çevre Yolunda 7 köprüyü,  2 adet çift tüp 
tüneli tamamladık. Bu yolun kalan kısım-
larını da önümüzdeki yılsonuna kadar bi-
tiriyoruz. Ordu-Topçam-Mesudiye yolu ve 
Topçam Tünellerini, İslamdağ-Korgan yo-
lunu, Çaybaşı Tekkiraz yolu ve Çaybaşı ge-
çişini ve Ordu il yolundaki çalışmaları bu 
yıl tamamlıyoruz. Korgan-Çamiçi ve Kum-
ru-Korgan-Çamiçi ayrımı yolunu önümüz-
deki yıl bitiriyoruz. Ordu-Ulubey ayrımı-
Kabadüz-Çambaşı yolunu, Ordu-Topçam 
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ölülerin rehin alındığı hastanelerin genel 
müdürü sendin Bay Kemal. Şimdi, şehir 
hastanelerine bak Bay Kemal… Burayı gör, 
yöneticilik budur.

Bunu söylerken de amacı Suriyelilere yapı-
lan harcamalar üzerinden bizi sıkıştırmak 
gibi gözükse de, aslında öyle değildir.  Asıl 
amacı, Türkiye’nin Suriye politikasını de-
ğiştireceğini ima ederek, bölgeyle ilgili he-
sapları olan küresel güçlere göz kırpmak-
tır. Asıl gayesi, Türkiye’nin PYD-PKK terör 
örgütüne yönelik kararlı tavrından rahat-
sız olanlara sinyal vermektir. Milletimiz şu 
gerçeği çok iyi bilmelidir.  Bay Kemal, sen 
Kandil’in yandaşısın. Kandil’in destekledi-
ğiyle el ele, kol kolasın. Şimdi 31 Mart’ta 
bunlara cevabı veriyor muyuz? 

Ne diyor? “Biz sırtımızı YPG’ye dayadık.” 
Peki, biz sırtımızı nereye dayadık? Halka 
ve Hakk’a dayadık.

Türkiye’nin, Suriyelilere yapılan harcama-
lar sebebiyle hazinesine yüklediği hiçbir 
yük yoktur. Biz tüm bu harcamaları geliri 
giderine denk olacak formüllerle yürüt-
tük, yürütüyoruz. 

Fırat’ın Doğusunu Teröristlerden 

Temizlemekte Kararlıyız

Milli güvenlik politikalarımızı hedef alma-
yı en önemli misyonu, en önemli işi olarak 
gören CHP Genel Başkanının kafası bu iş-
lere basmaz. CHP sadece ülkemize sığınan 

mazlumları, şehit edileceklerini bile bile 
Boraltan Köprüsünde kalitelerine teslim 
etmekten anlar. Bu konuları idrak etmek 
için önce yüreğiniz temiz olacak, kalbiniz 
pak olacak, gönül gözünüz açık olacak.  
Gönül gözü kapalı olanın dünya gözü işte 
böyle her şeyi para olarak görür, siyasi çı-
kar olarak görür, menfaat olarak, rant ola-
rak görür. 

Türkiye’nin geleceği, tıpkı bölgenin gele-
ceği gibi, büyük ölçüde Suriye meselesinin 
nasıl çözüleceğine bağlıdır. Şayet Suriye 
meselesini, kendi sınır emniyetimizi ve 
Suriye halkının huzurunu, güvenliğini, re-
fahını sağlayacak şekilde çözemezsek, ne 
biz, ne de Avrupa dahil bölgemiz rahat ede-
mez. Geldiğimiz noktada çözümün ancak, 
Suriye topraklarının sınırlarımıza komşu 
bölümlerinde güvenliği ve huzuru doğ-
rudan kendimizin sağlamasıyla mümkün 
olabileceğini gördük. Bunun için Fırat Kal-
kanı Harekâtını yaptık. Bunun için Zeytin 
Dalı Harekâtını yaptık. Bunun için İdlib’te 
inisiyatif aldık. Bunun için Mümbiç’in te-
röristlerden arındırılması ve ülkemizin 
gözetiminde yeniden yapılandırılması 
konusunda ısrarlıyız. Bunun için Fırat’ın 
doğusunu teröristlerden temizlemekte ka-
rarlıyız. Başka türlü Suriye meselesinin ka-
lıcı çözümünü sağlayamayız. Başka türlü 
ülkemizdeki 3,6 milyon Suriyelinin kendi 
evlerine dönüşünü temin edemeyiz. 

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtıyla 

“Bir fındığın içini

Yar senden ayrı yemem

Bugün gördüm yârimi

Öldüğüme gam yemem”

Biz bu ülkeye aşığız. Biz bu millete meftu-
nuz. Biz Ordu’ya vurgunuz. Ordu’ya daha 
yapacak çok yatırımımız, getirecek çok 
hizmetimiz var. İnşallah 31 Mart’tan son-
ra belediye başkanlarımızla elbirliği içinde 
bu çalışmaları yürüteceğiz. 

Ordu!...

31 Mart’ta bir kez daha hizmet siyasetini 
tercih ediyor muyuz?

Ordu!..

31 Mart’ta memleket işi gönül işi diyen 
kadrolarla yola devam ediyor muyuz?

Ordu!..

31 Mart’ta tercihimizi bir kez daha istikrar 
ve güvenden yana kullanıyor muyuz?

Ordu!..

31 Mart’ta AK Parti ve Cumhur İttifakı di-
yor muyuz?

Allah birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşli-
ğimizi daim etsin. 

Kardeşlerim,

Şöyle dünyaya ve bölgemize bir bakın. En 
gelişmişinden en geri kalmışına kadar 
tüm ülkelerin sıkıntı içinde olduğunu, a-
rayış içinde olduğunu göreceksiniz. Dün-
yada her gün dengeler bozuluyor, yeni 
dengeler kuruluyor. Bu sancıların en acı, 
en dramatik, en kanlı, en vahşi sonuçları 
bölgemizde tezahür ediyor. Türkiye, işte 
böyle çalkantılı bir süreçte, maruz kaldığı 
tüm saldırılara ve tehditlere rağmen, dim-
dik ayakta kalmayı başarmıştır. Bu başarı-
nın sahibi kim biliyor musunuz? Bu başa-
rının sahibi sizsiniz. Bu başarının sahibi 
Bir olmayı, İri olmayı, Diri olmayı, Kardeş 
olmayı, hep birlikte Türkiye olmayı başa-
ran milletimizdir. 

Ülkemizin gücünün birliğinden kaynak-
ladığını görenler, bu seçimlerde doğru-
dan oraya saldırıyor. Başını CHP’nin çek-
tiği bazı kesimler de, maalesef, bu oyuna 
gönüllü figüranlık yapıyor. Aslında onlar 
da ne olup bittiği gayet iyi biliyor, gayet 
iyi görüyor. Dün CHP Genel Başkanı çık-
mış yine “Nereye gitti bu 35 milyar dolar” 
diye esip gürlüyor. 

Şimdi ekranlarda size Bay Kemal’i bir iz-
leteyim. Kimdi SSK’nin genel müdürü: 
Bay Kemal. Kuyruklardan bahsediyor, 
işte kuyruklar burada Bay Kemal. Sen 
kuyrukçusun Bay Kemal... İlaç kuyrukla-
rında ölümlere yol açan hastanelerin ve 
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güvenli hale getirdiğimiz bölgelere şu ana 
kadar 315 bin kişi geri döndü ve bu sayı 
her gün artıyor. Diğer bölgelerde de aynı-
sını yapmak zorundayız. Suriye’nin yeni 
Anayasasının hazırlanması, serbest seçim-
lerin yapılması gibi konuları içeren siyasi 
süreci sağlıklı bir şekilde yönetebilmemi-
zin yolu buradan geçiyor. 

Ordu!..

Cumhur İttifakının karşısına bir yanına 
FETÖ’yü, bir yanına PKK’yı alıp, önüne de 
birkaç parti katanlara 31 Mart’ta dersleri-
ni veriyor musun?

Allah yar, yardımcımız olsun. Sağ olun, var 
olun.

“Sevdasından Karadeniz tutuşur

Öfkesi düşmana seldir Samsun’un

Cahiller ne yana giderse gitsin

Yolu gidilecek yoldur Samsun’un”

Karadeniz’in incisi Samsun!.. Milletimizin 
gözbebeği Samsun!... Birliğimizin, dirliği-
mizin, bağımsızlığımızın timsali Samsun!.. 

Bir asır önce istiklal meşalemizi tutuştu-
ran Samsun!.. “Ya istiklal ya ölüm” diyerek 
yola çıkanlara yoldaş olan Samsun!.. Bu-
gün seni bir kez daha yürekten selamlıyo-
rum Samsun!.. 

Atakum’u, Canik’i, İlkadım’ı, Tekkeköy’ü, 
19 Mayıs’ı, Alaçam’ı, Asarcık’ı, Ayvacık’ı, 
Bafra’yı selamlıyorum.  Çarşamba’yı, 
Havza’yı, Kavak’ı, Lâdik’i, Salıpazarı’nı, 
Terme’yi, Vezirköprü’yü, Yakakent’i selam-

CHP’nin Asli Görevi, Bölücülere 
Koltuk Değnekliği Yapmaktır

Samsun Mitingi | Samsun | 3 Mart 2019
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Eğer CHP’nin Hatay Belediye 
Başkanı Partimde Olsa Kovardım

Değerli kardeşlerim,

Seçimlere 27 gün kaldı. İnşallah 27 gün 
sonra sandığa gidecek, tam bir demokrasi 
şöleni içinde oylarımızı kullanacağız. Se-
çimler yaklaştıkça, elbette meydanlar da 
ısınıyor. Muhalefet, aylardır sürdürdüğü 
liste kavgasını sonunda bitirdi, kıyısın-
dan köşesinden de olsa meydanlarda arz-
ı endam etmeye başladı. Fakat ne seçim 
kazanmak gibi bir hedefleri, ne de millete 
hizmet etmek gibi bir dertleri var. CHP ve 
şürekasının yegane hedefi, ne yapıp-edip 
rant kaynağı olarak gördükleri belediyeleri 
korumak.

Samsun’da CHP’nin adayı var mı? Yok. Ni-
ye? Samsun’un huzuruna gelmek kolay 
değil. Burası kurtuluş mücadelesinin ilk 
adımının atıldığı yer. Niye yoklar? Öyle ko-
lay değil. Samsunlunun kimlere hoş geldin 
diyeceğini biliyorlar. Onların amacı 3-5 mi-
tingle, birkaç tane salon toplantısıyla, bir-
iki televizyon programıyla bu dönemi de 
savuşturmak. Milletle buluşmak, hasbihâl 
etmek, dert dinlemek onlar için çok büyük 
bir yük. Herkese, hatta bölücü örgütün si-
yasi uzantılarının küstahlıklarına bile ta-
hammülleri var, ama millete tahammülleri 
yok. Parti binalarında sabah-akşam ekip-
çilik kavgası vermeyi siyaset yapmak zan-
nediyorlar. Türkiye’de, Ankara dışında 80 
vilayet olduğunu, ülkemizin 922 ilçesinin 
olduğunu ancak seçimden seçime hatırlı-
yorlar. Köylerin, beldelerin, yaylaların yol-

larını zaten hiç bilmiyorlar. Ola ki bir köye 
yolları düşse, bu sefer de kendilerinden yol 
isteyen,  hizmet bekleyen insanlarımızı a-
zarlıyorlar. Görevlerini yapmak, verdikleri 
sözleri tutmak yerine, bir de utanmadan-sı-
kılmadan vatandaşımıza hakaret ediyorlar.

Eminim sizler de izlemişsinizdir. CHP’nin 
bir büyükşehir belediye başkanı güya oy 
için ilini dolaşıyor. Bu sırada bir grup tey-
zemiz normalde yapması gereken, büyük-
şehir belediyesinin sorumluluğundaki bir 
hizmeti kendisinden talep ediyorlar. Yani 
millet, oyunun peşine düşüyor, hesap so-
ruyor. Bunun üzerine CHP’li başkan “Oy 
yoksa hizmet de yok” diyerek benim nur 
yüzlü teyzelerimi tehdit ediyor, onları aşa-
ğılıyor. Senin görevin oyu alıp da hizmet 
vermek değil. Sen illa da hizmet vermekle 
mükellefsin. AK Parti’de böyle belediye 
başkanı olsa, bir dakika tutmazdım. Biz 
bu millete efendi olmaya değil, hizmetkâr 
olmaya geldik.

CHP Genel Başkan Yardımcısı , “AK Partiye 
oy verirseniz eliniz kırılsın” diyerek insan-
larımıza beddua ediyor. Genel Başkanları 
da bir önceki seçimde “AK Partiye oy ver-
mek günah” diyordu. Medya patronlarıyla 
boğaza karşı viski kadehi tokuştururken 
akıllarına gelmeyen günahı, oy toplamak 
için hiç çekinmeden kullanabiliyorlar. Çün-
kü bunların istismar edemeyecekleri hiçbir 
kavram yok. Bunların kendi çıkarları için 
çiğnemeyecekleri ilke, prensip yok. Bunla-
rın koltuklarını korumak için, bölücü örgü-
tün siyasi uzantıları dâhil, giremeyecekleri 
işbirliği yok. İkballeri, kişisel hırsları için 
her şeyi yaparlar, her türlü rezilliği işlerler.

lıyorum. Buradan Samsun’un tüm ilçele-
rindeki, mahallelerindeki kardeşlerime en 
kalbi selamlarımı gönderiyorum.

Sözlerimin hemen başında 24 Haziran se-
çimlerinde şahsıma, partimize ve Cumhur 
İttifakı’na verdiğiniz destek için sizlere 
teşekkürlerimi sunuyorum. Bu kardeşini-
ze güvendiğiniz için, ikinci kez Cumhur-
başkanı olarak sizlere hizmet etme şerefi 
verdiğiniz için her birinize teşekkür edi-
yorum. İnşallah bugüne kadar olduğu gibi 
bundan sonra da sizlerin itimadına layık 
olmaya çalışacağız. Sizlerin emanetini na-
musumuz bilip, canımızdan bir parça bilip, 
asla halel getirmeyeceğiz. İlk günkü aşkla, 
ilk günkü heyecanla sizler için koşturmaya 
devam edeceğiz. Türkiye’yi yeni başarılara, 
yeni zaferlere, çok daha güzel ve aydınlık 
günlere inşallah yine sizlerle beraber taşı-
yacağız. Coşkunuz için, kadirşinaslığınız 
için her birinize teşekkür ediyorum. Bu-
gün yine Samsun’a şöyle içten bir maşal-
lah diyorum. Rabbim sizi kem gözlerden, 
nazarlardan saklasın diyorum. 

Bugün Samsun, tıpkı Karadeniz gibi yine 
kabına sığmıyor. Samsun tıpkı bir asır ön-
ce olduğu gibi yine iradesine, bağımsızlı-
ğına sahip çıkıyor. Samsun, bir kez daha 
Türkiye’ye öncülük etmeye, liderlik etme-
ye hazırlanıyor. Samsun’un 31 Mart günü 
yine tavrını demokrasiden yana koyacağı-
na inanıyorum. Samsun’un bir kez daha 
“İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün” diyece-
ğine inanıyorum. Samsunlu kardeşlerimin 
bir kez daha işi ehline, liyakatli kadrolara 
teslim edeceğinize inanıyorum.

Şimdi sizlere buradan soruyorum.

Hazır mıyız?

Samsun!..

31 Mart’ta şehrine sahip çıkıyor musun?

Samsun!..

31 Mart’ta ülkene sahip çıkıyor musun?

Samsun!..

31 Mart’ta sandığa, demokrasiye sahip çı-
kıyor musun?

Samsun!..

31 Mart’ta Cumhur İttifakı’na sahip çıkı-
yor musun?

Samsun!..

31 Mart’ta tevazu, samimiyet ve gayretle 
memleket işi gönül işi diyor musun?

Samsun!..

31 Mart’ta mührü gönül belediyeciliğine 
vuruyor musun?

Milli iradenin şehri, Kurtuluş Savaşımı-
zın lider şehri Samsun’a bu yakışır. Melik 
Danişment Gazilerin, Canik Beylerinin, 
Çelebi Mehmetlerin emaneti Samsun’a da 
ancak böylesi bir duruş yakışır.
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Kardeşlerim, 

CHP ve şürekâsı sadece bölücü örgütün 
tünel siyasetine aracılık etmiyor. Aynı za-
manda bizim milletle yürümemize, millet-
le yol almamıza, milletimizle kaynaşmamı-
za da leke sürmek istiyor. Tilki uzanama-
dığı üzüme koruk dermiş. Bunlar da yayın 
organlarıyla, sosyal medya hesaplarıyla, 
militan gazetecilerle milletimizle aramız-
daki muhabbete saldırıyorlar. Meydan-
lardaki sevdayı, “Taşıma diyerek, montaj 
diyerek, bindirilmiş kıta diyerek” aşağıla-
maya çalışıyorlar. Şu alanda Samsun’dan 
başka buraya gelen var mı? Yok. Hey gidi 
Bay Kemal’in yandaşları, burada Samsun 
var. Burada sadece aşk için gelenler var.  
“Para için, kömür için, patates-soğan için 
geliyorlar” diyerek güya akıllarınca sev-
damıza kara çalıyorlar. Her seçim döne-
minde yaptıkları, fakat her defasında mil-
letten derslerini aldıkları yalan-masa başı 
haberciliğine yine başladılar. Geçen gün 
CHP’nin yayın organı gibi hareket eden 
bir gazete çıkmış, bizim bir mitingimize 
iftira atıyor. Geçmişi darbe şakşakçılığıyla, 
milli irade düşmanlığı ile dolu bu gazete, 
mitingimizi çarpıtmaya çalışıyor. Oysa biz 
insanı iliklerine kadar donduran soğuğa 
rağmen güzel ve coşkulu bir miting yaptık. 
Milletimizle soğuğa, ayaza aldırmadan ku-
caklaştık, hasret giderdik. Buradan mitingi 
yaptığımız illerimizdeki tüm kardeşlerime 
teşekkür ediyorum.

CHP salon toplantılarıyla, dostlar alışveriş-
te görsün kabilinden üç-beş mitingle seçim 
dönemini geçirmeye çalışırken, biz illeri-
mizin, ilçelerimizin en büyük meydanla-

rında onbinlerle, yüzbinlerle buluşuyoruz. 
Haritayı renklere bölmeden her ilimize, 
her ilçemize, 82 milyonun her bir ferdine 
ulaşmaya çalışıyoruz. Çünkü bizim için bu 
mitingler sadece bir seçim çalışması değil; 
aynı zamanda milletimizle ruberu istişare 
ettiğimiz gönül meclisleridir. Mitingler bi-
zim ilham aldığımız, güç aldığımız, daha 
büyük mücadeleler için kuvvet topladığı-
mız en önemli enerji kaynağımızdır. Mi-
tingler bizim için aynı zamanda meydanla-
rın sesine, sokağın sesine aracısız bir şekil-
de kulak verme vesilesidir. Bizim için an-
ketçilerin değil, milletin söylediği kıymet-
lidir. Bizim için medyanın değil, meydanın 
ne dediği önemlidir. Çünkü bu meydanda 
hesap yok; bu meydanda sadece muhab-
bet var, heyecan var. Bu meydanda sadece 
dayanışma var, ahde vefa var, aşk var. Bu 
meydanda Allah için sevgi var, hasis kalp-
leri titreten coşku var. Bu meydanda Ku-
vayı Milliye ruhu var. Bu meydanda 1 asır 
önce ülkemizi bağımsızlığa taşıyan cesaret 
ve inanç var. Onlar çatlasalar da patlasalar 
da, aramızdaki şu muhabbeti kıskansalar 
da, biz sizi sevmeye devam edeceğiz. 

Kardeşlerim,

İlk günkü aşkla yürüttüğümüz çalışmalar 
sayesinde son 17 yılda Samsun’a toplam 
29 milyar (katrilyon) liralık yatırım yaptık.

Evlatlarımız, bizim gibi 60-70 kişilik sınıf-
larda okumak zorunda kalmasın diye 4 bin 
832 adet yeni derslik inşa ettik. Bugün 54 
binden fazla öğrencisinin eğitim gördü-
ğü şehrimize, ikinci devlet üniversitesini, 
Samsun Üniversitesini kazandırdık. Yük-

Şimdi de bölücü örgüte müzahir partinin 
militanlarını, CHP listelerinden belediye 
meclislerine “sızdırmanın” gayreti içeri-
sindeler. Hatırlarsınız 7 Haziran seçimleri 
sonrasında terör örgütü, Suriye’den kaz-
dıkları tünellerle, güneydoğu bölgemiz-
deki kimi ilçelerimizin bazı mahallelerini 
yıkıp dökmüştü. O tünellerden silah geçi-
rerek, bomba, mühimmat, patlayıcı geçire-
rek, militan sızdırarak milletimize eziyet 
etmişlerdi. Biz o tünelleri, o hainlerin ba-
şına yıkmış, hepsini de perişan etmiştik.  
Kahraman güvenlik güçlerimizin çok ince 
çalışılmış operasyonlarıyla, tek bir sivile 
zarar vermeden teröristleri yok etmiştik. 

O gün başarılı olamayanlar, bugün bir baş-
ka yoldan tünel kazıyorlar. O zaman fiziki 
tünellerle hedeflerine ulaşamayanlar, bu-
gün benzer bir tüneli siyasi olarak CHP 
listelerinden açıyorlar. Milli iradeye karşı 
kazılan bu tüneli de mevcut CHP yöneti-
minin rızası, onayı, açık desteğiyle gerçek-
leştiriyorlar. Hiç uzağa gitmeye gerek yok, 
özellikle bölücü örgütün siyasi uzantıla-
rının aday göstermediği illerde, bu ‘tünel 
siyaseti’ aşikârdır. Doğu ve Güneydoğu A-
nadolu bölgemizde ise ‘tünel siyaseti’ artık 
çok farklı boyutlara, aleni işbirliğine var-
mıştır. Şu anki yönetim altında CHP’nin 
asli görevi, maalesef, bölücülere aracılık 
yapmak, koltuk değnekliği yapmak haline 
dönüşmüştür. 

Görüntülerde de izlediğiniz gibi ‘Kürdis-
tan’ diyorlar. Bizim ülkemizde ‘Kürdistan’ 
diye bir bölge var mı? Bizim ülkemiz-
de Doğu Anadolu’muz var, Güneydoğu 
Anadolu’muz var, Karadeniz’imiz var, 

Akdeniz’imiz var, Orta Anadolu’muz var, 
Ege’miz var, Marmara’mız var. Biz de ‘Kür-
distan’ diye bir yer yok. Kürdistan Irak’ta, 
sizin bu ülkede yeriniz yok, oraya yürü-
sünler.

Şimdi bunlar kimle kol kola? CHP ile kol 
kola. Kiminle kol kola? Sözde İYİ Parti ile 
kol kola, Saadet ile kol kola, öyle mi? Söy-
le bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim 
olduğunu. Sevgili Peygamberimiz ne bu-
yuruyor; “Kişi sevdikleriyle beraberdir.” 
Çıkıyor mu her şey ortaya? Çıkıyor. Şimdi 
31 Mart’ta bunlara bir Osmanlı tokadı vur-
maya hazır mıyız?

Bölücü Örgüt Adına ‘Siyasi Tünel’ 
Kazanlara Sandıkta Çok Güçlü Bir 
Ders Vereceksiniz

İşte bunun için 31 Mart çok önemlidir. İş-
te bunun için 31 Mart ülkemiz için, sadece 
bir belediye değil; aynı zamanda bir beka 
seçimidir. İşte bunun için 31 Mart’ta, sade-
ce Samsun Büyükşehir Belediye Başkanını 
seçmeyeceksiniz. 31 Mart’ta sadece İlçe 
Belediye Başkanlarını, Meclis üyelerini, 
muhtarları seçmeyeceksiniz. 31 Mart’ta, 
bölücü örgüt adına ‘siyasi tünel’ kazanlara 
sandıkta çok güçlü bir ders vereceksiniz. 
31 Mart’ta ülkemizi bölmek isteyenlere 
sandıkta esaslı bir Osmanlı tokadı vuracak-
sınız. 31 Mart’ta milletimizin birliğine, dir-
liğine, kardeşliğine saldıranları sandıkta 
sizler püskürteceksiniz. 31 Mart’ta sandı-
ğa giderek vereceğiniz oylarla Türkiye’nin 
önünde yepyeni bir ufuk açacaksınız.
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ilgili çalışmaların startını buradan vermiş 
oluyoruz. Hayırlı-uğurlu olsun diyorum.

Değerli kardeşlerim,

Samsun’da 120 kilometre olan bölünmüş 
yol uzunluğunu 309 kilometreye çıkardık. 
Samsun Şehir Geçişindeki 15 köprü ve 
viyadüğü, Havza- Amasya il sınırı arasın-
da toplam uzunluğu 2 adet çift tüp tüneli 
tamamladık. Vezirköprü geçişi yolunu, 
Havza-Kurt Köprüsü yolunu, Samsun-Çar-
şamba-Terme ve Havalimanı bağlantı yolu-
nu ve Samsun-Çarşamba devlet yolundaki 
köprüleri, kavşakları ve bağlantı yollarını 
bu yıl bitiriyoruz. Lâdik-Taşova yolunu 
ve Kavak ilçemizdeki Atayolu üzerindeki 
köprülerin hepsini seneye tamamlıyoruz. 
Çarşamba-Ayvacık yolundaki ve Asarcık 
Kavak arasındaki muhtelif kesimleri de 
birkaç yıla bitiriyoruz.

Gelemen Lojistik Merkezini şehrimize ka-
zandırdık. Samsun-Sivas arasındaki hat 
kesiminin modernizasyonunun ve sin-
yalizasyonunun yapımında sona geldik. 
İnşallah bu yıl hattı işletmeye açıyoruz. 
Samsun-Amasya-Çorum-Kırıkkale hızlı 
tren projemizin proje çalışmaları devam 
ediyor. Bu hatla, Yerköy-Kırşehir-Aksaray-
Ulukışla demiryolu projesine bağlantı sağ-
lanacak. Böylece Samsun’un, İç Anadolu 
ve Akdeniz Bölgesine, Samsun ve Mersin 
limanlarına olan bağlantısı artık hızlı tren-
le olacak. 

Yaptığımız yatırımlarla havalimanımızı 
modernize ettik. 2003 yılında 175 bin olan 
Samsun Çarşamba Havalimanımızın yol-
cu trafiği geçtiğimiz yıl 1 milyon 700 bine 
ulaştı.

Dereköy, Terme ve Alaçam-Doyran Köyü 
balıkçı barınaklarını, Tekkeköy’e mendi-
rek ve tersane limanı inşa ettik. 

Samsun’a 8 baraj inşa ederek vatandaşla-
rımızın hizmetine sunduk. Ladik Fındıcak 
Barajı ile Terme Salıpazarı Barajlarının 
inşaatları devam ediyor. Samsun şehir 
merkezinin içme suyu ihtiyacını Hasköy 
ve Kökçüoğlu Su Haznelerini inşa ederek 
çözdük. 

Son 17 yılda inşa ettiğimiz sulama tesisleri 
ile 462 bin dekar zirai araziyi sulamaya aç-
tık. İnşa ettiğimiz 100 adet taşkın koruma 
tesisleriyle Samsun şehir merkezi ile bir-
likte 109 yerleşim yerini ve 28 bin dekar 
araziyi taşkınlardan koruduk. 26 adet taş-
kın koruma tesisinin yapımı devam ediyor.

Samsun’un Endüstri Bölgesi 
Olması İçin Çalışmaları Başlattık

Samsunlu çiftçilerimize toplam 2 milyar 
(katrilyon) lira tarımsal destek verdik.

Şimdi sizlerle ikinci müjdemi paylaşmak 
istiyorum. Üretimi ülkemizde yıllardır 
kısıtlı olan kenevirin, tohumu Vezirköp-
rülü vatandaşlarımızın gayreti ile bugüne 
kadar getirildi. Bu yıl için Samsun’da 166 
dekar alanda kenevir tohumu üretimi için 
sözleşme imzalandı, 10 ton tohum üretim 
hedefliyoruz. Ayrıca yerli ve milli kene-
vir üretimi noktasında yaklaşık 3 yıldır 
Samsun’da çalışmalar yürütülüyor. Vezir 
ve Narlı isimlerinde iki adet kenevir çeşidi 
için tescil başvurusu yapıldı. Kenevirlerin 

seköğrenim öğrencileri için 8 bin 865 kişi 
kapasiteli yurt binaları açtık. Bu yıl içinde 
Çarşamba, Kavak ve Alaçam ilçelerimizde 
toplamda 1.000 kişi kapasiteli yükseköğre-
nim yurt binaları daha açıyoruz. Birkaç yı-
la kadar ise Samsun, Tekkeköy ve Terme’de 
toplamda 4 bin 550 kişi kapasiteli yurt bi-
naları daha açacağız.

Samsun’u bir birinden önemli spor tesisle-
riyle adeta ilmek ilmek işledik. Şehrimizi 
biri merkezde 35 bin seyirci kapasiteli, di-
ğeri Bafra’da 5 bin seyirci kapasiteli olmak 
üzere iki stadyum, spor salonları, yüzme 
havuzları, atletizm pistleri, futbol ve golf 
sahaları, buz pateni salonu, kayak eğitim 
merkezi, tenis kortları gibi spor tesisleri 
kazandırdık. Gençlerimiz vakitlerini de-
ğerlendirsinler diye 13 ilçemize gençlik 
merkezleri yaptık.

Samsun’da 9 Bin 459 Konut 
Projesini Hayata Geçirdik

Şimdi şehirlerimizi yepyeni bir konsept-
le tanıştırıyoruz. İnşallah Samsun’da eski 
stadın yerine bir Millet Bahçesi yapacağız. 
Samsun Millet Bahçesinin yapımına ya-
kında başlıyoruz.

İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, şehit ya-
kınlarımıza, yaşlılarımıza, engellilerimize 
toplam 2,7 milyar (katrilyon) lira kaynakla 
destek olduk.

Sağlıkta, 400 yataklı Eğitim-Araştırması 
Hastanesi ile 250’şer yataklı Bafra ve Çar-
şamba Devlet Hastanelerinin de araların-

da olduğu 16’sı hastane toplam 35 adet 
tesisi şehrimize kazandırdık. 250 yataklı 
Tekkeköy Devlet Hastanesi, 200 yataklı 
Vezirköprü Devlet Hastanesi, Salıpazarı 
ve Kavak Devlet Hastaneleriyle birlikte 
toplam 7 sağlık tesisimizin yapımı devam 
ediyor.

900 yataklı Samsun Şehir Hastanemizin, 
250 yataklı Samsun Fizik Tedavi Rehabilitas-
yon ve Psikiyatri Hastanemizin, 200 yataklı 
Atakum Devlet Hastanemizin ihale süreçleri 
devam ediyor.İnşallah bunları en kısa sürede 
neticelendirip, yapımına başlıyoruz. 

Samsun’da 9 bin 459 konut projesini haya-
ta geçirdik. İmar barışıyla 155 bin 684 Sam-
sunlu vatandaşımızın sıkıntısını çözdük. 

Şehir merkezinde hizmet verecek 5 atık 
su arıtma tesisinin inşası, bir tanesinin ise 
projesi sürüyor. 

Samsun’daki 131 ecdat yadigârı eserin res-
torasyonunu yaptık. İlkadım ilçemizdeki 
Taşhan, Süleymanpaşa Medresesi ve Cami-
i, Şifa Hamamı ile Terme Pazar Camiinin 
restorasyonları devam ediyor.

Samsun’da İstinaf Mahkemesini faaliyete 
geçirdik.

Şimdi buradan bazı müjdelerimi sizlerle 
paylaşmak istiyorum. Birinci müjdemiz 
Samsun Batı Çevre Yolu’na dair… Bu yolun 
kamulaştırmasını Büyükşehir Belediye-
miz, ihalesini de Kara Yolları Genel Mü-
dürlüğümüz yapacak… Böylece projeyle 
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tesciliyle birlikte önümüzdeki sene üre-
time başlamayı, 2023 yılında da 200 ton 
tohumluğa ulaşmayı planlıyoruz. Tüm bu 
süreçlerin takibini Bakanlığımız ile birlik-
te Samsun’daki Karadeniz Tarımsal Araş-
tırma Enstitümüz koordine edecek. Bu işin 
pilot ili Samsun olacak.

Samsun’da 2 Organize Sanayi Bölgesi, bir 
teknopark, 4 ar-ge merkezi kurduk.

Geliyorum üçüncü müjdeye… Samsun’un 
Endüstri Bölgesi olması için çalışmaları 
başlattık. Böylece Samsun’u yerli ve ulus-
lararası yatırımcılar için önemli bir cazibe 
merkezi haline getireceğiz.

Samsunlu iş adamlarımıza toplam 7,8 mil-
yar (katrilyon) liralık yatırım teşviki sağ-
ladık. Desteklerimizle 19 bin 215 kişilik 
ilave istihdam oluşturduk. Samsun’daki 
71 bin işyerimizi toplam 1 milyar (katril-
yon) lirayı aşan SGK prim teşvikiyle des-
tekledik. Özel sektörümüz Tekkeköy’de bir 
Lojistik Merkezi kuruyor. Biz de bu lojistik 
merkezi için bir iltisak hattı yapacağız.

Değerli kardeşlerim,

Bütün bu hizmetlerin, yatırımların kesinti-
ye uğramaması için 31 Mart seçimlerinden 
başarıyla çıkmamız gerekiyor. İnşallah 31 
Mart engelini de aştıktan sonra önümüz-
de milletimize hizmet için adayabileceği-
miz 4,5 yıllık bir süre var. Bu süre zarfın-
da hem ekonomiyle, hem tarımla, hem de 
sanayi, üretim, istihdamla ilgili meselelere 
odaklanabileceğiz. İçeride güçlü olmadan, 
dışarıda güçlü politikalar izleyemeyiz.  31 

Mart’ta sizlerden istikrara, güvene, büyük 
Türkiye idealine oy vermenizi istiyoruz. 
Biliyorsunuz Samsun’da büyükşehir ve 15 
ilçemizde AK Parti, 2 ilçemizde ise Cum-
hur İttifakı’ndaki ortağımız MHP aday-
larıyla seçime giriyoruz. Sizlerden gerek 
AK Parti’nin adaylarına, gerekse Cumhur 
İttifakı’nın adaylarına çok güçlü destek 
bekliyorum.

Şimdi sizlere soruyorum.

Samsun!...

31 Mart’ta tevazu, samimiyet ve gayretle 
memleket işi gönül işi diyor muyuz?

Samsun!...

31 Mart’ta gönül belediyeciliğine evet di-
yor muyuz? 

Samsun!...

31 Mart’ta cumhur İttifakına destek veri-
yor muyuz?

Samsun!...

31 Mart’ta bir destan yazıyor muyuz?

Maşallah...

31 Mart akşamı Samsun’dan müjdeli ha-
berler bekliyorum. Sabrınız, vefanız, mu-
habbetiniz için her birinize teşekkür edi-
yorum.

Sağ olun, var olun, Allah’a emanet olun.

“Karadır kaşların ferman yazdırır

Bu aşk beni diyar diyar gezdirir

Lokman hekim gelse yaram azdırır

Yaramı sarmaya yar kendi gelsin

Karadır kaşların benzer kömüre

Yardan ayrı düşmek zarar ömüre

Kollarımdan bağlasalar zincire

Kırarım demiri kaçarım yâre”

Zonguldak!..

Kara kaşları ferman yazdıran Zongul-
dak!.. Sevdiği için zincirleri parçalayıp 
atan Zonguldak!.. Karadeniz’in kara elma-
sı Zonguldak!.. Ekmeğini taştan çıkartan 
Zonguldak!.. Türkiye gelişsin, büyüsün 

Cumhuriyeti Kuran Partiyi 
Koçbaşı Gibi Kullanıyorlar

Zonguldak Mitingi | Zonguldak | 4 Mart 2019
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Şimdi sizlere, ekranlarda bazı malum tip-
leri bir gösterelim. Görüntülerde de izledi-
ğiniz gibi ‘Kürdistan’ diyorlar. Bizim ülke-
mizde ‘Kürdistan’ diye bir bölge var mı? Şu 
anda beraber oldukları partinin eş başkanı 
ne diyor, “Kürdistan’da oylar HDP’ye, batı-
da da AK Parti ve MHP’yi yok etmek için 
çalışacağız” diyorlar. Bunların yanında kim 
var? CHP var, sözde İYİ Parti var, maalesef a-
dı Saadet olan saadetsiz bir parti var. CHP’ye, 
İYİ Parti’ye ve HDP’ye gönül veren vatandaş-
lara sesleniyorum: Bu kadar vatana ihanet 
içinde olanlara oy verecek misiniz? 

HDP’nin bir yönetici bakın ne diyor? “Biz 
sırtımızı YPG’ye dayadık.” Peki, biz sırtımı-
zı nereye dayadık? Halka ve Hakk’a daya-
dık. Başka ne diyor? “Kaleşlerimizle sizleri 
bitiririz” diyor. Sizin kaleşleriniz olsa ne 
yazar? Ne dedim? Sizi Cudi’de inlerinize 
gömeceğiz, Gabar’da inlerinize gömeceğiz, 
Tendürek’te inlerinize gömeceğiz. Hatta ve 
hatta Kandil’de inlerinize gömeceğiz. Göm-
dük mü? Gömüyor muyuz? F-16’larla, in-
sansız hava araçlarımızla, silahlı insansız 
hava araçlarımızla bunları çökerttik mi? 
Çökertiyoruz.  FETÖ’süne de, diğerlerine 
de nefes aldırmayacağız. Bu can bu tende 
oldukça Allah’ın izniyle biz bunları kovala-
yacağız, onlar kaçacak. Nereye giderlerse 
gitsinler arkalarındayız. Benim vatanda-
şıma, benim halkıma bunlar huzursuzluk 
veremeyecekler. Bunları kovalamaya de-
vam edeceğiz. 

Zonguldak!..

31 Mart’ta istikrarımıza, istiklalimize, is-
tikbalimize göz dikenlere derslerini veri-
yor muyuz?

Zonguldak!..

31 Mart’ta milli iradeye sahip çıkıyor muyuz?

Zonguldak!..

31 Mart’ta tevazu, samimiyet ve gayretle 
memleket işi gönül işi diyor muyuz?

Zonguldak!..

31 Mart’ta mührü gönül belediyeciliğine 
vuruyor muyuz?

Zonguldak!..

31 Mart’ta merkezde ve ilçelerimizde be-
lediye başkan adaylarımıza sahip çıkıyor 
muyuz?

Maşallah… 

Şehrimizdeki Mülkiyetle İlgili 
Problemleri Ortadan Kaldırdık

Kardeşlerim, 

Zonguldak demek kömür demektir, ma-
dencilik demektir. Madencilik, alın teri-
nin, emeğin belki de en fazla hissedildiği, 
bu kelimelerin manasını hak ettiği mes-
leklerden biridir. Bu bakımdan Zonguldak 
ülkemizin en önemli emek şehridir. Sizler 
de alın terinizle, bileğinizle-yüreğinizle 
helalinden ekmeğini kazanan emekçile-
rimizsiniz. Emekçinin hakkını gözetmek 
bizim en başta gelen görevimizdir. Türkiye 
Taşkömürü Kurumuna 1.500 işçi alınaca-
ğının müjdesini geçtiğimiz yıl yine bura-

diye yıllarca gün yüzü görmeden çalışan 
fedakar insanların şehri Zonguldak!.. Ar-
dından ağıtlar yaktığı nice evladını yer al-
tında kaybeden, yüreği yaralı Zonguldak!.. 
Süleyman Şah’ın, Yıldırım’ın, Fatih’in 
yadigârı Zonguldak!.. İstiklal harbimizde 
Kuvayı Milliyeye en ön saflarda katılan 
Zonguldak!.. İstiklaline gölge düşürmeyen 
Zonguldak!.. Seni yürekten selamlıyorum 
Zonguldak!..

Alaplı’yı, Çaycuma’yı, Devrek’i, Ereğli’yi, 
Gökçebey’i, Kilimli’yi, Kozlu’yu kalpten se-
lamlıyorum. 

“Kavuşmaktır kısmet ise muradım” diyen 
Zonguldak türküsünde olduğu gibi, bugün 
biz de bir kez daha muradımıza erdik, si-
ze kavuştuk.  Bizim muradımız hep mil-
letimizle birlikte yol yürümek olmuştur. 
Bizim muradımız hep milletimizle birlikte 
hedeflerimizi gerçekleştirmek olmuştur. 

Bizim muradımız hep milli iradeyi hâkim 
kılmak; demokrasiyi, özgürlükleri, huku-
ku üstün tutmak olmuştur. Bugün de, işte 
bu muratla yine karşınızdayız. Seçim tari-
hine kaldı 26 gün… Gece gündüz çalışıyo-
ruz değil mi? 

Hanımlar!..

Girmedik ev bırakmıyoruz değil mi?

Gençler!..

Ayak basmadık yer bırakmıyoruz değil mi?

Bu Seçimde Türkiye’ye Kurulmaya 

Çalışılan Tuzakları da Bozacaksınız

Bu seçimde, elbette öncelikle belediye 
başkanlarınızı seçeceksiniz. Ama sadece 
bu kadar değil. Bu seçimde aynı zamanda 
Türkiye’ye kurulmaya çalışılan tuzakları 
da bozacaksınız. Bu ülkenin ve milletin 
hasmı ne kadar kesim varsa, hepsi de pür 
dikkat 31 Mart’ta sandıktan çıkacak sonu-
cu bekliyor. Ülkemizin istiklaline, milleti-
mizin istikbaline, halkımızın işine, aşına, 
ekmeğine kast edenler, ellerini ovuştura-
rak bekliyor. Sınırlarımıza teröristlerle, 
ekonomimize kur-faizle, soframıza vur-
guncularla, birliğimize bölücülerle, bera-
berliğimize fitneyle saldıranlar pusuda 
bekliyor. Bugüne kadar içeride ve dışarıda 
ne yaptılarsa bu milletin çelik gibi iradesi 
karşısında çaresiz kalanlar, 31 Mart için ta-
rihlerinin en büyük ittifakını oluşturdular. 

Yolda birbirlerini görseler selam verme-
yecek bunca benzemezi bir araya getiren 
nedir bilmiyor musunuz? Öyle ya, bunla-
rı, geçmişlerini inkâr etme pahasına bir 
araya getiren bir şey olmalı değil mi? Za-
hirde Cumhur İttifakına ve şahsıma karşı 
bir araya gelmiş görünüyorlar. Ama aslın-
da bunları bir araya getiren Türkiye’nin 
2023 hedeflerine ulaştığında sahip olacağı 
güçten korkanlardan aldıkları destektir. 
Güya Cumhuriyeti kuran partiyi koçbaşı 
gibi kullanıyorlar. CHP’nin yanına adı iyi 
kendi karışık partiyi, bölücü örgütün gü-
dümündeki yapıyı ve ne yaptığını bilmez 
hale gelmiş bir particiği de katarak, mille-
te de, devlete de, Cumhuriyetimize de pu-
su kuruyorlar. Milletimiz bugüne kadar bu 
oyunları hep sandıkta bozdu. İnşallah bu 
seçimlerde de aynısını yapacaktır. 
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Sağlıkta, 9’u hastaneden oluşan toplam 
19 sağlık tesisini şehrimize kazandırdık.  
Bunlar arasında 400 yataklı Ereğli Devlet 
Hastanesi, 150 yataklı Zonguldak Kadın 
Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi,  
Devrek ve Çaycuma Devlet Hastaneleri de 
bulunuyor. Ayrıca, 400 yataklı Zonguldak 
Atatürk Devlet Hastanesiyle birlikte 4 sağ-
lık tesisimizin inşası sürüyor. Zonguldak 
Kadın Doğum ve Çocuk Hastanemizi 150 
yataklı bir ek blokla büyüteceğiz. 50 ya-
taklı Alaplı Devlet Hastanemizin ihalesi, 
Kilimli Entegre İlçe Hastanemizin projesi 
devam ediyor.

Zonguldak’ta 4 bin 715 konut projesini ha-
yata geçirdik.

Filyos Limanının Altyapı  
İnşaatını Seneye Tamamlıyoruz

17 yıl önce 3 adet atık su arıtma tesisi ile 
şehir nüfusunun yüzde 26’sına hizmet ve-
rilebiliyordu. Bugün 14 adet atık su arıtma 
tesisi ile şehir nüfusunun yüzde 72’sine 
hizmet verilir hale geldi. Yakında 8 atık su 
arıtma tesisini daha hizmete sunacağız. 

Ulaşımda, 22 kilometreden devraldığımız 
bölünmüş yol uzunluğunu 190 kilometre-
ye çıkardık. Zonguldak-Ereğli yolunu, Zon-
guldak-Amasra-Kurucaşile-Cide yolunu, 
Ereğli-Devrek yolunu, Devrek-Çaycuma 
ayrımı-Zonguldak yolunu, Çaycuma-Zon-
guldak ayrımı-Devrek-Ankara yolunu, Bar-
tın-Çaycuma-Devrek-Zonguldak ayrımı yo-
lunu ve Alaplı-Yığılca yolunu iki yıla kadar 
tamamlıyoruz. 

80 yıl önce tek hat işletmeciliği ile hizmete 
açılan Irmak-Karabük-Zonguldak demir-
yolu hattını on yıllar sonra yeniden ele ala-
rak rehabilite ettik, kapasitesini arttırdık. 
Zonguldak Gar Binasının tadilatını komp-
le yaptık. Kırıkkale-Karabük-Zonguldak 
tren yolu hattını elektrikli hale getiriyoruz. 
Bölge için yapmayı planladığımız bir diğer 
hat ise Adapazarı-Karasu Limanı-Akçako-
ca-Ereğli Limanı-Bartın Limanı Demiryolu 
Projesidir. Yapımı devam eden Adapazarı-
Karasu Limanı demiryolu projesinin de-
vamı olacak bu hattın fizibilitesi sürüyor. 
İnşallah önümüzdeki yıl içinde yapımına 
başlamayı planlıyoruz.

150 yıllık bir proje olan, bölgenin kaderini 
değiştirecek Filyos Limanı altyapı inşaa-
tında yarıya geldik. Filyos Liman projesiy-
le Batı Karadeniz’de Kuzey-Güney aksında 
kombine taşımacılık hizmeti verilecek li-
man kompleksi hayata geçirilecek. Burası, 
Zonguldak’la birlikte Karabük ve Bartın 
başta olmak üzere, tüm Karadeniz’in ana 
ihracat merkezi olacaktır. Karadeniz’in çı-
kış kapısı olacak Filyos Limanı, hem Mar-
mara limanlarının ve Boğazların yükünü 
hafifletecek, hem de Orta Asya ve Kara-
deniz kaynaklı dış ticaretin demiryolu 
ağımız üzerinden Güney’e ve Orta Doğu’ya 
ulaşmasını sağlayacaktır. Bu önemli lima-
nın altyapı inşaatını seneye tamamlıyoruz. 
Üst yapı inşasına da 2021 yılında başlaya-
cağımız Filyos Limanını, inşallah 2023 yı-
lına yetiştirerek hizmete sunacağız. Ayrıca 
Filyos Limanı ile Filyos Endüstri Sanayi 
Bölgesine ulaşımı sağlamak için çift hatlı 
bir iltisak hattı yapacağız. Karadeniz Ereğli 
tersaneler bölgesinin mendirek ve tersane 

da, Zonguldak’ta vermiştik. İki gün önce 
gerçekleştirilen kura ile 1.000 kardeşimiz 
Türkiye Taşkömürü Kurumu çalışanı oldu. 
Hayırlı ve bereketli olsun. İnşallah kalan 
500 kardeşimizin de birkaç ay içerisinde 
işlemlerini başlatacak ve yine böyle bir ku-
ra çekilişiyle onları da kadroya alacağız. 

Bir başka önemli konu, Havza-i Fahmiye 
Kanunu’ndan kaynaklanan ve 1910 yı-
lından beri çözülemeyen Zonguldak ve 
Bartın’daki tapu sorunlarıdır. Bu konu 
asırlık bir mesele olduğu halde, özellikle 
seçim zamanlarında hep istismar edilmiş-
tir. Hamdolsun bu meseleyi çözmek de 
bize nasip oldu. Aslında bu konuda 1986 
yılında bir yasa çıkmıştı. Ama bu yasa, 
Zonguldaklı kardeşlerimizin derdine der-
man üretemedi. Biz de, 2015 yılında bu 
kanunu sizlerin taleplerine uygun şekilde 
değiştirdik. Türkiye Taşkömürü Kurumu 
havzasında kadastro çalışması yaparak 
hak sahiplerini belirledik. Zonguldak’ta 
Havza-i Fahmiye’den mağdur toplam 14 
bin vatandaşımız olduğunu tespit ettik. Ar-
dından da, 14 bin hak sahibine tapularını 
peyderpey vermeye başladık.

Bunun yanında, çıkardığımız 2-B yasasıy-
la, Zonguldak’ta 11 bin 800 vatandaşımı-
zın başka bir tapu sorununu da çözdük. 
Şimdi de imar barışıyla Zonguldak’ta 57 
bin 485 vatandaşımızın sıkıntısını hallet-
tik. Böylece, şehrimizdeki mülkiyetle ilgili 
problemlerin hemen hepsini ortadan kal-
dırmış olduk. Her işimizde olduğu gibi bu 
konuda da “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” 
ilkesiyle hareket ettik. Gerektiğinde devle-
timizin kasasına girecek paradan milleti-

miz lehine feragat ettik. Gerektiğinde eli-
mizi taşın altına koyduk ve asırlık sorun-
ları milletimizin lehine çözdük. İstihdam 
ve tapuyla ilgili tüm bu hizmetler bir kez 
daha hayırlı olsun diyorum.

Kardeşlerim,

Biz Zonguldak’ı sadece tüm kalbimiz-
le sevmekle yetinmedik. Aynı zamanda 
Zonguldak’ı, tarihinde görülmemiş hiz-
metlerle geliştirdik, kalkındırdık, büyüt-
tük. Zonguldak’a son 17 yılda 18,5 milyar 
(katrilyon) lira tutarında yatırım yaptık.

Eğitimde, şehrimize 1.760 adet yeni ders-
lik yaptık. Zonguldak Bülent Ecevit Üni-
versitemizi, 17 fakülte, meslek yüksekoku-
lu ve yüksekokul kurarak büyüttük. Üni-
versitemizin öğrenci sayısını son 17 yılda 
iki katına çıkartarak 35 bine yükselttik. 
Yükseköğrenim öğrencileri için 6 bin 664 
kişi kapasiteli yurt binaları açtık. Önümüz-
deki yıl Çaycuma’da 1.000 kişi, Kilimli ’de 
300 kişi kapasiteli olmak üzere 1.300 kişi-
lik yurt binaları daha açıyoruz.

Zonguldak’a gençlik merkezi, spor salonu, 
sporcu fabrikası, futbol sahaları, Ereğli’ye, 
Kilimli’ye ve Çaycuma’ya Gençlik Merkez-
leri inşa ettik. Devrek’e, Ereğli’ye spor sa-
lonları yapıyoruz.

Zonguldaklı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımı-
za, şehit yakınlarımıza, yaşlılarımıza, en-
gellilerimize toplam 925 milyon lira kay-
nakla destek olduk.
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İnşallah önümüzdeki dönemde 
Zonguldak’ı daha büyük hizmetlerle bu-
luşturmaya devam edeceğiz. Cumhurbaş-
kanlığı olarak, bakanlıklarımızla, kurum-
larımızla biz zaten her türlü çabayı gös-
teriyoruz. İnşallah sizlerin de desteğiyle, 
belediyelerde de hizmet çıtasını yukarıya 
taşıyacağız. 

Zonguldak!...

31 Mart’ta hizmet siyasetini tercih ediyor 
muyuz?

Zonguldak!..

31 Mart’ta memleket işi gönül işi diyen 
kadroları işbaşına getiriyor muyuz?

Zonguldak!..

31 Mart’ta tercihimizi istikrar ve güven-
den yana kullanıyor muyuz?

Zonguldak!..

31 Mart’ta şehrimizi gönül belediyeciliğiy-
le buluşturuyor muyuz?

Allah birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşli-
ğimizi daim etsin. 

Kardeşlerim,

Eskiler, “Zahmetsiz rahmet olmaz” derler. 
Rabbimiz de, “İnsan için ancak çalıştığı-
nın karşılığı vardır” buyuruyor. Bunun 
için biz, siyasi hayatımız boyunca hep gece 
gündüz çalıştık, çalışıyoruz. Bizi en iyi de 

Zonguldak’ın anlayacağını biliyoruz. Çün-
kü bu şehir emeğin, alın terinin üzerine 
kurulmuştur. Aynı şekilde esnafımız çalış-
manın kıymetini iyi bilir. Sabah dükkânını, 
atölyesini besmeleyle açar, akşama kadar 
çalışır, çabalar, sonra da tevekkülle bunun 
neticesini bekler. Toprakla, hayvancılıkla, 
balıkçılıkla uğraşan kardeşlerimiz de çalış-
manın, alınterinin anlamını çok iyi bilir. 

Ama bir kesim var ki, hiç çalışmadan, çaba-
lamadan, sadece oturduğu yerden ahkâm 
keserek, yalan-yanlış ifadelerle rakiplerini 
karalayarak ülke yönetiminin altın tepside 
kendilerine verilmesini bekliyor. Evet, ül-
kemizdeki muhalefet partilerinden bahse-
diyorum. CHP’nin ve diğerlerinin, ülkemiz 
için, milletimiz için, bölgemiz için, insan-
lık için şöyle dişe dokunur, kaale alınır bir 
projelerini, bir tekliflerini duydunuz mu? 
Kendi içlerinde yaptıkları koltuk kavgası-
nın onda birini ülkemizin ve milletimizin 
düşmanlarına karşı verdiklerini gördünüz 
mü? Seçimler öncesinde liste mücadele-
sinde kullandıkları vaktin yüzde birini, 
milletimizin gönlünü kazanmak için sarf 
ettiklerine şahit oldunuz mu? Bize yönelt-
tikleri saldırıların binde birini ülkemizi 
hedef alan terör örgütlerine yaptıklarını 
gördünüz mü? 

Tam tersine terör örgütleriyle ittifak ku-
rup bizim üzerimize geliyorlar.  Bir yanına 
FETÖ’yü, diğer yanına PKK’yı alan, üstelik 
de bunu göğsünü gererek anlatan bir CHP 
yönetimiyle karşı karşıyayız. İşte şimdi 
Zonguldak’ta da bu mutabakatın adayı 
CHP’li değil mi? Buna dersi vermeyecek 
miyiz? Bölücü örgütün güdümündeki par-

limanını, Kilimli, Alaplı, Hisarönü ve Koz-
lu balıkçı barınaklarını inşa ettik.

Zonguldak İçme suyu Tüneli ve Kanalını 
inşa ederek şehir merkezine içme suyu 
temin ettik. Ereğli ilçe merkezi ile civar 
yerleşimlerin içme suyu sorununu, inşa et-
tiğimiz isale hattı ve içme suyu arıtma tesi-
siyle kökten çözdük. Alaplı ilçe merkezine 
içme suyu sağlayacak Alaplı Barajı’nın in-
şası devam ediyor. Yaptığımız 61 adet taş-
kın koruma tesisleriyle Zonguldak şehir 
merkezi ve 64 yerleşim yerini taşkınlardan 
koruduk. 18 adet taşkın koruma tesisimi-
zin yapımı devam ediyor.

Zonguldaklı çiftçilerimize toplam 411 mil-
yon lira tutarında tarımsal destek verdik. 
Bay Kemal diyor ki “Çiftçi bitti, tükendi. 
Çiftçinin arsalarını elinden aldılar.” Bay 
Kemal bak ben sana resmi rakamla konu-
şuyorum, sen yalanla, iftirayla konuşuyor-
sun. Onun için de yargı seni 2,5 milyon 
liraya mahkum etti. İnşallah bu parayı 
Mehmetçik Vakfına vereceğim. Çünkü Bay 
Kemal’in Mehmetçikle falan alakası yok. 
Bay Kemal benim Mehmet’imi, benim or-
dumu gidiyor batıya şikâyet ediyor. Ora-
daki teröristlere, terör sevicilerine şikâyet 
ediyor. Onlarla beraber resimler çektiriyor. 
PYD/YPG ile resimler çektiriyor. Şimdi 31 
Mart’ta buna bu dersi vermemiz lazım.

Şimdi ekrandaki görüntülerle Bay Kemal’i 
tanıyalım. Farkı görüyorsunuz değil mi? 
Bay Kemal’i de gördünüz değil mi? Benim 
milletime, Ayşe’me, Fatma’ma, Ahmet’ime, 
Mehmet’ime bu hastaneler yakışır, Bay 
Kemal’in yönettiği hastaneler değil. O re-

zilliği gördünüz değil mi? Hijyen diye bir 
şey var mı? Yok. Vatandaş kuyrukta. 

Bay Kemal, tanzim satışlardan çok rahat-
sızlık duymuş. Bay Kemal, onlar yokluk 
kuyruğu değil, varlık kuyruğu. Fırsatçılar 
aynen senin gibiler.  Hemen bir haftada 
bunları kurduk ve vatandaşımıza ucuz, 
uygun fiyatla sebze, meyve getirmeye baş-
ladık ve fiyatlar bir anda yarı yarıya indi. 
Eğer 31 Mart’a kadar bu iş düzene girdi 
girdi, girmediği takdirde 81 vilayete bu-
nu yaygınlaştıracağız. Vatandaşıma ucuza 
bu ürünleri getireceğiz. Kararlıyız bunda. 
Adımlarımızı attık, atıyoruz.

Bu Şehir Emeğin, Alın Terinin 
Üzerine Kurulmuştur

Zonguldak’ta bir teknopark, bir ar-ge mer-
kezi kurduk. Filyos Endüstri Bölgesi için 
çalışmaları başlattık. Alaplı’ya bir Orga-
nize Sanayi Bölgesi kurmak için harekete 
geçtik. Buradaki tüm parsellerde üretime 
geçildiğinde 2 bin kişiye daha istihdam 
sağlanacaktır.

Şehrimizdeki iş insanlarımızı, girişimci-
lerimizi toplam 6,7 milyar (katrilyon) lira 
tutarında yatırım teşvikiyle destekleyerek, 
13 bin kişilik ilave istihdam oluşturduk. 
Zonguldak’taki 32 bin işyerimize toplam 
684 milyon liralık SGK prim teşviki verdik.

Zonguldak, Ereğli, Alaplı, Çaycuma, Gök-
çebey, Kozlu, Devrek, Kilimli ve Çaydeğir-
meni Beldesine doğalgazı getirdik.
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ti pek çok yerde aday çıkarmadı, CHP’nin 
ve Zillet İttifakındaki diğer partilerin a-
daylarını destekliyor. PKK tarafından be-
lirlenen isimler CHP listelerinde belediye 
meclis üyeliği için seçime giriyor. Aynı şe-
kilde, pek çok yerde kazanılması halinde 
belediye yönetiminin nasıl paylaşılacağı-
nın pazarlıkları yapılıyor. 

Türkiye’yi ve CHP’yi böyle bir duruma dü-
şürenler, 31 Mart’ta milletimizden, en baş-

ta da ülkesine ve milletine gönülden bağlı 
CHP tabanından hak ettikleri dersi alacaktır. 

Her konuda olduğu gibi siyasette de yerli 
ve milli duruşa ihtiyacımız var. Sırtını terör 
örgütlerine dayayanlarla siyaset olmaz. Biz 
bunlara karşı rabiamıza sıkı sıkıya sahip 
çıkacağız. Tek Millet… Tek Bayrak… Tek 
Vatan…Tek Devlet… Son nefesimize kadar 
işte bunun için çalışacağız. Pazara kadar 
değil, mezara kadar Cumhur İttifakı’yla 
olacağız.

“Arıt Dağları’ndan doğar güneşin
Görmedim gezdiğim yerlerde eşin
Yamandır sularla bitmez güreşin
Kuşaktır ırmaklar belinde Bartın
Bir yeşil murattır çevrende çamlar
Serpilir üstüne tül tül akşamlar
Kocanaz içine yıldızlar damlar
Yıkanır her gece selinde Bartın”

Bartın!..

Sevdanın şehri Bartın!.. Milli iradenin şeh-

ri Bartın!.. Binlerce yıllık Türk yurdu Bar-

tın!.. Batı Karadeniz’in gözbebeği Bartın!.. 

Irmakları beline kuşak yapan Bartın!.. Seni 

bugün hasretle, muhabbetle selamlıyorum

Türkiye’yi Gerçek Manada 
Ekonomik Bağımsızlığına 

Kavuşturduk

Bartın Mitingi | Bartın | 4 Mart 2019
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Hazır mıyız?

Bartın!..

31 Mart’ta ülkene sahip çıkıyor musun?

Bartın!..

31 Mart’ta sandığa, demokrasiye, milli ira-
deye sahip çıkıyor musun?

Bartın!..

31 Mart’ta istiklaline ve istikbaline sahip 
çıkıyor musun?

Bartın!..

31 Mart’ta tevazu, samimiyet ve gayretle 
memleket işi gönül işi diyor musun?

Bartın!..

31 Mart’ta gönül belediyeciliğine evet di-
yor musun? 

Maşallah… Artık bu iş bitmiştir… Bartın’da 
artık sandığın rengi belli olmuştur. 31 
Mart demokrasi şölenimiz şimdiden hayır-
lı olsun. 31 Mart, Türkiye için, aziz milleti-
miz için, Bartın için hayırlara vesile olsun.

Kardeşlerim,

Bartın Türküleri sadece sevdayı, hasreti, 
mücadeleyi, kavuşmayı anlatmıyor. Bartın 
Türküleri bizim sizlere olan hizmet aşkı-
mızı da en güzel şekilde anlatıyor.

“Denizden köpük gelir

Perçemin döküp gelir

Bir yiğit bir yâr için

Dağları aşıp gelir”

Biz de son 17 yıldır sizler için bu anlayışla 
çalıştık, çalıyoruz. Biz de Bartın için gere-
kirse dağlar deryalar aşarak sizlerin huzu-
ru refahı, esenliği için gayret gösteriyoruz. 
Bartın’a olan muhabbetimizi sadece sözle 
değil, icraatlarımızla, eserlerimizle, yatı-
rımlarımızla da gösteriyoruz. Çünkü biz 
sizi lafta değil, özde seviyoruz, yürekten 
seviyoruz.  

Son 17 yılda Bartın’a toplam 6,5 milyar 
(katrilyon) lira tutarında yatırım yaptık.

Evlatlarımız en ferah ortamlarda eğitim 
alsınlar, bizim gibi kalabalık sınıflara 
mahkûm olmasınlar diye 354 adet yeni 
derslik inşa ettik. Bartınlı gençler uzakta 
okumak zorunda kalmasınlar diye üni-
versite imkânını onların ayağına getirdik. 
Bugün 16 bin öğrencisiyle, 567 akademis-
yeniyle adeta şehrimizin sembollerinden 
biri haline dönüşen Bartın Üniversitesini 
kurduk. Bu öğrencilerimizin barınma ih-
tiyaçları için 4 bin 93 kişi kapasiteli yurt 
binaları açtık. Bu yıl 1.000 kişi kapasiteli, 
seneye de 2 bin 808 kişi kapasiteli yurt bi-
naları daha açıyoruz.

Bartın’a sporcu fabrikası, kapalı yüzme ha-
vuzu, gençlik merkezi, Amasra’ya spor sa-
lonu, futbol sahaları inşa ettik.

Bartın!..

Sultan Fatih’in “çeşm-i cihan”, yani ciha-
nın göz bebeği dediği Amasra’yı selamlı-
yorum. Zerafetiyle, güzelliğiyle görenleri 
büyüleyen Kurucaşile’yi selamlıyorum. 
İbrahim Hamdi Efendi “Ormanları değil 
Osmanlı’ya, bütün cihana yeter” dediği 
saklı cennet Ulus’u selamlıyorum. Bura-
dan Bartın’ın tüm ilçelerindeki, yaylaların-
daki, ovalarındaki, dağlarındaki Bartınlı 
kardeşlerime en kalbi muhabbetlerimi 
gönderiyorum. 

Biliyorum arayı biraz uzattık. Nasip bu-
güneymiş… Bartın’ı ve Bartın’ın güzel in-
sanlarını özlemişiz. Bugün gönüllerimizi 
buluşturan Rabbime hamd ediyorum. Siz 
Bartınlı kardeşlerimin şu gerçeği çok iyi 
bilmesini istiyorum. Uzun zamandır gele-
memiş olsak da, Bartın’ı asla unutmadık, 
asla ihmal etmedik.

“Evinde kiren olsa

Halimden bilen olsa

Yâre selam yolladım

Bartın’a giden olsa”

Biz de sinemizi yakıp kavuran Bartın öz-
lemini hiçbir zaman silemedik. İnşallah 
bundan sonra daha sık gelecek, daha sık 
görüşeceğiz. İnşallah bundan sonra bu ka-
dar ayrı kalmayacağız, inşallah hasreti bu 
kadar büyütmeyeceğiz. 

CHP, Belediyelerin Gençlere  
Burs Vermesini Yasaklattı

Öncelikle sizlere geç kalmış bir şükran 
borcumu ödemeyi arzu ediyorum. Bartın-
lı kardeşlerim hamdolsun bizi hiç yalnız 
bırakmadılar. Tüm kritik süreçlerde, tüm 
sıkıntılı dönemlerde davalarına, bizatihi 
kendilerinin kurduğu ve bugünlere ge-
tirdiği partilerine sahip çıktılar. Şahsımı 
hem 10 Ağustos 2014’de, hem de 24 Ha-
ziran seçimlerinde rekor oy oranlarıyla 
Cumhurbaşkanlığı makamına getirdiniz. 
Hep milli iradenin, demokrasinin safın-
da yer aldınız. Bu güçlü duruşunuzla 
Türkiye’nin son 17 senede siyasette, eko-
nomide, eğitimde, sağlıkta, ulaşımda yaz-
dığı destanlarda pay sahibi oldunuz. Ül-
kemizin yolunu açtınız, Batı Karadeniz’in 
yolunu açtınız, Bartın’ın yolunu açtınız. 
Türk demokrasisinin gücüne güç kattınız. 
Milli iradenin gücünü daha da perçinledi-
niz. Türkiye’nin itibarına itibar kazandır-
dınız. Her birinize ayrı ayrı teşekkür edi-
yorum. Vefanızdan, kadirşinaslığınızdan 
dolayı sizlere şükranlarımı sunuyorum. 
Rabbim kardeşliğimizi, muhabbetimizi, 
yol arkadaşlığımızı daim eylesin.

Şimdi sizlerden aynı tavrı 31 Mart’ta da 
bekliyorum. Rekorlar şehri Bartın’dan 
yine rekor bekliyorum. Zaferler şehri 
Bartın’dan yine tarihe geçecek bir zafer 
bekliyorum. Sizlerden bir kez daha irade-
nize, geleceğinize, ülkemizin beka müca-
delesine sahip çıkmanızı bekliyorum.
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ğımız Filyos’ta, üst yapı inşasına da 2021 
yılında başlayıp 2023 yılında inşallah li-
manı hizmete sunacağız. Amasra Limanı 
yolcu iskelesi ve küçük tekne yanaşma 
yerini, Tarlaağzı ve Kurucaşile balıkçı barı-
naklarını inşa ettik. Amasra Limanındaki 
mendirek inşaatımız devam ediyor.

Bartın için önemini bildiğimiz, Adapaza-
rı-Karasu Limanı-Akçakoca-Ereğli Lima-
nı-Bartın Limanı Demiryolu Projesiyle 
ilgili çalışmalarımız başladı. Yapımı süren 
Adapazarı-Karasu Limanı demiryolu pro-
jesinin devamı olacak bu hatla ilgili çalış-
malar fizibilite aşamasındadır. İnşallah ö-
nümüzdeki yıl içinde yapımına başlamayı 
planlıyoruz.

Bartın’ın uzun yıllar hasretini çektiği, bu 
güzel şehri taşkın zararlarından koruya-
cak Kirazlıköprü Barajını tamamlayarak 
hizmete aldık. Gökırmak üzerinde inşa 
ettiğimiz barajla 31 bin dekar arazi sula-
nacak. Bartın’a kazandırdığımız bir diğer 
baraj, Kışla Barajıdır.  Bu baraj ile de Bar-
tın şehir merkezi taşkınlardan korunuyor. 
Kozcağız Deresi üzerinde inşa ettiğimiz 
Kozcağız Barajının yapımında sonlara ge-
liyoruz. Bartın için çok önemli olan Koz-
cağız Barajıyla yaklaşık 25 bin dekar ara-
zi sulanacak. Bu baraj, içme suyu temini 
yanında taşkınlardan korumaya yönelik 
de hizmet verecektir. Ulus Eldeş Barajının 
inşasında yarıyı geçtik. Bu yılsonuna ka-
dar hizmete alacağımız baraj sayesinde, 3 
sulama tesisiyle toplam 57 bin dekar zirai 
araziye sulama suyu sağlayacağız.

Son 17 yılda inşa ettiğimiz 37 taşkın ko-
ruma tesisiyle Bartın şehir merkezi ve 46 
yerleşim yerini taşkın zararlarından koru-
duk. İnşaatları devam eden 18 adet taşkın 
koruma tesisimiz daha bulunuyor. 

Bartınlı çiftçilerimize 152 milyon lira tuta-
rında tarımsal destek verdik.

Bartın Organize Sanayi Bölgesini genişlet-
tik. Şimdi buraya ilave bir Organize Sanayi 
Bölgesi yapmak için proje çalışmalarımız 
devam ediyor. Bartınlı iş insanlarımızı, gi-
rişimcilerimizi toplam 9 milyar (katrilyon) 
lira tutarında yatırım teşvikiyle destekle-
dik. Desteklerimizle 5 bin 200 kişilik ilave 
istihdam yarattık. Bartın’daki 12 bin 416 
işyerimize toplam 295 milyon liralık SGK 
prim teşviki verdik.

Bartın’ı doğalgaz ile buluşturduk.

Bartın’a bir kültür merkezi kazandırdık. 
İçinde 700 yıllık Orta İbrahim Paşa Cami-
nin,  200 yıllık Arap Caminin de olduğu 7 
tarihi eserimizin restorasyonunu tamam-
ladık. 

Yıllarca Görmezden Gelinen  
Sıkıntılarla Cesaretle Yüzleştik

Değerli kardeşlerim,

AK Parti’nin alametifarikası birikmiş so-
runlara çözüm bulmasıdır. Ne kadar bü-
yük, ne kadar köklü olursa olsun, hiçbir 
sorundan kaçmadık, çözümü için kolları 
sıvamaktan geri durmadık. Eğitim, sağlık, 
adalet, emniyet olmak üzere dört direk 

Ülkemizin diğer illerinde olduğu gibi 
Bartın’da da “sosyal devlet” ilkesinin en 
güzel örneklerini hayata geçirdik. CHP gi-
bi sosyal devletin edebiyatını yapmadık, 
gerçek anlamda pratiğini ortaya koyduk. 
İstanbul’a belediye başkanı olduğum za-
man üniversite gençlerine burs veriyor-
duk. Bu CHP ne yaptı biliyor musunuz? 
Anayasa Mahkemesine götürdü ve beledi-
yelerin gençlere burs vermesini yasakladı-
lar. Ne zamanki başbakan oldum, bu defa 
biz Kredi Yurtlar Kurumu vasıtasıyla burs 
ve kredinin önünü açtık. Şimdi her üniver-
site genci Kredi Yurtlar Kurumuna müra-
caat ettiği zaman ister burs alır, ister kredi. 
Yani geri döndürmek yok.

Filyos Limanı Altyapı   
İnşaatında Yarıya Geldik

Bartınlı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, 
yaşlılarımıza, engellilerimize toplam 367 
milyon lira kaynak aktardık. Şehitlerimi-
zin bize ve devletimize emaneti olan yakın-
larına sahip çıktık.

Sağlık’ta Bartın’ı tarihinin en büyük yatı-
rımlarıyla buluşturduk. Bartınlı kardeş-
lerim temel sağlık hizmetleri için başka 
illere gitmek mecburiyetinde kalmasın 
diye yeni hastaneler inşa ettik. 150 yataklı 
Bartın Devlet Hastanesi, Ulus ve Amasra 
İlçe Hastaneleriyle birlikte toplam 18 sağ-
lık tesisi yaptık. Bartın Göğüs Hastalıkları 
Hastanemize 44 yataklı bir ek blok yapa-
rak büyüttük. 400 yataklı Bartın Devlet 
Hastanemizle birlikte 4 sağlık tesisimizin 
yapımı devam ediyor.

Bartın’da 1.210 adet konut projesini haya-
ta geçirdik.

Ulaşımda 7 kilometreden aldığımız bö-
lünmüş yol uzunluğunu 73 kilometreye 
çıkardık. Bartın Batı Çevre Yolu’nun proje 
çalışmalarını başlattık, inşallah kısa sü-
rede yapım ihalesini gerçekleştireceğiz. 
Toplam 3,5 milyar lira maliyeti olan Zon-
guldak-Amasra-Kurucaşile-Cide bölünmüş 
yolunun yarısından fazlasını tamamladık. 
Aynı şekilde Çakraz Tünelini, Cumayanı 
Viyadüğünü, Gölderesi Köprüsünü ve Bar-
tın Şehir Geçişindeki Şehitlik Köprüsünü 
tamamladık. Bu yolun kalan kesimi ve pro-
je içindeki tünelleri de iki yıla bitiriyoruz. 
Kozcağız-Yenice-Karabük ayrımı yolunu 
inşallah seneye sizlerin hizmetine sunuyo-
ruz. Bartın-Çaycuma ayrımı-Kozcağız yo-
lunu, Bartın-Arıt-Aydınlar yolunu, Bartın-
Çaycuma Devrek-Zonguldak ayrımı yolu-
nu ve Ulus-Pınarbaşı-Azdavay-Ağlı ayrımı 
yolunu ise iki yıla kadar tamamlıyoruz.

Kardeşlerim,

Aynı zamanda bir liman şehri olan Bartın’a 
tarihi nitelikte yatırımlar yaptık. 150 yıllık 
bir proje olan, bölgenin kaderini tayin ede-
cek Filyos Limanı altyapı inşaatında yarıya 
geldik. Bu projeyle, Batı Karadeniz’de Ku-
zey-Güney aksında kombine taşımacılık 
hizmeti verilecek bir liman kompleksi ha-
yata geçiriliyor. Proje sadece Bartın’ın de-
ğil, Zonguldak’ın ve Karabük’ün de ortak 
projesidir. Limanın ve bağlantılı projelerin 
faaliyete geçmesiyle bu şehirlerimiz, tüm 
Karadeniz’in ana ihracat merkezi olacak-
tır. Altyapı inşaatını seneye tamamlayaca-
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üzerine Türkiye’yi yükseltme sözü verdik. 
Ulaşım, enerji, turizm ve tarım alanında 
da adımlar atıldı ve her geçen gün daha da 
ileriye gidiyoruz. Bizden önceki hükümet-
lerin halının altına süpürdüğü, senelerce 
görmezden geldiği sıkıntılarla cesaretle 
yüzleştik. Sadece hak ve özgürlükler nok-
tasında değil, tapu meselesinden kadastro-
ya kadar insanımızın hayatını bizzat etki-
leyen her konunun üzerine gittik. Bizden 
önceki yönetimlerin bize miras bıraktığı 
hiçbir sıkıntıyı, evlatlarımıza aktarma-
makta kararlıyız.

Bu anlayışla Bartın’ın da asırlık bir sorunu-
na çözüm yolları getirdik. Bartın’ın da 1910 
tarihli Havza-i Fahmiye Kanunu’ndan kay-
naklanan bazı tapu problemleri vardı. Her 
ne kadar Zonguldak kadar çetrefilli olma-
sa da, Bartınlı vatandaşlarımız da bu hu-
susta sıkıntı yaşıyordu. Biliyorsunuz CHP 
senelerdir bu meseleyi istismar etti, adeta 
yıllarca üzerinde tepindi. Ortaya doğru 
düzgün hiçbir çözüm teklifi getirmedikleri 
halde, sanki sorunun müsebbibi bizmişiz 
gibi bir hava oluşturmaya çalıştılar. Sizle-
rin 1 asrı aşkın süredir başını ağrıtan bu 
meseleye çözüm bulmak da, hamdolsun 
AK Partiye nasip oldu. Aslında 33 yıl önce 
bu konuda bir kanun çıkartılmıştı. Ama bu 
düzenleme ne Zonguldaklı ne de Bartınlı 
kardeşlerimize umdukları kolaylığı sağla-
yamamıştı. Biz 2015 senesinde oturduk, 
bu kanunu yeniden detaylıca çalıştık. Ek-
sikleri noksanları tespit ettik, ve sizlerin 
lehine olacak şekilde değiştirdik. Hassas 
bir araştırmayla Türkiye Taş Kömürü hav-
zasında kadastro çalışması yaparak, hak 
sahiplerini belirledik. Bartın’da Havza-i 

Fahmiye’den mağdur toplam 1.000 vatan-
daşımızı tespit ettik. Hak sahiplerine ya-
kında tapularını peyderpey vermeye başlı-
yoruz. Hayırlı-uğurlu olsun diyorum.

İmar barışıyla 21 bin 841 Bartınlı kardeşi-
mizin sıkıntısını çözdük. İnşallah bundan 
sonra sizin meselelerinizi kendi mesele-
miz bilip, gerekeni yapmayı sürdüreceğiz.

Değerli kardeşlerim,

Siyaset gönül işidir. Bu millete hizmet 
etmek, sizlere hizmetkâr olmak sadece 
imkân değil, aynı zamanda da bir nasip işi-
dir. Nasibi yoksa, derdi yoksa, o kişiye is-
tediği kadar yetki verin, istediğiniz göreve 
getirin, layıkıyla hizmet edemez. Bakınız 
CHP zihniyeti on yıllar boyunca bu ülke-
de iktidar oldu. Millet çoğu zaman başka 
çaresi bulunmadığı için CHP zihniyetine 
görev verdi, bir sürü imkân sundu. Bunlar 
tek başına bu ülkede iktidar oldular mı? 
Tek partili dönemler oldu mu? Ne yaptık-
ları ortada… Bunlar bizim camilerimizi 
kapatmadılar mı, ahıra dönüştürmediler 
mi? Zannediyor musunuz şu anda farklı, 
yine aynı. Bakınız, CHP’nin Hatay Beledi-
ye Başkanı bir köyün yol meselesiyle ilgili 
“Oy verirseniz hizmet alırsınız” diyor. Şu 
kafaya, mantığa bak. Sen belediye başkanı-
sın, senin görevin nedir? Hizmet etmektir. 
Ne demek yani, sen bana oy verirsen sana 
hizmet var. Bizim böyle bir derdimiz yok. 
Bu adam belediye başkanı değil, sokak ka-
badayısı. 

CHP’nin cemaziyelevveli de böyle. Bay 
Kemal kimlerle el ele, kol kola dolaşıyor? 
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ğımsızlığına kavuşturduk. Şayet bugün ül-
kemiz kendi sorunlarına milli ve yerli çö-
züm yolları üretebiliyorsa, son 17 yılda ha-
yata geçirdiğimiz reformların sonucudur. 
Şayet bugün ülkemiz hiç kimseye muhtaç 
olmadan, hiç kimseye el açmadan en ağır 
ekonomik saldırıları bile göğüsleyebiliyor-
sa, bu AK Parti’nin başarısıdır.

Değerli kardeşlerim,

Burada, Bartın’da şu gerçeğin altını özel-
likle çizmek istiyorum. Altyapı olarak ne 
kadar gelişmiş, ekonomik olarak ne kadar 
ilerlemiş olursa olsun, dünyada sorun-
suz, sıkıntısız hiçbir ülke yoktur. Bakınız 
bugün 19,5 trilyon dolarlık milli geliriyle 
dünyanın en büyük ekonomisi olan Ame-
rika Birleşik Devletlerinin de ekonomik 
problemleri var. G-20 üyesi Almanya’nın, 
Fransa’nın, İtalya’nın, Brezilya’nın, Çin 
Halk Cumhuriyetinin sıkıntıları var. 
Fransa’nın haftalardır dertlerini duyur-
maya çalışan Sarı Yelekliler gibi çok ciddi 
sosyal problemleri var. Bundan 2 asır önce 
sanayi devrimine imza atmış İngiltere’nin 
Brexit’ten kaynaklanan dertleri var. Avru-
pa Birliği’nin düzensiz göç gibi, mülteciler 
gibi, İslam düşmanlığı, yabancı karşıtlığı, 
ırkçılık, işsizlik gibi derin sıkıntıları var. 
Her ülkenin değişen küresel şartlardan, 
iç politika ve dış politikadan neşet eden, 
kendine göre, kendi çapına göre meseleleri 
var.

Hayatın tabii akışı içinde bunların olması 
gayet normaldir. Aksini iddia etmek, ak-

sini söylemek, akıl kârı olmadığı gibi, çok 
büyük bir yalandır. Mesele sorunlar, sı-
kıntılar, belirsizlikler değil, bunlara nasıl 
çözüm aradığınızdır. Asıl mesele problem-
lerle cesaretle yüzleşme iradesini göste-
rebilmektir. Asıl mesele sorunları halının 
altına süpürmek değil, üzerine gidebil-
mektir. İşte ülkemiz son 17 yılda bunu sağ-
lamıştır. Türkiye son 17 yılda işte bundan 
dolayı başarılı olmuştur. İnşallah bundan 
sonra da aynısını yapmayı sürdüreceğiz. 
Nerede aşılması gereken bir engel varsa, 
onu asla görmezden-duymazdan gelmeye-
cek, kararlılıkla üzerine gideceğiz. Eğitim-
de, sağlıkta, altyapıda, sanayide, tarımda, 
istihdamda, sosyal desteklerde inşallah 
Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesi-
nin üzerine muhakkak taşıyacağız.

Yeter ki, rabiamıza sahip çıkalım. Tek Mil-
let… Tek Bayrak… Tek Vatan… Tek Dev-
let… Yeter ki, kardeşliğimize sahip çıkalım. 
Bunu başardığımızda, Allah’ın izniyle, ula-
şamayacağımız hedef yoktur. Bunu başar-
dığımızda, üstesinden gelemeyeceğimiz 
bir zorluk yoktur.

Bütün bunlar için 31 Mart seçimleri çok 
önemlidir. 31 Mart seçimleri 2023 hedefle-
rinin önündeki en son engeldir. 31 Mart’a 
kadar inşallah hepimiz çok çalışacak, ka-
pısı çalınmadık hane, gönlü kazanılmadık 
hiçbir vatandaş bırakmayacağız. Gönül 
belediyeciliğini herkese anlatacak, bilhas-
sa eski Türkiye’yi bilmeyen gençlerimize 
ülkemizin nereden nereye geldiğini çok iyi 

Şimdi ekranlarda HDP milletvekillerinin 
bölücü terör örgütüne yönelik sözlerini bir 
izleyelim.  ‘Kürdistan’ diyorlar. Bizim ülke-
mizde ‘Kürdistan’ diye bir bölge var mı? Bi-
zim ülkemizde Doğu Anadolu’muz var, Gü-
neydoğu Anadolu’muz var, Karadeniz’imiz 
var, Akdeniz’imiz var, Orta Anadolu’muz 
var, Ege’miz var, Marmara’mız var. Biz de 
‘Kürdistan’ diye bir yer yok. Kürdistan 
Irak’ta, sizin bu ülkede yeriniz yok.

İstanbul Belediye Başkanı olduğum dö-
nemde üç şeyle mücadele edeceğimi söy-
ledim; çöp, çukur ve çamur. Bir şey daha 
söyledim; üç Y... Bu da yokluk, yoksulluk 
ve yasaklar. Biz bunlarla mücadele ederek 
tek başımıza iktidara geldik. 16-17 sene-
dir iktidar mıyız? Niye? Millet bizi sevdi, 
biz de milletimizi sevdik onun için. Eğer 
sen kalkar da millete hakaret edersen bu 
olmaz.

Bu Ülkeyi Senelerce IMF 
Kapılarında Süründüren CHP 
Zihniyetidir

CHP hiçbir zaman Türkiye’nin, sizlerin 
derdiyle dertlenmedi. Bilakis ülkemize te-
lafisi, tedavisi yıllarca sürecek yaralar aç-
tılar. Seçim dönemlerinde millete verdik-
leri sözlerin hiçbirini yerine getirmediler. 
Meydanlarda dillendirdikleri projelerin 
tek bir tanesini dahi hayata geçirmediler. 
Söz verdiler, seçimden sonra unuttular. Va-
at ettiler, seçimden sonra üzerine yattılar. 
Proje açıkladılar, sonra hiç oralı olmadılar. 
Devri iktidarlarında taş üstüne taş dahi 
koymadılar. Hatta vatan-millet sevdalısı 

insanların yaptıklarını sabote ettiler. Nuri 
Demirağ gibi, Vecihi Hürkuş gibi vizyoner-
lerin çalışmalarını engellediler, gelişip-bü-
yümesine fırsat dahi vermediler. Savunma 
sanayinde Türkiye’yi yüzde 80 oranında 
yurt dışındaki silah tüccarlarına mahkûm 
ettiler. Üretimde, yerli girişimcilerimizin 
önünü açmayı akıllarına bile getirmedi-
ler. Fabrikaların, işyerlerinin kapısına kilit 
vurdular, çarklarını susturdular. Ülkenin 
kıt kaynaklarını, İstanbul’daki bir avuç 
yandaş elite peşkeş çektiler. Vatandaşın 
çoluğunun-çocuğunun rızkından keserek 
devlete verdiği vergileri yatırıma dönüş-
türmeyip çar-çur ettiler. Bizzat kendileri-
nin sebep olduğu, bizzat kendilerinin çı-
kardığı ekonomik sorunların çözümünü 
de, gittiler IMF kapılarında aradılar.

Şimdi CHP Genel Başkanı çıkmış, IMF’den, 
enflasyondan, faizden bahsediyor. Bu mil-
leti IMF kapılarına mecbur edenler sanki 
kendileri değilmiş gibi, hiç yüzü kızarma-
dan, bir de bizi eleştiriyor. Bunlar sadece 
yalancı değil, aynı zamanda balık hafıza-
lı… Ne bu milletin mazisini biliyorlar, ne 
de kendi tarihlerini biliyorlar. Geçmişte 
IMF ile ilk anlaşmayı yapan CHP’dir, CHP 
ocağından yetişmiş yöneticilerdir, siyaset-
çilerdir. Bağımsızlığı için Kurtuluş Sava-
şında binlerce evladını feda eden bu ülkeyi 
senelerce IMF kapılarında süründüren de 
CHP zihniyetidir. Türkiye’yi IMF boyundu-
ruğundan kurtaran ise AK Parti olmuştur. 

Biz ülkemizin IMF’ye olan 23,5 milyar do-
lar borcunu ödemekle de kalmadık, aynı 
zamanda tarihi nitelikte yatırımlar yaptık. 
Türkiye’yi gerçek manada ekonomik ba-
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izah edeceğiz. Bartınlı kardeşlerimin basi-
retine, ferasetine güveniyorum. Merkez ve 
ilçe belediye başkan adaylarımıza sizler-
den çok güçlü destek bekliyorum. Şimdi 
sizlerden yine bir söz almak istiyorum.

Bartın!...

31 Mart’ta milli iradeye sahip çıkmaya ha-
zır mısın?

Bartın!...

31 Mart’ta istikrar ve güven ortamına de-
vam diyor musun?

Bartın!...

31 Mart’ta Büyük ve Güçlü Türkiye için ye-
ni bir şahlanışa var mısın?

Rabbim inşallah utandırmasın diyorum.

Sevgili İstanbullular, değerli Eyüpsultan-
lılar, kıymetli kardeşlerim, sevgili gençler, 
değerli hanımefendiler, sizleri en kalbi 
duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. 
Eyüpsultan’ın tüm mahallelerindeki, semt-
lerindeki, hanelerindeki kardeşlerime sev-
gilerimi, saygılarımı iletiyorum. 

Bugün burada, sizlerle birlikte olmanın 
bahtiyarlığı içindeyim. Eyüpsultan ilçe-
miz, bizim için herhangi bir ilçe değildir. 

Her şeyden önce, Eyüp Sultan Hazretleri-
nin ismini taşımak, bu ilçemiz için başlı 
başına bir ayrıcalıktır. Buradan Ebu Ey-
yüp El Ensari Hazretlerini rahmetle yad 
ediyorum. 

İstanbul’un fatihi, Eyüp Sultan Hazretleri-
nin meftunu Fatih Sultan Mehmet Hazret-
lerini rahmetle yad ediyorum. Eyüp Sultan 
Hazretlerinin manevi zırhıyla kuşatılmış 
İstanbul’un ilelebet bizim olarak kalması 

Rami Kışlası’nı Bambaşka 
Bir Güzelliğe Kavuşturacağız

Eyüpsultan | İstanbul | 5 Mart 2019
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bulan bölünmüş yollara kadar ulaşım so-
rununa çözüm getirecek pek çok projeyi 
hayata geçirdik. Önümüzdeki dönemde de 
Üç Katlı İstanbul Tüneli ve Kanal İstanbul 
ile yüzlerce kilometrelik metro hatları baş-
ta olmak üzere, gündemimizde daha pek 
çok proje vardır. 

İlçemizin ulaşım sorunlarını çözmek için 
de 15,3 kilometrelik Habibler-Edirneka-
pı-Topkapı Tramvay Hattını, Eyüpsultan 
Piyer Loti Teleferik Hattı’nı, Silahtarağa 
Caddesi ile Gaziosmanpaşa Caddesini bir-
birine bağlayan Silahtarağa Tünelini hiz-
mete aldık. Uzunluğu 24,5 kilometre olan 
Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro 
Hattı’nın, uzunluğu 10,1 kilometre olan 
Eminönü-Eyüpsultan-Alibeyköy Tramvay 
Hattı’nın, uzunluğu 37,5 kilometre olan 
Gayrettepe-Kemerburgaz -Yeni Havali-
manı Metro Hattı’nın inşaatlarına devam 
ediyoruz.

Çeşitli semtlere 9 adet köprü ve kavşak in-
şa ettik. Avrupa Yakası Uluslararası Kent 
Ormanı’nın ikinci etabını tamamladık, son 
etabın çalışmalarına devam ediyoruz.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhur-
başkanlığı Kütüphanesi’ni nasıl yaptıysak, 
Rami Kışlası’nı da kütüphane yapıyoruz. 
Türkiye’nin en büyük kütüphanesi olacak ve 
burada 6 milyon cilt kitap bulunacak. Orada 
atölyeler oluşturacağız, mücellithane olacak. 
Hattatlar yetiştireceğiz. “Nereden nereye” 
diyeceksiniz. Rami Kışlası’nda benim esnaf-
lığım var. İnşallah iki etabı bitti, üçüncü eta-
bın ihalesini yapıyoruz ve Rami Kışlası’nı da 
bambaşka güzelliğe kavuşturacağız.

415 araç kapasiteli 2 adet otopark yaptık, 
564 araç kapasiteli 3 adet otoparkın yapı-
mı da sürüyor. Alibeyköy cep otogarını 108 
peronuyla faaliyete geçirdik. Eyüpsultan 
Camii’nin çevre ve meydan düzenlemesini 
yaparak, İstanbul’un bu gözde mekanını 
önemine yakışır hale getirdik. Eyüpsultan 
Meydanı ve yakın çevresini de tarihi kimli-
ğine uygun olarak düzenliyoruz. 

Eyüpsultan Yeşilpınar Kültür Merkezi ile 
Eyüpsultan Düğmeciler Semt Konağı’nı 
hizmete açtık. 23 adet tarihi eser, hazire, 
türbe ve çeşmenin bakım, onarım ve resto-
rasyonunu yaptık. 

Eğitimde ilçemizdeki 14 eski okulu yıkıp 
yeniden inşa ettik. 16 okulda da güçlen-
dirme çalışmaları yaparak,  depreme karşı 
korunaklı hale getirdik. 

Beylikdüzü’nde Küçücük Kültür 
Merkezi Yaptım Diye Hava Atma

Atık yönetimi için 7 yeni tesis inşa ettik. 
Avrupa’nın en büyük tesislerinden biri 
olan Eyüpsultan Kemerburgaz Katı Atık 
Yakma ve Enerji Üretim Tesisi’nin yapımı-
na da başladık. Eyüpsultan Hasdal Katı 
Atık Aktarma İstasyonu’nun yapımına 
devam ediyoruz. Eyüpsultan Kemerbur-
gaz Biyometanizasyon Tesisi’nin yapımı 
sürüyor.

İlçemizde 12 adet yeni park, 4 yeni spor 
tesisi yaptık, 5 okulumuza kapalı spor sa-
lonu kazandırdık. Eyüp Stadının içindeki 

için hayatlarını feda eden şehitlerimizi, bu 
yola canlarını adayan gazilerimizi rahmet-
le yad ediyorum. 

Eyüpsultan bugüne kadar hep yanımızda 
yer aldı. Özellikle 24 Haziran’da Cumhur-
başkanlığı seçiminde şahsıma verdiğiniz 
destek için sizlere şükranlarımı sunuyo-
rum. İnşallah bu seçimlerde Eyüpsultan’da 
çok daha büyük bir rekora, çok daha büyük 
bir başarıya imza atacağız. Büyükşehir’de 
Binalı Yıldırım kardeşim ve Eyüpsultan’da 
çeyrek asırlık belediyeci bir arkadaşımız 
olan Deniz Köken kardeşimle ele ele verip, 
ilçemizi de, İstanbul’u da inşallah şahlan-
dıracağız. Biz nasıl her taşıyla, toprağıyla, 
her insanıyla bu şehre aşıksak, Deniz kar-
deşimiz de tam bir Eyüpsultan aşığıdır. 
İstanbul’da başladığı belediyecilik kariye-
rini Antalya, Erzurum ve Gaziantep’te iyice 
pişirdi, pekiştirdi. Tüm birikimini inşallah 
Eyüpsultan’da değerlendirecek. Binali Yıl-
dırım kardeşimizi anlatmaya zaten gerek 
duymuyorum. Proje onun işi… Yatırım 
onun işi… Hizmet onun işi… Gönül ka-
zanmak onun işi… Kendisi, bugüne kadar 
İstanbul’da İDO Genel Müdürü, Ankara’da 
Ulaştırma Bakanı, Başbakan ve Meclis Baş-
kanı olarak görev yaptı. İnşallah bundan 
sonra yeniden İstanbul’a dönecek, bu defa 
Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bu a-
ziz şehre hizmet edecek. Bütün bu tecrübe-
leriyle bu kardeşiniz Cumhurbaşkanı ola-
rak bir tarafta, Büyükşehir Belediye Başka-
nı olarak Binali kardeşim, Eyüpsultan’da 
da Deniz Köken kardeşimizle üçlü olarak 
el ele vereceğiz ve Eyüpsultanımızı çok da-
ha farklı yerlere taşıyacağız.

Millet Bahçeleriyle,   
Millet Kıraathaneleriyle  
İstanbul’da Yeni Bir Dönem 
Başlatıyoruz

Kardeşlerim,

Biz sadece İstanbul’u aşkla sevmekle kal-
madık. Biz sadece Eyüpsultan’ı, o mübarek 
insanın, buraları vatan yapan ecdadın yü-
zü suyu hürmetine sevmekle kalmadık. Biz 
aynı zamanda İstanbul’a ve Eyüpsultan’a, 
eşi benzeri görülmemiş hizmetler kazan-
dırdık. İstanbul’a sadece eğitim alanında 
7,5 milyar (katrilyon) liralık, sağlıkta 4 mil-
yar (katrilyon) liralık, toplu konutta 49 mil-
yar (katrilyon) liralık, ulaşımda 94,5 mil-
yar (katrilyon) liralık yatırım yaptık. Kent-
sel dönüşüm çalışmaları için şu ana kadar 
245 bin riskli konut ve işyerini yıkarak, 
İstanbul’u hem depreme, hem geleceğe ha-
zırlamaya başladık. Ülkemizin en önemli 
markası olan İstanbul’da birbirinden kıy-
metli 350 ecdat yadigârını restore ederek, 
gelecek nesillere emanet ettik.  Şimdi Mil-
let Bahçeleriyle, Millet Kıraathaneleriyle 
İstanbul’da yeni bir dönem başlatıyoruz. 
Başakşehir, Hoşdere, Baruthane, Çırpıcı, 
Kayaşehir, Nakkaştepe Millet Bahçelerini 
hizmete açtık. Atatürk Havalimanı, Ayaz-
ma, Pendik, Halkalı, Beştelsiz başta olmak 
üzere daha pek çok Millet Bahçesinin yapı-
mı sürüyor. 

Marmaray’dan Avrasya Tüneline, Yavuz 
Sultan Selim Köprüsünden Osmangazi 
Köprüsüne, İstanbul-İzmir ve Kuzey Mar-
mara Otoyollarından 475 kilometreyi 
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Bu şehir için, bu şehrin insanları için hiç-
bir şey yapmayanlar, bizim çalışmalarımızı 
engellemek için adeta seferber oldular. So-
nuçta allem ettiler, kallem ettiler, bizi göre-
vimizden uzaklaştırıp demir parmaklıklar 
ardına göndermeyi başardılar. 4 ay 10 gün 
cezaevinde kaldım. Dışarıya çıkınca parti-
mizi kurduk. 16 ay sonra da tek başımıza 
iktidara geldik. Milletle aramızda, kalpten 
kalbe, gönülden gönüle giden bir yol var-
dı. Cezaevi duvarları ve demirleri bu yolu 
kapatmaya yetmedi. Cezaevindeyken yak-
laşık 8 bine yakın mektup aldım. Hepsine 
cevap yazdım, aradaki o bağı koparmadım. 
Anadolu’nun değişik yerlerine gittiğimde, 
bakıyordum ki bazı gençler, çocuklar çer-
çeveletmiş o mektuplarla karşıma geliyor-
lar. Bu tabii bana ayrı bir heyecan, coşku 
veriyor.

Başbakanlığımız döneminde de yüre-
ğimizin bir yarısı hep İstanbul’daydı. 
Başbakanlık’ta 11 yılın ardından Cumhur-
başkanlığı makamında Türkiye’ye hizmete 
etmeye devam ediyorum. 

Hizmet Çıtasını Sürekli  
Yukarıya Taşıyoruz

Bu şehrin her meselesini kendi meselemiz 
olarak gördük. Her ilçesini, her caddesini, 
her sokağını bildiğimiz bu şehrin eksikle-
rinin giderilmesi için bakanlıklarımızla, 
belediyelerimizle yoğun bir mesai yap-
tık. Bugün İstanbul’un hala eksikleri yok 
mu? Elbette var. Ama bu İstanbul, 25 yıl 
öncesinin İstanbul’u değil. Dolayısıyla bu 
İstanbul’un eksiklerinin, ihtiyaçlarının, 

beklentilerinin çeyrek asır öncesiyle bir 
ilgisi yok. Milletimiz için bugün “çöplerin 
toplanması”, tabii CHP’li belediyelerin ol-
duğu kimi ilçeler hariç, gayet tabii bir hiz-
mettir. Milletimiz için musluğunu açtığın-
da tertemiz su akması, zaten olması gere-
ken bir hadisedir. Milletimiz için “doğalga-
zın yaygınlaşması”, çok normal bir durum-
dur. Milletimiz için metroda, metrobüste, 
modern otobüslerde seyahat etmek, dışa-
rıdaki hava durumuna bağlı olmaksızın 
Marmaray’la, Avrasya Tüneliyle karşıdan 
karşıya geçmek gayet tabii hale gelmiştir. 
Diğer tüm hizmetlerde de durum aynıdır. 

Bunun için hizmet çıtasını sürekli yukarıya 
taşıyoruz. Ama bunu yaparken, her fırsatta 
eskiyi de hatırlatmamız şarttır. Nereden 
geldiğimizi bilmezsek, bugün bulunduğu-
muz yerin kıymetini anlayamayız, nereye 
gideceğimizi de bilemeyiz. Onun için hafı-
za tazelemesini her fırsatta yapıyorum ki, 
kararlarımızı doğru verelim. Hizmetlerini 
yarıştıranlarla laf yarıştıranların farkını 
başka türlü ortaya koyamayız. İnşallah 31 
Mart’ta kazanan bir kez daha hizmet siya-
seti olacaktır. 

İstanbul!..

31 Mart’ta tevazu, samimiyet ve gayretle 
memleket işi gönül işi diyor musun?

İstanbul!...

31 Mart’ta hizmet siyasetini tercih ediyor 
muyuz?

spor salonu artık kullanılamaz hale geldiği 
için yıktık. Yerine en kısa sürede yenisini 
yapıyoruz. 

Alibeyköy’de modern kurban satış ve ke-
sim alanını hizmete açtık. Tapu meselesi, 
ilçemizin 50 yıldır kanayan yarasıydı. At-
tığımız adımlarla tapu sorununu büyük 
ölçüde çözdük. Özellikle Nişanca, Çırçır, 
Yeşilpınar ve Karadolap mahallelerimiz 
başta olmak üzere kalan kısımların çözü-
mü için gereken talimatı verdik. 

Çünkü CHP, çöp, çukur, çamur demektir. 
Dördüncüsü de çarpık yapılaşma. 4Ç... 
İstanbul’da çöp dağları vardı. Bunları kal-
dırdık. Bize nasip oldu. Şimdi Beylikdüzü 
çöplük, İzmir Körfezi çöplük… Biz Haliç’i 
nasıl temizledik? Sütlüce Mezbahası rezil-
likti. İşte şimdiki kongre merkezinin temel-
leri o zaman atıldı. Bugünkü hale getirdik. 
Geçenlerde CHP’nin adayı “İstanbul’da 
AK Partili belediyelerde bir kültür merke-
zi yok” diyor. Sen dur bakalım. Sen önce, 
Beylikdüzü’nde ne var ona bak. Orada bir 
tane şöyle ufacık bir kültür merkezi yap-
tım diye hava atma. Önce sen çöplükleri te-
mizle. İstanbul’un AK Partili belediyelerin 
hemen hemen tamamında kültür merkezi, 
kreş vardır. Bay Kemal gibi yalan söyleme, 
çünkü o yalan sana da zarar ettirir. 

Kardeşlerim,

Her şey gibi, millete hizmet etmek de nasip 
işidir. Bazıları, hayatları boyunca bu şerefe 
nail olamıyor. CHP’nin başında bir zat var. 
Zamanında bu zatı, dönemin hükümeti 

SSK’nın başına getirmiş. Türkiye’nin her 
kurumu gibi SSK da sıkıntılı bir yer. Yöne-
ticiden beklenen nedir? Yöneticiden, bilgi-
sini, becerisini, maharetini, çalışkanlığını 
konuşturup, bu sıkıntıları çözmesi bekle-
nir. Bu zat SKK’yı sıkıntıdan kurtarmak 
yerine, kar eden kurumu zarara uğratıp, 
borç batağına sokup, üstüne bir de perişan 
edip öyle gidiyor. Bugün ülkemizin en ifti-
har verici hizmetlerinin sunulduğu sağlık 
sistemi ve sosyal güvenlik sistemi, bu zatın 
başında bulunduğu dönemlerde içler acısı 
bir hale gelmiştir. 

Hizmet veremediği için milletten özür di-
lemek yerine millete hakaret etmek, bun-
ların eski huylarıdır. 1994 yılında İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanlığını devral-
dığımda öyle bir manzarayla karşılaştık ki, 
hem üzüldük, hem ürktük. 

İstanbul, dünyanın sıradan bir şehri değil-
dir.  Kente çok büyük hizmetler gerekiyor-
du.  Önce Marmaray’ı yaptık.  “Yetmez” di-
yerek, Avrasya Tüneli’ni de yaptık. Avrasya 
Tüneli’nden de otomobillerimizle geçiyor 
muyuz? Sormak lazım, Bay Kemal sen de 
geçtin mi acaba? Tavsiye ederiz, geçsin 
ama kıskanmayız. Yetmez dedik bir de Ya-
vuz Sultan Selim Köprüsü’nü yaptık mı? 
Boğaz’a üçüncü bir gerdanlık oldu. Ama bu 
CHP’liler bunu istemediler. Marmaray’ı, 
Avrasya’yı istemediler. İsteseniz de isteme-
seniz de şimdi üç katlı, denizin altından 
bir tüp geçit daha yapıyoruz. Onunla da 
kalmayacağız, Kanal İstanbul gecikti ama 
onu da yapacağız. 
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İstanbul!..

31 Mart’ta tercihimizi istikrar ve güven-
den yana kullanıyor muyuz?

İstanbul!..

31 Mart’ta şehrimizi gönül belediyeciliğiy-
le buluşturuyor muyuz?

Unutmayınız, 31 Mart’ta sadece belediye 
başkanlarımızı seçmekle kalmayacak, aynı 
zamanda şehrimizin ve ülkemizin gelece-
ği için de tercihte bulunacağız. Bir yanda 
ülkesi ve milleti için gece gündüz çalışan 
Cumhur İttifakı var. Diğer yanda ise sade-
ce kendi çıkarları ve hırsları uğruna terör 
örgütleriyle dahi işbirliği yapmaktan ka-
çınmayan bir başka ittifak var. Bir yanda 
İstanbul’a ve Türkiye’ye verdikleri hiz-
metleriyle temayüz etmiş belediye başkan 
adayları var, diğer tarafta millete hakaret 

eden, milleti tahkir eden, küçümseyen, 
hatta hızını alamayıp azarlayan bir zihni-
yet var. 

Şimdi sizlere soruyorum. 

İstanbul!..

31 Mart’ta ülkene sahip çıkıyor musun?

İstanbul!..

31 Mart’ta geleceğine sahip çıkıyor musun?

İstanbul!..

31 Mart’ta sandığa, demokrasiye, milli ira-
deye sahip çıkıyor musun?

Allah birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşli-
ğimizi daim etsin. Kalın sağlıcakla.

Sevgili İstanbullular, değerli kardeşlerim, 
sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle 
selamlıyorum. 

Kızılay Meydanı… Burada doğduk, burada 
büyüdük, elhamdülillah bugün TOKİ’nin 
dağıtım törenini yapıyoruz. Doğduğum, 
büyüdüğüm, kendimi bulduğum, bir par-

çası olmaktan daima gurur duyduğum 
Kasımpaşa’da sizlerle birlikte olmaktan 
memnuniyet duyuyorum. Sevginiz, coş-
kunuz, ahde vefanız, kardeşliğiniz için he-
pinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. 
Buralar benim İstanbul sevgimin filizlen-
diği, kök saldığı, aşka dönüştüğü yerlerdir. 
Onun için, ne zaman bu bölgeye gelsem, 

TOKİ, Türkiye Genelinde 
50 Bin Yeni Sosyal

Konut Yapacak

Beyoğlu Mitingi | İstanbul | 5 Mart 2019
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şıdık. Haliç’i bataklığa çeviren balçığı da, 
yine bir boru hattıyla taş ocakları bölgesi-
ne taşıyıp arıttık. 

KİPTAŞ vasıtasıyla vatandaşlarımızın ba-
rınma sorunlarının çözümüne öncülük 
ettik. 

Parklarla, spor tesisleriyle, kültür merkez-
leriyle, yollarıyla, tünelleriyle, raylı sis-
temleriyle İstanbul’u yaşanabilir bir şehir 
yaptık. Hepsinden önemlisi, İstanbul’u İs-
tanbulluyla barıştırdık, kaynaştırdık. İnsa-
nına yük olan değil hizmet eden bir şehir 
ve şehir yönetimi ortaya çıkardık. İşte bu 
şekilde, 1994 yılında göreve geldiğimizde 
adeta sorunların altında ezilen İstanbul’u 
sadece ayağa kaldırmakla kalmadık, bölge-
sinin ve dünyanın en iddialı şehirlerinden 
biri haline getirdik. 

İstanbul güzelleştikçe büyüdü, daha çok 
hizmet ister hale geldi. Biz de Başbakan 
olarak, Cumhurbaşkanı olarak, aynı şekil-
de Büyükşehir ve ilçe belediyeleri olarak 
İstanbul’un taleplerine cevap verebil-
mek için gece-gündüz çalıştık, çabaladık. 
Hamdolsun kendisine yapılan her işin, 
getirilen her hizmetin karşılığını veren 
bir şehir olarak İstanbul da bize sahip çık-
tı. Girdiğimiz her mücadelede İstanbul’u 
yanımızda bulduk. 

Bugün yeni bir mücadelenin içindeyiz. Tür-
kiye, 31 Mart mahalli idareler seçiminde, 
hem belediye başkanlarını seçecek, hem 
de geleceğine ilişkin karar verecek. Çünkü 

birileri hemen ellerini ovuşturmaya başla-
dı. Türkiye’yi, mahalli seçimler üzerinden 
istikrarsızlaştırarak, tüm uğraşlarına rağ-
men yıllardır başaramadıkları oyunlarını 
yeniden sahneye koymanın hevesine ka-
pılanlar var. Sanıyorlar ki İstanbul buna 
müsaade edecek. Sanıyorlar ki Kasımpaşa, 
Beyoğlu buna izin verecek. 

Beyoğlu!..

31 Mart’ta istikrarımıza, istiklalimize, is-
tikbalimize göz dikenlere derslerini veri-
yor muyuz?

Beyoğlu!..

31 Mart’ta milli iradeye sahip çıkıyor muyuz?

Beyoğlu!..

31 Mart’ta tevazu, samimiyet ve gayretle 
memleket işi gönül işi diyor muyuz?

Beyoğlu!..

31 Mart’ta mührü gönül belediyeciliğine 
vuruyor muyuz?

Beyoğlu!..

31 Mart’ta büyükşehirde ve ilçemizde be-
lediye başkan adaylarımıza sahip çıkıyor 
muyuz?

Maşallah… İşte benim gönlümü verdi-
ğim İstanbul’um, işte benim yoldaşım 
Beyoğlu’m, işte benim aşkım Kasımpaşa’m 
budur. 

hep buraların şöyle 60 yıl, 55 yıl, 50 yıl ön-
cesini hatırlarım. İnsanlar arasındaki iliş-
kiler ne kadar samimi ve sıcaksa, sokakları 
ve binalarıyla buralar o derece ihmal edil-
mişti, o derece bakımsızdı. Gerek gençlik 
kollarında, gerek il başkanlığında, gerek 
Beyoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkan a-
daylıklarımda hep bu aşkla şehrime, İstan-
bul’uma neler yapabileceğimi düşündüm. 

Şurada, 200 metre ileride, 1989 yılında 
Beyoğlu Belediye Başkan adaylığına ha-
zırlandığımız merkezimiz vardı. Ah şu 
Beyoğlu’nun dili olsa da, 1989 yılında 
neler yaşadığımızı bir anlatsa…  Ah şu 
İstanbul’un dili olsa da, 1994 yılında hangi 
şartlarda seçimi kazandığımızı bir anlat-
sa… Neticeten Rabbim nasip etti, Büyükşe-
hir Belediye Başkanı olduk ve İstanbul için 
düşündüklerimizi birer birer hayata geçir-
meye başladık. 

Hemen yanı başımızdaki Haliç bataklık 
haline gelmişti. Haliç bataklığı demek; 
CHP bataklığı demektir. Zira CHP demek; 
çöp, çukur, çamur demektir. Ayrıca bir de 
çarpık yapılaşma demektir. İşte bu CHP’ye 
belediyeler teslim edilir mi? İşte İzmir. İz-
mir Körfezi şu anda bataklıktan geçilmi-
yor. Haliç’in eski hali neyse, şu anda İzmir 
Körfezi’nin de hali o. Temenni ederim ki, 
İzmir, bu seçimde inşallah belediyeyi AK 
Parti belediyeciliğine teslim eder. İzmir’i 
de hakikaten pırıl pırıl hale getiririz. Çar-
pık yapılaşmayı ortadan kaldırırız. Bunun 
yanında çöp dağlarını, çukurları, körfezde-
ki pisliği ortadan kaldırırız. 

Dünyanın en önemli şehirlerinden biri 
olan İstanbul plansız, programsız şekilde 
büyüyordu. Ümraniye’de çöplük patladı, 
39 vatandaşımız öldü. CHP bunun hesa-
bını verdi mi? İnsanların susuzluğa mah-
kum edildiği, hava kirliliğinin öldürücü 
boyutlara ulaştığı bir şehirle karşı karşıya 
değil miydik? Biz geldik çöp dağlarını kal-
dırdık. Göreve geldiğimde 50 bin konuta 
doğal gaz veriliyordu, ben cezaevine gider-
ken 1 milyon 250 bin eve doğal gazı ulaş-
tırdık. Şu anda İstanbul’da 6,5 milyon eve 
doğal gaz ulaştırdık.

İstanbul’u İstanbulluyla 
Barıştırdık, Kaynaştırdık

CHP’nin o meşhur 3 Ç’si, yani çöp, çamur, 
çukur adeta şehri esir almıştı. Aynı şekil-
de 3 Y ile, yani yoksulluk, yolsuzluk ve 
yasaklarla İstanbul adeta zehirleniyordu. 
Dünyanın en önemli şehirlerinden biri, 
plansız-programsız bir şekilde büyüyordu. 
Çöplüklerin patladığı, insanların susuzlu-
ğa mahkûm edildiği, hava kirliliğinin öl-
dürücü boyutlara ulaştığı bir şehirle karşı 
karşıyaydık. Bütün bunların üstüne bele-
diyenin devasa bir borç yükü vardı. Borçla-
rın yarısını ödedim. İstanbul susuzdu. Ist-
ranca Dağlarından, Melen’den İstanbul’a 
su getirdik. Benden önceki CHP belediyesi 
gibi tankerle su getirmedim. 

Arıtma tesisleriyle, ne Haliç’in, ne de boğa-
zın pis sularla kirletilmesine mani olduk. 
Doğalgazı yaygınlaştırarak hava kirliliği-
nin önüne geçtik. Haliç’i kurtarmak için 
Karadeniz’den dev borularla buraya su ta-



Recep Tayyip ERDOĞAN

7978

Yeni Türkiye Vizyonu | YENİDEN DİRİLİŞ YOLUNDA-4

edilecek. Fiyatları 116 bin lira ile 399 bin 
lira arasında değişecek bu konutlardan alt 
gelir grubuna yönelik olanların taksitleri 
388 liradan başlayacak ve ödeme süresi 20 
yılı bulacak. 

Orta gelir grubuna yönelik konutlarda ise 
taksitler 759 liradan başlayacak ve 15 yıla 
kadar vade imkânı sunulacak. Taksit öde-
meleri konutların teslimiyle başlayacağı 
için vatandaşlarımız kira öder gibi ev sa-
hibi olacaklardır. TOKİ’nin bu yeni kam-
panyası kapsamında İstanbul’da 6 bin 300, 
Ankara’da 2 bin 934, İzmir’de 2 bin 584 
konut inşa edilecektir. Diğer konutlar da, 
kalan 64 ilimize yayılacaktır. 

Mümkün olan yerlerde bu projeyle kent-
sel dönüşüm çalışmalarını da birleştiriyo-
ruz. Hak sahiplerini mağdur etmeyeceğiz, 
ama kamu menfaatini de gözeteceğiz. 
Böylece köhnemiş alanları ortadan kaldı-
rıp, yerlerine yepyeni, her türlü altyapıya 
ve üstyapıya sahip yerleşim yerleri inşa 
edeceğiz. Düşük ve orta gelir grubunda-
ki vatandaşlarımız için yapacağımız bu 
konutların şimdiden milletimize hayırlı 
olmasını diliyorum. 

Programımızın sonunda bir de, TOKİ’nin 
geçtiğimiz yıl inşaatını bitirdiği konutla-
rın ve tesislerin toplu açılış törenini ger-
çekleştireceğiz. Açılışını yapacağımız eser-
ler içinde 53 bin 626 konut ile 2 bin 359 
adet işyeri var. Bunun yanında 70 cami, 
26 okul, 6 yurt, 7 hastane, 10 sosyal tesis, 
5 kamu hizmet binası, 2 üniversite binası 
da TOKİ’nin geçtiğimiz yıl bitirdiği inşa-
atlar arasında yer alıyor. Bunların da şe-

hirlerimize ve ülkemize hayırlı olmasını 
diliyorum. Bu eserlerin ülkemize kazan-
dırılmasında emeği geçen Çevre Şehircilik 
Bakanımız ve ekibi ile diğer herkesi tebrik 
ediyorum.

Türkiye Emlak Katılım  
Bankası’nı Kuruyoruz

Kardeşlerim,

Türkiye’nin imar ve inşa tarihi, hem çok 
zengindir, hem de çok ibretlik hadiseler-
le doludur. Ülkemizde pek çok konu gibi, 
şehircilik ve konut faaliyetleri de devletin 
öncülüğünde başlamış ve yürümüştür. Ö-
zel sektörümüz zamanla bu alanda kendi-
ni geliştirmiş, yurt içinde ve yurt dışında 
gerçekten gurur verici projelere imza at-
mıştır. Bilhassa AK Parti iktidarları döne-
minde Türkiye’nin inşaat ve konut kalitesi, 
dünyada parmakla gösterilir düzeye gel-
miştir. Öyle ki artık Türkiye, konut edinme 
bakımından dünyanın en cazip ülkeleri 
arasına girmiştir. Her alanda olduğu gibi, 
konut sektöründe de hem kalite, hem sayı 
bakımından ölçekleri çok büyüttük. Hükü-
metlerimiz döneminde yabancılara satılan 
gayrimenkullerin tutarı net 35 milyar do-
lara yakındır. 

Ülkemizin kalkınmasında inşaat ve konut 
sektörü, gerçekten önemli bir yere sahip-
tir. Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren 
gayrimenkul sektöründeki yaşanan geliş-
melerde, 1926 yılında kurulan Emlak ve 
Eytam Bankası’nın çok büyük katkısı ol-
duğunu görüyoruz. İlk Meclis binası, Türk 

Haliç Kongre Merkezi’ni 
Beyoğlu’na Kazandırdık

Kardeşlerim,

Beyoğlu, İstanbul’un vitrinidir. Buraya ya-
pılan hizmetleri en iyi sizler biliyorsunuz. 
Burada, birkaç hususa değinmekle yeti-
neceğim. İstanbul’un en kalabalık bölge-
lerinden olan Eminönü-Kabataş arasında 
2,9 kilometrelik tramvay hattını hizmete 
aldık. Taksim - Kabataş Füniküler Hattı’nı 
açtık. Uzunluğu 3,5 kilometre olan Şişha-
ne-Haliç Metro Geçiş Köprüsü-Yenikapı 
Metro Hattı’nı hizmete açtık. Yine uzunlu-
ğu 10,5 kilometre olan Kağıthane-Bomon-
ti Altı Tünelini,  Bomonti Altı-Dolmabah-
çe Tüneli ve Kasımpaşa-Sütlüce Tünelini 
ve bağlantı yollarını hizmete aldık. İçinde 
dene-yap atölyelerinin, sergi alanı gibi 
sosyal yaşam alanlarının olduğu Zemin 
İstanbul Deneyim Merkezi’ni hizmete 
açtık. Yeni Karaköy İskelesini inşa ettik. 
2 Bin 728 araç kapasiteli 6 adet otopark 
yaptık.

Beyoğlu’nda 9 adet park yaptık. Taksim 
Meydanı’nı yeniden düzenledik. Haliç Sa-
hiline Özel Temalı düzenleme yaptık. İlçe 
genelinde 85 bin metre doğalgaz hattı dö-
şeyerek, abone sayısını 62 binin üzerine 
çıkardık. İstanbul’un en gözde toplantı ve 
etkinlik yeri olan Haliç Kongre Merkezi’ni 
Beyoğlu’na kazandırdık. CHP bile orada 
aday tanıtım toplantısı yaptı. Parasını 
veriyor, varsın toplantısını yapsın. Bizim 
ondan derdimiz yok, ama yeter ki iftira 
atmasın. 

Beyoğlu Okmeydanı Okçular Tekkesi 
Kütüphanesi’ni açtık. İlçemize 6 spor tesisi 
daha kazandırdık. 

Beyoğlu Karaköy Meydanı ve yakın çevre-
sini yeniden düzenledik. Haliç Bilim Mer-
kezinin inşası sürüyor, burayı da seneye 
tamamlıyoruz. Beyoğlu Piyalepaşa Camii 
Meydan düzenlemesinin, 557 araç kapasi-
teli yeraltı otoparkının, pazar alanı düzen-
lemesinin, Beyoğlu Örnektepe Mahallesi 
gençlik merkezinin ve 158 araç kapasiteli 
zeminaltı otoparkının inşası sürüyor. İn-
şallah önümüzdeki dönemde İstanbul’la 
birlikte Beyoğlu’nu da nice hizmetlerle ta-
nıştıracağız. 

Kardeşlerim,

Bugün burada aynı zamanda TOKİ’nin 50 
bin yeni sosyal konut projesinin müjdesi-
ni de veriyoruz. Yarın, Ziraat Bankası ve 
Halk Bankası aracılığıyla talep toplamaya 
başlıyoruz. Talep toplama işi 45 gün süre-
cek, ondan sonra da hıla diğer süreçlere 
geçiyoruz. 

Bu konutların bir başka özelliği de yatay 
mimariyle inşa edilecek olmalarıdır. Mil-
letimizin geleneğine, göreneğine uygun 
şekilde, mahalle kültürünü yaşatacak, in-
sanların toprakla ve yeşille irtibatını en 
üst düzeyde tutacak bir mimari anlayışla 
şehirlerimizi dönüştürüyoruz. 2019 yılı 
içinde 67 şehrimizde, 140 projeyle 50 bin 
yeni sosyal konutun ihalesini gerçekleş-
tireceğiz. Proje bedeli yaklaşık 9,7 milyar 
(katrilyon) lira olan bu konutlar, 75 met-
rekare ile 128 metrekare arasında inşa 
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Ocağı binası, Merkez Bankası binası gibi, 
bugün Ankara’nın sembol yapıları haline 
gelen mimari örnekleri, hep Emlak Banka-
sının başarısıdır. Ankara’nın Bahçelievler 
semti, Saraçoğlu Mahallesi, İstanbul’un Le-
vent Konutları, Koşuyolu Mahallesi başta 
olmak üzere, Cumhuriyetin ilk dönemle-
rinde kurulan yerleşim yerlerindeki konut-
ların inşası da Emlak Bankası tarafından 
gerçekleştirilmiştir. Bankanın bu projeler 
için geliştirdiği finansman sistemi, bugün 
hala kullanılan konut kredisi yönteminin 
temelini oluşturur. Zaman içinde ismi de-
ğişen banka, çeşitli müdahalelerle amacı 
dışına çıkartılmış, istismar edilmiş ve so-
nuçta kapatılmıştır. 

Biz ülkemizin her değeri gibi, gayrimenkul 
sektörünün bu tarihi kurumuna da sahip 
çıktık. 93 yıllık geçmişe sahip bu tarihi 
müesseseyi, Türkiye Emlak Katılım Ban-
kası adıyla yeniden canlandırma kararı al-
dık. Gerekli tüm prosedürler tamamlandı 
ve bankamız nihayet fiilen faaliyete geçe-
bilecek hale geldi. Bugün burada, banka-
mızın resmi açılışını yapıyoruz. Amacımız, 
bu bankanın inşaat sektörü ve ülkemiz 
ekonomisine, üreticiden tüketiciye herkes 
için ulaşılabilir ve uygun şartlı finansman 
modelleri geliştirmesidir. Katılım bankacı-
lığı modeliyle yapacağı çalışmalarda Tür-
kiye Emlak Katılım Bankamıza başarılar 
diliyorum. Bankamızın yeniden faaliyete 

geçmesinde emeği geçen Çevre ve Şehir-
cilik Bakanlığımızı, Hazine ve Maliye Ba-
kanlığımızı, diğer kurumlarımızı tebrik 
ediyorum.

Kardeşlerim,

Emlak Bankası’nın hikâyesi, bir anlamda 
Türkiye’nin hikâyesidir. İyi niyetle kuru-
lan, imkânların kıt olduğu dönemlerde 
gerçekten güzel işlere imza atan nice ku-
rumumuz, tıpkı Emlak Bankası gibi, daha 
sonra ifsat edilmiştir. Yerli ve milli olan 
her şeye düşmanlığı siyasetlerinin merke-
zine yerleştirenler, sanayimize, tarımımı-
za, ticaretimize, kültürümüze, dış politika-
mıza ne yapmışlarsa, bu kurumumuza da 
aynısını yapmışlardır. Türkiye’nin ayağa 
kalkmaması, milletimizin potansiyelinin 
farkına varıp kullanmaması için yapılan 
gayretler, şayet büyümemiz, gelişmemiz 
yolunda kullanılsaydı, inanın bana bugün 
bambaşka bir yerde olurduk. İstanbul’un 
sorunlarının çözümü için adımlar 1994’te 
değil de, mesela 1944’de, 1964’te atılma-
ya başlanmış olsaydı, bugün bambaşka 
bir İstanbul’a bakıyor olurduk. Çünkü ba-
zı işler var ki, ilk adım yanlış atıldığında, 
sonra onu tamamen düzeltmek mümkün 
olmuyor. Ülkemizin gelişmesi, kalkınması, 
büyümesi yolunda attığımız adımlarla da 
karşımıza çıkan sıkıntıları aştık, aşıyoruz.

Çok teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla.

Esenyurt’un tüm semtlerindeki, mahalle-
lerindeki, hanelerindeki kardeşlerime sev-
gilerimi, saygılarımı gönderiyorum.

Bugün bir kez daha siz hemşerilerimle be-
raber olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. E-
senyurtlu kardeşlerimle son seçimden he-
men bir gün önce, 23 Haziran tarihinde bir 

araya gelmiştik. Sizlerden 24 Haziran’da 
iradenize sahip çıkmanızı, demokrasi-
ye sahip çıkmanızı istemiştik. Maşallah 
Esenyurtlu kardeşlerim yine bizi mahcup 
etmedi. 24 Haziran seçimlerinde şahsımı, 
AK Partiyi ve Cumhur İttifakı’nı Esenyurt 
yine bağrına bastı. Bize güvenen, bize ina-
nan, bize destek veren her bir Esenyurtlu 

CHP’nin İstanbulluyu Tekrar 
Çöpe, Çamura Mahkûm 

Etmesine Göz Yummayacağız

Esenyurt Mitingi | İstanbul | 5 Mart 2019
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Esenyurt!..

Büyükşehirde Binali Yıldırım, ilçemizde 
Azmi Ekinci’ye sahip çıkıyor musun?

Rabbim hepinizden razı olsun. 31 Mart se-
çimleri milletimiz için, demokrasimiz için 
hayırlara vesile olsun. 31 Mart seçimleri 
Esenyurt için barışa-huzura vesile olsun.

İstanbullu Kardeşlerimizin   
Hayat Standardını İleriye Taşıdık

Değerli kardeşlerim,

Sevgili Esenyurtlular,

Biz milletimize olan sevgimizi sadece lafta 
bırakmıyoruz, aynı zamanda yatırımları-
mızla, eserlerimizle, hizmetlerimizle de is-
pat ediyoruz. Hiçbir ilçemiz geri kalmasın, 
hiçbir vatandaşımız kendini dışlanmış, 
ötelenmiş hissetmesin diye, gece gündüz 
gayret gösteriyoruz. Allah’a hamdolsun 81 
vilayetimizin, 922 ilçemizin her birinde e-
serimiz var. Her bir mahallemizde, her bir 
köyümüzde yaptığımız hizmetler var. 

Özellikle Türkiye’nin kalbi, umudu, ade-
ta nüvesi olan İstanbul’umuza çok büyük 
yatırımlar yaptık. CHP’li “Beceriksiz, kifa-
yetsiz, vizyonsuz” belediye başkanlarının 
elinde her gün geriye giden bu şehri, hak 
ettiği hizmetlerle buluşturduk. . “Çöp, ça-
mur, çukur” içinde devraldığımız bu aziz 
şehrin güzelliğini yeniden ortaya çıkar-
dık. “Yolsuzlukla, yoksullukla, yasaklarla” 
boğuşan İstanbullu kardeşlerimizin hayat 
standardını ileriye taşıdık. 

Eğitimde evlatlarımız bizim gibi 60-70 
kişilik sınıflara mahkûm olmasınlar diye 
şehrimize 35 bin 688 adet yeni derslik ka-
zandırdık. Böylece İstanbul’daki derslik 
başına düşen öğrenci sayısını ilköğretim-
de 56’dan 30’a, ortaöğretimde ise 37’den 
23’ye indirdik. İlçelerimizin her birini, 
akıllı tahtasıyla, bilgisayarıyla, kütüpha-
nesiyle, her türlü teknolojik altyapının ol-
duğu okullarla, liselerle, meslek liseleriyle 
donattık.

1994 öncesinde sağlıkta İstanbul’un hali 
tam anlamıyla perişandı. İnsanımız çoğu 
zaman sağlıklı gittikleri hastanelerden, 
mikrop kapmış, hastalık kapmış olarak 
geri dönerdi. Tedavi ücretini ödeyemedi-
ği için hastanelerde rehin kalan insanlar, 
hasta yakınları, hatta cenazeler vardı. Biz 
sağlıkta CHP’den, şu an CHP’nin başında 
bulunduğu zatın batırdığı SSK’dan, işte 
böyle bir enkaz devraldık. Son 17 yılda 
İstanbul’a toplam 10 bin yatak kapasite-
li, 56’sı hastaneden oluşan 133 sağlık te-
sisi kazandırdık. Bunların arasında 210 
yataklı Esenyurt Devlet Hastanesi de var. 
Önümüzdeki yıl hizmete sunacağımız 2 
bin 682 yataklı İstanbul Başakşehir İkitelli 
Şehir Hastanemizin inşaatı devam ediyor. 
Ayrıca 250 yataklı Esenyurt Necmi Kadı-
oğlu Devlet Hastanesinin de içinde bulun-
duğu 4 bin 907 yatak kapasitesine sahip 
10 adet hastanenin inşası sürüyor. 500 
yataklı Esenyurt Devlet Hastanesinin arsa 
tahsis çalışmaları da aynı şekilde süratle 
ilerliyor. Esenyurt Engelliler ve Otizm Eği-
tim Uygulama Merkezi’ni açtık.

kardeşime teşekkür ediyorum. İnşallah 
bundan sonra da sizin için, İstanbul için, 
ülkemizin ve milletimizin refahı için çalış-
maya devam edeceğiz.

Ne Büyükşehir belediyesini CHP zihni-
yetinden kurtardığımız 1994’den, ne de 
ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlendi-
ğimiz 2002’den bu yana sizlere mahcup 
olmadık. 17 senedir bütün Türkiye’ye 
azimle hizmet götürüyoruz. 25 yıldır 
İstanbul’a onurla, gururla hizmet ediyo-
ruz. 40 yıldır milletimize hizmetkâr ol-
manın şerefini yaşıyoruz. Bundan daha 
büyük bir mutluluk, daha büyük bir paye 
tanımıyoruz. Siz yetki verdiğiniz, Rabbim 
de ömür verdiği sürece inşallah bu müca-
deleyi devam ettireceğiz. Türkiye’yi 2023 
hedefleriyle buluşturmadan, 2053 ve 
2071 vizyonumuzun temellerini sağlam 
bir şekilde atmadan bize durmak, dinlen-
mek yok. Bunun için Esenyurt’un bir kez 
daha desteğini bekliyoruz. 31 Mart’ta siz-
lerden 5 yıl daha bu kadroya görev verme-
nizi istiyoruz. 

İstanbul ihmale gelmez dedik; Ulaştırma 
Bakanlığı, Başbakanlık ve Meclis Baş-
kanlıkları görevlerinde bulunmuş Binali 
Yıldırım arkadaşımızı Büyükşehir Bele-
diye Başkanlığı için aday gösterdik. Bi-
nali Yıldırım’ı sadece Esenyurt, sadece 
İstanbul tanımıyor. Bu kardeşimizi son 
17 yılda ülkemize kazandırdığı eserlerle 
bütün Türkiye tanıyor. Bilhassa Ulaştır-
ma Bakanlığı sırasında bizzat emek verdi-
ği devasa yatırımlarla; tüneller, köprüler, 
havalimanlarıyla; yollar, otobanlar, hızlı 

tren hatlarıyla 82 milyonun her bir ferdi 
Binali Bey’i çok yakından biliyor. Türkiye 
sathında elde ettiği birikim ve tecrübeyi 
Binali Bey, inşallah 31 Mart’tan itibaren 
İstanbul’a taşıyacak. Kendisi, önümüzdeki 
dönemde projeleriyle İstanbul’u daha da 
güzelleştirecek, daha çok kalkındıracak. 

Aynı şekilde Esenyurt’ta da 26’ncı dönem 
milletvekillerimizden, yine tecrübeli, yi-
ne gayretli bir kardeşimizi aday olarak 
huzurlarınıza çıkardık. Azmi Ekinci kar-
deşimin de bu görevi en güzel şekilde 
yerine getireceğine inanıyorum. Cumhur-
başkanlığında biz, Büyükşehir’de Binali 
Bey, Esenyurt’ta da Azmi kardeşim el ele 
verecek ilçemizin kalkınma yolculuğunu 
sürdüreceğiz.

Şimdi sizlerden 31 Mart için bir söz almak 
istiyorum.

Hazır mıyız?

Esenyurt!..

31 Mart’ta tevazu, samimiyet ve gayretle 
memleket işi gönül işi diyor musun?

Esenyurt!..

31 Mart’ta gönül belediyeciliğine evet di-
yor musun?

Esenyurt!..

31 Mart’ta tercihimizi hizmet siyasetinden 
yana kullanıyor muyuz?
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teminini sağladık.  Bu projenin 145 kilo-
metre uzunluğundaki ikinci aşamasıyla 
da, İstanbul’u yıllık 307 milyon metrekare 
ilave su kaynağına kavuşturduk. 

Vahşi çöp depolama alanlarında çöplük-
ler patladığı için insanların can verdiği bu 
şehri, modern çöp depolama alanlarıyla ta-
nıştırdık. İstanbul bugün 18 Atık Yönetim 
Tesisi ile modern, temiz ve sağlıklı bir met-
ropole dönüştü. Günde 19 bin ton çöpü 
bertaraf ediyor, hatta çöpten elektrik üre-
tiyoruz. Bir zamanlar çöplerin bile toplan-
madığı İstanbul’da, bugün 3 Çöp Gazından 
Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi bulunuyor. 
Avrupa’nın en büyük tesislerinden biri ola-
cak Kemerburgaz Katı Atık Yakma ve Ener-
ji Üretim Tesisinin yapımına başladık. Bir 
yılda 300 bin hanenin yıllık elektrik ihtiya-
cını bu yoldan karşılıyoruz.

Değerli kardeşlerim,

Biz bütün bu hizmetleri yaparken, hatta 
çöpten bile elektrik üretirken, bakıyorsu-
nuz CHP hala eski CHP… Teknoloji ilerli-
yor, ülke ilerliyor, Türkiye gelişiyor, ancak 
CHP hep yerinde sayıyor. 1994 senesinden 
bu yana bir milim mesafe alamadılar. Tam 
25 yıldır kendilerini hiç geliştiremediler, 
yenileyemediler. Benim oğlum bina okur, 
döner döner yine okur. 25 senede millete 
hizmet yönünde faydalı tek bir adım dahi 
atamadılar. Çeyrek asır önce neyseler, ne-
redeyseler, 25 yıl önce belediyecilikte han-
gi seviyedeyseler, 2019’da da aynı yerdeler, 
aynı seviyedeler. O gün yönetimleri altında 
bulunan ilçeler hangi sorunlarla cebelleşi-

yorsa, bugün de yönettikleri il ve ilçeleri 
aynı sıkıntılara duçar ediyorlar. 

Biliyorsunuz, Beylikdüzü Belediye Baş-
kanı CHP’nin İstanbul Büyükşehir adayı 
oldu. Beylikdüzü çöplükten geçilmiyor. 
Bu şahıs çıkmış, geçen gün hava atıyor. 
Ne diyor? “AK Partili belediyelerde kültür 
merkezi yok” diyor. Sevsinler seni. Bizim 
belediyelerimizin hepsinde kültür merke-
zi ve kreş var. Siz aday tanıtımınızı gittiniz 
Haliç Kongre Merkezi’nde yaptınız. Orayı 
inşa eden kim? Temelini bu garip attı. On-
dan sonra bugünkü hale geldi.

Beceriksizlik, başarısızlık ve iş bilmezlik 
bunların adeta karakteri olmuş. Öyle ki 
Şişli gibi İstanbul’un en merkezi ilçesinde 
bile günlerce sokaktaki çöpü toplayamadı-
lar. Dillerinden hiç düşürmedikleri “21’in-
ci yüzyıl Türkiye’sinde”, benim İstanbullu, 
benim Şişlili kardeşlerimi günlerce çöp 
dağlarına, pis kokuya, kire-pasa mahkûm 
ettiler. Bizim 1994’den beri İstanbulluya 
unutturduğumuz utanç sahnelerini, 2019 
yılında insanımıza yeniden hatırlattılar. 

Beylerin Liste Kavgasından, 
Çöpleri Toplamaya Vakitleri 
Kalmıyor

Niye? Çünkü CHP’nin gündemi farklı… 
Beylerin gündemi eşe-dosta-ahbaba kol-
tuk bulmak. Beylerin tüm gayesi; bölücü 
örgüte müzahir şahısları, marjinalleri, af-
federsiniz sapkınları belediye meclislerine 
sızdırmak. Beylerin liste kavgasından, çöp-
leri toplamaya vakitleri kalmıyor. Beylerin 

Esenyurt Kıraç Su Deposu’nu inşa ederek, 
bu bölgemizdeki sıkıntıyı çözdük. İlçe gene-
linde 887 bin metre doğalgaz hattı döşedik. 

İlçemizdeki 5 okulumuza kapalı spor salo-
nu kazandırdık. Esenyurt’a 16 okul, 8 kreş, 
7 cami, 7 Kur’an kursu, 9 sosyal tesis, 9 sağ-
lık tesisi, 3 spor tesisi inşa ettik. 2 termal 
tesisi, muhtarlık binalarını, kapalı pazar 
yerlerini, otoparkları, parkları inşa ederek 
Esenyurtlu kardeşlerimizin istifadesine 
sunduk.  Kavşak ve cadde düzenlemeleri-
ni yaptık. Kıraç İtfaiye İstasyonunu yeni-
ledik. Geçen sene yürürlüğe koyduğumuz 
imar barışıyla İstanbul genelinde 1 milyon 
700 bin vatandaşımızın sorununu çözdük.

Ulaşımda Marmaray’ı, Avrasya Tünelini, 
Yavuz Sultan Selim Köprüsünü, Osman 
Gazi Köprüsünü devreye aldık. İstanbul’un 
Ankara, Eskişehir, Konya, Bilecik, Kocaeli 
ve Sakarya ile olan bağlantılarını yüksek 
hızlı tren ile sağladık. İnşası devam eden 
hızlı tren hatlarıyla İstanbul’u ülkemizin 
dört bir noktasına bağlayacağız.

Yine İstanbul’a 475 kilometre uzunluğun-
da bölünmüş yol yaptık. Büyükçekmece 
Çatalca İle Yassıören ayrımı Subaşı-Çatalca 
bölünmüş yollarındaki çalışmaları bu yıl 
tamamlıyoruz. Kuzey Marmara Otoyolu-
nun ve Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıke-
sir Otoyolunun İstanbul’a yakın kesimleri-
nin inşaları devam ediyor. 

Dünyada örneği olmayan bir projenin, Üç 
Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projemizin 
etüt çalışmalarına başladık. Proje içindeki 
raylı sistemlerden saatte 75 bin yolcu ta-

şınacak, karayolundan ise günde 120 bin 
araç geçebilecek. Bu yıl etüt projesini ta-
mamlayıp, yap-işlet-devret modeli ile iha-
lesini yapacağız.

İstanbul’un Yeşil   
Alanlarını 6 Kat Artırdık

İstanbul’un otopark kapasitesini yüzde 
1.067 artırdık. 25 yılda 42 bin araç kapa-
siteli otopark yaptık. 2023’e kadar 123 bin 
araç kapasiteli otoparkı hizmete almayı 
planlıyoruz. 

Raylı sistemlerde; 1994 öncesi sadece 34 
kilometre olan raylı sistemi yeni metro 
hatlarıyla 170 kilometreye çıkardık. Halen 
toplamda 288 kilometre uzunluğundaki 
metro hatlarının yapımları devam ediyor. 
Hedefimiz, 190 kilometreyi bulan tünel-
ler ve 1.100 kilometrelik metro hatlarıy-
la İstanbul’u dünyanın en yaygın ulaşım 
ağıyla donatmaktır. Yatırım tutarı 3,1 mil-
yar (katrilyon) lira olan 18,5 kilometrelik 
Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Metro 
Hattı’nın inşaatına devam ediyoruz. Bey-
likdüzü-Esenyurt-Avcılar-Zincirlikuyu-Sö-
ğütlüçeşme Metrobüs Hattı ile Esenyurt 
ilçesine hizmet veriyoruz.

1994’ten bugüne İstanbul’un yeşil alanla-
rını 6 kat artırdık. 

Spor tesislerinde, 1994 öncesi sadece 4 
spor salonu bulunan İstanbul’a 25 yılda 
47 spor salonu kazandırdık. İçme suyun-
da, Melen Projesinin birinci aşamasıyla 
İstanbul’a yıllık 268 milyon metrekare su 
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parti içi mücadeleden, vatandaşa hizmet 
edecek zamanları olmuyor. Bunların mille-
te-memlekete hizmet gibi bir dertleri yok.

Şimdi ekranlarda, kayyım öncesi HDP be-
lediyelerin ve CHP’nin yönettiği İzmir Bü-
yükşehir Belediyesinin görüntülerini bir 
izleyelim.  HDP’liler millete ihanet ettiler. 
Yattılar kalktılar, “Biz Kürtlerin temsilcisi-
yiz” dediler. Değilsiniz. Kürt kardeşlerimi-
zin de haklarını bu ülkede biz savunduk. 
Çünkü biz Kürt, Türk, Arap vesaire ayrımı 
yapmadık. Evlerin altından açılan tünelle-
ri gördük. Dayanamazdık. Yılmadan usan-
madan oraları da ayağa kaldırdık. Bütün 
o binalar, şimdi bambaşka şehirler haline 
geldi. Bunların memlekete hizmet gibi bir 
dertleri yok. Cudi’ye, Gabar’a, Tendürek’e, 
Kandil’e girdik. İnlerine girdik inlerine. 
Çünkü bu ülkeyi teröre kurban edemezdik. 
Bu ülkeyi böldüremezdik. Ülkemizi bölme-
ye gayret ettiler. Ona müsaade edemezdik.

Görüntülerde de izlediğiniz gibi ‘Kürdis-
tan’ diyorlar. Bizim ülkemizde ‘Kürdistan’ 
diye bir bölge var mı? Bizim ülkemiz-
de Doğu Anadolu’muz var, Güneydoğu 
Anadolu’muz var, Karadeniz’imiz var, 
Akdeniz’imiz var, Orta Anadolu’muz var, 
Ege’miz var, Marmara’mız var. Biz de ‘Kür-
distan’ diye bir yer yok. Kürdistan Irak’ta, 
sizin bu ülkede yeriniz yok. Bu ülkeyi böl-
me gayreti içerisine girme. Biz, Türk’üyle, 
Kürt’üyle, Laz’ıyla, Çerkez’iyle, Gürcü’süy-
le, Abaza’sıyla, Roman’ı ve Boşnak’ıyla bir 
bütünüz. Bizde ayrım yok. 

İstanbul’u tekrar eski kötü, eski zor gün-
lerine döndürmelerine müsaade etmeye-

ceğiz. CHP zihniyetinin İstanbulluyu tek-
rar çöpe, çamura, çukura mahkûm etme-
sine asla göz yummayacağız. Bunun için 
31 Mart’a kadar daha çok çalışacağız. 31 
Mart’a kadar tempoyu biraz daha artıra-
cağız. 31 Mart günü muhakkak sandıklara 
gidecek ve irademize sahip çıkacağız. Bizi 
bölmek isteyenlere, bizi teröre ve kardeş 
kavgasına mahkûm etmek isteyenlere izin 
vermeyeceğiz. Ben size güveniyorum. Ben 
Esenyurtlu kardeşlerimin basiretine güve-
niyorum.

Esenyurt!..

Milli iradeye sahip çıkıyor muyuz?

Esenyurt!..

Demokrasiye sahip çıkıyor muyuz?

Esenyurt!..

31 Mart’ta Cumhur İttifakına sahip çıkıyor 
musun?

Esenyurt!..

Mührü gönül belediyeciliğine vuruyor 
musun? 

Rabbim inşallah utandırmasın diyorum. 
Bu duygularla hepinize selamlarımı, sevgi-
lerimi sunuyorum. 

Sağ olun, var olun, Allah’a emanet olsun. 
Kalın sağlıcakla.

“Güneşimsin, yıldızımsın, ayımsın,

Gümüş okumsun sen, altın yayımsın

Bey Dağından daha soylu beyimsin

Yüce dağlar gibi vakur Malatya

Yine beraberiz, şükür Malatya”

Malatya…

Dili güzel, ili güzel, yolu güzel,  huyu güzel, 
suyu güzel,  kendi güzel Malatya!.. Sürgü 
vadisiyle Akdeniz’e açılan, Fırat Vadisiyle 
Doğu Anadolu’ya gülümseyen Malatya!.. 
Kahramanlar yurdu, yiğitler otağı, şehit-
ler yatağı Malatya!.. Battal Gazi’nin, Niyazi 

Türkiye’de Artık “Muhalefet 
Açığı” Değil, “Devşirme 

Muhalefet” Sorunu Vardır

Malatya Mitingi | Malatya | 6 Mart 2019
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Bu uğurda aşılması gereken son bir enge-
limiz daha var. Atlatmamız gereken son 
bir viraj, son bir kavşak daha var. Evet, 31 
Mart seçimlerini de suhuletle geride bırak-
mamız gerekiyor. Daha öncekiler gibi 31 
Mart’ı da yine zaferle neticelendirmemiz 
gerekiyor. Sizlerden 31 Mart’ta da yine 
güçlü, yine tarihi bir destek bekliyoruz. 
31 Mart’ta Malatya’nın iradesine, partisi-
ne, kadrosuna sahip çıkmasını bekliyoruz. 
Malatya’dan sandıkları patlatmasını bekli-
yoruz.  Sizlerden 31 Mart günü sandıklara 
gözünüz gibi bakmanızı istiyorum.

Unutmayın sadece biz sandığa gitmekle 
kalmayacağız; yakın aile fertlerinden baş-
layarak herkesi vatandaşlık görevini yap-
maya davet edeceğiz. Ülkemize rekor oran-
larla yine bir demokrasi şöleni yaşatacağız. 
Bunun için sizlerden söz almak istiyorum.

Şimdi ben Malatyalı kardeşlerime soruyorum.

Hazır mıyız?

Malatya!..

31 Mart’ta ülkene sahip çıkıyor musun?

Malatya!..

31 Mart’ta geleceğine sahip çıkıyor musun?

Malatya!..

31 Mart’ta sandığa, demokrasiye sahip çı-
kıyor musun?

Malatya!..

31 Mart’ta Cumhur İttifakına sahip çıkıyor 
musun?

Malatya!..

31 Mart’ta sandıklara sahip çıkıyor musun?

Malatya!..

31 Mart’ta mührü gönül belediyeciliğine 
vuruyor musun?

Maşallah, Barekallah… Hamido’nun, 
Battalgazi’nin şehrine ancak bu yakışır. 
Merhum Turgut Özal’ın memleketine de 
böyle bir tavır yakışır.

Değerli kardeşlerim,

Muhalefet ısrarla 31 Mart seçimlerini ö-
nemsizleştirmeye, önemsiz gibi gösterme-
ye çalışıyor. 31 Mart’ın sıradan, basit, ola-
ğan bir yerel seçim olduğunu iddia ediyor-
lar. Ülkemizin yüz yüze bulunduğu tehdit 
ve tehlikelerden asla bahsetmiyorlar. Ne 
terör gibi bir dertleri var, ne Irak gibi bir 
gündemleri var. Ne güvenli bölge gibi bir 
planları, ne de Suriye’de kalıcı barışa dair 
teklifleri var. Suriye’nin kuzeyindeki terör 
koridoruyla nasıl mücadele edeceğimize 
dair tek bir fikir dahi geliştirmiyorlar. Bö-
lücü terör örgütüne giden tırlar dolusu si-
lahları hiç konuşmuyorlar, ağızlarına dahi 
almıyorlar. Karadeniz’de ne olduğundan, 
Ege’de, Akdeniz’de hangi güç mücadele-
lerinin yaşandığından haberleri bile yok. 
Bırakın haberdar olmayı, bırakın bizim 

Mısri’nin, Abdulvahap Hazretlerinin ema-
neti Malatya!.. Cumhurbaşkanı Merhum 
Turgut Özal’ın memleketi Malatya!.. Bü-
yük ve Güçlü Türkiye davamıza her daim 
gönül veren Malatya!.. Bugün seni bir kez 
daha hürmetle selamlıyorum Malatya!..

“Malatya, Malatya, bulunmaz eşin

Gönülleri coşturur, ayla güneşin”

Malatya’nın eşi bulunmadığı gibi Malat-
yalıların da eşi bulunmaz. Ayla güneşin 
kardeş olduğu bu güzel şehrin, siz güzel 
insanlarını selamlıyorum. Akçadağ’a, 
Arguvan’a, Arapgir’e, Battalgazi’ye, 
Darende’ye, Doğanşehir’e selamlarımı 
gönderiyorum. Doğanyol’a, Hekimhan’a, 
Kale’ye, Kuluncak’a, Pütürge’ye, Yazıhan’a, 
Yeşilyurt’a saygılarımı yolluyorum. Bu 
meydandan, kayısı diyarı Malatya’nın bü-
tün ilçelerine, mahallelerine en kalbi mu-
habbetlerimi iletiyorum. Türkiye’nin her 
köşesinde, gittiği yere renk katan, güzellik 
katan Malatyalı kardeşlerime buradan sev-
gilerimi gönderiyorum.

10 aylık hasretin ardından tekrar Ma-
latya’dayız, Malatya’nın misafiriyiz. 10 
ay sonra bir kez daha sizlerle kucaklaş-
manın bahtiyarlığı içindeyiz. Bugün bizi 
Malatya’ya vasıl eden Rabbime sonsuz şü-
kürler olsun. 24 Haziran seçimlerinden 
önce de yine Malatya’daydık, yine sizlerin 
misafiriydik. 31 Mayıs’ta sıcağa ve oruca 
rağmen, hamdolsun, yine bu meydanda 
muhteşem bir miting gerçekleştirdik. Ak-
şam da iftarımızı Malatyalı kanaat önder-
lerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla, 

esnaf ve sanatkârlarımızla beraber açtık. 
Sizler 24 Haziran’da yine bizi mahcup et-
mediniz. Daha önceki tüm seçimlerde ol-
duğu gibi yine bizi yalnız bırakmadınız. 
Yüzde 70’e yakın bir oyla bu kardeşinize 
Türkiye Cumhurbaşkanı olarak ikinci kez 
sizlere hizmet etme görevi verdiniz. Yüz-
de 70 gibi rekor bir oyla Cumhur İttifakı-
nı bağrınıza bastınız. Yüzde 54 gibi yine 
çok yüksek bir oranla AK Parti’yi zirveye 
taşıdınız. Rabbim hepinizden, bize destek 
veren tüm Malatyalı kardeşlerimden razı 
olsun. Rabbim yol arkadaşlığımızı, daya-
nışmamızı daim ve kaim eylesin.

Sizlerin Emanetine Asla   
Halel Getirmeyeceğiz

Bizim siyasi anlayışımız bellidir. Bizde 
millete efendilik yoktur, hizmetkârlık var-
dır. Bizde sandıktan çıkan her oya sorum-
luluk olarak bakmak vardır. Bugüne kadar 
zaferlerimiz büyüdükçe, tevazuumuz da 
büyüdü. Son 17 yılda kazandığımız her 
seçimden sonra, sırtımızdaki yük daha da 
ağırlaştı. 24 Haziran’da omuzlarımıza yük-
lediğiniz mesuliyetin farkındayız. Verdiği-
niz bu güçlü destekle bize işaret ettiğiniz 
hedeflerin bilincindeyiz. Mesajınızı aldık 
ve 24 Haziran’dan itibaren hemen çalışma-
ya başladık. İnşallah sizlerin emanetine as-
la halel getirmeyeceğiz. Tevazuumuzdan, 
alçak gönüllüğümüzden, hizmet aşkımız-
dan kesinlikle taviz vermeyeceğiz. “İrade, 
erdem ve cesaretle Türkiye’yi şahlandır-
ma” mücadelemizi kesintisiz bir şekilde 
sürdüreceğiz. İnşallah ülkemizi ve milleti-
mizi 2023 hedefleriyle buluşturacağız.
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yor. PKK’nın Suriye kolu olan YPG terör ör-
gütünün “Ülkemiz için bir tehdit oluştur-
madığını” iddia ediyor. Bugüne kadar 23 
bin tır dolusu silahla donatılan,  Suriye’de 
binlerce insanı katleden, yüz binlercesini 
sürgün eden, 10-12 yaşındaki çocukların 
eline silah verip, zorla savaştıran bir katil 
sürüsünü, CHP Genel Başkanı “Kanarya 
Sevenler Derneği” gibi gösteriyor. 

Şimdi ben burada “YPG bize saldırmaz” 
diyen Bay Kemal’e soruyorum: Hadi YPG 
terör örgütünün Suriye’de işlediği insan-
lık suçlarını duymadın, görmedin; peki bu 
örgütün ülkemizdeki eylemlerinden de mi 
haberin yok? YPG’nin şehit ettiği güven-
lik görevlilerimizden de mi haberin yok? 
YPG’li teröristler tarafından Güvenpark’ta 
vahşice katledilen insanlarımızdan da mı 
bilgin yok? Hadi bu örgütün Suriye’de en-
kaza çevirdiği şehirleri görmedin, daha 1 
sene önce sınır illerimize atılan roketleri 
de mi duymadın? Zeytin Dalı Harekâtı ön-
cesinde Hatay’a ve Kilis’e yapılan 162 cid-
di tacizden de mi bilgin yok? YPG roketle-
rinin Çalık Caminde şehit ettiği kardeşleri-
mizden de mi habersizsin? 

Değerli kardeşlerim,

Türkiye gibi bir devletin böyle bir muhale-
fete, böyle bir muhalefet genel başkanına 
sahip olması, gerçekten ülkemiz adına u-
tanç vericidir. Kendi ülkesinin gerçeklerin-
den bu derece habersiz bir muhalefet par-
tisi olmaz. Kendi ülkesinin yüzleştiği teh-
ditler ve tehlikelerden bu kadar uzakta bir 

muhalefet partisi, dünyanın hiçbir yerinde 
bulunmaz. Altınız çizerek söylüyorum… 
Geldiğimiz nokta itibariyle Türkiye’de ar-
tık “Muhalefet açığı” değil, “Devşirme mu-
halefet sorunu” vardır. Bugün ülkemizde, 
PKK’nın Suriye kolunun avukatlığını ya-
pan, örgütün halkla ilişkiler ofisi gibi çalı-
şan bir muhalefet problemi vardır.

Terör örgütlerine canlı kalkan olmayı 
kendine vazife edinen bu muhalefet zih-
niyeti, maalesef Türkiye’nin en büyük aç-
mazlarından biridir. Sadece bizim değil, 
milletimizin de CHP’ye baktıkça, CHP’nin 
başındaki zatın bu söylemlerini işittikçe, 
Türkiye adına endişelenmesi gayet tabii-
dir. Özellikle CHP’ye gönül vermiş kardeş-
lerimin, partilerinin gidişatıyla ilgili ciddi 
kaygılarının olduğunu biliyorum. Pensil-
vanya ve Kandil’le geliştirilen bu yakınlaş-
manın, bilhassa CHP seçmenini çok ciddi 
rencide ettiğinin farkındayım. Aynı şekilde 
milliyetçi-muhafazakâr tabana sahip diğer 
ittifak ortakları da, Bay Kemal’in söylemle-
rini içlerine sindirmiyor. Parti başkanları 
koltuk sevdası uğruna Bay Kemal’in bö-
lücü örgütün uzantılarına verdiği desteği 
görmezden gelse de, tabanları bunu gayet 
iyi görüyor. Her ne kadar üst yönetim, Bay 
Kemal’in hokkabazlıklarına ses çıkarmasa 
da, bu partilerin tabanları çevrilen dolap-
ları gayet iyi biliyor. İnşallah bu kardeşle-
rim, 31 Mart günü sandıkta parti yönetici-
lerine gerekli ikazı yapacaklardır. Kandil 
ve Pensilvanya ile girilen bu kirli ittifaka, 
CHP, İyi Parti ve Saadet’e gönül vermiş va-
tandaşlarım artık ‘yeter’ diyecektir. 

mücadelemize destek vermeyi; çoğu za-
man menfaatlerimizi koruma noktasında 
attığımız stratejik adımlardan dahi rahat-
sız oluyorlar.

CHP, Cehaletle Gaflet, Gafletle 
İhanet Arasında Gidip 
Gelmektedir

Türkiye tarihinde ilk kez kendi gemile-
riyle Doğu Akdeniz’de doğalgaz arıyor, 
CHP’liler bunu bile dillerine doluyor. Ül-
kemiz, Rumlara ve bölgedeki diğer güçlere 
rağmen böyle kritik bir hamle gerçekleş-
tiriyor, CHP bunu bile engellemeye çalışı-
yor. Meclis kürsüsünde Rumlarla aynı dili 
konuşup, Rum tezlerine sözcülük, bora-
zanlık yapıp, Yunan gazetelerine manşet 
oluyorlar.

Bakınız değerli kardeşlerim…  Cehaletle 
gaflet, gafletle ihanet arasında çok ince 
bir çizgi vardır. Bu ince çizgiyi kaçırdığı-
nız an, birden kendinizi ihanet çukurunda 
bulursunuz. O hassas ayrımı önemseme-
diğiniz zaman, kendinizi birden Türkiye 
düşmanlarının ekmeğine yağ sürerken 
bulursunuz. Milli hassasiyetleri bir tarafa 
bırakırsanız, oradan oraya savrulmaktan 
kurtulamazsınız. Maalesef CHP’nin bugün 
yaptığı aynen budur. CHP; cehaletle gaflet, 
gafletle ihanet arasında gidip gelmektedir. 
Biz CHP’nin kendisine çeki-düzen verme-
sini bekledikçe, Genel Başkanından mil-
letvekillerine kadar CHP’liler çok daha bü-
yük savrulmalar yaşıyor, çok daha vahim 
hatalar işliyorlar.

Burada şu gerçeği üzülerek söylemek duru-
mundayım… Mevcut yönetim altında CHP, 
milli irade düşmanları tarafından kullanı-
lan bir koçbaşına dönmüştür. Bugün CHP, 
Türkiye’ye yönelik husumet besleyenlerin 
istedikleri gibi yönlendirdiği, parmakla-
rında oynattığı bir aparata dönüşmüştür. 
bugün CHP, tarihinin en büyük kimlik bu-
nalımını yaşamaktır. Eminim sizler de Bay 
Kemal’in YPG terör örgütüyle ilgili yap-
tığı açıklamaları, daha doğrusu hezeyan-
ları takip etmişsinizdir. Bay Kemal’in 15 
Temmuz demokrasi zaferimizi örselemek 
için attığı iftiraları, eminim sizler de gör-
müşsünüzdür. Bay Kemal, sen 15 Temmuz 
gecesi, Atatürk Havalimanında tankların 
arasından danışıklı bir dövüşle geçip Ba-
kırköy Belediyesine gidip, orada kahveni 
yudumlayarak darbeyi televizyondan izle-
din.  Bu adam korkak, bu adam ürkek, bu 
adam pısırık…

Şimdi de kimleri aldı yanına? Terör örgü-
tünün başındakileri aldı. Onlarla beraber 
seçime giriyor. Bay Kemal, Güneydoğu’da, 
Doğu’da yok.  İstanbul gibi yerlerde, bu 
sefer terör örgütlerinin desteklediği HDP 
yok. Sözde İYİ Parti ile bu noktada iyi bir-
leştiler. Tabii Saadetçik de yanlarında...

15 Temmuz gecesi darbecilerle anlaşarak 
tankların arasından kaçan birisinin, o gece 
canı pahasına mücadele edenleri nasıl tah-
kir ettiğini, sizler de duymuşsunuzdur. Bay 
Kemal, sadece 15 Temmuz destanına leke 
sürmüyor; bir de utanmadan 82 milyonun 
huzurunda YPG Terör örgütüne sahip çıkı-
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Bu İttifak, Milletin Geleceğine 
Pusu Kurma İttifakıdır

Şimdi görüntülerde de izlediğiniz gibi, bö-
lücü terör örgütünün desteklediği malum 
partinin eş başkanı ne diyor? “Kürdistan’da 
biz kazanacağız, batıda ise AK Parti’yi ve 
MHP’yi bitireceğiz.” Bizim ülkemizde ‘Kür-
distan’ diye bir bölge var mı? Bizim ülke-
mizde Doğu Anadolu’muz var, Güneydo-
ğu Anadolu’muz var, Karadeniz’imiz var, 
Akdeniz’imiz var, Orta Anadolu’muz var, 
Ege’miz var, Marmara’mız var. Biz de ‘Kür-
distan’ diye bir yer yok. Kürdistan Irak’ta, 
sizin bu ülkede yeriniz yok, defol oraya…

Son zamanlarda HDP’liler bir şey uydur-
maya başladılar. “Erdoğan, HDP’ye oy ve-
renleri terörist ilan ediyor” diyorlar. Hiçbir 
yerde benim böyle bir ifadem olmamıştır, 
ama başındakiler olarak sizler teröristsi-
niz. Çünkü, sizler bu terör örgütüne destek 
verdiniz, veriyorsunuz. Belediyelerinize 
gönderilen paraları Kandil’e gönderen siz-
siniz. Niçin buralar kayyıma teslim edildi, 
yargı bu kararı neden verdi? Bundan sonra 
da aynı şey olursa, aynı kararı ben inanı-
yorum ki bizim yargımız alacaktır. Neden? 
Çünkü bu milletin çukur, kanal açmaya pa-
rası yok, hizmete var.

Kardeşlerim,

İşte sizler de kimlerin kimlerle olduğunu, 
kimlerle yol yürüdüğünü, yoldaşlık etti-
ğini görüyorsunuz. Sütre arkasında hangi 
kirli pazarlıkların döndüğünü, hangi he-
sapların yapıldığını gayet iyi biliyorsunuz. 
Bu ittifak, milletin geleceğine pusu kurma 

ittifakıdır. Bu ittifak, Türkiye’nin istikbali-
ni karartma ittifakıdır. Bu ittifak, ülkemizi 
Suriye’deki kazanımlarından koparma itti-
fakıdır. Bu ittifak, terör örgütlerini tekrar 
başımıza musallat etme ittifakıdır. Bu itti-
fak bir yıkım ittifakıdır.

31 Mart sadece partilerin, adayların yarış-
tığı bir seçim değildir. Bu seçim belediye 
başkanlıkları yanında bir beka seçimidir. 
31 Mart, ülkemizin ayaklarına vurulma-
ya çalışılan prangaları kırma seçimidir.31 
Mart, Suriye’de, Irak’ta oynanan oyunu 
kalıcı olarak bozma seçimidir. 31 Mart, 
Türkiye’yi terör kuşağıyla çevrelemek is-
teyenlere hadlerini bildirme seçimidir. 
31 Mart, hülleyle, hileyle bölücü örgütün 
uzantılarını belediyelere doldurmaya çalı-
şanlara esaslı bir ders verme seçimidir. 31 
Mart Pensilvanya ile Kandille anlaşıp, sizin 
iradenize, halkın iradesine siyasi tünel ka-
zanlara geçit vermeme seçimidir.

İşte bunun için 31 Mart’ta, sadece Malatya 
Büyükşehir Belediye Başkanını seçmeye-
ceksiniz. 31 Mart’ta sadece İlçe Belediye 
Başkanlarını, Meclis üyelerini, muhtarları 
seçmeyeceksiniz. 31 Mart’ta milletimizin 
birliğine, dirliğine, kardeşliğine saldıran-
ları sandıkta sizler püskürteceksiniz. 31 
Mart’ta sandığa giderek vereceğiniz oy-
larla Türkiye’nin önünde yepyeni bir ufuk 
açacaksınız. Sandığa gitmeyenleri de san-
dığa götüreceksiniz. 

Değerli kardeşlerim,

Malatya, Peygamber Efendimizden sadece 
40 sene sonra İslam beldesi, İslam yurdu 



Recep Tayyip ERDOĞAN

9594

Yeni Türkiye Vizyonu | YENİDEN DİRİLİŞ YOLUNDA-4

100 milyonluk bir yatırımla dünyada tek 
Karaciğer nakil enstitüsünü Malatya’mıza 
kurduk. Önceden basit sağlık hizmetleri 
için yurtdışına gidiliyordu, şimdi yurtdı-
şından Malatya ‘ya nakil için hasta geliyor.

 Malatyalı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, 
şehit yakınlarımıza, yaşlılarımıza, engel-
lilerimize 2 milyar (katrilyon) lira kaynak 
aktardık.

TOKİ vasıtasıyla Malatya’da 12 bin 163 ko-
nut projesini hayata geçirdik. İmar barışıy-
la Malatya’da 88 bin 507 vatandaşımızın 
sıkıntısını çözdük. 

Şehrimize 13 adet atık su arıtma tesisi ka-
zandıracağız. Bunlardan 12’sinin projesi, 
birinin ise ihale süreci devam ediyor.

Kardeşlerim,

Biz tarihiyle yaşayan, ecdat yadigârı mi-
rasa sahip çıkmayı görev addeden bir ha-
reketiz. Uzun yıllar ihmal edilen, hatta 
çürümeye, yıkılmaya terk edilen birçok 
ata yadigârı eseri yeniden ayağa kaldırdık. 
Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayından 
Hacı İlyas Camiine, Arapgir ilçemizdeki 
Şakir Paşa Camiinden, Mirliva Ahmet Bey 
Camiine kadar Malatya’da toplam 61 ecdat 
yadigârı eserimizin restorasyonunu yap-
tık. Battalgazi ilçemizdeki Melik Sunullah 
Camii ve Arapgir ilçemizdeki Yeni Camii-
nin restorasyonları devam ediyor.

Ulaşımda, 36 kilometreden devraldığımız 
Malatya’nın bölünmüş yol uzunluğuna, 
387 kilometre daha ekleyerek, 423 kilo-

metreye çıkardık. Karahan Tünelini, Er-
kenek Tünelini, Sarsap Tünelini, Malatya-
Hekimhan yolundaki 7 adet çift tüplü tü-
nelleri, Malatya-Yazıhan ayrımı yolundaki 
Arguvan bağlantı köprüsünü ve Turgut 
Özal viyadüğünü tamamlayarak trafiğe aç-
tık. Malatya Kuzey Çevre Yolu’nun yapımı 
süsüyor. Malatya çevre yolunu ve Pütürge-
Doğanyol yolunu seneye; Malatya-Darende 
ayrımı-Gölbaşı yolunu ise bir sonraki yıl 
bitiriyoruz. Malatya-Hekimhan yolunu ve 
güzergâhtaki Tohma Köprüsünü, Hekim-
han-Kuluncak yolunu, Malatya-Gölbaşı 
ayrımı-Darende yolunu bu yıl tamamlıyo-
ruz. 5 bin 155 metre uzunluğundaki Kö-
mürhan Köprüsünü, çift tüplü Kömürhan 
Tüneli ile bağlantı yollarını da inşallah bu 
yıl bitiriyoruz.

Malatya-Çetinkaya-Hekimhan demiryolu 
hattını, Fevzipaşa-Malatya-Gölbaşı demir-
yolu hattını sıfırdan yapmışçasına yeni-
ledik. Malatya Organize Sanayi Bölgesine 
Yazlak iltisak hattını inşa ettik. Sivas-Ma-
latya hızlı tren projemizin ve Malatya-Ela-
zığ hızlı tren projemizin etüt çalışmaları 
sürüyor. Etüt proje çalışmalarının tamam-
lanmasının ardında da inşallah yapımı 
için adımları atacağız.

Malatya Havalimanını yaptığımız yatırım-
larla büyüterek, modernize ettik. Havali-
manımızın 2003 yılında 89 bin olan yolcu 
trafiği, geçtiğimiz yıl 872 bini geçti.

Malatya’ya 9 baraj ve 1 gölet inşa ettik, 11 
baraj daha inşa ediyoruz… İnşa ettiğimiz 
Kapıkaya Turgut Özal Barajıyla 40 bin de-
kar arazi sulanacak. Bunun 16 bin deka-

olmuş bir şehirdir. İstanbul’un Fethinden 
7 asır evvel Bizans orduları işte burada, 
bu topraklarda dize getirilmiştir.  Eski Ma-
latya’daki Ulu Cami, Teze Camii, Söğüt-
lü Camii sadece Malatya’nın değil, bütün 
Türkiye’nin bin yıllık tapusudur. Böyle 
aziz bir şehre hizmet etmek bizim için bir 
görev değil, aynı zamanda büyük bir onur 
vesilesidir. Sizlere hizmetkâr olmak bizim 
için bir şeref payesidir. 

Son 17 yıldır Malatya’ya olan vefa borcu-
muzu ödemenin gayreti içindeyiz. Bu an-
layışla son 17 yılda Malatya’ya toplam 20 
milyar (katrilyon) liralık yatırım yaptık.

Evlatlarımız rahatça derslerine yoğun-
laşsınlar diye 4 bin 726 adet yeni derslik 
inşa ettik. Malatya’ya ikinci bir devlet üni-
versitesini, Turgut Özal Üniversitesini ka-
zandırdık. Malatya’daki yükseköğrenim 
yurtlarımızdan riskli olanları yıktık. Ko-
ğuş sisteminde olan yurtlarımızı bazalı 
sisteme geçirerek dönüştürdük. Bugün 9 
bin 802 kişi kapasiteli yurtlarda öğrenci-
lerimize hizmet sunuyoruz. Önümüzdeki 
yıl Merkez’de 2 bin kişi kapasiteli yurtlar 
daha açıyoruz.

27 bin seyirci kapasiteli stadyumu hizmete 
aldık. Maşallah Malatyaspor da stadın hak-
kını veriyor. Yamadağ Kayak Merkezini; 
Battalgazi’ye ve Akçadağ’a spor salonla-
rı, Arapkir’e yüzme havuzu kazandırdık. 
Malatya olimpik kapalı yüzme havuzu-
nun ve Doğanşehir spor salonunun yapı-
mı sürüyor. Darende gençlik merkezinin 
ve Pütürge spor salonunun ihalesi ise de-
vam ediyor.

Dünyada Tek Karaciğer Nakil 
Enstitüsünü Malatya’mıza Kurduk

Millet Bahçesi ile Malatya’nın güzelliğine 
güzellik katacağız. Eski stadın olduğu yere 
bir Millet Bahçesi yapmak için kolları sıva-
dık, inşallah yakında inşasına başlıyoruz. 
Bu Millet Bahçesinin yanına Millet Kıraat-
hanesi yapacağız. Ama bu CHP’liler kıraat-
haneden anlamazlar. Ben ‘kıraathane’ di-
yorum, onlar ‘kumarhane’ diyor. Dervişin 
fikri neyse, zikri de odur.

800 yataklı Malatya Şehir Hastanemizin 
de içinde olduğu 9’u hastaneden oluşan 
toplam 49 sağlık tesisi inşa ettik. 300 ya-
taklı Malatya-Kadın Doğum ve Çocuk Has-
tanemizin yapımında sonlara geliyoruz. 
150 yataklı Malatya Onkoloji Hastanemi-
zin yapımında yarıya geldik. 100 yataklı 
Doğanşehir Devlet Hastanemizle birlikte 
11 sağlık tesisimizin yapımı sürüyor. Ayrı-
ca Battalgazi’ye 300 yataklı bir devlet has-
tanesi yapıyoruz, ihalesi tamamlandı, en 
kısa sürede inşasına başlıyoruz. 150 yatak-
lı Malatya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 
Hastanesiyle birlikte toplam 21 adet sağlık 
tesisimizin plan- proje ve ihalesi devam 
ediyor. 

Şimdi ekranlarda şehir hastanelerimizi bir 
izleyelim. Sonra da Bay Kemal’in dönemi-
ni izleyelim.  İşte kuyruklar burada Bay Ke-
mal. Sen kuyrukçusun Bay Kemal... Şimdi 
tanzim satış kuyrukları olmuş, Beyefendi 
rahatsız olmuş. Bay Kemal, onlar yokluk 
kuyruğu değil, varlık kuyruğudur. 
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rını sulamaya açtık, kalan 24 bin dekarı 
sulayacak şebekenin inşaat çalışmaların-
da sona geldik. Recai Kutan Barajıyla da 
120 bin 600 dekar mümbit arazi sulama-
ya açılacak. Bu sulama tesisinin cazibeli 
hat şebeke inşaatları tamamlanmak üzere. 
174 bin dekar araziyi sulayacak Yoncalı 
Barajının inşaat çalışmaları devam ediyor. 
Malatya’da son 17 yılda inşa ettiğimiz sula-
ma tesisleriyle 322 bin dekar zirai araziyi 
sulamaya açtık. 

Yazıhan’a Hayvancılık Organize 
Sanayi Bölgesi kuruyoruz

Malatyalı çiftçilerimize 17 yılda toplam 1,3 
milyar (katrilyon) lira tutarında tarımsal 
destek verdik. Kayısı üreticilerimizin, don-
dan zarar gören çiftçilerimizin zararlarını 
karşıladık ve şimdi de kayısı için lisanslı 
depo kuruyoruz.

Malatya’ya bir OSB,  bir teknopark, 3 ar-
ge merkezi kazandırdık. Şehrimizdeki 4 
OSB’de 20 bin 350 kişi istihdam ediliyor. 
Malatya Organize Sanayi Bölgemizi geniş-
letiyoruz. Ayıca Akçadağ’da Mermer İhti-
sas Organize Sanayi Bölgesini kuruyoruz.

Proje çalışmaları devam eden OSB’miz ile 
birlikte tüm parsellerde üretime geçildi-
ğinde yaklaşık 5 bin kişilik ilave istihdam 
oluşturulacak. Yazıhan’a Hayvancılık Orga-
nize Sanayi Bölgesi kuruyoruz. Şehrimiz-
deki girişimcilerimizi toplam 7,4 milyar 
(katrilyon) lira tutarında yatırım teşvikiyle 
destekleyerek, 34 bin kişilik ilave istihdam 
oluşturduk. Malatya’daki 35 bin işyerimi-
ze toplam 1 milyar (katrilyon) 31 milyon 
(trilyon) liralık SGK prim teşviki verdik. 

Malatya’ya, Yeşilyurt’a, Battalgazi’ye, 
Doğanşehir’e, Darende’ye ve Akçadağ’a do-
ğalgazı getirdik. 

Değerli kardeşlerim,

Bütün bu hizmetlerin devamı için sizler-
den 5 yıl daha icazet istiyoruz. Biliyor-
sunuz Malatya’da, büyükşehir ve 11 ilçe-
mizde AK Parti, 2 ilçemizde ise Cumhur 
İttifakı’ndaki ortağımız MHP adaylarıyla 
seçime giriyoruz. Birbirimizi asla bölme-
yeceğiz. Bir olacağız, İri olacağız, Diri ola-
cağız, Kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye 
olacağız.

“Siirt’i gören bilir

Yaylasına çıkan bilir

Siirt’i sevmesini

Gurbette kalan bilir

Deresi derin Siirt

Suları serin Siirt

Her zaman aklımdasın

Kalbimdir yerin Siirt” 

Meral Hanım, Hani Sen 
Milliyetçiydin? Neden

Bu Kadar Değişiverdin?

Siirt Mitingi | Siirt | 7 Mart 2019
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dua etmek için bölenlerin samimiyetinden 
alıyoruz. Biz sırtımızı emperyalistlere, bö-
lücülere,  eli kanlı katil sürülerine değil, şu 
meydanı dolduran halkımıza yaslıyoruz.

Bu mücadeleyi de CHP gibi terör örgütü-
nün siyasi uzantılarını belediyelere doldur-
mak için değil; sizin için, milletimiz için 
veriyoruz. Biz bu mücadeleyi Türkiye’yi 
hedefleriyle, hayalleriyle, idealleriyle bu-
luşturmak için yürütüyoruz. Milletiyle yü-
rüyen bir siyasetçinin aşamayacağı engel 
yoktur. Sırtını Hakk’a ve Halkına yaslayan 
bir devlet adamın önünde durabilecek hiç-
bir fani güç yoktur. Evelallah Siirtli hemşe-
rilerimin desteği-duası yanımızda olduğu 
sürece, üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir 
badire yoktur. Sizler bize, iradenize sahip 
çıktığınız sürece, Allah’ın izniyle çözü-
me kavuşturamayacağımız hiçbir mesele 
yoktur. 

Bunun için sizden 31 Mart’ta güçlü bir 
destek bekliyoruz. 31 Mart’ta Siirt’in, 
Türkiye’nin 17 yılda elde ettiği başarıla-
ra destek vermesini istiyoruz. 31 Mart’ta, 
Siirt’in siyasi özgürlüklerine, temel hak 
ve hürriyetler alanındaki kazanımlarına 
sandıkta sahip çıkmasını bekliyoruz. 31 
Mart’ta Siirt’ten, bu şehrin tarihine, kültü-
rüne, şanına yaraşır bir tablo bekliyoruz.

Şimdi ben Siirtli kardeşlerime soruyorum.

Hazır mıyız?

Siirt!..

31 Mart’ta ülkene sahip çıkıyor musun?

Siirt!..

31 Mart’ta geleceğine sahip çıkıyor musun?

Siirt!..

31 Mart’ta sandığa, demokrasiye sahip çı-
kıyor musun?

Siirt!..

31 Mart’ta barışa, huzura, istikrara sahip 
çıkıyor musun?

Siirt!..

31 Mart’ta sandıklara sahip çıkıyor musun?

Maşallah, Barekallah… İşte Siirt budur, 
Siirt’e yakışan budur. İşte bizim bildiğimiz, 
tanıdığımız, âşık olduğumuz Siirt budur.

Değerli kardeşlerim,

Siz Recep Tayyip Erdoğan’ı çok iyi tanıyor-
sunuz. Sadece bu şehrin eniştesi, milletve-
kili olarak değil; 40 yıldır ülkemiz için ver-
diğimiz hizmet mücadelemizden de bizleri 
çok iyi biliyorsunuz. Eserlerimizle, yaptık-
larımızla, yatırımlarımızla, 81 vilayetimi-
zin her birine kazandırdığımız yollarımız, 
barajlarımız, okullarımız, hastanelerimiz-
le de bizi gayet yakından tanıyorsunuz. Ai-
lemizle, siyasetimizle, yaşantımızla tam 40 
yılı aşkın süredir sizlerin huzurundayız.

Bu süreçte birçok saldırıyla, birçok antide-
mokratik müdahaleyle, gizli-açık pek çok 
darbe girişimiyle karşılaştık. 15 Temmuz 

Siirt!..

Can Siirt, canan Siirt!.. Yeri kalbimizin 
başköşesi Siirt!.. Deresi derin, suları serin, 
insanı mert Siirt!.. Veysel Karani’nin, İbra-
him Hakkı Hazretlerinin emaneti Siirt!.. 
Birliğimize, dirliğimize, kardeşliğimize 
sahip çıkan Siirt!.. Eniştesi ve milletvekili 
olmaktan daima gurur duyduğum Siirt!.. 
Bugün bir kez daha sizleri yürekten se-
lamlıyorum!..

Bu muhteşem meydandan tüm Siirt’e, 
Siirt’in ilçelerindeki, köylerindeki her 
bir kardeşime sevgilerimi yolluyorum. 
Baykan’a, Eruh’a, Kurtalan’a selamları-
mı gönderiyorum. Pervari’ye, Şirvan’a, 
Tillo’ya en kalbi muhabbetlerimi gönde-
riyorum. 24 Haziran seçimlerinde yüzde 
83’lük ve yüzde 75’lik oy oranlarıyla des-
tan yazan Tillo ile Şirvan’a özellikle teşek-
kür ediyorum.

Sözlerimin hemen başında bu meydanı 
dolduran siz hemşerilerimle beraber mil-
letimizin ve İslam dünyasının Regaip Kan-
dilini tebrik ediyorum. Bizi bugün Regaip 
Kandiline kavuşturan Rabbimin; barış, 
huzur ve esenlik içinde Ramazan ayına 
da, Kadir Gecesine de vasıl eylemesini dili-
yorum. Bu mübarek gecenin milletimizin 
birliğine, beraberliğine, dünyanın dört bir 
yanında eziyet çeken mazlum ve mağdur-
ların acılarının hafiflemesine vesile ol-
masını niyaz ediyorum. Filistin ve Suriye 
başta olmak üzere, zulüm altında inleyen 
kardeşlerimiz için bu gecenin felaha vesile 
olmasını Rabbimden diliyorum. 

Tam 11 ay sonra yeniden Siirt’in misafiri 
olmanın memnuniyeti içindeyim. Üç ayla-
rın başladığı bu güzel muhabbet ikliminde 
gönüllerimizi buluşturan Rabbime sonsuz 
hamd-ü senalar olsun. Bugün maşallah yi-
ne Siirt çok güzel… Şu meydanı dolduran, 
her seferinde bizleri coşkuyla bağrına ba-
san siz Siirtli vatandaşlarıma bir kez daha 
şükranlarımı sunuyorum. Allah muhab-
betimizi, dayanışmamızı, yol arkadaşlığı-
mızı daim eylesin. Çünkü biz enerjimizi, 
kuvvetimizi, motivasyonumuzu buradan 
alıyoruz.

Biz Gücümüzü Milletimizin 
Birliğinden, Beraberliğinden 
Alıyoruz

Bize 40 yıldır, siyasette milletimize hizmet 
etme şerefini yaşatan, bu dayanışmadır. Bi-
ze 25 senedir, İstanbul’dan başlayarak tüm 
Türkiye’ye hizmet etme onurunu tattıran a-
ramızdaki muhabbettir. Muhabbetten Mu-
hammed oldu hasıl, Muhammed’siz mu-
habbetten ne hasıl. Bize 17 yıldır, Siirt’le 
beraber tüm Türkiye’ye bir birinden önem-
li eserler kazandırma gururunu yaşatan da 
yine aramızdaki sevgidir. Bizi ayakta tu-
tan, her türlü saldırıya karşı bize direnme 
gücü veren de, işte karşımdaki şu uhuvvet 
tablosudur. Biz gücümüzü milletimizin 
birliğinden, beraberliğinden alıyoruz. Biz 
gücümüzü Kürt’le Türk’ün, Arap’la Laz’ın, 
Çerkez’in, Boşnak’ın, Gürcü’nün kardeşli-
ğinden alıyoruz. Biz gücümüzü medyadan 
değil, işte şu karşımdaki meydandan alı-
yoruz. Biz gücümüzü baronlardan, lobiler-
den, elitlerden değil, gece uykusunu bize 
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Kime terörist diyorum şimdi ekranlarda 
bir izleyelim. Malum partinin eş başkanı 
ne diyor? “Kürdistan’da biz kazanacağız, 
batıda ise AK Parti’yi ve MHP’yi bitire-
ceğiz” diyor.  İşte buyurun, baş terörist… 
Bu adam Kürt değil. ‘Kürdistan’ diyorlar. 
Soruyorum sizlere; bizim ülkemizde ‘Kür-
distan’ diye bir bölge var mı? Bizim ülke-
mizde Doğu Anadolu’muz var, Güneydo-
ğu Anadolu’muz var, Karadeniz’imiz var, 
Akdeniz’imiz var, Orta Anadolu’muz var, 
Ege’miz var, Marmara’mız var. Biz de ‘Kür-
distan’ diye bir yer yok. Kürdistan Irak’ta, 
sizin bu ülkede yeriniz yok, buyurun oraya 
gidin.  Benim ülkemi bölme gayreti içine 
giremezsin. Buna biz de müsaade etmeyiz, 
benim milletim de müsaade etmez. Kal-
dı ki ne diyor, “1 Temmuz’a kadar terörle 
mücadeleyi kaldırmazsanız, savaş çıkar.” 
Sen kimsin. Siz zaten hep bunun içerisin-
de oldunuz. Biz, askerimizle, polisimizle, 
Cudi’ye, Gabar’a,Tendürek’e girdik, inle-
rinize kadar sizi kovaladık. Bundan sonra 
da halkımın huzurunu kaçıracak olanları 
oralara kadar kovalayacağız. 

“Biz, gücümüzü YPG, PYD, PKK’dan alıyo-
ruz” diyor. İşte terörist bunlar. Ben, bunla-
ra ‘terörist’ diyorum. Bayan Meral Hanım 
rahatsız olmuş. İyi ki oldun. Hani sen geç-
mişin ülkücüsüydün, milliyetçiydin? Ne 
oldu da sana bu kadar değişiverdin? Ama 
bunlara güvenmeyin, bunlar çok rahat de-
ğişirler. Bu, partimi kurduğumuz zaman 
benimle beraber yola çıkanlardandır. Ama 
sonra da bizi, Afyon’dan yola çıkarken sa-

tanlardandır. Orada bizi sattı kayboldu. 
Ondan sonra başka partilere gitti. Oraları 
da sattı. Hatta kendi partisinde bile “Ben 
ayrılıyorum, bırakıyorum” dedi. Bir de 
baktık ki anında geri döndü. Onun için 
bunlarla yola çıkılmaz. Bunlara güven de 
olmaz. 31 Mart bunlara en büyük hesabın 
sorulacağı gün olacaktır. 

Aklını hırsının esiri yapanlar hariç bugün 
herkes artık şu gerçeği görüyor. Hayata 
ideolojik kalıplarla bakanlar dışında, elini 
vicdanına koyan her bir vatandaşımız şu 
hakikati kabul ediyor. 2002’nin Türkiye’si 
ile 2019’un Türkiye’si arasında dağlar ka-
dar fark vardır. Bugün ekonomisiyle, dış 
ticaretiyle, ihracatıyla, sanayisiyle, üreti-
miyle kendisinden söz ettiren bir Türkiye 
var. Bugün yurt içinde ve yurt dışında te-
rörle mücadelede destan yazan güçlü bir 
Türkiye var. Bugün vatandaşını bölücü te-
rör örgütünün insafına asla terk etmeyen 
kararlı bir Türkiye var. Bugün dağlarında 
teröristlerin cirit attığı değil; çobanların 
gezdiği, turistlerin gezdiği, piknik yapılan, 
kayak yapılan bir Türkiye var. Sokakların-
da çetelerin dolaştığı, teröristlerin çukur-
larla vatandaşımızın hayatını zehir ettiği, 
yokluk ve yoksulluğun hâkim olduğu o 
dönemleri, bir daha yaşanmamak üzere 
geride bıraktık. Siz bize destek olduğunuz 
müddetçe, inşallah bu Türkiye manzarası 
güçlenerek, güzelleşerek devam edecek. 
Siz bize sahip çıktığınız sürece, inşallah biz 
de ülkemizin tekrar zulüm ve terör cende-
resine alınmasına izin vermeyeceğiz.

gecesinde olduğu gibi doğrudan canımı-
za kast edildiği günler yaşadık. Burada, 
Siirt’te okuduğumuz bir şiirden dolayı ha-
pis cezasına çarptırılarak, siyasi hayatımı-
zın bitirilmek istendiği dönemleri gördük. 
Bu meydanda okudum o şiiri. 

“Minareler süngü, kubbeler miğfer, 

Camiler kışlamız, müminler asker.” 

Herkesin bir hesabı varsa, Allah’ın da bir 
hesabı vardır. Hiç şüphesiz Rabbimiz he-
sap yapanların en hayırlısıdır.

Bu Hanımefendi    
Bizi Satanlardandır

Rabbimin lütfuyla milli irade düşman-
larının kapatmaya çalıştığı yolu açan da 
yine Siirt oldu, siz oldunuz. “Muhtar bile 
olamaz” manşetleriyle kutlama yapanların 
heveslerini,  16 yıl önce şahsıma verdiği-
niz oylarla yine siz kursaklarda bıraktınız. 
Siirt’te sonlandırılmak istenen hikâyemize, 
sizler 9 Mart 2003’de taze sayfa açtınız. Siz 
bize, bu kardeşinize sahip çıktınız. Siz bi-
ze inandınız, bize güvendiniz, bize itimat 
ettiniz. 

Bizler de hamdolsun sizlerin güvenini asla 
boşa çıkarmadık, emanetinize asla hıyanet 
etmedik. 1994’de İstanbul Büyükşehir Be-
lediye Başkanlığı ile devraldığımız hizmet 
sancağını, Başbakan ve Cumhurbaşkanı 
olarak bugünlere taşıdık. Hayata geçirdi-
ğimiz reformlarla demokrasimizin stan-
dardını yükselttik. Tabelalar, harfler, klav-
yeler üzerindeki kısıtlamaları kaldırdık. 

Köy isimleri, ilçe isimleri, çocuk isimleri 
üzerindeki yasakları kaldırdık. Kılık-kıya-
fet, başörtüsü, dış görünüş üstündeki bas-
kılara son verdik. Ülkemizin hangi sorunu 
varsa, hangi problemi varsa cesaretle, ka-
rarlılıkla onun üzerine gittik. Kürt kardeş-
lerimizin meselesini de, Alevi vatandaşla-
rımızın sıkıntılarını da yine biz çözüme 
kavuşturduk.

Hem de bütün bunları CHP ve HDP gibi 
Türkiye’nin kronik sorunlarına çözüm 
bulmak yerine onlardan beslenen asalak-
lara rağmen yaptık. Milli iradeyi CHP ve 
HDP’ye rağmen güçlendirdik. Demokrasi-
mizi CHP ve HDP’ye rağmen ilerlettik. Eko-
nomimizi CHP ve HDP’ye rağmen büyüt-
tük. Hak ve özgürlükleri CHP ve HDP’ye 
rağmen genişlettik. Barış, emniyet ve hu-
zuru CHP ve HDP’ye rağmen perçinledik. 
82 milyonun kardeşliğini CHP ve HDP’ye 
rağmen savunduk. CHP ve HDP’nin başını 
çektiği onca provokasyona rağmen, hukuk 
ve adaletten asla taviz vermedik. Cumhu-
riyet mitinglerine, Gezi olaylarına, 17-25 
Aralık darbe girişimine, 6-8 Ekim hadisele-
rine, 15 Temmuz ihanetine kadar her türlü 
saldırının, her türlü kışkırtmanın üstesin-
den işte böyle geldik. Son 17 yılda attığı-
mız adımları, gerçekleştirdiğimiz bütün 
reformları CHP-HDP zihniyetine rağmen 
başardık. 

Sözde İYİ Parti… Bu Hanımefendi 
Denizli’de yaptığı konuşmada, benim De-
nizlili kardeşlerime “terörist” dediğimi 
söylüyor. Bunun hiçbir şeyden haberi yok. 
Bunların kılavuzu karga...  Ben vatandaşı-
ma “terörist” diyecek kadar enayi miyim? 
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Kurtalan’a gençlik merkezi yaptık. Eruh 
gençlik merkezinin yapımı, Baykan genç-
lik merkezinin ve Siirt Atatürk Stadyumu 
atletizm pistinin proje çalışmaları devam 
ediyor.

Siirtli ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, şe-
hit yakınlarımıza, yaşlılarımıza, engellile-
rimize toplam 1,5 milyar  (katrilyon) lira 
kaynak destek olduk. Sağlıkta, aralarında 
300 yataklı Siirt Devlet Hastanesinin ve 
100 yataklı Kurtalan Devlet Hastanesinin 
de olduğu 6 hastaneyle birlikte toplam 17 
adet tesisi şehrimize kazandırdık. 15 adet 
sağlık tesisimizin yapımı, 6 adet sağlık tesi-
simizin ise plan-proje ve ihale çalışmaları 
sürüyor. 

Siirt’te 1.279 konut projesini hayata geçir-
dik. İmar barışıyla 5 bin 285 Siirtli karde-
şimizin sıkıntısını çözdük.

Siirt’teki 10 tarihi eserimizin restorasyo-
nunu yaparak, ihya ettik.

Ulaşımda, 7 kilometreden devraldığımız 
bölünmüş yol uzunluğunu, 118 kilometre 
ilaveyle 125 kilometreye çıkardık. Siirt- 
Kurtalan yolundaki 3 köprüyü,  Siirt- Bay-
kan yolundaki Reşatbaysal Köprüsünü, 
Şeyh Hoşal ve Başur Köprülerini tamamla-
dık. Siirt-Kurtalan Reşat Baysal varyantı ve 
havalimanı bağlantı yolunu ile Küçüksu-
Pervari yolunu bu yıl bitiriyoruz. Siirt ve 
Kurtalan şehir geçişlerini de bu yıl sizlerin 
hizmetine sunuyoruz. Eruh-Şırnak yolunu, 
Siirt-Eruh yolunu ve Silvan-Malabadi-Hay-
darköprü- Van yolunu ise önümüzdeki yıl 

bitiriyoruz. Eruh-Fındık yolunu ve Bağgö-
ze bağlantısını da bir sonraki yıl tamamlı-
yoruz. Siirt- Pervari yolunun 25 kilometre-
sini tamamladık, kalan 60 kilometreyi de 
birkaç yıla kadar devreye alıyoruz.

Siirt; “Kötü ile Bal Yemektense, 
Güzel ile Taş Taşımayı” 
Tercih Eder

Siirt-Kurtalan yeni demiryolu hattının e-
tüt çalışmalarını bu yıl tamamlayıp yapımı 
için de gerekli adımları atacağız. 

iirt’in uzun vadeli içme suyu problemini 
çözmek için 8 içme suyu tesisini hizmete 
aldık.

Siirt merkez, Kurtalan, Tillo, Pervari ilçe-
lerine ve 3 beldeye, Botan Çayı ve Kezer 
Çayı kaynağından memba kalitesinde iç-
me suyu temin ettik. Siirt’te 1.000 dekar 
araziyi sulayacak Veysel Karani Göleti’ni 
inşa ediyoruz.

Siirtli çitçilerimize toplam 483 milyon lira 
tutarında tarımsal destek verdik.

İbrahim Hakkı Hazretleri ve Hocası İsma-
il Fakirullah Hazretlerinin türbelerini her 
yıl binlerce insan ziyaret ediyor. Biz de bu 
gönül erlerine hürmetimizin bir nişanesi 
olarak İbrahim Hakkı Hazretlerinin torun-
larının evinde iptidai şartlarda korunan 
eşyalarının ve kitaplarının bulunduğu mü-
zenin tadilatını yaparak, Tillo’ya gelen zi-
yaretçilerin hizmetine sunduk.

Bu Ülkede Taş Üstüne Taş 
Koyanın Bizim Başımızın 
Üstünde Yeri Var

Değerli kardeşlerim,

Milletini seven, milletine hizmet eder. Va-
tandaşını seven, vatandaşına hizmet götü-
rür. Ülkesini-memleketini-şehrini seven, 
oraya yatırım yapar. Lafla peynir gemisi 
yürütmek kolaydır, aslolan bunu icraata 
dökmektir. İstismar siyaseti ile hizmet si-
yaseti arasındaki en büyük fark işte budur. 

Karşımda bir iş adamı görüyorum. Sağ 
olsun Sayın Nihat Özdemir, LİMAK, bu 
terör bölgelerinde geldi barajlar yaptı. 
Kurtalan’da çimento fabrikası kurdu. Hem 
istihdam oluşturdular hem de her türlü 
tehdide rağmen bu yatırımları yaptılar. Bu 
nedenle kendisine teşekkür ediyorum. Zi-
ra bu ülkede taş üstüne taş koyanın bizim 
başımızın üstünde yeri var. Onun için de 
istiyoruz ki Siirtli, Siirtli olmayan, bu böl-
geye gelip yatırım yaparsa, bizim de onla-
ra her türlü hizmeti vermek boynumuzun 
borcudur.

Mesele belediyenin kepçeleriyle teröristler 
için çukur açmak, yol kapatmak değil alt-
yapı yapmaktır. Mesele belediyenin kam-
yonlarıyla bomba taşımak değil çöpü ta-
şımak, sokaklardaki pisliği temizlemektir. 
Mesele vatandaşın vergisini Kandil’deki 
terör baronlarına aktarmak değil, o vergi-
lerle insanımıza hizmet etmektir. Mesele 
14-15 yaşındaki çocukları zorla dağlara 
kaçırmak değil, onları eğitmek, geleceğe 

hazırlamaktır. Mesele daha hayatının ba-
harındaki gençlerin eline silah vermek 
değil, kalem, bilgisayar vermektir. Mesele 
yıkmak değil yapmaktır; öldürmek değil 
yaşatmaktır. Bütün mesele “İnsanı yaşat ki 
devlet yaşasın” diyebilmektir. Hamdolsun 
ülkemiz son 17 yılda işte bunu başarmıştır.

Bugün Ankara, daha önce hiç olmadığı 
kadar Siirt’e yakındır. Bugün Ankara, da-
ha önce hiç olmadığı kadar vatandaşının 
yanındadır. Bugün Ankara, hiç olmadığı 
kadar insanının sesini duymaktadır. Siirt-
li kardeşlerimle beraber tüm vatandaşla-
rımızın taleplerini bizzat dinliyor, onlara 
cevap veriyoruz. İllerimiz, ilçelerimiz, böl-
gelerimiz arasında ayrım yapmadan 81 vi-
layetimizin, 82 milyonun her bir ferdinin 
huzuru için çalışıyoruz. Sadece bölgeleri-
miz arasındaki gelişmişlik farkını gidermi-
yor, aynı zamanda yılların birikmiş sorun-
larına çözümler üretiyoruz.

Bugüne kadar Doğu ve Güneydoğu Anado-
lu Bölgemize 290 milyar (katrilyon) liralık 
kamu yatırımı yaptık. Siirt’e son 17 yılda 
toplam 9 milyar (katrilyon) liralık yatırım 
yaptık.

Evlatlarımız en güzel sınıflarda eğitim al-
sın diye 2 bin 292 adet yeni derslik inşa 
ettik. Bugün 14 bin öğrencisiyle ve 534 öğ-
retim üyesiyle bölgesinin parlayan yıldızı 
olan Siirt Üniversitemizi şehrimize kazan-
dırdık. Yükseköğrenim öğrencileri için 3 
bin 824 kişi kapasiteli yurt binaları açtık.

Siirt’e gençlik merkezi, kapalı yüzme ha-
vuzu, kamp eğitim merkezi, spor salonu, 
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Tillo Tabiat Parkı’nın vatandaşlarımıza 
daha iyi hizmet verebilmesi için kır lokan-
tası, kır kahvesi, yöresel ürün satış reyonu, 
günübirlik kullanım alanları, ağaçlandır-
ma ve altyapı işlerini tamamladık.

Şehrimizdeki iş insanlarımıza toplam 2,5 
milyar (katrilyon) lira tutarında yatırım 
teşviki vererek, 7 bin kişilik ilave istihdam 
sağladık. Siirt’teki 7 bin işyerimize toplam 
195 milyon (trilyon) liralık SGK prim teş-
viki verdik.

Siirt’e, Kurtalan’a ve Tillo’ya 
doğalgazı getirdik.

Değerli kardeşlerim,

Bizim tanıdığımız Siirt merttir, namerde 
boyun eğmez. Bizim bildiğimiz Siirt cesur-
dur; teröre, baskıya, şiddete prim vermez. 
O güzel Siirt Türküsünde olduğu gibi;

“Çeşme başı su başı

Severim kara kaşı

Kötü ile bal yeme

Güzel ile taş taşı”

Evet, bizim sevdiğimiz Siirt; “Kötü ile bal 
yemektense, güzel ile taş taşımayı” tercih e-
der. Biz bugüne kadar nasıl ahdimize bağlı 
kaldıysak, Siirt de ahdine vefa gösterecek-
tir. Biz nasıl sizin emanetinize sahip çıktıy-
sak, inşallah Siirtli kardeşlerim de bizlerin 
emanetine sahip çıkacaktır. Siirt’ten, hem 
İl Belediye Başkanı adayımıza, hem de ilçe 
belediye başkan adaylarımıza sahip çıkma-

sını istiyorum. Sizlerden daha müreffeh 
bir Türkiye davamıza omuz vermenizi is-
tiyorum. 

Bu seçimlerde AK Parti’ye vereceğiniz her 
destek, istikbalimize yakılmış bir ışıktır. 
Gelin, Türkiye’yi dünyanın zirvesine taşı-
mayı sürdürelim. Gelin, ülkemizle beraber 
tüm dünyada kardeşliği, barışı yüceltelim. 
Gelin, Suriye’den Irak’a kadar etrafımıza 
çekilmek istenen terör zincirini hep bera-
ber kırıp atalım. Gelin 31 Mart’ta mührü 
AK Parti’ye basın, gönül belediyeciliğine 
basın;  bu ülkenin mutlu ve müreffeh gele-
ceğini hep birlikte inşa edelim.

Şimdi sizlere soruyorum.

Siirt!..

31 Mart’ta tevazu, samimiyet ve gayretle 
memleket işi gönül işi diyor muyuz?

Siirt!..

31 Mart’ta tercihimizi hizmet siyasetinden 
yana kullanıyor muyuz?

Siirt!..

31 Mart’ta mührü gönül belediyeciliğine 
vuruyor muyuz?

Rabbim inşallah utandırmasın diyorum. 
Rabbim kardeşliğimizi, muhabbetimizi, 
yol arkadaşlığımızı daim eylesin. 

Şimdi Rabia’mızı yapalım, hazır mıyız? Tek 
Millet… Tek Bayrak…  Tek Vatan… Tek Dev-
let. Bir olacağız, İri olacağız, Diri olacağız, Kar-
deş olacağız ve hep birlikte Türkiye olacağız.

Urfalıyam ezelden

Göynüm geçmez güzelden

Gönlümün gözü çıksın

Sevmez idim ezelden

Urfa bir dağ içinde

Gülü bardağ içinde

Urfayı hak saklasın

Sevdiğim var içinde

Türkiye’de Kürt Sorunu
Yoktur, Bölücü Terör Örgütü 

Sorunu Vardır

Şanlıurfa Mitingi | Şanlıurfa | 8 Mart 2019
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ğız. Urfa’nın geleceğine kast edenlere inat, 
şehrimizi her alanda 2023 Türkiye’sine 
hazır hale getirmek için, büyükşehirde ve 
ilçelerimizde el ele, kol kola hedeflerimize 
yürüyeceğiz. 

Biz milletimizle, Urfalılarla birlikte yürü-
yoruz. Karşımızda kimin kiminle yürüdü-
ğünü de en iyi siz biliyorsunuz. 

Urfa!..

31 Mart’ta istikrarımıza, istiklalimize, is-
tikbalimize göz dikenlere derslerini veri-
yor muyuz?

Urfa!..

31 Mart’ta milli iradeye sahip çıkıyor muyuz?

Urfa!..

31 Mart’ta tevazu, samimiyet ve gayretle 
memleket işi gönül işi diyor muyuz?

Urfa!..

31 Mart’ta mührü gönül belediyeciliğine 
vuruyor muyuz?

Urfa!..

31 Mart’ta büyükşehirde ve ilçelerimizde 
belediye başkan adaylarımıza sahip çıkı-
yor muyuz?

Maşallah… 

Kardeşlerim,

Biz Urfa’yı sadece büyük bir aşkla sev-
mekle kalmadık, aynı zamanda Urfa’ya 
tarihinin en büyük hizmetlerini getirdik. 
Şanlıurfa’ya son 17 yılda toplam 45 milyar 
(katrilyon) liralık yatırım yaptık. 

Eğitimde, 11 bin 970 adet yeni derslik in-
şa ederek, çocuklarımızı okulsuz bırakma-
dık. Harran Üniversitemizi yeni fakülte, 
meslek yüksekokulu ve yüksekokullarla 
büyüterek, 25 bin öğrencisi ve 1.117 öğre-
tim üyesi olan bir yer haline getirdik. Yük-
seköğrenim öğrencilerine 3 bin 894 kişi 
kapasiteli yurtlarla hizmet veriyoruz. Önü-
müzdeki birkaç yıl içinde Şanlıurfa, Viran-
şehir ve Siverek’te toplamda 1.550 kişilik 
yurt binaları daha açacağız.

Şehrimize 30 bin seyirci kapasiteli bir 
stadyum kazandırdık. Şanlıurfa’ya genç-
lik merkezi, spor salonu, Hilvan’a, Suruç’a, 
Viranşehir’e gençlik merkezleri, Harran’a 
spor salonu, ilçelere futbol sahaları inşa 
ettik. Ceylanpınar, Akçakale gençlik mer-
kezlerinin ve Şanlıurfa olimpik yüzme ha-
vuzunun yapımı sürüyor.

Urfalı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, şe-
hit yakınlarımıza, yaşlılarımıza, engelli-
lerimize toplam 7,3 milyar (katrilyon) lira 
kaynakla destek olduk.

Sağlıkta, toplamda 1.775 yataklı 14 has-
taneden oluşan 89 adet tesisi şehrimize 
kazandırdık. Bunlardan biri 500 yataklı 
Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi, diğeri de 400 yataklı Eyyübiye 

Urfa!..

Şanlıurfa!..

İlmin, irfanın, medeniyetin şehri Urfa!.. 
Mertlik, yiğitlik, kardeşlik şehri Urfa!.. 
Gönlü hep güzelden yana olan Urfa!.. Fa-
tihlerin de, Nebilerin de rüyalarını süsle-
yen Urfa!.. En çetin imtihanlara tabi tutu-
lan peygamberlerin Medinesi Urfa!.. Tari-
hi İdris Nebi’yle, NUh Nebi’yle şereflenen 
Urfa!.. Hazreti İbrahim için yakılan ateşi 
suya, odunları da balığa dönüştüren Ur-
fa!.. Hazreti Eyüb’ün sabrıyla şifa bulduğu 
Urfa!.. Hazreti Elyasa’ya, Hazreti Şuayip’e, 
Hazreti Lut’a, Hazreti Musa’ya ev sahip-
liği yapan Urfa!.. Evliya Çelebi’nin Deyr-i 
Mesih dediği, Hazreti İsa’nın şehri Urfa!.. 
Hazreti Ömer’in yadigarı Urfa!.. Haçlı se-
ferlerinde kahramanlıklarıyla nam salan 
Urfa!.. Yavuz Sultan Selim’in emaneti Ur-
fa!.. Osmanlı’nın Rakka eyaletinin merkezi 
Urfa!.. Düşman işgaline karşı kıyama kal-
kan, yüreğinin ve bileğinin hakkıyla şanlı 
unvanını alan Urfa!.. Seni muhabbetle se-
lamlıyorum Urfa!..

Akçakale’yi, Birecik’i, Bozova’yı, 
Ceylanpınar’ı, Eyyübiye’yi, Halfeti’yi, 
Haliliye’yi selamlıyorum.  Harran’ı, 
Hilvan’ı, Karaköprü’yü, Siverek’i, 
Suruç’u, Viranşehir’i selamlıyorum. 
Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle, 
Şanlıurfa’nın tüm kadınlarını özellikle 
selamlıyorum. Şanlıurfa’nın tüm gençle-
rini selamlıyorum. 

Şanlıurfa’nın geçmişi ünlü şair Nabi’den 
Kazancı Bedih’e kadar binlerce kültür, sa-
nat, edebiyat insanıyla süslüdür. Soyadıyla 
da müsemma, hakikaten yıllara İbrahim 
Bey damgasını vurdu. Rabbim bu toprakla-
rın insanlarına sesin en güzelini, estetiğin 
en incesini, zarafetin en yakışanını, yüre-
ğin en yangınını vermiş. Ne diyor Ziya Pa-
şa, o meşhur Urfa Divanında:

Asaf ’ın mikdarını bilmez 

Süleyman olmayan

Bilmez insan kadrini

Alemde insan olmayan

Zülfüne dil vermeyen

Bilmez gönül ahvalini

Anlamaz hal-i perişanı

Perişan olmayan

Evet… Urfa sözün de, özün de, hikmetin de, 
nimetin de kıymetini bilir. 

Şanlıurfa’ya 45 Milyar  
Liralık Yatırım Yaptık

Urfa’yı ne kadar anlatsak, ne kadar yücelt-
sek azdır. Bu şehre hayranlığımızı anlat-
maya kelimeler yetmez. Biz Urfa’yı sevi-
yoruz, Urfa’nın da bizi sevdiğini biliyoruz. 
Bugüne kadar hep bizim yanımızda yer al-
dınız. İnşallah 31 Mart seçimlerinde de yol 
arkadaşlığımızı, bu kader arkadaşlığımızı, 
bu ahitleşmemizi çok daha ileriye taşıyaca-
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3 adet, Hilvan ve Bozova ilçeleri kıyısında 
ise 2 adet yanaşma yerleri yapmak üzere 
hazırlıklara başladık. 

GAP’ın en önemli şehri Şanlıurfa’dır. Son 
17 yılda inşa ettiğimiz sulama projeleri ile 
2 milyon 657 bin dekar zirai araziyi sula-
maya açarak, çiftçilerimize yıllık 1,1 milyar 
(katrilyon) liralık zirai gelir artışı sağladık. 
Yakın bir gelecekte Şanlıurfa’yı ülkemizin 
ve Dünya’nın önemli bir gıda üretim üssü 
haline getirmek için sulama yatırımlarına 
gece gündüz devam ediyoruz. Dev bir su 
kanalı inşa ederek, Atatürk Barajının su-
yuyla bölgemizde 2 milyon dekarın üzerin-
deki tarım arazilerinin sulanmasını sağla-
yacağız. Bu kanalla Şanlıurfa’dan Mardin’e 
adeta nehir akacak. Mümbit topraklara sa-
hip Suruç Ovasının sulanması vatandaşla-
rımızın bir asırlık hayaliydi... Suruç Tüne-
lini sizlerle birlikte hizmete açtık. Maliyeti 
2,5 milyar (katrilyon) lirayı bulan bu pro-
jeyle Suruç ilçe merkezi ve 134 yerleşim 
yerine ait toplam 951 bin dekar arazinin 
sulanmasını sağlamayı hedefliyoruz. Bu-
gün itibariyle projenin yüzde 60’ına denk 
gelen 563 bin dekar arazinin şebekesini 
tamamlayarak sulamaya açtık, kalanlarını 
da süratle tamamlıyoruz. 

Yaptığımız içme suyu arıtma tesisi, ter-
fi merkezleri ve ana dağıtım hatlarıyla 
Şanlıurfa’nın içme suyu ihtiyacını karşı-
ladık. Siverek’in ve 19 köyümüzün içme 
suyu ihtiyacını Atatürk Barajı Gölü’nden 
sağlayacağız. Ayrıca Viranşehir, Suruç, Hil-
van, Birecik ve Halfeti’ye de memba kali-
tesinde içme suyu temin edeceğiz… İçme 
suyu tesislerinin inşaatlarını ihale ettik, 

sözleşmelerini imzaladık. Bu ilçelerimize 
de önümüzdeki yıldan itibaren memba 
kalitesinde içme suyu temin edeceğiz. Böy-
lece bu yerleşim yerlerinin 2050 yılına ka-
dar içme suyu sorunu çözülmüş olacak.

Siverek’teki Taşıkara Barajı ile Birecik ilçe-
sindeki Mezra ve Karakız Barajlarının, ay-
rıca 4 adet göletin inşaatları sürüyor. 

Bu Trenden İnenler, Bir   
Daha Bu Trene Binemezler

Şanlıurfalı çiftçilerimize son 17 yılda top-
lam 9,7 milyar (katrilyon) lira tutarında 
tarımsal destek verdik. Bu yılın ilk üç ayı 
itibariyle ülke genelinde 8 milyar 777 mil-
yon liralık tarımsal destekleme ödemesi 
yapmış olacağız. 

Tarımsal sulamadaki elektrik tarifesinde 
yaptığımız yüzde 12’lik indirimi tüm ta-
rımsal faaliyetler için genişlettik. Gerek 
küçükbaş, gerekse büyükbaş veya kümes 
hayvancılığı yapan, seralarda ürün yetişti-
ren çiftçilerimiz de artık tarımsal sulama-
daki elektrik tarifesinin avantajlarından 
faydalanacak. Böylece çiftçilerimize yıllık 
500 milyon liralık destek sağlamış olduk. 
Özelleştirme öncesi elektrik borçlarıyla 
ilgili tüm faizleri silerek, anaparanın da 
Ekim 2020’den itibaren 5 yıl vadeyle öde-
nebilmesi imkânını getirdik. 

Şanlıurfa’da 17 yıl önce sadece bir Orga-
nize Sanayi Bölgesi varken, bugün bu sayı 
5’e yükseldi, istihdam da 20 bin 180 kişiye 
ulaştı.  Tabii bu sayılar Urfa’nın potansiye-
lini karşılamaktan çok uzaktır. Bunun için 

Eğitim ve Araştırma Hastanesidir. Ayrıca, 
1.700 yataklı Şehir Hastanemizin, 150 ya-
taklı Ceylanpınar Devlet Hastanemizin ve 
bunlarla birlikte 30 adet sağlık tesisimizin 
inşası sürüyor. Şehir Hastanemizi inşallah 
iki yıla kadar hizmete almayı planlıyoruz. 
Viranşehir Devlet Hastanemizi, 200 ya-
taklı bir ek bina yaparak büyüteceğiz. 250 
yataklı Balıklıgöl Devlet Hastanesini, 100 
yataklı Harran Devlet Hastanesini ve 42 
adet sağlık tesisini daha şehrimize kazan-
dıracağız.

“Mardin’de Hızlı Trenin   
Ne İşi Var” Diyenler Var

Şanlıurfa’da 13 bin 573 konut projesini ha-
yata geçirdik. İmar barışıyla 160 bin Şan-
lıurfalı vatandaşımızın sıkıntısını çözdük.

Şehrimizde faaliyet gösteren 7 adet atık su 
arıtma tesisi, belediye nüfusunun yaklaşık 
yüzde 80’ine hizmet veriyor. Şehir merkezi 
ve beldelerde hizmet verecek 5 adet atık su 
arıtma tesisinin proje çalışmaları devam 
ediyor.

Çakeri ve Dabakhane Camiinden Hasan 
Padişah Camiine, Eyüp Nebi Camiinden 
Eyyübiye’deki Nimetullah Camiine kadar 
Şanlıurfa’daki 63 ecdat yadigârı eserin res-
torasyonunu yaptık. Eyyübiye’deki Halil-
ür Rahman Camiinin, Pazar Camiinin, He-
kimdede Camiinin, Birecik’teki Mağaralı 
Camiinin, Siverek’teki Karakeçi Caminin 
ve medeniyetimizin birikimi daha pek çok 
eserin restorasyonları sürüyor. 

Ulaşımda, 29 kilometreden devraldığımız 
bölünmüş yol uzunluğunu, 548 kilometre 
ilaveyle toplamda 577 kilometreye çıkar-
dık. Yapımı devam eden Şanlıurfa-Bozova 
Yolunu, Şanlıurfa Kuzeybatı Çevre Yolunu, 
Birecik Şehir Geçişini, Akçakale-Ceylan-
pınar Yolunu ve Yaylak-Halfeti Yolunu bu 
yıl tamamlıyoruz. Siverek-Feribot yolu-Si-
verek çevre yolunu, Diyarbakır-Siverek-
Şanlıurfa yolunu ve Şanlıurfa-Akçakale 
yolunu ise önümüzdeki yıl tamamlıyoruz. 
Adıyaman-Kâhta-Siverek-Diyarbakır ka-
rayolunu ve Atatürk barajı üzerine inşa 
ettiğimiz Nissibi Köprüsünü bölgemize ka-
zandırdık.

Şanlıurfa’yı inşası halen devam eden Ada-
na-Gaziantep Hızlı Tren hattı üzerinden 
tüm Türkiye’ye hızlı tren ağıyla bağlıyo-
ruz. Dün Mardin’deydim. Mardin’e hızlı 
tren müjdesini verdim. Bölücü terör ör-
gütünün desteklediği malum partinin eş 
başkanı, “Mardin’de hızlı trenin ne işi var” 
demiş. Aynen Saadet Partisi gibi... Onun 
başındaki zat da “Sivas’ta hızlı trenin ne işi 
var” demişti. Yani Allah’tan şunu demedi 
“Mardin’de havaalanının ne işi var.” 

Yapımına daha önce başlanan Şanlıurfa 
GAP Havalimanını tamamlayarak sizlerin 
hizmetine sunduk. Havalimanımızın yol-
cu trafiği, geçtiğimiz yıl 854 bine ulaştı.

Keban Baraj Gölü’nde yolcu ve araç taşıma-
cılığı için 2 adet feribot imal ederek Şanlı-
urfalı kardeşlerimizin hizmetine sunduk. 
Atatürk Baraj Gölü’nde turizmi canlandır-
mak için Siverek kıyısı, Takoran Vadisinde 
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Bu Vatanı Bölmeye   
Kimsenin Gücü Yetmez

Biliyorsunuz ülkemizde, 1984 yılından be-
ri vahşi eylemler gerçekleştiren bir bölücü 
terör örgütü var. Bu örgüt bugüne kadar, 
en başta Kürt kardeşlerimiz olmak üzere 
sadece ülkemize ve milletimize zarar ver-
miştir. Doğmamış bebekleri, masum ço-
cukları öldürerek, nice evlere ateş düşür-
müştür.  Silahını, camide namaz kıldıran 
imamlarımıza, çocuklarımıza eğitim ver-
mek için çırpınan öğretmenlerimize, sağ-
lık görevlilerimize, yol yapan işçilerimize, 
ekmeğinin peşindeki çiftçilerimize, işinin 
başındaki esnafımıza çevirerek, savunma-
sız insanlarımızı hedef almıştır. Askerimi-
zin, polisimizin, korucularımızın karşısın-
da tutunamayanlar, silahsız vatandaşları-
mıza etmediklerini bırakmamışlardır. Bu 
örgütün, hiçbir zaman Kürt kardeşlerimi-
zin veya bölgemizdeki herhangi bir kesi-
min hakkını, hukukunu savunmak gibi bir 
derdi asla olmamıştır. Bunlar, ilk günden 
beri bölgemizde hep, bir takım güçlerin gö-
nüllü veya paralı taşeronluğunu yapmıştır. 

Dün öyleydi, bugün de öyle… Peki, Kürt 
kardeşlerimizin hiç sıkıntıları yok muydu? 
Elbette vardı. Yoksulluk vardı, ihmal edil-
mişlik vardı, baskı vardı, haksızlık vardı. 
Bu sıkıntılar Türkiye’nin her yerinde vardı, 
ama bu bölgede daha ağır bir şekilde yaşa-
nıyordu. Biz işte böyle bir Türkiye devraldık. 
Hemen kolları sıvadık, eğitimden sağlığa, 
ulaşımdan haberleşmeye, şehirleşmeden 
sosyal yardımlara kadar her alanda milleti-
mizin asırlık sıkıntılarına çözümler getirdik.

Görüntülerde de izlediğiniz gibi ‘Kürdis-
tan’ diyorlar. Bizim ülkemizde ‘Kürdistan’ 
diye bir bölge var mı? Bizim ülkemiz-
de Doğu Anadolu’muz var, Güneydoğu 
Anadolu’muz var, Karadeniz’imiz var, 
Akdeniz’imiz var, Orta Anadolu’muz var, 
Ege’miz var, Marmara’mız var. Biz de ‘Kür-
distan’ diye bir yer yok. Kürdistan Irak’ta, 
sizin bu ülkede yeriniz yok. Bizim bu top-
raklarımızı bölmeye, bu vatanı bölmeye 
kimsenin gücü yetmez ve yetmeyecek. 

Hem Ankara’yı milletimize yakın ettik, 
hem de biz 81 vilayeti, 922 ilçesi, 50 bin 
mahalle ve köyüyle, ülkemizin her köşesi-
ne gittik. Bütün bunları da terör örgütünün 
saldırılarına, döktüğü kanlara, baskılarına 
rağmen başardık. Sadece Doğu ve Güney-
doğu Anadolu Bölgemize yaptığımız kamu 
yatırımlarının tutarı 290 milyar (katril-
yon) liradır.  Bununla da kalmadık, hak 
ve özgürlük konusunda da, tarihte örneği 
görülmemiş adımlar attık. Bu ülkede Kürt 
kardeşlerimizin hakkını, hukukunu, kül-
türünü, onurunu korumak için gerçekten 
devrim niteliğinde işler yapan, korkusuzca 
risk alan biri varsa, o da biziz. Çünkü bizim 
inancımıza göre, insan sıfatıyla bu dünya-
ya gelen herkes aynı ölçüde hürmete, aynı 
ölçüde hizmete layıktır. Bizim inancımı-
za göre, aynı kıbleye yöneldiğimiz, aynı 
inancı paylaştığımız herkes kardeşimizdir. 
Aynı topraklarda yaşadığımız, aynı güzel-
likleri paylaştığımız, aynı sıkıntıları çekti-
ğimiz herkes, bu ülkenin eşit haklara sahip 
vatandaşıdır. 

Şanlıurfa’da, biri gıda ihtisas olmak üzere 
2 adet, Birecik, Siverek ve Viranşehir’de de 
birer adet olmak üzere toplam 5 yeni Orga-
nize Sanayi Bölgesi daha kuruyoruz. Tüm 
parsellerde faaliyet başladığında buralar-
da 39 bin kişilik yeni istihdam sağlayaca-
ğız. Birecik Organize Sanayi Bölgesinin e-
lektrik sorununu çözüyoruz. Şehrimize bir 
teknopark, bir ar-ge merkezi kurduk.

Şanlıurfalı iş insanlarımızı, girişimcile-
rimizi toplam 6,3 milyar (katrilyon) lira 
tutarında yatırım teşvikiyle destekleye-
rek, yaklaşık 54 bin kişilik ilave istihdam 
oluşturduk. Şehrimizdeki 40 bin 550 işye-
rimize toplam 1,1 milyar (katrilyon) liralık 
SGK prim teşviki verdik.

Şanlıurfa’ya, Eyyübiye’ye, Haliliye’ye, 
Viranşehir’e, Karaköprü’ye ve Siverek’e do-
ğalgazı getirdik. İnşallah bu yıl Birecik’e de 
doğalgazı getiriyoruz. İnşallah 31 Mart’tan 
sonra şehrimizi çok daha büyük hizmetler-
le buluşturacağız. 

Şanlıurfa!...

31 Mart’ta hizmet siyasetini tercih edi-
yor muyuz?

Şanlıurfa!..

31 Mart’ta memleket işi gönül işi diyen 
kadroları işbaşına getiriyor muyuz?

Şanlıurfa!..

31 Mart’ta tercihimizi istikrar ve güven-
den yana kullanıyor muyuz?

Şanlıurfa!..

31 Mart’ta şehrimizi gönül belediyeciliğiy-
le buluşturuyor muyuz?

Allah birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşli-
ğimizi daim etsin. 

Kardeşlerim,

Gördüğünüz gibi ülkemiz ve Urfa’mız için 
gece gündüz çalışıyoruz. Biz ülkemizi ve 
şehirlerimizi kardeşlikle büyütmek isti-
yoruz. Cumhurbaşkanı olarak şahsım, bü-
yükşehir belediye başkanı ve ilçe belediye-
leriyle el ele vererek, şehri daha iyi yerlere 
taşıyacağız. 

Vatandaşlarımız tezgâha ve oyuna gelme-
melidir. Çok tezgâhlar kuruluyor. Neymiş 
beyefendi aday olmamış, aday olmayınca 
dava bir tarafa bırakılıyor. Menfaat ne-
redeyse oraya gidiyor. Ne diyorlar, “Ben 
kazanınca tekrar AK Parti’ye geleceğim.” 
Bu trenden inenler, bir daha bu trene bi-
nemezler. Bu davada bu treni terk eden-
leri, kusura bakmasınlar, bu can bu tende 
oldukça, bir daha bu trene kabul etmeyiz. 
Onun için de emaneti emin ellere teslim 
ettik, onlarla yola devam ediyoruz. 

Biz milletimizi birlikle, beraberlikle, daya-
nışmayla geleceğe taşımak istiyoruz. Biz 
şehirlerimizi hizmetle, muhabbetle, yatı-
rımla geliştirmek istiyoruz. Buna karşılık 
birileri ısrarla bölücülük fitnesini içimize 
sokmaya ve büyütmeye çalışıyor. 
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İşte bu anlayışla, neredeyse 1,5 asırdır 
bu ülkenin gündemini işgal eden “Kürt 
sorunu”nu ortadan kaldırmak için her şeyi 
yaptık ve hamdolsun başarıya ulaştık. Bu-
gün artık Türkiye’de Kürt sorunu yoktur. 
Bugün Türkiye’de sadece bölücü terör ör-
gütü sorunu vardır. Bugün Türkiye’de sa-
dece terör örgütü üzerinden siyasi ve tica-
ri olarak nemalanan kesimlerin yol açtığı 
kirlilik sorunu vardır. 

Kardeşlerim,

Biz rabiamızda ne diyoruz:

Tek Millet diyoruz. Ne demek tek mil-
let? Bu ülkede yaşayan herkes Türk’üyle, 
Kürt’üyle, Arap’ıyla, Çerkez’iyle, Boşnak’ıy-
la, Gürcü’süyle, Roman’ıyla, etnik kökeni-
ne bakılmaksızın aynı millettir. Bizim mil-
let anlayışımız işte budur. 

Tek Bayrak diyoruz. Bu bayrağa rengi-
ni veren şehit kanları, hepimizin ecda-
dının ortak mücadelesini temsil ediyor. 
Çanakkale’ye gidin, ülkemizin ve coğraf-

yamızın dört bir yanındaki şehitlikleri-
mize gidin göreceğiniz şudur:  Oralarda 
Urfalısıyla Bursalısı, Diyarbakırlısıyla 
Trabzonlusu, Anteplisiyle Kastamonulu-
su, Bingöllüsüyle Çorumlusu, Kerküklü-
süyle Üsküplüsü, Haleplisiyle Selaniklisi 
koyun koyuna yatıyor. Aynı şekilde terör-
le mücadelede, 15 Temmuz’da verdiğimiz 
şehitlerimize bakın, 81 vilayetimizin her 
birinden evlatlarımızı, kardeşlerimizi gö-
rürsünüz. Şehitlerimizin, gazilerimizin, 
bayrağımızın yapmadığı ayrımı milletimi-
ze yapanlar, alçağın ta kendisidir. 

Tek Vatan diyoruz. Bu ülkenin 780 bin 
kilometrekaresinin her bir karışı bizim 
vatanımızdır. Hiç kimsenin namusumuz 
olarak gördüğümüz vatanımıza, evimize, 
mahremimize el sürmesine izin vermeyiz. 

Tek Devlet diyoruz. Bizim son devletimiz 
olan Türkiye Cumhuriyeti Devletinden 
başka devletimiz yoktur. Kendine başka 
devlet arayan, evet, istediği yere gidebilir. 

Kalın sağlıcakla.

Elazığ!..

Gakkoşlar diyarı Elazığ… Hamuru aşkla 
karılan Elazığ… Fırat gibi asil, Fırat gibi 
vakur Elazığ… Coşkusu güzel, insanı gü-
zel, muhabbeti güzel, Dedem Korkut edâlı 
Elazığ… Türküleriyle Anadolu’yu bir ocak 
gibi ısıtan Elazığ… Toprağında sahabeleri, 
serdengeçtileri, şehitleri ağırlayan Elazığ… 
Selçuklunun, Artuklunun, Yavuz’un ema-
neti Elazığ… 23’ü 2023’e taşımak için can 
atanların şehri Elazığ… 

Bugün seni bir kez daha yürekten selam-
lıyorum!.. Ağın’ı, Alacakaya’yı, Arıcak’ı, 
Baskil’i, Karakoçan’ı, selamlıyorum. 
Keban’ı, Kovancılar’ı, Maden’i, Palu’yu, 
Sivrice’yi selamlıyorum. Buradan Elâzığ’ın 
tüm ilçelerindeki, mahallelerindeki kar-
deşlerime selamlarımı gönderiyorum. 

Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında-
ki Elazığlı kardeşlerime de bu meydandan 
muhabbetlerimi gönderiyorum. Asırlardır 
bu toprakları kanlarıyla vatanımız olarak 

Bu Millet, Milli İradeye Tünel 
Kazılmasına Asla Göz Yummaz

Elazığ Mitingi | Elazığ | 9 Mart 2019
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niz, inandığınız için sizlere teşekkür ediyo-
rum. Şahsıma ikinci kez Türkiye Cumhur-
başkanı olarak sizlere hizmet etme şerefi 
verdiğiniz için her birinize şükranlarımı 
sunuyorum.

Bugüne kadar olduğu gibi inşallah bundan 
sonra da Elazığ’ın teveccühüne layık olaca-
ğız. İlk günkü aşkla, ilk günkü sevdayla, 
ilk günkü heyecanla Elâzığ’la beraber tüm 
Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. Bu 
güzel vatanı el birliği, gönül birliği için-
de inşallah yeni başarılara, yeni zaferlere 
taşıyacağız. Şimdi bir kez daha sizlerden 
destek istiyorum.  Sizden bir kez daha kar-
deşliğimize, yatırımlarımıza, 82 milyonun 
birlik ve beraberliğine sahip çıkmanızı 
bekliyorum. Elazığ’ın 31 Mart’ta bir kez 
daha sandıkta “İstikrar sürsün, Türkiye 
büyüsün” demesini bekliyorum.

Şimdi sizlere buradan soruyorum.

Hazır mıyız?

Elazığ!..

31 Mart’ta şehrine sahip çıkıyor musun?

Elazığ!..

31 Mart’ta ülkene sahip çıkıyor musun?

Elazığ!..

31 Mart’ta sandığa, demokrasiye sahip çı-
kıyor musun?

Elazığ!..

31 Mart’ta mührü gönül belediyeciliğine 
vuruyor musun?

Rabbim Gakkoşlardan razı olsun.

Kardeşlerim,

Siyaset, özünde bir yarıştır, rekabettir, mü-
cadeledir. Siyaset bileğinin gücüyle değil; 
sözün gücüyle kalpleri kazanmaktır. Siya-
set, insanları ortak değerler, ortak idealler 
etrafında bir araya getirme sanatıdır. Si-
yaset ayrıştırmak için değil birleştirmek; 
kutuplaştırmak için değil gönülleri buluş-
turmak için yapılır. Her kim siyaseti insa-
nımızı birbirine kırdırmanın aracı haline 
getiriyorsa, açık söylüyorum, o, bu millete 
ihanet içindedir. Her kim miting meydan-
larını iftira kürsüsüne çeviriyorsa, o sade-
ce kendi itibarını değil; siyasetin itibarını 
da yok ediyor demektir. Geçmişte Türkiye 
bu tarz pek çok siyasetçi görmüştür. Bu 
millet yalanlarıyla, iftiralarıyla siyaseti kir-
leten, siyaseti lekeleyen birçok kifayetsiz 
görmüştür. Bu ülke, CHP’nin milletvekili 
pazarlığı yaptığı Güneş Motel rezaletini, 4 
senede 6-7 parti değiştiren fırıldakları biz-
zat görmüş, yaşamıştır. 

Millet, siyasetin kalitesini artırmak yeri-
ne seviyesini aşağıya çekenleri bir yolunu 
bulup sandıkta def etmiştir. Günlük hayat-
ta yalancının mumu yatsıya kadar yanar. 
Siyasette ise yalancının mumu en fazla 
seçime kadar yanar. Seçim sandığı önüne 
gelince bu millet yalancıya dersini muhak-
kak verir. Tarihimiz, bühtanla seçim kaza-

mühürleyen aziz şehitlerimize Allah’tan 
rahmet niyaz ediyorum. 2 yıl önce son 
mermisine kadar teröristlerle çarpışarak, 
büyük bir katliamı engelleyen Şehit Fethi 
Sekin’i ana ocağında rahmetle yâd ediyo-
rum. Terörle mücadele şehitlerimizi, 15 
Temmuz şehirlerimizi, bölücü terörün 
bizden kopardığı tüm canları hürmetle 
anıyorum. Bu millet; şehitleriyle yaşar, 
şehitleriyle var olur. Bu ülke, ömürlerinin 
baharında bir gül gibi kara toprağa düşen 
yiğitlerin kahramanlıklarıyla ayaktadır. 
Bu vatan, kınalı kuzularını “Ya şehit ol, ya 
gazi” diyerek cepheye gönderen anaların 
fedakârlıklarıyla ayaktadır. Fethi Sekin gi-
bi vatan-millet sevdalıları oldukça, Türki-
ye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. 
Rabbim tüm şehitlerimizden, gazilerimiz-
den razı olsun diyorum.

14 ay sonra tekrar Elâzığ’da olmaktan, siz 
Gakkoşlarla hasret gidermekten büyük 
memnuniyet duyuyorum. Bugün yine ma-
şallahınız var. Bugün yine Fırat gibi coşan 
bir Elazığ var. Bugün yine partisine, dava-
sına, Milletin Adamına sahip çıkan vefakâr 
bir Elazığ var. 31 Mart’ta iftiracı müptezel-
lere edep dersi, ahlak dersi, insanlık der-
si vermeye hazırlanan bir Elazığ var. 31 
Mart’ta 4‘lü yalan çetesine dürüstlük dersi 
vermeye can atan Gakkoşlar var. 31 Mart’ta 
Kandil’in mızıkacılarına sandıkta milli şa-
marı indirmeyi iple çeken bir El Aziz var. 
Bu meydanda yalan yok, iftira yok; sadece 
aşk var, samimiyet var. Bu meydanda ha-
karet-bühtan yok; sadece dürüstlük, ne-
zaket var. Bu meydanda zillet yok; sadece 
beka var; bağımsızlık, milli gurur var. Bu 
meydanda gerektiğinde bölücüleri demir 

yumruk olup ezen yiğitler var. Bu meydan-
da kutuplaşma değil; sadece kardeşlik, mu-
habbet var. Rabbim bu meydanı, bu sevda-
yı kem gözlerden, nazarlardan saklasın. 
Rabbim yol arkadaşlığımızı, dayanışma-
mızı daim eylesin. Dostluğunuz, muhabbe-
tiniz için her birinize teşekkür ediyorum.

Dün malum Dünya Kadınlar Günüydü. Bi-
zim için Dünya Kadınlar Günü bir gün de-
ğildir. Dünya Kadınlar Günü, Batı’nın bir 
anlayışıdır. Bizim için kadınlar günü, her 
gündür. Niye? Ana her gün var mı? Var. 
Ana yoksa insan yok, ana varsa insan var. 
Annenin ayağının altını öpüyor musun? 
Hep öpün, anaların ayağının altında cen-
netin kokusu var. 

Elazığ!.. 31 Mart’ta Mührü   
Gönül Belediyeciliğine  
Vuruyor musun?

Elazığ vefadır, samimiyettir. Elâzığ milli 
iradenin kalesidir. Bunun için de Elazığ 
hep bizim yanımızda oldu, bizlere sahip 
çıktı. Türkiye’nin en sancılı dönemlerinde 
Gakkoşlar, oylarıyla, destekleriyle, duala-
rıyla bizim yolumuzu aydınlattı. Cumhuri-
yet Mitinglerinden Gezi Olaylarına, terörle 
mücadeleden 15 Temmuz ihanetine kadar 
Elazığlı önce millet dedi, önce memleket 
dedi, önce demokrasi ve istikrar dedi. Son 
olarak 24 Haziran’da yüzde 70 gibi rekor 
bir oy oranıyla Elazığ yine bizi bağrına bas-
tı. Elazığ, 24 Haziran’da yüzde 54,6 ile AK 
Partiyi, yüzde 68,1 ile Cumhur İttifakı’nı 
zirveye taşıdı. Bu kardeşinize güvendiği-
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ler dediği Denizliler” diyerek selamlıyor-
lar. Ertesi gün tezgâhı Aydın’da “Cumhur-
başkanının terörist dediği efeler” diyerek 
devam ettiriyorlar. Anlaşılan bu mızıkacı-
lar önümüzdeki 21 gün boyunca gittikleri 
her şehri, her ilçeyi, her bir vatandaşımızı 
“teröristler” diye selamlayacaklar. Şaka ba-
hanesiyle önlerine çıkan herkese “terörist” 
damgası vurmaya, benim milletime haka-
rete devam edecekler.

İnşallah Elazığ’a geldiklerinde aynı hata-
ya burada da düşmezler. Denizli’deki, Ay-
dın’daki rezaleti inşallah burada tekrar-
lamazlar. Şehitler, gaziler, yiğitler, kahra-
manlar otağı Elazığ’da, inşallah sizleri  “te-
röristler” diye selamlamazlar. Çünkü tıpkı 
Denizlili, Aydınlı kardeşlerim gibi Gakkoş-
lar da hassastır. Kandil’in mızıkacıları şa-
kalaşacak, komiklik yapacak, gülecek- eğ-
lenecek diye “terörist” yaftasına tahammül 
etmez. Gakkoş’a şakadan da olsa “terörist” 
denmez. Aydınlı Efelere, Maraşlı Edelere, 
Karadenizli Uşaklara, Erzurumlu Dadaş-
lara eğlence olsun diye  “terörist” denmez. 
Bunun adı şaka değil, komiklik değil, olsa 
olsa hadsizliktir, edepsizliktir. 

Elbette biz bunların “şaka” diyerek paça-
larını sıyırmaya çalıştığı iftiralarla, büh-
tanlarla mahkemede hesaplaşacağız. Mil-
letimiz de onlara 31 Mart’ta sandıkta en 
büyük şakayı yapacak. 31 Mart günü mil-
let, bunlara şaka nasıl olurmuş sandıkta 
gösterecek. 

Hanımefendi, Sen ‘Kürdistan’ 
Diyenle Omuz Omuza Yürüyorsun 

Kardeşlerim,

İşte muhalefet bu; muhalefetin seviyesi, 
kapasitesi, çapı bu… Bunlardan ne köy o-
lur, ne de kasaba… Bunların ne size hizmet 
gibi bir dertleri, ne de Türkiye’nin geleceği 
ile ilgili bir projeleri var. Bunların ne si-
yasette dürüstlük gibi bir değerleri, ne de 
ülkemizin bekası gibi bir hassasiyetleri 
var. Bunların tek hedefi koltuklarını koru-
mak, çıkarlarını korumak, rant kapısı ola-
rak gördükleri 3-5 belediyeyi korumak… 
Bunların gayesi bize hakaret ederek, bölü-
cü örgütün uzantılarıyla girdikleri ittifakı 
gizlemek… 

Bakınız, CHP’nin Hatay Belediye Başkanı 
bir köyün yol meselesiyle ilgili “Oy verir-
seniz hizmet alırsınız” diyor. Şu kafaya, 
mantığa bak. Hanımefendi, bu belediye 
başkanından niye bahsetmiyorsun? Böyle 
siyaset olur mu? Böyle belediye başkanlığı 
olur mu? 

Gittikleri her yerde bizi eleştiriyorlar. An-
cak bölücü örgütün uzantılarının tehdit-
lerine, şantajlarına tek kelime etmiyorlar. 
Buyurun onu da izleyelim. ‘Kürdistan’ 
diyorlar. Bizim ülkemizde ‘Kürdistan’ 
diye bir bölge var mı? Bizim ülkemiz-
de Doğu Anadolu’muz var, Güneydoğu 
Anadolu’muz var, Karadeniz’imiz var, 
Akdeniz’imiz var, Orta Anadolu’muz var, 
Ege’miz var, Marmara’mız var. Biz de ‘Kür-
distan’ diye bir yer yok. Kürdistan Irak’ta, 
sizin bu ülkede yeriniz yok, defol oraya git. 

nacağını düşünen çapsızlarla doludur. Ta-
rihimiz projeleriyle değil de, laf cambazlık-
larıyla milletin gönlüne gireceğine inanan 
bir kifayetsiz muhterisler çöplüğüdür.

Bu Millet Popülizme, Hakarete, 
Yalana Asla Prim Vermez

Hamdolsun biz 40 senedir siyasetin için-
deyiz, sizlerin huzurundayız. Yaşantımızla, 
kişiliğimizle, fikirlerimizle, meydanlarda 
söylediklerimizle, icra makamında yapıp-
ettiklerimizle 82 milyonun karşısındayız. 
Bu 40 yıllık siyasi hayatımız boyunca her 
türlü insanı, her türlü karakteri, her türlü 
siyasetçi tipini gördük. Ülkesine hizmet 
edenleri de, çıkarlarına tapanları da gör-
dük. Milletin emanetini koruyanları da, 
ona ihanet edenleri de gördük. Darbecilere 
direnenleri de, hainlerle anlaşıp tankların 
arasından sıvışanları da gördük. Önce dev-
let-önce beka diyenleri gördük, 3-5 oy için 
terör örgütlerine taşeronluk yapanları da 
gördük. Demokratları da, özgürlükçüleri 
de gördük; yasaklar sürsün diye anayasa 
mahkemesi kapısında nöbet tutanları da 
gördük. Bu tiplerin hepsini milletimizin 
desteğiyle son 17 senede 14 kez sandığa 
gömdük. “Muhtar bile olamaz” diyenleri 
de, bize ömür biçenleri de Allah’a hamdol-
sun hezimete uğrattık.

Kardeşlerim,

Bizim insanımız, basiret ve feraset sahibi-
dir. Bizim insanımız kime oy vereceğini, 
kime yetki vereceğini, kimi yeri-zamanı 

gelince sandıkta tasfiye edeceğini çok iyi 
bilir. Bu millet popülizme, hakarete, yala-
na asla prim vermez. Bu millet bölücüler-
le işbirliği yapıp milli iradeye tünel kazıl-
masına asla göz yummaz. Benim milletim 
projeye oy verir, esere oy verir; doğruluğa, 
dürüstlüğe, samimiyete oy verir. Benim 
milletim hizmet siyasetine, kardeşlik siya-
setine, birlik-beraberlik siyasetine oy verir. 
Benim Elazığlı kardeşim vicdan terazisin-
de her şeyi en hassas biçimde tartar, ölçer, 
biçer; ona göre kararını verir. Bu millet,  
kendini hafife alanı, aşağılayanı, azarlaya-
nı; milletin aklıyla, hafızasıyla alay edeni, 
er ya da geç ama mutlaka sandığa gömer.

Biliyorsunuz biz yıllardır CHP’nin başın-
daki zatın yalanlarıyla uğraşıyoruz. CHP 
Genel Başkanı’nın şahsımıza attığı ifti-
ralardan dolayı 2,5 milyon lira tazminat 
kazandık. İnşallah mahkeme kararları 
kesinleşince, Bay Kemal’den alacağımız 
tazminatları Mehmetçik Vakfımıza bağış-
layacağız. Atalar “Üzüm üzüme baka baka 
kararır” diyor. Bay Kemal’in yalan furyası-
na son günlerde İttifak Ortakları da katıl-
dı. HDP’li eş başkanlar bir taraftan, hanı-
mefendi diğer taraftan sürekli bize iftira 
atıyor. Dağdan aracılarla pusula geliyor, 
emir geliyor, direktif geliyor; hemen ertesi 
gün Kandil’in mızıkacıları bize saldırıyor-
lar. Denizli’de ortak miting düzenliyorlar; 
millete projelerini, eserlerini,  yaptıklarını 
ve yapacaklarını anlatmak yerine, bize ve 
halkımıza bühtan ediyorlar. Denizlili kar-
deşlerimizi “Cumhurbaşkanının terörist-
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Şimdi Hanımefendi nasıl beğendin mi? 
Bak ‘Kürdistan’ diyor. Hanımefendi, sen 
onunla omuz omuza yürüyorsun. Sen, 
Erdoğan’ın ağzından kalkıp da halkına 
‘terörist’ ifadesini kullandığını asla ispat 
edemezsin. Edemeyeceğin için de bunun 
bedelini ödeyeceksin. Senin ortağın o da ö-
düyor işte, sen de ödeyeceksin. HDP ödeye 
ödeye zaten bitmiyor. O da ödeyecek. Bak 
şu anda birileri cezaevinde süre dolduru-
yor. FETÖ’cüler dolduruyor. Aynı yola sen 
de düşebilirsin. Niye? Çünkü bu ülkenin 
Cumhurbaşkanı’na iftira atamazsın, yalan 
söyleyemezsin. Türkiye yol geçen hanı de-
ğildir, bir hukuk devletidir. 

İşte bunlara tavır almak yerine, her de-
fasında bize hakaret ediyorlar. Benim 
CHP’ye, İyi Parti’ye, Saadet’e gönül ver-
miş kardeşlerime bu gerçekleri hiç an-
latmıyorlar. Kandil’e tek laf edemiyorlar. 
Pensilvanya’ya tek kelime söyleyemiyorlar. 
YPG’ye, PYD’ye tek bir eleştiri getirmiyor-
lar. Vatandaşın rızkına, lokmasına musal-
lat olan fırsatçılara karşı tek bir cümle da-
hi kuramıyorlar.

Kardeşlerim,

Bu çapsızlar hangi iftirayı atarsa atsın, bi-
zim tek bir gündemimiz var. Bizim derdi-
miz millet, hedefimiz hizmet... Biz gönül-
ler yapmak, gönül kazanmak için çalışıyo-
ruz. O güzel Harput türküsünde denildiği 
gibi; 

“Kar mı yağmış şu Harput’un başına 

Kurban olam toprağına taşına”

Evet, bizler de sizin için, Elazığ için, taşı-
na toprağına kurban olduğumuz vatanı-
mız için gece-gündüz demeden ter dökü-
yoruz. Bu anlayışla son 17 yılda Elâzığ’a 
toplam 14 milyar (katrilyon) lira tutarın-
da yatırım yaptık. Çocuklarımız en rahat 
ortamlarda eğitim alsınlar diye 2 bin 289 
adet yeni derslik inşa ettik. Fırat Üniver-
sitemize fakülte, enstitü, meslek yükse-
kokulu ve diğer yüksekokullardan oluşan 
11 eğitim kurumu daha ekledik. Bugün 
42 binden fazla öğrencisi olan üniversite-
mizin öğrenci sayısı son 17 yılda 25 bin 
artış gösterdi. Yükseköğrenim öğrencileri 
için 5 bin 545 kişi kapasiteli yurt binaları 
açtık. Bu yıl merkezde 1.750 kişi kapasi-
teli yükseköğrenim yurdu daha açıyoruz. 
Önümüzdeki birkaç yıl içinde ise Elâzığ, 
Keban, Kovancılar ve Sivrice’de toplamda 
2 bin 250 kişi kapasiteli 6 adet yeni yurt-
lar daha açacağız.

Elazığ ve Kovancılar’da gençlik merkezi, 
spor salonu inşa ettik. Elâzığ sporcu fabri-
kasının yapımı Baskil, Palu ve Karakoçan 
Gençlik Merkezlerimizin ihale süreçleri 
devam diyor. Mevcut stadımızı yıktık, si-
ze söz verdiğimiz gibi 20 bin seyirci kapa-
siteli Elazığ stadyumumuzu temel atma 
aşamasına getirdik. 

Hızlı Treni Benim Kürt  
Kardeşime Çok Görüyorlar

Elazığ’da eski Emniyet Müdürlüğü alanın-
da bir Millet Bahçesi’nin yapımına çok ya-
kında başlıyoruz.
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rajıyla, Elazığ merkez yanında Kovancılar, 
Akçakiraz, Yazıkonak, Yurtbaşı, Mollaken-
di Belediyeleri ile Şahinkaya ve Sarıçubuk 
köylerinin içme suyu meselesini kökünden 
çözeceğiz. Bu projenin 143 kilometrelik i-
sale hattının ve içme suyu arıtma tesisinin 
inşası devam ediyor. Gevla Çayı üzerinde 
Elazığlı vatandaşlarımızın hasretle bekle-
diği Kanatlı Barajı’nın inşaatında yüzde 90 
ilerleme sağladık. Bu baraj ile Demirci ve 
Kuşçu ovalarında 71 bin dekar araziyi mo-
dern sulama sistemleriyle sulayacağız. Son 
17 yılda Elazığ’da tamamladığımız sulama 
tesisleriyle toplam 39 bin dekar araziyi 
sulamaya açtık. Yakında bitecek tesislerle 
240 bin dekar arazi daha sulamaya açıla-
cak. 147 bin dekar araziyi sulayacak Ulu-
ova sulamasının birinci kısmının yapımı 
sürüyor.

Son 17 yılda Elazığlı çiftçilerimize 888 
milyon lira tarımsal destek verdik. Türkiye 
genelinde bu yılın Ocak-Şubat döneminde 
çiftçilerimize 5 milyar liralık destekleme 
ödemesi yaptık. Mart ayı içerisinde 3 mil-
yar 716 milyon liralık destekleme ödemesi 
daha yapıyoruz. Böylece yılın ilk 3 ayında 
çiftçilerimize 8 milyar 777 milyon liralık 
bir desteği sağlamış olacağız. Elazığlı çift-
çilerimiz bu ödemelerden paylarına düşe-
ni alacaklar. 

Elazığ’a, Karakoçan’a, Kovancılar’a, 
Palu’ya, Akçekiraz ve Sarıcan beldeleri-
mize doğalgazı getirdik. Birkaç yıla kadar 
Sivrice’ye de doğalgazı getireceğiz.

Sizlerden Sandıklara Gözünüz 
Gibi Bakmanızı Rica Ediyorum

Elâzığ’da son 17 yılda bir organize sanayi 
bölgesi, bir teknopark, bir ar-ge merkezi 
kurduk. Mevcut organize sanayi bölgesini 
büyütürken, bir yenisini daha kurmak için 
de gereken adımları attık. Buraların da ü-
retime geçmesiyle 18 bin kişilik ilave istih-
dam oluşacak. Elâzığ’a bir Endüstriyel Ta-
sarım Merkezi kuruyoruz. Ayrıca Elâzığ’da 
Nitelikli İşgücü ve Yenilikçi Girişimci Ye-
tiştirme Merkezi tesis ediyoruz. Elâzığ’ın 
önemli bir üs haline gelmesi için Doğukent 
Mahallemizde bir fuar merkezi kuruyoruz. 
Elazığlı girişimcilerimize toplam 4,2 mil-
yar (katrilyon) lira tutarında yatırım teş-
viki sağladık, yaklaşık 10 bin 750 kişilik 
ilave istihdam oluşturduk. Şehrimizdeki 
yaklaşık 24 bin işyerimize toplam 623 mil-
yon liralık SGK prim teşviki verdik.

Biz Elâzığ’ı, Elazığlıyı destekledik, destek-
lemeye de devam ediyoruz. Hamdolsun 
desteklerimizin meyvelerini, özel sektö-
rümüzün son zamanlarda burada yaptığı 
yatırımlarla alıyoruz. Özel sektör firma-
larımız tekstilden turizme, elektrikli mo-
tordan hayvancılığa, jeotermalden kerevit 
işlemeye kadar farklı alanlarda binlerce 
Elazığlıya istihdam dağlayacak projelere 
imza atıyor. Tüm bu yatırım hamlelerinin 
artarak devam etmesi için 31 Mart’ı başa-
rıyla atlatmamız lazım.

31 Mart çok önemli… Sizlerden 31 Mart’a 
kadar çok çalışmanızı istirham ediyorum. 

İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, şehit ya-
kınlarımıza, yaşlılarımıza, engellilerimize 
toplam 1,5 milyar (katrilyon) liralık destek 
verdik.

Sağlıkta, toplamda 1.293 yataklı 8 hastane-
den oluşan toplam 36 adet tesisi şehrimi-
ze kazandırdık. Elazığ Şehir Hastanemizi, 
1.038 yataklı olarak hizmetinize sunduk. 
Nasıl Şehir Hastanemizden memnun mu-
sunuz? Arıcak Entegre İlçe Hastanemizin 
yapımıyla, 18 sağlık tesisimizin plan-proje 
ve ihale süreci devam ediyor. Ayrıca şehri-
mize inşa edeceğimiz 150 yataklı Palu-Ko-
vancılar Bölge Hastanesinin de proje çalış-
maları sürüyor.

Elâzığ’da son 17 yılda 10 bin 24 konut 
projesini hayata geçirdik. İmar barışıyla 
Elâzığ’da 33 bin 500 vatandaşımızın sıkın-
tısını çözdük. Elazığ deprem riski olan il-
lerimizden biri maalesef… Karakoçan-Baş-
yurt beldesi merkezli olarak 8 Mart 2010 
tarihinde yaşanan depremde, 51 vatan-
daşımızı kaybetmiştik. Kentsel dönüşüm 
çalışmalarımızla Elâzığ’da 3 bin 737 adet 
riskli konut ve işyerinin yıkımını gerçek-
leştirdik. Hak sahiplerine 22,5 milyon lira 
tutarında kira yardımı yaptık.

Harput 1.400 yıllık medeniyet birikimi-
mizin tescillerinden biridir. Harput Arap 
Baba Mescidi ve Türbesinden Fethi Ahmet 
Baba Türbesine, Palu Cimşitbey Camii ve 
Türbesinden Ulu Camiye kadar Elâzığ’daki 
36 tarihi eserimizi restore ettik.

Ulaşımda, 33 kilometreden devraldığımız 
bölünmüş yol uzunluğuna 322 kilomet-

re ekleyerek, toplamda 355 kilometreye 
çıkardık. Maden Tünelini ve Karamağara 
Köprüsünü tamamlayarak trafiğe açtık. 
Elâzığ’da toplam 40 adet köprü yaptık. Kö-
mürhan Köprüsü, tüneli ve bağlantı yolla-
rı projemizde Kömürhan Tünelinin beton 
kaplamasını tamamladık, inşallah bu yıl 
içinde trafiğe açıyoruz. Elazığ-Harput yolu 
ile yol güzergâhındaki köprü ve kavşakla-
rın tamamını, Elazığ-Malatya ayrımı-Kuş-
sarayı yolunu, Elazığ- Pertek yolunu bu yıl 
bitiriyoruz. Elazığ-Bingöl yolunu seneye, 
Elazığ-Sivrice ayrımı-Maden yolunu ise bir 
sonraki yıl tamamlıyoruz.

Toplam maliyeti 2 milyar (katrilyon) lira 
olan Palu-Genç-Muş Demiryolunu deplase 
ederek tamamlayıp hizmetinize sunduk. 
Malatya-Elazığ ve Elazığ-Diyarbakır hızlı 
tren projelerimizin etüt çalışmaları devam 
ediyor. Dün Mardin’deydim. Mardin’e hız-
lı tren müjdesini verdim. Bölücü terör ör-
gütünün desteklediği malum partinin eş 
başkanı, “Mardin’de hızlı trenin ne işi var” 
demiş. Allah’tan şunu demedi “Mardin’de 
havaalanının ne işi var.” Fakat benim mille-
tim hala bu adamlara niçin oy veriyor diye 
şaşıyorum. Hızlı tren benim Kürt kardeşi-
me çok mu? 

Kardeşlerim,

Elazığ Havalimanımızın 2003 yılında 40 
bin olan yolcu trafiği, geçtiğimiz yıl 1 mil-
yon 21 bini geçti.

Elazığ’a 13 baraj inşa ettik, 3 baraj ve 1 
gölet daha inşa ediyoruz. Hamzabey Ba-



123

Yeni Türkiye Vizyonu | YENİDEN DİRİLİŞ YOLUNDA-4Recep Tayyip ERDOĞAN

122

Unutmayın sandık asla ihmale gelmez. 
Sandık asla boş bırakmaya gelmez. Sizler-
den sandıklara gözünüz gibi bakmanızı ri-
ca ediyorum.

Elazığ!..

31 Mart’ta milli iradeye bir kez daha sahip 
çıkmaya hazır mısın?

Elazığ!..

31 Mart’ta istikrar ve güven ortamına de-
vam diyor musun?

Elazığ!..

31 Mart’ta Büyük ve Güçlü Türkiye için ye-

ni bir şahlanışa var mısın?

Maşallah…

Belediye başkan adaylarımızı sizlere ema-
net ediyorum. Elazığ’dan yine bu seçimler-
de rekor bekliyorum.

Diyarbakır!..

Coğrafyamızın nazlı gelini Dicle’nin yağız 
evladı Diyarbakır!.. Gönlü nehirleri gibi 
coşkun, toprakları Dicle ve Fırat’ın sula-
rıyla bereketli Diyarbakır!.. Karacadağ gibi 
sağlam duruşlu, binlerce yıllık kadim şehir 
Diyarbakır!..

“Seni, baharmışın gibi düşünüyorum.

Seni, Diyarbekir gibi düşünüyorum.”

İşte böyle diyen sevgiye, hasrete, vuslata 

dair şiirlerin ilham kaynağı Diyarbakır!..

“Diyarbakır etrafında bağlar var

Fitil işler yüreğimde yaram var

Sen gidersen benim başka kimim var

İsterem ki bir gün evvel gelesin”

Diyarbakır Türkiye’dir, 
Türkiye de Diyarbakır’dır

Diyarbakır Mitingi | Diyarbakır | 9 Mart 2019
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mal edilmişlik batağına itilmişti. Maalesef, 
Diyarbakır’ın başına bir de terör örgütü be-
lası karabulut gibi çökmüştü. Diyarbakır’ı 
terör örgütünün zulmünden kurtardıkça 
şehrimizin çehresinin nasıl değişmeye baş-
ladığını en iyi sizler biliyorsunuz. 

Artık 10 sene öncesinin Diyarbakır’ı yok, 
İstanbul’a adeta örnek bir Diyarbakır var. 
Bu terör örgütü kalıntılarıyla bugünlere 
gelmedik. Bu noktaya kayyım kardeşleri-
mizle geldik. Onlar, devletin kendilerine 
gönderdiği parayı Diyarbakır’a harcadılar. 

Birileri halkın mesajını yanlış anladı. Bu 
halkın kendilerine verdiği 80 milletveki-
liyle ve 100’ün üzerinde belediyeyle şe-
hirlerimize ve ülkemize hizmet edecekleri 
yerde, gidip siyasi söylemlerini bir avuç 
marjinale, iradelerini de terör örgütüne 
teslim ettiler. Devletin belediyelere, vatan-
daşlarımıza hizmet için verdiği araçları ve 
imkânları altyapı eksiklerini gidermekte 
değil, çukur kazmakta kullandılar. Terö-
ristlere verdikleri destekle, oralarda ya-
şayan insanlarımıza ve esnafımıza hayatı 
zehir ettiler. 

Biz ne yaptık? Teröristleri kazdıkları çu-
kurlara gömdük. Bu ülkede tek bir devle-
tin olduğunu, onun da Türkiye Cumhuri-
yeti Devleti olduğunu gösterdik. Bununla 
yetinmedik, iradelerini götürüp terör ör-
gütüne teslim edenleri de görevlerinden 
aldık. Bu ülkede kamu adına görev yapan-
ların sadece halka ve devlete hesap vere-
bileceklerini gösterdik.  Görevden aldığı-

mız örgüt militanlarının yerlerine de, tek 
amaçları ülkemize ve şehirlerimize hizmet 
etmek olan kayyımlar atadık. 

Şimdi lütfen, elinizi vicdanınıza koyarak 
cevap verin. Diyarbakır, terör örgütünün 
emrindeki militanlar döneminde mi hiz-
met gördü, yoksa şu anda bizim de adayımız 
olan kayyım döneminde mi hizmet gördü? 
Büyükşehir’de, Bağlar’da, Kayapınar’da, 
Yenişehir’de, Dicle’de, Bismil’de, diğer il-
çelerimizde kayyımların verdiği hizmetle-
ri örgütün emrine girenlerden alabildiniz 
mi? Alamazsınız, çünkü onların derdi hiz-
met etmek değil, örgüte selam durmaktır. 
Kimsenin, kendi hevesleri, hırsları için 
koskoca bir şehrin geleceğiyle oynamaya, 
koskoca bir şehir halkının hayatını zorlaş-
tırmaya hakkı yoktur. Halka hizmet yerine 
ellerine örgütün tutuşturduğu bildirileri 
okuyan belediye başkanlarının kendileri-
ne faydaları yok ki, şehirlerine olsun. 

Diyarbakır’a tırnak ucu kadar katkı sağla-
mayan, tam tersine sadece yük olan, sadece 
bedel ödeten örgüt artıklarından şehrimizi 
tamamen kurtarmanın vakti artık gelmiş-
tir. Biz 31 Mart’ta size adam gibi belediye 
başkanları, hizmet için çalışacak belediye-
ler vaat ediyoruz. Biz bodrum katlarında 
teröristlerce sorguya çekilen, tokatlanan 
belediye başkanı değil; emanetinize sahip 
çıkacak karakterli belediye başkanları va-
at ediyoruz. Diyarbakır, artık Kandil yeri-
ne kendi şehrine hizmet edecek namuslu 
belediye başkanlarıyla yönetilmeyi hak 
ediyor. Diyarbakır, bu şehrin kaynaklarını 
çukura, hendeğe gömen değil; yatırıma, i-

İşte bu içtenlikle söylenen huzura, kar-
deşliğe, dostluğa, barışa dair türkülerin 
şehri Diyarbakır!.. Hazreti Ömer’den se-
lam alan, Hazreti Ömer’e selam gönde-
ren Diyarbakır!.. Toprağında, Mekke ve 
Medine’den sonra en çok sahabenin yattığı 
Diyarbakır!.. Tam 14 asırlık İslam toprağı, 
Selçuklu’nun, Osmanlı’nın, Cumhuriyetin 
gözde şehri Diyarbakır!.. Ahmedi Hani’nin, 
Fakiye Teyran’ın ve daha nice gönül sul-
tanının feyz aldığı şehir Diyarbakır!.. 
Kudüs’ün, Şam’ın, Bağdat’ın, Buhara’nın, 
Semerkant’ın, Urfa’nın, Bursa’nın, 
Üsküp’ün kardeşi Diyarbakır!..

“Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır

Mezarlardan yükselen bir bahar vardır

Aşk celladından ne çıkar mademki yar vardır

Yoktan da vardan da öte bir var vardır

Hep suç bende değil

Beni yakıp yıkan bir nazar vardır

O şarkıya özenip söylenecek mısralar vardır

Sakın kader deme

Kaderin üstünde bir kader vardır

Ne yapsalar boş

Göklerden gelen bir karar vardır”

Evet… Ömrü boyunca göklerden gelen ka-
rarın peşinden gidenlerin şehri Diyarba-
kır!.. Seni gönülden selamlıyorum Diyar-
bakır!.. Bağlar’ı, Bismil’i, Çermik’i, Çınar’ı, 
Çüngüç’ü, Dicle’yi, Eğil’i, Ergani’yi, Hani’yi 
selamlıyorum. Hazro’yu, Kayapınar’ı, 

Kocaköy’ü, Kulp’u, Lice’yi, Silvan’ı, Sur’u, 
Yenişehir’i selamlıyorum. 

“Diyarbakır dört yoldur

Biri sağ biri soldur

Taşına kurban olam

Yârin gittiği yoldur”

Diyarbakırlı kardeşlerimizin yürüdüğü 
yola kurban oluruz biz… Asırlardır mede-
niyetimizin sembol şehri Diyarbakır, bu-
gün de gönlümüzün en baş köşesindedir. 
Bugün Diyarbakır uçsuz bucaksız… Ben 
inanıyorum ki 31 Mart akşamı inşallah 
sandıklarda da bu coşkuyu göreceğiz. İşte 
bunun için son bir yılda dördüncü defadır 
Diyarbakır’dayız. Diyarbakır Türkiye’dir, 
Türkiye de Diyarbakır’dır.

Diyarbakır Asırlardır Hep, 
Ülkemizin İstiklalinin  
Lokomotifi Olmuştur

Bundan tam bir asır önce İstanbul işgal e-
dildiğinde, Diyarbakır’ın evladı Süleyman 
Nazif, “kara bir gün” başlığıyla bir yazı yaz-
mıştı. Bu yazının yayınlanmasıyla şehirde 
yer yerinden oynamıştı. Tıpkı Maraş’ta 
Sütçü İmam’ın, Antep’te Şahin Bey’in, Şe-
hit Kamil’in yaptığı gibi, Süleyman Nazif 
de işgal edilen şehrinde, İstanbul’da istik-
lal ateşini yakmıştı. Diyarbakır asırlardır 
hep, kendisiyle birlikte ülkemizin istiklali-
nin lokomotifi olmuştur. Buna rağmen Di-
yarbakır uzunca bir süre, ülkemizin diğer 
şehirleri gibi, geri kalmışlık, yoksulluk, ih-
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Rehabilitasyon ve Psikiyatri Hastanesinin, 
150 yataklı Silvan Devlet Hastanesinin ve 
bunlarla birlikte toplam 7 sağlık tesisimi-
zin yapımı devam ediyor. Dicle Devlet Has-
tanemizi 60 yataklı bir ek bina yaparak 
büyüteceğiz. 75’er yataklı Çermik ve Eğil 
Devlet Hastaneleri de şehrimize yapacağı-
mız sağlık tesislerimiz arasındadır. 

Diyarbakır’a iki şehir hastanesi birden 
yapıyoruz. 750 yataklı olarak Kayapınar 
Şehir Hastanemiz ihale, 1.000 yataklı Ye-
nişehir Şehir Hastanemiz de arsa temini 
sürecindedir. HDP bu eserleri yapar mı? 
Onlar bodrum katlarında maalesef dayak-
la, tehditle insanları o şekilde tedavi edi-
yorlar. İşte 31 Mart’ta bu hesabı hep bir-
likte sormamız lazım. Benim Diyarbakırlı 
kardeşim böyle bir hastaneye layık değil 
mi? Ama bunların böyle bir derdi var mı? 
Bunların derdi çukur, bunların derdi çöp, 
bunların derdi çamur. 

Diyarbakır’da Bölge Adliye Mahkemesini 
faaliyete geçiriyoruz.

Hazreti Süleyman Camiinden Eğil Pey-
gamberler Türbelerine ve Mesudiye 
Medresesine kadar, Diyarbakır’daki 77 
medeniyet şahikası eserin restorasyonu-
nu gerçekleştirdik.

Kardeşlerim, 

Biliyorsunuz, çukur eylemleri sırasında 
187 hektarlık Sur Alanı’nın 63 hektarı cid-
di zarar gördü. Buradaki 3 bin 695 bağım-
sız birimi, 17 anıt tescilli yapıyı ve 638 adet 
korunmaya değer yapıyı hasarlı olarak tes-

pit ederek hemen yeniden ihyasına başla-
dık. Alt yapı olarak da 12 kilometrelik ka-
nalizasyon, 11 kilometrelik içme suyu ve 9 
kilometrelik yağmur suyu şebekesini tama-
men yeniledik. Sur’un etrafına 360 derece-
lik taşıt yolu ve turistik tur güzergâhını, 
Mardin Kapı ve Dağ Kapı arasındaki yolu 
tamamladık. Hazreti Süleyman, Melik Ah-
met ve Gazi Caddelerini yeniden düzen-
ledik. Süleymaniye Camiinin çevresinde 
yaptığımız düzenlemeler kapsamında sa-
habe kabirlerini ve ziyaretgâhları da de-
ğerine yakışır şekilde ihya ettik. Sur’daki 
3 bin 686 dükkânın cephe yenilemesini 
yaptık, kalan 145 dükkânla ilgili çalışma-
lar da tamamlanmak üzeredir. Daha önce 
restorasyonlarını yaptığımız ancak çukur 
eylemlerinde zarar gören Şeyh Mutahhar 
Camiini, Dört Ayaklı Minareyi, Parlı Sefa 
Camiini, Ermeni Katolik ve Protestan Kili-
selerini restore ederek hizmete açtık. Yine 
çukur eylemlerinde kullanılamaz hale ge-
tirilen Diyarbakır’ın ilk Osmanlı eseri olan 
Kurşunlu Camiinin de dâhil olduğu 12 ta-
rihi caminin restorasyon çalışmalarını da 
tamamladık.

Bunlar Diyarbakır’a da   
Hızlı Tren İstemezler

Sur’daki 4 bin 922 hak sahibi ile uzlaş-
ma sağlayarak bu bölgeyi yeniden ayağa 
kaldırdık. Terör olaylarından zarar gören 
vatandaşlarımıza toplamda 120 milyon 
lira tutarında kira ve eşya yardımı yap-
tık. Diyarbakır’ın şehir olarak kimliğinin 
önemli bir parçası olarak gördüğümüz 
1.500 tarihi taş evi yeniden canlandırıyo-

şe, aşa, istihdama dönüştüren ehil belediye 
başkanlarıyla yönetilmeyi hak ediyor. 31 
Mart seçimlerinde Diyarbakır’ın tercihinin 
inşallah bu yönde olacağına inanıyorum. 

Diyarbakır!..

31 Mart’ta şehrimize sahip çıkıyor muyuz?

Diyarbakır!..

31 Mart’ta irademize sahip çıkıyor muyuz?

Diyarbakır!..

31 Mart’ta tevazu, samimiyet ve gayretle 
memleket işi gönül işi diyor muyuz?

Diyarbakır!..

31 Mart’ta gönül belediyeciliği diyor muyuz?

Diyarbakır!..

31 Mart’ta büyükşehirde ve ilçelerimizde 
belediye başkan adaylarımıza sahip çıkı-
yor muyuz?

Maşallah… Diyarbakır’a inanıyorum, 
Diyarbakır’a güveniyorum. 

Diyarbakır’a Toplam    
41 Milyar Lira Yatırım Yaptık

Kardeşlerim, 

Türkiye’nin tüm şehirleri gibi, Diyarbakır’ın 
da bir geri kalmışlık meselesi vardı. Biz 17 
yıldır gece gündüz çalışarak, ülkemizin 

ve bölgemizin diğer şehirleriyle birlikte 
Diyarbakır’ı da, geçmişte eşi benzeri görül-
memiş hizmetlere kavuşturduk. Bugüne 
kadar Diyarbakır’a toplam 41 milyar (kat-
rilyon) lira tutarında yatırım yaptık. Laf 
değil. Bunları Bay Kemal anlamaz. Bunları 
HDP’liler de anlamaz. Bunların eline para 
geldiği zaman Kandil’e gönderirler. Biz ise 
milletin parasını Diyarbakır’a harcarız.  

Eğitimde, 5 bin 741 adet yeni derslik inşa 
ettik. Dicle Üniversitemizi büyütüp geliş-
tirerek 30 bin öğrencisi ve 1.769 öğretim 
üyesiyle ülkemizin gözde üniversitelerin-
den biri haline getirdik. Yükseköğrenim öğ-
rencileri için 5 bin 300 kişi kapasiteli yurt-
ları açtık. Birkaç yıla kadar Diyarbakır ve 
Silvan’da toplamda 1.300 kişi kapasiteli 2 
adet yükseköğrenim yurdu daha yapıyoruz.

33 bin seyirci kapasiteli Diyarbakır Stad-
yumunu, Bağlar, Bismil, Ergani, Silvan ve 
Yenişehir Gençlik Merkezlerini, spor sa-
lonlarını şehrimize kazandırdık. Dicle’ye 
ve diğer ilçelerimize gençlerimiz için yeni 
spor alanları yapacağız. 

Diyarbakır’daki ihtiyaç sahibi vatandaşla-
rımıza, şehit yakınlarımıza, yaşlılarımıza, 
engellilerimize toplam 7,3 milyar (katril-
yon) liralık destek verdik.

Sağlıkta şehrimize, toplamda 1.242 yataklı 
17 hastaneden oluşan 46 adet tesis kazan-
dırdık. Bunlar arasında 400 yataklı Diyar-
bakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 320 
yataklı Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk 
Hastalıkları Hastanesi de bulunuyor. 450 
yataklı Diyarbakır Kayapınar Fizik Tedavi 
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cak Silvan Tünelinin temelini bugünlerde 
atıyoruz. Ayrıca, yine bu projenin önemli 
bir parçası olan Babakaya Tünelinin inşa-
sıyla ilgili sorunları da yakında çözüyoruz. 
Böylece, barajda su tutma işlemi bittiğinde 
tünellerimiz de hazır hale gelmiş olacak. 
Diyarbakır’a ve Mardin’e hayırlı olsun. 

Son 17 yılda Diyarbakır’da inşa ettiğimiz 
sulama tesisleriyle 260 bin dekar araziyi 
sulamaya açtık, devam eden sulama tesis-
leriyle 1 milyon 225 bin dekar araziyi da-
ha suyla buluşturuyoruz. Tüm bu çalışma-
larla Diyarbakır, ürettiği tarım ürünlerini 
dünyaya ihraç eden bir merkez haline ge-
liyor. İçme suyu konusunda da çok önemli 
yatırımlara imza attık. Dicle Barajından 
aldığımız suyu, 34 kilometrelik isale hat-
tıyla arıtma tesisine ileterek, Diyarbakır’ın 
en önemli problemlerinden biri olan içme 
suyu problemini çözdük. Ergani ilçemi-
ze de, inşa ettiğimiz 25 kilometrelik isale 
hattı ile içme suyu arıtma tesisiyle Dicle 
Barajı’ndan içme suyu getirdik. Dicle ilçe-
mizin ve köylerinin içme suyu sıkıntısını 
da aynı şekilde çözüme kavuşturacağız. 
Silvan ilçe merkezinin içme suyu ihtiyacı-
nı, açmış olduğumuz yeraltı kuyularından 
karşıladık. 

PKK Tarih Boyunca   
Kürtlere Zulmetmiştir

Son 17 yılda Diyarbakırlı çiftçilerimize 4,4 
milyar (katrilyon)  liralık tarımsal destek 
verdik.

Şehrimizdeki yatırımcılarımızı toplam 4,6 
milyar (katrilyon) lira tutarında yatırım 
teşvikiyle destekleyerek, 42 bin 200 kişilik 
yeni istihdam oluşturduk. Diyarbakır’daki 
39 bin işyerimize toplam 1,3 milyar (kat-
rilyon) liralık SGK prim teşviki verdik. 
Diyarbakır’da biri tekstil ihtisas organize 
sanayi bölgesi olmak üzere 2 yeni organize 
sanayi bölgesini faaliyete geçirdik. Mevcut 
organize sanayi bölgelerinde üretim yapı-
lan parsellerde 7 bin kişi istihdam ediliyor. 
Tüm parsellerde üretime geçildiğinde bu 
sayı 19 bine çıkacak. Bir ay önce Tekstil İh-
tisas Organize Sanayi Bölgesinde 56 firma-
mıza parsellerini tahsis ettik. Burada 305 
milyon lira yatırım yapacak firmalarımız, 
8 bin Diyarbakırlı kardeşimize de yeni iş 
imkânları oluşturacak. Diyarbakır geçen 
sene tekstil ihracatında 5 katlık bir artışa 
imza attı. Bu potansiyeli dikkate alarak 
şehrimizde tekstil üretimini teşvik ediyo-
ruz. Ocak ayında Diyarbakır Organize Sa-
nayi Bölgesinin arıtma tesisinin yer tesli-
mini yaptık. Maliyeti 37 milyon lira olan 
bu tesisle birlikte, tekstilde Diyarbakır’ın 
üretim değer zincirinde yer almayan bo-
yahane yatırımlarının da önü açılıyor.  Te-
sisin tamamlanmasıyla birlikte ilk etapta 
1.700 kişilik ilave istihdam sağlanacak. İn-
şallah önümüzdeki dönemde Diyarbakır’ı 
daha büyük hizmetlerle tanıştıracağız. 

Diyarbakır!..

31 Mart’ta AK Parti belediyeciliği, gönül 
belediyeciliği diyor musun?

ruz. Sur’da 152 bin metrekarelik alana bir 
Millet Bahçesi kazandırdık.

Dicle Vadisi Millet Bahçesinin inşası de-
vam ediyor.

TOKİ vasıtasıyla Diyarbakır’da toplam 16 
bin 847 konut projesine başladık, 16 bin 
685’ini tamamladık. 

Ulaşımda, 44 kilometre olan Diyarbakır’ın 
bölünmüş yol uzunluğuna 380 kilometre 
daha ilave ederek toplamda 424 kilomet-
reye çıkardık. Diyarbakır genelinde 15 
köprüyü, 25 yaya üstgeçidini ve 14 kavşağı 
tamamladık. Malabadi Köprüsünün de a-
ralarında olduğu 7 tarihi köprümüzün res-
torasyonunu yaptık. Yapımı devam eden 
Diyarbakır-Silvan yolunu, Diyarbakır-Sil-
van ayrımı-Bingöl yolunu, Diyarbakır-Er-
gani ayrımı-Eğil yolunu, Diyarbakır şehir 
geçişini, Silvan Malabadi- Haydar Köprü 
ayrımı-Çatakköprü-Hamzalı yolunu ve Di-
yarbakır-Mardin ayrımı-Batman yolunu 
bu yıl tamamlıyoruz. Havalimanı bağlan-
tısı dâhil Diyarbakır çevre yolunu seneye, 
Diyarbakır-Ergani Yolunu ise bir sonraki 
yıl tamamlıyoruz.

Diyarbakır-Kurtalan ve Diyarbakır-Bat-
man,  Malatya-Diyarbakır arasındaki de-
miryolu hatlarını komple yeniledik. De-
miryolu ağına bağlamak için Diyarbakır 
Organize Sanayi Bölgesine bir iltisak hattı 
yaptık. Diyarbakır-Elazığ hızlı tren pro-
jemizin etüt çalışmaları devam ediyor. 
Mardin’e hızlı tren müjdesini verdim. Bö-
lücü terör örgütünün desteklediği malum 
partinin eş başkanı, “Mardin’de hızlı tre-

nin ne işi var” demiş. Allah’tan şunu de-
medi “Mardin’de havaalanının ne işi var.” 
Bunların CHP zihniyetiyle hiçbir farkları 
yok. CHP de yaptığımız tüm köprülere 
karşı çıkmıştı.  “Marmaray’a, Avrasya’ya 
ne ihtiyaç var?” demişlerdi. Bunlar eğer 
Diyarbakır’la ilgili de hızlı tren hakkında 
böyle bir şeyi söylerlerse şaşmayın. Zira 
bunlar benim Diyarbakırlı kardeşimin mo-
dern ulaşım araçlarından istifade etmesini 
istemezler.

Diyarbakır Havalimanını yıllık 5 milyon 
yolcu kapasiteli yeni bir terminal binasıyla 
modernleştirdik. Havalimanımızın yolcu 
trafiği 2003’de 211 bin iken, bu rakam geç-
tiğimiz yıl 2 milyon 43 bini geçti.

Kardeşlerim,

GAP’ın en önemli illerinden biri olan 
Diyarbakır’ı sulama projelerimizle ihya 
ettik. Diyarbakır’ın kalkınması, vatandaş-
larımızın gelir seviyelerinin yükselmesi 
için 7 barajın yapımları devam ediyor. 
Diyarbakır’ın çılgın projesi olarak da bili-
nen Dicle Nehri üzerindeki en büyük sula-
ma amaçlı baraj olan Silvan Barajı bunlar-
dan biridir.  Maliyeti 1,4 milyar (katrilyon) 
lira olan Silvan Barajı ile 2 milyon 350 bin 
dekar zirai araziyi sulanacak, yıllık 681 
milyon kilovatsaat enerji üretilecek. Bara-
jımızın inşaatı bitmek üzere, inşallah önü-
müzdeki yıl burada su tutmaya başlıyoruz.

Şimdi sizlere bir müjde veriyorum. GAP’ın 
önemli unsurlarından olan Silvan Barajın-
dan alınan suyu Silvan’ın eteğindeki ova-
lardan başlayıp ta Mardin’e kadar aktara-
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en çok da Kürt kardeşlerimiz için bir beka 
meselesidir. Peki, Kürt kardeşlerimizin es-
kiden beri hiç mi sıkıntıları yoktu? Elbet-
te vardı. Yoksulluk vardı, ihmal edilmişlik 
vardı, baskı vardı, haksızlık vardı. Bu sıkın-
tılar Türkiye’nin her yerinde vardı, ama bu 
bölgede daha ağır bir şekilde yaşanıyordu. 

Biz işte böyle bir Türkiye devraldık. He-
men kolları sıvadık, eğitimden sağlığa, 
ulaşımdan haberleşmeye, şehirleşmeden 
sosyal yardımlara kadar her alanda mille-
timizin asırlık sıkıntılarına çözümler ge-
tirdik. Bütün bunları da terör örgütünün 
saldırılarına, döktüğü kanlara, baskılarına 
rağmen başardık. Şimdi milliyetçiyim di-
ye geçinen Meral Hanım bunlarla beraber 
değil mi? Saadet, CHP beraber değil mi? 
Omuz omuza beraber yürümüyorlar mı? 
Gelin bunların topuna 31 Mart’ta sandıkta 
bir ders verelim. Hazır mıyız buna? 

Bununla da kalmadık, hak ve özgürlükler 
konusunda da, tarihte örneği görülmemiş 
adımlar attık. Bu ülkede Kürt kardeşleri-
mizin hakkını, hukukunu, kültürünü, onu-
runu korumak için gerçekten devrim nite-
liğinde işler yapan, korkusuzca risk alan 
biri varsa, o da biziz. Bizim inancımıza gö-
re, aynı kıbleye yöneldiğimiz, aynı inancı 
paylaştığımız herkes kardeşimizdir. Aynı 
topraklarda yaşadığımız, aynı güzellikleri 
paylaştığımız, aynı sıkıntıları çektiğimiz 
herkes, bu ülkenin eşit haklara sahip va-
tandaşıdır. 

Rabiamızda ne diyoruz:  T e k 

Millet diyoruz. 

Ne demek tek millet? Bu ülkede yaşayan 
herkes Türk’üyle, Kürt’üyle, Arap’ıyla, 
Çerkez’iyle, Boşnak’ıyla, Gürcü’süyle, Ro-
man’ıyla, etnik kökenine bakılmaksızın 
aynı millettir. Bizim millet anlayışımız işte 
budur. 

Tek Bayrak diyoruz. 

Bu bayrağa rengini veren şehit kanları, 
hepimizin ecdadının ortak mücadelesini 
temsil ediyor. Çanakkale’ye gidin, ülkemi-
zin ve coğrafyamızın dört bir yanındaki 
şehitliklerimize gidin göreceğiniz şudur:  
Oralarda Urfalısıyla Bursalısı, Diyarbakır-
lısıyla Trabzonlusu, Anteplisiyle Kastamo-
nulusu, Bingöllüsüyle Çorumlusu, Kerkük-
lüsüyle Üsküplüsü, Haleplisiyle Selaniklisi 
koyun koyuna yatıyor. Aynı şekilde terörle 
mücadelede, 15 Temmuz’da verdiğimiz 
şehitlerimize bakın, 81 vilayetimizin her 
birinden evlatlarımızı, kardeşlerimizi gö-
rürsünüz. Şehitlerimizin, gazilerimizin, 
bayrağımızın yapmadığı ayrımı milletimi-
ze yapanlar, alçağın ta kendisidir. 

Tek Vatan diyoruz. 

Bu ülkenin 780 bin kilometrekaresinin her 
bir karışı bizim vatanımızdır. Hiç kimse-
nin namusumuz olarak gördüğümüz vata-
nımıza, evimize, mahremimize el sürmesi-
ne izin vermeyiz. 

Diyarbakır!..

31 Mart’ta geleceğine sahip çıkıyor musun?

Diyarbakır!..

31 Mart’ta tevazu, samimiyet ve gayretle 
memleket işi gönül işi diyor musun?

Kardeşlerim,

Diyarbakır’ın tek ihtiyacı, bölücü örgütün 
gölgesinin şehrin üzerinden kalkmasıdır. 
Tarih boyunca Kürtlere en çok zulmeden 
örgüt PKK olmuştur. Bölücü örgütün, Kürt 
kardeşlerimizin veya bölgemizdeki herhan-
gi bir kesimin hakkını, hukukunu savun-
mak gibi bir derdi asla olmamıştır. Bu örgüt 
sadece kendi sapkın ideolojik amaçları için 
Kürt kardeşlerimizi kullanmıştır. Şimdi de 
Kürt kardeşlerimizin iradesini CHP’nin ba-
şı çektiği Zillet İttifakına teslim ederek, bir 
kez daha aynı oyunu oynamaktadır. 

Şimdi bunlara şöyle ekrandan bir cevap 
verelim. Görüyor musun? İşte terörist başı, 
Kandil’den idare ediyor. Görüntülerde de 
izlediğiniz gibi ‘Kürdistan’ diyorlar. Bu a-
dam Kürt de değil ha, sahtekâra bak… Şim-
di Diyarbakır’da soruyorum: Bizim ülke-
mizde ‘Kürdistan’ diye bir bölge var mı? Bi-
zim ülkemizde Doğu Anadolu’muz var, Gü-
neydoğu Anadolu’muz var, Karadeniz’imiz 
var, Akdeniz’imiz var, Orta Anadolu’muz 
var, Ege’miz var, Marmara’mız var. 780 bin 
kilometrekareyle bizim vatan toprakları-
mız bir bütündür. Biz de ‘Kürdistan’ diye 
bir yer yok. 

Fakat bunlar bölücü. Bunlar bu milleti 
parçalamak için varlar. Bunlar başka ne 
diyor? “Biz sırtımızı PYD’ye, YPG’ye da-
yadık.” Peki, biz sırtımızı nereye dayadık? 
Biz sırtımızı Diyarbakırlı kardeşlerimize 
ve Allah’a dayadık. Bizim arkamızda terör 
örgütleri yok, bizim arkamızda millet var.

Bunlar ülkemizde ve bölgemizde hep bir 
takım güçlerin gönüllü veya paralı ta-
şeronluğunu yapmışlardır. Ne diyor? “1 
Temmuz’a kadar eğer terörle mücadele 
yasasını kaldırmazsanız savaş kapıya da-
yanmıştır.” Ne oldu? 1 Temmuzlar geç-
ti. Ne yaptınız? Tam aksine biz Cudi’de 
bunları inlerine gömdük mü? Gabar’da, 
Tendürek’te gömdük mü? Kandil’de de gö-
meceğiz. Onlar kaçacak biz kovalayacağız. 
Bu alçaklar değil mi 13-14 yaşındaki kız-
larımızı, çocuklarımızı dağlara kaçıranlar? 
Benim kardeşlerim aylarca Diyarbakır Be-
lediyesinin önünde oturma eylemi yapma-
dılar mı? Peki, o annelerin ahı ne olacak? 
Bunun hesabını sormayacak mıyız? Öyley-
se 31 Mart bir fırsat, bunun hesabını sor-
mamız lazım. 

Hak ve Özgürlükler Konusunda 
Tarihte Örneği Görülmemiş 
Adımlar Attık

Biz Kürt kardeşlerimizin ne Irak’ta, ne 
Suriye’de, ne de başka bir yerde emperya-
listlerin planlarına alet olmamaları için 
mücadele ediyoruz. Buna karşılık onlar ıs-
rarla Kürt kardeşlerimizin canlarını ve ge-
leceklerini pazarlık aracı olarak kullanıyor. 
Biz işte oyunu bozuyoruz. Onun bu seçim, 
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Tek Devlet diyoruz. 

Bizim son devletimiz olan Türkiye Cumhu-
riyeti Devletinden başka devletimiz yoktur. 
Kendine başka devlet arayan, evet, istediği 
yere gidebilir. Ama şunu da unutmayın. 
Bugün ister Irak’ta olsun, ister Suriye’de 
olsun, bölgemizde nerede bir Kürt karde-
şimiz, Arap kardeşimiz, diğer kökenlerden 
kardeşimiz varsa, başı sıkıştığında aklına 

gelen ilk yer Türkiye’dir. İşte Kobani’den 
gelenler Türkiye’ye sığındı.

Diyarbakır büyükşehir ve ilçelerdeki be-
lediye başkan adaylarımızı size emanet 
ediyorum. 

Sevginiz, coşkunuz, ahde vefanız için her 
birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyo-
rum. Kalın sağlıcakla.

“Bir kumral şehir ki Adana derler

Altından yazılmış bir kelimedir

Doya doya aksın Seyhan ve Ceyhan

Yiğitler doyuran iki çeşmedir

Nasıl bırakım Adana’yı ben

Ki adana benden bana kalmadır

Adana’dan ayrı düşen yiğide

Dalında turunçlar Kızıl Elmadır”

Adana!..

Bugün bir kez daha sana kavuşmaya gel-
dim Adana!.. Karacaoğlan misali hatırdan 
geçmeyen, gönülden geçmeyen, kötülerle 

Ezan-Bayrak Düşmanlarıyla 
Sonuna Kadar

Mücadele Edeceğiz

Adana Mitingi | Adana | 10 Mart 2019
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biz ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırana, 
evlatlarımız 2053 ve 2071 vizyonlarımızı 
hayata geçirene kadar da devam edecek. 
Adana’dan, bu ittifakın sembolü ve loko-
motifi olmasını bekliyorum. Şayet Adana 
bu ittifaka inanırsa, tüm Türkiye inanır. 
Şayet Adana bu ittifaka sahip çıkarsa, tüm 
Türkiye sahip çıkar. 

Sizlerin de gördüğü gibi, ülkemizde bayra-
ğa tahammülü olmayanlarla ezana taham-
mülü olmayanların ittifakıyla girdiğimiz 
bir seçim süreci yaşıyoruz. Bölücü örgütten 
emir alan partinin bayrağımıza tahammül-
süzlüğünün mitinglerinden kongrelerine 
kadar hep gördük. Önceki gün Taksim’de, 
CHP’nin ve HDP’nin öncülüğünde güya 
kadınlar günü için bir araya gelen bir grup, 
Ezan-ı Muhammediye ıslıklarla, sloganlar-
la terbiyesizlik ettiler. Görüntüleri şöyle bir 
izleyelim. Buyurun, CHP’nin il başkanı da 
orada. Taksim’deki görüntü, bu seçimlerin 
aslında ülkemizin ve milletimizin geleceği 
açısından nasıl bir karar seçimi olacağını 
gösteriyor. Biz “gönül belediyeciliği” diyo-
ruz. Biz “gönüller kazanmak” için çalıştığı-
mızı söylüyoruz. Biz “belediye işi gönül işi” 
diyerek milletimize herkesi kucaklayan bir 
belediye yönetimi taahhüt ediyoruz. Onlar 
ise bayrağımıza ve ezanımıza saygısızlık 
yaparak doğrudan istiklalimize ve istikba-
limize saldırıyor. Bunların tek ittifakı ezan-
bayrak düşmanlığıdır. Emin olun bunlar 
hiç İstiklal Marşımızı okumamışlar. 

Ruhumun senden ilahi, şudur ancak emeli

Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli

Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli

Ebedi, yurdumun üstünde benim inlemeli

Ezana hürmet etmeyen bayrağa da hür-
met etmez. Ezana saygısı olmayanın bu 
millete de saygısı olmaz. Ezana sahip çık-
mayan bu ülkeye de sahip çıkmaz. Ezana 
sahip çıkmayanlar, Allah korusun yarın 
öbür gün düşman kapımıza dayandığında, 
tıpkı 15 Temmuz’da darbecileri alkışladık-
ları gibi, onları da alkışlarlar. Ezana sahip 
çıkmayanlar, bu ülkenin ve milletin hiçbir 
çıkarına da sahip çıkmazlar. Çünkü bunlar 
köksüzlerdir. Çünkü bunlar kalpleriyle de, 
zihinleriyle de bu vatana bağlı değillerdir. 
Yine bunlar, anlaşılan o ki, merhum Arif 
Nihat Asya’nın bayrak şiirini de hiç oku-
mamışlar. 

Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü,

Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son 
örtüsü,

Işık ışık, dalga dalga bayrağım! 

Senin destanını okudum, senin destanını 
yazacağım.

Ey şimdi süzgün, rüzgârlarda dalgalı; 

Barışın güvercini, savaşın kartalı

Yüksek yerlerde açan çiçeğim.

Senin altında doğdum.

Senin altında öleceğim.

konup göçmeyen Adana!.. Senin Allah’ına 
Gurban Adana!.. “Adanalıyıg Allah’ın Ada-
mıyıg” diyen diline gurban Adana!.. Toros-
lar gibi yüce gönüllü, Çukurova gibi sıcak 
yürekli, Akdeniz gibi engin kalpli Adana!.. 
İkramı güzel, ihsanı güzel, insanı güzel, 
koç yiğitler yatağı Adana!.. Türküleriyle 
dilimizi, destanlarıyla kültürümüzü, alim-
leriyle gönlümüzü besleyen Adana!.. Haz-
reti Ömer devrinden beri medeniyetimizin 
gözde şehri Adana!.. Malazgirt gazilerini, 
Yavuz Sultan Selim Hanın ordularını ayak-
ta karşılayan Adana!.. İstiklal harbimizde 
bir kartal gibi işgalcilerin tepesine binen 
Adana!.. 44 yiğit evladının bin kişilik düş-
man ordusunu esir aldığı Adana!.. Bugün 
seni bir kez daha yürekten selamlıyorum 
Adana!..

Aladağ’ı, Ceyhan’ı, Çukurova’yı, Feke’yi, 
İmamoğlu’nu, Karaisalı’yı, Karataş’ı selam-
lıyorum. Kozan’ı, Pozantı’yı, Saimbeyli’yi, 
Sarıçam’ı, Seyhan’ı, Tufanbeyli’yi, 
Yumurtalık’ı, Yüreğir’i selamlıyorum. 
Adana’nın 828 mahallesinin her birinde-
ki kardeşlerimi selamlıyorum. Yörüğüy-
le, Türkmeniyle, Kürt’üyle, Arap’ıyla, Ro-
man’ıyla tüm renkleriyle, tüm güzelleriyle 
Adana’yı selamlıyorum. Fethinden bugü-
ne kadar istiklalimiz ve istikbalimiz için 
gül bahçesine girercesine toprağa düşen 
Adana’nın tüm şehitlerine Allah’tan rah-
met diliyorum. 

“Adana köprübaşı

Otur saraya karşı

Gel beraber gezelim

Dosta düşmana karşı”

Evet… Dosta-düşmana karşı hep yanımız-
da olan kadirşinas Adanalılara şükranları-
mı sunuyorum. 

Bunların Tek İttifakı    
Ezan-Bayrak Düşmanlığıdır

Adana; toprağın, emeğin, üretimin, tica-
retin, sanayinin kazancını iyi bilir. Adana; 
özgürlüğün, demokrasinin, hakkın, hu-
kukun, geleceğine güvenle bakmanın an-
lamını iyi bilir. Adana; kendisine gözünü 
dikmiş düşmanla mücadele etmenin ne 
demek olduğunu, bir asır öncesinden beri 
çok iyi bilir. Bunun için Adana, 31 Mart 
seçimlerinin beka seçimi olduğunu da iyi 
bilir. Adana, maziden atiye kurduğumuz 
köprüde bu seçimin neye karşılık geldi-
ğini gayet iyi bilir. Cumhur İttifakı ile se-
çimlere girmemizdeki amacı da yine en 
iyi Adana bilir. 

Bunun için bugün sizlerle dertleşmeye, siz-
lerden tarihi bir destek istemeye geldim. 
Cumhur İttifakı, günübirlik çıkar ittifakı 
değildir. Cumhur İttifakı, üç-beş belediye 
daha fazla kazanmak için de kurulmuş 
değildir. Bu ittifak, 15 Temmuz günü dar-
becilerin karşısında verdiğimiz mücadele 
sırasında sokaklarda, meydanlarda kurul-
muştur. Adana’da da Cumhur İttifakının 
temelleri o gece atılmıştır.  Biz bu ittifakı, 
sınırlarımıza dayanan terör örgütlerinin 
saldırıları karşısında saflarımızı sıklaştı-
rırken kurduk. Bu ittifakı, milletimizi can 
evinden vurmaya çalışanlara karşı yürüt-
tüğümüz mücadeleyi daha sıkı bir şekilde 
sürdürmek için kurduk. İnşallah bu ittifak, 
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Kardeşlerim,

Biz Adana’yı sadece derin bir aşkla sev-
mekle kalmadık, aynı zamanda Adana’yı 
eşi benzeri görülmemiş hizmetlerle de ta-
nıştırdık. Son 17 yılda Adana’ya 45 milyar 
(katrilyon) liralık yatırım yaptık.

Eğitimde, 9 bin 57 adet yeni derslik inşa et-
tik. Deneyap Teknoloji Atölyelerinden bi-
rini bu yıl Adana’da faaliyete geçiriyoruz. 
Bugün 58 binden fazla öğrencinin öğre-
nim gördüğü şehrimize, ikinci devlet üni-
versitesini, Adana Alparslan Türkeş Bilim 
ve Teknoloji Üniversitesini kurduk. Üni-
versitemizin bir kez daha şehrimize hayırlı 
olmasını diliyorum. Yükseköğrenim öğ-
rencileri için 3 bin 302 kişi kapasiteli yurt 
binaları açtık. Önümüzdeki iki yıl içinde 
Adana, Karaisalı ve Sarıçam’da 6 bin 250 
kişilik yurt binaları daha açacağız.

Adana’ya gençlik merkezi, atletiz pisti, Yü-
reğir ve Ceyhan’a gençlik merkezleri inşa 
ettik. 33 bin seyirci kapasiteli stadyumun, 
Adana Kamp Eğitim Merkezinin ve olim-
pik yüzme havuzunun yapımları devam 
ediyor. Stadyumu inşallah bu yıl içinde 
tamamlıyoruz. Eski stadyumu da Millet 
Bahçesi haline dönüştürüyoruz, yakında 
da yapımına başlıyoruz. 

Bay Kemal’in Kimlik Sıkıntısı Var

Adanalı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, 
şehit yakınlarımıza, yaşlılarımıza, engelli-
lerimize toplam 5,2 milyar (katrilyon) lira-
lık destek verdik.

Sağlıkta, toplamda 3 bin yataklı hastane-
lerin de aralarında olduğu 56 adet tesisi 
şehrimize kazandırdık.  Adana Şehir Has-
tanesi, 1.550 yatağıyla hizmet veriyor. Bi-
liyorsunuz, Bay Kemal SSK’da genel mü-
dürlük yaptı. Bay Kemal’in SSK’ya genel 
müdürü olduğu zaman ki hastanelerin ha-
lini görüntülerden izliyorsunuz değil mi? 
Bu kuyrukçu Bay Kemal. Ne diyor? “10 yıl 
önce SSK hastaneleri bugünden daha iyiy-
di” diyor. O zaman o makamda neden du-
ruyorsun? Çek git o zaman. Ama böyle bir 
kişilik yok, kimlik sıkıntısı var. Şimdi de 
ne yaptı? 9 kez seçime girdi hep kaybetti, 
aynen orada olduğu gibi bırakamıyor. Bu 
CHP’ye bu zulüm yeter artık. 

Bunun yanında, 400 yataklı Adana Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi ile bu hastanemi-
zin 300 yataklı Seyhan Uygulama Merkezi, 
200’er yataklı Çukurova ve Kozan Devlet 
Hastaneleri Adana’ya inşa ettiğimiz diğer 
sağlık tesislerinden bazılarıdır. Ceyhan 
Devlet Hastanesiyle birlikte 5 adet sağlık 
tesisimizin yapımı devam ediyor. 150 yataklı 
Güney Seyhan, 100 yataklı Güney Yüreğir ve 
Karataş Devlet Hastanelerinin de içinde ol-
duğu 15 adet sağlık tesislerimizin plan-proje 
ve ihale süreçleri devam ediyor. Adana’da İs-
tinaf Mahkemesini faaliyete aldık.

Şehrimizde 17 bin 94 konut projesini ha-
yata geçirdik. İmar barışıyla Adana’da 210 
bin 441 vatandaşımızın sıkıntısını çözdük. 
Adana’daki 45 tarihi eserimizin restoras-
yonunu yaptık. Seyhan ve Yüreğir Kentsel 
Dönüşüm çalışmaları tamamlandığında, 
inşallah Adana’nın çehresi değişecektir. 
Ulaşımda, Adana’ya 178 kilometre uzunlu-

Bu Ülkenin Her Rengine,   
Her Zenginliğine Saygılıyız

Evet… Biz bu bayrağın altında doğduk, in-
şallah bu bayrağın altında öleceğiz. Biz mil-
letimizle birlikte, ister PKK olsun ister FE-
TÖ, isterse şu veya bu güç, hiç fark etmez, 
özgürlüğümüzün sembolü bayrağımıza 
göz dikenlere karşı kanımızın son damla-
sına kadar mücadele etmeyi sürdüreceğiz. 
Şimdi buradan Adana’dan Rabiamızı öy-
le bir söyleyelim ki hepsinin de yürekleri 
titresin: Tek Millet… Tek Bayrak…Tek Va-
tan…Tek Devlet. Bir olacağız, İri olacağız, 
Diri olacağız, Kardeş olacağız, hep birlikte 
Türkiye olacağız.

Biz, bu ülkenin her rengine, her zenginliği-
ne saygılıyız. Ama bazı değerler var ki, bun-
lara saldıranlara saygı duymamız mümkün 
değildir. Bu ülkede millet düşmanı, bayrak 
düşmanı, ezan düşmanı, vatan düşmanı, 
devlet düşmanı kim varsa, hepsinin de 
karşısında olmak bizim namus borcumuz-
dur. Bu mesele siyaset meselesi değildir, bi-
zatihi onur meselesidir. Eğer biz üç-beş oy 
için bunlara göz yumarsak, ecdadımızın 
da, evlatlarımızın da yüzüne bakamayız. 
Onun için bu ezan-bayrak düşmanlarıyla 
sonuna kadar mücadele edeceğiz. İnşallah 
31 Mart’ta milletimiz bunlara hak ettikleri 
dersi sandıkta verecektir. 

Adana!..

31 Mart’ta Cumhur İttifakını zafere ulaş-
tırmaya hazır mısın?

Adana!..

31 Mart’ta, ülkemize ve şehrimize sahip 
çıkmaya hazır mısın?

Adana!..

31 Mart’ta sandığa, demokrasiye, milli ira-
deye sahip çıkmaya hazır mısın?

Adana!..

31 Mart’ta tevazu, samimiyet ve gayretle 
memleket işi gönül işi diyor musun?

Adana!..

31 Mart’ta mührü gönül belediyeciliğine 
vuruyor musun?

Maşallah… Adana’ya da ancak böylesi ya-
kışır. Başta Seyhan, Ceyhan, Yüreğir, Çu-
kurova olmak üzere tüm ilçelerimize gü-
veniyorum. MHP’li kardeşlerim konsolide 
olacaklar, bir olacaklar, iri olacaklar. AK 
Partili kardeşlerim bir olacaklar, iri, diri 
olacaklar. AK Parti, MHP hep birlikte bir 
bütün olacağız. İnşallah 31 Mart akşamı 
Adana’dan alacağımız müjdeli haberlerle 
geleceğimize daha bir güvenle bakacağız. 

Cumhurbaşkanı olarak ben 4,5 yıl daha 
ben ülkemin başındayım. Şimdi Adana’da 
da büyükşehir ve ilçe belediyeleriyle bu 
kardeşiniz el ele, omuz omuza olacak. İkti-
dar, yerel bunu başaracağız. 
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lıklar sürüyor.  Maalesef kamulaştırma 
çalışmalarının mahkemeye taşınması, bu 
projede zaman kaybedilmesine yol açtı. İn-
şallah bu meseleyi de çözeceğiz. Bu projey-
le Ceyhan‘da yaklaşık 40 bin vatandaşımı-
za yeni istihdam oluşturmayı hedefliyoruz. 
Bölge tam olarak faaliyete geçtiğinde, ithal 
ettiğimiz kimyasal ürün çeşitlerinin yüzde 
80’nini ülkemizde üretebileceğiz. Tüm par-
sellerin yatırımcılara tahsis edilmesiyle, 
yıllık 1 milyar dolarlık katma değer oluş-
turacağız. İlk yatırımcı kazmayı vurmaya 
hazır… Yapılacak altyapı yatırımları saye-
sinde, Adanalı vatandaşlarımız ekonomik 
fırsatlara daha hızlı ve kolay erişebilecek.

Yüreğir ve Seyhan’ı kapsayan E-5’in altın-
daki 450 bin nüfuslu bölge için Güney Ada-
na Kalkınma Programını hazırladık. Ama-
cımız, büyük ölçüde göçlerle kurulan bu 
bölgenin sosyal, kültürel, ekonomik gelişi-
mini hızlandırmaktır. Bu kapsamda şimdi-
ye kadar 56 projeyi hayata geçirdik, daha 
önümüzde uygulayacak çok projemiz var. 
Ülkemizin ilk model fabrikasını Adana’da 
kurduk ve oldukça yapıcı geri dönüşler al-
maya başladık. Bu kapsamda ilk aşamada 
gıda, tekstil, kimya, plastik, makine, metal 
ve mobilya sanayilerinde faaliyet gösteren 
firmalara odaklanılacak. Teorik ve uygu-
lamalı eğitim hizmetleri verilerek, Adana 
ve çevre illerimizdeki üretim yetkinliği ge-
liştirilecek. Dolayısıyla Adana’mız, dijital 
çağın gerektirdiği beceri ve niteliklerden 
mahrum kalmayacak.

Adana Gıda İhtisas Organize Sanayi Böl-
gesi, Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi ve 

Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi ge-
nişletme çalışmalarıyla ilgili hazırlıklar 
devam ediyor. Seracılık ve tarla balıkçılığı 
amaçlı ihtisas organize sanayi bölgeleri de 
önümüzdeki dönemde önemli bir istih-
dam kaynağı olacaktır.  Tekstilciler, mah-
rukatçılar, mobilyacılar, ayakkabıcılar için 
küçük sanayi siteleri kuruyoruz. Adanalı 
girişimcilerimizi toplam 31,3 milyar (kat-
rilyon) lira tutarında yatırım teşvikiyle 
destekleyerek, 49 bin kişilik yeni istihdam 
oluşturduk. Adana’daki 120 bin işyerimize 
toplam 2,2 milyar (katrilyon) liralık SGK 
prim teşviki verdik.

Adana, Seyhan, Çukurova, Yüreğir, Sarı-
çam, Ceyhan, Yumurtalık, İmamoğlu ve 
Kozan’a doğalgazı getirdik. Önümüzdeki 
dönemde Adana’yı daha büyük hizmetler-
le buluşturmaya inşallah devam edeceğiz. 
Bunun için Adana’nın 31 Mart’ta çok güç-
lü bir şekilde yanımızda olması gerekiyor. 

Adana!..

31 Mart’ta tercihimizi hizmet siyasetinden 
yana kullanıyor muyuz?

Adana!..

31 Mart’ta mührü, Cumhur İttifakıy-
la Büyükşehirde, Seyhan’da, Ceyhan’da, 
Yüreğir’de, Çukurova’da, diğer ilçelerimiz-
de gönül belediyeciliğine vuruyor muyuz?

Adana!..

31 Mart’ta geleceğine sahip çıkıyor musun?

ğunda yeni bölünmüş yol yaparak, bölün-
müş yol mesafesini toplamda 427 kilomet-
reye çıkardık. Adana Güney Çevre Yolunu, 
Ceyhan-Çukurköprü-Kozan yolunu, Ada-
na-Karataş yolunu, Kozan-Feke-Saimbey-
li-Tufanbeyli yolunu bu yıl tamamlıyoruz. 
Adana-İmamoğlu ayrımı-Aladağ yolunu, 
Niğde-Yeşilhisar ayrımı-Çamardı-Pozantı 
yolunu, Otoyol-Adana Şehir Hastanesi kav-
şağı yolunu, Adana-Kozan yolunu ve Cey-
han-Yumurtalık yolunu yine bu yıl tamam-
lıyoruz. Proje içinde tünellerin, köprülerin 
olduğu Adana-Kozan ayrımı-Mansurlu yo-
lunu ve Tarsus-Gaziantep ve Toprakkale-
İskenderun Otoyolundaki çalışmaları da 
yine bu yıl tamamlıyoruz.

Adana-Mersin demiryolunu yeniledik, se-
yahat süresini eskiye göre yarı yarıya indir-
dik… Çift hatlı bu yolu, hızlı tren standar-
dına çıkartarak dört hatlı hale getiriyoruz. 
Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren hattı 
projemizin yapımı etaplar halinde devam 
ediyor. İnşallah tamamını iki yıla kadar da 
bitiriyoruz. Ayrıca Kayseri-Niğde-Mersin-
Adana-Osmaniye demiryolu hattını elekt-
rikli ve sinyalli hale getiriyoruz. Çukurova 
Bölgesindeki ve İskenderun Körfezindeki 
sanayi tesislerine, Yumurtalık Serbest Böl-
gesi sanayi merkezleri ile limanlara ulaşı-
mı sağlamak için demiryolu iltisak hattı 
yapmak üzere çalışmaları başlattık.

Mevcut Adana Havalimanımızın yolcu tra-
fiği 2003 yılında 788 bin iken, geçtiğimiz yıl 
5 milyon 627 bine ulaştı. Çukurova Bölgesel 
Havalimanımızın yapımı çeşitli aksaklıklar 
sebebiyle gecikti.  İnşallah havalimanımızı en 
kısa sürede tamamlayıp hizmete sunacağız.  

Adana Metrosunun ilk kısmı tamamlan-
mıştı. Ancak bu metro Adana için yetersiz 
kalıyor. Hem mevcut hattın iyileştirilmesi-
ne, hem de uzatılmasına ihtiyaç var. İnşal-
lah önümüzdeki dönemde bu meseleyi de 
gündemimize alacağız. 

Adana’ya 10 baraj ve 1 gölet inşa ettik. 
Aladağ Kasımlı Barajının inşaatı devam 
ediyor. Ayrıca 5 barajın da yer teslimini 
yaptık. Son 17 yılda inşa ettiğimiz sula-
ma projeleri ile 828 bin dekar zirai araziyi 
sulamaya açtık.  Toplamda 657 bin dekar 
zirai araziyi sulayacak Aşağı Seyhan Yedi-
göze İmamoğlu Sulamasının etaplar ha-
linde yapımı devam ediyor. Bu projenin 
100 bin dekar araziyi sulayacak kesimini 
yılsonuna kadar tamamlayarak hizmete 
açıyoruz. Projenin tamamını ise üç yıla 
kadar bitiriyoruz.

Adanalı çiftçilerimize toplam 3,8 milyar li-
ralık tarımsal destek verdik.

Adanalı Girişimcilerimize   
31,3 Milyar Lira Yatırım  
Teşviki Verdik

Adana’da son 17 yılda bir organize sanayi 
bölgesi,  bir teknopark, 12 ar-ge merkezi ve 
9 tasarım merkezi kurduk. Ceyhan Enerji 
İhtisas Endüstri Bölgesini hayata geçirdik. 
Burası, jeopolitik konumu sayesinde ener-
ji ve petrokimya sektörümüz için önemli 
bir üretim üssü olacak. Bölgeyi yatırımcı-
larla buluşturmak amacıyla 69 milyon lira 
harcama yaptık. Masterplan çalışmalarını 
tamamladık, imar planlarıyla ilgili hazır-
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Adana!..

31 Mart’ta tevazu, samimiyet ve gayretle 
memleket işi gönül işi diyor musun?

Rabbim hepinizden razı olsun. 

Kardeşlerim,

Türkiye’nin yakın tarihine baktığımızda 
hep iki zihniyetin varlığını görürsünüz. Bi-
rincisi, sadece kendi kişisel ve zümre çıka-

rı için çalışan, milleti umursamayan, hat-
ta tam tersine husumet besleyen kafadır.  
Tek parti devrinden beri bu kafanın hem 
hak ve özgürlüklere, hem de yatırımlara 
ve kalkınmaya olan düşmanlığının sayısız 
örnekleri vardır. Bunların ülkemize ka-
zandırdıkları tek bir eser yoktur. Bunların 
milletimize yaptıkları dişe dokunur hiçbir 
katkı yoktur. 

Kalın sağlıcakla.

Yazın ayrı güzel senin

Ayrı güzel kışın Mersin

Ayakların Akdeniz’de

Toroslarda başın Mersin

Yaylan yaşama sevinci

Denizin, toprağın inci

Yerin gönlümde birinci

Eğilmesin başın Mersin

Mersin!..

Dünya güzeli Mersin!.. Gönül derinliğini 
Akdeniz’den, yüceliğini Toroslardan alan 
Mersin!.. İnsanı güzel, iklimi güzel, mavi-
si güzel, yeşili güzel Mersin!.. Bin yıldır bu 
topraklara gelen herkesi kendi hamuruy-
la yoğuran Mersin!.. Birlikte yaşamanın, 
kardeşliğin, birliğin, beraberliğin sembolü 
Mersin!.. Topraklarının bereketine alın te-
riyle bereket katan Mersin!.. Gazi Mustafa 

Ezana Hürmet Etmeyen
Bayrağa da Hürmet Etmez

Mersin Mitingi | Mersin | 10 Mart 2019
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Dikkat ederseniz seçimlere şöyle bir gö-
rüntüyle gidiyoruz: Biz “gönül belediye-
ciliği” diyoruz. Biz “gönüller kazanmak” 
için çalıştığımızı söylüyoruz. Biz “belediye 
işi gönül işi” diyerek milletimize herkesi 
kucaklayan bir belediye yönetimi taahhüt 
ediyoruz. Onlar ise bayrağımıza ve ezanı-
mıza saygısızlık yaparak doğrudan istikla-
limize ve istikbalimize saldırıyor. Bunun 
için kimi yerde gizli, kimi yerde açık itti-
faklar kuruyorlar. Şu anda CHP kiminle 
ortak, HDP’yle. Onun yanında sözde İYİ 
Parti, başka Saadet var. Bunlar dörtlü çe-
te… Bunların asıl kimlikleri bayrak düş-
manlığıdır. Bayraklarımızı nasıl yakıyor-
lar görüyorsunuz. Mersin’de CHP’ye gönül 
veren kardeşlerim, HDP’ye gönül veren 
kardeşlerim acaba bu seçimde bunlara oy 
verecek mi? 

Bunların tek ittifakı ezan-bayrak düşman-
lığıdır. Ortaya çıkan manzaraya bakılırsa 
bunlar hiç İstiklal Marşımızı okumamış-
lar. Eğer okusalardı, oradaki şu dörtlüğün 
verdiği mesajı alırlardı. 

Ruhumun senden ilahi, şudur ancak emeli

Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli

Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli

Ebedi, yurdumun üstünde benim inlemeli

Bak bunu Bay Kemal bilmez, bilse bunlarla 
ortaklık yapmaz. Evet… Yurdumun üstün-
de ebediyen inlemesi için canımızı feda 
ettiğimiz ezanımızı yuhlayanlar, Cuma sa-
lasıyla dalga geçenler, bu milletin ve bu ül-
kenin hiçbir değerinden nasibini almamış 

olanlardır. Ezana hürmet etmeyen bayrağa 
da hürmet etmez. Ezana saygısı olmayanın 
bu millete de saygısı olmaz. Ezana sahip 
çıkmayan bu ülkeye de sahip çıkmaz. Eza-
na sahip çıkmayanlar, Allah korusun yarın 
öbür gün düşman kapımıza dayandığında, 
tıpkı 15 Temmuz’da darbecileri alkışladık-
ları gibi, onları da alkışlarlar. Ezana sahip 
çıkmayanlar, bu ülkenin ve milletin hiçbir 
çıkarına da sahip çıkmazlar. Çünkü bunlar 
köksüzlerdir. Çünkü bunlar kalpleriyle de, 
zihinleriyle de bu vatana bağlı değillerdir. 
Yine bunlar, anlaşılan o ki, merhum Arif 
Nihat Asya’nın bayrak şiirini de hiç oku-
mamışlar. 

Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü,

Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son 
örtüsü,

Işık ışık, dalga dalga bayrağım! 

Senin destanını okudum, senin destanını 
yazacağım.

Ey şimdi süzgün, rüzgârlarda dalgalı; 

Barışın güvercini, savaşın kartalı

Yüksek yerlerde açan çiçeğim.

Senin altında doğdum.

Senin altında öleceğim.

Evet… Biz bu bayrağın altında doğduk, in-
şallah bu bayrağın altında öleceğiz. Onlar 
nerede doğdular bilmiyoruz ama, emin 
olun, bu bayrağın altında ölmeyi dahi hak 
etmiyorlar. Biz milletimizle birlikte, is-
ter PKK olsun ister FETÖ, isterse şu veya 

Kemal’in, “Toroslarda bir Yörük çadırının 
dumanı tüttükçe bu dünyada kimse bizi ye-
nemez” diyecek kadar güvendiği Mersin!.. 
Limanıyla ticaretin, narenciyesi ve serala-
rıyla tarımın merkezi Mersin!.. Süleyman 
Şah’tan beri bizim olan Mersin!.. Selçuk-
lunun, Osmanlının emaneti, Cumhuriye-
tin gözbebeği Mersin!.. İstiklal harbinde 
Torosları düşmanın tepesine geçiren  Mer-
sin!.. Bugün bir başka güzelsin Mersin!.. 
Seni yürekten selamlıyorum Mersin!..

Akdeniz’i, Anamur’u, Aydıncık’ı, 
Bozyazı’yı, Çamlıyayla’yı, Erdemli’yi se-
lamlıyorum. Gülnar’ı, Mezitli’yi, Mut’u, 
Silifke’yi, Tarsus’u, Toroslar’ı, Yenişehir’i 
selamlıyorum. Mersin’in mahallelerin-
de, narenciye bahçelerinde, yaylalarında, 
dükkânında, atölyesinde, fabrikasında işi-
nin başında, ekmeğinin peşinde olan tüm 
kardeşlerimi selamlıyorum.  Mersin’in ha-
nımefendilerini selamlıyorum. Mersin’in 
gençlerini selamlıyorum. “Yurdu yumruk 
bekler” diyerek, ülkemizin dört bir yanın-
da, sınırlarımız ötesinde istiklalimiz ve 
istikbalimiz için mücadele eden Mersin’in 
tüm kahramanlarını selamlıyorum. Bu ve-
sileyle, şehitlerimize Allah’tan rahmet, ga-
zilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. 

CHP Zihniyetinin Tarihi,  
Ezan ve Cami Konusunda 
Hoyratlıklarla Doludur

Bu toprakları vatan haline getirmenin 
de, vatan olarak korumanın da bir bede-
li var. Biz bin yıldır bu bedeli ödüyoruz. 
Yurdumuzun her köşesinde dalgalanan 

bayrağımız bu toprakların vatanımız ol-
duğunun ispatıdır. En doğudan başlayıp 
en batıya kadar vakti girdikçe şehirlerimi-
zin semalarında yankılanan ezanlarımız 
da, bu toprakların vatanımız olduğunun 
ispatıdır. Ülkemizde bayrağa tahammülü 
olmayanlarla ezana tahammülü olmayan-
ların ittifakıyla girdiğimiz bir seçim süreci 
yaşıyoruz. Bölücü örgütten emir alan par-
tinin bayrağımıza tahammülsüzlüğünün 
mitinglerinden kongrelerine kadar sayısız 
örneğine şahit olduk. Daha da ötesi bayra-
ğımızı yakmaya, yırtmaya çalışanları, gön-
derden indirmeye kalkanları gördük. 

Milletimiz her seferinde bunlara dersleri-
ni vermesine rağmen, bayrak düşmanları 
hala aynı bataklıkta çırpınmaya devam 
ediyor. Önceki gün Taksim’de, CHP’nin ve 
HDP’nin öncülüğünde güya kadınlar gü-
nü için bir araya gelen bir güruhun, Ezan-ı 
Muhammediye ıslıklarla, sloganlarla yap-
tığı saygısızlığı görmüşsünüzdür. Bu CHP 
zihniyetinin tarihi, ezan ve cami konusun-
da zaten bu tür hoyratlıklarla doludur, ama 
Taksim’deki hadise, gerçekten ibretliktir. 
Görüntüleri şöyle bir izleyelim. Buyurun, 
CHP’nin il başkanı da orada. Aynı toplantı-
da sergilenen ve kadınlara en büyük haka-
ret olarak gördüğüm diğer rezillikleri bir 
kenara bırakıyorum. Sadece ezana yapılan 
saygısızlık dahi, bu seçimlerin aslında ül-
kemizin ve milletimizin geleceği açısından 
nasıl bir karar seçimi olacağını gösteriyor. 
31 Mart’ta meseleyi basitleştirmeye çalı-
şanlar, asıl niyetlerini, işte bu tür görüntü-
lerle ortaya seriyor. 
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bu güç, hiç fark etmez, özgürlüğümüzün 
sembolü bayrağımıza göz dikenlere karşı 
kanımızın son damlasına kadar mücadele 
etmeyi sürdüreceğiz. 

Bu Ülkenin Her Rengine,   
Her Zenginliğine Saygılıyız

Ne diyor? “Biz sırtımızı YPG’ye dayadık.” 
Başka ne diyor? “1 Temmuz’a kadar eğer 
terörle mücadele yasasını kaldırmazsa-
nız savaş kapıya dayanmıştır.” Ne oldu? 
1 Temmuzlar geçti. Ne yaptınız? Tam ak-
sine biz Cudi’de bunları inlerine gömdük 
mü? Gabar’da, Tendürek’te gömdük mü? 
Kandil’de de gömeceğiz.

Şimdi buradan Mersin’den rabiamızı öyle 
bir söyleyelim ki, bölücü örgütün militan-
larının da, Taksim’de ezanımızı ıslıkların 
da yürekleri titresin: Tek Millet… Tek Bay-
rak… Tek Vatan… Tek Devlet.

Biz, bu ülkenin her rengine, her zenginliği-
ne saygılıyız. Ama bazı değerler var ki, bun-
lara saldıranlara saygı duymamız mümkün 
değildir. Bu ülkede millet düşmanı, bayrak 
düşmanı, ezan düşmanı, vatan düşmanı, 
devlet düşmanı kim varsa, hepsinin de 
karşısında olmak bizim namus borcumuz-
dur. Bu mesele siyaset meselesi değildir, bi-
zatihi onur meselesidir. Eğer biz üç-beş oy 
için bunlara göz yumarsak, ecdadımızın 
da, evlatlarımızın da yüzüne bakamayız. 
Onun için bu ezan-bayrak düşmanlarıyla 
sonuna kadar mücadele edeceğiz. İnşallah 
31 Mart’ta milletimiz bunlara hak ettikleri 
dersi sandıkta verecektir. 

Mersin!..

31 Mart’ta bayrağımıza sahip çıkıyor muyuz?

Mersin!...

31 Mart’ta ezanımıza sahip çıkıyor muyuz?

Mersin!..

31 Mart’ta ülkemize sahip çıkıyor muyuz?

Mersin!..

31 Mart’ta devletimize sahip çıkıyor muyuz?

Mersin!..

31 Mart’ta geleceğimize sahip çıkıyor muyuz?

Mersin!..

31 Mart’ta tevazu, samimiyet ve gayretle 
memleket işi gönül işi diyor muyuz?

Mersin!..

31 Mart’ta gönül belediyeciliği diyor muyuz?

Mersin!..

31 Mart’ta Cumhur İttifakına sahip çıkıyor 
muyuz?
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lunu bu yıl tamamlıyoruz. Tarsus Turizm 
Merkezi yolunu, Çeşmeli-Mersin, Tarsus 
ve Tarsus-Pozantı Otoyolundaki çalışma-
ları, Mut-Ermenek yolunu, Anamur-Ka-
zancı-Ermenek yolunu ve Çamtepe otoyol 
bağlantısındaki çalışmaları da yine bu yıl 
tamamlıyoruz. Maliyeti 5,9 milyar (katril-
yon) lira olan Akdeniz Sahil Yolu’nun Mer-
sin kısmını oluşturan 227 kilometrelik ke-
siminin yarısından fazlasını, 8 adet köprü, 
11 adet tünel ve 2 adet viyadükle birlikte 
tamamlayarak trafiğe açtık. Kalan kesimle-
ri de iki yıla kadar tamamlıyoruz. 

Yine maliyeti 1,9 milyar (katrilyon)  lira o-
lan Silifke-Mut yolunda yapım çalışmaları 
sürüyor. Bu projenin devamında yer alan 
Karaman-Mersin yolu üzerindeki çift tüp-
lü Sertavul Tünelinde de çalışmalarımız 
devam ediyor. Bu projenin de tamamını 
iki yıla kadar bitiriyoruz. Erdemli-Güze-
loluk-Ayrancı Yolunu, Silifke-Mut Ayrımı-
Gülnar-Aydıncık Yolunu önümüzdeki yıl, 
Mersin-Erdemli Ayrımı-Fındıkpınarı Yolu-
nu ise bir sonraki yıl tamamlıyoruz.

Demiryollarında son 17 yılda Mersin’e çok 
büyük yatırımlar yaptık. Adana-Mersin de-
miryolunu yeniledik, seyahat süresini es-
kiye göre yarı yarıya indirdik. Mersin-Ada-
na-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren hattında 
çalışmalarımız etap etap devam ediyor. 
Şehrimiz, Konya’ya, Ankara’ya, İstanbul’a, 
yapımı devam eden hızlı tren hatlarının 
tamamlanmasıyla da Türkiye’nin dört bir 
yanına hızlı trenle bağlanacak. Kayseri-
Niğde-Mersin-Adana-Osmaniye demiryolu 
hattını modernize ediyoruz. Mersin ve A-
dana Bölgesindeki yük potansiyeline hitap 

edecek şekilde planladığımız Yenice Lojis-
tik Merkezimizi tamamladık.

Çukurova Bölgesel Havalimanımızın ya-
pımının, burada benim de kusurum var, 
bir takım aksilikler sebebiyle geciktiğini 
biliyoruz.  İnşallah havalimanımızı en 
kısa sürede tamamlayıp hem Mersinli, 
hem de Adanalı kardeşlerimizin hizmeti-
ne sunacağız.  

Mersin’e iki yat limanı kazandırdık. 
Aydıncık’ta yeni bir yat limanı daha yap-
mak için çalışmalara başladık. Anamur’a 
2 feribot yanaşacak şekilde yanaşma iske-
lesi, yaklaşım iskelesi, deniz uçağı yanaş-
ma iskelesi özelliklerine sahip bir iskele 
yapıyoruz.

Mersin’de turizmi geliştirmek için 4 mil-
yar (katrilyon) liralık yatırımla Tarsus Ka-
zanlı Turizm Bölgesi’ni hayata geçiriyoruz. 
Yatak kapasitesi 8 bin olacak bu yatırımla, 
yaklaşık 5 bin kişiye doğrudan istihdam 
sağlanacak. Bu devasa proje tüm aşama-
larıyla tamamlandığında Mersin’in liman 
şehri ve tarım şehri kimliğine, turizm şeh-
ri kimliğini de eklemiş oluyoruz.

31 Mart’ta İstismarcıların 
Defterini Dürüyor muyuz?

Son 17 yılda Mersin’e 3 yeni organize sa-
nayi bölgesi, 2 teknopark, 12 ar-ge merkezi 
ve bir tasarım merkezi kurduk. Mersinli 
yatırımcılarımızı 97,4 milyar (katrilyon)  
liralık yatırım teşvikiyle destekleyerek, 
33 bin 200 kişilik ilave istihdam oluştur-

Mersin!..

31 Mart’ta büyükşehirde ve ilçelerimizde 
belediye başkan adaylarımıza sahip çıkı-
yor muyuz?

Maşallah… İşte benim aşkla bağlı olduğum 
Mersin budur. Torosların yiğit evlatları-
na, Akdeniz’in kadim topraklarına yakı-
şan budur. 

Kardeşlerim,

Biz Mersin’i sadece sevmekle kalmadık, 
aynı zamanda hizmetlerimizle geliştir-
dik, büyüttük, kalkındırdık. Son 17 yılda 
Mersin’e 35 milyar (katrilyon)  lira tutarın-
da yatırım yaptık. 

Eğitimde, 4 bin 987 adet yeni derslik inşa 
ettik. Bugün 56 binden fazla yükseköğre-
nim öğrencisinin öğrenim gördüğü şeh-
rimize, ikici devlet üniversitesini, Tarsus 
Üniversitesini kurduk. Yükseköğrenim 
öğrencileri için 5 bin 479 kişi kapasiteli 
yurtları açtık. Önümüzdeki birkaç yıl için-
de Mersin’de 1.000 kişi kapasiteli bir yurt 
daha açıyoruz.

Biri 25 bin kişilik bir stadyum olmak üze-
re şehrimizi spor tesisleriyle donattık. 
Silifke’ye, Erdemli’ye, Tarsus’a, Akdeniz ilçe-
mize gençlik merkezleri; Mersin ve Silifke’ye 
kamp eğitim merkezileri yapıyoruz.

Biri Tevfik Sırrı Gür stadyumunun yerinde 
olmak üzere Mersin’e 2 adet Millet Bahçesi 
kazandırmak için çalışmaları başlattık.

Mersin’de 3 Bin 923 Konut 
Projesini Hayata Geçirdik

Mersin’deki ihtiyaç sahibi vatandaşları-
mızı, şehit yakınlarımızı, yaşlılarımızı, en-
gellilerimizi toplam 4,2 milyar (katrilyon) 
liralık kaynakla destekledik.

Sağlıkta, toplamda 2 bin 189 yataklı 13 
hastane ile birlikte Mersin’e 37 sağlık te-
sisi inşa ettik. Nasıl, Mersin’e kazandır-
dığımız 1.300 yataklı Şehir Hastanemiz-
den memnun musunuz? Şehir hastanesi 
standardındaki 600 yataklı Tarsus Devlet 
Hastanemiz ve 150 yataklı Anamur Devlet 
Hastanemizle birlikte toplam 6 sağlık tesi-
simizin yapımı devam ediyor. 200 yataklı 
Mezitli Devlet Hastanesiyle birlikte 9 adet 
sağlık tesisimiz ise plan-proje ve ihale sü-
recindedir. 

Mersin’de 3 bin 923 konut projesini haya-
ta geçirdik. İmar barışıyla 248 bin Mersinli 
kardeşimizin sıkıntısını çözdük. 

Mersin’de 37 tarihi eserimizi restore ettik. 
Mut Lalapaşa Caminin, Dağ Camiinin, Si-
lifke Kızılisalı Caminin ve Silifke Taşucu 
Haliliye Camilerinin restorasyon çalışma-
ları devam ediyor.

Ulaşımda, Mersin’e son 17 yılda 261 ki-
lometre bölünmüş yol yaparak, toplam 
bölünmüş yol uzunluğunu 540 kilomet-
reye çıkardık. Yapımı devam eden Mer-
sin-Adana yolundaki çalışmaları, Gülnar-
Mut yolunu, havalimanı bağlantı yolunu, 
Tarsus-Çamlıyayla yolunu, Silifke-Mut 
ayrımı-Gülnar yolunu, Mersin-Gözne yo-
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duk. Reel sektöre destek için 104 bin 500 
iş yerimize toplam 1,5 milyar (katrilyon) 
liralık SGK prim teşviki sağladık. Tarsus 
Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesini bu 
yıl kuruyoruz.

Mersin’e 6 baraj ve 9 gölet inşa ettik, 11 ba-
raj ve 6 gölet daha inşa ediyoruz. Hizmete 
aldığımız barajların en önemlisi KKTC’ye 
de içme suyu sağlayan Alaköprü Barajıdır. 
Yapımı devam eden barajlardan bir tanesi, 
Tarsuslu vatandaşlarımızın hasretle bekle-
diği sulama, içme suyu ve enerji maksatlı 
olarak inşa edilen Pamukluk Barajıdır.  Ba-
rajla; 184 bin dekar araziyi sulayacak, Mer-
sin şehir merkezi ile 15 yerleşim yerine iç-
me suyu sağlayacak ve enerji üreteceğiz. 
Pamukluk Barajını inşallah önümüzdeki 
yıl hizmete alıyoruz.

Son 17 yılda inşa ettiğimiz sulama projele-
riyle Mersin’de 113 bin dekar zirai araziyi 
sulamaya açtık. Şu anda inşaat çalışma-
ları devam eden sulama tesisleriyle 291 
bin dekar mümbit araziyi daha sulamaya 
açacağız.

Mersinli çiftçilerimize toplam 1,7 milyar 
(katrilyon) liralık tarımsal destek verdik. 

Mersin’de Yenişehir, Akdeniz, Toroslar, 
Mezitli ve Tarsus ilçelerimize doğalgazı 
getirdik.

İnşallah önümüzdeki dönemde Mersin’i 
çok daha büyük hizmetlerle buluşturmaya 
devam edeceğiz. 

Mersin!..

31 Mart’ta hizmet siyasetine destek veri-
yor muyuz?

Mersin!..

31 Mart’ta istismarcıların defterini dürü-
yor muyuz?

Mersin!..

31 Mart’ta Cumhur İttifakına destek ola-
rak şehrimizin ve ülkemizin geleceğine sa-
hip çıkıyor muyuz?

Mersin!..

31 Mart’ta gönül belediyeciliği için sandık-
ları patlatıyor muyuz?

Rabbim hepinizden razı olsun. 

Mersin büyükşehir ve ilçelerdeki belediye 
başkan adaylarımızı size emanet ediyorum.

Şırnak!..

Efsaneler diyarı Şırnak!.. Kardeşlik yurdu, 
huzur şehri Şırnak!.. Aşk gibi, hasret gibi 
en yüce duyguları kilimlere nakşeden, tür-
külere işleyen Şırnak!.. Ahmede Hani’nin, 
Mela Ahmet Ciziri’nin, Mela Hüseyin 
Bate’nin, El Cezeri’nin şehri Şırnak!.. 15 
Temmuz gecesi milli iradeye, demokrasi-

ye, geleceğine sahip çıkan kadirşinas Şır-
nak!.. Kudüs’ün dostu, bütün mazlumların 
ve mağdurların kardeşi Şırnak!.. Seni kalp-
ten selamlıyorum Şırnak!..

Buradan yaklaşık 1,5 yıllık bir hasre-
tin ardından Beytüşşebap’a, Cizre’ye, 
Güçlükonak’a, İdil’e, Silopi’ye, Uludere’ye 
selamlarımı gönderiyorum.

Her Türlü Ayrımcılık ve 
Bölücülük Ayaklarımızın 

Altındadır

Şırnak Mitingi | Şırnak | 11 Mart 2019
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Bay Kemal dün Antalya’da diyor ki “Bak 
siz burada vergi ödüyorsunuz, Suriye’den 
gelenler ödüyor mu?” Bunlar nereden kaç-
mak zorunda kaldılar? Katil Esed’in bom-
balarından kaçmak zorunda kaldılar. Bize 
sığınanlara ev sahipliği yapmayacak mıyız? 
Ama adamın ciğerlerinde böyle bir şefkat 
yok ki. Biz şefkat yurdunun idarecileriyiz. 
Fatiha suresinde “Errahmanirrahim” ifa-
desi var. Allah Rahman’dır, Rahim’dir, yani 
merhamet sahibidir. Bu nedir? Bize tel-
kindir. Biz de merhamet dininin mensup-
ları olarak, ihtiyaç sahiplerine her zaman 
merhametle, şefkatle muamele ediyoruz, 
edeceğiz. 

Bu devlet, işte böyle bir devlettir. Bu devlet, 
işte böyle büyük bir devlettir. Bu devlet, iş-
te böyle müşfik bir devlettir. Önümüzdeki 
dönemde de aynı anlayışla çalışmaya de-
vam edeceğiz. İşte bunun için 31 Mart “be-
ka seçimidir” diyoruz. İşte bunun için “31 
Mart Türkiye’nin en kritik seçimlerinden 
biridir” diyoruz. İşte bunun için 31 Mart’a 
“Sadece belediye başkanlarını değil, aynı 
zamanda Şırnak’ın geleceğini de tayin ede-
ceksiniz” diyoruz. İnşallah 31 Mart beledi-
yelerden başlayarak bölgemizde tarihi bir 
değişimin miladı olacaktır. 

Kardeşlerim, 

10-20 yıl önce Şırnak’ın hali neydi öyle.  
Her taraf çöplük, çukur, çamur, kanalizas-
yon pislikleriyle doluydu. Binalar durula-
cak gibi değildi. Biz buraya Çevre Şehircilik 
Bakanlığımızla girdik mi? Girdik. Şu güzel 
binaları sizler için yaptık mı? Şimdi bu bi-
nalara sizler yerleştiniz, yerleşiyorsunuz. 

Niye? Benim Şırnaklı  kardeşime bunlar 
yakışır da onun için. Şimdi yeni bir Şırnak 
var. İstiyoruz ki şimdi bu terör örgütünün 
desteğindekilerle değil, sizlere gerçekten 
sahip çıkacak AK Parti iktidarıyla yerel 
yönetimde Şırnak’ta yeni bir dönem başla-
sın. Onun için Mehmet Yarka kardeşimize 
sahip çıkmanızı istiyoruz. 

Şırnak!..

31 Mart’ta şehrine ve ülkene sahip çıkıyor 
musun?

Şırnak!..

31 Mart’ta sandığa, demokrasiye, milli ira-
deye sahip çıkıyor musun?

Şırnak!..

31 Mart’ta geleceğine sahip çıkıyor musun?

Şırnak!..

31 Mart’ta tevazu, samimiyet ve gayretle 
memleket işi gönül işi diyor musun?

Maşallah…

Cizre’ye 10 Bin Seyirci Kapasiteli 
Bir Stadyum Yapıyoruz

Kardeşlerim,

Biz sadece Şırnak’ı samimiyetle sevmekle 
kalmadık, aynı zamanda tarihinde görül-
memiş hizmetlerle de buluşturduk. Son 17 
yılda Şırnak’a toplam 10,5 milyar (katril-
yon) lira tutarında yatırım yaptık.

Şırnak, kadim şehirlerimizin en kıdemli-
sidir. Şırnak, Hazreti Nuh’un şehridir. Şır-
nak, Mem-u Zin’in şehridir. Bu toprakların 
irfanı bize bir olmayı, beraber olmayı, dost 
ve kardeş olmayı öğütler. Bu topraklarda 
söylenen türküler bize can olmayı, canan 
olmayı, candan olmayı öğütler. Biz tarih 
ve medeniyeti birlikte inşa etmiş, ortak bir 
inancın, ortak bir akidenin, ortak bir tari-
hin çocuklarıyız. Bizler hep birlikte aynı 
kıbleye yönelen, yan yana saf tutanlarız. 
Bizler aynı beden ve aynı ruhuz. Bizler 
Alparslan’ın ve Selâhaddin’in torunları-
yız.  Doğu da biziz, batı da biziz. Biz bu 
ülkenin her şehrine sevdalıyız. Biz bu 
ülkenin her köşesine, her insanına mu-
habbetle bağlıyız. Şırnak’ı Antalya’dan, 
Trabzon’dan, Malatya’dan, Hakkâri’den, 
Bursa’dan ayrı düşünmeyiz, düşüneme-
yiz. Her türlü ayrımcılık ve bölücülük 
ayaklarımızın altındadır.

Kardeşlerim, 

Bu ülke hepimizindir. Bu bayrak hepimi-
zindir. Bu ezan hepimizindir. Bu devlet he-
pimizindir. İşte bunun için ne diyoruz: 

Tek Millet diyoruz. Ne demek tek mil-
let? Bu ülkede yaşayan herkes Türk’üyle, 
Kürt’üyle, Arap’ıyla, Çerkez’iyle, Boşnak’ıy-
la, Gürcü’süyle, Roman’ıyla, etnik kökeni-
ne bakılmaksızın aynı millettir. Bizim mil-
let anlayışımız işte budur. 

Tek Bayrak diyoruz. Bu bayrağa rengi-
ni veren şehit kanları, hepimizin ecda-
dının ortak mücadelesini temsil ediyor. 
Çanakkale’ye gidin, ülkemizin ve coğrafya-

mızın dört bir yanındaki şehitliklerimize 
gidin göreceğiniz budur. Aynı şekilde te-
rörle mücadelede, 15 Temmuz’da verdiği-
miz şehitlerimize bakın, 81 vilayetimizin 
her birinden evlatlarımızı, kardeşlerimizi 
görürsünüz. Şehitlerimizin, gazilerimizin, 
bayrağımızın yapmadığı ayrımı milletimi-
ze yapanlar, alçağın ta kendisidir. 

Tek Vatan diyoruz. Bu ülkenin 780 bin 
kilometrekaresinin her bir karışı bizim 
vatanımızdır. Hiç kimsenin namusumuz 
olarak gördüğümüz vatanımıza, evimize, 
mahremimize el sürmesine izin vermeyiz. 

Tek Devlet diyoruz. Bizim son devletimiz 
olan Türkiye Cumhuriyeti Devletinden 
başka devletimiz yoktur. Hiç kimseye bu 
devlet üzerinde ameliyat yaptırmayız. 
Kendine başka devlet arayan, evet, istediği 
yere gidebilir. 

Biz Şefkat Yurdunun 
İdarecileriyiz

Ama şunu da unutmayın... Bugün ister 
Irak’ta olsun, ister Suriye’de olsun, bölge-
mizde nerede bir Kürt kardeşimiz, Arap 
kardeşimiz, diğer kökenlerden kardeşimiz 
varsa, başı sıkıştığında aklına gelen ilk yer 
Türkiye’dir. Kobani’den gelenler nereye 
geldi? Türkiye’ye. Kobani’den gelenler-
den 300 bin kişiyi Türkiye’de ağırlıyoruz. 
Suriye’den kaçmak zorunda olanlara ev sa-
hipliği yapacağımızı söyledik.  

Şu anda yaklaşık 4 milyon Suriyeli mülteci 
nerede? Türkiye’de. Biz bunları ağırlarken, 
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tamamladık, 4 tarihi köprümüzü de resto-
re ettik. Cizre-Silopi yolunu, Bağgüze bağ-
lantısı dahil Eruh-Fındık yolunu ve proje 
içinde 4 tünelin olduğu Şırnak-Ortabağ 
Çığlı yolunu seneye tamamlıyoruz. Şırnak 
Pervari yolunu bir sonraki yıl,  Midyat-Ciz-
re yolunu ise birkaç yıla kadar bitiriyoruz.

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanımızı şeh-
rimize kazandırdık. Havalimanımızın yol-
cu trafiği geçtiğimiz yıl 422 bine ulaştı.

Şırnak ve Silopi Barajlarını ilimize kazan-
dırdık. Cizre, Çetintepe, Uludere, Kavşakte-
pe, Musatepe ve Ballı Barajlarının yapımı 
devam ediyor.  İnşası süren 5 barajı bitir-
mek üzereyiz, Cizre Barajının ise yarısına 
geldik. Ayrıca ilimize İdil Hazak Barajını 
ve Silopi Bazamir Göletini inşa edeceğiz. 
Tamamladığımız içme suyu tesisleriyle 
Şırnak, Silopi, İdil ve Cizre’ye içme suyu 
temin ettik. Proje çalışmaları devam eden 
Cizre Sulamasıyla toplam 598 bin dekar 
zirai araziyi suyla buluşturacağız.  Silopi 
Ovası Sulamasıyla da toplam 273 bin de-
kar zirai araziyi suya kavuşturacağız.

Şırnak’ın Terör Örgütlerine 
Kaptıracak Tek Bir Evladı Yoktur

Şırnaklı çiftçilerimize toplam 596 milyon 
lira tutarında tarımsal destek verdik.

Şırnaklı yatırımcılarımızı 3,2 milyar (kat-
rilyon)  liralık yatırım teşvikiyle destek-
leyerek, 7 bin 885 kişilik ilave istihdam 
oluşturduk.

Şırnak’taki 5 bin 116 iş yerimize toplam 
260 milyon (trilyon) liralık SGK prim teş-
viki sağladık.

Cizre Organize Sanayi Bölgemizin elektrik 
sorununu bu yıl çözüyoruz.

Geçtiğimiz yıl Şırnak’a doğalgaz arzı sağla-
dık. Bu yıl içinde Cizre’ye, önümüzdeki yıl 
da Silopi ve İdil’e doğalgaz arzı sağlıyoruz.

İnşallah önümüzdeki dönem Şırnak’ı daha 
büyük hizmetlerle tanıştıracağız. Bunun 
için önce huzur lazım, istikrar lazım, gü-
ven ortamının güçlenmesi lazım. Şırnak, 
huzurun ne olduğunu da iyi bilir, terörün 
neye mal olduğunu da iyi bilir. Şırnak; ya-
tırımın, hizmetin, üretimin, istihdamın 
kıymetini de iyi bilir, çukur eylemlerinin, 
baskının, zulmün, acının anlamını da iyi 
bilir. Artık bu ülkenin de, Şırnak’ın da te-
rör örgütlerine kaptıracak tek bir evladı 
yoktur. 12, 13, 14, 15 yaşındaki çocukları-
nızı dağlara kimler kaçırdı? Bu teröristler 
değil mi? Bunlara verecek çocuklarımız 
yok. Onun için dik, sağlam duracağız. 

Diyarbakır Belediyesinin önünde oturma 
eylemi yapan annelerin  gözyaşlarını hala 
unutamıyorum. Çünkü çocukları Kandil’e 
kaçırılmıştı. O Kandil’deki insafsız, vic-
dansız insanlar benim bütün Güneydoğu-
lu kardeşlerimi inim inim inlettiler. Artık 
bu ülkenin analarının, terör örgütleri-
nin zulmü yüzünden gözlerinden tek bir 
damla yaş dökülmesine tahammülümüz 
kalmamıştır. Gelin 31 Mart’ı yeni bir mi-
lat yapalım. 

Eğitimde, 3 bin 380 adet yeni derslik inşa 
ettik. Şırnak Üniversitesini şehrimize ka-
zandırdık.  Yükseköğrenim öğrencileri için 
1.019 kişi kapasiteli yurtları açtık. Şırnak’a 
gençlik merkezi, kapalı yüzme havuzu, fut-
bol sahası, Silopi’ye gençlik merkezi, İdil’e 
spor salonu yaptık. İdil’e yapacağımız 
gençlik merkezimizin proje çalışmaları de-
vam ediyor.

Şırnak’a elimiz boş gelmedik, müjdeleri-
mizle geldik. Şimdi ilk müjdemizi veriyo-
rum.  Biliyorsunuz Cizre Stadyumumuz 
kullanılamaz durumda... Biz de Cizreli 
kardeşlerimizin sesine kulak vererek, ilçe-
mize 10 bin seyirci kapasiteli bir stadyum 
yapmak için çalışmalarımızı başlattık. 
Projesi hazır… İhalesinin ardından hemen 
kazmayı vuruyoruz.

Sosyal yardımlarda, Şırnaklı ihtiyaç sahi-
bi vatandaşlarımızı, şehit yakınlarımızı, 
yaşlılarımızı, engellilerimizi toplam 2,5 
milyar (katrilyon) liralık kaynakla destek-
ledik. Sağlıkta, Şırnak ve Cizre’ye 150’şer 
yataklı Devlet Hastaneleri, Silopi’ye, İdil’e, 
Uludere’ye ve Güçlükonak’a Devlet Hasta-
neleri kazandırdık. Şırnak’a son 17 yılda 
toplam 56 sağlık tesisi yaptık. Şırnak Dev-
let Hastanemizi, 75 yataklı kadın doğum 
ve çocuk branşında bir ek blok yaparak bü-
yütüyoruz.

Şimdi ikinci müjdemize geliyorum... Şır-
nak ilimize ilçeleriyle beraber hizmet 
verecek, şehir hastanesi standartlarında 
500 yataklı muhteşem bir bölge hastane-
si kazandırıyoruz. 500 Yataklı Cizre Dev-
let Hastanemizin arsa tahsisi çalışmaları 

sürüyor, en kısa sürede de inşaatına geçi-
yoruz. Aynı şekilde Beytüşşebap’a 50 ya-
taklı, Uludere’ye ise 40 yataklı bir devlet 
hastanesi yapmak için çalışmalara devam 
ediyoruz. Silopi Devlet Hastanemizi de 50 
yataklı ilave bir blok yaparak büyüteceğiz. 

Şırnak’ta 11 bin 111 konut projesini haya-
ta geçirdik. Terör örgütünün çukur eylem-
leri sırasında tahrip ettiği Şırnak merkezi, 
Silopi’yi, İdil’i ve Cizre’yi,  tek bir vatanda-
şımızın dahi mağdur olmasına izin ver-
meden, adeta sıfırdan inşa ederek ayağa 
kaldırdık. Milletimizi sefalete, yokluğa, 
yoksulluğa mahkûm etmek isteyenlerin 
oyunları boza boza şehrimizi geliştirdik, 
güzelleştirdik. 

İmar barışıyla yaklaşık 26 bin Şırnaklı kar-
deşimizin sıkıntısını çözdük. 

İnşaatı süren atık su arıtma tesisimizi ya-
kında hizmete sunuyoruz. Ayrıca bir adet 
atık su arıtma tesisimizin proje çalışmaları 
da devam ediyor.

Ulaştırmada, Şırnak’ta 26 kilometreden 
devraldığımız bölünmüş yol mesafesine 
165 kilometre ilave ederek, 191 kilomet-
reye çıkardık. Yapımı devam eden Şırnak-
Hakkâri ayrımı Uludere yolunu ve Gercüş-
Dargeçit-Fındık yolunu bu yıl tamamlıyo-
ruz. Cizre-Şırnak yolunun projemizdeki 
Şehit Güvenlik Korucusu Dündar Page 
Tünelini, Şehit Jandarma Yüzbaşı Musta-
fa Erdal Tünelini ve Cudi Viyadüğünü ta-
mamladık. Projenin kalan işlerini de bu yıl 
içinde tamamlıyoruz. Şırnak’ta, 4 köprü 
grubunu, 2 köprüyü, bir yaya üst geçidini 
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Şırnak!..

31 Mart’ta geleceğine sahip çıkıyor 
musun?

Şırnak!..

31 Mart’ta AK Parti belediyeciliği, gönül 
belediyeciliği diyor musun?

Şırnak!..

31 Mart’ta tevazu, samimiyet ve gayretle 
memleket işi gönül işi diyor musun?

Rabbim hepinizden razı olsun.

Belediye başkan adaylarıma desteğinizi 
bekliyorum. Biz size efendi olmaya değil, 
hizmetkâr olmaya geldik.

Hakkâri!.. 

Güzel Hakkari!.. Tabiat harikası Hakkâri!.. 
Yalçın dağlar arasında bir lale gibi na-
rin Hakkâri!.. Türküleri çiçeklerinden, 
çiçekleri türkülerinden güzel Hakkâri!.. 
Nice evliyanın toprağını bereketlendirdi-
ği Hakkâri!.. Medreseleriyle yüzyıllarca 
Anadolu coğrafyasını irşat eden Hakkâri!.. 
İstiklal harbimizde Kazım Karabekir’e yol-

daşlık eden Hakkâri!.. Bugün seni bir kez 
daha hasretle selamlıyorum Hakkâri!..

Yüksekova’yı, Şemdinli’yi, Derecik’i, 
Çukurca’yı selamlıyorum. Buradan 
Hakkâri’nin tüm ilçelerindeki, köylerinde-
ki, yaylalarındaki, vadilerindeki kardeşle-
rime selamlarımı gönderiyorum. Milleti-
mizin huzuru ve emniyeti için gözü ufuk-
ta, eli tetikte nöbet tutan yiğitlere buradan 
selamlarımı iletiyorum.

İstiklal Marşımız Bizim 
Kırmızı Çizgimizdir

Hakkâri Mitingi | Hakkâri | 11 Mart 2019
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yeceğiz. Kayyımlar aracılığıyla zirveye ta-
şıdığımız bu hizmet yolculuğunu, elbirliği 
gönül birliği içinde inşallah 31 Mart’tan 
sonra da devam ettireceğiz.

Hakkâri’nin 31 Mart’ta karanlık yerine 
aydınlığı, yıkım yerine yatırımı, baskı ye-
rine özgürlüğü tercih edeceğine inanıyo-
rum. 31 Mart’ta Hakkârili kardeşlerimin 
mührü istismar siyasetine değil, hizmet 
ve eser siyasetine vuracaklarına inanıyo-
rum. 31 Mart’ta Hakkâri’nin, benim Kürt 
kardeşimin iradesini üç-beş marjinale 
peşkeş çekenlere esaslı bir ders vereceği-
ne inanıyorum.

Şimdi ne diyorlar? “Cumhurbaşkanı, 
HDP’ye oy verenler teröristtir dedi” diyor-
lar. Benim ağzımdan hiç böyle bir söz duy-
dunuz mu? Ben kime terörist diyorum bili-
yor musunuz? HDP’yi yönetenlere terörist 
diyorum.  Niye? Çünkü onlar benim vatan-
daşımı aldattılar, kandırdılar. Yavrularımı-
zı dağa kaçıranlar onlar değil mi? 

İstanbul’un göbeğinde ezan düşmanlığı, 
bayrak düşmanlığı, ahlak düşmanlığı ya-
pan edepsizlere Hakkâri’nin artık “yeter” 
demesini bekliyorum. Ezanı yuhlayan, ıs-
lıklayan, düdük sesiyle bastırmaya çalışan, 
edepsiz pankartlarıyla, sloganlarıyla saygı-
sızlıkta sınır tanımayan o güruh arkasın-
da CHP vardı, HDP vardı, ülkedeki cümle 
marjinaller vardı. Ezanımıza, bayrağımı-
za saygı göstermeyene, hiç kimse kusura 
bakmasın, biz saygı da duymayız, fırsat 
da vermeyiz. 

Ne diyor İstiklal Marşımızda: 

Ruhumun senden ilahi, şudur ancak emeli

Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli

Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli

Ebedi, yurdumun üstünde benim inlemeli

Şehadetleri dinimizin temeli olan ezanla-
rımızın yurdumuzun üstünde ebediyen 
okunmasına kimse engel olamayacaktır. 
Ezana düşmanlık eden, bu ülkenin ve mil-
letin tüm değerlerine de düşman demektir. 
Benim tanıdığım Hakkarili kardeşim mey-
danı bunlara bırakmaz. 

Hiç Kimse Bizim Kardeşliğimizi, 
Kaderdaşlığımızı Hafife Alamaz

Kardeşlerim,

Biz bu ülkeyi hep birlikte kurduk. 
Çanakkale’yi 7 düvele beraber geçilmez 
kıldık. Dünyanın en güçlü ordularına 
Anadolu’yu biz kabristan yaptık. İstik-
lal Savaşımızı hep birlikte zafere taşıdık. 
Biz aynı topraklarda yaşıyor, aynı kade-
ri paylaşıyoruz. Diyarbakır’ı Adana’dan, 
Gaziantep’i Malatya’dan kim ayırabilir? 
Yozgat’ı İzmir’den, Çorum’u Urfa’dan kim 
koparabilir? Hakkâri ile Hatay’ın, Şırnak 
ile Kars’ın arasına kim girebilir? Her gün 
5 kez aynı kıbleye yönelen kalpleri kim 
bölebilir? Benim için Türk, Kürt aynıdır. 
Türk’üyle, Kürt’üyle, Arap’yla, Çerkez’iy-
le, Laz’ıyla; Sünni’si, Alevi’siyle asırlardır 
bu coğrafyada biriz, beraberiz, kardeşiz. 

“Bir ay doğdu odadan

Şavkı vurdu bacadan

Bu kaş göz sendedir

Esirgesin yaradan”

Rabbim canından aziz bildiği vatanı için 
can veren o Mehmetleri korusun. Rabbim 
Hakkâri’yi, Hakkârili kardeşlerimi kem 
gözlerden korusun. Rabbim aramızdaki şu 
muhabbeti, şu dayanışmayı kem nazarlar-
dan korusun. 

Yaklaşık 1,5 yıllık hasretin ardından tek-
rar Hakkâri’deyiz. İstikbalimiz için çok kri-
tik bir seçimin arifesinde yine Hakkâri’nin 
misafiriyiz. Bugün gerçekten çok farklı 
bir Hakkâri gördüm. Kalkınma yolunda 
kısa zamanda çok büyük mesafe almış 
bir Hakkâri gördüm. Çukur terörünün iz-
lerini silmiş, geleceğine umutla bakan bir 
Hakkâri gördüm. Kayyımlarımız ve kamu 
kurumlarımız gerçekten Hakkâri’ye güzel 
hizmet ettiler. Teröristlerin adeta enkaza 
çevirdiği bu şehri, hamdolsun süratle aya-
ğa kaldırdılar. Altyapı yatırımlarından so-
kak aydınlatmalarına, temizlikten parkla-
ra, spor alanlarından bahçelere, kaldırım-
lara kadar Hakkârili kardeşimin ihtiyaç 
duyduğu tüm hizmetleri hayata geçirdiler.

Hakkâri Uzun Yıllar Hasretini 
Çektiği Yatırımlara Kavuştu

Sadece kamu yatırımlarımda değil, beledi-
yecilikte de Hakkâri uzun yıllar hasretini 
çektiği yatırımlara kavuştu. Kandil’e peş-

keş çekilen kaynakların, sizin için harcan-
dığında şehrinizin nasıl güzelleştiğini gör-
dünüz değil mi? Belediye kamyonlarının 
teröristlere mühimmat taşımak yerine, 
sizlere hizmet etmek için kullanıldığında 
neler başarılacağını gördünüz değil mi? 
Kepçelerin teröristler için çukur kazmak 
yerine, yol yapmakta, altyapı inşa etmekte 
kullanıldığında hangi sıkıntıların çözül-
düğünü gördünüz değil mi? Bu süreçte, 
kimlik siyaseti yapanlarla eser siyaseti ya-
panlar arasındaki o büyük farkın ortaya 
çıktığına inanıyorum. Kandil’e çalışanlar-
la, Kandil’deki terör baronlarına hizmet 
edenlerle; devletinin ve milletinin em-
rinde sizlere hizmet etmek için çalışanlar 
arasındaki ayrımın farkına varıldığına 
inanıyorum. 

30 Mart 2014’den bu yana geçen sürede 
Hakkârili kardeşim, hem ihaneti, terörü, 
yıkımı gördü; hem de ehil ellerde, dürüst 
ellerde, liyakatli ellerde bu şehrin nereden 
nereye gelebileceğine şahit oldu. Son 5 se-
nede Hakkâri neler gördü neler... Aydınlığı 
da gördü, terör karanlığını da… Özgürlüğü 
de gördü, bölücü örgütün zulmünü de… 
Emniyet ve huzuru da gördü, sokak çete-
lerinin baskısını da… Hâsılı son 5 senede 
benim Hakkârili kardeşim, iki zihniyet 
arasındaki deri uçurumu bizzat yaşadı, 
bizzat tecrübe etti. İnşallah bu güzel şehrin 
üzerine bir daha terör gölgesi düşürme-
yeceğiz. Dağıyla, ovasıyla, vadisiyle insanı 
büyüleyen şu güzelliğin, Kandil’in kapı-
kulları tarafından kirletilmesine müsaade 
etmeyeceğiz. Hakkâri’nin sokaklarına, es-
nafına, işçisine, bölücü örgütün başıbozuk 
çetelerinin musallat olmasına izin verme-
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Son 17 yılda demokrasimizin paçasından 
çeken, ülkemizin demokrasi kalitesini dü-
şüren yasaklara son verdik. Klavyeler, ke-
limeler, harfler, düşünceler, tabelalar üze-
rindeki baskıları bir daha geri gelmemek 
üzere biz kaldırdık. Hiç kimseyi dışlama-
dık, ötelemedik, ötekileştirmedik. Birileri-
ne şirin gözükmek için doğuda ayrı, batıda 
ayrı bir dil kullanmadık. “Ordu Göreve” 
pankartı açan darbe severlere,  esnafın ma-
lını yağmalayan Gezici çapulculara, Pensil-
vanya’daki şarlatana, iradelerini FETÖ’ye 
teslim etmiş alçaklara rağmen demokrasi-
mize asla halel getirmedik. Hakkârili kar-
deşimin sandıkta bize emanet ettiği her 
bir oyun hakkını, 15 Temmuz gecesi oldu-
ğu gibi gerektiğinde canımız pahasına sa-
vunduk. Bugün HPD ile kol kola yürüyen 
CHP’ye rağmen, son 17 yılda hak ve özgür-
lükler alanında pek çok reforma, yatırıma, 
esere imza attık. Bölgelerimiz arasındaki, 
vilayetlerimiz arasındaki gelişmişlik farkı-
nı daha önce hiç olmadığı kadar azalttı.

Bölgeye Yatırım Yaptığımız İçin 
Bize Acımasızca Saldırıyorlar

Kardeşlerim,

Şimdi çıkmışlar Mardin’e hızlı tren yapa-
cağımız için bizi eleştiriyorlar. Marjinal 
kotasından koltuk kapmış eş başkan “Mar-
dinli hızlı treni ne yapacak” diyor. Başka 
hiçbir şey bulamamış, bizi Mardin’e, Mar-
dinliye hizmet götürdüğümüz için hedef 
alıyor. Bugüne kadar Mardin’e, Hakkâri’ye, 
Şırnak’a, Cizre’ye, Nusaybin’e yıkımdan, 
şiddetten, acıdan, ölümden başka bir şey 

getirmeyenler, bir de utanmadan, arlan-
madan bize laf söylüyor. Senelerdir gençle-
rin kanı üzerinden siyaset yapanlar, şimdi 
çıkmış, bölgeye yatırım yaptığımız, huzur 
getirdiğimiz için bize saldırıyor.

Mardinli kardeşime hızlı treni çok görenle-
rin derdi sadece bu değil… Bu bağnaz zih-
niyete göre sadece hızlı tren değil; yol da, 
havalimanı da, baraj da size çoktur. Bunla-
rın gözünde üniversite de, okul da, kütüp-
hane de, hastane de size lükstür. Bunların 
nazarında cami de, Kuran Kursu da, park, 
bahçe, gençlik merkezi de gereksizdir. 
Bunlar sadece yatırıma değil; öğretmene, 
doktora, hemşireye, imama da karşı çık-
tılar. Nasıl CHP özgürlüğü bu millete çok 
gördüyse, HDP’li eş başkanlar da benim 
Kürt kardeşime her türlü hizmeti, her tür-
lü eseri çok görüyor. Nasıl CHP demokrasi-
yi insanımıza lüks gördüyse, HDP’li eş baş-
kanlar da benim Kürt kardeşime huzuru, 
konforu çok görüyor. Bunlar, tıpkı ittifak 
ortakları CHP gibi, istismar vasıtalarını 
ellerinden alan her şeye, her yatırıma, her 
reforma, her hakka karşı çıktılar. Sadece 
karşı çıkmakla da kalmadılar, bölücü terör 
örgütüne iş makinalarını yaktırdılar, rızkı-
nın peşindeki işçileri katlettirdiler. 

Sadece yatırımları engellemekle kalmadı-
lar; aynı zamanda bölgeye gelen işadamla-
rını, girişimcileri de tehdit ettiler. Sadece 
yıkmadılar, devletin bölgeye gönderdiği 
kamu görevlisini, imamı, öğretmeni, dok-
toru, kaymakamı, polisi de şehit ettiler. 
Senelerce Hakkâri’de, Şırnak’ta yaşayan 
kardeşimi geri kalmışlığa, yokluğa, yoksul-
luğa, şiddete mahkûm bıraktılar. 

Teröristler rahatsız olsa da, evet, biz etle 
tırnak gibiyiz. Bölücüler rahatsız olsa da, 
evet, biz hep birlikte Türkiye’yiz. Hiç kim-
se bizim kardeşliğimizi, kaderdaşlığımızı 
hafife alamaz. 

Şimdi HDP’lilerin görüntülerini şöyle bir 
izleyelim: Bu adam Kürt değil, ama benim 
Kürt kardeşlerim adına konuşuyor, Eş Baş-
kan Sezai Temelli… Oraya nasıl olduysa 
gelmiş, ama benim Kürt kardeşlerimi istis-
mar ediyor. Diyor ki, “Kürdistan’da oylar 
HDP’ye….” Soruyorum size: Bizim ülke-
mizde ‘Kürdistan’ diye bir bölge var mı? Bi-
zim ülkemizde Doğu Anadolu’muz var, Gü-
neydoğu Anadolu’muz var, Karadeniz’imiz 
var, Akdeniz’imiz var, Orta Anadolu’muz 
var, Ege’miz var, Marmara’mız var. Biz de 
‘Kürdistan’ diye bir yer yok. Kürdistan ne-
rede var? Irak’ın kuzeyinde var. Ee Sezai 
Efendi, eğer Kürdistan’a gitmek istiyorsan 
buyur git. Sen ülkemi bölemezsin. Sana 
böyle bir fırsatı asla vermeyiz. 

Öbürü ne diyor? “Biz sırtımızı YPG’ye 
dayadık.” Peki, biz sırtımızı nereye daya-
dık? Hakk’a ve Hakkarili kardeşlerimize 
dayadık. 

Bir başkası ne diyor? “1 Temmuz’a kadar 
eğer terörle mücadele yasasını kaldırmaz-
sanız savaş kapıya dayanmıştır.” Ne oldu? 
1 Temmuzlar geçti. Ne yaptınız? Tam ak-
sine biz Cudi’de bunları inlerine gömdük 
mü? Gabar’da, Tendürek’te gömdük mü? 
Kandil’de de gömeceğiz. Benim halkımın 
huzurunu kaçıranlarla mücadeleyi sonu-
na kadar devam ettireceğiz. 

Hiç kimse Türk ile Kürt’ün, Arap’la 
Türkmen’in arasına fitne sokamaz. Hiç 
kimse Türkiye’yi kompartımanlara böle-
mez, topraklarımız üzerinde ameliyat ya-
pamaz. 780 bin kilometrekarelik hudutla-
rı içinde bu vatan bölünmezdir. 7 bölge-
si, 81 vilayetiyle bu ülkenin adı Türkiye 
Cumhuriyeti’dir. Bayrağımız bellidir, eza-
nımız bellidir, milletimiz bellidir, inancı-
mız bellidir. İstiklal Marşımız bizim kırmı-
zı çizgimizdir. Rabia’mız bizim kırmızı çiz-
gimizdir. Adı, sanı, unvanı ne olursa olsun, 
hiç kimsenin bu çizgileri çiğneme hakkı 
yoktur. Hiç kimsenin kutsallarımıza, or-
tak değerlerimize hakaret etme lüksü yok-
tur. Her kim bunları yok sayarsa, her kim 
bunlara dil uzatırsa, hukuk ve demokrasi 
içerisinde mücadele etmek, bizim namus 
borcumuzdur. 

İşte biz son 17 yıldır bu anlayışla çalışıyor, 
koşturuyor, mücadele ediyoruz. AK Parti o-
larak, 81 vilayetimize, 82 milyon vatanda-
şımızın her birine aynı samimiyetle yakla-
şıyoruz. Bu ülkenin her bir ferdinin derdi-
ni, kederini, ihtiyacını, arzusunu, talebini 
dinliyor, hamdolsun her birine çözümler 
üretiyoruz.

Hakkari’de ilk yaptığımız eserlerden biri 
Hakkari Hastanesi’dir.  Yüksekova’da da 
aynı gün 150 yataklı bir hastane açılışı yap-
mıştık.  Niye? Biz sizi Allah için seviyoruz. 
Buralarda hastane yoktu. Yüksekova’da 
halkı tehdit ettiler, kimseyi oraya o gün 
açılışa getirtmediler. Düşünebiliyor musu-
nuz? Tehdit ediyorlar. Kim için bunu yap-
tık ya? Hakkari’deki siz kardeşlerimiz için 
yaptık. 
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Kültürde, Meydan Medresesiyle birlikte 2 
tarihi eserimizin restorasyonunu yaptık. 
Hakkâri Melik Esat Camiinin restorasyon 
çalışması devam ediyor.

Sizlerden 31 Mart’ta    
Çok Güçlü Destek Bekliyoruz

Ulaştırmada, 2002 yılına kadar Hakkâri’ye 
sadece 1 kilometre bölünmüş yol yapıl-
mıştı, biz buna 85 kilometre daha ekledik. 
Yüksekova Köprülü Kavşağı ve bağlantı 
yollarını, Hakkâri-Çukurca yolundaki Kar 
Tünelini, Çığ Tünelini ve Çukurca Tünelini 
tamamladık. Çukurca-Geçimli Köprüsünü, 
Zerrin Köprüsünü ve Büyükçay Köprüsü-
nü tamamladık. Bunların hepsini de terör 
örgütünün bütün sabotajlarına rağmen 
yaptık.

Halen devam eden projelerimizi de hızla 
hizmete alıyoruz. Yüksekova Çevre Yolu-
nu, Başkale-Yeniköprü ayrımı-Bağışlı yolu-
nu, Yüksekova-Dağlıca yolunu ve Yükseko-
va-Şemdinli yolunu bu yıl tamamlıyoruz. 
Şemdinli-Derecik-Umurlu Sınır Kapısı yo-
lunu, Başkale-Yüksekova ayrımı- Hakkâri 
ayrımı yolunu, Şemdinli-Alan yolunu, 
Hakkâri-Çukurca ayrımı-Üzümlü Kara Hu-
dut Kapısı yolunu ve Hakkâri-Çukurca Yo-
lunu önümüzdeki yıl bitiriyoruz.

Çukurca-Dağlıca yolunu, Dağlıca-Aktütün-
Yaylapınar yolunu, Samanlı-Mordağ-Ço-
banpınar yolunu, Çobanpınar-Yediveren-
Esendere yolunu ve Serbest Karakolu-Çığ-
lı-Şentepe-Üzümlü yolunu ise bir sonraki 
yıl tamamlıyoruz. Projesi içinde toplam 2 

adet çift tüp tünel ve 3 adet çift köprü bu-
lunan, toplam 918 milyon (trilyon) lira ma-
liyeti olan Başkale-Hakkâri Ayrımı- Yükse-
kova-Esendere yolunun tamamını da iki 
yıla kadar bitiriyoruz. 

Hakkâri Yüksekova Selahaddin Eyyubi Ha-
valimanımızın resmi açılışını 2015 yılında 
bizzat yapmıştım. Havalimanımızın yolcu 
trafiği geçtiğimiz yıl 191 bine ulaştı.

Aslandağ Barajını, Beyyurdu Barajını ve 
Dilimli Barajını şehrimize kazandırdık. 
Çocuktepe Barajının ve Gölgeliyamaç Ba-
rajının yapımları devam ediyor. Bunların 
yanında Hakkâri Barajını, Salkımlı Barajı-
nı ve Hakkâri Durankaya Göletini inşa ede-
ceğiz. İnşa ettiğimiz içme suyu tesisleriyle 
Şemdinli’ye içme suyu temin ettik. Yükse-
kova içme suyu isale hattının ve arıtma te-
sisinin yapımı devam ediyor.

Hakkârili çiftçilerimize toplam 350 mil-
yon (trilyon) lira tutarında tarımsal destek 
verdik.

Sanayide; Hakkârili yatırımcılarımızı 409 
milyon (trilyon) liralık yatırım teşvikiyle 
destekleyerek, 2 bin 428 kişilik ilave istih-
dam oluşturduk. Hakkâri’deki 4 bin 147 iş 
yerimize toplam 48 milyon (trilyon) liralık 
SGK prim teşviki verdik.

Şimdi geliyorum Hakkâri için üçüncü müj-
demize… Hakkâri’de Yüksekova Organize 
Sanayi Bölgesi’ni kurmak için yer seçimi-
ne başladık. Böylece ülkemizde Organize 
Sanayi Bölgesi olmayan tek bir ilimiz kal-
mamış olacak.

Niçin biliyor musunuz? Çünkü terörün 
amacı budur, gayesi budur, beslenme 
kaynağı budur. Terör özgürlükten değil, 
yasaklardan beslenir. Terör eğitimden de-
ğil, cahillikten beslenir. Terör yatırımdan 
değil, imkânsızlıktan beslenir. Terör hu-
zurdan değil, çatışmadan beslenir. Terör 
kandan, acıdan, zulümden beslenir. Terör 
annelerin gözyaşından, ciğerparelerini 
kara toprağa veren anaların arşı titreten 
feryatlarından beslenir. Terör çözümden 
değil, sorunların birikmesinden, daha da 
ağırlaşmasından beslenir.

Kardeşlerim,

Biz son 17 yılda terör örgütünün ve uzan-
tılarının işte bu sömürü düzenini, yağma 
düzenini bozduk. Sadece terörle değil, te-
rörü besleyen, teröre istismar zemini sağ-
layan meselelerle de mücadele ettik. Yatı-
rım siyasetimizle, kardeşlik siyasetimizle, 
hizmet siyasetimizle en büyük darbeyi te-
rör örgütünün beslenme kaynaklarına in-
dirdik. Doğu ve Güneydoğu illerimiz başta 
olmak üzere 81 vilayetimizin tamamını la-
yık olduğu hizmetlerle buluşturduk. Doğu 
ve Güneydoğu Anadolu bölgemize son 17 
yılda 290 milyar (katrilyon) liralık yatırım 
yaptık. Aynı şekilde Hakkâri’de toplam 11 
milyar (katrilyon) liralık yatırım gerçekleş-
tirdik. 

Eğitimde 1.547 adet yeni derslik kazandır-
dık. Şehrimize Hakkâri Üniversitesi’ni kur-
duk. Hakkâri’de 740 kişilik yurtlarımızla 
öğrencilerimize hizmet veriyoruz. İki yıla 
kadar 1.000 kişi kapasiteli yükseköğrenim 
yurdumuzu açıyoruz.

Hakkâri’ye gençlik merkezi, 1.500 kişilik 
spor salonu, kapalı yüzme havuzu;  Yük-
sekova ve Çukurca’ya gençlik merkezleri 
inşa ettik.

Hakkâri’ye müjdeli haberlerimizle geldik. 
İlk müjdemiz, şehrimize 10 bin seyirci ka-
pasiteli bir stadyum yapıyoruz. Hakkâri 
stadyumumuzun proje çalışmaları devam 
ediyor, bu yıl içinde inşası için somut 
adımları atıyoruz. Ayrıca Yüksekova’ya 
da bir spor salonu yapıyoruz. İhtiyaç 
sahibi vatandaşlarımızı, şehit yakınla-
rımızı, yaşlılarımızı, engellilerimizi top-
lam 1,6 milyar (katrilyon) liralık kay-
nakla destekledik.

Sağlıkta, 150’şer yataklı Hakkâri ve Yük-
sekova Devlet Hastanelerini, 50 yataklı 
Şemdinli Devlet Hastanesini, 20 yataklı 
Çukurca Devlet Hastanesini şehrimize in-
şa ettik. Hakkâri’ye toplam 28 sağlık tesisi 
kazandırdık. Şemdinli-Derecik Entegre İl-
çe Hastanemizle birlikte 8 sağlık tesisimi-
zin inşası sürüyor.

Geliyorum ikinci müjdemize… Hakkâri 
Devlet Hastanemizi, 100 yataklı Kadın Do-
ğum Çocuk Ünitesi yaparak büyüteceğiz. 
Yüksekova Devlet Hastanemize 100 yatak-
lı bir ek bina yaparak burayı da büyütece-
ğiz. Ayrıca, plan-proje ve ihale çalışmaları 
devam eden toplam 10 adet sağlık tesisi-
miz var.

Hakkâri’de 4 bin 129 konut projesini ha-
yata geçirdik. İmar barışıyla 15 bin 777 
Hakkârili kardeşimizin sıkıntısını çözdük. 
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Geçtiğimiz Aralık ayında Hakkâri’ye doğal-
gaz arzı sağladık. Böylece 81 ilimizin tama-
mına doğalgaz arzı sağlamış olduk. İnşal-
lah iki yıla kadar Yüksekova’ya da doğalgaz 
arzı sağlayacağız.

Bunun için sizlerden 31 Mart’ta çok güç-
lü destek bekliyoruz. Hakkâri’nin iradesi-
ni marjinallere, çapulculara, ezan-bayrak 
düşmanlarına peşkeş çekenlere sizlerin 
bir ders vermenizi istiyoruz. Sizlerden is-
tismarcılara değil, samimiyetle sizin için 
çalışan ve çalışacak olanlara destek olma-
nızı istiyoruz.

Bunun için Hakkâri’den ben bir söz almak 
istiyorum.

Hakkari!..

31 Mart’ta hizmet siyasetine destek veri-
yor muyuz?

Hakkari!..

31 Mart’ta istismarcıların defterini dürü-
yor muyuz?

Hakkari!..

31 Mart’ta gönül belediyeciliği için sandık-
ları patlatıyor muyuz?

Hakkâri merkez ile ilçe ve belde beledi-
ye başkan adaylarımızı sizlere emanet 
ediyorum.

Sevgili İstanbullular, kıymetli Avcılarlı 
kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, 
muhabbetle, hasretle selamlıyorum. 

Sizlere Kartal’ın, Küçükçekmece’nin selam-
larını getirdim. Buradan da Beylikdüzü’ne, 
Büyükçekmece’ye gideceğiz. Kartal’da, 
İstanbul’un ulaşımında devrim niteliğin-
de bir hizmet olan Gebze-Halkalı Banliyö 
Tren Hattının açılışını yaptık. Burada bir 

kez daha banliyö hattımızın şehrimize ha-
yırlı olmasını diliyorum. 

Şair ne diyor: 

Bu şehri Sitanbul ki bi misl ü behadır

Bir sengine yek pare acem mülkü fedadır

Bi gevher-i yekpare iki bahr arasında

Hurşid-i cihan-tab ile tartılsa sezadır

Avcılar, CHP’li Belediye 
Elinde Biraz Zaman Kaybetti

Avcılar Mitingi | İstanbul | 12 Mart 2019
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Evet… Tek bir taşına tüm hazinelerin fe-
da edildiği İstanbul’u ilçe ilçe, adım adım 
dolaşıyoruz. Dünyanın güneşi ile tartılsa 
değeri bulunamayacak bir inci olan İstan-
bul için ne yapsak azdır. Gezmediğimiz 
sevmediğimiz hiçbir yeri olmayan bu şehri 
ömrümüz oldukça gönül tahtımızda yaşat-
maya devam edeceğiz. Çünkü biz bu şehre 
aşığız. Çünkü biz bu şehir için 40 yıldır ge-
celi gündüzlü çalışıyoruz. Çünkü biz tüm 
ömrümüzü bu şehre vakfettik. 

Bu şehirde doğmak da, yaşamak da, hat-
ta ölmek de mutluluk sebebidir. Rabbime 
bana bu şehirde doğma, ona hizmet etme, 
onunla birlikte yol yürüme imkânı verdi-
ği için sonsuz hamd ediyorum. “Aşkınan 
çalışan yorulmaz” diyor ya Neşet Ertaş, 
biz de aklımız erdiğinden beri İstanbul’a 
aşkla bağlı olduğumuz, çeyrek asırdır 
İstanbul’a aşkla hizmet verdiğimiz için yo-
rulmadık. İstanbul Büyükşehir için, yine 
ülkemize ve İstanbul’a hizmet etmekten 
yorulmayan bir arkadaşımızı, Binali Yıl-
dırım kardeşimizi aday gösterdik. Avcılar, 
maalesef CHP’li belediye elinde biraz za-
man kaybetti. Bu zamanı telafi etmek için 
Avcılar’da da İbrahim Ulusoy kardeşimizi 
belediye başkan adayı olarak sizlerin tak-
dirine sunuyoruz. 

Kardeşlerim,

İstanbul’un tüm ilçelerinde olduğu gibi 
Avcılar’da da bugüne kadar çok büyük hiz-
metlere imza attık. 

Eğitimde ilçemizi 1.690 derslikli126 okul-
la donattık. 

Sağlıkta 200 yataklı Avcılar Devlet Hasta-
nesini inşa ediyoruz. 

Ulaşımda, ilçemize 7 adet yeni yol ve kav-
şak kazandırdık. Metrobüs hattı sayesinde, 
Zincirlikuyu’ya, Kadıköy’e kadar rahatça 
gidebiliyorsunuz. İlçemizin de metro hattı 
olan 18,5 kilometrelik Mahmutbey-Bahçe-
şehir-Esenyurt projesinin inşası sürüyor. 

Avcılar’da Yeni Bir    
Kent Meydanı Oluşturacağız

Sahilde 5 kilometrelik bir güzergahta akıllı 
bisiklet sistemi kurduk.

Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesi-
si, ilçemizle birlikte tüm bu bölgenin deni-
zinin temiz kalmasını sağlıyor. 

Cemal Kaytaz ve Sahir Parklarını sizlerin 
hizmetine sunduk. 

Denizköşkler Sahilinde yaptığımız düzenle-
melerle, bu bölgenin çehresini değiştirdik. 

Avcılar Spor Kompleksi, gençlerimiz baş-
ta olmak üzere tüm ilçe halkına hizmet 
veriyor. 

Millet Bahçeleri ve Millet Kıraathane-
leri projelerimizi Avcılar’da da hayata 
geçireceğiz. 

İlçemizde, şu anda bulunduğumuz yerde 
bir kent meydanı oluşturacağız. Büyük bö-
lümünü ağaçlandıracağımız, ortasına da 
bir saat kulesi dikeceğimiz bu meydanı, bir 
yürüme köprüsüyle, İstanbul Üniversitesi 
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girişinde oluşturacağımız diğer meydanla 
bütünleştireceğiz. Bu köprünün asma aya-
ğında, gençlerimiz için bir dijital kütüp-
hane kuracağız. Bu meydanı, 3 duraklı bir 
füniküler hatla Ambarlı sahiline de bağ-
layacağız. Ambarlı Sahilini ise yat limanı, 
konser alanları, kumsal, spor tesisleri, mil-
let kıraathanesi ile Avcılar’ın vitrini haline 
getireceğiz. 

Avcılar-Arnavutköy arasında bir yeşil ko-
ridor oluşturuyoruz. Burası, hem yeşilin 
denizle buluştuğu bir yaya ve bisiklet yolu 
olacak, hem de tabii afetlerde toplanma a-
lanı olarak kullanılacak. Akıllı bisiklet sis-
temiyle, yaklaşık bin kilometreyi bulacak 
bir güzergahta herkesin huzur ve güven 
içinde spor yapmasını temin edeceğiz. 

Yeşilkent’i, okullarıyla, karakoluyla, yüz-
me havuzuyla, spor salonuyla, kültür mer-
keziyle ilçemizin en cazip bölgelerinden 
biri haline getireceğiz.  Hepsinin yeri hazır, 
yakında temellerini atıyoruz. 

Tahtakale’deki Ispartakule mevkiinde için-
de restoranı, kafeteryası da olan bir seyir te-

rası kuruyoruz. Yeşilkent ve Tahtakale’nin 
imar meselesini, büyükşehir ve ilçe bele-
diyesi olarak el ele verip en kısa sürede 
çözeceğiz. 

Mustafa Kemal Paşa Mahallesinde içinde 
yüzme havuzları, rehabilitasyon merkezle-
ri, okuma ve kültür alanları olan bir Engel-
siz Yaşam Merkezi yapıyoruz. 

Gümüşpala Mahallemizde göl kıyısında 
yürüyüş ve bisiklet yollarıyla, seralarıyla, 
iskelesiyle, şelalesiyle bir botanik parkı 
oluşturuyoruz. 

Firuzköy Bulvarıyla TEM otoyolunu, 2 ge-
liş 2 gidişli, 6 kilometre uzunluğunda bir 
yolla birleştiriyoruz. Ayrıca, tüm mahalle-
lerimizde gençlerimiz ve çocuklarımız için 
de pek çok özel projemiz var. Bu hizmetle-
rin hepsi de Avcılar halkına, analarının ak 
sütü gibi helaldir. Yeter ki bunları hayata 
geçirecek bir irade olsun, o da AK Parti’dir. 

Kalın sağlıcakla.

Aziz İstanbullular, Sevgili Beylikdüzlü kar-
deşlerim, sevgili gençler, çok değerli hanım 
kardeşlerim, hepinizi en kalbi duygularım-
la, muhabbetle, hasretle selamlıyorum.  

Beylikdüzü’nün tüm semtlerindeki, ma-
hallelerindeki, hanelerindeki kardeşleri-
me sevgilerimi, saygılarımı gönderiyo-
rum. Sizlerle beraber olmaktan, sizlerle 
hasret gidermekten büyük memnuniyet 
duyuyorum.

24 Haziran’da şahsımı ve AK Parti’yi 
Beylikdüzü’nde zirveye taşıyan, bize ina-
nan, bize destek veren her bir kardeşime 
teşekkür ediyorum. İnşallah 31 Mart’ta 
Beylikdüzü’nden daha büyük zaferler bek-
liyorum. CHP’nin İstanbul Büyükşehir Be-
lediye Başkan adayı, buranın eski ilçe bele-
diye başkanıymış ve bundan dolayı burada 
işimiz zormuş… Ne demek? Bize işin ehli 
lazım… Dikkat edin, İstanbul’a belediye 

İstanbul’a Belediye Başkanı 
Seçeceğiz, Çatladıkapı’ya Değil

Beylikdüzü Mitingi | İstanbul | 12 Mart 2019
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var. Bu şehrin duvarlarına ‘Zulüm 1453’te 
başladı’ yazan çapulcular var. İstanbul’un 
göbeğinde Ezan-ı Muhammediye’yi ıslıkla-
yan edepsizler var.

Şöyle bir görüntüyü izleyelim. Benim bay-
rağımı yakan bu namussuzlarla, bunlar el 
ele, kol kola dolaşıyor. Kim o? CHP. Kim 
o? Bay Kemal. Kim o? İşte buralı belediye 
başkanı, şimdi İstanbul’a büyükşehir bele-
diye başkanı adayı olmuş. Bunlarla el ele, 
kol kola. Benim Beylikdüzülü kardeşlerim 
bayrağını yakanla ele ele olur mu, ona oy 
verir mi? Olay bu kadar basit. Bunlar sirk 
cambazı.

Görüntüler bitmedi, devam ediyor. Bakın 
şu anda cami müezzinini dövüyorlar. Ni-
ye? Sala okudu diye. Bu kadın CHP’nin 
İstanbul İl Başkanı… O da Kadınlar Gü-
nünde yürüyüş yapanların içinde. Şu anda 
bu ülkede CHP, sözde İYİ Parti, HDP hep 
beraber Cumhur İttifakı’nın karşısındalar. 
31 Mart’ta bunların defterini sandıklarda 
dürmeye var mıyız? Kapı kapı dolaşmamız 
lazım. Durmak yok.

Bay Kemal’in vitrindeki ortağı, yani ‘tav-
şan ortağı’ da sözde İyi Parti, ama asıl orta-
ğı, asıl gözbebeği Kandil’in güdümündeki 
parti… İttifakın kimi hedef alacağına, kime 
saldıracağına, hangi ilde kime oy vereceği-
ne, meclis üyesi adaylarının kim olacağına 
onlar karar veriyor. Bakınız tam 1 aydır 
eş başkanlar Türkiye’nin toprak bütünlü-
ğünü alenen yok sayıyor. Ama ne tavşan 
ortak, ne de CHP bunlara gıkını çıkaramı-

yor. CHP’nin başındaki zat “YPG bize sal-
dırmaz” diyor, ittifakın tavşan ortağından 
yine tek bir eleştiri yükselmiyor. Hatay’ın 
CHP’li belediye başkanı “Oy yoksa hizmet 
de yok” diyerek seçmeni alenen tehdit edi-
yor, her gün bize saldıran ‘tavşan ortak’tan 
tek bir ses çıkmıyor. CHP’li belediye baş-
kan adayları Kur’an’ı Kerim’le, Cuma Sa-
lasıyla dalga geçiyor, bize her gün iftira 
atan ‘tavşan ortak’ yine tepki göstermiyor. 
CHP’nin belediye başkan adayları, tıpkı 
HDP’li eş başkanlar gibi oylarımız şuraya 
diyor, ne CHP yönetiminden, ne de ‘tavşan 
ortak’ın başındaki hanımefendiden her-
hangi bir tepki gelmiyor. Önceleri ittifakın 
asıl patronlarını gizlemeye çalışıyorlardı, 
ama artık onu da beceremiyorlar. Sağ ol-
sun CHP’liler bir taraftan, HDP’liler bir ta-
raftan, Kandil’deki terör ağaları bir başka 
taraftan kurulan tezgâhı ifşa ediyor.

Kadın çıkmış ne diyor? “Biz sırtımızı 
PYD’ye, YPG’ye dayadık.” Bay Kemal bun-
larla beraber. Peki, biz sırtımızı nereye 
dayadık? Halka ve Hakk’a dayadık. Bizim 
farkımız bu. 

Kişi, yol yürüdükleriyle beraberdir. Söyle 
bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim ol-
duğunu. Ezan, bayrak, vatan... Benim bay-
rağımı yakıyor. Sen böylesiyle nasıl bera-
ber olursun Bay Kemal? Hem ‘milliyim’ di-
yeceksin hem benim bayrağımı yakanlarla 
beraber olacaksın. Hanımefendi, hem ‘mil-
liyim’ diyeceksin, hem benim bayrağımı 
yakanlarla beraber olacaksın. Bay Temel, 

başkanı seçiyoruz, sıradan bir yer değil. 
Daha onların buraya emeği geçmeden, bu 
kardeşinizin çok emekleri geçti.  

Karşımdaki şu coşku bize gerçekten büyük 
umut veriyor. Aramızdaki muhabbet ve 
dayanışma şimdiden birilerinin dizlerini 
titretiyor. Beylikdüzü, gördüğüm kadarıy-
la 31 Mart’ta yeni bir sayfa açmaya, yeni 
bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor. 31 
Mart itibariyle, Beylikdüzü’nde 5 yılık Fet-
ret Dönemi’ne artık bir son vereceğimize 
inanıyorum.

Maalesef son 5 senede ilçemiz her ne ka-
dar kamu yatırımları, büyükşehir nokta-
sında gereken hizmeti alsa da, belediyeci-
likte sınıfta kaldı. İstanbul’un diğer ilçeleri 
birbiriyle yarışırken, Beylikdüzü ne yazık 
ki irtifa kaybetti. 31 Mart, bu açıdan ilçe-
miz için, sizin için önemli bir imkândır. 31 
Mart, Beylikdüzü için tarihi bir fırsat pen-
ceresidir. 31 Mart Beylikdüzü’nün tekrar 
ehil kadrolarla, liyakatli kadrolarla, viz-
yoner, dinamik kadrolarla buluşması için 
önemli bir kavşaktır.

Biliyorsunuz, AK Parti olarak İstanbul 
Büyükşehir’de Binali Yıldırım kardeşimi 
adayımız olarak gösterdik. Binali Bey ismi 
her açıdan başlı başına bir markadır. Ken-
disi tecrübe demektir, hizmet demektir, ya-
tırım demektir. Bu marka muhabbet, sami-
miyet, özveri demektir. Binali Yıldırım, her 
türlü zorluğa çözüm üretebilme iradesi 
demektir. Senelerdir beraber olduğumuz, 
yol arkadaşlığı, dava arkadaşlığı yaptığı-

mız Binali Bey, bugün eser siyasetinde tüm 
Türkiye’nin markasıdır. Ulaştırma Bakanı, 
Başbakan ve Meclis Başkanı olarak görev 
yapan Binali Bey, inşallah 31 Mart’tan iti-
baren artık Büyükşehir Belediye Başkanı 
olarak bu aziz şehre, sizlere, İstanbullulara 
hizmet edecek. Şu an buradan çıkan zatın, 
marka olarak nesi var? Hiç. İstanbul’a be-
lediye başkanı seçeceğiz, Çatladıkapı’ya 
değil. Büyükşehirde Binali Yıldırım’a, ilçe-
mizde Mustafa Necati Işık’a sahip çıkıyor 
musun? Rabbim hepinizden razı olsun.

PKK Paçavraları Önünde   
Poz Veren Parti Başkanları Var

Kardeşlerim,

31 Mart seçimleri için Türkiye genelin-
de yeni bir oyun oynanıyor. 24 Haziran 
seçimleri öncesinde denedikleri, ancak 
başarılı olamadıkları senaryoya yeni figü-
ranlar ekleyerek tekrar sahneye koydular. 
24 Haziran öncesinde milletvekili borsala-
rıyla kurulan Yıkım İttifak’ını, bu seçimde 
biraz daha genişlettiler. Baktılar 3 kafadar, 
AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın bileğini 
bükemiyor, 31 Mart’ın arifesinde ittifaka 
yeni ortaklar, yeni üyeler buldular. Bu itti-
fakta kimler yok ki? Bölücü örgütün güdü-
mündeki parti var. “Devletiniz teröristtir” 
diyen il başkanları var. İmralı’daki bebek 
katilinin heykelini dikmeye niyetlenen 
gafiller var. PKK paçavraları önünde poz 
veren parti başkanları var. Cumhuriyet mi-
tinglerinde darbe çağrısı yapan cuntacılar 
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hem “Ben şöyleyim, böyleyim” diyecek-
sin,  hem bayrağımızı yakanlarla beraber 
olacaksın. Bir de yalan söyleyeceksin, “Biz 
hiçbir ittifakın içerisinde yokuz” diyecek-
sin. Kimi uyutuyorsun kimi? Sen öyle der-
ken, senin Adıyaman’daki belediye başkan 
adayın aksini söylüyor. Böyle karışık bir 

yapıdan ne bu ülkeye ne İstanbul’a ne de 
Beylikdüzü’ne hayır gelir. CHP’ye, HDP’ye, 
Saadet’e, sözde İYİ Parti’ye gönül vermiş 
kardeşlerimin, bu ittifakın gerçek yüzünü 
artık tamamen gördüklerine inanıyorum.

Kalın sağlıcakla.

Aziz İstanbullular, Değerli Büyükçekmece-
liler, saygıdeğer hanımefendiler, kıymetli 
kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, 
muhabbetle selamlıyorum. 

Bu rahmete, bu yağmura rağmen ayrıl-
madınız, beklediniz. Size biz sevdalı ol-
mayalım da kime sevdalı olalım? Onun 
için bizim insanımıza bir sevdamız var, 
aşkımız var. 

Büyükçekmece’nin tüm mahallelerindeki, 
semtlerindeki, hanelerindeki kardeşleri-
me sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. 

Bugün tekrar burada, siz Büyükçekme-
celi kardeşlerimle birlikte olmanın bah-
tiyarlığını içerisindeyim. Son olarak 
Büyükçekmece’yi iki yıl önce ziyaret et-
miş, toplam bedeli 23,5 milyar lirayı bulan 
yatırımların resmi açılışını gerçekleştir-
miştik. Bugün sabah Kartal’da Gebze-Hal-

Bizim Referansımız, Son 25 Yılda 
Bu Şehre Kazandırdıklarımızdır

Büyükçekmece Mitingi | İstanbul | 12 Mart 2019
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kalı Banliyö Tren hattının açılışıyla baş-
ladığımız ilçe ziyaretlerimizi Büyükçek-
mece ile hitama erdiriyoruz. Buraya gel-
meden önce Beylikdüzü’nün, Avcılar’ın, 
Küçükçekmece’nin, Kartal’ın misafiri ol-
duk. Kartal’da, İstanbul’umuzun trafik yo-
ğunluğunu hafifletecek, Anadolu ile Avru-
pa yakası arasında ulaşımı hızlandıracak 
Gebze-Halkalı Banliyö Tren hattını İstan-
bullu kardeşlerimizin hizmetine sunduk. 
Başta hat güzergâhındaki 10 ilçede ikamet 
eden hemşerilerim olmak üzere, bu proje-
nin tüm İstanbul’a hayırlı uğurlu olmasını 
diliyorum.

İnşallah bu hizmet yolculuğumuza 31 
Mart’tan sonra ivme kazandıracağız. 25 
yılda nasıl bu şehrin asırlık sıkıntılarını 
çözmüşsek, inşallah önümüzdeki 5 yıl-
da da çok daha büyük başarılara imza 
atacağız. Trafik, otopark, çevre meselele-
ri başta olmak üzere yeni projelerimizle 
İstanbullu’nun hizmetinde olmaya devam 
edeceğiz. Her zaman söylediğim gibi; be-
lediyecilik vizyon işidir, proje işidir, gönül 
işidir. Belediyecilik, birikim ile dinamizmi 
bir araya getirebilme becerisidir. Beledi-
yecilik, tecrübe ile heyecanı buluşturma 
sanatıdır. Vaat etmek kolaydır, söz vermek 
kolaydır, seçim meydanlarında cekli-caklı 
cümleler kurmak kolaydır. Zor olan mey-
danda verdiğin sözü, görevi teslim alınca 
unutmamaktır. Mesele meydanlarda vaat 
ettiğini, millet yetki verince yerine getir-
mektir. Yani asıl mesele sözünün eri olabil-
mektir. Hamdolsun biz işte bunu başardık, 
zor olanı yaptık, bunu gerçekleştirdik. 

Seçim meydanlarında ne vaat etmişsek, 
millet sorumluluk verince onu hayata ge-
çirdik. Bizim referansımız, son 25 yılda bu 
şehre kazandırdıklarımızdır. Marmaray’ı 
ve Avrasya Tüneli’ni yaptık mı? Yaptık.  
Bitmedi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü 
yaptık mı? Yaptık.  Osmangazi Köprüsü’nü 
yaptık mı? Yaptık. Dikkat edin bunları Bi-
nali kardeşimle beraber yaptık. Birisi de 
buralarda tutturmuş bir Albatros, Albat-
ros... Nedir bu? Birilerine peşkeş çekiliyor. 
Yani bunlara hala oy verecek misiniz? A-
ma çok çalışacağız. Bütün eş, dost, akraba, 
komşuları aramak suretiyle inanıyorum ki 
Büyükçekmece’yi artık bu zulümden kur-
taracaksınız.

Biz Siyasete Muhalefet Gibi Rant 
Aracı Değil; Hizmet Vasıtası 
Olarak Bakıyoruz

Bizim referansımız, son 17 yılda 81 vilaye-
timizin, 922 ilçemizin her birine eserleri-
mizle attığımız imzamızdır.  Bizim referan-
sımız, son 17 yılda ekonomiden ticarete, 
sağlıktan eğitime, ulaşımdan özgürlüklere 
kadar her alanda başardıklarımızdır. Biz 
siyasete muhalefet gibi rant aracı, menfaat 
kapısı olarak değil; millete hizmet vasıtası 
olarak bakıyoruz. Biz muhalefet gibi siya-
seti bir vaat yarışı olarak da görmedik, gör-
müyoruz.

Eminim sizler de CHP’li belediyelerin 
itiraflarını, hezeyanlarını takip ediyorsu-
nuzdur. CHP’liler her gün yeni bir siyasi 
skandala imza atıyor. Geçenlerde CHP’li 
bir belediye başkanı “Seçim dönemlerin-
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de attık tuttuk, sonra da yapamadık” diye 
itirafta bulunuyor. Hatay’ın CHP’li bü-
yükşehir belediye başkanı kendinden yol 
isteyen hanım kardeşlerimi “Oy yoksa yol 
da yok” diyerek tehdit ediyor. Bir başkası 
Balıkesir’de “Bu sefer oylarımız şuraya” 
diyerek, bölücülerin ağzıyla konuşuyor. 
Bir başkası, komiklik olsun diye Kur’an-ı 
Kerim’le, Cuma salasıyla milletin karşısın-
da alay ediyor.

Biz Cumhur İttifakıyız. Cumhur İttifakını 
15 Temmuz’da kurduk ve 7 Ağustos’ta Ye-
nikapı ruhuyla bir adım attık. Bay Kemal, 
Atatürk Havalimanı’ndan FETÖ’cülerin 
tankları arasında kaçtı gitti. Bu kardeşiniz 
de 10 binlerle beraber Atatürk Havalima-
nı’ndaydık. Ne oldu? Biz, darbeyi hallettik, 
bitirdik, Bay Kemal Bakırköy Belediyesin-
den kahvesini yudumlayarak bizi seyretti. 
Bizi seyredenlere sandıkta gelin bir Os-
manlı tokadı atalım.  

CHP’nin İstanbul Büyükşehir adayı ise İs-
tanbul sanki babasının tapulu mülküymüş 
gibi “Onları istanbul’dan kovacağız” diyor. 
Bizim bir şey dememize, bir şey yapmamı-
za gerek yok, CHP’li belediye başkanları 
kendi beceriksizliklerini artık kendileri 

söylüyor. Millete nasıl baktıklarını,  insanı-
mızın değerlerini nasıl umursamadıkları-
nı, bu milleti nasıl hor-hakir gördüklerini 
bizzat kendileri ifşa ediyor.

İnşallah bir Millet Bahçesi de Büyükçek-
mece Albatros’ta yapacağız. Öğrencisi, çalı-
şanı, emeklisi ve ev kadınıyla her yaştan İs-
tanbullunun yeni buluşma mekânı olarak 
39 ilçemize millet kıraathaneleri açacağız.

Mimar Sinan Köprüsünün çevresini ye-
niden düzenleyecek, böylece bu hazineyi 
İstanbul’un önemli turistik mekânlarından 
biri haline getireceğiz.

Yeşil koridorlarla İstanbul’a 37 milyon 240 
bin metrekare yeni yeşil alan kazandıraca-
ğız. Büyükçekmece Bahçelievler Mahallesi 
de bu projemizi uygulayacağımız yerler 
arasında bulunuyor. Büyükçekmece’de de 
12,5 kilometre uzunluğa sahip bir yeşil ko-
ridor olacak.

Bir tarafta Büyükşehir’de Binali Yıldırım 
Bey’e, diğer tarafta Büyükçekmece’de Mev-
lüt Uysal Bey’e destek vermeye hazır mıyız? 

Sağ olun, var olun, Allah’a emanet olun. Sevgili Ankaralılar, Değerli Pursaklılar, sev-
gili gençler, kıymetli hanımefendiler, aziz 
kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, 
muhabbetle, hasretle selamlıyorum. Bura-
dan Pursaklar’ın tüm semtlerindeki, ma-
hallelerindeki kardeşlerime selamlarımı 
gönderiyorum.  24 Haziran seçimlerinde 
şahsımı yüzde 78 gibi rekor bir oyla Cum-
hurbaşkanlığına layık gören Pursaklar’a 
bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. 

Biliyorsunuz geçtiğimiz Kasım ayında il-
çemize gelip, açılışını yaptığımız okulları 
ziyaret etmiştim. Havalimanına her geliş-
gidişimde kat ettiği mesafeyi bizzat gör-
me imkânı bulduğum ilçemizin, inşallah 
önümüzdeki dönemde çok daha büyük 
başarılara imza atacağına inanıyorum. 
Bunun için 31 Mart seçimleri çok önem-
li.  Pursaklar’dan bu seçimlerde de rekor 
bekliyorum. Çünkü Pursaklar hizmet si-
yasetinin, eser siyasetinin, Hakka ve halka 

Ey Netanyahu, 
Kendine Gel, Sen Zalimsin

Pursaklar Toplu Açılış Töreni | Ankara | 13 Mart 2019
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Zaten Dışişleri Bakanıma talimatı verdim, 
uluslararası bütün görüşmeleri sürdürü-
yor. İsrail’in Başbakanı, Müslümanlara 
uygulanan zulmü engellemek yerine, yak-
laşan seçimlere yatırım yapmak için sosyal 
medyada şahsımı hedef alıyor. Biz bu sos-
yal medya fedailerini muhatap alacak deği-
liz. Filistin halkının haklarını ve Kudüs’ün 
İslam dünyasını için taşıdığı öneme uygun 
şekilde yönetilmesi konusundaki mücade-
lemizi son nefesimize kadar sürdüreceğiz. 
Pursaklar’dan bu seçimde ezan ve bayrak 
düşmanlarına da sandıkta şöyle sağlamın-
dan bir Osmanlı Tokadı bekliyorum. 

Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü,

Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son 
örtüsü,

Işık ışık, dalga dalga bayrağım! 

Senin destanını okudum, senin destanını 
yazacağım.

Ey şimdi süzgün, rüzgârlarda dalgalı; 

Barışın güvercini, savaşın kartalı

Yüksek yerlerde açan çiçeğim.

Senin altında doğdum.

Senin altında öleceğim.

Evet… Biz bu bayrağın altında doğduk, bu 
bayrağın altında öleceğiz. Varsa bu bayrak-
tan rahatsızlığı olan, gidip dilediği bayra-

ğın altında ölebilir. Ama biz son nefesimize 
kadar burada olacağız. 

Kardeşlerim, 

Ezan ve bayrak düşmanları şimdi kendile-
rine yeni bir çatı buldular. CHP örtüsü al-
tında, adı iyi kendi fesat partinin makyajı 
altında PKK’lılar, FETÖ’cüler belediyelere 
sızdırılmaya çalışılıyor. CHP’den FETÖ’cü 
belediye başkan adayları var. Yüzlerce bö-
lücü örgüt sempatizanı, CHP ve ittifak i-
çinde olduğu diğer partilerin listelerinden 
belediye meclis üyesi gösterildi. Bunlar se-
çildikleri zaman kime çalışacaklar? Elbette 
Kandil’e çalışacaklar.  Biz çukur eylemleri-
nin ardından belediyelerden PKK’yı temiz-
lemek için uğraşırken, şimdi CHP ve ittifak 
ortağı bunları kendi sırtlarında belediyele-
re taşıyor. Bölücü örgütün emrindeki parti, 
CHP’yle ve sözde İyi Parti’yle olan ittifakı-
nı artık gizleme gereği dahi duymuyor. 
Mesela Pursaklar’da bu partinin adayı var 
mı? Yok. Peki, kimi destekliyorlar? CHP’yi 
destekliyorlar. Aynı şekilde büyükşehirde 
kimi destekliyorlar? CHP’yi destekliyorlar. 
Eee... Öyleyse daha ne konuşuyoruz? Anka-
ralı bu ihanete izin verir mi? Pursaklar bu 
ihanete izin verir mi? Ne diyor Ziya Paşa: 

En ummadığın keşf eder esrâr-ı derûnun

Sen herkesi kör, âlemi sersem mi sanırsın?

Bunlar milleti kendileri gibi kör zannedi-
yor. Bunlar benim Ankaralı kardeşimi ken-
dileri gibi gafil sanıyor. Ancak saklamaya 

hizmetin, değerlerine sahip çıkmanın kıy-
metini çok iyi bilir. Ülkemizin, Ankara’nın 
ve ilçemizin ihtiyacının laf değil hizmet 
olduğunu, yatırım olduğunu Pursaklılar 
çok iyi bilir. Sizlerle bu konularda zaten 
aynı düşünüyor, aynı hissediyoruz. Ama 
bu seçimlerde Pursaklar’dan özellikle ezan 
düşmanlarına sandıkta esaslı bir ders ver-
melerini bekliyorum. Şimdi ekranlardaki 
görüntüleri izleyelim. Gördüğünüz kadın 
CHP’nin il başkanı. Kimler kiminle el ele? 
Taksim’de CHP bayrağı ile HDP paçavrası 
yan yana. Bu seçim onun için bir beka se-
çimidir. Bu seçimde bunlara gereken dersi 
sandıklarda vermeliyiz.

Ne diyor İstiklal Marşımızda: 

Ruhumun senden ilahi, şudur ancak emeli

Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli

Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli

Ebedi, yurdumun üstünde benim inlemeli

Ezanımıza hor bakanlar, ezanımızı hazme-
demeyenler, bayrağımızı yakanlardır. Bun-
lar kiminle el ele? CHP ile el ele. Belgeyle 
konuşuyorum. Bay Kemal bunlarla el ele 
mi, kol kola mı? Sandığa beraber gidiyorlar 
mı? Ankara’da Bay Mansur bunlarla bera-
ber mi? Oylarını istiyorlar mı? Dörtlü çete… 
CHP, HDP, sözde İyi Parti ve bir de Saadet-
çik, hepsi beraberler. Şimdi bunlara istiyo-
rum ki sizler hep beraber dersini verin.

Biz Bu Ülkede Hiçbir   
Musevi’ye Zulüm Etmedik

Ülkemizde birileri ezanımızı ıslıklar da İs-
rail durur mu? Onlar da, Müslümanların 
onur davası olan Mescid-i Aksa’yı, Kubbet-
üs Sahra’yı postallarıyla kirletmeye cüret 
ettiler. Netanyahu ile karısı, kendi ülkesin-
de soygundan, suistimalden yargılanıyor. 
Bu adam oradan diyor ki “Türkiye’de ga-
zeteciler cezaevinde, oradan bize ders ver-
mesin.” Ey Netanyahu! Kendine gel, sen za-
limsin. Sen 7 yaşındaki Filistinli yavruları 
katleden zalimsin. Sen kadınları hücrelere 
mahkum eden zalimsin. 7’den 70’e binler-
ce insanı hücrelere tıkayan zalimsin. Sade-
ce bizim değil aynı zamanda Hristiyanların 
da kutsal mabedine, Kubbet-üs Sahra ve 
Haremi Şerif ’e senin askerin, polisin pos-
tallarıyla giriyor. Tahrik etme. Biz bu ül-
kede hiçbir Musevi’ye zulüm etmedik, hiç 
bir sinagoga sizin yaptıklarınızı yapmadık. 
Biz bu oyuna gelmeyeceğiz, ama hesabını 
uluslararası arenada size soracağız. 

Allah’ın izniyle, bu millet ayakta olduğu 
sürece, hiç kimse ezanların semalarda yan-
kılanmasına engel olamaz, Kudüs davasını 
unutturamaz. Mübarek mescidimize yapı-
lan her saldırı karşısında bizi bulacaktır. 
Herkes sussa bile milletimizle birlikte biz 
susmayacağız. Ne ezanımıza yapılan say-
gısızlığı görmezden geleceğiz, ne Mescid-i 
Aksa’nın, Kubbet-üs Sahra’nın postallarla 
kirletilmesine rıza göstereceğiz. 
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inşası sürüyor, onu da en kısa sürede hiz-
mete alacağız. 

Tabii bunların yanında Pursaklar’da da 
pek çok yatırımı hayata geçirdik. Altyapı 
yatırımlarından kültür-sanat hizmetle-
rine kadar yüzlerce hizmetle Pursaklar’ı 
Ankara’nın yükselen yıldızı haline getir-
dik. Hanımlardan gençlerimize, öğrencile-
rimizden esnaflarımıza kadar her kesime 
yönelik projelerle, Pursaklar’da yaşamayı 
bir ayrıcalık haline dönüştürmenin gayreti 
içinde olduk. 

Bugüne kadar ilçemizde 678 dersliğe sahip 
64 okul inşa edip, 966 öğretmen atamasıy-
la hepsini de faaliyete geçirdik. 

Şehircilik üzerine bir ihtisas kütüphanesi-
ne sahip ilk ilçemiz burasıdır. 

Millet Kıraathanelerimizden birini de 
Pursaklar’da açıyoruz. 

Parklarımız ve içlerindeki sosyal tesisler 
yanında, bir büyük futbol sahası, 20 halı 
saha, 20 koşu yolu ve bisiklet yolu ile va-
tandaşlarımızın hayat kalitesinin yüksel-
mesine katkıda bulunduk. 

İvedik-Bağlum-Pursaklar bağlantısı, Has-
köy kavşağı, Karacaören otoyol bağlantısı, 
Kazan-Esenboğa bağlantısı, Saray alt geçi-
ti, Selnikel girişi bağlantı yolu gibi proje-
lerle ilçemizin ulaşım sorunlarına çözüm-
ler getiriyoruz. 

Pursaklar’ı Cazibe Merkezi  
Haline Dönüştürüyoruz

Kuyubaşı-Esenboğa metro hattıyla ilgili 
çalışmalar sürüyor, inşallah bu projeyi de 
Ankara’ya ve Pursaklar’a kazandıracağız.

Muhsin Yazıcıoğlu Kent Meydanı, Gümü-
şoluk Rekreasyon Projesi, Altınova Kent 
Parkı, Macera Parkı, Huzur Parkı ve trafik 
eğitim alanlarıyla, tüm kesimlere hitap e-
den çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

Alan bakımından oldukça geniş olan ilçe-
mizi, yüzlerce parkla donattık. 

Yaşlılarımız için ikinci bahar evleri, köy 
konakları, mahalle etüt merkezleri, kreşler 
ve çocuk oyun alanlarıyla, Pursaklar’ı cazi-
be merkezi haline dönüştürüyoruz. 

İnşallah önümüzdeki dönemde çok daha 
büyük hizmetlerle ilçemizi geliştirmeye 
devam edeceğiz. 

Büyükşehir ve ilçe belediye başkan aday-
larımızın hem şehrimizle, hem ilçemizle 
ilgili çok güzel projeleri var. 

Bunlar hayata geçtiğinde, gerçekten bam-
başka bir başkente kavuşacağız. 

Şimdi sizlerden 31 Mart için söz istiyorum.  

Pursaklar!..

31 Mart’ta tercihini bir kez daha hizmet si-
yasetinden yana kullanıyor musun?

çalışsalar da, ittifakın içyüzü her gün ifşa 
oluyor. Ülkenin ve milletin hayrına olma-
yan bir ittifakın Ankara’nın hayrına olma-
sı mümkün mü? Seçim sürecinde ittifak-
larını delikanlıca ortaya koyamayanlar, 
Ankara’yı nasıl açık yüreklilikle yönete-
cekler?

Zillet İttifakı Terör  
Örgütlerinden Talimat Alıyor

Dikkat ederseniz, seçime gidiyoruz ama 
ortada ne genel başkanları, ne büyükşehir 
adayları var. Bugün Ankara’da 6’ncı ilçe mi-
tingimizi yapıyoruz. Buradan Gölbaşı’na 
gideceğiz 7’nci ilçe mitingimizi yapaca-
ğız. Büyük Ankara Mitingimizi, inşallah 
23 Mart’ta gerçekleştireceğiz.  Ardından 
seçimden birkaç gün önce yine Ankaralı 
kardeşlerimizle birlikte olacağız. Biz bu 
milletin partisiyiz. Emirleri milletimizden 
alırız, hizmeti milletimize veririz. Peki, on-
lar nereden talimat alıyor? Terör örgütle-
rinden talimat alıyor. Milletimiz bunlara 
Türkiye’nin yönetimini teslim etmediği 
gibi, inşallah Ankara’nın, İstanbul’un, di-
ğer şehirlerimizin de belediyelerini teslim 
etmeyecektir. Çünkü bu ittifak karanlık bir 
ittifaktır. Önde gözüken başkadır, arkadaki 
silüetler başkadır. 

Sizlerden bu seçimde rabiamıza çok daha 
sıkı sarılmanızı istiyorum. 

Hazır mıyız?

Buradan öyle bir ses verin ki, biraz sonra 
gideceğimiz Ankara’nın diğer ucundaki 

Gölbaşı’nda dahi duyulsun. Tek Millet… 
Tek Bayrak…Tek Vatan… Tek Devlet. Rab-
bim hepinizden razı olsun. 

Kardeşlerim,

Biz sadece Ankara’yı ve Pursaklar’ı aşkla 
sevmekle kalmadık, aynı zamanda dev hiz-
metlerle de buluşturduk. Bugün de elimiz 
boş gelmedik. Toplam yatırım bedeli 176 
milyon lira olan 29 kalem eser ve hizme-
tin resmi açılışını yapıyoruz. Bu yatırımlar 
arasında 150 yataklı Pursaklar Devlet Has-
tanesi var. Bu yatırımlar arasında belediye 
hizmet binası var. Bu yatırımlar arasında 
yaklaşık toplamda 400 bin metrekare bü-
yüklüğe ulaşan 66 adet park var. Spor te-
sislerinden kreşlere, sosyal ve kültürel te-
sislerden cami ve Kur’an kurslarına kadar 
toplam 29 kalem yatırımın Ankara’ya ve 
Pursaklar’a hayırlı olmasını diliyorum. Bu 
eserlerin ilçemize kazandırılmasında eme-
ği geçen kurumlarımızın ve belediyemizin 
yöneticilerine teşekkür ediyorum. 

Bugüne kadar yaptığımız 120 milyar (kat-
rilyon) liralık yatırımla adeta Ankara’nın 
çehresini değiştirdik. Eğitimde, sağlıkta, 
ulaşımda, sanayide, ticarette, çevre ve şe-
hircilik yatırımlarında, kültür-sanatta, vel-
hasıl her alanda şehrimizi eşi benzeri gö-
rülmemiş hizmetlerle tanıştırdık. 

Mesela, sağlıkta ülkemizin en büyük Şehir 
Hastanelerini Ankara’ya kazandırdık. Bil-
kent Şehir Hastanemizin açılışını, inşallah 
yarın yapıyoruz. Etlik Şehir Hastanemizin 
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Pursaklar!..

31 Mart’ta tevazu, samimiyet ve gayretle 
memleket işi gönül işi diyor muyuz?

Pursaklar!..

31 Mart’ta geleceğimize sahip çıkıyor muyuz?

Pursaklar!..

31 Mart’ta gönül belediyeciliği diyor muyuz?

Pursaklar!..

31 Mart’ta Cumhur İttifakına sahip çıkıyor 

muyuz?

Rabbim hepinizden razı olsun. 

Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayla-

rımızı size emanet ediyorum.

Sevgili Ankaralılar, Değerli Yenimahalleli 
kardeşlerim, saygıdeğer hanımefendiler, 
istikbalimizin teminatı sevgili gençler, siz-
leri en kalbi duygularımla, muhabbetle se-
lamlıyorum. 

Buradan ilçemizin tüm semtlerindeki, 
sokaklarındaki, hanelerindeki kardeşleri-
me sevgilerimi gönderiyorum. Batıkent’e, 
Çayyolu’na, Demet’e, Karşıyaka’ya, 
Susuz’a, Şentepe’ye, Yakacık’a, Akın’a bura-

dan saygılarımı gönderiyorum. OSTİM’de-
ki, GİMAT’taki, İvedik’deki, Hurdacılar’da-
ki, Şaşmaz’daki üretici, esnaf, emekçi kar-
deşlerimi selamlıyorum. Rabbim bu kar-
deşlerimizin işlerini kolaylaştırsın, onlara 
hayırlı-bereketli kazançlar nasip etsin.

Bugün Yenimahalle’nin misafiri olmaktan 
büyük bahtiyarlık duyuyorum. Biliyorsu-
nuz artık biz de Yenimahalleliyiz. Cum-
hurbaşkanlığı görevini devraldıktan son-

Sahte Gülücüklerle 
Yenimahalle’yi 10 Yıl Uyuttular

Yenimahalle Mitingi | Ankara | 14 Mart 2019



Recep Tayyip ERDOĞAN

183182

Yeni Türkiye Vizyonu | YENİDEN DİRİLİŞ YOLUNDA-4

kıymetli, deneyimli, çalışkan isimlerle 
huzurunuza çıktık.  “Ankara’ya tecrübe 
yakışır” dedik. “Başkent’e başarı yakışır” 
dedik. “Yenimahalle’ye vizyon yakışır” de-
dik. Ankara’yı geleceğe taşıyacak isimlerle 
yolumuza devam etme kararı aldık.

Peki, muhalefet ne yaptı? Biz başarıyı 
ödüllendirirken, muhalefet neyi tercih 
etti? Tencere yuvarlanır kapağını bulur-
muş… Bay Kemal de gitti, büyükşehirde 
tam kendisi gibi birini buldu. 9 yılda 9 se-
çim kaybeden CHP genel başkanı, Ankara 
Büyükşehir’e kendisi gibi sürekli kaybe-
den birini aday yaptı. Daha önce iki defa 
sandıkta milletten ret yemiş, iki kez ye-
nilmiş; hatta geçmişte belediye başkanlığı 
yaptığı ilçede bile yüzde 10’u zor almış bir 
şahsı, tekrar Ankaralının karşısına çıkar-
dılar. Seçim öncesi CHP kapısından ay-
rılmayan, sonra istifa edip alengirli işlere 
bulaşan bu zatı, işte adayımız diye yine 
Ankara’ya dayattılar. 

Sadece bununla da kalmadılar. Bölücü ör-
gütün siyasi uzantılarını da kollarının al-
tına aldılar. Marjinalleri, sapkınları, ezan-
bayrak karşıtlarını da ittifaka dâhil ettiler. 
Nabza göre şerbet veren; doğuda bölücü, 
batıda Atatürkçü, Ankara’da ülkücü olan; 
her şekle giren bir Bukalemun İttifakı oluş-
turdular. Dikkat edin CHP’nin başındaki 
zat Ankara’da sürekli bozkurt işaretiyle do-
laşıyor. Yanındaki hanımefendi de buralar-
da sürekli vatan-millet edebiyatı yapıyor. 
Ancak ne Bay Kemal, ne de Hanımefendi, 
HDP’nin niçin kendilerine destek verdiği-
ni millete söylemiyorlar. Neden HDP’nin 
Ankara’da aday çıkarmadığını millete izah 

etmiyorlar. Yenimahalle’de bölücü örgü-
tün uzantılarının neden aday göstermedi-
ğini siz komşularıma anlatmıyorlar. Başka 
yerlerde 3 bin haneli beldelerde bile ada-
yı olan bu partinin; niçin 920 bin nüfuslu 
Çankaya’da, 910 bin nüfuslu Keçiören’de, 
660 bin nüfuslu Yenimahalle’de aday gös-
termediğine açıklık kazandırmıyorlar. 
Hepsinden önemlisi niçin 5,5 milyonluk 
Ankara’da, 15 milyonluk İstanbul’da, aynı 
şekilde daha pek çok büyük şehirde ada-
yının olmadığını açıklamıyorlar. Bölücü 
örgütün uzantılarını, CHP listelerinden, 
sözde İyi Parti listelerinden belediyelere 
sızdırmak için yaptıkları kirli pazarlık-
lardan hiç bahsetmiyorlar. Milletin hu-
zuruna çıkıp, göğüslerini gere gere, mert-
çe, delikanlıca, bölücü örgütün uzantıla-
rıyla hangi şartlarda İttifak kurduklarını 
söylemiyorlar. 

Bunu yapmadıkları gibi bir de utanmadan 
her gün bize saldırıyorlar. Üç ortak ağız 
birliği, söz birliği etmişçesine sabah-akşam 
koro halinde bize kara çalıyorlar. Şahsıma 
ve milletimize hakaretler savuran sanatçı 
müsveddelerine sahip çıktıkları kadar, bu 
ülkenin birliğine, dirliğine sahip çıkmı-
yorlar. Ezan-bayrak-devlet düşmanlarını 
savundukları kadar, Türkiye’nin toprak 
bütünlüğünü savunmuyorlar. 

Şimdi görüntüleri şöyle bir izleyelim. 
Ne diyor? “Kürdistan’da biz kazanaca-
ğız, batıda ise AK Parti’yi ve MHP’yi bi-
tireceğiz.” Bizim ülkemizde ‘Kürdistan’ 
diye bir bölge var mı? Bizim ülkemiz-
de Doğu Anadolu’muz var, Güneydoğu 
Anadolu’muz var, Karadeniz’imiz var, 

ra Keçiören’den Beştepe’deki Külliyemize 
taşındık. Hamdolsun, 4 yılı aşkın süredir 
de sizlerle komşuluk yapıyoruz. Mevla’m 
muhabbetimizi, yol arkadaşlığımızı daim 
eylesin diyorum. 

Bu vesileyle siz komşularıma 24 Hazi-
ran’daki desteğinizden dolayı teşekkür-
lerimi sunuyorum. 24 Haziran seçimle-
rinde AK Parti’yi ve Cumhur İttifakı’nı 
Yenimahalle’de birinci yaptınız. Şahsıma 5 
yıl daha Cumhurbaşkanı olarak Türkiye’ye 
ve sizlere hizmet etme onuru yaşattınız. 
Güveniniz, kadirşinaslığınız için her bi-
rinize şükranlarımı sunuyorum. Allah’ın 
izniyle 17 yıldır olduğu gibi yine sizlere 
mahcup olmayacağız. Bize vermiş olduğu-
nuz desteği 31 Mart seçimlerinde daha da 
artırarak devam ettirmenizi bekliyorum. 

31 Mart’ta Yenimahalle’yi, ilçemize tevazu, 
samimiyet ve gayretle hizmet edecek kad-
rolarla yeniden tanıştırmamız lazım. 31 
Mart’ta Yenimahalle’nin hasretine artık bir 
son vermemiz gerekiyor. 31 Mart’ta ilçemi-
zi gönül belediyeciliğine kavuşturmamız 
lazım. 31 Mart’ta, Yenimahalle’yi kamu 
yatırımlarında olduğu gibi belediyecilikte 
de en güzel hizmetlerle, yeni bir vizyonla 
buluşturmamız lazım. 

Bunun için Yenimahalle’de geçmişi başa-
rılarla dolu; liyakatli, tecrübeli, gayretli, 
samimiyetle çalışacak bir arkadaşımızı 
aday gösterdik. Veysel Tiryaki kardeşimi 
sizler zaten yakından tanıyorsunuz. Onu 
3 dönemdir Altındağ’a kazandırdığı hiz-
metlerden biliyorsunuz. Şunu unutmayın, 
eser müessiriyle değerlidir. Eşek ölür kalır 

semeri, insan ölür kalır eseri. Veysel Tirya-
ki kardeşimi tanımak için Altındağ yeter, 
Altındağlılar da yeter. Biz 3 dönem kura-
lı sebebiyle 4. dönem Veysel kardeşimizi 
Altındağ’da aday yapmadık. Hizmete ihti-
yacı olan Yenimahalle’de karar kıldık. Tec-
rübeyse tecrübe, gençlikse gençlik… Öyle 
yürüyemeyen, ayakta duramayanlarla bu 
iş olmaz. Dinamik, çalışacak, işini bilen, 
bu konuda tecrübeli arkadaşlara ihtiya-
cımız var. Tam 15 sene boyunca Altındağ 
için gecesini gündüzüne kattı; şehrimizin 
en mazlum ilçesini Ankara’nın en gözde 
yerleşim yerlerinden biri haline getirdi. 
Hamamönü’nü, Hacı Bayram’ı, İtfaiye 
Meydanını, Ulucanları, Kale’yi, Büyükşe-
hir belediyemizle el ele vererek şehrimizin 
cazibe merkezi yaptı. Bugün tüm Ankaralı-
nın gururla misafirlerini götürdüğü tarih, 
kültür ve turizm yerlerinde Veysel Bey’in 
imzası var. İnşallah sizlerin de desteğiyle 
31 Mart’tan itibaren bu birikimi, bu vizyo-
nu Yenimahalle’ye taşıyacağız. 

Mehmet Özhaseki Belediyecilikte 
Sembol Bir İsimdir

Büyükşehir adayımız Mehmet Özhaseki’yi 
anlatmaya gerek dahi duymuyorum. Meh-
met Özhaseki belediyecilikte sembol bir 
isimdir. Mehmet Özhaseki ülkemizin en 
başarılı belediye başkanlarından biridir. 
Bunun yanında Çevre ve Şehircilik Bakanı 
olarak ülkemize büyük hizmetleri olmuş-
tur. Kendisi Bakanlığı döneminde çukur 
terörünün harabeye çevirdiği il ve ilçele-
rimizi kısa sürede ayağa kaldırmıştır. AK 
Parti ve Cumhur İttifakı olarak işte böyle 
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var, nedir o biliyor musunuz? Yokluk, yok-
sulluk ve yasaklar, 3-Y. Bunlar CHP zihni-
yetinin Yenimahalle’deki görüntüsüdür. 
Öyle size dağıtılan gülücüklere aldanı-
yorsanız, kusura bakmayın, gülücüklerle 
Yenimahalle’yi 10 yıl uyuttular. Ben diyo-
rum ki, artık benim Yenimahalleli kardeş-
lerim gereğini yapacaktır. CHP, başarısız-
lık, beceriksizlik, iş bilmezlik demektir. 

Geçmişte vatanperver, milliyetperver bü-
tün devlet adamları taş üstüne taş koyma-
ya çalıştıkça, karşılarına daima ilk CHP di-
kilmiştir. Merhum Menderes’ten rahmetli 
Özal, Erbakan ve Türkeş’e kadar bütün 
liderler, CHP’nin saldırılarına maruz kal-
mıştır. Biz de 2002’den beri attığımız hem 
adımda, hayata geçirdiğimiz her reformda, 
karşımızda önce CHP’yi bulduk. Darbe dö-
nemlerinin demokrasimizde yol açtığı tah-
ribatı temizlemek istedik; karşımızda cun-
tacı CHP’yi bulduk. Başörtüsü, kılık-kıya-
fet üzerindeki yasakları kaldırmak istedik; 
karşımızda milli irade düşmanı CHP’yi 
bulduk. Siyasette, ticarette, istihdamda ka-
dınlarımızın konumlarını güçlendirmek 
istedik; ezanımızı ıslıklayan marjinaller ile 
yine CHP’yi bulduk. 

Çıkmış ne diyor; “Keleşleri bize doğrul-
tursanız, daha sonra şunu yaparız.” Geç 
kalma, yapabiliyorsanız ne yapacaksanız 
yapın ama şunu bilin ki artık Türkiye, eski 
Türkiye değil. Bu ülkede teröristi sıfırlaya-
na kadar bu mücadele devam edecek.

Asrın Projelerini Hayata Geçirdik, 
Karşımızda Hep CHP’yi Bulduk

Şu görüntüleri de bir izleteyim mi size? Ba-
kın ben ispatla konuşuyorum. Bay Kemal, 
siz bu ezan düşmanlarıyla berabersiniz. 
Meral Hanım, siz ezan düşmanlarıyla be-
rabersiniz. HDP’yi zaten söylememe gerek 
yok, külliyen ezan düşmanlarıyla beraber. 
Ama üzülüyorum ki Saadet de onlarla be-
raber. Bayrağımızı yakanlar bunlar, öyle 
mi? Bu dörtlü çete bunlarla beraber mi? 
Ezanımıza tahammül edemeyenler bunlar. 

Utanmadan çıkıyor, CHP’nin sözcüsü ne 
diyor? Onlar düdükleri polise karşı öttür-
düler. Ya siz kimi aldatıyorsunuz. Bu millet 
hukuk devletini sindirerek yaşıyor. Hukuk 
devletinin içinde Toplantı ve Gösteri Yürü-
yüşleri Kanunu vardır. Toplantı ve gösteri 
yürüyüşlerini de müracaatını yaparsın, 
sana gösterilen yerde bunu uygulamaya 
geçirirsin. O akşam ilk işim İstanbul Vali-
sine bunu sormak oldu. Toplantı gösteri 
ve yürüyüşleri için müracaatları var mı 
dedim, yok dedi. Bunlar İstiklal Caddesine 
de, meydana da değişik ara sokaklardan 
girmek suretiyle tam bir örgütlü orada bir 
işgal hareketine girişmek istediler. Şunu 
bilecekler artık: Türkiye hukuk devleti içe-
risinde halkının hukukunu korur. Ancak 
teröre yönelik adım atanlara da göz açtır-
maz. Bütün polisimizle, askerimizle tepe-
lerine tepelerine bineriz. İşte bunlar Gezi 
hareketlerinde bayraklarımızı yakmadılar 
mı? Bütün esnafımızın cam-çerçeve indir-

Akdeniz’imiz var, Orta Anadolu’muz var, 
Ege’miz var, Marmara’mız var. Biz de ‘Kür-
distan’ diye bir yer yok. Kürdistan Irak’ta, 
sizin bu ülkede yeriniz yok, defolun oraya 
gidin.  Ülkemiz ve topraklarımız üzerinde 
asla ameliyat yaptırtmayız.

Biri de çıktı, ne diyor? “Biz sırtımızı PKK’ya, 
YPG’ye, PYD’ye dayamışız...” Hale bak, sır-
tını nereye dayamış. Biz de sırtımızı mille-
timize ve Allah’ımıza dayadık, farkımız bu. 
Ne diyor? “Onlar 1 Temmuz’a kadar eğer 
terörle mücadele yasasını kaldırmazlarsa 
savaş kapıyı çalar.” Ee, ne oldu? 1 Temmuz 
çoktan geçti, kaldırmadık, ne oldu? “Savaş 
kapıyı çalacakmış...” Buyursunlar gelsinler, 
topu birden gelsin. Cudi’de bunların inle-
rine girdik mi? Gabar’da bunların inlerine 
girdik mi? Tendürek’te bunların inlerine 
girdik mi? Kandil’de girdik mi? Durmak 
yok, devam. 

Bir tarafta Cumhurbaşkanlığı, öbür taraf-
ta Büyükşehir, öbür tarafta Yenimahalle el 
ele verip Ankara’yı ayağa kaldırmamız la-
zım. Öyleyse çok çalışacağız. Ne kadar ah-
bap, akraba, komşu varsa dolaşacağız. 

Böyle Bir Muhalefetin   
Ankara’ya Bir Katkısı Olur mu?

Şimdi ben Yenimahalle-li kardeşlerime 
soruyorum. Lütfen elinizi vicdanınıza ko-
yun, öyle cevap verin. Bugüne kadar Bay 
Kemal’in ağzından bu rezalete dair tek 
bir cümle işittiniz mi? Hanımefendi’den 
bununla ilgili tek bir söz duydunuz mu? 
Saadet’in buna dair tek bir eleştirisine rast-

ladınız mı? Ama her gün televizyondalar. 
Ama her gün bize iftira atıyorlar. Ama her 
seçim mitinginde hepsi birden bize saldırı-
yorlar. En ufak meselelerde bile söyleyecek 
sözleri var, fakat Türkiye’nin toprak bütün-
lüğüne, birliğine, beraberliğine, bekasına 
dair bir cümleleri yok.

Şimdi soruyorum size: Allah aşkına böyle 
bir muhalefet olur mu? Böyle bir muha-
lefetten Türkiye’ye hayır gelir mi? Böyle 
bir muhalefetin Ankara’ya bir katkısı olur 
mu? Ülkesini düşünmeyen; ilini, ilçesi-
ni, Yenimahalle’yi hiç düşünür mü? 31 
Mart’ta bunlara bir ders vermek gerekmez 
mi? 31 Mart’ta bukalemun İttifakı’nı san-
dığa gömmek gerekmez mi? 31 Mart’ta 
bunlara esaslı bir Osmanlı tokadı vurmak 
gerekmez mi? 31 Mart’ta bunları siyaseten 
emekli etmek gerekmez mi? Maşallah… 
Yenimahalle’ye de ancak böylesi yakışır.

Kardeşlerim,

Türkiye daima iki zihniyetin, iki siyaset 
anlayışının mücadele sahası olmuştur. 
Bunlardan ilki AK Parti’nin temsil ettiği 
eser, yatırım, hizmet siyasetidir. Diğeri 
ise CHP’nin temsil ettiği takoz siyaseti-
dir. Elbette istisnalar kaideyi bozmaz ama 
CHP’nin genel karakteri işte budur. 

Hep söylediğim gibi CHP; “yokluk, yok-
sulluk, yasak” demektir. CHP, “başarısız-
lık, beceriksizlik, iş bilmezlik” demektir. 
Yenimahalle’de çöp var mı? Var. Çukur 
var mı? Var. Çamur var mı? Var.  Yenima-
halle daha şehir olamadı, hala köy köy… 
Yenimahalle’nin bir başka özelliği daha 
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Havalimanı - Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 
raylı sistem projemizin bütün altyapı ça-
lışmalarını tamamladık, bu yılki yatırım 
programına da aldık. Yakında ihalesine 
çıkıp, inşallah en kısa sürede de inşasına 
başlıyoruz.Böylece Yenimahalle ile Esen-
boğa Havalimanı arası raylı sistemlerle 
sağlanmış olacak.

Ankara’ya, İstanbul’a, Yozgat’a, Kırşehir’e, 
Kırıkkale’ye hizmet götürürken, 
Eskişehir’i, İzmir’i, Aydın’ı asla ihmal et-
miyoruz. Altındağ, Mamak, Sincan için 
koştururken, Çankaya’yı, Yenimahalle’yi 
dışlamıyoruz. Bu anlayışla son 17 senede 
ilçemizde pek çok yatırımı hayata geçir-
dik. Eğitimde Yenimahalle’ye 3 bin 649 
derslikli 258 adet okul inşa ettik. Fatih pro-
jesiyle ilçemizdeki öğrencilerimize 14 bin 
350 adet tablet bilgisayar dağıttık, okulla-
rımıza 3 bin 308 adet akıllı tahtayı kurduk. 
İlçemize 5 bin 343 öğretmen ataması ger-
çekleştirdik. 

Sağlıkta, 200 yataklı devlet hastanesiyle 
birlikte toplam 11 sağlık tesisi kazandırdık.

İlçemizin 80 bin insanımızın yaşadığı 7 
mahallesindeki imar sorunlarını çözdük. 
Hak sahibi 27 bin kişiye tapularını 12 
Mart 2006’da teslim ettik.  İmar barışıyla 
da Ankara’da toplam 445 bin başkentlinin 
sıkıntısını çözdük.

Artık yeni bir sayfa açıyor ve şehirlerimi-
zi, ilçelerimizi 21’nci yüzyılın ihtiyaçları-
na göre tasarlıyoruz. Şehrimizin en güzel 
yerlerinden birinde, yaklaşık 1 milyon 300 
bin metrekarelik alanda Gazi Millet Bah-

çesini hayata geçiriyoruz. Gazi Millet Bah-
çesinin içinde millet kıraathanesi, çadırlı 
kamp alanı, açık hava sineması, bitki sergi 
alanı, el sanatları sokağı, kır bahçesi, seyir 
alanları, bisiklet ve yürüyüş yolları her tür-
lü ihtiyaç olacak.

Bitmiyor…  Yenimahalle’ye bir tane daha 
Millet Bahçesi kazandırıyoruz. 176 bin 
metrekarelik Göksu Millet Bahçesi’ni de 
inşallah sizlerin istifadesine sunacağız. 

Şu gerçeği kabul etmek lazım… Keçiören, 
Altındağ gibi ilçelerimiz gelişirken, Yeni-
mahalle maalesef gerilere düştü. Bu gidişa-
tı değiştirmek için Veysel Tiryaki Bey pek 
çok proje hazırladı. Kültür merkezlerin-
den oditoryumlara, sanat sokaklarından 
Kent Çiftliği projesine, çocuklarımız için 
anaokullarından bilim merkezlerine kadar 
farklı alanlarda hazırlıklar yaptı.

Ayrıca Ostim ve İvedik Sanayi Bölgeleri’nde 
kurulacak Sanayi Çalışanları Sosyal Tesis-
leri, 240 bin metrekarelik bir alana inşa 
edilecek Toplum Merkezi gibi ilçemizin 
ihtiyacını hissettiği alanlarda projeler 
geliştirdi.

Hemen her proje, burada saatlerce, gün-
lerce konuşulmayı, anlatılmayı hak ediyor.  
Seçim tarihine kadar bunların hepsinin de 
size ulaştırılacağına inanıyorum

İnşallah Cumhurbaşkanlığında şah-
sım, Büyükşehir’de Mehmet Özhaseki, 
Yenimahalle’de de Veysel Tiryaki tam bir 
dayanışma içinde bu projeleri ilçemize ka-
zandıracağız.

mediler mi? Bu millete hizmet veren oto-
büslerimizi yakmadılar mı? Otomobilleri 
yakmadılar mı? Yani biz bunlara iyi yapı-
yorsunuz mu diyeceğiz? Asla. 

Ekonomimizi büyütmek, ihracatımızı 
geliştirmek, 81 vilayetimizi yollarla, ba-
rajlarla, hastanelerde donatmak istedik; 
karşımızda yine CHP’yi bulduk. Hızlı tren 
yaptık, köprü yaptık, yol yaptık, dünyanın 
en büyük havalimanlarından birini yaptık, 
asrın projelerini hayata geçirdik, karşımız-
da yine CHP’yi bulduk. 

Soruyorum sizlere; biz göreve geldiğimiz-
de 17 yıl önce Ankara’da böyle bir havali-
manı var mıydı? Bu havalimanını kim yap-
tı? Biz yaptık. Havalimanından ta şehre 
kadar şu anda adeta bir otoyol gibi bir yolu 
Melih Beyin Büyükşehir Belediye Başkan-
lığı döneminde Büyükşehir Belediye Baş-
kanlığımız yaptı. Bütün bunlar ortada bir 
gerçek. Bu gerçekler ortadayken, biz hiz-
mette varız. Ama CHP; çöp, çukur, çamur. 

Şehrimize Ankara Bulvarını, Malazgirt 
Bulvarını, Anadolu Bulvarını kazandırdık, 
karşımızda yine CHP’yi bulduk. Mithat-
paşa Köprüsü, Akay Kavşağı gibi Kızılay 
trafiğini hafifleten projeleri kapattırmak 
için mahkeme mahkeme gezen bir CHP 
gördük.

Yenimahalle’ye Cumhurbaşkanlığı Külli-
yesi yaptık, karşımıza dikilen yine CHP 
ile yandaş meslek odaları oldu. Külliye’ye 
taşınma kararı aldığımızda atılan iftirala-
rı, yalanları eminim sizler de hatırlıyor-
sunuz. Bizzat CHP’nin başındaki zatın 

yönettiği karalama kampanyalarını, en iyi 
Yenimahalle-li kardeşlerim biliyor. Affe-
dersiniz altın klozetten yüzbinlerce liralık 
masalara, kaşık-çatallardan bardaklara, 
avizelere kadar her türlü rezilliği sergile-
diler. Söylemedik yalan, atmadık iftira bı-
rakmadılar, ama sonunda tıpış tıpış oraya 
da geldiler. Biz hiçbir eserimiz gibi Külli-
yemizi de ülkemize kazandırırken onların 
yalanlarına, iftiralarına aldırmadık. Millet 
Camisiyle, 2 bin kişilik Kongre Merkeziy-
le, çok amaçlı salonuyla, 24 saat açık ola-
cak kütüphanesiyle, hizmet birimleri ve 
devlet konuk evi ile hamdolsun ülkemize 
yakışır bir eseri Ankara’ya armağan ettik. 
Yenimahalle’de, artık Türkiye’nin önemli 
sembollerinden biri haline gelen Cumhur-
başkanlığı Külliyesinde, her gün ülkemi-
zin dört bir köşesinden binlerce vatandaşı-
mızı ağırlıyoruz. İnşallah bundan sonra da 
eserlerimizle konuşmaya devam edeceğiz. 

Yenimahalle’ye Bir Tane Daha 
Millet Bahçesi Kazandırıyoruz

Kardeşlerim,

Biz sizin için çalışıyor, sizler için mücadele 
ediyoruz. Evlatlarımıza müreffeh, güçlü, 
itibarlı bir ülke bırakmak için, geride ha-
yırla yâd edilecek eserler bırakmak için 
gayret gösteriyoruz. Bize oy versin-verme-
sin 82 milyonun barışı, kardeşliği, huzur 
ve güvenliği için gecemizi gündüzümüze 
katıyoruz.

Şimdi sizlerle bir müjdemizi paylaşmak 
istiyorum… Keçiören Kuyubaşı - Esenboğa 
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Bunun için sizlerden çok güçlü destek bek-
liyoruz.

Hazır mıyız?

Yenimahalle!..

31 Mart’ta memleket işi gönül işi diyor 
musun?

Yenimahalle!..

31 Mart’ta gönül belediyeciliğine evet di-
yor musun?

Yenimahalle!..

31 Mart’ta tercihini hizmet siyasetinden 
yana kullanıyor musun?

Yenimahalle!

31 Mart’ta emaneti liyakatli kadrolara tes-
lim ediyor musun?

Yenimahalle!..

Büyükşehirde Mehmet Özhaseki’ye, ilçe-
mizde Veysel Tiryaki’ye sahip çıkıyor mu-
sun? Rabbim hepinizden razı olsun. Bele-
diye başkan adaylarımızı sizlere emanet 
ediyorum. Yenimahalle-li komşularımdan 
bu seçimde müjdeli haberler bekliyorum.

Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin. 
Kalın sağlıcakla.

Atına binmiş de elinde dizgin

Vardığı cephede hiç vermez bozgun

Çeteler içinde yılanım azgın

Vurun Antepliler namus günüdür

Vurun Antepliler kavga günüdür

Sürerim sürerim gitmez kadana

Fransız kurşunu değmez adama

Benden selam olsun nazlı anama

Analar da böyle yavru doğurmuş

Analar da böyle yiğit doğurmuş

Antep!..

Gaziantep!.. Anaların yiğitler doğurduğu 
Antep!.. Baş veren ama baş eğmeyen An-
tep!.. Hiçbir cephede bozguna uğramayan 
Antep!.. Şehrini savunurken verdiği 6 bin 

Müslümanlar Olarak 
Asla Baş Eğmeyeceğiz

Gaziantep Mitingi | Gaziantep | 15 Mart 2019
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vanına yakışır, delikanlılığına yakışır bir 
rekor bekliyorum. Anlaştık mı? Söz mü? 
Anteplinin sözü namus sözüdür. Siz söz di-
yorsanız, inşallah bu iş tamamdır. 

Kardeşlerim, 

Biz Antep’i sadece aşkla sevmekle kalmıyor, 
tarihinin en büyük hizmetleriyle geleceğe 
de hazırlıyoruz. Son 17 yılda Gaziantep’e 
35 milyar (katrilyon) lira tutarında yatırım 
yaptık.

Eğitimde, 2,8 milyar (katrilyon) liralık kay-
nakla 10 bin 830 adet yeni derslik inşa 
ettik. 60 binden fazla öğrencinin öğrenim 
gördüğü şehrimize ikinci devlet üniversi-
tesini, Gaziantep İslam Bilim ve Teknolo-
ji Üniversitesini kurduk. Yükseköğrenim 
öğrencileri için 9 bin 440 kişi kapasiteli 
yurt binaları açtık. Birkaç yıl içinde 2 tane 
Gaziantep’te, bir tane Nizip’te olmak üze-
re toplamda 2 bin 250 kişi kapasiteli yeni 
yurt binaları daha açıyoruz.

Gaziantep’e 33 bin seyirci kapasiteli bir 
stadyum, Gaziantep, İslâhiye ve Nizip 
Gençlik Merkezlerini, Şehit Kamil Sporcu 
Fabrikasını kazandırdık.

Eski stadın yerine içinde Millet Kıraatha-
nesinin de olduğu bir Millet Bahçesi ya-
pıyoruz. İçinde çocuk kütüphanesinden 
yüzme havuzuna kadar her türlü sosyal ve 
sportif tesisin olduğu Hasan Celal Güzel 
Millet Bahçemiz, Gaziantep’e kazandıraca-
ğımız bir diğer Millet Bahçemiz olacak. Bu 
vesileyle önümüzdeki Salı günü vefatının 
seneyi devriyesine ulaşacağımız Hasan Ce-

lal Güzel ağabeyimizi bir kez daha rahmet-
le yad ediyorum. 

Gaziantep’in hafızası olan Alleben Deresi-
ni o eski günlerine kavuşturmak için reha-
bilite edip, çevresinde de şehrin dokusuna 
ve kültürüne uygun rekreasyon alanı yapı-
yoruz. Şahin Bey’in şehit edildiği ve adına 
yapılan anıtın bulunduğu yere, Milli Mü-
cadele Tabiat Parkını kuruyoruz. Bu park-
ta, özellikle genç kuşaklara, Gaziantep sa-
vunmasındaki bütün olaylar görsel olarak 
anlatılacak.

Gaziantepli ihtiyaç sahibi vatandaşlarımı-
zı, şehit yakınlarımızı, yaşlılarımızı, en-
gellilerimizi toplam 3,8 milyar (katrilyon) 
liralık kaynakla destekledik.

Sağlıkta, şehrimize son 17 yılda toplam-
da 1.135 yataklı 20 hastaneden oluşan 83 
adet tesis kazandırdık. Şimdi de şehrimize, 
inşallah önümüzdeki yıl hizmete sunacağı-
mız 1.875 yataklı bir şehir hastanesi yapı-
yoruz. Ayrıca, 300 yataklı Gaziantep Çocuk 
Hastalıkları Hastanesi, 400 yataklı Nizip 
Devlet Hastanemizin proje çalışmaları de-
vam ediyor. 25 Aralık Devlet Hastanemizi 
de, 300 yataklı bir ek binayla büyütüyoruz. 

GAZİRAY’ı Önümüzdeki  Yıl 
Hizmete Sunuyoruz

Gaziantep’te 21 bin 313 konut projesini 
hayata geçirdik. Çıtayı yükselterek, ülke-
mizin en büyük ve en kapsamlı şehir pro-
jesi olan 50 bin konutluk Gaziantep Kuzey 
Şehir Projesini başlattık. İlk etabındaki 2 

317 evladını bir gül bahçesine ekercesine 
toprağa veren Antep!.. Şehit kamillerin, şa-
hin beylerin, karayılanların, daha nice yi-
ğidin bayraklaştığı Antep!.. Adına gurban 
olduğum Gaziantep!.. Gönlü gönlümüze 
eş, sevdası sevdamıza eş, rüyası rüyamıza 
eş Antep!.. Anaların ağıtlarıyla, aşıkların 
türküleriyle yüreğimizi titrettiği Antep!.. 
Toprağının bereketiyle, fabrikalarının ü-
retimiyle, insanının çalışkanlığıyla örnek 
olan Gaziantep!.. Ülkemizin dört bir yanın-
dan gelen kardeşine işiyle, aşıyla, eviyle 
yepyeni bir hayat kapısı açan Antep!.. He-
men yanı başındaki Suriye’den gelen yüz-
binlerce muhacire yıllardır ensarlık yapan 
kadirşinas Antep!.. Emeğin, üretimin, helal 
kazancın, kardeşliğin şehri Antep!.. Sen ne 
güzel bir şehirsin Gaziantep!.. 

Seni yürekten selamlıyorum Gazian-
tep!.. Araban’ı, İslahiye’yi, Karkamış’ı, 
Nizip’i, Nurdağı’nı, Oğuzeli’ni, Şahinbey’i, 
Şehitkâmil’i, Yavuzeli’ni selamlıyorum. 
Gaziantep’in fabrikalarında çalışan işçile-
rimizi, tarlalarında çalışan çiftçilerimizi 
selamlıyorum. Dükkânının-tezgâhının ba-
şındaki esnafımızı, sanatkârımızı selam-
lıyorum. Hanımlarımızı, gençlerimizi se-
lamlıyorum. 

Gaziantep Turizmde Çok Büyük 
Başarılara İmza Atacaktır

Son bir yılda dördüncü defadır Gazian-
tep’teyiz. Yine de Gaziantep hasretimizi 
gideremiyoruz. Çünkü Antep, harcı alın 
teriyle, göz nuruyla, ilimle, irfanla, yürek 
coşkusuyla, deruni aşkla yoğrulmuş bir şe-

hirdir. Evliya Çelebi bu şehir için “Tatlı ye-
dikleri için tatlı dillidirler” diyor. Tatlısıy-
la, kebabıyla, her biri diğerinden lezzetli 
yemeklerinden oluşan mutfağıyla ülkemi-
zi dünyada başarıyla temsil eden bu şehir 
için ne desek azdır. Nitekim geçtiğimiz yıl 
şehrimizi ziyaret eden 800 bin yerli-yaban-
cı turist, Antep’in güzelliklerinin daha çok 
bilinmeye başlandığını gösteriyor. Biliyor-
sunuz hemen yanıbışımızdaki Urfa’da, in-
sanlık tarihinin en eski ibadethanelerinin 
izleri bulundu. Biz de 2019’u Göbeklitepe 
Yılı olarak ilan ettik. Göbeklitepe, Urfa ile 
beraber aynı zamanda Antep’in de turiz-
mine, ekonomisine katkıda bulunacak bir 
projedir. İhracatta 7 milyar dolar sınırını 
zorlayan şehrimiz, inşallah turizmde de 
çok büyük başarılara imza atacaktır. İnşal-
lah 31 Mart’ta Gaziantep, yepyeni bir hiz-
met döneminin kapısını aralayacaktır. 

Antep!..

31 Mart’ta tevazu, samimiyet ve gayretle 
memleket işi gönül işi diyor musun?

Antep!..

31 Mart’ta gönül belediyeciliğine evet di-
yor musun?

Antep!..

31 Mart’ta bir kez daha hizmet siyaseti di-
yor musun?

Rabbim hepinizden razı olsun. Gaziantep 
bugüne kadar hep yanımızda oldu.  Ama 
bu defa Antep’ten şöyle şanına yakışır, un-
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Hem metro standartlarında kent içi ula-
şımına, hem de hızlı tren bağlantısı ile 
şehirlerarası ulaşıma hizmet verecek 
GAZİRAY’ın yapımı sürüyor. İnşallah önü-
müzdeki yıl hizmete sunuyoruz. Bir başka 
metro projemiz de, Gar-Düztepe-Şehir Has-
tanesi güzergâhında inşa edilecek. Sürücü-
süz metro olarak planlanan bu hattaki son-
daj çalışmaları devam ediyor, inşaatına da 
en kısa sürede başlanacaktır. 

Gaziantep Havalimanının yolcu sayısı 
2003 yılında 223 bin iken, geçtiğimiz yıl 
2 milyon 655 bin olarak gerçekleşti. Gazi-
antep Havalimanını yıllık 5 milyon yolcu 
kapasitesine çıkarmak için 6 adet yolcu 
köprülü yeni bir iç hatlar terminal binası 
ile apron yapıyoruz. Mevcut terminali de 
sadece dış hatlara tahsis edeceğimiz bu 
projeyi seneye tamamlıyoruz.

Bay Kemal, Üretimden   
Önce Yatırım Gereklidir

Gaziantep’e 5 baraj ve 3 gölet inşa ettik, 2 ba-
raj ve 1 gölet daha inşa ediyoruz… Mizmilli 
mevkiindeki Yas kuyularından Gaziantep’e 
içme suyu sağladık. Gaziantep’in uzun va-
deli içme suyu ihtiyacını karşılamak için 

Düzbağ regülatörünü ve 105 kilometre 
uzunluğundaki içme suyu isale hattını in-
şa ediyoruz. Maliyeti 1,2 milyar (katrilyon) 
lira olan Düzbağ Projesinin temelini geçen 
yıl attık, inşası sürüyor. Bu projeyle hem 
Gaziantep’in 50 yıllık su ihtiyacı karşıla-
nacak, hem de elektrik giderleri düşecek. 
80 bin dekar mümbit araziyi sulayacak Do-

ğanpınar Barajının inşasında sona geldik. 
Son 17 yılda yaptığımız sulama tesisleriyle 
Gaziantep’te 203 bin dekar araziyi sulama-
ya açtık. Yapımı devam eden sulama tesis-
leriyle 240 bin dekar arazi daha sulanacak.

Gaziantepli çiftçilerimize toplam 1,5 mil-
yar lira (katrilyon) tutarında tarımsal des-
tek verdik.

Gaziantep’e son 17 yılda 2 yeni OSB, 2 tek-
nopark, 11 ar-ge merkezi, 4 tasarım mer-
kezi kurduk. Gaziantepli yatırımcılarımızı 
24 milyar (katrilyon) liralık yatırım teşvi-
kiyle destekleyerek, 69 bin kişilik ilave is-
tihdam oluşturduk. Şehrimizdeki 87 bin iş 
yerimize toplam 2 milyar (katrilyon) liralık 
SGK prim teşviki verdik. Bugün gazeteler-
de okudum. Bay Kemal “İstihdam için üre-
tim gerekli” diyor. Bay Kemal, üretimden 
önce yatırım gereklidir. Yatırım olmayınca 
üretim olur mu? Adamın haberi yok. İşte 
SSK’yı da böyle batırdı.

Gaziantep’te 500 hektarlık bir alanda, için-
de her türlü lojistik hizmetinin verildiği, 
kara limanı fonksiyonu görecek gümrük 
işlemlerinin yapılabildiği, otoyol ve de-
miryolu bağlantısı da olan bir Lojistik Köy 
kuruluyor. Tahsis ve imar çalışmaları bitti, 
yakında inşasına başlanıyor.

Ali Nacar Camisinden Boyacı Camine, 
Dayı Ahmet Ağa Konağından Darendeli 
Zincirli Bedestenine, Tütün Han’a kadar 
Gaziantep’te 49 tarihi eserimizin restoras-
yonunu yaptık. Merkez’deki Kanalıcı Ca-

bin 795 konutun inşasının sürdüğü Kuzey 
Şehrin ulaşımı için yol yapımı çalışmaları-
na da devam ediyoruz. Ayrıca şehrimizin 
güney bölgesinde de yeni bir yerleşim ala-
nı kuruyoruz. İmar barışıyla 194 bin An-
tepli kardeşimizin sorununu çözdük.

Şimdi geliyorum müjdemize: Biliyorsu-
nuz Gaziantep’in içinde 10 milyon 700 bin 
metrekare büyüklüğünde bir askeri alan 
var. Buradaki askeri birliği artık şehir için-
de tutmanın bir anlamının kalmadığını 
görüyoruz. Dülük Baba Tabiat Parkına ve 
Erikçe Kent Ormanına komşu işte bu deva-
sa alanı Antep’in hizmetine sunmaya karar 
verdik. Bu alanın yarısını, yani 5 milyon 
metrekareden fazlasını, gül bahçeleriyle, 
ıhlamurlarıyla, çınarlarıyla bir Millet Bah-
çesi haline dönüştüreceğiz. Kalan kısmın-
da da, Antep’in tarihine, kültürüne, mima-
risine, alışkanlıklarına uygun, keymıh ta-
şıyla, havarla, bazaltla, beyaz mermerle in-
şa edilecek bir Medeniyet Şehri kuracağız. 
Buradaki binaların her biri süyükleriyle, 
hayatlarıyla birer Antep evi şeklinde yapı-
lacak. Böylece şehrimizin adeta çehresini 
değiştirecek dev bir hizmeti sizlere kazan-
dırmış olacağız. Şimdiden Antep’e hayırlı 
olmasını diliyorum. 

Katı atık düzenli depolama tesislerinin 
hizmet verdiği nüfus sayısını 800 binden 2 
milyona çıkardık. Şehrimize yine 2 milyon 
kişiye hizmet verecek ileri biyolojik atık su 
arıtma tesisi inşa ediyoruz, önümüzdeki 
yıl hizmete giriyor. 

Gaziantep,  Şehitkâmil, Şahinbey, Nurdağı, 
İslahiye, Oğuzeli, Yavuzeli ve Nizip’e doğal 

gaz arzı sağladık. Bu sene içinde Araban’a, 
iki yıla kadar da Karkamış’a doğal gazı 
getiriyoruz.

Ulaştırmada 5,7 milyar (katrilyon) liralık 
yatırım yaparak, 116 kilometreden dev-
raldığımız bölünmüş yol uzunluğuna 280 
kilometre ilave ettik ve 396 kilometreye 
ulaştırdık. Yapımı devam eden İslâhiye-
Kırıkhan yolunu, Kahramanmaraş-Narlı-
Gaziantep yolunu, Kahramanmaraş-Nur-
dağı yolunu, Tugay Kavşağı-Dülükbaba 
Kavşağı ve Mezarlık Köprülü Kavşağını bu 
yıl tamamlıyoruz. Gaziantep-Nizip-Birecik 
yolunu, Nizip-Karkamış yolunu, Gazian-
tep-Oğuzeli-Karkamış yolunu, Osmaniye-
Nurdağı yolunu ve Nurdağı-Kilis-Akbez 
ayrımı yolunu ise önümüzdeki yıl tamam-
lıyoruz. Dörtyol-Hassa Yolu Projemizi, 
bünyesindeki tünelleriyle, viyadükleriyle, 
köprüleriyle birlikte, önemine binaen, yap-
işlet-devret modeliyle hayata geçiriyoruz. 
Amanos Dağlarını tünelle geçip, Gaziantep 
ile İskenderun Limanı arasındaki mesafe-
yi kısaltacağız. Bölgemizde yeni bir sanayi 
ve ticaret aksı oluşturacak bu dev projenin 
ihalesine inşallah bu yıl içinde çıkıyoruz.

Gaziantep’in 288 kilometrelik demiryo-
lu hatlarını sıfırdan yapmışçasına yenile-
dik. Gaziantep-Osmaniye-Adana-Mersin 
hızlı tren projemizin yapım çalışmaları 
etap etap devam ediyor. Gaziantep’i İstan-
bul, Ankara ve Konya’dan Karaman’a hız-
lı trenle bağlayacak hattı Nurdağı’ndan 
Kahramanmaraş’a da bağlıyoruz. Şanlıurfa-
Gaziantep Hızlı tren projemizi de tamamla-
dığımızda, Gaziantep hem doğusuna, hem 
batısına hızlı trenle bağlanmış olacak.
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kimin belediye başkan adayını destekliyor, 
kim kimin belediye meclis üyelerini kendi 
listesinden gösteriyor söyleyin. CHP’nin 
listesinde HDP meclis adayları, FETÖ bele-
diye başkan adayları cirit atıyor. Ötekilere 
bakıyorsunuz, hakeza aynı şekilde. Neyse 
ki, herkes rolünü iyi oynayamıyor, kurulan 
tezgâhı ele veriyor da, milletimiz de neyin 
ne olduğunu daha iyi görebiliyor.

Şimdi ekrandan görüntüleri bir izleyelim. 
Görüyor musunuz, işte bunlar yönetiyor 
CHP’yi.  Ne diyor bu adam? “Kürdistan’da 
oylar HDP’ye” diyor. Bu adam Kürt değil 
ha, ne idüğü belirsiz biri.  Bizim ülkemizde 
‘Kürdistan’ diye bir bölge var mı? Bizim ül-
kemizde Doğu Anadolu’muz var, Güneydo-
ğu Anadolu’muz var, Karadeniz’imiz var, 
Akdeniz’imiz var, Orta Anadolu’muz var, 
Ege’miz var, Marmara’mız var. Biz de ‘Kür-
distan’ diye bir yer yok. Kürdistan Irak’ta, 
defol oraya git. Bu toprakları bölemezsiniz, 
böldürtmeyiz. 

Biliyorsunuz, bunlar aynı zamanda ezan 
düşmanı. Bunlar bizim bayraklarımızı ya-
kanlar değil mi? Şimdi görüntülerde de 
izlediğiniz gibi, CHP-HDP yan yana. Bay 
Kemal Hakkari’de, bir tane Türk bayrağı 
yok. Gezi olaylarında duvarlara ‘Zulüm 
1453’te başladı’ yazdılar. Yani İstanbul’un 
fethiyle zulüm başlamış... CHP’nin İstan-
bul il başkanı da orada. Ezan okunurken 
düdük öttürmeye mecbur musunuz? Dün-
ya Kadınlar Günü için oraya gelmişler, sen 
Dünya Kadınlar Günü için oraya gelirken 
acaba Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Kanunu’nu bilmiyor musun? Toplantı ve 
gösteri yürüyüşü için Valiliğe müracaat 

edilmesi gerekir. Aradım valimizi, “Müra-
caatları var mı?” dedim, “Yok” dediler. Bu 
ülke yol geçen hanı mı? Bu ülkeyi eski Tür-
kiye mi zannediyorsun? Yazını yazacaksın, 
haberi vereceksin ve Valilik nereyi uygun 
görürse toplantını da yürüyüşünü de ora-
da yapacaksın. İstediğin gibi hareket ede-
mezsin. Onun için de gereği yapıldı.

Yurt dışında bakıyorsunuz, benim bayrağı-
mı yakıyor. Güya bunlar Türk. Ne Türk’ü? 
Bunlar ahlaksız, vatan haini. Dikkat edin, 
Gezi’de Taksim Meydanı’nda Cumhuriyet 
Halk Partisinin bayrağıyla onların paçav-
raları yan yana. Bundan Bay Kemal hiç ra-
hatsız oldu mu? Olmadı. Öyle bir derdi yok 
ki Bay Kemal’in. Onun derdi başka. 

Bu gerçekler ortadayken CHP Genel Baş-
kanı istediği kadar kendini paralasın. Ger-
çi o da açık vermiyor değil… Kendi başına 
atıp tuttuğu kürsülerde değilse bile, soru-
lara muhatap olduğu televizyon program-
larında, asıl niyetini ifşa ediyor. Mesela çı-
kıp diyor ki, “YPG Türkiye’ye saldırmaz…” 
Madem öyle, biz tepelerine binene kadar 
Afrin’den Gaziantep’e, Hatay’a düşen bom-
balar, roketler, sıkılan kurşunlar kimden 
geliyordu? Bunları YPG atmıyor muydu? 
Hala Tel Rıfat’tan, Mümbiç’ten, Fırat’ın 
doğusundaki yerlerden fırsat buldukça 
ülkemize kurşun sıkan YPG değil mi? Çu-
kur eylemleriyle şehirlerimizin altını-üs-
tüne getiren bunlar değil mi? Ankara’da, 
İstanbul’da bombalar patlatan bunlar de-
ğil miydi? Gaziantep’te Karşıyaka Polis 
Merkezinin önünde bombalı araç saldı-
rısında 12 vatandaşımızı şehit eden bun-
lar değil miydi? YPG’yle PKK’nın farkı mı 

minin, Tabak Hamamının ve Nurdağı ilçe-
mizdeki Ökkeşiye Türbesinin restorasyon 
çalışmaları devam ediyor.

Gaziantep’te İstinaf Mahkemesini faaliye-
te geçirdik.

Gördüğünüz gibi, biz CHP gibi, diğerleri 
gibi, “Ver yiyeyim, ört yatayım” demedik. 
Gece gündüz çalıştık, şehrimizi eserlerle, 
hizmetlerle donattık. İnşallah önümüzde-
ki dönemde hep birlikte çok daha büyük 
yatırımlara imza atacağız. 

Şimdi soruyorum sizlere:

Gaziantep!..

31 Mart’ta ülkenin ve şehrinin geleceğine 
sahip çıkıyor musun?

Gaziantep!..

31 Mart’ta hizmet siyasetini tercih ediyor 
muyuz?

Gaziantep!..

31 Mart’ta tercihimizi istikrar ve güven-
den yana kullanıyor muyuz?

Gaziantep!..

31 Mart’ta Cumhur İttifakına sahip çıkıyor 
muyuz?

Gaziantep’te Sırtını Kandil’e 
Dayayan Bir Aday Var

Kardeşlerim,

Biz ülkemiz ve milletimiz için, şehir şehir, 
fert fert ne yapabiliriz, hangi hizmetleri ge-
tirebiliriz diye çalışırken, mücadele eder-
ken, birileri de hep suyu bulandırmanın 
gayreti içindedir. Tabii, kimse asıl niyetini 
söylemiyor. Milletin karşısına hep cilalı-
boyalı-makyajlı çıkıyorlar. Sonra gerçekler 
yağmur gibi yağmaya başladığında, işte o 
cilalar dökülüyor, altından hakiki yüzler 
çıkıyor. Seçimlerde bir Cumhur ittifakı var. 
Bir de, CHP’nin etrafında kurulan, görü-
nüşte yanında adı iyi kendi bir hayli karı-
şık bir parti ile isminden başka geçmişiyle 
bağlantısı kalmayan saadetin olduğu bir 
ittifak var. Ama ittifakın asıl ortağını sü-
rekli gizlemeye çalıştılar. Çünkü bu parti 
sabıkalı… Bu partinin ipi terör örgütünün 
elinde… Bu partiyi Ankara’daki genel mer-
kezi değil, Kandil yönetiyor. 

Gaziantep’te işler daha da karışık. Sırtını 
Kandil’e dayayan bir aday var, CHP aslın-
da bunu destekliyor ama zahirde bir başka 
adayın yanında gibi gözüküyor. Sizlerin 
“Et diye kaptım, balcan börkü (sapı) çık-
tı” diye güzel bir deyimi var. Şu partinin 
adayı diyorsunuz, sonra bakıyorsunuz 
aslında başka bir partinin adayı. Şu parti 
şunu destekliyor diyorsunuz, sonra ba-
kıyorsunuz kimin kimi desteklediği belli 
bile değil. Türk siyasetini bu duruma dü-
şürmeye kimsenin hakkı yoktur. Çıkın de-
likanlıca, kim kiminle ittifak halinde, kim 
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Titretici şeylere hiçbir gün diz çökmemiş. 

Zaferlerin kapısı, Anadolu’nun tapusu, 

Malazgirt’ten ta Çanakkale’ye, 

………

Bizi zaferden zafere koşturan işte o iman 
birliğidir. Sen hangi milletle konuşuyor-
sun, neyi konuşuyorsun. Senin her yerin 
bomba olsa ne yazar. Sen, orada ibadette o-
lan o masum Müslümanları buldun, elinle 
silahlarla gittin, onları taradın. Terbiyesiz, 
ahlaksız, adi, alçak, sen kolayı seçtin. 

Birileri de hala bizim ezan ve bayrak has-
sasiyetimizi kendince küçümsemeye veya 
çarpıtmaya çalışıyor. İşte ben bu okuduk-
larımdan dolayı hapse girdim. Nerede, 
Türkiye’de... Ama siz ne yaptınız? “Muhtar 
bile olamaz” dediklerinde aldınız bu evla-
dınızı hem başbakan hem de cumhurbaş-
kanı yaptınız.

Bu terörist yayımladığı bildiride İstanbul 
için “Konstantinapol”  diyor. Ayasofya’yı 
yeniden kiliseye çevirecekmiş. Bu millet 
var ya, bu can bu tende oldukça böyle bir 
şeye asla müsaade etmez, etmeyeceğiz. 
İsrail’in başındaki soyguncu var ya, onun 
oğlu da “İstanbul, Bizans’ın başkenti bir 
Hristiyan şehridir, Türk işgaliyle karşı kar-
şıyadır” diye tweet atıyor. Be ahlaksız, siz 
Filistin’in tamamını işgal ettiniz. Siz, 1938-
48’de neredeydiniz, şimdi ise neredesiniz? 
O Filistinli kardeşlerimiz neredeydi, şimdi 
ise nerede? 

7 yaşındaki çocuktan kadınlara, yaşlılara 
varıncaya kadar 10 bine yakın Filistinli İs-
rail cezaevlerinde mahkum hayatı yaşıyor. 
Onun için diyorum ki Netanyahu zalimdir. 
Eğer dünyada zulmeden bir ülke aranıyor-
sa o da İsrail’dir. Bir terör devleti aranıyor-
sa o da İsrail’dir. Bunları söylüyoruz diye 
rahatsız olanlar varsa, kusura bakmasınlar 
onlar varsın rahatsız olsunlar. Biz gerçek-
leri söyleyeceğiz.

Gücünü Zulümden Değil, 
İmandan, Adaletten Alan 
Dirayetimizle Dünyayı 
Değiştireceğiz

Buradan Yeni Zelanda’da şehit edilen tüm 
kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyo-
rum. Dünya Müslümanlarına başsağlığı 
diliyorum. Rabbimiz bize, “Üzülmeyin, 
inanıyorsanız üstünsünüz” diyor. Müslü-
manlar olarak asla baş eğmeyeceğiz ama 
asla bu alçakların seviyesine de düşmeye-
ceğiz. Kökeni, inancı, meşrebi ne olursa ol-
sun, günahsız her masum insanın ölümü-
ne karşı aynı ilkeli duruşu sergileyeceğiz. 
Yeni Zelanda’da, Filistin’de, Myanmar’da 
katledilen masum Müslümanlara hangi 
hassasiyeti gösteriyorsak, diğer insanlara 
da aynı şekilde yaklaşacağız. Gücünü zu-
lümden ve sömürüden değil, imandan, vic-
dandan, ahlaktan, adaletten alan dirayeti-
mizle dünyayı değiştireceğiz. Çünkü İslam 
budur, insanlık budur, biz buyuz. Bizi biz 
olmaktan çıkartmaya çalışanlara sözümü-
zü de sandıkta söyleyeceğiz. 

var?  Hadi Amerikalılar işlerine geldiği 
için ısrarla bunları ayrıştırmaya çalışıyor, 
Kılıçdaroğlu’na ne oluyor da aynı terane-
leri tekrarlıyor? Hadi onlar çıkarları oldu-
ğu için bunu yapıyor, Kılıçdaroğlu niçin 
YPG’nin avukatlığına soyunuyor? 

Bir Terör Devleti Aranıyorsa,  
O da İsrail’dir

İşte bu zihniyet sebebiyle biz diyoruz ki, 31 
Mart beka seçimidir. Şayet ülkemiz bu ka-
fanın eline düşerse var ya, vay halimize… 
Terör örgütleri başımıza çıkar. Teröristler 
sadece belediyelere değil, her yere sızar. 
İnşallah 31 Mart’ta, hem belediye başkan-
larımızı seçecek, hem de teröristleri baş 
tacı eden bu kafaya iyi bir ders vereceğiz. 
Sadece ülkemizdeki değil, tüm dünyadaki 
teröristlere de güçlü bir mesaj iletmemiz 
gerekiyor. 

CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkan adayı, 600 bin dolar bir müvekki-
lini güya dolandırıyor. Adam, dava açıyor. 
Sahte senet düzenlenmiş. Yargıda kaza-
nıyor. Şimdi bunu Ankara’daki adayla-
rı inkâr ediyor. Şu anda bütün belgeler 
ortaya döküldü. Artık gizleyecek hiçbir 
yerleri kalmadı. CHP “çöp, çukur, ça-
mur” demektir. CHP, “yolsuzluk, yoksul-
luk, yasaklar” demektir.

Bugün Yeni Zelanda’da yaşanan hadise-
yi gördüğünüz değil mi? İslam düşmanı 
katiller ellerine silahlarını alıp Cuma na-
mazı için toplanan Müslümanlara saldırı-
yor. Üstelik bu saldırının görüntülerini de 

canlı yayınlıyor. 49 kardeşimiz orada şehit 
oldu. Bunların dışında 3 Türk yaralı. Ben 
bir tanesine ulaştım, kendisiyle görüştüm. 
Yeni Zelanda’nın Cumhurbaşkanıyla da 
görüştüm. 

Bu cani bir de bildiri yayınlamış. Bu bildi-
ride tüm Müslümanlarla birlikte ülkemizi, 
milletimizi ve şahsımızı da hedef alıyor. 
Neymiş? Boğazın batısına geçmeyecek-
mişiz. Yoksa ne olurmuş? İstanbul’a gelip 
hepimizi öldürür, bizleri topraklarımızdan 
sürer, Ayasofya’yı minarelerden kurtarır-
larmış.  Bu ifadeler, kafalarda ve kalpler-
de yaşatılan heveslerin ifadesidir. Biz işte 
bunun için şehadetleri dinin temeli olan 
ezanlarımıza, onların okunduğu camileri-
mize, minarelerimize, istiklalimizin sem-
bolü olan bayrağımıza böylesine sıkı sıkıya 
sarılıyoruz. 

Be hey gafil, önce şunu bil... Ben niye gir-
dim içeri, biliyorsunuz değil mi? Ziya 
Gökalp’in meşhur şiiri vardı. Bu kitaplara 
girmişti. Orada ne vardı? 

Minareler süngü, kubbeler miğfer,

Camiler kışlamız, müminler asker,

……….

Bir şey bizi sindiremez, gökler, yerler açılsa, 

Üzerimize tufanlar, yanardağlar saçılsa... 

Biz oyuz ki imanıyla övündüğümüz ec-
dadımız, 
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Antep!..

31 Mart’ta İslam ve Türkiye düşmanlarına 
mesajımızı vermeye hazır mıyız?

Antep!..

31 Mart’ta istiklalimize, istikbalimize, is-
tikrarımıza göz dikenlere derslerini veri-
yor muyuz?

Antep!..

31 Mart’ta milli iradeye sahip çıkıyor muyuz?

Antep!..

31 Mart’ta tevazu, samimiyet ve gayretle 
memleket işi gönül işi diyor muyuz?

Maşallah…

Gaziantep büyükşehir ve ilçelerdeki bele-
diye başkan adaylarımızı size emanet edi-
yorum. Sevginiz, coşkunuz, ahde vefanız 
için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı su-
nuyorum.

Tekirdağ!..

Bereketli topraklarıyla, huzur veren de-
niziyle, üreten fabrikalarıyla herkesi 
kendine imrendiren Tekirdağ!.. Akınla-
rın, kurtuluşun ve kuruluşun şehri Te-
kirdağ!.. Bu şehrin milletvekilliğini de 
yapan Yahya Kemal’in deyimiyle “fetih-
ler ufku” Tekirdağ!.. 

“Rehberimiz gayret-i merdânedir. 

Her taşımız bir nice bin cânedir

Câna değil meyl bugün şânedir

Arş yiğitler vatan imdadına”

İşte böyle diyen Vatan Şairi Namık 
Kemal’in şehri Tekirdağ!.. Bileği bükül-

Bay Kemal, Sen Terörün 
Kaynağının İslam Dünyası 
Olduğunu Söyleyemezsin

Tekirdağ Mitingi | Tekirdağ | 16 Mart 2019
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bağlantısı nerelerde var, çıkaracağız. Ama 
tabii Yeni Zelanda’dan da, bunların hesa-
bının sorulmasını istiyoruz. Öyle kuru ku-
ruya şöyle bir müddet yatsın, ondan sonra 
çıksın, olmaz böyle bir şey. 49 insan, bu bir 
katliam, bunun hesabının sorulması la-
zım. Aksi takdirde bu gidiş, iyi bir gidiş de-
ğil. Yarın aynı bedeli Yeni Zelanda da öder.

Yaşanan savaşlarda ve kargaşa ortamın-
da milyonlarca kardeşimiz alçakça şehit 
edildi. Milyonlarcası her şeyini geride bı-
rakarak kendini anayurda zor attı. Cum-
huriyetimizi ilan ettiğimizde, Anadolu nü-
fusunun önemli bir bölümü, sınırlarımız 
dışında kalan coğrafyalardan gelenlerden 
oluşuyordu. Biz buna rağmen kimseye kin 
tutmadık, tavrımızı hep barıştan, huzur-
dan, dostluktan yana koyduk. Kaybettikle-
rimize değil elimizdekilere baktık, onları 
mamur etmenin, geliştirmenin, zenginleş-
tirmenin gayreti içinde olduk. 

Hamdolsun bugün Türkiye, bölgesinin 
hem güçlü, hem de en müreffeh devleti-
dir. Yakın çevremizde, çalışmadan, üret-
meden, hak etmeden, tamamen oluk oluk 
akıtılan paralarla kurulan sahte refah dü-
zenleri çatırdarken, biz adım adım 2023 
hedeflerimize yaklaşıyoruz. Üstelik de tüm 
maruz kaldığımız saldırılara, önümüze ku-
rulan tüm tuzaklara, oynanan tüm senar-
yolara rağmen bunu yapıyoruz. 

Yeni Zelanda’daki saldırı ve onun üzerin-
den bize verilen mesajlar ilk değildir. Ha-
tırlayınız, İstanbul’un sokaklarına “Zulüm 

1453’te başladı” yazıları yazılmıştı. Başla-
rında Bay Kemal’in olduğu bu Geziciler 
‘Zulüm 1453’te başladı’ derken neyi kaste-
diyorlardı? Onlara göre, İstanbul’un fethi 
bir zulümdü. Ülkemize yakın tarihte yapı-
lan en alçak saldırı olan 15 Temmuz dar-
be girişimini birileri alkışlarla karşılamış, 
başarısız olunca da “kontrollü darbe” diye-
rek işi tersine çevirmeye çalışmıştı. Kim-
di bu? Bay Kemal. Bay Kemal’e göre, 15 
Temmuz kontrollü darbeydi. Bay Kemal, 
madem 15 Temmuz kontrollü darbeydi de 
Yenikapı’ya niye geldin? 

15 Temmuz gecesi şahsım Atatürk Hava-
limanına indiğimde dediler ki “23.15’te 
Bay Kemal buraya geldi. Sonra FETÖ’cü-
lerin tanklarının arasından çıkıp gitti.” 
Nereye? Bakırköy Belediyesi’ne. Bakırköy 
Belediyesi’nde o kahvelerini yudumlarken, 
bu kardeşiniz, damadım, eşim, kızım, to-
runlarımla beraber Atatürk Havalimanı’na 
indik. F-16’lar, helikopterler üstümüzde 
uçuyordu, ama millet oradaydı. Biz Allah’a 
ve halkımıza dayanarak oraya indik.

Yeni Zelanda’da 49 Müslüman kardeşimiz 
şehit edilmiş olabilir, ama bu ne ilktir, ne 
sondur. Onun için biz bir şeye bakıyoruz, 
Rabbimiz ne buyuruyor; “Allah yolunda 
öldürülenlere ölüler demeyiniz, onlar di-
ridirler ancak siz bilemezsiniz.” Öyle mi? 
Onların bütün rızkı, her şeyi Allah’a aittir. 
Mesele bu, ama bunu Bay Kemal anlamaz. 
Onun için de Bay Kemal tankların arasın-
dan çekip gider. 

mez pehlivanların şehri Tekirdağ!.. Asırlar 
boyunca Balkanlara yönelen ecdadın so-
luklandığı Tekirdağ!.. Balkanlar ateş ateş 
yanmaya başlayınca geri dönenlere kucak 
açan Tekirdağ!.. Bir yanı Marmara’ya, bir 
yanı Karadeniz’e yaslanan, ana kucağı gibi 
tüm Trakya’yı sarıp sarmalayan Tekirdağ!.. 
Vefasıyla, kadirşinaslığıyla, muhabbetiyle, 
neşesiyle, çalışkanlığıyla Trakya’nın gözde 
şehri Tekirdağ!.. 

Seni gönülden selamlıyorum Tekir-
dağ!.. Çerkezköy’ü, Çorlu’yu, Ergene’yi, 
Hayrabolu’yu, Kapaklı’yı, Malkara’yı, 
Marmaraereğlisi’ni, Muratlı’yı, Saray’ı, 
Süleymanpaşa’yı, Şarköy’ü selamlıyo-
rum. Tarımın, sanayinin, ticaretin, ta-
rihin, kültürün, kahramanlığın şehri 
Tekirdağ’ı, tüm ilçeleriyle, mahalleleriy-
le selamlıyorum. 

Biliyorsunuz Tekirdağ, kadim bir Türk 
yurdudur. Ama aynı zamanda Tekirdağ, ül-
kemizin topraklarının tamamı Avrupa’da 
olan 3 şehrinden de biridir.  Sizlerin bura-
daki varlığı, birliği, dirliği, temsil ettiğiniz 
değerler, Yeni Zelanda’da cami basıp Müs-
lümanları katleden teröristin bile zoruna 
gitmiş. Bu katliamda kullandığı silahını da, 
İkinci Viyana Kuşatmasının tarihinden, 
Haçlı Seferlerinin zalim isimlerine kadar 
bilinen tüm Türk ve Müslüman düşmanla-
rıyla süslemiş. Geride bıraktığı bildiride de 
“Boğazın batısına geçerseniz sizi öldürece-
ğiz, İstanbul’a geleceğiz tüm camileri, mi-
nareleri yıkacağız” diye zırvalamış. Be na-
mussuz, Yeni Zelanda nere, Türkiye nere? 
İstanbul nere, Tekirdağ nere, Yeni Zelenda 
nere? Nasıl oluyor da, dünyanın öteki u-

cundaki bir katil, bir cani; Müslümanlarla 
ve Türklerle ilgili bunca fesatla kafası dolu 
olarak harekete geçirilebiliyor?

Gördüğünüz gibi, Tekirdağ’ı, İstanbul’u, 
aslına bakılırsa topyekûn bu vatanı bize 
çok görenler boş durmuyor. Balkan Har-
bi öncesi, dört bir yanımızda, tıpkı bugü-
nün Tekirdağ’ı gibi, Edirne’si gibi, Bursa’sı, 
Eskişehir’i, Kayseri’si, Erzurum’u gibi canı-
mızdan birer parça olan şehirlerimiz vardı. 
Bugün hepsi de sınırlarımızın dışında kal-
dı. Üstelik bunların çoğunu da tek kurşun 
atmadan kaybettik. Nereden nereye geldik 
biliyor musunuz? 22 milyon kilometreka-
reden, 780 bin kilometrekareye geldik.  

Yeni Zelanda, Katliamın  
Hesabını Sormalıdır

Şimdi Ayasofya’yı ibadete açalım diyorsu-
nuz. Sultanahmet’i bir doldurun ondan 
sonra bakarız. Büyük Çamlıca Camisi’ni 
yaptık. Burası 4-5 tane Ayasofya eder. 60 
bin kişiyi alabilecek kapasitede. Mesele 
o değil, bu işin bir siyasi boyutu var. Yan 
tarafta Sultanahmet’i doldurmayacaksın, 
diğer tarafta ‘Ayasofya’yı dolduralım’ diye-
ceksin. Bu oyunlara gelmeyelim. Bunların 
hepsi tezgâhtır. Biz ne zaman, neyin, nasıl 
yapılacağını çok iyi biliyoruz. Bu namus-
suzların dediklerine göre adım atmayız.  

Yeni Zelanda’da 49 şehit ve 3 de yaralımız 
var. İçlerinde Türk yok. Cuma namazında 
bu alçaklar örgütlü bir eylemle camiyi ta-
rıyorlar. Şimdi çalışmalar yapılıyor. Katilin 
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Tekirdağ’a da Gönül 
Belediyeciliğini Getireceğiz

Avrupa’da her gün vatandaşlarımıza, on-
ların derneklerine, camilerine, işyerlerine 
yönelik yeni saldırıların haberlerini alı-
yoruz. Sınırlarımızın dibinde kurulmaya 
çalışılan terör koridoru da, bu senaryonun 
bir parçasıdır. Bunların derdi, Tayyip Erdo-
ğan değildir. Bunların derdi, AK Parti veya 
MHP’yle birlikte kurduğumuz Cumhur İt-
tifakı da değildir. Bunların derdi doğrudan 
doğruya Türkiye’dir, Türk milletidir. Bun-
ların derdi doğrudan doğruya rabiamızla-
dır.  Şimdi buradan, öyle bir ses verelim ki, 
dünyanın her yerinden duyulsun. Hazır 
mıyız? Tek Millet… Tek Bayrak… Tek Va-
tan… Tek Devlet. 

Emin olun, Yeni Zelanda’daki saldırganın 
asıl hedefi de işte bunlardır. Tarihimizle, 
medeniyetimizle, kültürümüzle, inancı-
mızla saldırdıkları tüm değerlerin temsil-
cisi olarak gördükleri için bizi hedef alı-
yorlar. İnşallah milletimizle birlikte, bugü-
ne kadar nice oyunları bozduğumuz gibi, 
bu oyunu da yerle yeksan edeceğiz. İşte 
bunun için 31 Mart seçimleri “beka seçi-
midir” diyoruz. İşte bunun için 31 Mart’ta 
sadece belediye başkanlarımızı seçmekle 
kalmayacağımızı, geleceğimizi de oylaya-
cağımızı söylüyoruz. 

Tekirdağ!..

31 Mart’ta ülkene ve şehrine sahip çıkıyor 
musun?

Tekirdağ!..

31 Mart’ta istiklaline ve istikbaline sahip 
çıkıyor musun?

Tekirdağ!..

31 Mart’ta milli iradeye sahip çıkıyor musun?

Tekirdağ!..

31 Mart’ta tercihini istikrar ve güvenden 
yana kullanıyor musun? Rabbim hepiniz-
den razı olsun. 

Değerli kardeşlerim, 

Dünyada artık ülkeler kadar şehirler de 
yarışıyor. Tekirdağ, ülkemizin büyüme ve 
gelişme potansiyeli en yüksek illerinden 
biridir. Hükümet olarak Tekirdağ’a her 
türlü yatırımı yaptık, yapıyoruz. Biraz son-
ra bu hizmetleri şöyle özetin özeti şeklinde 
anlatacağım. Ancak Tekirdağ belediyecilik 
bakımından aynı gelişmeyi maalesef gös-
teremedi. Belediyelerin çoğu, Bakanlıkla-
rımızın şehre gösterdiği ihtimamın yanına 
bile yaklaşamadı. Böyle olunca da, yapılan 
işlerin çoğu yarım kalıyor, Tekirdağ halkı 
yeteri kadar istifade edemiyor. İnşallah 
önümüzdeki dönemde Tekirdağ’da bu 
kopukluğu, gönül belediyeciliği ile gide-
receğiz. Artık Meclis’imizin başında da 
Tekirdağlı bir kardeşimiz, Mustafa Şentop 
hocamız var. Şentop hocamızın da des-
tekleriyle, bakanlıklarımızla, belediyele-
rimizle, özel sektörümüzle el ele vererek, 
Tekirdağ’ı hak ettiği konuma süratle çıkar-
tacağız. Cumhur İttifakı’nın Tekirdağ’da 
bunu başaracağına inanıyorum. 
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si, halkının yüzde 99’u Müslüman olan bu 
ülkede siyaset yapıyor. Bay Kemal, sen te-
rörün kaynağının İslam dünyası olduğunu 
söylemeye ne yetkilisin ne ehilsin. Sen ön-
ce kendini gözden geçir. Zira sen zaten şu 
anda teröristlerle berabersin, teröristlerle 
el elesin, kol kolasın. Sen zaten ta Kan-
dil’dekileri, Tendürek’tekileri, Cudi’dekile-
ri, Gabar’dakileri yanına alıp yürüyüş ya-
pıyorsun. Ama ben inanıyorum ki, benim 
Tekirdağlı kardeşlerim de, Türkiye’deki 
CHP’ye gönül veren kardeşlerim de sana 
inşallah 31 Mart’ta öyle bir Osmanlı toka-
dı atacak ki bir daha belini doğrultamaya-
caksın. Ben inanıyorum ki, artık bu millet, 
CHP’yi de senden kurtaracak. Buna da ih-
tiyacı var CHP’nin. 

Tekirdağ!..

31 Mart’ta hizmet siyasetini tercih etmeye 
var mısın?

Tekirdağ!..

31 Mart’ta gönül belediyeciliğine var mısın?

Tekirdağ!..

31 Mart’ta Cumhur İttifakıyla şehrimizin 
önünde yepyeni bir dönem açmaya hazır 
mısın?

Maşallah… Bu seçimlerde Tekirdağ’ın her-
kese bir sürpriz yapacağına inanıyorum. 

Kardeşlerim,

Biz öyle buralara kadar gelip de, atıp tutan-
lardan, havanda su döğenlerden olmadık. 
Biz Tekirdağ’ın karşısına hep hizmetleri-
mizle çıktık. Son 17 yılda Tekirdağ’a top-
lam 21 milyar (katrilyon) liralık yatırım 
yaptık.

Eğitimde, 3 bin 284 adet yeni derslik in-
şa ettik. Bugün 33 bini aşan öğrencisi ve 
1.133 öğretim üyesiyle hizmet veren Na-
mık Kemal Üniversitesini şehrimize ka-
zandırdık. Yükseköğrenim öğrencileri için 
3 bin 349 kişi kapasiteli yurtları açtık. Bu 
yıl merkezde 1.300 kişi kapasiteli, önü-
müzdeki birkaç yıl içinde ise merkezde ve 
Marmara Ereğli’sinde toplamda 2 bin 500 
kişi kapasiteli 3 adet yurt daha açacağız.

480 Yataklı Şehir Hastanemizin 
Yapımı Sürüyor

Tekirdağ ve Çorlu’ya Gençlik Merkezleri, 
Çorlu’ya Sporcu Fabrikası inşa ettik. Te-
kirdağ Buz Pateni Salonunun, Çerkezköy 
Gençlik Merkezinin, Saray Spor Salonu-
nun yapımında sonlara geldik.

Tekirdağ’a ve Çorlu’ya içinde Millet Kıra-
athanesinin de olduğu Millet Bahçelerinin 
yapımına yakında başlıyoruz. Askeri bir-
liklerimizin arazilerinden de istifadeyle 
kuracağımız toplam 40 Millet Bahçesiyle 
şehrimizin çehresini değiştireceğiz. 

Gazi Mustafa Kemal’in Çanakkale Zaferi 
öncesi Tekirdağ’da kurduğu 57. Alay’ın bi-

Bunun için bugün burada sizinle bir ahit-
leşme yapmamız lazım. Gelin artık birile-
rinin, hiçbir iş yapmadan, sadece hepimi-
ze ait olan belli değerleri istismar ederek 
Tekirdağ’ın önünü tıkamasına izin verme-
yelim. Gelin artık Tekirdağ’da istismar si-
yasetinin dönemini kapatıp hizmet siyase-
tinin devrini başlatalım. 

Duyduğuma göre hükümetin CHP’li be-
lediyelere para vermediği yalanına sarılı-
yorlarmış. Bay Kemal de söyledi mi bunu? 
Ben resmi rakamla konuşurum, Bay Ke-
mal yalanla, iftirayla konuşur. Bay Kemal 
son olarak 2,5 milyon liraya mahkum oldu. 
Henüz parayı almadım. Bu parayı aldığım 
anda inşallah Mehmetçik Vakfına hibe e-
deceğim. Çünkü Bay Kemal’in böyle adres-
leri yok, ama bizim var. Adamın ilk yalanı 
değil ki, bak şimdi onun için yardım sandı-
ğı kurdular. Aynı şey HDP’de var, sözde İYİ 
Parti’de de var. Onlar da mahkum olacak-
lar. Niye? Gerçek ortada. Bunların işleri 
güçleri yalan. Dürüst siyaset yapmıyorlar.

Tekirdağ’a Sonuna Kadar  
Hizmet Etmeyi Sürdüreceğiz

Hâlbuki biz her belediye gibi buraya da 
ödeneğini hep gönderdik. Ama buradaki 
iş bilmezler, beceriksizler bu parayı sizle-
re hizmete dönüştürecekleri yerde çar-çur 
ettiler. Bu seçimleri, Tekirdağ’ı, Trakya’nın 
ve ülkemizin incisi haline getirmek için 
fırsata dönüştürmek sizlerin elindedir. Na-
mık Kemal’in dediği gibi: 

Felek her türlü esbabı cefasın toplasın gelsin

Dönersem kahpeyim millet yolunda bir 
azimetten

Biz, milletimize hizmet etmeye son nefesi-
mize kadar devam edeceğiz. Aynı şekilde 
Tekirdağ’a da sonuna kadar hizmet etmeyi 
sürdüreceğiz. Şayet büyükşehriyle ve ilçe-
leriyle belediyelerimizde de bu ahengi ya-
kalarsak, Tekirdağ’ı kısa sürede şahlandı-
rırız. Cumhurbaşkanlığında bu kardeşiniz 
4,5 yıl var mı? TBMM’nin başında Şentop 
var mı? İnşallah belediye başkanı olarak 
da burada Mestan kardeşimiz olacak mı? 
İlçelerde de yine Cumhur İttifakı olacak 
mı? Biz burayı uçururuz.

Ergene’nin durumunu bir ekranlardan 
izleyelim. Bütün fabrikaların atık suları 
Ergene’ye akıyor. Nerede belediye? Niye 
bunlara müdahale edilmiyor? Şu hale, şu 
rezilliğe bak? Benim Tekirdağlı kardeşle-
rim buna layık mı?

Avustralyalı Bağımsız Senatör Fraser 
Anning’in açıklamalarını şimdi ekran-
lardan bir izleyelim. Ahlaksızca, edepsiz-
ce ifadeler kullanıyor. Aynı şekilde Bay 
Kemal’in de bu konudaki açıklamalarını 
ekranlardan şu an izliyorsunuz. Terbiyesi-
ze bak, “İslam dünyasından kaynaklanan 
terör” diyor.  “İslam dünyasının oturup dü-
şünmesi lazım” diyor. Ya senin o Avustral-
yalı senatörden ne farkın var? Yani terörün 
kaynağı İslam dünyası mı? Şu hale bak, ne 
günlere kaldık? Terörün kaynağının İslam 
dünyası olduğunu söyleyecek kadar izanı-
nı kaybetmiş, kendini kaybetmiş olan biri-
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manının uygulama projeleri bitince inşaa-
tına başlıyoruz.

Tekirdağ’a 3 baraj ve 4 gölet inşa ettik, 
1 baraj ve 7 gölet daha inşa ediyoruz. 
Tekirdağ’ın içme suyu problemini çözmek 
için Naipköy Barajını, 38 kilometrelik isa-
le hattını ve içme suyu arıtma tesisini inşa 
ettik. Çokal Barajı ve 64 kilometre uzunlu-
ğundaki isale hattıyla, Şarköy ve civarında-
ki 9 yerleşim yerine içmesuyu götürüyor, 
aynı zamanda 127 bin dekar arazinin su-
lanmasını sağlıyoruz. Bugüne kadar inşa 
ettiğimiz sulama tesisleriyle 22 bin dekar 
zirai araziyi sulamaya açtık. İnşası süren 8 
tesisle 28 bin dekar araziyi daha sulamaya 
açacağız. Tekirdağlı vatandaşlarımızın can 
ve mal güvenliğini korumak için 57 adet 
taşkın koruma tesisi yaptık, 19 tanesinin 
yapımı devam ediyor.

Çiftçilerimize 8 Milyar 777 
Milyon Liralık Destek   
Ödemesi Yaptık

Ergeneyi kurtarmak için yürüttüğümüz ça-
lışmalarla Ergene Nehri’nin su kalitesinde 
ciddi iyileşme sağlandı ve kirlilik azalma-
ya başladı. Ergene Havzası’nda son tekno-
lojiye sahip 13 ileri biyolojik atıksu arıtma 
tesisi inşa ettik ve hepsini hizmete aldık. 
Bu 13 tesisin 6’sı Tekirdağ’da bulunuyor. 
Aslında tamamen belediyelerin yapması 
gereken bu tesisleri, onlar beceremedikle-
ri için biz şehrimize kazandırdık. Ergene 
Nehrini kirlilikten kurtarmak için sanayi 
bölgelerinin de müşterek atık su arıtma te-
sislerini kurmaları gerekiyor. Kurulacak 5 

müşterek atık su arıtma tesisinin 2 tanesi 
bitme aşamasında… Ayrıca sanayi tesisle-
rinin arıtılan sularını, 42 kilometre kara 
hattı, 19 kilometre tünel ve 4,5 kilometre 
derin deniz deşarjından oluşan bir sistem-
le Marmara Denizine vereceğiz. Böylece, 
inşallah bu yılın sonunda Ergene Nehrinin 
suları tertemiz akmaya başlayacak.

Tekirdağlı çiftçilerimize toplam 3,1 milyar 
(katrilyon) lira nakit, hibe tarımsal destek 
verdik.

Son 17 yılda şehrimizde 9 yeni organize 
sanayi bölgesi, 1 teknopark, 48 ar-ge mer-
kezi, 9 tasarım merkezi kurduk. Tekirdağlı 
yatırımcılarımızı 24,6 milyar (katrilyon) 
liralık yatırım teşvikiyle destekleyerek, 66 
bin kişilik ilave istihdam oluşturduk. Şeh-
rimizdeki 69 bin iş yerimize toplam 2,3 
milyar (katrilyon) liralık SGK prim teşviki 
verdik.

Tekirdağ, Çorlu, Kapaklı, Çerkezköy, Erge-
ne, Süleymanpaşa, Muratlı, Marmaraereğ-
lisi, Saray ve Şarköy’e doğalgaz arzı sağ-
ladık. Seneye Hayrabolu ve Malkara’yı da 
doğalgaza kavuşturuyoruz.

Rüstem Paşa Camiinden Şarköy’deki 
Mürefte-i Kebir Camiine, Çorlu’daki Fatih 
Camiinden Malkara’daki Hacerzade İbra-
him Bey Camiine kadar şehrimizdeki 18 
tarihi eseri restore ettik. 

Tekirdağ’da daha yapacak çok iş olduğunu 
biliyoruz. İstanbul’un hemen yanı başında-
ki Tekirdağ’ın kongre ve toplantı turizmin-
den uzak kalması düşünülemez. Bunun 

nalarını ihya edeceğiz. Gazi’nin şehrimize 
emaneti olan bu binaları müze olarak gele-
cek nesillere taşıyacağız.

Tekirdağ’ı, tüm sahil şeridini en güzel şe-
kilde düzenleyerek, bölgemizin en önemli 
turizm merkezi haline getirmekte kararlı-
yız. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, şehit 
yakınlarımıza, yaşlılarımıza, engellilerimi-
ze toplam 1,1 milyar (katrilyon) liralık sos-
yal yardım yaptık.

Sağlıkta, 14’ü toplamda 980 yataklı hasta-
neden oluşan 30 tesisi şehrimize kazandır-
dık. Ayrıca, 480 yataklı Şehir Hastanemi-
zin yapımı sürüyor. İnşallah bu hastanemi-
zi önümüzdeki sene hizmete sunuyoruz. 
100 yataklı Kapaklı Devlet Hastanesi ve 50 
yataklı Ergene Devlet Hastanesiyle birlikte 
toplam 15 sağlık tesisi daha kazandıracağız.

Toplu konutta, 5 bin 376 konut projesini 
hayata geçirdik. İmar barışıyla 135 bin Te-
kirdağlı vatandaşın sıkıntısını çözdük.

Bizden önce 2 adet atık su arıtma tesisi ile 
belediye nüfusunun yüzde 21’ine hizmet 
verilirken, bugün 17 adet atık su arıtma 
tesisi ile belediye nüfusunun tamamına 
hizmet veriyoruz.

Ulaşımda, 87 kilometreden devraldığı-
mız bölünmüş yol uzunluğunu, 256 kilo-
metre ilaveyle 343 kilometreye çıkardık. 
Tekirdağ’a 93 adet köprü, viyadük ve köp-
rülü kavşak yaptık. İstanbul’u Çanakkale’ye 
ve sonrasında Kuzey Ege’ye bağlayacak 
olan, 1915 Çanakkale Köprüsünü de içe-
ren Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe 

Otoyolu projemiz, gurur projelerimizden 
biridir. 1915 Çanakkale Köprüsünün ve 
101 kilometrelik Malkara-Çanakkale ara-
sının yapımı devam ediyor. İnşallah 2023 
yılında tamamlamayı hedefliyoruz. Kuzey 
Marmara Otoyolu ve Malkara-Çanakkale 
Otoyolu kesimi ile birlikte Marmara Böl-
gesinin otoyol ringi tamamlanmış olacak. 
Bugün Çatalca’da, Kuzey Marmara Otoyo-
lunun Çatalca-Yassıören arasındaki yak-
laşık 15,3 kilometrelik kesimi ile 1,1 kilo-
metrelik Habibler ve Başakşehir Kavşak-
larının açılışını gerçekleştireceğiz. Yapımı 
devam eden Çorlu Havalimanı kavşağı-
Şerefli Limanı Bağlantısını, Tekirdağ-Mal-
kara ayrımı-Barbaros Limanı bağlantısı 
yolunu ve Çerkezköy-Saray yolunu bu yıl 
tamamlıyoruz. Tekirdağ-Hayrabolu yolu-
nu ve İstanbul- Edirne- Gümüşova otoyol-
larındaki çalışmaları ise önümüzdeki yıl 
tamamlıyoruz.

Bölünmüş yollar inşa etme yanında demir-
yollarımızı da yeniledik.  İstanbul-Halkalı-
Pehlivanköy-Demirköprü ve Pehlivanköy-
Hudut arasındaki mevcut demiryolunu 
sıfırdan yapmışçasına yeniledik. Tekirdağ-
Muratlı demiryolunu çift hatlı hale getir-
dik. Hızlı tren projemizde Tekirdağ da var. 
Asya-Avrupa koridorunun ilk parçasını 
oluşturan; 7,4 (katrilyon) milyar lira mali-
yeti olan Halkalı-Kapıkule hızlı tren pro-
jesini hazırladık. Hem yük, hem de yolcu 
taşımacılığı yapılacak bu hattın ihalesini, 
inşallah en kısa sürede neticelendirip yapı-
mı için gerekli adımları atıyoruz.

Yap-işlet-devret modeliyle hayata geçire-
ceğimiz 175 yat kapasiteli Tekirdağ Yat Li-
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için Tekirdağ’a, şöyle şanına yakışır bir 
kongre ve tiyatro sarayı lazım. Süper ligde 
takımı yok diye, Tekirdağ’ın stat ihtiyacı 
ihmal edilemez. Bir tarım ve hayvancılık 
şehri olan Tekirdağ’da ihtisas besi organi-
ze bölgesi, ihtisas seracılık organize bölgesi 
gibi alanların olmaması, ciddi eksikliktir. 

Biliyorsunuz tarım desteklerini ödemeye 
devam ediyoruz. Bu ayın sonuna kadar ül-
ke çapında çiftçilerimize ve üreticilerimize 
8 milyar 777 milyon liralık bir destek öde-
mesi yapmış olacağız. 

Bağcılıkta akıllı tarım uygulamaları, hem 
ürün kalitesini, hem de üreticilerin gelir-
lerini artıracaktır. Çorlu Havalimanının 
hala hakkıyla çalışmadığına inanıyorum. 
Bu havalimanımızın işlerliğini artırmalı, 
ismini de Çorlu Atatürk Havalimanı yapa-
rak şehrimize daha güzel hizmet etmesini 
sağlamalıyız.

İnşallah önümüzdeki dönemde bu konula-
rı, bakanlıklarımızla ve belediyelerimizle 
işbirliği içinde hayata geçireceğiz. Yeter ki 
siz tercihinizi gönül belediyeciliğinden ya-
na kullanın. Yeter ki siz Tekirdağ’daki istis-
mar siyasetine son verip hizmet siyasetine 
destek olun. Yeter ki siz emaneti “Tevazu, 
Samimiyet, Gayret” ile çalışacak ehil kad-
rolara teslim edin. İnanın bana, gerisi çok 
kolay. 

Tekirdağ!..

31 Mart’ta memleket işi gönül işi diyor 
muyuz?

Tekirdağ!..

31 Mart’ta hizmet siyaseti diyor muyuz?

Tekirdağ!..

31 Mart’ta gönül belediyeciliği diyor muyuz?

Aday tanıtımı için Ankara’ya geldiğinde 
Mestan Özcan kardeşimize, “Köfteler ner-
de Mestan” diye sormuştum. Kendisi de 
bana, “Sayın Cumhurbaşkanım taş yerinde 
ağırdır, size köfteyi Tekirdağ’da ikram ede-
ceğiz inşallah” demişti. Biz de işte çıktık 
geldik. Köftenin ardından içeceğimiz çay-
ları da biz getirdik. 

Sevginiz, coşkunuz, vefanız için sizlere 
şükranlarımı sunuyorum. 

31 Mart akşamı inşallah buradan müjde-
yi bekliyoruz. Büyükşehir ve ilçe belediye 
başkan adaylarımızı, Cumhur İttifakını siz-
lere emanet ediyorum. 

Kalın sağlıcakla.

Aziz İstanbullular, değerli Gaziosmanpa-
şalılar, saygıdeğer hanımefendiler, sevgili 
gençler, sizleri en kalbi duygularımla, hür-
metle selamlıyorum. Gaziosmanpaşa’nın 
tüm mahallelerindeki, semtlerindeki, ha-
nelerindeki kardeşlerime sevgilerimi gön-
deriyorum. Rızkının peşindeki emekçi 
kardeşlerimizi, taksici-dolmuşçu kardeşle-
rimizi, sanayicilerimizi, esnaflarımızı bu-
radan saygıyla selamlıyorum.

Bugün tekrar siz Gaziosmanpaşalı vatan-
daşlarımla beraber olmanın bahtiyarlığı 
içerisindeyim. Sizlerle en son 22 Haziran-
da bir araya gelmiş, gerçekten coşku dolu, 
meydanlara sığmayan muhteşem bir mi-
tinge imza atmıştık. Hem sizlerle dertleş-
miş, hasbihal etmiş, hem de 24 Haziran’da 
desteğinizi istemiştik. Gaziosmanpaşa’dan 
iradesine, partisine, milletin adamına sa-

Bizi Susturamayacaksınız!
Bu Ülkeye Diz 

Çöktüremeyeceksiniz!

Gaziosmanpaşa Mitingi | İstanbul | 16 Mart 2019
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terörist demeyi cesaretle sürdüreceğiz. Siz 
istemeseniz de, biz Kudüs’ün hakkını savu-
nacağız; Gazze’nin hukukunu savunacağız; 
Yemenli çocukların, Suriyeli muhtaçların, 
Afrikalı açların çığlığı olmaya devam ede-
ceğiz. Dik duracağız, kararlı duracağız, yıl-
lardır milletimize parmak sallayan kibir 
kulelerinin önünde asla eğilmeyeceğiz. 
İnşallah bunu sizlerin güçlü desteğiyle ya-
pacağız. Bu mücadeleyi sizlerin duasıyla 
zafere taşıyacağız. Hep birlikte omuz omu-
za, sırt sırta verecek; inşallah 31 Mart’ta 
ülkemizle beraber yüz milyonlarca karde-
şimize de yeni bayram yaşatacağız.

Şimdi ben Gaziosmanpaşalı kardeşlerime 
soruyorum.

Hazır mıyız?

Gaziosmanpaşa!...

31 Mart’ta vatanına sahip çıkıyor musun?

Gaziosmanpaşa!...

31 Mart’ta kardeşliğine sahip çıkıyor musun?

Gaziosmanpaşa!...

31 Mart’ta sandığa, demokrasiye sahip çı-
kıyor musun?

Gaziosmanpaşa!...

31 Mart’ta memleket işi gönül işi diyor 
musun?

Gaziosmanpaşa!...

31 Mart’ta gönül belediyeciliğine evet di-
yor musun?

Maşallah, barekallah. Gaziosmanpaşa’da 
bu iş bitmiştir. 31 Mart demokrasi zaferi-
miz şimdiden hayırlı olsun.

Kardeşlerim,

Türkiye güçlü olmak, sağlam durmak zo-
rundadır. Türkiye her alanda başını dik 
tutmak mecburiyetindedir. Türkiye birli-
ğine, beraberliğine, kardeşliğine sahip çık-
mak zorundadır. Çünkü bu devlet sadece 
780 bin kilometrekareden ibaret değildir. 
Bu ülke sadece mevcut hudutlarıyla sınırlı 
bir ülke asla değildir. Türkiye 780 bin kilo-
metrekareden çok daha büyük bir ülkedir. 
Bugün Türkiye tüm dünyada umudun adı-
dır; dayanışmanın sembolüdür; hakkın, 
hukukun, adaletin timsalidir. Ülkemizden 
binlerce kilometre uzaktaki teröristlerin, 
gözü dönmüş katillerin milletimizi ve ül-
kemizi hedef almasının sebebi de budur.

Yeni Zelanda’da 49 şehit ve 3 de yaralı-
mız var. İçlerinde Türk yok. Cuma nama-
zında bu alçaklar örgütlü bir eylemle ca-
miyi tarıyorlar. 

Avustralyalı Bağımsız Senatör Fraser 
Anning’in açıklamalarını şimdi ekran-
lardan biz izleyelim. Ahlaksızca, edepsiz-
ce ifadeler kullanıyor. Aynı şekilde Bay 
Kemal’in de bu konudaki açıklamalarını 
ekranlardan şu an izliyorsunuz. Terörün 
İslam ülkelerinden kaynaklandığını söy-

hip çıkmasını talep etmiştik. Hamdolsun 
Gaziosmanpaşa yine bizi mahcup etme-
di. Maşallah 24 Haziran’da Gaziosman-
paşa bir destan daha yazdı. Yüzde 59 ile 
2002’den bu yana en yüksek oy oranına 
ulaşarak, Gaziosmanpaşa yine demokrasi 
dedi, yine milli irade dedi. Rekor oy ora-
nıyla Gaziosmanpaşa Türkiye’nin önünde 
yeni kapılar açtı. Bu tarihi başarıda emeği 
geçenleri kutluyor; vefanız, teveccühünüz 
için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyo-
rum. İnşallah bizler de sizlerin bu güveni-
ne mazhar olacağız.

Tıpkı 94’den beri İstanbul’da, 2002’den 
beri Türkiye genelinde olduğu gibi sizler 
için koşturmayı sürdüreceğiz. Hizmet san-
cağını asla yere düşürmeyeceğiz. Emaneti-
nize asla halel getirmeyeceğiz. Baskılara, 
tehditlere, şantajlara asla eyvallah etmeye-
ceğiz. İslam düşmanlarına, Müslüman kar-
şıtlarına asla boyun eğmeyeceğiz. Elbette 
birileri bundan rahatsız olacak. Bizim hak-
kı haykırmamız, kuşkusuz zalimleri ra-
hatsız edecek. Bizim Suriye’den Arakan’a, 
Afrika’dan Balkanlara kadar mazlumlara 
sahip çıkmamız, şüphesiz birilerinin kon-
forunu bozacak… Türkiye’nin yükselişi, 
elbette Haçlı artıklarının zoruna gidecek… 
Top oynayan Filistinli çocukları Gazze sa-
hilinde bombalayanlar, elbette bizim doğ-
ruları yüzlerine vurmamız karşısında hır-
çınlaşacak. Dünyanın en büyük 10 mega 
projesinden 6’sına bu ülkenin imza atması,  
şüphesiz birilerini kıskandıracak. Seneler-
dir bu milleti hor-hakir görenler, küçümse-
yenler; elbette güçlenen, özgürleşen, özgü-
veni artan bir Türkiye’yi kabullenemeye-
cek. Ne kadar rahatsız olursa olsunlar, biz 

asla geri adım atmayacak, asla pes etmeye-
ceğiz. Ülkemizde olduğu gibi tüm dünyada 
adaletin, barışın, özgüvenin timsali olmayı 
sürdüreceğiz. Azgın azınlığın şımarıklıkla-
rı karşında sessiz çoğunluğun dili olacak, 
hislerine tercüman olacak, haykıran gür 
sedası olacağız.

Türkiye Güçlü Olmak,  
Sağlam Durmak Zorundadır

Buradan, Gaziosmanpaşa meydanından 
bize saldıran Haçlı bozuntularına sesleni-
yorum: Fatih’in emaneti bu güzel şehirden; 
bizi hedef alan katillere, o katillerin sırtını 
sıvazlayan odaklara sesleniyorum. Başa-
ramayacaksınız! Bizi susturamayacaksı-
nız! Bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz! 
Türkiye’nin yükselişini engelleyemeyecek-
siniz! Türk Milleti’nin maziden atiye giden 
kutlu yolculuğunun önünü kesemeyecek-
siniz! İnsanımızın tarihiyle, değerleriyle, 
istiklal ve istikbaliyle kucaklaşmasına ma-
ni olamayacaksınız! Ne siz, ne de piyonla-
rınız bu ülkeyi bir daha asla işgal edemeye-
ceksiniz! Bağımsızlığımızın timsali ezanla-
rımızı susturamayacaksınız! Bayrağımızın 
gönderde gururla dalgalanmasına engel 
olamayacaksınız! Hamuru kardeşlikle yoğ-
rulmuş bu milleti asla bölemeyeceksiniz! 

Siz istemeseniz de biz 2023 hedeflerimize 
muhakkak ulaşacağız. Siz rahatsız olsanız 
da, biz sizin zulümlerinizi, cürümlerinizi 
yüzünüze çarpmaktan asla çekinmeyece-
ğiz. Siz istemeseniz de, biz zalime zalim, 
katile katil, darbeciye darbeci, teröriste 
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leyecek kadar seviyesiz bir adam, zelil bir 
adam. Bu ifadenin aynısını Avusturyalı se-
natör de söylüyor. Ya sen kimden yanasın, 
domuzdan yana mısın, bu milletten yana 
mısın? Terörün kaynağının İslam dünyası 
olduğunu söyleyecek kadar izanını kaybet-
miş, kendini kaybetmiş olan birisi, halkı-
nın yüzde 99’u Müslüman olan bu ülkede 
siyaset yapıyor.

Bunlar HDP’yle beraber değil mi? Sözde 
İyi Partiyle beraber değil mi? Maalesef isti-
kametini kaybetmiş Saadetle beraber değil 
mi? Bunlar 4’lü çete… Bunların millilik ve 
vatanseverlik yönleri yok.  

Bu Dünyada Yeniden Bir Haçlı-
Hilal Mücadelesi İstemiyoruz

Bizler de bu şuurla son 17 yıldır bu ülke-
yi hak ettiği konuma taşımanın kavgasını 
veriyoruz. Özellikle dost-düşman herke-
sin gözünü diktiği bu mübarek şehre, aziz 
İstanbul’umuza çok büyük yatırımlar ka-
zandırdık.

Ne diyor o alçak, 49 tane kardeşimizi şehit 
eden o namussuz? Diyor ki, “Anadolu yaka-
sında kalabilirsiniz, ama Avrupa Yakasına 
geçmeyeceksiniz.” Kimsin ulan sen? Şöyle 
bir tevessül et de gel bakalım buralara. O 
şimdi tabii hesap yapıyor kendine göre; 
ben 49 Müslümanı öldürdüm, bize göre ta-
bii şehit etti. Katliam silahlarının üzerinde 
bile oldukça çirkin ifadeler yer alıyor. Biz 
bu dünyada yeniden bir Haçlı-Hilal müca-
delesi istemiyoruz. Çok merak ediyorsanız 
gereği de olur, bunu da açıkça söylüyoruz.

Ey Netanyahu, tüm dünyanın gözbebeği 
olan İstanbul için Konstantinopol ifade-
sini kullanan oğlunun kulağını çek. Eğer 
bu konuda biraz daha ileri giderseniz, ter-
biye metotlarımız farklıdır. Sizleri o tür 
de terbiye etmesini biliriz. Artık burası 
İslambol’dur. 

Tüm dünyanın gözbebeği olan İstanbul’u-
muza 255 milyar (katrilyon) lira tutarında 
yatırım gerçekleştirdik. CHP’li “Beceriksiz, 
başarısız, basiretsiz” belediye başkanları-
nın esareti altındaki bu şehre yeniden öz-
güven aşıladık. 

Ne diyor HDP’nin adamı, “İstanbul’da bir 
aday koymadık. İmamoğlu Kürtlerin oy-
larıyla seçilecek. Bunu da bilmesi lazım… 
HDP’nin oylarıyla seçilecek” diyor. Öbür 
taraftan onlar da inkâr ediyor. “Bizim 
HDP’yle ittifakımız yok” diyorlar. Her şey 
ortada... Mızrak çuvala sığmıyor. Artık bu-
nu gizleyemezsiniz. 

Caddeleri çöpten, sokakları çamurdan, 
yolları çukurdan geçilmeyen İstanbul’u 
hak ettiği hizmetlerle buluşturduk. Önce 
Marmaray ile sonra Avrasya Tüneliyle iki 
kıtayı birbiriyle, denizin altından iki kez 
buluşturduk. Bugüne kadar İstanbul’a 19 
kilometre tünel ve bu hafta açtığımız Geb-
ze-Halkalı hattı ile birlikte 233 kilometre 
raylı sistem kazandırdık.  Hedefimiz şeh-
rimizi, 190 kilometrelik tünel, 1.100 ki-
lometrelik raylı sistem uzunluğuyla, dün-
yanın en yaygın ulaşım ağlarından birine 
kavuşturmaktır.
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İstanbul’un iki yakasına toplamda yak-
laşık 7 bin yataklı iki dev şehir hastane-
si yapıyoruz. Başakşehir (İkitelli) Şehir 
Hastanesi’nin yapımı devam ediyor, önü-
müzdeki yıl hizmete sunuyoruz. Sancak-
tepe Şehir Hastanemiz ise ihale aşamasın-
da. 1994 öncesinde sağlıkta İstanbul’un 
hali tam anlamıyla perişandı. Son 17 yılda 
İstanbul’a toplam 10 bin yatak kapasiteli, 
56’sı hastaneden oluşan 133 sağlık tesisi 
inşa ettik. 

Aynı şekilde Gaziosmanpaşa’yı da asla 
ihmal etmedik. Gerek Büyükşehir be-
lediyemiz, gerek ilçe belediyemiz, ge-
rekse kamu kurumlarımız vasıtasıyla 
Gaziosmanpaşa’nın çehresini değiştirdik. 

Eğitimde ilçemize, toplamda 579 derslikli 
66 adet okul inşa ettik, 710 öğretmen ata-
ması yaptık. Bunun yanında 2 okulumuza 
kapalı spor salonu kazandırdık, 2 okulumu-
za daha kapalı spor salonu inşa ediyoruz. 

Sağlıkta, 300 yataklı Gaziosmanpaşa Dev-
let Hastanesi ile 250 yataklı Gaziosmanpa-
şa Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastane-
siyle birlikte 4 sağlık tesisi inşa ettik.

Küçükköy’de 1.977 adet konut, 576 adet 
işyeri inşa ettik. 

Ulaşımda 15,3 kilometrelik Habibler- E-
dirnekapı-Topkapı Tramvay Hattı’nı hiz-
mete açtık. Kabataş-Beşiktaş-Mecidiye-

köy-Mahmutbey Metro Hattı’nın inşaatına 
devam ediyoruz. Gaziosmanpaşa- Eyüp 
Silahtarağa Tünelini hizmete sunduk. 
Gaziosmanpaşa’ya 4 yeni yol kazandırdık, 
9 adet köprü ve kavşak ile bağlantı yolları 
açtık.  İlçemizdeki 3 caddeyi yeniden dü-
zenliyoruz.  Gaziosmanpaşa TEM Otoyolu-
Metris Kavşağı bağlantı yolları ve köprülü 
kavşak inşaatına devam ediyoruz. 

160 araç kapasiteli Cebeci kat otoparkını 
tamamladık, 2 bin 98 araç kapasiteli 6 adet 
otopark daha yapıyoruz. 

Kentsel dönüşüm projelerimiz çerçevesin-
de 2 bin 460 konutu bitirip hak sahiplerine 
teslim ettik.

Bu yıl 2 bin 630 konutu daha teslim ediyor, 
5 bin konutun da inşasına başlıyoruz.

Gaziosmanpaşa Engelliler Merkezi’ni hiz-
mete açtık. 

70 bin metrekarelik bir Millet Bahçesini, 
kapalı yüzme havuzu ve spor kompleksini, 
Barbaros Hayrettin Paşa Gençlik Merkezi-
ni, Kapalı Pazar Yeri ve Otoparkını, Zatıgül 
Kadın Kültür Merkezini, 1. 000 kişilik et-
kinlik merkezini tamamlayıp sizlerin kul-
lanımına açtık.

Adaylarımızı size emanet ediyorum, 
Gaziosmanpaşa’yı da adaylarımıza.

Sağ olun, var olun.

Sevgili İstanbullular, Değerli Zeytinbur-
nulular, sizleri en kalbi duygularımla, mu-
habbetle, hasretle selamlıyorum. 

Bugün güne Tekirdağ’daki mitingi-
mizle başladık. Sonra Çatalca’ya geçip, 
hem otoyol açılışımızı yaptık, hem de il-
çe halkımızla hasbihal ettik. Ardından 
Gaziosmanpaşa’da ilçe halkımızla kucak-
laştık. Şimdi de Zeytinburnu’nda sizlerle 

birlikteyiz.  Akşam da Sinan Erdem’de İs-
tanbul’daki Samsunlu kardeşlerimizle bu-
luşacağız. 

Bugün burada, son 1,5 ayda İstanbul’un 
ilçelerindeki 13’üncü mitingimizi yapıyo-
ruz. Aynı dönemde, Tekirdağ’la birlikte il 
mitinglerimizde 41’e ulaştık. Seçim günü-
ne kadar hem ilçe, hem il mitinglerimizi 
kesintisiz sürdüreceğiz. Çünkü AK Parti, 
milletin kurduğu bir partidir. AK Parti 

Türkiye, Bu Seçimden 
Güçlenmiş Olarak Çıkacak

Zeytinburnu Mitingi | İstanbul | 16 Mart 2019
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Şartlar ne olursa olsun, güvenlik ve eko-
nomi alanlarında atmamız gereken acil 
adımları ihmal etmedik, etmeyeceğiz. Se-
çimlerden sonra bu alanlarda çok daha 
süratli ve kararlı adımlarla, ülkemizi 2023 
hedeflerimize hızla ulaştıracağız. Bunun 
için sizlerin çok güçlü desteğine ihtiyacı-
mız var. 

Birileri, seçimlerde farklı bir sonuç ortaya 
çıksın ve Türkiye tökezlesin diye ellerini 
ovuşturarak bekliyor. Maalesef, CHP’nin 
başını çektiği ittifak da, bu tuzağın gönül-
lü taşeronluğuna soyunmuş durumdadır. 
Gözlerini öyle bir hırs bürümüş durumda 
ki, amaçlarına ulaşmak için, terör örgütle-
ri dahil herkesle işbirliği yapmaktan çekin-
miyorlar. İnşallah bu defa da başaramaya-
caklar. Türkiye, bu seçimden bekledikleri 
gibi yaralı değil, tam tersine çok daha güç-
lenmiş olarak çıkacak. İşte o zaman, bunla-
rın hepsi de kaçacak delik arayacak. 

Çünkü milletimiz bunlara, girdikle-
ri karanlık işbirliklerinin hesabını 
mutlaka soracaktır. Şimdi buradan,  
Zeytinburnu’ndan öyle bir ses verin ki, 
hepsinin de yüreği titresin. 

Zeytinburnu!..

31 Mart’ta ülkene sahip çıkıyor musun?

Zeytinburnu!..

31 Mart’ta milli iradeye sahip çıkıyor musun?

Zeytinburnu!..

31 Mart’ta ezanına, bayrağına, özgürlüğü-
ne, geleceğine sahip çıkıyor musun?

Rabbim hepinizden razı olsun. 

Şimdi Taksim’deki tabloyu hep birlikte 
şöyle bir izleyelim. Bayrağımızı yakanlar, 
ezanımıza maalesef düdüklerle aykırı ha-
reket edenler, attıkları tweetlerle “Mecbur 
muyuz biz sizin ezanınızı dinlemeye?” 
diyenler, mecbur olmayabilirsin ama pro-
testo etme hakkın da yok. Dünya Kadınlar 
Günü için beyler Taksim’e çıkıyorlar. İzin 
var mı? Yok. Bildiri var mı? Yok. İstanbul 
Valisine soruyorum, “O olayın olduğu an-
da bunların müracaatı var mı?” diye. Yok 
cevabını alıyorum. Türkiye bir hukuk dev-
letidir, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Ka-
nunu vardır. Bir toplantı, bir yürüyüş na-
sıl yapılacak bunlar hukukta bellidir. Eğer 
buna uymazsanız, size idare izin vermez. 
Niye? Kamu düzeni denilen bir şey var. 
En hareketli yer olan İstiklal Caddesi’nde, 
Taksim Meydanı’nda siz bunu yapamaz-
sınız. Bu ülke yol geçen hanı değil, kanu-
na, hukuka uyacaksın. Tayyip Erdoğan bir 
genel başkan olarak bütün toplantılarını 
nasıl hukuk içinde yapıyorsa, sen de öyle 
yapacaksın Bay Kemal. Senin il başkanın 
oraya geliyor hiç dinlediği filan yok. Ne di-
yor parti sözcüsü? “Onlar düdük çalma işi-
ni polise karşı yaptılar.” Siz kimi uyutuyor-
sunuz, kimi aldatıyorsunuz? Gerekli olan 
müdahale yapıldı ve o gösteriye müsaade 
edilmedi. 

gücünü sadece milletten alan bir partidir. 
Bizim gözümüz hiçbir zaman şurada, bu-
rada olmadı. Biz sadece milletimize baktık.  
Öyle olduğu için de, hamdolsun, 14 seçim-
dir milletimizin desteğini gördük, teveccü-
hüne mazhar olduk. İnşallah 31 Mart’ta, 
15’nci seçimimizden de zaferle ayrılarak, 
milletimizle birlikte çıktığımız demokrasi 
ve kalkınma yolculuğuna devam edeceğiz. 

Tabii bu uzun yolculukta zaman zaman ek-
siklikler olmuştur. Hatta zaman zaman ha-
talar da yapılmıştır. Kimi vakit de yorgun-
luklar ortaya çıkmıştır. Elbette bu süreçte 
yolunu kaybeden, yoldan çıkanlar da var-
dır. AK Parti Genel Başkanı olarak, geçmiş-
te Başbakan olarak, şimdi Cumhurbaşkanı 
olarak, hep gördüğüm hataları düzeltme-
nin, yanlışları telafi etmenin gayreti içinde 
oldum. Kendine başka yol arayanlara yapa-
cak bir şeyimiz yoktur; ama kalbi kırılan, 
gönlü yaralanan, umudu zedelenen kar-
deşlerimizin de seslerine hep kulak verdik.  
Milletimizin bize verdiği mesajları asla göz 
ardı etmedik. Bu anlayışla, yeri geldi teşki-
latlarımızı değiştirdik. Yeri geldi bakanla-
rımızı, bürokratlarımızı değiştirdik. Yeri 
geldi milletvekillerimizi, belediye başkan-
larımızı değiştirdik. Öyle ki, aslında hiç de 
fena olmayan işler yaptığı halde, sırf mil-
letimizle iletişiminde sıkıntı yaşadığı için, 
görev süresinin dolmasını beklemeden nö-
bet değişikliğine gittiğimiz arkadaşlarımız 
oldu. Şahsen kendi önceliklerimizde de 
milletimizin taleplerine, beklentilerine gö-
re değişiklik yapmaktan çekinmedik. Biz 
milletle inatlaşmaya değil, millete hizmet 
etmeye geldiğimizi asla unutmadık. Biri-
leri ellerinde imkân yokken bile millete 

efendilik taslarken, biz hangi görevde olur-
sak olalım hizmetkarlık mevkiinde bulun-
duğumuzu asla aklımızdan çıkarmadık. 
Emin olun, son nefesimize kadar da aynı 
anlayışla çalışmayı sürdüreceğiz. 

Bu seçimde şu veya bu sebeple gönlü kırıl-
dığı için serzenişte bulunan vatandaşları-
mızın seslerini duymadığımız sanılmasın. 
Biz her seçimde 50-60 il gezer, ilçeleri ve 
diğer programlarıyla 100’ün üzerinde mi-
ting yaparken, milletimizin her kesiminin 
sesine kulak veriyoruz. 

31 Mart’ın Ardından, 4,5 Yıllık 
Kesintisiz Bir İcraat Dönemi 
Olacak

Siyaset de, ülke yönetimi de imkânlar 
ve mümkünler meselesidir. Elimizdeki 
imkânları, mümkün olan en iyi şekilde 
kullanarak, ülkemize ve milletimize hiz-
met etmekten başka bir gayemizin olma-
dığını en iyi sizler biliyorsunuz. Son yıllar-
da üst üste yaşanan seçimler, milletimizi 
sadece yormakla kalmadı, aynı zamanda 
ülkemizin önceliklerinin anlaşılmasını da 
zorlaştırdı. İnşallah 31 Mart’ın ardından, 
önümüzde şöyle 4,5 yıllık kesintisiz bir ic-
raat dönemi olacak. Bu dönemi, en verimli 
şekilde kullanarak, yeniden reform gün-
demimizi hayata geçirmekte kararlıyız. 
Bu kardeşinizin, Rabbim ömür verirse 4,5 
yıl önünde bir süreci var. Cumhurbaşkanı 
olarak ben, İstanbul Büyükşehir’de Binali 
Bey, Zeytinburnu’nda da Ömer kardeşim 
üçlü olarak İstanbul’umuzu çok daha fark-
lı bir şekilde ayağa kaldıracağız.
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Söz konusu yerde terör gruplarının destek-
lediği parti, FETÖ’cüler ve CHP var. Bunun 
dışındakileri bilemiyorum. Söyle bana ar-
kadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu. 
Ne yapıyorlar? Ezanımıza protesto ediyor-
lar. Bu vatan Müslüman kanlarıyla yoğrul-
muştur. Biz; 

“Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır

Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.” 

diyerek bugünlere geldik. Bizim bayrağı-
mızı yakmaya yeltenenleri kusura bakma-
sınlar biz yakarız. Onlara fırsat vermeyiz.

Panorama 1453 Tarih   
Müzesi’ni Açtık

Kardeşlerim,

CHP Zeytinburnu Belediye Başkan ada-
yı daha önce Anavatan Partiliydi.  Şimdi 
de CHP’li. Bunlar bukalemun gibi. Du-
ruş çok önemli… Zaten beyefendinin eşi 
de şu anda CHP’den milletvekili. Bunlar 
Zeytinburnu’na hizmet edebilir mi? Şimdi 
bunlara 31 Mart’ta bir Osmanlı tokadı vur-
maya hazır mıyız?

Belediyecilik demek, milletin günlük ha-
yatına dokunan hizmetler demektir. Bizim 
belediyecilik sicilimizi, 1994 yılından beri 
biliyorsunuz. İstanbul’u CHP’den çöp, çu-
kur, çamur içinde devralmıştık. İstanbul’a 
ve ilçemize neler yaptığımızı teker teker 
anlatmaya kalksak, değil saatler, günler 
yetmez. Onun için şöyle ana başlıklarıyla 
bazı hususları ifade etmekle yetineceğim. 

Eğitimde ilçemizde, toplamda 761 ders-
likli 52 adet okul inşa ettik ve 1.277 öğret-
men ataması yaptık. Genç nüfusun yüksek 
olduğu ilçemizde 21 yeni okul daha inşa 
edeceğiz.

Buz hokeyinde Avrupa şampiyonluğu olan 
ilçemiz gençleri için buz pisti yapacağız.  

Zeytinburnu Stadını da ilçemize yakışır 
bir spor kompleksi haline dönüştüreceğiz. 

Marmara’yı, Bağcılar Tramvay Hattı’nı 
ve 15,3 kilometrelik Habibler-Edirnekapı 
Topkapı Tramvay Hattı’nı hizmete açtık. 

Bağcılar-Kabataş arasındaki 19,3 kilomet-
relik tramvay hattının istasyonlarını yeni-
leyip yeni araçları hizmete alarak ulaşımı 
kesintisiz hale getirdik. Şimdi de bu hat-
tın Cevizlibağ-Turan Güneş arasındaki 
kısmını yer altına alarak, ilçemizi daha da 
rahatlatacağız. 

Söğütlüçeşme-Zincirlikuyu-Beylikdüzü 
Metrobüs Hattı ile ilçe halkına her iki isti-
kamette de hizmet veriyoruz.

Zeytinburnu’na 2 bin 760 araç kapasiteli 3 
adet otopark yaptık. Büyükşehir ve ilçe be-
lediyesi işbirliğiyle 10 bin araçlık otopark-
lar daha yapacağız. 

Topkapı Kültür Parkı’nı, Çırpıcı Millet bah-
çesini ve 4 ayrı parkı ilçemize kazandırdık.

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezini 
ve Kazlıçeşme Kültür Merkezini ilçemi-
ze kazandırdık. Türkiye’nin ilk, dünyanın 
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tek tam panoramik müzesi olan Panorama 
1453 Tarih Müzesi’ni açtık.

İlçemizin 3 ayrı yerinde Millet Kıraathane-
leri kuracak ve hizmete açacağız. 

Zeytinburnu’ndaki tarihi eserlerimizi aslı-
na uygun olarak restore ediyoruz. Yedikule 
Mermer Kule’den Topkapı’ya kadar uza-
nan surlar ile bostan alanlarının bakımını, 
aydınlatmasını yaparak, şehrimize kazan-
dıracağız. 

Yakında yapımına başlayacağımız, içinde 
göletin, sosyal ve kültürel tesislerin, çocuk 
alanlarının olacağı Beştelsiz Millet Bahçe-
siyle Zeytinburnulu vatandaşlarım yeşile 
doyacak. Çırpıcı deresi ve çevresindeki 
450 bin metrekarelik bir alanı, hem su ka-
litesini artıracak, hem tarihi kültürü yaşa-
tacak şekilde düzenleyeceğiz. 

İlçe genelinde 46 bin metre yeni doğalgaz 
hattı döşedik. Abone sayısında 67 bin 520 
bine ulaştık.

Belediyemizin kuracağı Kariyer Merkeziy-
le, iş arayan vatandaşlarımızla işverenleri 
buluşturacağız. 

Evet… Dediğim gibi bunlar özetin özeti 
hizmetler ve projeler. 

İnşallah 31 Mart’ta, Büyükşehirde Binali 
Yıldırım kardeşimiz, Zeytinburnu’nda da 
Ömer Arısoy kardeşimiz el ele verip, şeh-
rimizin ve ilçemizin önünde yepyeni bir 
dönem açacaklar. 

Zeytinburnu!..

31 Mart’ta hizmet siyasetine devam diyor 
muyuz?

Zeytinburnu!..

31 Mart’ta gönül belediyeciliğine destek 
veriyor muyuz?

Zeytinburnu!..

31 Mart’ta tevazu, samimiyet ve gayretle 
memleket işi gönül işi diyor muyuz?

Maşallah… Zeytinburnu kararını vermiş… 

Belediye başkan adaylarımızı sizlere ema-
net ediyorum. İzmir!..

Güzel İzmir!.. Efelerin efesi İzmir!.. İs-
tiklalimizin tapusu İzmir!.. Milletimizin 
gür sesi İzmir!.. Denizi, dağı, bahçesi, ba-
ğıyla; kalesi, konağı, kordonu, körfeziyle 
sen ne güzelsin İzmir!.. Asırlardır, yolunu 
kaybedene yol, yurdunu kaybedene yurt, 
ailesini kaybedene kardeş olan İzmir!.. 
Selanik’in, Girit’in, Üsküp’ün, Kosova’nın, 
Varna’nın, nice Balkan şehrinin acısını 

dindiren İzmir!.. Ülkemizin tüm renkleri-
ni, tüm zenginliklerini kendinde toplayan 
İzmir!.. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 
ordularının 9 Eylül’de yeniden özgürlü-
ğüne kavuşturduğu İzmir!.. Gavuru de-
nize döken, garibi bağrına basan İzmir!.. 
Doğunun batıya açılan kapısı, batının da 
doğuyla ilk selamlaştığı yer olan İzmir!.. 
Anadolu’daki tüm medeniyetlerin, tica-
ret yollarının, kültür kuşaklarının beşiği 
İzmir!.. Türkiye’nin sadece siyasi değil ik-

CHP’nin İzmir Adayı İçin 
İcazet Kandil’den Alınmıştır

İzmir Mitingi | İzmir | 17 Mart 2019
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şimdi balık tutuluyor. Belediyecilik bizim 
işimizdir. Denizli’de iki dönem belediye 
başkanlığı yapan ve daha sonra da Eko-
nomi Bakanlığı görevinde bulunan Nihat 
Zeybekci kardeşimle İzmir’i şanına yakışır 
bir hale getirmeye kararlıyız. 

AK Parti 17 yıldır iktidarda. Soruyorum si-
ze, bunların dile getirdikleri korkulardan 
hangisi doğru çıktı? Soruyorum size, bun-
ların dile getirdikleri korkulardan hangisi 
doğru çıktı? Biz insanımızın giyimine mi 
karıştık, yediğine, içtiğine mi karıştık?  Yıl-
larca Atatürk’ü istismar ettiler. Peki, bun-
ların, Atatürk’ün Türkiye’yi muasır mede-
niyet seviyesinin üzerine çıkarma vasiyeti-
ne şöyle tırnak ucu kadar bir katkılarının 
olduğunu gördünüz mü, duydunuz mu? 
Hadi katkılarını bir kenara bıraktık, en 
azından ecdadın emanetine saygı duyduk-
larına şahitlik ettiniz mi?

Adını, Aydınoğlu Gazi Umur Bey’den 
alan Gaziemir’in ilk fethedilen yeri 
Seydiköy’dür. Gazi Umur Bey, tam 8 asır 
önce, burayı fetheden Seydi Baba adına bir 
türbe yaptırıyor. Bunlar, Seydi Baba’nın 
türbesini tarumar edip, yerini de bir besi 
çiftliğine peşkeş çektiler. Yunan’ın burayı 
işgal ettiğinde cesaret edip yapamadığına, 
maalesef bunlar cüret etti. Aynı şekilde, 
yıllardır yönettikleri bu şehirde, hiçbir so-
runu çözemedikleri gibi, hükümet tarafın-
dan yapılan yatırımları bile doğru dürüst 
değerlendiremediler. 

Şimdi bu seçimlerde İzmir’e bir büyükşe-
hir belediye başkan adayı gösterdiler. Bu 
aday CHP’nin adayı değildir ha… Çünkü 

bu kişiye genel merkezinden İzmir teşki-
latına kadar tüm CHP karşıydı. Bu kişi, 
bizatihi Kılıçdaroğlu’nun kendi adayı-
dır. Adaylık icazetini de İzmir’den değil 
Kandil’den almıştır. Bu adayın İzmir’e hiz-
met etmek, yatırım getirmek, proje üret-
mek gibi bir derdi de yoktur. CHP’nin Bu-
ca adayını son anda değiştirmesinin sebebi 
de, Kılıçdaroğlu’nun İzmir’e sadece rant 
anlayışıyla yaklaşıyor olmasıdır. Bunlar 
İzmir’e, “Ceketimizi assak bile kazanırız” 
diye baktıkları için, İzmirlileri umursamı-
yorlar. Amaçları, belediye yönetimini CHP 
görüntüsü altında bölücü örgüte teslim 
etmektir. Aynı durum diğer şehirlerde de 
yaşanıyor. 

Kardeşlerim, 

Kendileri ne kadar saklamaya çalışırlarsa 
çalışsınlar, bölücü örgütün emrindeki par-
tinin eş başkanı, bu gerçeği zaten açıkça 
ifade etti. Son olarak eş başkan çıktı, “Man-
sur Yavaş da, Ekrem İmamoğlu da HDP’nin 
oylarıyla seçildiğini bilecek” diyerek adeta 
meydan okudu.

Şimdi bu sözleri ekrandan izleyelim mi? 
Bu adam Kürt değil. Kürt kardeşlerimi is-
tismar eden bir sahtekârdır. ‘Kürdistan’ 
diyorlar. Bizim ülkemizde ‘Kürdistan’ 
diye bir bölge var mı? Bizim ülkemiz-
de Doğu Anadolu’muz var, Güneydoğu 
Anadolu’muz var, Karadeniz’imiz var, 
Akdeniz’imiz var, Orta Anadolu’muz var, 
Ege’miz var, Marmara’mız var. Biz de ‘Kür-
distan’ diye bir yer yok. Kürdistan Irak’ta, 
sizin bu ülkede yeriniz yok, yallah oraya…

tisadi bağımsızlığının da sembolü İzmir!.. 
Seni yürekten selamlıyorum İzmir!..

Aliağa’yı, Balçova’yı, Bayındır’ı, Bayraklı’yı, 
Bergama’yı, Bornova’yı, Buca’yı, Çeşme-
yi, Çiğli’yi, Dikili’yi, Foça’yı, Gaziemir’i, 
Güzelbahçe’yi, Karabağlar’ı selamlıyorum. 
Karaburun’u, Karşıyaka’yı, Kemalpaşa’yı, 
Kınık’ı, Kiraz’ı, Konak’ı, Menderes’i, 
Menemen’i, Narlıdere’yi, Ödemiş’i, 
Seferihisar’ı, Selçuk’u, Tire’yi, Torbalı’yı, 
Urla’yı selamlıyorum. İzmir’in tüm ilçe-
lerindeki, mahallelerindeki hanım kar-
deşlerimizi, gençlerimizi, emeklilerimizi 
selamlıyorum. 

Bugün, son bir yılda dördüncü defadır İz-
mirli kardeşlerimle hasret gideriyorum. 
Yine de İzmir’e doyamadık. İnşallah ilk 
fırsatta tekrar geleceğiz. Bugün, Cumhur 
İttifakında birlikte olduğumuz MHP Genel 
Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile birlikte 
huzurlarınızdayız. Sayın Bahçeli ile ilk or-
tak mitingimizi İzmir’de yapıyoruz. 

Hep söylediğim gibi, Cumhur İttifakının 
kökleri, “411 el kaosa kalktı” manşetle-
rinin atıldığı dönemlere kadar gider. Biz 
Cumhur İttifakını masa başında değil, 15 
Temmuz gecesi darbecilere karşı birlikte 
mücadele ederken meydanlarda, sokaklar-
da kurduk. Seçim ittifakları, bu mücadele 
birlikteliğinin tabii bir sonucundan ibaret-
tir. İnşallah bizim bu birlikteliğimiz pazara 
kadar değil, mezara kadar sürer. 

Türk siyasetinin son yıllardaki en dira-
yetli siyasetçisi olarak gördüğüm Sayın 
Bahçeli’yle birlikte, ülkemizin önünü ku-

rulan tuzakları birer birer bozarak yolu-
muza devam ediyoruz. İzmir, inşallah, 
Cumhur İttifakının en büyük başarıyı gös-
terdiği yerlerin başında gelecektir. Bu ve-
sileyle, Sayın Bahçeli’ye ve MHP’ye gönül 
vermiş tüm kardeşlerimize bugüne kadar 
sergiledikleri asil duruş için şükranlarımı 
sunuyorum. 

İzmir’den Her Fikirden İnsan 
Çıkar; Ama Vatan Haini Çıkmaz

Kardeşlerim, 

İzmir, Atatürk’ün, Menderes’in, Özal’ın 
gözde şehriydi. Biz de İzmir’i, Allah şa-
hittir ki, hasbi bir muhabbetle seviyoruz. 
Çünkü bu şehirden her fikirden, görüşten 
insan çıkar; ama bir tek vatan haini çık-
maz. İzmir’i işgal eden düşmana ilk kur-
şunu sıkan Hasan Tahsin’in hemşerilerine 
başka türlüsü de zaten yakışmaz. Ama şim-
di birileri çıkmış ortaya, terör örgütünün 
desteğiyle bu şehirde kendine yol açmaya 
çalışıyor. İzmir için dişe dokunur tek bir 
hizmeti olmayanlar, yıllarca bu şehri belli 
değerler ve korkular üzerinden istismar 
ettiler. 

İşte şimdi gösterdikleri aday da böyle bir 
aday… Onun üzerinde birleştiler, onun 
üzerinde bütünleştiler. Onlardan buraya 
inanın hiçbir fayda gelmez. Bugüne kadar 
bir eserleri var mı? İzmir Körfezi kokudan 
geçilmiyor. Bu koku yıllardır yok edileme-
di. 1994’te İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı olduğum dönemde Haliç de aynen 
böyleydi. Haliç’i tertemiz hale getirdik ve 
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İşte karşımızdaki ittifak budur. Sizlerden 
bu maskeli baloyu, bu matruşka oyununu, 
bu bukalemun siyasetini 31 Mart’ta sona 
erdirmenizi bekliyorum. Milletin karşısı-
na açıkça çıkma cesareti olmayanlara ne 
belediye, ne ülke yönetimi teslim edilir. 
Lafa gelince Atatürk’ü dillerinden düşür-
meyenlerin, bu mirasa layık olmadığını, 
31 Mart’ta İzmir’e ve tüm ülkeye göstere-
ceğinize inanıyorum. Cumhuriyetin sade-
ce adını kullanıp, Cumhur’a da, milli ira-
deye de, istiklalimize de, istikbalimize de 
saygısı olmayanlara derslerini bu seçimde 
vereceğinize inanıyorum. İzmirlinin irade-
sini babalarının tapulu malı gibi görerek, 
karanlık pazarlıklarda pey olarak ortaya 
sürenlere ağızlarının payını sandıkta vere-
ceğinize inanıyorum. 

İzmir!..

31 Mart’ta şehrimize ve ülkemize sahip çı-
kıyor muyuz?

İzmir!..

31 Mart’ta milli iradeye, demokrasiye, öz-
gürlüğümüze sahip çıkıyor musun?

İzmir!..

31 Mart’ta istismar siyasetini sona erdirip hiz-
met siyasetiyle yolu devam ediyor musun?

İzmir!..

31 Mart’ta tercihini gönül belediyeciliğin-
den yana kullanıp karanlık ittifaklara kapı-
larını kapatıyor musun?

İzmir!..

31 Mart’ta Cumhur İttifakını destekliyor 
musun?

İşte benim aşkla bağlı olduğum İzmir bu-
dur. Rabbim hepinizden razı olsun. 

Tüm Engellemelere Rağmen 
Karşıyaka’ya Modern 
Stadyumumuzu Yapacağız

Kardeşlerim,

Biz İzmir’i sadece sevmekle kalmadık, ay-
nı zamanda Cumhuriyet tarihinde görül-
memiş hizmetlerle de tanıştırdık. Son 17 
yılda İzmir’e tam 67 milyar (katrilyon) lira 
tutarında yatırım yaptık.

Eğitimde 2 milyar (katrilyon) liralık yatı-
rımla 9 bin 687 adet yeni derslik yaptık. 
Bugün 175 bin yükseköğrenim öğrenci-
siyle, 8 bin 900 öğretim üyesiyle bir eğitim 
ve gençlik şehri olan İzmir’e, 3 yeni devlet 
üniversitesi kazandırdık. Yükseköğrenim 
öğrencileri için 6 bin 330 kişi kapasiteli 
yurtlar açtık. Önümüzdeki birkaç yıl için-
de İzmir, Urla ve Tire’de toplamda 14 bin 
500 kişi kapasiteli 8 adet yükseköğrenim 
yurdu daha açıyoruz.  

Buca, Karabağlar, Ödemiş ve Torbalı Gençlik 
Merkezlerini, İzmir Halkapınar Spor Salonu 
ile Kınık Spor Salonunu kazandırdık. İzmir’e 
ayrıca Olimpik Yüzme Havuzu,  Kemalpaşa 
ve Kınık’a da Gençlik Merkezleri yapmak 
için proje ve ihale çalışmalarımız sürüyor.

CHP’nin Belediye Meclis 
Üyeleri Listesinde Bölücü Terör 
Kontenjanından Pek Çok İsim Var

İzmir’de yaşayan benim Kürt kardeşlerim, 
dikkat edin seçerek kullanıyorum, Kürt 
kardeşlerim diyorum. Çünkü bizde ay-
rım yok. Biz Türk’üyle, Kürt’üyle, Laz’ıyla, 
Çerkez’iyle, Gürcü’süyle, Roman’ıyla, Boş-
nak’ıyla, tüm göçmeniyle, muhaciriyle 
yaradılanı Yaradan’dan ötürü sevdik. A-
ma bunlar ülkemizi bölmeye çalışıyorlar, 
bizi parçalamaya çalışıyorlar. Ne diyor, 
“Kürdistan’da oylar HDP’ye, batıda AK 
Parti ve MHP’ye oyları kaybettireceğiz.” 
Ben İzmir’e sesleniyorum, bu adamın ala-
cağı cevap nedir? Bunlara, CHP ve ittifaka 
İzmir’de seçimi kaybettirmektir. Buna var 
mıyız, bunlara en güzel cevabı 31 Mart’ta 
vermeye var mıyız? Ben sizlere inanıyo-
rum. Ardından diyor ki “İmamoğlu da 
bilecek ki İstanbul için 3 milyon Kürt’ün 
oyu, Ankara’da Mansur Yavaş bilecek ki 
Kürtlerin oyunu almadan burada seçim 
alınmaz.” Bunların partileri proje, kendi-
leri de proje…

İzmir’de de aynı oyun oynanıyor. 
Menderes’te, Karşıyaka’da, Bayraklı’da, 
Bornova’da, Karabağlar’da, Çiğli’de, diğer 
ilçelerde, CHP’nin belediye meclis üyele-
ri listesinde bölücü terör kontenjanından 
pek çok isim var. Şimdi biliyorum ki bunu 
da inkâr edecekler. Peki, öyleyse, geçmişte 
İzmir’deki her seçimde, büyükşehirde ve 
ilçelerde aday gösteren bu parti 31 Mart’ta 
niye listelerde görünmüyor? Çünkü bu 
seçimde, kendi adıyla değil CHP adına ya-

rışıyor.  Aynı şekilde, adı iyi kendi karışık 
partinin büyükşehirde ve ilçelerin, birkaçı 
dışında adayı var mı? Yok. Çünkü onlar da 
kendileri için değil CHP ve bölücü örgütün 
emrindeki parti için çalışıyor. Bu maskeli 
baloya ne gerek var? 

Biz de seçimlere ittifakla giriyoruz. Cum-
hur İttifakı olarak çıktık, delikanlıca, mert-
çe, açıkça milletimize hangi şartlarda, 
nasıl bir birliktelik içinde olduğumuzu 
söyledik. İzmir’de, büyükşehir adayımız 
belli, ilçe adaylarımız belli… Milletimizden 
gizlediğimiz, sakladığımız hiçbir şey yok. 
Söyleyeceklerimizi kuş diliyle, işmarla de-
ğil, suflörler aracılığıyla değil, açıkça ifade 
ediyoruz. Buna karşılık öteki tarafta neyin 
ne olduğu belli değil. İzmir’de ve diğer pek 
çok yerde olduğu gibi, kimin kimi destek-
lediği belli olmayan bir ittifaktan ülkeye 
hayır gelir mi? 

HDP’lilerin görüntülerini ekrandan bir 
kez daha izleyelim. Bu adam suçludur. Ni-
ye? Savaş ilanı yapıyor. Ya sizin her yeriniz 
savaş olsa ne yazar? Topunuz gelin, topu-
nuz. Evelallah bir kaşık suda bunları bo-
ğarız. 15 Temmuz’da bunu yapmadılar mı 
yaptılar. Meydanlara çağırdık, meydanları 
siz doldurdunuz. Ne oldu? 16 saatte hepsi 
tükendi bitti. Ne diyor kadın? “Biz, sırtımı-
zı YPG-PYD’ye dayadık.” Biz de sırtımızı 
İzmirli kardeşlerimize ve Allah’ımıza, mil-
letimize dayadık. Öyleyse bu hesabı, bun-
lara 31 Mart’ta sormalıyız. Neymiş “Ke-
leşleri bize döndüreceklermiş.” Ya senin 
her yerin keleş olsa ne olur. Siz kalleşsiniz 
kalleş, ne keleşi.
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İzmir’in Karabağlar, Bornova ve Bergama 
ilçeleri çirkin ve çarpık yapılaşmadan kur-
tulacak. Hep birlikte buraları bir düzene 
sokacağız. 

15’er bin seyirci kapasiteli Göztepe ve Al-
sancak Stadyumlarının, Menderes Gençlik 
Merkezinin inşası sürüyor. Yıl sonuna ka-
dar her iki stadımızın da inşaatını bitiri-
yoruz. 15 bin seyirci kapasiteli Karşıyaka 
Stadyumunu yapmak için tam 5 yıldır mü-
cadele veriyoruz. İzmir Büyükşehir Beledi-
yesinin açtığı davalar ve Karşıyaka Beledi-
yesinin çıkardığı ruhsat sorunları yüzün-
den maalesef işler yürümüyor. Ama biz 
tüm engellemelere rağmen Karşıyaka’ya 
bu modern stadyumumuzu kazandırmak-
ta kararlıyız. Ayrıca artık ihtiyaca cevap 
vermeyen İzmir Atatürk Stadının yerine, 
dünyanın en modern tesislerinden biri o-
lacak İzmir Atatürk Olimpiyat Stadını inşa 
edeceğiz. 

Ege Üniversitesi’nin Bornova kampüsün-
deki 290 bin metrekare alanda İzmir’e ya-
kışır bir millet bahçesi yapmak için çalış-
malara başladık. Hedefimiz, sizlerin tevec-
cühüyle göreve gelecek büyükşehir ve ilçe 
belediyelerimizle el ele verip İzmir’in yeşil 
alanlarının büyüklüğünü 3 yılda 10 katına 
çıkarmaktır. 

Lağım sularının doğrudan akıtıldığı İzmir 
Körfezi, tıpkı 1994 öncesinin Haliç’i gibi 
kokmayı sürdürüyor. Doğru dürüst altyapı 
olmadığı için şehrin sokakları da, her yağ-
murda göle dönüyor. Hem yağmursuyu, 
hem pissu arıtma tesisleriyle İzmir’in so-
kaklarını da, körfezini de kurtaracağız. 

Tabii, çoğu CHP’li belediye gibi İzmir’de de 
ciddi bir çöp sorunu var. Yıl olmuş 2019, 
İzmir’in çöpleri hala vahşi depolamayla ta-
biatı kirletecek şekilde bir alana yığılıyor. 
Büyükşehir belediyesinde Nihat Zeybekçi 
kardeşimiz göreve geldiğinde, ilk işlerin-
den biri modern bir depolama tesisi kur-
mak olacaktır. 

İzmirli ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, şe-
hit yakınlarımıza, yaşlılarımıza, engellile-
rimize toplam 4,6 milyar (katrilyon) liralık 
sosyal yardım yaptık.

Sağlıkta, yatak kapasitesi 2 bin 253’ü bulan 
35’i hastanelerden oluşan toplam 109 sağ-
lık tesisini şehrimize kazandırdık. Bayrak-
lı Şehir Hastanemizle, Menderes, Selçuk 
ve Beydağ’ı Devlet Hastanemizle birlikte 
9 sağlık tesisimizin yapımı devam ediyor. 
İzmir Bayraklı Şehir Hastanemizi, 2 bin 60 
yatağıyla inşallah önümüzdeki yılın ikin-
ci yarısında hizmete sunuyoruz. İzmir’e 
kazandıracağımız ikinci şehir hastanemiz 
olan 1.200 yataklı Tınaztepe Şehir Hasta-
nemizin de proje çalışmaları devam edi-
yor. Ayrıca Kiraz’a, Dikili’ye, Menemen’e, 
Güzelbahçe’ye, Seferihisar’a devlet hasta-
neleri yapacağız.

Şimdi size bir de Bay Kemal’in hastanesi-
ni göstereyim. Ne diyor? “10 yıl önce daha 
iyiydi” diyor. Bunu iyi yapacak olan sen de-
ğil misin? Buranın genel müdürüsün. Bay 
Kemal’in bir özelliği var; oturduğu yerden 
kalkmaz. Parti Genel Başkanlığında da 
böyle değil mi? Girdiği bütün seçimleri 
kaybetti, oradan kalkamıyor. Niye? Çünkü 
kalkarsa bir daha oturamayacak. Diyorum 
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içinde İzmir’in trafiğini çile olmaktan çı-
kartacak projeleri hazırladı. Yeni bağlantı 
yolları, yol genişletmeleri, 28 köprülü kav-
şağı, mevcut tramvay hattını 18 kilometre, 
metro hattını 58 kilometre, İZBAN’ı 70 ki-
lometre ilaveyle büyütecek projelerle şeh-
rimizin trafik sorunu çözülecek. İZBAN’ın 
yüzde 50’sini de biz yaptık. Demiryolların-
da, 27 kilometrelik Kemalpaşa demiryolu 
bağlantısını, 136 kilometrelik Aliağa-Sel-
çuk arasındaki İZBAN’ı şehrimize kazan-
dırdık. Çiğli-Menemen-Aliağa ve Şirinyer-
Buca arasını, Torbalı-Ödemiş hattı Torbalı-
Ödemiş arasını, Çatal-Tire Hattı Çatal-Tire 
istasyonları arasını ve Cumaovası-Tepeköy 
arasını sıfırdan yapmışçasına yeniledik. 
Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesine de-
miryolu bağlantı hattı yaptık. İzmir-Anka-
ra arasını 3,5 saate düşürecek, İzmir- An-
kara Yüksek Hızlı Tren hattının yapımı 
devam ediyor. Halkapınar-Otogar arasında 
2,3 milyar  (katrilyon) lira maliyetle bir 
metro hattı yapmak için çalışmalara baş-
ladık. Bu projenin ihalesine yakında çıkı-
yoruz. Otoyol ve raylı sistemlerin de içinde 
yer aldığı İzmir Körfez Geçişi Projemizin 
de etütlerini tamamladık. Yatırım bedeli 
2,5 milyar dolar olan projede, 16 kilometre 
raylı sistem, 12 kilometre karayolu, deniz 
kesiminde 4,2 kilometre körfez köprüsü ile 
1,9 kilometre batırma tüp tünel ile bu iki 
yapıyı birbirine bağlayan yapay ada bulu-
nuyor. ÇED belgesi alındı, imar planlarıyla 
ilgili çalışmalar sürüyor. Bu projenin iha-
lesini yap-işlet-devret modeli ile yapıp, in-
şallah 2023 yılına kadar hizmete sunmayı 
hedefliyoruz.

Aliağa-Çandarlı-Bergama arasında yeni bir 
demiryolu bağlantısı yapmak için çalışma-
lara başladık, yer teslimi yaptık. Burasını 
da iki yıla kadar tamamlıyoruz. Selçuk-Or-
taklar arasında yeni bir demiryolu hattı ve 
ikinci hattı yatırım programına aldık, bu 
yıl içinde yapım ihalesine çıkıyoruz. Mali-
yeti 1,7 milyar (katrilyon) lira olan projeyle 
8,5 kilometre uzunluğunda bir adet tünel 
inşa edip, mevcut koridoru 11 kilometre 
kısaltacağız. Böylece Ortaklar-Selçuk ara-
sındaki seyahat süresi 35 dakikadan 7 da-
kikaya inecek. Bu projeyi de, 2021 yılında 
hizmete sunmayı hedefliyoruz.

Ödemiş-Kiraz arasındaki hızlı tren hattını 
da 2021’e kadar tamamlıyoruz. Aynı şek-
lide Bergama-Soma arasına da bir hızlı 
tren hattı yapmak için kolları sıvadık. Ke-
malpaşa Lojistik Merkezi altyapı inşaatını 
tamamladık. Bu Lojistik Merkeze, sel fe-
laketlerine karşı önlem olarak kuşaklama 
kanalları yapacağız.

İzmir’de Gıda ve Tarım 
Teknolojileri Vadisi Kuracağız

İzmir’e yetmeyen Adnan Menderes 
Havalimanı’nı baştan aşağı yeniledik. 
Havalimanımızın yolcu trafiği 2003 yı-
lında 2,3 milyon iken geçtiğimiz yıl 13,4 
milyonu geçti. İzmir’in ikinci havalimanı 
olacak Çeşme-Alaçatı Ekrem Pakdemirli 
Havalimanı’nın yapımı devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl İzmir’e gelen yabancı turist 
sayısı yaklaşık 1 milyonu buldu. İzmir’in 
turizm potansiyelini artırmak için bir-

ki, 31 Mart, CHP’ye gönül veren kardeşle-
rimizi de Bay Kemal’den kurtarma seçimi-
dir. CHP’li kardeşlerim, gelin, siz delege 
sisteminde bu adamdan kurtulamazsınız, 
ama demokratik olarak sandıkta bundan 
kurtulursunuz. 

Bugüne kadar İzmir’de 18 bin toplu konut 
yaptık. İmar barışıyla 793 bin İzmirli kar-
deşimizin sıkıntısını çözdük. 

İzmir’de, adalet hizmetlerini daha hızlı so-
nuçlandırmak için İstinaf Mahkemesini 
faaliyete geçirdik. 

İzmir’in Şehir İçi Trafik Sorunu 
Artık Tahammül Sınırlarını 
Aşmaya Başladı

Ulaşımda, İzmir’e 425 kilometre bölünmüş 
yol yaparak, toplam bölünmüş yol uzunlu-
ğunu 828 kilometreye ulaştırdık. İstanbul-
İzmir arasını 8 saatten 3,5 saate indirecek, 
İstanbul-İzmir Otoyolu projemizin tamamı 
bu yıl bitiyor. Bugün, mitingimizden sonra 
canlı bağlantıyla otoyolomuzun, Balıkesir 
Kuzey ve Batı Kavşakları arasındaki 32,5 
kilometrelik, ayrıca Akhisar-Saruhanlı 
Kavşakları arasındaki 32,5 kilometrelik ol-
mak üzere toplam 65 kilometrelik kesimi-
ni daha resmen hizmete açıyoruz.  Böylece 
otoyolumuzun, Balıkesir-Edremit-Ayvalık 
yoluna bağlantısı da sağlanmış oluyor. Ba-
lıkesir geçişi 30 dakikadan 15 dakikaya 
inecek.  Akhisar-Saruhanlı kısmıyla da, 
İzmir’e kadar kesintisiz ulaşımı sağlamış 
bulunuyoruz. Artık Akhisar şehir geçişi 
de 20 dakikada değil 5 dakikada bitecek. 

Akhisar-İzmir arası, mevcut yolla 1,5 saat 
sürerken, otoyolun devreye girmesiyle 50 
dakikada kat edilebilecek.  Hayırlı uğurlu 
olsun…

Ayrıca, Çanakkale Köprüsünü de içeren Ku-
zey Marmara Otoyolu, Balıkesir üzerinden 
İzmir’e de bağlanacak. İzmir’i Antalya’ya 
bağlayacak otoyolun Denizli-Aydın kesimi-
nin ihalesine 26 Mart’ta çıkıyoruz.

İzmir-Manisa yolu üzerindeki Sabuncube-
li Tüneli ve bağlantı yollarını tamamlayıp, 
hizmete sunduk. Menemen-Aliağa-Çan-
darlı Otoyolu’nun yapımı süratle devam e-
diyor, inşallah Eylül ayında tamamlayarak, 
trafiğe açıyoruz. Yapımı devam eden Alia-
ğa Ayrımı-Yenifoça Yolunu, İzmir-Çeşme 
Ayrımı- Balıkova-Mordoğan-Karaburun 
Yolunu, Ödemiş-Kiraz Ayrımı-Beydağ Yo-
lunu, Koyundere Kavşağı-Menemen-Mani-
sa Ayrımı Yolunu, Selçuk-Kuşadası-Davut-
lar Ayrımı Yolunu ve Torbalı-Kemalpaşa 
Köprülü Kavşağını bu yıl tamamlıyoruz. 
Otoyol kavşağı-Torbalı-Belevi Yolunu, İz-
mir-Çeşme Ayrımı-Seferihisar-Selçuk-Ku-
şadası Ayrımı Yolunu,  İzmir Çevre Yolun-
daki ve İzmir-Çeşme Otoyolundaki çalış-
maları ve Aliağa-Ayvalık Yolunu ise seneye 
tamamlıyoruz. Torbalı-Ödemiş-Kiraz Yolu-
nu, Selçuk-Ortaklar-Aydın Yolunu,  Belevi-
Tire Yolunu ve İzmir-Turgutlu Ayrımı-Ke-
malpaşa-Torbalı Yolunu da bir sonraki yıl 
tamamlıyoruz.

İzmir’in şehir içi trafik sorunu artık taham-
mül sınırlarını aşmaya başladı. Bunları 
Büyükşehir’in yapması lazım, ama yapma-
dılar. Nihat Zeybekçi kardeşimiz, birkaç yıl 
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İzmir!..

31 Mart’ta Cumhur İttifakıyla yepyeni bir 
dönemin müjdesini veriyor musun?

Maşallah…

Bay Kemal, Hristiyan   
Senatörün Ağzıyla Konuşuyor

Kardeşlerim, 

Yaşanan her hadise, 31 Mart seçimlerinin 
belediye başkanlarını belirleme yanında, 
bir beka seçimi olduğu gerçeğini teyit edi-
yor.  Bölücü terör örgütü, avuçlarını ovuş-
turarak bu seçimin sonucunu bekliyor. 

Dünyanın öteki ucundaki bir cani, Cuma 
namazı için toplanan Müslümanları katlet-
tiği silahının üzerine, doğrudan doğruya 
ülkemizi ve milletimizi hedef alan sembol-
ler çiziyor. Bu kişinin saldırısını Birleşmiş 
Milletler başta olmak üzere tüm uluslara-
rası örgütler, tüm dünya liderleri İslam’a ve 
Müslümanlara bir saldırı olarak değerlen-
diriyor. Ancak bunun adını koymuyorlar. 
“Bu bir Hristiyan teröristtir” diyemiyorlar. 
Ama bir Müslüman olsa o zaman “İslami 
terör” diyorlar. Batı’ya İzmir’den sesleniyo-
rum; niye bunu söyleyemiyorsunuz?

Bir tek Kılıçdaroğlu ve Yeni Zelanda’daki 
sapkın bir siyasetçi bu saldırının sorum-
luluğunu İslam’a ve Müslümanlara yük-
lemeye kalkıyor. İspatlayayım mı? Şimdi 
görüntüleri bir izleyelim. “İslam dünyasın-
dan kaynaklanan terör” diyor.  “İslam dün-
yasının oturup düşünmesi lazım” diyor. Ya-

ni terörün kaynağı İslam dünyası mı?  Bay 
Kemal, halkının yüzde 99’u Müslüman 
olan bu ülkede siyaset yapıyor. Niye “Hris-
tiyan dünyasından kaynaklanan terör” 
demiyorsun da, “İslam dünyasından kay-
naklanan terör” diyorsun. Bu adam Müslü-
man mı, Hristiyan. Hristiyan o senatör bu-
nu kullanıyor, sen de aynen o Hristiyan’ın 
ağzıyla konuşuyorsun. Ben inanıyorum ki 
31 Mart’ta benim milletim, Allah’ın izniyle 
Kandil’dekilere de, HDP’ye de, Bay Kemal’e 
de dersini en güzel şekilde verecektir. 

15 Temmuz gecesi şahsım Atatürk Hava-
limanına indiğimde dediler ki “23.15’te 
Bay Kemal buraya geldi. Sonra FETÖ’cü-
lerin tanklarının arasından çıkıp gitti.” 
Nereye? Bakırköy Belediyesi’ne. Bakırköy 
Belediyesi’nde o kahvelerini yudumlarken, 
bu kardeşiniz, damadım, eşim, kızım, to-
runlarımla beraber Atatürk Havalimanı’na 
indik. F-16’lar, helikopterler üstümüzde 
uçuyordu, ama millet oradaydı. Biz Allah’a 
ve halkımıza dayanarak oraya indik. Bay 
Kemal ne diyordu? “Böyle darbe-marbe o-
lursa ilk defa tankın üzerine ben çıkarım.” 
Bay Kemal, sen ürkeksin ürkek, sen kor-
kaksın korkak. 

İzmir Yunan işgaline uğradığında da bi-
rileri ellerinde çiçeklerle düşmanı karşı-
lamıştı. Ama aynı İzmir, Hasan Tahsin’le 
birlikte kıyama kalkıp, 9 Eylül’de düş-
manı körfeze dökmeyi de bilmişti. Tabii 
Kılıçdaroğlu’nun anlamadığı şu: Karşımız-
daki zihniyetin gözünde Müslüman eşittir 
Türk demektir, Türk eşittir Müslüman de-
mektir. Siz kendinizi nasıl tarif ederseniz 
edin, bu tasniften ve sonuçlarından kurtu-

çok farklı proje yürütüyoruz. Çeşme’ye, 
Sığacık’a ve Yeni Foça’ya yat limanları ka-
zandırdık. Seferihisar, Sığacık, Çeşme ve 
Urla ile birlikte İzmir’de toplam 5 yat lima-
nı projemiz daha var.

İzmir’e 28 baraj ve 8 gölet inşa ettik, 14 
baraj daha inşa ediyoruz. İnşa ettiğimiz 
Gördes Barajı ve 2 metre çapında 100 ki-
lometre uzunluğundaki dev isale hattıyla 
İzmir’e içme suyu temin ederek, şehrin en 
önemli problemini çözdük.

Ayrıca Kemalpaşa, Bornova, Karaburun, 
Dikili ve Ödemiş ilçelerinin uzun vadeli iç-
me suyu ihtiyacını karşılamak için içme su-
yu tesislerinin çalışmalarını yürütüyoruz.

Son 17 yılda inşa ettiğimiz sulama tesisle-
riyle 525 bin dekar araziyi sulamaya açtık. 
Şu anda inşaat çalışmaları devam eden 
sulama tesisleri ile 129 bin dekar mümbit 
araziyi daha sulamaya açacağız.

İzmirli çiftçilerimize toplam 3,8 milyar lira 
tutarında tarımsal destek verdik.

Şehrimize son 17 yılda 3 yeni organize sa-
nayi bölgesi, 4 teknopark, 82 ar-ge merke-
zi, 28 tasarım merkezi kurduk. Şimdi de 
İzmir’e bir Serbest Bilim Teknoloji ve Ya-
zılım Vadisi kurma amacıyla hazırlıklara 
başladık. İzmirli gençlerimiz üniversiteyi 
bitirdiklerinde bu teknoloji ve yazılım va-
disinde birikimlerini, kabiliyetlerini, ha-
yallerini projeye dönüştürme imkânı bu-
lacaklar. Ayrıca şehrimizde bir de Gıda ve 
Tarım Teknolojileri Vadisi kurmayı planlı-
yoruz. Böylece İzmir, gıda ve tarım alanın-

da kendi markalarını oluşturarak, ülke ve 
dünya çapında pazarlayabilecek. Halıcılık 
ve el sanatlarını da teşvik ederek, bu gele-
neksel iş kollarının üretime ve kazanca dö-
nüşmesini sağlamak istiyoruz. 

İzmir, geçtiğimiz yıl 10,2 milyar dolar ihra-
catıyla farkını ortaya koydu. Biz de İzmirli 
iş insanlarımızı birçok alanda destekledik, 
desteklemeye de devam ediyoruz. İzmir’de-
ki yatırımcılarımızı 60 milyar (katrilyon) 
liralık yatırım teşvikiyle destekleyerek, 
122 bin kişilik ilave istihdam oluşturduk.

Şehrimizdeki 347 bin 700 iş yerimize top-
lam 7 milyar (katrilyon) liralık SGK prim 
teşviki verdik.

Aslında İzmir’de her şey var; un var, yağ 
var, şeker var; sadece bunları helvaya dö-
nüştürecek usta lazım. Büyükşehirde Ni-
hat Zeybekçi kardeşimiz, ilçelerde de diğer 
adaylarımız işte bu göreve taliptir. 

Şimdi soruyorum sizlere: 

İzmir!..

31 Mart’ta memleket işi gönül işi diyor 
musun?

İzmir!..

31 Mart’ta gönül belediyeciliğine evet di-
yor musun?

İzmir!..

31 Mart’ta bu kez eser siyaseti diyor musun?
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lamazsınız. Bizim ezan konusundaki, bay-
rak konusundaki, rabiamız konusundaki 
hassasiyetimizin sebebi işte budur. 

Sadece bu kadar da değil… Bakıyorsunuz, 
Avrupa Parlamentosu, tamamı bölücü te-
rör örgütünün, FETÖ’nün argümanların-
dan oluşan gerekçelerle ülkemize bühtan 
ediyor. Fırsat bulsalar, inanın, bu ülkeyi 
terör örgütlerine teslim etmekte bir daki-
ka bile tereddüt etmeyecekler. Suriye’de 
kurulmak istenen terör koridoruna engel 
olma çalışmalarımız kritik bir dönemden 
geçiyor. 

Ey Avrupa Parlamentosu, diyorsun ki 
“Türkiye’nin Avrupa Birliği ile müzakere-
lerini durduralım.” Tamam ne kadar güzel, 
hadi. Biz de zaten bu kararınızı bekliyoruz. 
Alın bu kararı, biz hazırız, ama alamazlar. 

Bu konuda da tüm gözler 31 Mart’a çevril-
miş durumdadır. Savunma sanayimizi bal-
talama çalışmaları, ekonomimize yönelik 

suikastlar ve maruz kaldığımız diğer tüm 
saldırılar için 31 Mart’ın sonucu bekleni-
yor. Biz de işte bunun için diyoruz ki, 31 
Mart bir beka seçimidir. Türkiye’nin 17 
yıllık birikimlerini korumak için bu seçim-
den, istikrar ve güven ortamına halel getir-
meyecek bir neticeyle çıkmak zorundayız. 
Sandıktan, ülkemizin 2023 hedeflerine 
doğru yürüyüşünün önünü açacak bir so-
nuç çıkacağına tüm kalbimle inanıyorum. 
Bunun için İzmir’e güveniyorum. Bunun 
için Ege’ye güveniyorum. Bunun için ül-
kemizin 81 vilayetine, 82 milyon vatanda-
şımızın her birine güveniyorum. İnşallah 
Türkiye’deki her bir kardeşimiz 31 Mart 
gecesi, geleceğine çok daha güvenli bir şe-
kilde bakacağı bir sonuçla, huzur içinde 
yatağına yatacaktır. 

Büyükşehir Belediye Başkan adayımız 
Nihat Zeybekçi’yi ve ilçe belediye başkan 
adaylarımızı sizlere emanet ediyorum. 

Kalın sağlıcakla.

“Akdeniz’in ay yüzlü güzelisin

Torosların taze soluğusun Antalya!

Görenler överler seni her yerde

Bir incisin Kumluca’da, Kemer’de

Manavgat’ın nazlı nazlı akışısın Antalya”

Antalya!..

Güzeller şahı Antalya!.. Akdeniz’in ana 
şehri Antalya!.. Turizmin başkenti An-
talya!.. Tarımın kalbi Antalya!.. Âlimler, 
arifler, şairler, pehlivanlar yatağı Antalya!.. 
Selçuklu’nun, Yörük beylerinin, Türkmen 

Antalya Dik Durdukça,
Hiçbir Haçlı Bozuntusu 

Türkiye’nin Yükselişinin
Önüne Geçemez

Antalya Mitingi | Antalya | 17 Mart 2019
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Antalya!...

31 Mart’ta vatanına, tarihine sahip çıkıyor 
musun?

Antalya!..

31 Mart’ta sandığa, demokrasiye sahip çı-
kıyor musun?

Antalya!..

31 Mart’ta Cumhur İttifakına sahip çıkıyor 
musun?

Antalya!..

31 Mart’ta gönül belediyeciliğine evet di-
yor musun?

Bu ne güzel sevda böyle!.. Bu ne güzel mu-
habbet böyle!.. Rabbim hepinizden razı ol-
sun. Rabbim yol arkadaşlığımızı daim ey-
lesin. Rabbim Antalya’yı, Antalya’nın yiğit, 
mert, vatanperver halkını korusun.

Kardeşlerim,

Sevgi sözde değil, özdedir. Sevgi dilde de-
ğil, gönüldedir, kalptedir. Cananı millet 
olmayan, sevdası vatan olmayan bizi anla-
yamaz. Gönül gözü kapalı olanlar, bizim şu 
muhabbetimizin sırrına eremez. Ankara’ya 
sıkışıp kalanlar, bizim sadece son 5 yılda 
10 kez Antalya’yı ziyaret etmemizi kavra-
yamaz. Çıkarlarına tapanlar, menfaatleri-
ne kul-köle olanlar, 3-5 oy için bölücülere 
taşeronluk yapanlar, bizim mücadelemizi 
asla idrak edemez.

40 yıldır “Aşkınan çalışan yorulmaz” diye-
rek ülkemize, milletimize hizmet etmek 
için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. 17 
yıldır “Gönülden yaparsan gönüller kaza-
nırsın” inancıyla vatanımıza olan minnet 
borcumuzu, 82 milyona olan vefa borcu-
muzu ödemeye çalışıyoruz. Girdiğimiz 14 
seçimde bize görev veren, bize yetki veren, 
bize sorumluluk yükleyen vatandaşları-
mızın güvenine layık olmak için ter dö-
küyoruz. Biz muhalefet gibi laf değil, eser 
üretiyoruz; biz CHP’nin başındaki zat gibi 
iftira değil, hizmet üretiyoruz. Size olan 
sevgimizi projelerimizle, yatırımlarımızla, 
Antalya’ya kazandırdığımız eserlerimizle 
ispat ediyoruz.

Bugüne kadar şehirlerimiz arasında ay-
rımcılık yapmadık. Bugüne kadar hiçbir 
zaman insanımızı kamplara bölmedik. 
Kimsenin inancına, kılık-kıyafetine, hayat 
tarzına müdahale etmedik. Yasakları değil, 
özgürlükleri; vesayeti değil demokrasiyi 
savunduk. “Oy yoksa yol da yok, oy yoksa 
hizmet de yok” diyen CHP’li kibir abidele-
rinden olmadık. “Seçim döneminde attık, 
tuttuk, sonra da hiçbirisini yapmadık” di-
yen CHP’li beceriksizlerden de olmadık. 

Ben 82 Milyonun 
Cumhurbaşkanıyım

Bizim Güneydoğu’da oy aldığımız, mil-
letvekili çıkaramadığımız yerler var. Biz 
buralara hizmet götürmedik mi? Hizmet 
götürdük. Niye? Oralar da bizim toprak-
larımız. Oralar da bizim vatanımız. Onlar, 
çukurlar, kanallar kazdılar, biz ise kay-

boylarının mührünü taşıyan Antalya!.. 
Yerlisi yabancısıyla herkesi Akdeniz gibi 
kucaklayan barış şehri, kardeşlik şehri, hu-
zur şehri Antalya!.. Bugün seni hürmetle 
selamlıyorum Antalya!..

Bugün bir kez daha sizleri, tüm Antalya’yı, 
tüm Antalyalı vatandaşlarımı en kalbi mu-
habbetlerimle selamlıyorum. Buradan, 
Antalya’nın her biri ayrı güzel, her biri ayrı 
büyüleyici ilçelerini selamlıyorum.

Sizlere İzmir’in selamlarını, sevgilerini 
getirdim. Az önce İzmir’de Sayın Bahçeli 
ile Cumhur İttifakı olarak gerçekten muh-
teşem bir mitinge imza attık. Gündoğdu 
Meydanını dolduran on binlerce İzmirli 
kardeşimizle hasret giderdik, 31 Mart ön-
cesinde bir kez daha sözleştik, ahitleştik. 
Bu sefer İzmir’de farklı bir heyecan gör-
düm, coşku gördüm. 31 Mart’ta İzmir’in 
istismar siyasetini sandığa gömüp, inşal-
lah taze sayfa açacağına, yeni bir başlangıç 
yapacağına inanıyorum. 

47 günlük bir ayrılığın ardından tekrar siz-
lerin, Antalya’nın misafiriyiz.

“Uzaktır yolumuz pastır gümandır

Kolum zencir sıkmış halim yamandır

Bizim çektiğimiz ikrar imandır

Açılın gapılar dosta gidelim”

İşte bugün biz de bir kez daha dosta geldik, 
Antalya’ya geldik; sizlerle dertleşmeye, ku-
caklaşmaya, özlem gidermeye geldik. Ve-

fanız için, dayanışmanız için, meydanlara 
sığmayan şu aşkınız için her birinize ayrı 
ayrı teşekkür ediyorum. 

3-5 Oy İçin Bölücülere Taşeronluk 
Yapanlar, Bizim Mücadelemizi 
Asla İdrak Edemez

“Yazmaz olsun kara yazı yazanlar, yer bul-
masın aramızı bozanlar” diyorum. Evelal-
lah Antalya böyle coştukça, Antalya böyle 
gürledikçe, Antalya böyle iradesine, ülke-
sine, şehrine sahip çıktıkça kimse bizim 
aramıza giremez. Antalyalı kardeşlerim 
görenleri kıskandıran şu sevdayla bizi bağ-
rına bastıkça, Allah’ın izniyle hiç kimse 
bizi yolumuzdan alıkoyamaz. Antalya dik 
durdukça, sağlam durdukça, hiçbir Haçlı 
Bozuntusu Türkiye’nin yükselişinin önü-
ne geçemez. Şimdi sizlere soruyorum. Ama 
öyle bir cevap verin ki, sesiniz ta Suriye’nin 
kuzeyinden duyulsun. Öyle bir haykırın ki, 
kendini bilmez Haçlı artıklarının yürekle-
ri titresin! Öyle bir ses verin ki, 565 yıldır 
İstanbul’un Fethini içlerine sindiremeyen 
Bizans heveslilerinin akılları başlarına 
gelsin. Öyle bir gürleyin ki; birliğimize, 
dirliğimize, bağımsızlığımıza saldıran te-
röristlerin kâbusu olsun. Öyle bir seslenin 
ki, Pensilvanya’daki hainin, Kandil’deki 
katillerin dizlerinin bağı çözülsün.

Hazır mıyız?

Antalya!..

31 Mart’ta bağımsızlığına sahip çıkıyor 
musun?
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larımız, engellilerimiz için toplam 2,5 mil-
yar (katrilyon) liralık kaynak kullandık.

Sağlık alanında ise 20’si toplamda 2 bin 
387 yataklı hastaneden oluşan 56 adet sağ-
lık tesisini şehrimize kazandırdık. Aksu, 
Demre ve Gündoğmuş Devlet Hastanele-
riyle, Kumluca Devlet Hastanesi Ek Bina-
sıyla birlikte 11 adet sağlık tesisimizin in-
şası devam ediyor. Şimdi Şehir Hastaneleri 
ile sağlık alanında yeni bir devrime imza 
atıyoruz. Antalya’ya yapacağımız 1.000 
yataklı şehir hastanemizin ihale süreci 
devam ediyor; çok yakında BİSMİLLAH 
deyip, kazmayı vuruyoruz. Toplamda 450 
yataklı Alanya, Konyaaltı ve Döşemealtı 
Devlet Hastaneleriyle birlikte 32 sağlık te-
sisi projemiz daha var.

TOKİ vasıtasıyla Antalya’da 4 bin 432 ko-
nut projesini hayata geçirdik. İmar barışıy-
la 400 bin Antalyalı kardeşimizin sıkıntı-
sını çözdük. Kepez’in yıllardır süren mül-
kiyet meselesini de hamdolsun hallettik. 
Kepezli kardeşlerimi özlemle bekledikleri 
tapularına kavuşturuyoruz. Son olarak 
Fatih mahallesindeki tapu takas işlemle-
rini tamamladık. Bizimle CHP arasındaki 
zihniyet farkını göstermesi bakımından 
bu çok önemlidir. Siyasetçi meydanda söz 
verip, sonra sözünün üzerine yatan değil, 
sözünün eri olan kişidir. CHP Genel Başka-
nı gibi meydanlarda atıp tutmak kolaydır, 
zor olan burada dediklerini gerçekleştire-
bilmektir. Mesele Antalya’da söylediğini, 
Ankara’ya gidince unutmamaktır. Biz, 16 
Haziran’daki mitingimizde Çalkaya’daki 
kardeşlerimin tapu sıkıntısını halletme 
sözü vermiştik. Evet, söz verdiğimiz gibi 

1.500 hektarlık bu alandaki vatandaşla-
rımızın tapularını bugünden itibaren da-
ğıtmaya başlıyoruz. Hayırlı-uğurlu olsun 
diyorum.

Antalya Bizim Vitrin 
Şehirlerimizden Biridir

Kardeşlerim,

Bize gelene kadar Antalya’da 2 atık su arıt-
ma tesisiyle belediye nüfusunun sadece 
yüzde 27’sine hizmet verilirken, bugün 32 
adet atık su arıtma tesisiyle belediye nüfu-
sunun yüzde 98’sine hizmet veriyoruz.

Antalya’da İstinaf Mahkemesini faaliyete 
geçirdik.

Ulaşımda, 195 kilometreden devraldığı-
mız bölünmüş yol uzunluğunu 409 kilo-
metre ilaveyle 640 kilometreye çıkardık. 
Antalya’da tam 18 tane tünel yaptık. Ta-
şağıl ayrımı-Beşkonak yolunu, Akseki-Ma-
navgat ayrımı-Gündoğmuş-Köprülü yolu-
nu, Taşkent-Adiller ayrımı-Sarıveliler-Taş-
kent-Alanya ayrımı yolunu ve Kıbrıs Barajı 
rolekasyon yolunu bu yıl tamamlıyoruz. 
Adrasan-Mavikent yolu, Seydişehir-Ma-
navgat ayrımı-Cevizli yolu, Kasaba-Sütle-
ğen ayrımı yolu, Konaklı-Güzelbağ-yolu 
da bu sene bitiyor. Antalya-Kemer-Tekiro-
va-Finike yolu projesindeki 4 adet çift tüp 
tüneli tamamladık, projenin tamamını in-
şallah önümüzdeki yıl hizmete alıyoruz. 
Antalya Kuzey Çevre Yolunu, Alanya Doğu 
Çevre Yolunu, Isparta-Dereboğazı-Antalya 
yolunu, Kızılkaya-Bozova-Korkuteli-Elma-

yumları atamak suretiyle bütün oraları şu 
anda pırıl pırıl yaptık. İşte Diyarbakır’ın 
hali neydi? Şimdi gidin tanımazsınız, bam-
başka oldu. Mardin, Hakkari, Şırnak, Van 
öyle. Hepsine gittim, gidiyorum. Ben 82 
milyonun Cumhurbaşkanıyım. Biz, yara-
dılanı Yaradan’dan ötürü sevdik. Bizde ay-
rım yok.

Yolsuzluklarını gizlemek için Antalya çöp-
lüğünde evrak yakan, Antalya’ya hizmet 
diye Bira Festivali getiren, 15 Temmuz des-
tanına FETÖ ağzıyla iftira atan gafillerden 
asla olmadık. Sizin için çalıştık, sizin için 
koşturduk, sizin için taş üstüne taş koyma-
nın çabasında olduk. Seçim meydanların-
da ne söz vermişsek, bu kürsüden sizlere 
neyi vaat etmişsek, hamdolsun alnımızın 
akıyla onu sizlerin hizmetine sunduk. Di-
ğer 80 vilayetimizle beraber Antalya’nın 
huzuru, barışı, kalkınması,  gelişmesi, ger-
çek potansiyelini hayata geçirmesi için 
mücadele ettik. “Lafla güzellik olmaz” de-
dik ve her bir şehrimize eserlerimizle dam-
gamızı vurduk.

Kardeşlerim,

Son 17 senede Antalya’ya 40 milyar (katril-
yon) liralık yatırım yaptık.

Eğitimde 2,1 milyar liralık kaynak kullana-
rak 9 bin 431 adet yeni derslik inşa ettik. 
Şehrimize 3’ü vakıf, 1’i devlet olmak üzere 
4 yeni üniversite kurarak üniversite sayı-
mızı 5’e yükselttik. Yükseköğrenim öğren-
cileri için 9 bin 148 yatak kapasiteli yurt-
lar açtık. Birkaç yıl içinde Antalya, Serik, 
Elmalı ve Alanya’da olmak üzere toplamda 

4 bin 750 kişilik 5 adet yükseköğrenim 
yurdu daha açıyoruz.

Antalya’ya 33 bin seyirci kapasiteli stadyu-
mu, 10 bin seyirci kapasiteli spor salonunu, 
Antalya’ya, Alanya’ya, Serik’e, Manavgat’a 
gençlik merkezleri, çeşitli branşlarda spor 
tesislerini kazandırdık.

Manavgat Türkbeleni Millet Bahçesini siz-
lerin hizmetine sunduk. Bununla yetinmi-
yor, Işıklar’daki yıkılan stadyumun yerine 
de bir millet bahçesi yapıyoruz. Burası, Ka-
raalioğlu Parkı ve Kent Müzesi ile birlikte 
inşallah Antalya’nın en büyük millet bah-
çesi olacak.

Yivli Minare Camiinden Demre Kaleköy 
Camiine Korkuteli’ndeki Alaaddin Cami-
ine kadar Antalya’daki 29 tarihi eserimizi 
restore ettik. 123 yıldır atıl vaziyette olan 
Kesik Minare Camiinin ve Muratpaşa Te-
keli Mehmet Paşa Camiinin restorasyonu 
devam ediyor.

CHP, sosyal devlet kavramının içini boşal-
tırken, biz onu en güzel şekilde tatbik et-
tik. Türkiye’yi sosyal devlet alanında dün-
yanın en başarılı örnekleriyle yine biz ta-
nıştırdık. Ülkemiz genelinde 1 milyon 250 
binin üzerinde vatandaşımıza evde sağlık 
hizmeti sunuyoruz. Engellilerimize, yaşlı-
larımıza, muhtaçlara sahip çıkıyoruz. Hiç 
kimseyi açta, açıkta, darda bırakmamak 
için gayret gösteriyoruz.

Antalya’daki ihtiyaç sahibi vatandaşları-
mız, gazilerimiz, şehit yakınlarımız, yaşlı-
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Yapımı süren tesislerle birlikte 199 bin 
dekar araziyi daha sulamaya açıyoruz. 
Antalya’nın 2045 yılına kadar içme suyu 
ihtiyacını karşılamak için dev borularla 
isale hattı inşa ediyoruz.  Karacaören 2 Ba-
rajından suyu alıp içme suyu arıtma tesi-
sinde arıtıp şehre vereceğiz.

Çiftçilerimizin Sel ve Hortumdan 
Kaynaklanan Yaralarını Sarıyoruz

92 dereyi ıslah ederek; Antalya şehir mer-
kezini, 143 yerleşim yerini ve 177 bin de-
kar araziyi taşkın zararlarından koruduk.  
Ayrıca 5 taşkın koruma tesisinin de inşa-
atları devam ediyor. Aksu Çayının 70 kilo-
metrelik kısmında çalışma yapıyoruz.  Ta-
mamlanma safhasında olan bu projemizin 
de hayırlı olmasını diliyorum.

Antalyalı çiftçilerimize toplam 1,2 milyar 
(katrilyon) liralık destek verdik. 

Burada bir müjdemi daha sizlerle paylaş-
mak istiyorum. Önceki ay yaşanan hortum 
felaketinden etkilenen çiftçilerimizin ya-
ralarını, yine söz verdiğimiz gibi sarıyoruz. 
Felaketin hemen ardından acil ihtiyaçlar 
için 1 milyon lira göndermiştik. Cuma gü-
nü itibariyle afetzedelerin zararlarını taz-
min için 20 milyon lirayı daha şehrimize 
gönderdik.  Hasar durumuna göre bu öde-
meleri valiliğimiz eliyle gerçekleştiriyoruz.

CHP’nin başındaki zat sağda solda sürek-
li çiftçi istismarı yapıyor. Rakamları bil-
meden, bizim çiftçilerimize verdiğimiz 
destekleri bilmeden sürekli yalan söylü-

yor. Tıpkı Meclis Kürsüsünde belge diye 
sallayıp, sonra mahkemede ispat edeme-
diği kâğıt parçaları gibi iftira üstüne iftira 
atıyor. Oysa rakamlara, istatistiklere baksa 
gerçeği görecek. Bugünle geçmişi karşılaş-
tırsa hakikati anlayacak. Ama bu zatın me-
selesi üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek. 
Bu ülkenin en çiftçi dostu, üretici dostu, 
emekçi dostu iktidarı biziz. Son 17 senede 
çiftçilerimize tam 126,8 milyar (katrilyon) 
liralık destek ödemesi yaptık. Sadece bu yı-
lın ilk 3 ayında çiftçilerimize 8 milyar 777 
milyon liralık bir desteği sağlamış olacağız. 

Antalyalı kardeşlerim de bu ödemelerden 
paylarına düşeni alacaklardır. Menderes 
Türel kardeşimin de yeni hallerden soğuk 
hava depolarına, göletlerden destekleme 
hizmetlerine kadar Antalyalı çiftçilerimiz 
için toplam yatırım değeri 700 milyon li-
raya varan pek çok projesi bulunuyor. İn-
şallah 31 Mart’tan sonra bu projelerin pey-
derpey hizmete alınmasıyla Antalya tarımı 
daha da ilerleyecektir.

Tabii meyve-sebzenin üretimi kadar, piya-
sanın denetlenmesi de önemlidir. Serbest 
piyasa demek, spekülatörlerin cirit attığı, 
isteyenin istediği şekilde at koşturduğu 
bir ortam değildir. Kim piyasayı manipüle 
ediyorsa, kim fiyatları anormal bir şekil-
de tırmandırıyorsa, devlet de vatandaşı-
nın hakkını korumak için gerekeni yapar. 
Tanzim satış noktaları, fiyatları şişiren 
bazı fırsatçıların önünü kesmek için dev-
reye aldığımız bir sistemdir. Biz kimsenin 
meşru ticaretine müdahale etmiyoruz. Sa-
dece çiftçimizi, dürüst ticaret erbabımızı 
ve tüketicimizi fırsatçılardan korumaya 

lı-Finike Yolunu ve Afyonkarahisar-Antal-
ya Kızılkaya ayrımı-Antalya yolunu gele-
cek sene tamamlıyoruz. Manavgat-Alanya 
ayrımı-Akseki yolu ve güzergâhtaki 4 adet 
çift tüp tünelde, köprülerde çalışmalar de-
vam ediyor. Alanya Ayrımı-Hadim yolu-
nu ise iki yıla kadar kullanıma açıyoruz. 
Konya’yı Antalya’ya bağlayacak yolda inşa 
ettiğimiz Demirkapı Tüneli’ni önümüzde-
ki sene tamamlıyoruz. Antalya-Alanya-Ga-
zipaşa Yolu ile Gökçebelen Tünelini de iki 
yıla kadar sizlerin istifadesine sunuyoruz.

Antalya Şehir Meydanı-Havalimanı-Ex-
po Tramvay hattını tamamlayıp, hizme-
te aldık.

En önemli yatırımlarımızdan biri, 
Antalya’yı hem İstanbul’a hem de Afyon 
üzerinden Uşak Manisa ve İzmir’e bağla-
yacak olan hızlı tren projesidir. Üç kesim 
halinde projelendirdiğimiz hızlı tren hattı-
nın etüt çalışmaları devam ediyor.

İkinci olarak, Antalya’yı güney illerimize 
hızlı tren ağıyla bağlayacak olan Kayseri-
Nevşehir-Aksaray-Konya-Antalya hızlı tren 
projemizdir. Bunun da etüt çalışmaları 
dört kesim halinde ilerliyor.

Antalya Havalimanı’nı yıllık 35 milyon yol-
cu kapasitesine ulaştırdık. Antalya’ya ikin-
ci bir havalimanı, Gazipaşa Havalimanı’nı 
kazandırdık. Şimdi de Batı Antalya 
Havalimanı’nı yapmak için çalışmalara 
başladık. Havalimanını 2022 yılına kadar 
tamamlayıp hizmete almayı hedefliyoruz.

Antalya bizim vitrin şehirlerimizden, 
marka şehirlerimizden biridir. Antalya’da 
dünya üçüncülüğünü alan 200 adet mavi 
bayraklı plajımız bulunuyor. Geçtiğimiz 
yıl Antalya’ya 12,4 milyon turist geldi. Ha-
va trafiğinde de çok ciddi artışlar yaşandı. 
2003 yılında 10 milyon 371 bin olan An-
talya Havalimanı yolcu trafiği, geçtiğimiz 
yıl 31 milyon 566 bini geçmiştir. Yıllık 1,5 
milyon yolcu kapasitesine sahip Gazipaşa 
Alanya Havalimanının yolcu trafiği de geç-
tiğimiz yıl 1 milyon 215 bini aştı.

Teknolojide Antalya’da son 17 yılda 2 tek-
nopark,  18 ar-ge merkezi ve 1 tasarım 
merkezi kurduk.

Antalya’daki yatırımcılarımızı 27,3 milyar 
(katrilyon) liralık yatırım teşvikiyle destek-
leyerek, 145 bin kişilik ilave istihdam oluş-
turduk. Şehrimizdeki 198 bin iş yerimize 
toplam 4,1 milyar (katrilyon) liralık SGK 
prim teşviki verdik.

Kardeşlerim,

Antalya sadece turizmin değil, tarımın 
da lokomotifidir, kalbidir. Şehrimizde ta-
rımın güçlenmesi için gereken her şeyi 
yaptık, yapıyoruz. Baraj ve göletler An-
talya tarımının adeta hayat damarlarıdır. 
Antalya’da son 17 yılda 19 baraj ve 3 göleti 
tamamlayıp hizmetinize sunduk. 10 baraj 
ve 2 gölet daha yapıyoruz.

Antalya’da 472 bin dekar zirai araziyi sula-
maya açtık.
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ki, bunun adı bölücülere koltuk değnekliği 
yapmak değil midir? Bunun adı örgütün 
uzantılarını belediyelere sızdırma ittifakı 
değil midir? Bunun adı Kandil’in çıkarı i-
çin milli iradeye pusu kurmak değil midir?

Allah aşkına siz kimi kandırdığınızı sanı-
yorsunuz? Siz kimi oyuna getirmeye çalı-
şıyorsunuz? Benim Antalyalı kardeşim bu-
nu yutar mı? Benim Antalyalı vatandaşım 
bu tezgâha gelir mi? Antalya bu rezaleti, 
bu hinliği, bu sinsiliği içine sindirir mi? 
Benim CHP’ye gönül vermiş vatandaşım 
böyle bir rezaleti kabul eder mi? 

Açık söylüyorum, bu 4 kafadar kesinlikle 
Türk Milletini tanımıyor. Çok daha kötüsü 
bunlar milleti de kendileri gibi basiretsiz, 
ferasetsiz zannediyorlar. Bunlar resmen ve 
alenen 82 milyonun aklıyla, irfanıyla dal-
ga geçiyorlar. Bay Kemal ve Hanımefendi, 
İttifak ortakları HDP’li eş başkanlar gibi 
hakikati açıkça kabullenmek yerine sürek-
li kaçak güreşiyor. Sorularımıza dürüstçe, 
mertçe cevap vermek yerine, sabah-akşam 
bize hakaret ederek, seçimden önceki son 
13 günü atılacaklarını düşünüyorlar. Kir-
li ittifaklarını, kanlı pazarlıklarını, bölü-
cülerle girdikleri alengirli işleri yüzlerine 
çarpınca da, koro halinde hepsi birden bi-
ze saldırıyorlar. Bay Kemal ve Hanımefen-
di çıkmış, hiç utanmadan benim CHP’ye, 
İyi Parti’ye, Saadete, hatta HDP’ye oy veren 
vatandaşlarıma “terörist” dediğim iftira-
sını atıyor. Dürüst olun. Ben asla o siyasi 
partilere oy verenlere terörist demedim. 
Diyecek kadar da bu işi bilmeyen birisi 

değilim. Benim terörist dediğim, az önce 
sizlere gösterdiğim, o yönetici takımıdır. 
Benim ülkemi bölmeye çalışan, “Kürdis-
tan” diyen, “Biz sırtımızı YPG’ye PYD’ye 
dayadık” diyenlerdir.  

Onlarla yargıda hesaplaşacağız. Kalkıp, 
Denizli’de “Cumhurbaşkanının terörist 
dediği Denizlili kardeşlerim” diyen hanı-
mefendiyle yargıda hesaplaşacağız. Çünkü 
ben hiçbir yerde böyle bir ifade kullanma-
dım, bunu belgeleyemezler. 

İddialarını, iftiralarını ispat etmeye çağı-
rınca da, bu sefer seviyeyi daha da aşağı 
çekiyorlar. Aslında bunlar, bir yalanı daha 
büyük bir yalanla, bir iftirayı daha rezil bir 
iftirayla örtebileceklerini düşünen zaval-
lılardır. Bunlar millete söyleyecek tek bir 
sözü, projesi, hedefi, iddiası olmayan çap-
sızlardır. 

Ancak ne kadar uğraşlar da hakikatler tek 
tek oraya çıkıyor. Tüm çabalarına rağmen 
artık mızrak çuvala sığmıyor. Bölücülerle, 
Kandil’le, FETÖ’cülerle, Taksim’de Ezan-ı 
Muhammediyi ıslıklayan marjinal edep-
sizlerle kurdukları ittifak, her gün deşifre 
oluyor. Millet oyunu görüyor, tezgâhı gö-
rüyor, ittifakın asıl ortaklarının kim oldu-
ğunu, ittifakın asıl kime hizmet ettiğini bu 
millet çok net bir şekilde görüyor. Bunun 
için de sabırsızlıkla 31 Mart’ı bekliyor. Ak-
lıyla alay edenlere ders vermek için tüm 
Türkiye 31 Mart’ı bekliyor. Siyaseti iftira-
larıyla kirletenlere hadlerini bildirmek i-
çin, milletimiz dört gözle seçim sandığının 
önüne konulmasını bekliyor.

çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki dönem-
de denetimlerimizi daha da artıracağız. 
İster gübre, ister ilaç olsun, isterse pata-
tes-soğan-biber olsun, stokçuluk yaparak 
haksız kazanç sağlamaya çalışanlara göz 
yummayacağız.

Kardeşlerim,

Siyaset özünde bir hizmet yarışıdır. Siyaset 
aynı ilkeleri, aynı değerleri, aynı hedefleri 
paylaşan, dayanışma içinde çalışan kad-
roların başarabileceği bir mücadeledir. 
Ayrı telden çalanlar, hizipçilik yapanlar, 
adamlarına belediye meclislerinde koltuk 
ayarlamanın kavgasını verenler, millete 
hizmet edemez. Şu anda CHP, kimlerle kol 
kola, kimlerle el ele? Bu dörtlü çetede te-
rör örgütü var mı? Sözde İyi Parti var mı? 
Yanında da Saadet Partisi var. Dörtlü çete... 
İnşallah 31 Mart’ta bunlara gereken dersi 
sandıkta veriyor muyuz? 

Dışarıdaki bir siyasetçi müsveddesi, Yeni 
Zelanda’da yaşanan terör olayını İslam’a 
fatura etti. Şimdi bunu ekranda izlemeni-
zi istiyorum. Ama Türkiye’den de birileri 
aynısını yaptı. Onu da görmeniz lazım. Bay 
Kemal de ne diyor? “İslam dünyasından 
kaynaklanan terör” diyor. “İslam dünyası-
nın oturup düşünmesi lazım” diyor. Yazık-
lar olsun sana. Yüzde 99’u Müslüman olan 
bu ülkede siyaset yapacaksın ve terörün 
İslam dünyasından kaynaklandığını söyle-
yeceksin. Senin haddine mi? Sen ne densiz 
bir insansın? Senin o Avustralya’daki sena-
törden ne farkın var?

Bunlar terör örgütleriyle kol kolalar. An-
talya Kepez’de bir teröristi listeye almışlar. 
Benim kardeşlerim bunları görmeli, bu 
oyunları bozmalıyız. 

Dünyanın Hiçbir Ülkesinde 
Siyasetin Kalibresi Bu Kadar 
Düşürülmemiştir

Sırf 2-3 belediye başkanlığı kazanmak uğ-
runa prensiplerini çiğneyenlerin, ne kendi 
iline ne kendi seçmenine, ne de ülkesine 
bir faydası olur. “Önce millet önce memle-
ket” hassasiyetine sahip olmayan bir siyasi 
zihniyetin, Türkiye’ye verebileceği hiçbir 
şey yoktur. Ne yazık ki ülkemiz bu noktada 
tarihinin en kötü günlerine şahitlik ediyor. 
Türk siyasi hayatı en utanç verici işbirlik-
lerine sahne oluyor. Açık söylüyorum, be-
nim Antalyalı kardeşlerime bu tabloyu ya-
şatanlar, Türk siyasetinin yüzkaralarıdır. 
Dünyanın hiçbir ülkesinde siyasetin ka-
libresi bu kadar düşürülmemiştir. Koltuk 
uğruna, seçimde bir belediye daha fazla al-
mak uğruna, daha önce hiçbir siyasi parti 
böyle bir rezalete imza atmamıştır. 

Şimdi bunlara sorsanız “Gazi Mustafa 
Kemal’in kurduğu partiyiz” derler. Şimdi 
bunlara sorsanız “biz Cumhuriyetle yaşı-
tız”, biz  “Atatürkçüyüz” iddiasında bulu-
nurlar. CHP’nin başındaki zata sorsanız, 
“Terör örgütüne destek verenlerin Allah 
belasını versin” der. Bay Kemal’in yeni yol-
daşı Hanımefendiye sorsanız “Biz milliyet-
çiyiz”, “Biz vatanperveriz” der. İttifak’ın a-
daylarına sorsanız, “Bizim terör sevicilerle 
hiçbir bağımız, bağlantımız yok” derler. Pe-
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Sizlerden hem AK Parti’nin adaylarına 
hem de Cumhur İttifakı’nın adaylarına 
çok güçlü destek bekliyorum. Sizlerden 
Menderes Türel kardeşime sahip çıkma-
nızı bekliyorum. Adaylarımızın tamamını 
sizlere emanet ediyorum. 31 Mart akşamı 

Antalya’dan müjdeli haberler beklediğimi 
özellikle ifade etmek istiyorum.

Sabrınız, vefanız, muhabbetiniz için her 
birinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var 
olun, Allah’a emanet olun. Kalın sağlıcakla.

Yer üstün yiğit otağı

Yer altın şehit yatağı

Yere düşürmez bayrağı

Geçilmezsin Çanakkale

Sefer senin, zafer senin

Bu gök, bu denizler senin

Kaleden sağlam bedenin

Geçilmezsin Çanakkale

Çanakkale!..

İstiklalimizin kalesi Çanakkale!.. Serden 
geçen ama yurttan geçmeyen milletimi-
zin yari Çanakkale!.. 104 yıldır kalbimizde 
sönmeyen bir ocak gibi tüten Çanakkale!.. 
Rüyası rüyamız, davası davamız, sevdası 

Çanakkale, Barışın ve 
Kardeşliğin Sembolüdür

18 Mart Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Mitingi
Çanakkale | 18 Mart 2019
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ruz ki, Allah bir daha bu milleti Çanak-
kale’deki gibi bir imtihana tabi tutmasın. 
Ama şayet böyle bir durum ortaya çıkarsa, 
emin olun ki, tıpkı 104 yıl önce olduğu gi-
bi, Çanakkale’nin denizini de, topraklarını 
da o düşmanlara mezar etmekten asla çe-
kinmeyiz. 

Kardeşlerim,

Türkiye’nin sabrını ve kararlılığını, aradan 
geçen bir asrı aşkın zamana rağmen hala 
sınamaya devam ediyorlar. Suriye sınırı-
mızı taciz ederek, burada bir terör korido-
ru kurmaya çalışarak sınıyorlar. Irak sını-
rımızın dibinde terör yuvaları oluştura-
rak sınıyorlar. Kıbrıs’ta, Doğu Akdeniz’de 
haklarımıza tecavüz etmeye kalkarak sını-
yorlar. Ege’de bizi kendi karamıza hapse-
dip, denize ayak basamaz hale getirmeye 
çalışarak sınıyorlar. Avrupa’da, özellikle 
Almanya’da camilerimize, derneklerimize, 
vatandaşlarımıza her yıl yüzlerce saldırıda 
bulunarak sınıyorlar. Ülkemizde sokakla-
rımızı karıştırarak, darbe girişimlerinde 
bulunarak, karanlık ittifaklar kurarak sını-
yorlar. Ekonomimize saldırarak, milletimi-
zin işine, ekmeğine, lokmasına göz dikerek 
sınıyorlar. Hatta yeri geliyor, ülkemizden 
tam 16 bin 500 kilometre uzaktaki Yeni 
Zelanda’dan verdikleri mesajlarla sınıyor-
lar. Çanakkale’den 104 yıl sonra bir kez 
daha sesleniyor ve diyoruz ki: Mesajınızı 
aldık. Hislerinizi de, niyetinizi de anladık.  
Kininizin, nefretinizin canlı olduğunu an-
ladık. Yaşadığımız toprakları da, aldığımız 
nefesi de bize çok gördüğünüzü anladık. 
“Anadolu yakasından Avrupa yakasına ge-
çemeyeceksiniz” diyenlerin ne tür bir terö-

rist olduğunu da anladık. Bu bireysel bir 
olay değildir, örgütlüdür.

Biz buradayız.  Biz Çanakkale’deyiz. Biz 
Trakya’sıyla, Anadolu’suyla bu ülkede-
yiz. Biz Türk’üyle, Kürt’üyle, Arap’ıyla,  
Çerkez’iyle,  Boşnak’ıyla, Gürcü’süyle bu 
coğrafyadayız.  Bin yıldır buradayız. İn-
şallah kıyamete kadar da burada olacağız. 
İstanbul’u Konstantinapol yapamayacak-
sınız. Dedeleriniz geldiler, burada oldu-
ğumuzu gördüler. Sonra da kimi ayakları 
üzerinde, kimi tabutla geri döndüler. Şayet 
aynı niyetle gelecekseniz, sizi de bekleriz. 
Sizleri de dedeleriniz gibi uğurlayacağı-
mızdan hiç şüpheniz olmasın. 

Biz Çanakkale’yi, hepimizin hayali olan 
barışın, ortak acılardan doğan kardeşliğin 
sembolü olarak görüyoruz.  Şu anda karşı 
tarafta Yeni Zelandalılar, Avustralyalılar 
yok mu? Onlar şu anda bizim şehitleri-
mizle yan yana yatmıyorlar mı? Bunlara 
ev sahipliğini yapan biz değil miyiz? Gazi 
Mustafa Kemal’in dediği gibi; onlar bura-
da göğüs göğüse, kardeş kardeş yatacak-
lar. Ama aynı zamanda Çanakkale bizim i-
çin, namusunu çiğnetmeyen ve çiğnetme-
yecek olan Asım’ın neslinin sembolüdür. 
Asım’ın nesli işte burada… Dostça gelir-
seniz sizleri ağırlayacaklar. Düşmanca ge-
lirseniz de,  ona göre muamele edecekler. 
Tıpkı çukur eylemleriyle ülkemize kafa 
tutmaya kalkışan teröristlere, tıpkı Suriye 
sınırımıza musallat olan DEAŞ’lı ve PKK-
PYD’li katillere yaptığımız gibi, hepinizi 
ayak bastığınız yere gömecekler. 

sevdamız Çanakkale!.. Her karış toprağın-
da canların sebil olduğu, bedrin aslanla-
rını imrendiren kahramanlıkların diyarı 
Çanakkale!.. Adına destanlar yazılan, ana-
ların ağıt, genç kızların türkü yaktıkları 
Çanakkale!.. Denizinde ve toprağında, eh-
li salibin savletini kıran, o demir çenberi 
göğsünde parçalayan Çanakkale!.. Seni gö-
nülden selamlıyorum Çanakkale!.. 

Halısı güzel Ayvacık’ı, helvası güzel 
Bayramiç’i, peynir tatlısı gibi tatlı Biga’yı, 
güzeller güzeli Bozcaada’yı, Gökçeada’yı 
selamlıyorum. Seramikleriyle ünlü Çan’ı, 
Surlar şehri Eceabat’ı, peyniriyle meş-
hur Ezine’yi, Rumeli’ye yürüyüşümüzün 
ilk durağı Gelibolu’nu, kirazı gibi güzel 
Lapseki’yi, adı gibi şirin ilçemiz Yenice’yi 
selamlıyorum. Bu topraklarda şehitleri 
olan bir zamanlar aynı sınırlar içinde yaşa-
dığımız Balkanlardaki, Kuzey Afrika’daki, 
Ortadoğu’daki, Kafkaslardaki tüm kardeş-
lerimi selamlıyorum. Emin olsunlar, ema-
netlerine gözümüz gibi bakıyoruz. 

18 Mart Şehitlerini Anma Günü ve Çanak-
kale Deniz Zaferinin 104’üncü yıldönümü 
vesilesiyle, bugün bir kez daha sizlerle 
birlikte olmanın memnuniyeti içindeyim.  
Bu vesileyle bin yıldır istiklalimiz ve istik-
balimiz için bir gül bahçesine düşer gibi 
toprağa giren tüm şehitlerimize Allah’tan 
rahmet diliyorum. 18 Mart şehitlerimizi, 
Birinci Dünya Savaşında pek çok cephede 
verdiğimiz yüzbinlerce şehidimizi, katle-
dilen milyonlarca masum kardeşimizi, is-
tiklal harbi şehitlerimizi, terörle mücadele 
şehitlerimizi, 15 Temmuz şehitlerimizi 
rahmetle yad ediyorum.

Çanakkale’yi Hazmedemeyen 
İstiklal Harbimizin Kodlarını 
Çözemez

Çanakkale’de bir asır önce neler yaşan-
dığını bilmeyen, Çanakkale’de verilen 
mücadeleyi anlamayan, kavramayan hiç 
kimseye bu ülkenin havası da, suyu da, 
ekmeği de helal olmaz. Çanakkale Savaşı-
nı, savaşlardan bir savaş sananın, bu top-
raklarla da, bu milletle de, bu ülkeyle de 
ilgisi yok demektir. Çanakkale’yi ruhunun 
derinliklerinde yaşatmayan hiç kimsenin, 
bu ülkeyle ve bu milletle ilgili tek cümle 
dahi kurmaya hakkı yoktur. Malazgirt’i 
bilmeyen Süleyman Şah’ın İznik’te kur-
duğu Selçuklu Devletinin anlamını da 
bilmez. Selçuklu’yu bilmeyen, Söğüt’te 
dikilen fidanın nasıl dünyanın en büyük 
devleti haline dönüştüğünü de bilmez. 
Bursa’da, Edirne’de verilen mücadelenin 
amacını bilmeyen İstanbul’un fethini kav-
rayamaz. Fetih heyecanını duymayan, 3 
kıta 7 iklimde inşa ettiğimiz medeniye-
tin derinliğini göremez. Bunu göremeyen 
Çanakkale’de nasıl olup da yüzbinlerce 
kahramanın gözleri kapalı şahadete yü-
rüdüğünü anlayamaz. Çanakkale’yi haz-
medemeyen İstiklal Harbimizin kodlarını 
da çözemez. Bu toprakların önemi, ancak 
işte böyle derin tefekkürle kavranabilir. 
Ömrünün son döneminde, “İstiklal Marşı 
yeniden yazılsa daha iyi olmaz mı” diye 
soran bir dostuna Mehmet Akif, “Allah bir 
daha bu millete istiklal marşı yazdırma-
sın” diyerek cevap vermiştir. Biz de diyo-
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Biz Tarihi Gazi Mustafa Kemal’in 
Liderliğinde Yazdık

Bu iş öyle, masum insanların üzerine hain-
ce kurşun sıktığınız silahın kabzasına bo-
yayla isimler, tarihler yazmakla olmaz. Biz 
tarihi Çanakkale’de kanımızla yazdık. Biz 
tarihi Gazi Mustafa Kemal’in liderliğinde 
yazdık. Bugün yine yazacağız, yine yazaca-
ğız, yine yazacağız. Biz tarihi Gabar’da yaz-
dık, Cudi’de yazdık, Tendürek’te yazdık, 
Kandil’de yazdık, burada da yazarız. Biz 
tarihi, sınırda teröristleri yok ederek, 15 
Temmuz’daki gibi darbecileri çıplak elleri-
mizle püskürterek yazdık. Biz tarihi şanla, 
şerefle, onurla yazdık. 

Daha yazacak çok tarihimiz var.  Münbiç’te 
yazacak tarihimiz var. Fırat’ın doğusunda 
yazacak tarihimiz var.  Filistinde uygu-
lanan zulme, Kudüs’ün mahremiyetine 
yönelen saldırılara karşı yazacak tarihi-
miz var. İsrail’in başındaki zatın oğlunun 
ifadeleriyle, Yeni Zelanda’daki teröristin 
ifadeleri aynıdır. Çünkü aynı kaynaktan 
besleniyorlar. Dünyanın neresinde olursa 
olsun tüm masumlara, tüm Müslümanlara 
ve Türklere kalkan ellere karşı yazacak ta-
rihimiz var. Teröristlerle, ekonomiyle, giz-
li-açık yaptırımlarla, tehditlerle, sinsi ayak 
oyunlarıyla ayaklarımıza çelme takmaya 
çalışanlara karşı yazacak tarihimiz var. 
Çünkü bu millet, hak davası söz konusu ol-
duğunda ölümü öldüren bir millettir. 

Ne diyor Akif:

“Sen ki, ruhunla beraber gezer ecramı adın

Sen ki, a’sara gömülsen taşacaksın…  
Heyhat

Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat

Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber

Sana ağuşunu açmış duruyor Peygamber”

Evet… Çanakkale Şehitleri için yazılan bu 
mısralar, dalga dalga bugünümüze de, ge-
leceğimize de ışık tutuyor. Şimdi buradan 
öyle bir ses verin ki, tıpkı bir asır önce ol-
duğu gibi, ta dünyanın öteki ucundan du-
yulsun. Tek Millet… Tek Bayrak… Tek Va-
tan… Tek Devlet. Bir olacağız, İri olacağız, 
Diri olacağız, Kardeş olacağız, hep birlikte 
Türkiye olacağız.

Sizleri bu anlamlı buluşmada en kalbi 
duygularla selamlıyorum. 104. yılında 
Çanakkale’de, başta Gazi Mustafa Kemal 
olmak üzere tüm şehitlerimize, 15 Tem-
muz şehitlerine Allah’tan rahmet diliyo-
rum, gazilerimize şifalar diliyorum. Diyo-
rum ki, birliğimize gölge düşürmeyelim, 
beraberliğimize gölge düşürmeyelim, kar-
deşliğimize gölge düşürmeyelim.

Gençler; okuyun, düşünün, uygulayın, ne-
ticelendirin.

Hepinizi kalbi duygularla selamlıyorum. 
Kalın sağlıcakla.

Sakarya!..

Rabbimizin izniyle suya perçin vuran Sa-
karya!.. Sırtına Türk tarihi vurulan Sakar-
ya!.. Kandillere katran dökülen geceleri 
aydınlatan Sakarya!.. Öz yurdunda garip, 
öz yurdunda parya yapılmak istenen Sa-

karya!.. Anadolu’nun saf ve masum çocu-
ğu Sakarya!..  Allah yolunun divanesi Sa-
karya!.. Bu büyük davayı, bu öksüz davayı 
yüklenen Sakarya!.. En ağır imtihanlara 
tabi tutulup, hepsinden de alnının akıyla 
çıkan Sakarya!.. Yüzüstü çok sürünen ama 
sonunda hep ayağa kalkan Sakarya!.. Son 

Baharda Düşen Cemreler, 
İnşallah 31 Mart’ta 

Büyük ve Güçlü Türkiye’nin 
Müjdecisi Olacak

Sakarya Mitingi | Sakarya | 19 Mart 2019
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yarımız, onda birimiz kadar bile çalışmı-
yorlar. Yasak savma kabilinden gösterme-
lik toplantılarla gün öldürüyorlar. Bizim 
böylesine çok çalışmamızın sebebi, ülke-
mizi çok seviyor olmamızdır. Bizim bu ka-
dar çok koşturmamızın sebebi, milletimize 
aşık olmamızdır. Bu ülkenin bir avuç top-
rağına, bu milletin tek bir ferdinin saçının 
teline zarar gelmemesi için ülkemizi güçlü 
tutmamız gerektiğini biliyoruz. Ülkemizin 
gücünün de, istikrar ve güven ortamının 
sürmesinden geçtiğini biliyoruz. İşte bu 
sebeple 31 Mart’ta elbette, belediyelerimiz 
vasıtasıyla şehirlerimizdeki insanlarımıza 
en güzel hizmetleri sunabileceğimiz bir 
neticeye ulaşmak istiyoruz. Ama bunun 
yanında seçimden, ülkemizin tökezlemesi-
ni bekleyenlere fırsat vermeyeceğimiz bir 
sonuçla da çıkmayı hedefliyoruz. Bunun 
için 31 Mart’ın bir beka seçimi olduğunu 
söylüyoruz. 

Kardeşlerim, 

Emin olun, Türkiye’yle ve Türk Milletiyle 
hesabı olan herkes 31 Mart’ı bekliyor.  Siz-
ler de çok yakından biliyorsunuz ki, son 
yıllardaki her seçimde bu gerçeği tecrübe 
ettik. 2013 yılında önce Gezi Olayları, ar-
dından 17-25 Aralık emniyet-yargı darbe 
girişimini yaşadığımızda, birileri 2014 
mahalli idareler seçimlerinin bizim sonu-
muz olacağını düşünerek ellerini ovuştu-
ruyordu. Hamdolsun milletimizle birlik 
olduk, bu hesabı yapanların ellerini bö-
ğürlerinde bıraktık. Ardından 2014 Ağus-

tos’undaki Cumhurbaşkanlığı seçiminde 
benzer bir beklentiye girdiler. Bu seçimler-
de de istediklerini elde edemediler. Sonra 
2015 Haziran seçiminde, hiçbir parti ço-
ğunluğu elde edecek sayıya ulaşamayınca, 
bir kez daha ümitlendiler. Sandılar ki mil-
letimiz ülkesine sahip çıkmayacak, bunlar 
da diledikleri gibi at oynatacaklar. Bu sü-
reci de milletimizle bir olup, Kasım seçim-
leriyle geride bıraktık. Baktılar sandıkta 
olmuyor, 15 Temmuz’da darbeyle ülkeyi 
ele geçirmeye çalıştılar. Hamdolsun, bun-
da da başarılı olamadılar. Milletimiz canı 
pahasına istiklaline ve istikbaline sahip 
çıktı. Cumhur İttifakında birlikte olduğu-
muz MHP ile ülkemizi yeni yönetim siste-
mine geçirdiğimiz 16 Nisan Halkoylaması 
ile geçen yıl yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 
Meclis seçimlerinde de hep hüsrana uğra-
dılar. Şimdi de gözlerini 31 Mart’a dikmiş 
durumdalar. Tüm kalbimle inanıyorum ki, 
bir kez daha başaramayacaklar. 

Milletimiz meydanı bunlara 31 Mart’ta 
da bırakmayacak. Gözlerini öyle karart-
mış durumdalar ki, iradelerini terör ör-
gütünün emrindeki partiye teslim edecek 
kadar işi ileriye götürdüler. Her ne kadar 
kendileri inkâr etmeye çalışsa da, terör 
örgütünün emrindeki partinin eş başkanı 
her fırsatta çıkıp bu gerçeği bas bas bağıra-
rak ilan ediyor. Bakın bunlar ne diyorlar? 
‘Kürdistan’ diyorlar. Şimdi Sakarya’dan 
sesleniyorum: Bizim ülkemizde ‘Kürdis-
tan’ diye bir bölge var mı? Bizim ülke-
mizde Doğu Anadolu’muz var, Güneydo-

Peygamberi kılavuz edip ardından giden 
Sakarya!.. Milli mücadelede destan yazan, 
adına destanlar yazılan Sakarya!.. Balkan-
ların, Kafkasların, Anadolu’nun her şeh-
rinden insanları kardeş edip bağrına basan 
Sakarya!.. Sevgisi de, öfkesi de, mücadelesi 
de adam gibi olan Sakarya!.. Darbelerde 
örselenen, depremlerde yıkılan, acılarını 
yüreğine basan ama asla teslim olmayan 
Sakarya!.. Nerede bir mazlum, nerede bir 
garip, nerede bir mahsun varsa yardımına 
koşan Sakarya!.. Sen ne güzel bir şehirsin 
Sakarya!.. Seni bugün bir kez daha yürek-
ten selamlıyorum Sakarya!..

Adapazarı’nı, Akyazı’yı, Arifiye’yi, 
Erenler’i, Ferizli’yi, Geyve’yi, Hendek’i, 
Karapürçek’i selamlıyorum. Karasu’yu, 
Kaynarca’yı, Kocaali’yi, Pamukova’yı, 
Sapanca’yı, Serdivan’ı, Söğütlü’yü, 
Taraklı’yı selamlıyorum. 

“Sakarya 

Güzel şehri Anadolu’nun

Birlikte yolcusuyuz 

Hak ve hakikat yolunun”

Hak ve hakikat yolunda 40 yıldır birlikte 
yolculuk yaptığımız Sakarya’nın tüm ilçe-
lerindeki, mahallelerindeki, hanelerindeki 
kardeşlerimi selamlıyorum. 

Kardeşlerim, 

Artık bahar kendini iyiden iyiye belli et-
meye başladı. Bahar yılın bir mevsimi… 

Sakarya’nın gönlü, vatan sevgisiyle, mil-
let sevdasıyla, ülkeye hizmet aşkıyla dört 
mevsim baharı yaşıyor. Baharın müjdecisi 
olarak havaya, suya, toprağa düşen cem-
reler, inşallah 31 Mart’ta büyük ve güçlü 
Türkiye’nin müjdecisi olarak sandıklara 
da düşecektir. Bunun için önümüzdeki 11 
günü çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. 

Türkiye’yle ve Türk Milletiyle 
Hesabı Olan Herkes 31 Mart’ı 
Bekliyor

Seçim mitinglerimize 8 Şubat’ta Sivas’ta 
başladık, bugün Sakarya’da 45’inci il mi-
tingimizi yapıyoruz. Buradan Kocaeli’ne 
gideceğiz. Bunun yanında şu ana kadar 
İstanbul’da 13 ve Ankara’da 8 ilçe mitingi 
yaptık. Akşam Üsküdar’da 14’üncü ilçe mi-
tingimiz var. Ayrıca, buraya gelmeden git-
tiğimiz Ereğli ile birlikte çeşitli illerimizde 
4 ilçe mitingi gerçekleştirdik. Bir başka ifa-
deyle, 39 günde 71 miting gerçekleştirmiş 
olacağız. Katıldığımız diğer toplantıları, 
buluşmaları, resmi programları, kabulleri, 
ziyaretleri saymıyorum bile… 

Peki, Cumhurbaşkanı olarak yürütmenin 
başında bulunduğumuz, Cumhur İttifakıy-
la Meclis’te çoğunluğu elde tuttuğumuz 
halde niçin bu kadar çok çalışıyoruz, koş-
turuyoruz, mücadele ediyoruz? Sadece 3-5 
belediye başkanlığı fazla veya eksik almak 
için bu kadar çok çalışılır mı? Eğer öyle ol-
saydı, muhalefetin bizim 71 miting yaptı-
ğımız yerde 171 miting yapması gerekirdi. 
Çünkü onların böyle bir neticeye daha çok 
ihtiyaçları var. Buna rağmen bizim, değil 
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vatandan son ferdimize kadar hepimizi 
ölü veya diri kazıyıp atmaktır. Amaç bize 
bu dünya üzerinde özgürce nefes alabile-
ceğimiz hiçbir yer bırakmamaktır. Bu oyu-
nu görmeyenlere diyecek sözümüz yoktur. 
Çünkü bazılarının gözleri vardır görmez, 
kulakları vardır duymaz, dilleri vardır 
konuşamaz. Bazıları da hepsini görür, du-
yar ama başka türlü konuşur. Bizim mil-
letimizin, kalbiyle dili aynı istikamettedir. 
Bunun için biz de milletimizle hep gönül 
diliyle konuştuk, gönül diliyle anlaştık. 
Bugün de aynısını yapıyoruz. İnşallah 31 
Mart seçimlerinde bu hasbi iletişimimizin 
neticesini alacağız. 

Sakarya!..

31 Mart’ta şehrine ve ülkene sahip çıkıyor 
musun?

Sakarya!..

31 Mart’ta milli iradeye, demokrasiye, öz-
gürlüğüne sahip çıkıyor musun?

Sakarya!..

31 Mart’ta hizmet siyasetine sahip çıkıyor 
musun?

Rabbim hepinizden razı olsun. 

Kardeşlerim,

Biz şehrimizi sadece aşkla sevmekle kal-
madık, tarihi hizmetlerle de tanıştırdık. 
Sakarya’ya son 17 yılda 24 milyar (katril-
yon) liralık yatırım yaptık.

Eğitimde, 3 bin 136 adet yeni derslik inşa 
ettik. Bugün 86 binden fazla yükseköğre-
nim öğrencisinin öğrenim gördüğü şehri-
mize ikinci devlet üniversitesi olan Sakar-
ya Uygulamalı Bilimler Üniversitesini kur-
duk. Yükseköğrenim öğrencileri için 9 bin 
554 kişi kapasiteli yurtları açtık. İki yıla 
kadar Pamukova’da 250 kişilik yurt daha 
açıyoruz.

Sakarya’ya Hızlı Tren Fabrikası 
Kurmak Bize Nasip Oldu 

Şehrimize 28 bin seyirci kapasiteli bir 
stadyum, spor salonları, futbol sahaları 
inşa ettik. Eski stadın yerine yapacağımız 
Millet Bahçesinin çalışmalarına yakında 
başlıyoruz. 

2020 yılında ülkemizde ilk defa yapılacak 
olan Dağ Bisikleti Dünya Şampiyonası’nı 
Sakarya’ya getirerek himayemize aldık. 
Ayçiçeği Bisiklet Vadisinde, sporcuların 
yanında tüm halkımıza da hizmet veriyo-
ruz. Sakaryalı ihtiyaç sahiplerine, şehit 
yakınlarımıza, engellilerimize toplam 1,3 
milyar (katrilyon) lira tutarında sosyal yar-
dım yaptık.

Sağlıkta, toplamda 1.335 yataklı 17’si has-
tane olmak üzere 47 adet sağlık tesisini 
şehrimize kazandırdık. 200 yataklı Sakar-
ya Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları 
Hastanesi ile birlikte olduğu 6 sağlık tesisi-
mizin inşası sürüyor. İhale sürecinde olan 
1.000 yataklı Sakarya Şehir Hastanemizin 
yapımına inşallah yakında başlıyoruz.

ğu Anadolu’muz var, Karadeniz’imiz var, 
Akdeniz’imiz var, Orta Anadolu’muz var, 
Ege’miz var, Marmara’mız var. Biz de ‘Kür-
distan’ diye bir yer yok. Kürdistan Irak’ta, 
sizin bu ülkede yeriniz yok, defol oraya… 
Bunları söyleyen kişi Kürt bile değil, ne 
idüğü belirsiz. 

Bugün Türkiye’nin Bir Olma, 
Kenetlenme Günüdür

CHP’nin, adı iyi kendi karışık partinin, is-
minden başka geçmişiyle bağı kalmayan 
diğer partinin inkârı devam ettikçe, eş baş-
kanın sesi daha çok yükseliyor. Senin, bu 
ülkedeki tüm etnik unsurlara, Türk’üne, 
Laz’ına, Çerkez’ine, Gürcü’süne, Abazha’sı-
na, Arnavut’una, hepsine saygın olacak. 
Türkiye benim Kürt kardeşlerimden ibaret 
değil ki. Şu anda Güneydoğu Anadolu’da, 
Doğu Anadolu’da bunca Kürt kardeşleri-
min oylarını alıyoruz. Belli bölgelerde bi-
rinci partiyiz. Bunlar tamamen bu ülkede 
etnik yapı oluşturmak istiyorlar. Sizin bu 
anlayışınıza da fırsat vermeyeceğiz. Bizi 
bölemeyecekler, bizi parçalayamayacaklar.

Kardeşlerim, 

Buradan ülkesine ve milletine olan sev-
gisinden zerre kadar şüphe duymadığım 
CHP’ye gönül verenlere sesleniyorum. 
Buradan milliyetçiliği konusundaki sami-
miyetine yürekten inandığım ve hala İyi 
Partiye ümit bağlayanlara sesleniyorum. 
Buradan geçmişini inkâr etme pahasına 
garip bir siyasetin içinde olan ve hala Sa-
adetle birlikte olanlara sesleniyorum. Bu-

radan iradeleri adeta bir meta gibi pazar-
lanan, tezgâha konulan Kürt kardeşlerime 
sesleniyorum. Buradan hangi sebeple olur-
sa olsun kırgınlığını sandığa yansıtma dü-
şüncesi içinde olan tüm kardeşlerime ses-
leniyorum. Gelin bu karanlık oyunu birlik-
te bir kez daha bozalım. Gelin Türkiye’yi 
tökezletmeye çalışanları birlikte bir kez 
daha hüsrana uğratalım. Gelin 2023 arife-
sinde ülkemizi yeniden bir asır öncesine 
götürmek için fırsat bekleyenlerin hevesle-
rini bir kez daha kursaklarında bırakalım. 
Gelin ülkemizi, büyük ve güçlü Türkiye 
yolundaki bu önemli dönemeçten birlikte 
sağ-salim çıkartalım. Siyasette yeni ufuk-
ların açılmasına ihtiyaç varsa, gelin bunu 
birlikte ama doğru zamanda yapalım. 

Bugün Türkiye’nin bir olma, beraber olma, 
iki elin parmakları gibi kenetlenme gü-
nüdür. Suriye meselesi sınırlarımızda bir 
terör koridoru oluşturulması aşamasına 
gelmişken, istikrarımızı tehlikeye atama-
yız. Diplomasiden ekonomiye her alanda 
dışarıdan ülkemize yönelik saldırılar her 
gün daha da artarken devletimizi zafiyete 
uğratamayız. 

İşte Yeni Zelanda’daki hadiseyi gördünüz. 
Ülkemizde bazıları kendi tarihimizin za-
ferlerini ve yenilgilerini unutmuş olabilir.  
Ama elin oğlu hiçbirini unutmamış. Unut-
madığı gibi, 2019 yılında getirip silahına 
kazımış. Bununla yetinmeyip cami basıp 
50 Müslümanı alçakça katletti.  Bölücü ör-
gütün eli kanlı teröristlerinin de, bu alçak 
katilin de amacı aynıdır. Amaç Türkiye’yi 
yapabilirlerse tümüyle yıkmak, becere-
mezlerse de zayıflatmaktır. Amaç bu aziz 
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devam ediyor. Bu demiryolunu Ereğli Li-
manı ve Bartın Limanlarına da bağlayacak 
bir başka projemizin etüt çalışmaları da 
sürüyor.

Ada Ekspresinin seferleri, yüksek hızlı 
tren çalışmaları sebebiyle durdurulmuştu. 
Sakarya’nın bu imkândan daha fazla ay-
rı kalmasına gönlüm razı olmadı. Hemen 
seferlerin başlatılması talimatını verdim 
ve ilk tren Cumartesi günü öğle vakti ya-
nımızdaki istasyona ulaştı.  Bundan sonra 
her gün 5 gidiş 5 geliş olacak şekilde Ada-
pazarı-Pendik arasında sefer yapacak. Ha-
yırlı olsun. 

Arifiye’deki Ana Bakım 
Fabrikasında Mülkiyet Devri Söz 
Konusu Değildir

Sakarya’da 2 baraj, 1 gölet inşa ettik, 3 ba-
raj ve 5 gölet daha inşa ediyoruz. Bunlar-
dan biri de şehrin içme suyu ihtiyacını kar-
şılayacak olan Ballıkaya Barajıdır. İnşallah 
bu barajı yakında hizmete alıyoruz. İnşa 
ettiğimiz sulama tesisleriyle 38 bin dekar 
araziyi sulamaya açtık.  Yapım çalışmaları 
devam eden sulama tesisleriyle 44 bin de-
kar araziyi daha sulamaya açacağız. Son 17 
yılda inşa ettiğimiz 53 adet taşkın koruma 
tesisi ile 151 yerleşim yeri ve 130 bin de-
kar araziyi taşkın zararlarından koruduk. 

Sakaryalı çiftçilerimize toplam 1,4 milyar 
lira tutarında tarımsal destek verdik. 

Sakarya’da son 17 yılda Karasu, Ferizli ve 
Kaynarca Mobilya İhtisas Organize Sanayi 

Bölgelerini, bir teknopark, 16 ar-ge merke-
zi ve 3 tasarım merkezi kurduk. Sakarya’da 
yatırımcılarımızı 13,1 milyar (katrilyon) 
liralık yatırım teşvikiyle destekleyerek, 36 
bin kişilik ilave istihdam oluşturduk.

Endüstri bölgesi olarak belirlediğimiz 222 
hektar alan üzerine kurulan BMC Sakar-
ya-Karasu Üretim ve Teknoloji Üssünün 
temelini 13 Ocak’ta bizzat attık. Bu tesiste, 
tank, zırhlı araç, askeri kamyon, ticari araç, 
motor, hızlı tren ve metro gibi pek çok üre-
tim hattı yer alacak.  Yatırım büyüklüğü 
500 milyon dolara ulaşacak bu tesis tüm 
etaplarıyla faaliyete geçtiğinde 10 bin ki-
şiye istihdam sağlayacak. İlk etabı bu yıl,  
ikinci etabı ise seneye devreye girecek te-
sisle, kendi ihtiyaçlarımızı karşılama ya-
nında, yıllık 1 milyar dolar civarında ihra-
cat gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Böylece 
Sakarya ile birlikte tüm Türkiye’nin iftihar 
kaynağı olacak dev bir yatırım hayata geç-
miş olacak.

Arifiye’deki Ana Bakım Fabrikasının işlet-
mesini, gereken yatırımları yapmak, mo-
dernizasyonu gerçekleştirmek ve üretimi 
hızlandırmak üzere, 25 yıllığına özel sek-
töre devrettik. Burada kesinlikle bir mülki-
yet devri söz konusu değildir. Fabrikanın 
arazisi, taşınmazları, tezgâhları, ekipman-
ları her şeyi devlete ait olarak kalacak, sa-
dece işletmesi özel sektörde olacak. Bay 
Kemal ne diyor? ‘Sattılar’ diyor. Satılan bi-
risi varsa sensin. Niye yalan söylüyorsun? 
Burada kesinlikle bir mülkiyet devri söz 
konusu değildir. Varsa böyle bir şey ispat-
la. Ben her şeyi bırakmaya varım. Ama sen, 
siyasetten çekilmeye var mısın? Çünkü 

Sakarya’da bugüne kadar 7 bin 362 konut 
projesini hayat geçirdik. İmar barışıyla 
179 bin Sakaryalı kardeşimizin sorununu 
çözdük.

Adalet hizmetlerinin etkin yürütülmesi 
için Sakarya’da İstinaf Mahkemesini faali-
yete geçirdik.

Ulaştırmada, 133 kilometreden devraldı-
ğımız bölünmüş yol uzunluğunu, 268 kilo-
metre ilaveyle, 401 kilometreye çıkardık. 
Uzunluğu 398 kilometre olan Kuzey Mar-
mara Otoyolunun Odayeri-Kurtköy arasını 
ve Odayeri-Yassıören arasını trafiğe açmış-
tık. Çatalca-Yassıören kesimiyle Habibler 
Kavşağı- Başakşehir Kavşağı arasının res-
mi açılışını da 3 gün önce Çatalca’da yap-
tık. Buradan Kocaeli’ne geçip, orada mi-
tingimizi yapıp, canlı bağlantıyla otoyolun 
44,7 kilometrelik kesiminin daha açılışını 
gerçekleştireceğiz. Projenin 257 kilometre-
lik Kurtköy-Akyazı kesiminin tamamını ö-
nümüzdeki yıl tamamlıyoruz. Bu otoyolun 
anayol, bağlantı yolu ve kavşak kollarıyla 
birlikte 67 kilometresi Sakarya il sınırları 
içindedir. Kuzey Marmara Otoyolunun, 
İstanbul-İzmir otoyoluna bağlantısını da 
sağlayarak, bu iki büyük projeyi birbirine 
entegre ediyoruz. Böylece Marmara Böl-
gesinin kuzey-güney ve doğu-batı aksında 
konforlu ve güvenli bir erişim sağlamış 
oluyoruz.

Sakarya’daki bir diğer önemli yol proje-
miz Karasu Tünelinin de içinde olduğu 
Kaynarca-Karasu-Kocaali-Ankara hududu 
bölünmüş yoludur. Buradaki çalışmaları 
da önümüzdeki yıl tamamlıyoruz. Yapımı 

devam eden Akyazı-Dokurcun-Ballıkaya 
varyantı-bölünmüş yolunu, İstanbul-Edir-
ne-Gümüşova otoyollarındaki çalışmaları 
da seneye tamamlıyoruz.

Adapazarı-Hendek ayrımı-Karapürçek-Ak-
yazı yolundaki çalışmaları, Körfez Kavşa-
ğı-Gümüşova Kavşağındaki çalışmaları, 
Sinanoğlu Limandere Şehir Geçişini ve Sa-
karya-Topça Köprülü Kavşağını da bu yıl 
bitiriyoruz. Çevre yolu dâhil İznik-Mekece 
yolunu ise iki yıla kadar tamamlıyoruz.

Kardeşlerim, 

Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattı, 
aynı zamanda Sakarya’nın da projesidir. 
Hızlı treni getirmenin yanında, Sakarya’ya 
Hızlı Tren Fabrikasını kurmak da çok şü-
kür bize nasip oldu. Türkiye’de teknolojisi 
bulunmayan her türlü hızlı tren setlerini 
ve modern metro araçlarını burada üreti-
yoruz. Toplam maliyeti 10,4 milyar (kat-
rilyon) lira olan Gebze-Halkalı hızlı tren 
hattı, İpek Demiryolunun ülkemizden ge-
çen bölümünün önemli bir bağlantısını 
oluşturuyor. Bu projeyi de yakında hayata 
geçiyoruz. 

Sakarya sanayi için çok önemli bir proje o-
lan ve yapımı için temeli 1995’de atılan Ka-
rasu Limanını tamamlayarak işletmeye aç-
tık. Sahip olduğu kapasite ve sunduğu taşı-
ma avantajlarıyla bu liman, Karadeniz’den 
dünyaya açılan kapı olmaya adaydır. Şeh-
ri, Karasu Limanına ve sanayi tesislerine 
bağlayacak demiryolu projemizin yapımı 
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dürüst değilsin. Yalancısın. Akşam yalan, 
sabah yalan. 

Burada çalışan işçilerimiz de hiçbir hak 
kaybı yaşamadan üretime devam edecek. 
Zaten burada yapılacak modernizasyonlar 
ve üretim artışı sonucunda ister istemez 
ilave istihdama ihtiyaç duyulacak. Böy-
lece hem Türk Savunma Sanayii, hem de 
Sakarya’nın savunma sanayimizdeki yeri 
daha da güçlenmiş olacak. 

Şehrimizdeki 65 bin iş yerimize toplam 1,4 
milyar (katrilyon) liralık SGK prim teşviki 
verdik.

Sakarya’ya ve 15 ilçesine doğalgaz arzı 
sağladık.

Bunlar şehrimize kazandırdığımız hizmet-
lerin sadece bir kısmıdır. İnşallah önümüz-
deki dönemde Sakarya’yı daha büyük yatı-
rımlarla tanıştırmaya devam edeceğiz. 

Sakarya!..

31 Mart’ta memleket işi gönül işi diyor 
musun?

Sakarya!..

31 Mart’ta gönül belediyeciliğine evet di-
yor musun?

Sakarya!..

31 Mart’ta bir kez daha eser siyaseti, hiz-
met siyaseti diyor musun?

Sakarya!..

31 Mart’ta Cumhur İttifakıyla yepyeni bir 
dönemin müjdesini veriyor musun?

Maşallah…

Büyükşehir ve ilçelerimizdeki adaylarımı-
zı sizlere emanet ediyorum. Sakarya’dan 
bir kez daha rekor haberleri bekliyorum. 
Sabrınız, vefanız, muhabbetiniz için her 
birinize teşekkür ediyorum.

Çaysız muhabbet olur mu? Şimdi hanım 
kardeşlerimize, akşam demleyip bizi yad 
etmeleri için küçük birer çay paketi hediye 
edeceğiz.  

Kalın sağlıcakla.

Kocaeli!...

Dünya güzeli Kocaeli… Orhan Gazi’nin, Gazi 
Süleyman Paşa’nın, Akça Koca’nın emaneti 
Kocaeli… Medeniyetimizin ulu çınarına ka-
nıyla, canıyla su veren Kocaeli… Büyük fe-
tihleri hazırlayan, büyük fetihlere kapı açan 
Kocaeli… Toprağını şehitlerin, gazilerin, 
evliyaların bereketlendirdiği Kocaeli… Yüz-

yıllarca istiklaline göz dikenlere bu toprak-
ları dar eden Kocaeli… Büyük yıkımlardan, 
büyük felaketlerden çıkıp, kendi yarasını 
saran, dimdik ayakta duran Kocaeli… “Ya 
devlet başa, ya kuzgun leşe” diyerek en zor 
zamanlarda devletine sahip çıkan Kocae-
li… Bayrak sevdalılarının, vatan âşıklarının 
şehri Kocaeli… Bugün seni hürmetle, mu-
habbetle selamlıyorum Kocaeli!

Bay Kemal, Faşistlerin,
Irkçı Fanatiklerin Avukatlığını 

Yapıyor

Kocaeli Mitingi | Kocaeli | 19 Mart 2019
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Hazır mıyız?

Kocaeli!..

31 Mart’ta bağımsızlığına sahip çıkıyor 
musun?

Kocaeli!..

31 Mart’ta kardeşliğine sahip çıkıyor musun?

Kocaeli!...

31 Mart’ta vatanına sahip çıkıyor musun?

Kocaeli!..

31 Mart’ta sandığa sahip çıkıyor musun?

Kocaeli!..

31 Mart’ta gönül belediyeciliğine evet di-
yor musun?

İşte Kocaeli budur.

Kardeşlerim,

Tarih, bir milletin sadece hafızası değil-
dir. Tarih, bir milletin mazisi olduğu ka-
dar, istikbalinin de pusulasıdır. Tarih, bir 
toplum için hem bir ibret vesikası, hem 
de ilham kaynağıdır. Bunun için biz tari-
himizden sadece “ders” almayız, aynı za-
manda kuvvet alırız, cesaret alırız, ilham 
alırız. İşte dün Çanakkale Deniz Zaferi-
mizin 104’üncü yıldönümünü kutladık. 
Çanakkale’yi geçilmez kılan şehitlerimi-
zin aziz hatıralarını yâd ettik. 19 Mayıs’ta 

Samsun’da Gazi’nin istiklal meşalesini ya-
kışının 100’üncü yıldönümünü anacağız. 
29 Mayıs’ta İstanbul’un Fethi’nin 566’ncı 
sene-i devriyesini hep birlikte coşkuyla id-
rak edeceğiz. 28 Haziran’da Kara Kuvvetle-
ri Komutanlığımızın 2 bin 228’inci yaşını 
millet olarak yine büyük bir gururla kutla-
yacağız. Polis Teşkilatımızdan Danıştay’a, 
Kızılay’ımızdan üniversitelerimize kadar 
onlarca ülkenin kuruluşundan daha eski, 
daha köklü kurumlara sahibiz. Çünkü biz 
tesadüflerin bir araya getirdiği bir toplum 
değiliz. Biz emperyalistlerin masa başında 
kurduğu bir ülke değiliz. Biz işgalcilerin sı-
nırlarını çizdiği bir devlet de değiliz. Biz 2 
bin 200 yılı aşan devlet tecrübesiyle büyük 
bir milletiz. Biz asırlar boyunca 23 milyon 
kilometrekarede hükümranlık kurmuş, 3 
kıta 7 iklimde adalet dağıtmış bir ecdadın 
ahfadıyız.

Bu ülkeyi birilerinin lütfu olarak değil; çar-
pışa çarpışa, her evden bir yiğidi toprağa 
vere vere kurduk. Bağımsızlığımızı büyük 
güçlerin ihsanıyla değil; İstiklal Harbi-
mizde büyük bedeller ödeyerek kazandık. 
Nene Hatunların, Kara Fatmaların, Şerife 
Bacıların, Şahin Beylerin, Sütçü İmamla-
rın mücadeleleriyle Kurtuluş Savaşımızı 
zafere ulaştırdık. Bu toprakları, asırlardır 
ciğer parelerini “Ya şehit ol, ya gazi” diye-
rek cepheye gönderen koca yürekli ana-
ların fedakârlığıyla vatan kıldık.  Bizi ta-
nımak isteyenler, önce gelip Çanakkale’yi 
ziyaret etsin. Türkiye’ye parmak sallayan-
lar, önce açıp bir tarih kitabı okusun. Bu 
milleti hafife alanlar, gitsin Napolyon’a 
“Kader beni bir ihtiyarın oyuncağı yaptı” 
cümlesini kurduran mücadeleye baksın. 

Başiskele’yi, Çayırova’yı, Darıca’yı, 
Derince’yi, Dilovası’nı, Gebze’yi selam-
lıyorum. Gölcük’ü, İzmit’i, Kandıra’yı, 
Karamürsel’i, Kartepe’yi, Körfez’i selam-
lıyorum. Buradan, bu aşk meydanından, 
Kocaeli’nin tüm ilçelerini, mahallelerini, 
hanelerini en kalbi duygularımla selam-
lıyorum. Bizleri bağrına basan tüm Koca-
elili kardeşlerimi, bir kez daha selamların 
en güzeliyle selamlıyorum. Muhabbetiniz 
için, dayanışmanız için; sokaklara, balkon-
lara, caddelere taşan heyecanınız için her 
birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Hepsinden önemlisi 24 Haziran’da şah-
sıma, Cumhur İttifakı’na sahip çıktığınız 
için sizlere teşekkür ediyorum. Kocaeli 
bizi hiç mahcup etmedi. Kocaeli bizi hiç 
yalnız bırakmadı. Kocaeli, 10 Haziran’da 
yine burada, Milli İrade Meydanında, bi-
ze verdiği sözü en güzel biçimde yerine 
getirdi. Daha önceki tüm seçimlerde oldu-
ğu gibi 24 Haziran’da da Kocaeli bir kez 
daha demokrasi dedi; kalkınma, istikrar, 
huzur dedi. Sizler yüzde 48 ile AK Partiyi 
ilimizde birinci yaptınız. Sizler yüzde 60 
ile Cumhur’un İttifakını ilimizde açık ara 
lider yaptınız. Sizler yüzde 59 ile şahsımı, 
bu kardeşinizi ikinci kez Cumhurbaşkan-
lığı makamına taşıdınız. Bize inandınız, 
bize güvendiniz, bize 5 yıl daha sizlere 
hizmet etme imkânı tanıdınız. Duaları-
nızla ülkemizin ufkunu, yolunu açtınız; 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle 
Türk demokrasisinin gücüne güç kattınız. 
24 Haziran’da bir kez daha rekor oy oran-
larıyla “Durmak yok yola devam” dediniz. 

Rabbim hepinizden razı olsun. Rabbim 
Kocaeli’nden, Kocaelili kardeşlerimden ra-
zı olsun. Rabbim görenleri, duyanları, ek-
ranları başında izleyenleri imrendiren şu  
muhabbetimizi daim eylesin.

Şimdi sizlerden aynı tavrı 31 Mart’ta da 
bekliyorum. Rekorlar şehri Kocaeli’nden 
yine rekor bekliyorum. Zaferler şehri 
Kocaeli’nden yine tarihe geçecek bir zafer 
bekliyorum. Bu sefer sizlerden dünyanın 
öbür ucundaki Türk düşmanlarına, Müs-
lüman düşmanlarına hadlerini bildirecek 
tarihi bir sonuç bekliyorum. İstanbul’u 
Konstantinapol’e çevirme hevesiyle yanıp 
tutuşan Bizans artıklarına şöyle okkalı bir 
Osmanlı Tokadı indirmenizi istiyorum. 
DEAŞ’ından PKK’sına, Neo Nazi’sinden 
FETÖ’süne kadar ülkemizi hedef alan şer 
şebekelerinin heveslerini kursaklarında 
bırakmanızı istiyorum.

Biz Emperyalistlerin Masa 
Başında Kurduğu Bir Ülke Değiliz

Şimdi sizlere soruyorum. Ama öyle bir 
cevap vereceksiniz ki, ta okyanusun öte-
sinden duyulacak! Öyle bir ses vereceksi-
niz ki, İslam karşıtlarının dizlerinin bağı 
çözülecek! Öyle bir haykıracaksınız ki; 
“Haçlılar mescitlerinize dokunmaz” diyen 
Pensilvanya’daki şarlatanın, Haçlı emelle-
rine hizmet eden Kandil’deki terör baron-
larının yürekleri ağızlarına gelecek. Öyle 
bir gürleyeceksiniz ki; silahlarının üzerine 
yazdıkları yazılarla Türkiye’yi tehdit eden 
müstevliler ayaklarını denk alacak!
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varamıyor. İttifaka destek veren Saadet, 
bizim neyle mücadele ettiğimizi anlayamı-
yor. Bunları idrak edemedikleri gibi ülke-
mizin birçok farklı cephede yürüttüğü be-
ka mücadelesini baltalamaya çalışıyorlar. 
Türkiye’nin hedef tahtasına konulduğu 
böylesi bir dönemde, sırf üç-beş oy daha 
fazla alabilmek için bölücü örgütün uzan-
tılarıyla işbirliği yapıyorlar.

Şimdi görüntüleri bir daha izleyelim. Bu 
adam Kürt değil, ne idüğü belirsiz biri. Ne 
diyor? “Kürdistan” diyor. Bizim ülkemizde 
“Kürdistan” diye bir bölge var mı? Bizim 
ülkemizde Doğu Anadolu’muz var, Güney-
doğu Anadolu’muz var, Karadeniz’imiz var, 
Akdeniz’imiz var, Orta Anadolu’muz var, 
Ege’miz var, Marmara’mız var. Biz de ‘Kür-
distan’ diye bir yer yok. Kürdistan Irak’ta, 
sizin bu ülkede yeriniz yok, defolun ora-
ya gidin. Bunlar ayrımcı, bunlar ülkemizi 
bölmek isteyenler. Biz ülkemizi bunlara 
böldürmeyeceğiz. İşte beka meselemiz de 
budur.  

İmralı’daki caniye özgürlük isteyen terör 
sempatizanlarını CHP listelerinden, İtti-
fak kontenjanından belediyelere sızdır-
manın mücadelesini veriyorlar. Türk ve 
Müslüman düşmanlarına tek bir söz dahi 
söylemezken, her gün miting meydan-
larında tam tekmil bize iftira atıyorlar. 
CHP’nin başındaki zatın son hezeyanları-
nı eminim sizler de gördünüz, duydunuz. 
Onu da şimdi ekranlardan bir izleyelim. 
Yeni Zelanda’da bir alçak Cuma namazı-
na giden 50 kardeşimizi şehit ediyor, CHP 
Genel Başkanı çıkıyor, “Müslümanlara 
kendilerini sorgulama” tavsiyesinde bu-

lunuyor. 50 masumun vahşice şehit edil-
diği bir terör saldırısının, bir katliamın 
ardından Neo Nazilerin ağzıyla beyanat 
veriyor. Terörist Senatör ne diyorsa, hangi 
argümanları dillendiriyorsa, hangi tezle-
ri savunuyorsa, CHP’nin başındaki zat da 
benzer şeyler söylüyor. Bu adam zır cahil. 
DEAŞ ve El Kaide saldırılarını gündeme 
getirerek, Yeni Zelanda’daki, Avrupa’daki, 
Amerika’daki İslam karşıtlarının tezlerine 
buradan lojistik destek sağlıyor. Tıpkı 17-
25 Aralık’ta FETÖ tezlerine sözcülük yap-
tığı gibi; 15 Temmuz sonrası FETÖ’cülerin 
ağzıyla konuştuğu gibi, bugün de faşistle-
rin, ırkçı fanatiklerin avukatlığını yapıyor. 
23 bin tır dolusu silah verilen YPG’li katil-
leri masumlaştırmaya çalıştığı gibi, bugün 
de “Müslümanlar kendilerini sorgulasın” 
diyerek İslamofobikleri masum gösteriyor. 

Hiç kimse bu tavrı siyasi gaf diyerek basit-
leştirmez, geçiştiremez. Hiç kimse bunu si-
yaset bilmezlik diyerek hafife alamaz. Bu-
nun adı siyasi basiretsizlikten öte gaflettir, 
dalalettir. 

Bay Kemal’in kırdığı potların boyu CHP ge-
nel merkezini bile aşmıştır. Bay Kemal’in 
imza attığı skandalların hesabını artık 
CHP’li kardeşlerim bile tutmayı bırakmış-
tır. Bu şahsın kaset tezgâhıyla CHP’nin ba-
şına getirildiği günden beri, milletin hay-
rına, memleketin faydasına hiçbir kelamı 
yoktur. Bu zatın sözde adalet yürüyüşünde 
olduğu gibi millet-memleket düşmanla-
rına canlı kalkan olmaktan başka tek bir 
icraatı yoktur. Ama milletimiz inşallah 31 
Mart’ta demokratik yollardan bunun he-
sabını soracaktır. 31 Mart’ta Kocaeli san-

Bizi zayıf görenler, gitsin önce “Ya istiklal, 
ya ölüm” şiarıyla dünyanın en güçlü ordu-
larına Anadolu’yu dar eden cesareti kav-
rasın. Türk Milletinin hürriyet tutkusunu 
ölçmek isteyenler; önce açıp İstiklal Marşı-
mızı baştan sona iyice bir okusun.

Ne diyor İstiklal Marşımızda;

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür 
yaşarım.

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!

Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.

Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,

Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.

Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,

‘Medeniyet!’ dediğin tek dişi kalmış canavar?

Evet, namaz kılan 3 yaşındaki çocukları 
alçakça kurşunlayanlar, “merhaba karde-
şim” diyen müminleri kalleşçe şehit eden-
ler, bize “Boğazın batısına geçme” tehditle-
ri savurmaya yeltenen müptezeller, önce 
gidip bu milletin tarihini iyi öğrensin. 

Türkiye’nin Güçlü Durmaktan 
Başka Seçeneği Yoktur

Şimdi görüntüleri bir izleyelim. Bakın 
Bay Kemal ne diyor? “İslam dünyasından 
kaynaklanan terör” diyor. CHP’ye gönül 

verenler kardeşlerime sesleniyorum: Bu 
sözler karşısında hala bu adamın peşin-
den nasıl gidiyorsunuz? Bay Kemal, sen ne 
zamandan beri terörün kaynağının İslam 
dünyası olduğuna inandın. Vicdan ister 
vicdan. Sen YPG’yi bile bir terör örgütü 
olarak görmüyorsun. Ama benim milletim 
31 Mart’ta sana dersini verecek. 

Kardeşlerim,

Son yaşadığımız hadiseler bir kez da-
ha hepimize bir hakikati göstermiştir. 
Türkiye’nin güçlü olmaktan, güçlü dur-
maktan başka seçeneği yoktur. Milletimi-
zin bir birine kenetlenmekten, kardeşliğini 
perçinlemekten başka hiçbir yolu yoktur. 
Allah göstermesin Türkiye tökezlerse, gön-
lünü ve gözünü bize yöneltmiş milyonlar-
ca kardeşimiz de tökezler. Türkiye sende-
lerse; Suriye, Irak, Yemen, Libya, Arakan, 
Bosna da sendeler. Türk Milleti zayıflarsa,  
Kudüs davası, Filistin davası, hak, hukuk 
ve adalet davası da zayıflar. Bu millet bir-
birine düşerse, dünyanın 195 farklı ülke-
sinde yaşayan gurbetçilerimiz de güçsüz 
düşer. Türkiye, dünyanın bir ucundaki 
milyonlar için barışın, huzurun, güvenin 
sembolüdür. Türkiye, Balkanlardan Kaf-
kaslara, Türkistan’dan Afrika’ya kadar 
kardeşlerimizin dara düştüklerinde sığı-
nacakları son limanın adıdır. Biz sadece 
kendimiz için, sadece gurbetçilerimiz için 
değil; bütün komşularımız, soydaşlarımız 
için de güçlü olmak zorundayız. 

Ancak CHP’nin başındaki zat maalesef 
bunu idrak edemiyor. İttifakın tavşan or-
tağı olan hanımefendi bu gerçeğin farkına 
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Bugün Kocaeli ve bölgemiz için çok önem-
li bir yatırımı hizmete alıyoruz. Uzunluğu 
398 kilometre olan Kuzey Marmara Otoyo-
lunun, Odayeri-Kurtköy arasını ve Odaye-
ri-Yassıören arasını daha önce trafiğe aç-
mıştık. Çatalca-Yassıören kesimiyle Habib-
ler Kavşağı-Başakşehir Kavşağı arasının 
açılışını ise 3 gün evvel Çatalca’da yaptık. 
Bugün burada Kuzey Marmara Otoyolu-
nun dördüncü kesimi olan Kurtköy-Dilo-
vası liman bağlantısını açıyoruz.  Böylece 
Dilovası bölgesinde, TEM Otoyolunu,  Ku-
zey Marmara Otoyolunu ve İstanbul-İzmir 
Otoyolunu birbirine bağlıyoruz. Bunun 
yanında, Mermerciler ve Demirciler Orga-
nize Sanayi Bölgesi Kavşaklarını, İstanbul 
Park Kavşağını, Balçık Kavşağını ve E-5 
Ankara- İstanbul Yolu Kavşağını da hiz-
mete açıyoruz. Böylece otoyolun, 476 mil-
yon dolar maliyeti olan 44,7 kilometrelik 
kesimini daha trafiğe açmış oluyoruz. 
Kuzey Marmara Otoyolunun 257 kilomet-
relik Kurtköy-Akyazı kesimini tümüyle 
önümüzdeki yıl tamamlıyoruz. Hayırlı 
uğurlu olsun diyorum.

D-100 yolunun Gebze-İzmit ve İstanbul ke-
simlerindeki Eynerce, Hanibal ve Çayıro-
va kavşaklarını tamamlayıp trafiğe açtık. 
Feribot İskelesi Köprüsündeki çalışmaları 
tamamladık. Anayol ile yanyol arasında 
hendek imalatı devam ediyor, yoldaki bü-
tün çalışmaları bu yıl bitiriyoruz. Körfez 
Kavşağı-Gümüşova Kavşağı otoyol ve bağ-
lantı yollarındaki çalışmaları da yine bu 
yıl sona erdiriyoruz. İzmit-Kandıra yolun-
daki kalan kesimler ile yoldaki kavşakları, 
İstanbul-Edirne-Gümüşova Otoyollarında-

ki çalışmaları ve Anadolu Otoyolu Kavşağı-
Gebze Kavşağı arasındaki otoyol ve bağlan-
tı yollarındaki çalışmaları ise önümüzdeki 
sene bitiriyoruz. 

Kocaeli’ni İstanbul- Sakarya- Bilecik- Es-
kişehir, Ankara ve oradan da Konya ile 
yüksek hızlı tren hattıyla bağladık.  Hızlı 
tren projelerimiz tamamlandığında Ko-
caeli, Türkiye’nin doğusundan batısına, 
kuzeyinden güneyine birçok il merkeziyle 
bağlanmış olacak. Köseköy Lojistik Merke-
zinin birinci etabını tamamlayarak işlet-
meye açtık. İkinci etabın yapımına ilişkin 
ihale hazırlık çalışmaları devam ediyor.

Bayrağımıza, Bağımsızlığımızın 
Sembolü Ezanımıza Sahip Çıkın

Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattının açı-
lışını geçtiğimiz hafta yaptık. Böylece 
Gebze’yi Marmaray’la boğazın altından ge-
çip Halkalı ile buluşturduk. Bu hattın Geb-
ze, Darıca, Osmangazi, Fatih ve Çayırovada 
olmak üzere 5 istasyonu Kocaeli sınırları 
içerisinde… Maliyeti 11,3 milyar lira olan 
banliyö hattının, Gebze istasyonu yüksek 
hızlı tren kapsamındadır. Bir kez daha ha-
yırlı olmasını diliyorum.

Toplam maliyeti 10,4 milyar (katrilyon) 
lira olan Gebze-Sabiha Gökçen-Yavuz Sul-
tan Selim Köprüsü ile İstanbul Yeni Ha-
valimanı-Halkalı arasındaki yüksek hızlı 
trenin proje çalışmaları tamamlandı.  İha-
le süreci sonrası yapımı için gerekli adım-
ları atacağız. 

dıkta sadece Neo-Nazilere değil, onların 
tezlerine mühimmat taşıyan gafillere de 
sandıkta dersini verecektir.

Kocaeli’nde 19 Bin 352 Konut 
Projesini Hayata Geçirdik

Kardeşlerim,

Muhalefet ne yaparsa yapsın, biz sizin için 
çalışmaya, üretmeye, eser inşa etmeye de-
vam edeceğiz. Kocaeli ne kadar güçlüyse, 
Türkiye de ancak o kadar güçlü olur. Bu 
anlayışla ülkemizin her bir şehrini yatı-
rımlarımızla ileriye taşıyoruz. Son 17 yılda 
Kocaeli’ne 27 milyar (katrilyon) lira tuta-
rında yatırım yaptık.

Evlatlarımız modern imkânlarla okusun 
diye 10 bin 670 adet yeni derslik inşa ettik. 
Kocaeli Üniversitesi’ni yatırımlarımızla 
daha da büyüttük. Bugün 89 bin yükseköğ-
renim öğrencisi şehrimize eğitim görüyor. 
İkinci üniversitemiz olarak Gebze Teknik 
Üniversitesini faaliyete geçirdik.  Yükse-
köğrenim öğrencileri için 14 bin 191 kişi 
kapasiteli yurtlar açtık. Birkaç yıla kadar 
3 adet toplamda 2 bin 550 kişi kapasiteli 
yeni yurtlar daha açacağız.

Kocaeli’nde 33 bin seyirci kapasiteli stad-
yum, Gebze’ye, Darıca’ya, Gölcük’e gençlik 
merkezleri, çeşitli branşlarda spor tesisleri 
inşa ettik. Kocaeli gençlik merkezinin ve 
kamp eğitim merkezinin yapımları, Koca-
eli Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunun ve 
Kartepe Gençlik Merkezinin proje ve iha-
lesi devam ediyor.

Gebze’ye bir Millet Bahçesi kazandırmak 
için çalışmalarımızı başlattık. Aynı zaman-
da Derince ilçemizdeki, Çınarlı Mahalle-
si’ndeki eski stadyumun yerine bir millet 
bahçesi yapıyoruz.

İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, şehit ya-
kınlarımıza gazilerimize, engellilerimize, 
yaşlılarımıza 1,6 milyar (katrilyon) liralık 
kaynak sağladık.

Sağlıkta, şehrimize toplamda 1.736 yataklı 
16 hastaneyle birlikte 81 adet tesis kazan-
dırdık. Yatak kapasitesi 1.180 olan Kocaeli 
Şehir Hastanemizin ve 250 yataklı Gölcük 
Devlet Hastanesinin yapımları devam edi-
yor. Şehir Hastanemizi önümüzdeki yıl ta-
mamlayıp hizmetinize sunuyoruz. Ayrıca 
Çayırova’ya 200 yataklı devlet hastanesi 
inşa edeceğiz.

Kocaeli’nde 19 bin 352 konut projesini ha-
yata geçirdik. İmar barışıyla Kocaeli’nde 
305 bin vatandaşımızın sorununu çözdük. 
Kocaeli’nde Çayırova-Derince-Kandıra-
Körfez-Gölcük-İzmit’te 80 hektar büyük-
lüğünde riskli alan belirledik. Yaklaşık 9 
bin adet konut ve işyerinin yıkımını ger-
çekleştirdik. 

Kocaeli’nin bölünmüş yol uzunluğuna 119 
kilometre daha ilave ederek, 272 kilomet-
reye ulaştırdık. Osman Gazi Köprüsünü sa-
dece Kocaeli’ne değil, ülkemize kazandır-
dık. İstanbul- İzmir Otoyolu’nun biten ke-
simlerini etap etap trafiğe açtık, açıyoruz. 
Otoyolun tamamı yıl sonuna kadar bitiyor. 
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Karamürsel Kızderbent Barajını, Kandıra 
Arıklar Göletini, Kandıra Safalı Göleti ve 
Karamürsel Tepeköy Göletlerini hizmete 
aldık. Bu dört tesisle 27 bin dekar araziyi 
sulamaya açtık. Karamürsel ilçemizin iç-
me suyu ihtiyacını karşılayacak İhsaniye 
Barajında sona geliyoruz. Ayrıca Karamür-
sel İnebeyli Göletinin de yapımı devam 
ediyor. 

Plan-projelerini hazırladığımız 5 sulama 
tesisi ile 48 bin dekar araziyi daha sula-
maya açacağız. Son 17 yılda inşa ettiğimiz 
8 adet taşkın koruma tesisi ile 6 yerleşim 
yeri ve 19 bin dekar araziyi taşkın zarar-
larından koruduk. Dilovası ilçesi Dilovası 
Organize Sanayi Bölgesi içerisinden geçen 
fabrika ve yerleşim yerlerini taşkınlardan 
koruyacağız.

İnşaat çalışmalarında sona geldiğimiz 
Dilderesi ıslahı ile Dilovası’nın önemli bir 
problemi çözülmüş olacak. 

Kocaelili çiftçilerimize toplam 358 milyon 
lira tutarında tarımsal destek verdik.

Kocaeli’nde son 17 yılda 5 yeni organi-
ze sanayi bölgesi, 5 teknopark, 118 ar-ge 
merkezi ve 14 tasarım merkezi kurduk. 
Şehrimizdeki yatırımcılarımızı 52,8 mil-
yar (katrilyon) liralık yatırım teşvikiyle 
destekleyerek, 84 bin kişilik ilave istihdam 
oluşturduk. Kocaeli’nde 128 bin iş yerimi-
ze toplam 5 milyar (katrilyon) liralık SGK 
prim teşviki verdik.

Kocaeli ilçelerinin tamamına doğalgaz ar-
zı sağladık.

Kardeşlerim,

Bütün bu yatırımların kesintiye uğrama-
ması için 31 Mart çok önemlidir. Kocaeli’ye 
dair planlarımızı, devam eden projelerimi-
zi inşallah 31 Mart’tan itibaren hızlandıra-
rak sürdüreceğiz. Bunun için bir kez daha 
sizlerin desteğini bekliyoruz. Kocaeli’den 
Belediye Başkan adaylarımıza sahip çık-
masını istiyorum. Siz kardeşlerimden ira-
denize, ülkenize, bayrağımıza; bağımsızlı-
ğımızın sembolü ezanımıza sahip çıkmanı-
zı istiyorum. Bunun için sizlerden bir kez 
daha söz almak istiyorum.

Hazır mıyız?

31 Mart’ta sandığa sahip çıkıyor muyuz?

31 Mart’ta ülkemize sahip çıkıyor muyuz?

31 Mart’ta ezanımıza, bayrağımıza sahip 
çıkıyor muyuz?

31 Mart’ta memleket işi gönül işi diyor 
muyuz?

31 Mart’ta mührü gönül belediyeciliğine 
vuruyor muyuz?

Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin di-
yorum. 31 Mart akşamı sizlerden yine gü-
zel haberler bekliyorum

Aziz İstanbullular, Değerli Üsküdarlı kar-
deşlerim, saygıdeğer hanımefendiler, sev-
gili gençler, sizleri en kalbi duygularımla, 
hürmetle selamlıyorum. Üsküdar’ın tüm 
mahallelerindeki, semtlerindeki, hanele-
rindeki, sokaklarındaki kardeşlerime sev-
gilerimi, saygılarımı gönderiyorum.

Bu akşam Üsküdar’ı bir başka görüyorum. 
Herhalde 31 Mart’ın kararını veriyorsu-

nuz. 12 günümüz var, durmak yok… İn-
şallah 31 Mart akşamı burada benzeri bir 
toplantıyı daha yaparsınız. 

Türkiye’nin kalkınma mücadelesine emek 
veren, katkı sunan her bir Üsküdarlı kar-
deşime şükranlarımı sunuyorum. Bugün 
bir kez daha Üsküdar’da olmanın, siz 
komşularımla buluşmanın memnuniyeti 
içerisindeyim. 

Türk’ün Elinin Uzanmadığı 
Yere Kimsenin Eli Uzanmaz

Üsküdar Mitingi | İstanbul | 19 Mart 2019



Recep Tayyip ERDOĞAN

265264

Yeni Türkiye Vizyonu | YENİDEN DİRİLİŞ YOLUNDA-4

aldık. Libadiye-Çamlıca Karayolu Tünelini 
sizlerin istifadesine sunduk. Üsküdar’da 8 
adet köprü ve kavşak ile bağlantı yollarını 
hizmete açtık. Söğütlüçeşme-Zincirlikuyu-
Avcılar-Beylikdüzü Metrobüs Hattı ile siz-
lerle birlikte tüm İstanbul’a hizmet veriyo-
ruz. Sahilde 5 adet iskele binasını restore 
ettik. Eminönü-Rumeli Kavağı ve Üsküdar-
Anadolu Kavağı arası kıyıya paralel transit 
Boğaz seferlerini başlattık. Üsküdar Mey-
danı ve Harem-Beylerbeyi Sahil Düzenle-
mesi projesi ise, hemen hemen tamamlan-
dı. Üsküdar Meydanı toplamda 125 bin 
metrekarelik bir alan ile İstanbul’un en 
prestijli merkezi olarak ortaya çıktı. Eski 
Belediye binasının olduğu alan da, Üskü-
dar Belediyemiz tarafından yapılan istim-
lak çalışmaları ile adeta yeni bir meydana 
dönüştürülüyor. Orası da altında 1.000 
araçlık otoparkı ile birlikte bu yılsonunda 
sadece Üsküdar’ın değil, İstanbul’un en 
özel noktalarından biri haline dönüşecek.

Üsküdar’ımız için en önemli konulardan 
biri tapu meselesi… Bazı belediye başkan-
ları çıkıyor “Tapunuzu ben vereceğim” 
diyor. Sen nasıl vereceksin? Sende tapu 
kadastro müdürlüğü var mı? Bunlar cam-
baz. Tapu’yu devlet verir. Özellikle Boğaz 
bölgesindeki 16 mahallemizi bu mesele 
çok yakından ilgilendiriyor. 30 yılı aşkın 
süredir devam eden imar planları ile ilgi-
li problemi hamdolsun çözüme kavuştur-
duk. Mahalle dokusunu bozmadan yatay 
kentsel dönüşümü teşvik edecek yeni imar 
haklarını getirdik. Kim ki Üsküdar’da bir 
imar sorunu var diyorsa, bilin ki sizin ka-
fanızı karıştırmak için yalan söylüyordur. 
Müstakil tapusu olan binalarda dönüşüm 

tüm hızıyla başladı. Boğaz mahallelerimi-
zin tapuları genellikle hisseli ve hissedar-
lar anlaşmadan dönüşüm başlayamıyor. 
Şimdi, ancak imar planları kesinleştikten 
sonra çözülebilecek olan bu soruna da neş-
ter vuruyoruz. Hissedarların aralarında 
anlaşmalarının imkânsız olduğu büyük 
parselleri ifraz ediyor, bölerek küçültü-
yoruz. Şimdiden Belediyenize başvurup 
işlemlerinizi başlatabilirsiniz. Yine bu dö-
nem Üsküdar’ımızda 2B tapu sorununun 
da tamamını çözdük ve 30 yıllık bir prob-
lemi daha ortadan kaldırdık.

Kardeşlerim, 

Biz sizin sorunlarınızı çözmek için uğraşır-
ken, muhalefet işi çıkmaza sürüklemenin, 
sürüncemede bırakmanın mücadelesini 
veriyor. Biliyorsunuz bunlar mahkeme ka-
pısında nöbet tutmayı maharet zanneder. 
Türkiye Uzay Ajansından kamuda başör-
tüsü düzenlemesine kadar milletin hayrı-
na hangi hizmet varsa, hepsini de yargıya 
taşıdılar. Üsküdar’da da aynısını yapıyor-
lar. Üsküdar’ın 33 yıl sonra aldığı imar 
haklarını mahkemeye götürerek iptal et-
tirmeye çalışıyorlar. Ama onlar istemese 
de biz bunu başaracak, hak sahiplerimizi 
asla mağdur etmeyeceğiz. Kanunsa ka-
nun, kararnameyse kararname, yönetme-
likse yönetmelik, ne gerekiyorsa yaparak, 
bu meselenin bizimle Üsküdarlı kardeş-
lerim arasına girmesine artık müsaade 
etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanı olarak, siz-
lerin komşusu olarak, bu tapu meselesinin 
belediyemiz nezdinde sonuna kadar şah-
sen takipçisi olacağım. Buradan büyükşe-
hir ve ilçe belediye başkanlarımıza açıkça 

Bugün gerçekten dolu dolu bir gün geçi-
riyoruz. Önce Karadeniz Ereğli’sindeki 
kardeşlerimizle kucaklaştık. Ardından 
Sakarya’ya giderek oradaki vatandaşları-
mızla dertleştik. Sonra Kocaeli’de, Milli İ-
rade Meydanı’nda bizi bekleyen on binlere 
hitap ettik. Burada ayrıca Kuzey Marmara 
Otoyolunun, 476 milyon dolarlık 44,7 kilo-
metrelik kesimini daha trafiğe açtık. Böyle-
ce toplam uzunluğu 398 kilometreyi bulan 
Kuzey Marmara Otoyolunun bir safhasını 
daha milletimizin istifadesine sunduk. 
Şimdi de Üsküdar’dayız, siz Üsküdarlı kar-
deşlerimle hasret gideriyoruz. Bu saate 
kadar bizleri beklediğiniz için her birinize 
tek tek teşekkür ediyorum. Sabrınız, sev-
giniz, dayanışmanız için sizlerin nezdinde 
tüm Üsküdar’a şükranlarımı sunuyorum. 
İnşallah 31 Mart’a kadar tempomuzu ar-
tırarak sürdüreceğiz. Hep söylediğimiz 
gibi; aşkınan çalışan yorulmaz. Sevdası 
millet olan yorgunluk nedir bilmez. Vatan 
için çarpan yürekler bahane kabul etmez. 
Hizmet ateşiyle yananlara durmak, durak-
samak yakışmaz. Yunus Emre’nin o güzel 
ifadesiyle;

“Biz sevdik aşık olduk,

Sevildik maşuk olduk

Her dem yeni doğarız,

Bizden kim usanası”

Evet… İşte biz de her dem yeniden doğarak, 
sizin şu muhabbetinizden, şu sevdanızdan 
güç-kuvvet-ilham alarak yolumuza devam 
ediyoruz. Evelallah milletinin desteğini, 

duasını alan bir siyasetçiyi durdurabilecek 
hiçbir fani güç yoktur. Milletiyle aynı he-
defe yürüyen, aynı idealleri paylaşan bir 
devlet adamının önünü kesebilecek hiçbir 
engel yoktur. Yeter ki, biz birbirimize sahip 
çıkalım. Yeter ki, biz tarihimizi asla unut-
malıyım. Yeter ki, biz davamıza ihanet et-
meyelim. Yeter ki, biz kardeşliğimize leke 
sürdürmeyelim. Yeter ki, biz gözlerimizi 
hedeflerimizden bir an olsun ayırmayalım. 
Bunları başardığımızda, Allah’ın izniyle ne 
Haçlı artıkları, ne Bizans heveslileri, ne 
de Neo-Nazi bozuntuları bizi yolumuzdan 
alıkoyabilir. Bunun için her fırsatta vatan-
daşlarımıza tarihimizi hatırlatıyoruz. Bu-
nun için milletimize kimliğini, karakteri-
ni, asaletini hatırlatıyoruz. İşte bunun için 
Türkiye’nin yükselişini çekemeyen müs-
tevlilere rabiamızla cevap veriyoruz. Ha-
zır mıyız? Tek Millet… Tek Bayrak… Tek 
Vatan… Tek Devlet. Maşallah, barekallah. 
Üsküdar’a da böylesi yakışır.

Tapu Meselesinin Belediyemiz 
Nezdinde Şahsen Takipçisi 
Olacağım

Kardeşlerim,

İstanbul’da yaptığımız projelerin çoğunun 
merkezi Üsküdar’dır. Marmaray, Avrasya 
Tüneli, Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-
Sancaktepe Metro Hattı, Çamlıca Camii ve 
Küçük Çamlıca’da yapımı tamamlanmak 
üzere olan radyo televizyon kulesi bunlar 
arasındadır. Ayrıca Kadıköy-Kartal-Pen-
dik Tavşantepe Metrosu’nu, Halkalı-Gebze 
Marmaray Yüzeysel Metro Hattı’nı hizmete 
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söylüyorum. İki yıla kadar Üsküdar’daki 
tüm tapu ve imar meselelerini birlikte çö-
zeceksiniz. 

Hiçbir Vatandaşımız 
Unutulduğunu Düşünmesin

Biliyorsunuz Millet Bahçeleri projeleri-
mizle İstanbul’un güzelliğine güzellik ka-
tıyoruz. Başakşehir,  Hoşdere, Baruthane, 
Çırpıcı Millet Bahçelerini ve Kayaşehir 
Millet Bahçesinin birinci etabını İstan-
bul’umuza kazandırdık. Boğaziçi’nin belki 
de en güzel yerinde Nakkaştepe Millet Bah-
çesini de milletimizin hizmetine sunduk. 
Nevmekan Bağlarbaşı ve Nevmekan Sahil 
türünün tek örneği olarak dikkat çekiyor. 
Üsküdar Bilim Merkezi, planeteryumu ve 
gözlem kulesi ile İstanbul’un en büyüğü 
olarak çocuklarımıza, gençlerimize hizmet 
vermeye başladı.  Üsküdar’a 22 yeni park 
yaptık. İlçedeki 6 tarihi eserimizi restore 
ederek, ihyasını sağladık. 26 adet tarihi 
çeşmenin bakım ve onarım çalışmalarını 
tamamladık. 

Sevgili kardeşlerim, 

Şimdi sizlerle samimi bir muhasebe yap-
mak istiyorum. Duyuyorum ki teşkilatı-
mızda, vatandaşlarımızı anlamakta hala 
zorlananlar var. Duyuyorum ki belediye-
lerimizde, vatandaşlarımıza yeterli ihti-
mamı göstermeyenler var. Duyuyorum ki 
milletvekillerimiz arasında, vatandaşımı-
zın ulaşmakta zorluk çektikleri var. Du-
yuyorum ki partimizde, vatandaşımızın 
hissiyatını, derdini, sıkıntısını dinlemek 

istemeyenler var.  Buradan, sizlerin huzu-
runda yürekten gelen bir hissiyatla söylü-
yorum.  Vatandaşımızın gönlünü kıran, 
benim de kalbimi kırmış demektir. Vatan-
daşımızı küstüren, benim dünyamı yer-
le yeksan etmiş demektir. Vatandaşımızı 
ihmal eden, beni tümden hiçe saymış de-
mektir. Vatandaşımıza “of!” diyen, yüzünü 
ekşiten, söz verip tutmayan, görüp selam 
vermeyen, verilen selamı almayan bizden 
değildir. İşte bu kadar açık konuşuyorum. 
Bu söylediklerimin hepsine yürekten ina-
nıyorum ve kendi hayatımda tatbik etme-
ye gayret gösteriyorum. 

Hiçbir vatandaşımız kendini garip hisset-
mesin. Hiçbir kardeşimiz kendisini sahip-
siz görmesin. Hiçbir vatandaşımız unutul-
duğunu düşünmesin. Hiçbir kardeşimiz 
önemsenmediği hissine kapılmasın. Bu 
ülkenin her bir vatandaşının başımız üze-
rinde yeri vardır. Hele hele bugüne kadar 
bizim davamıza gönül vermekten bilfiil ça-
lışmaya kadar her düzeyde katkısı olan kar-
deşlerimize karşı minnet borcumuzu, ne 
yapsak ödeyemeyiz. Eksik yapanların eksi-
ğini tamamlamak, yanlış yapanların yanlı-
şını düzeltmek boynumuzun borcudur.

Biz bu partinin başında olduğumuz sürece, 
AK Parti kapısından tek bir eğri odunun 
girmemesi için var gücümüzle çalışacağız. 
Milletimiz ülkeyi yönetme vazifesini bize 
tevdi ettiği sürece, Dicle nehrinin kıyısın-
daki her kuzunun, yetimlerin her kuruşu-
nun sorumluluğunun hakkını vermek için 
var gücümüzle çalışacağız. Dünyanın nere-
sinde olursa olsun bir vatandaşımızın, bir 
kardeşimizin, bir garibin yardıma ihtiyacı 
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olduğunda yanında bulunmak için var gü-
cümüzle çalışacağız. Milletimizin ve üm-
metin şerefine, namusuna, izzetine halel 
gelmemesi için gerekirse canımız pahası-
na çalışacağız. 

Yeni Zelanda’da terör saldırısı oldu. Cum-
hurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışiş-
leri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile geniş 
bir heyeti bu ülkeye gönderdim. Türk’ün 
elinin uzanmadığı yere kimsenin eli uzan-
maz. Milletimizin ve ümmetin şerefine, 
namusuna, izzetine halel gelmemesi için 
gerekirse canımız pahasına çalışacağız. 

Zaferle değil seferle mükellef olduğumu-
zun bilinciyle, mücadelemizi verirken ön-
ce imkânımıza değil imanımıza bakacağız. 
Sizlerden diğer alanlardaki mücadele-
mizle birlikte bu mücadelemize de destek 
vermenizi bekliyorum. Çünkü bu, ancak 
sizlerle birlikte hareket edersek başarabi-
leceğimiz bir sorundur. İnşallah, 31 Mart 
akşamı seçimi sağ-salim atlattıktan sonra, 
tüm bu hususları enine boyuna düşün-
mek, konuşmak, tedbirini almak için vak-
timiz ve fırsatımız olacak. 

Kardeşlerim,

İnşallah sizlere hizmet mücadelemizi “Te-
vazu, samimiyet ve gayret” ile 31 Mart’tan 
sonra da devam ettireceğiz. Bunun için 
tecrübeleri, çalışkanlıklarıyla temayüz 

etmiş arkadaşlarımızı sizlerin huzuruna 
çıkardık. Büyükşehir Belediye Başkanlı-
ğında adayımız, Bakan, Başbakan ve Mec-
lis Başkanı olarak, ömrü İstanbul’a ve tüm 
Türkiye’ye hizmetle geçmiş bir isim olan 
Binali Yıldırım kardeşimizdir. Sizler onu 
çok iyi tanıyorsunuz. Üsküdar adayımız 
ise 5 yıldır sizlere, Üsküdar’a hizmet eden 
Hilmi Türkmen kardeşimdir. Ben her iki 
adayımızı da sizlere emanet ediyorum.

Şimdi Üsküdar’a sormak istiyorum.

Üsküdar!..

31 Mart’ta hizmet siyasetine devam diyor 
muyuz?

Üsküdar!..

31 Mart’ta gönül belediyeciliğine destek 
veriyor muyuz?

Üsküdar!..

31 Mart’ta memleket işi gönül işi diyor 
muyuz?

Üsküdar!..

Büyükşehirde Binali Yıldırım’a, ilçemizde 
Hilmi Türkmen’e sahip çıkıyor muyuz?

Rabbim sizlerden razı olsun. Belediye baş-
kan adaylarımızı sizlere emanet ediyorum.

Turnam var gel Eskişehir ilinden

Türkü söyle Yunus Emre dilinden

Hiç ayrılma Osman Gazi yolundan

Canıma can katan can Eskişehir

Bir başka güzelsin sen Eskişehir

Eskişehir!..

Güzel Eskişehir!.. Toprağı verimli, havası 
temiz, ırmağı coşkun Eskişehir!.. Sanayisi 
üretken, ticareti bereketli, insanı çalışkan 
Eskişehir!.. Asırlardır gönül coğrafyamızın 
dört bir yanından gelen kardeşlerimizi bağ-
rına basan Eskişehir!.. Sultan Alparslan’ın 
gazilerinin, Malazgirt’in üzerinden üç yıl 

İlk Yerli Otomobil Devrim,
Yerli ve Milli Olmayanlarca 

Sabote Edildi

Eskişehir Mitingi | Eskişehir | 21 Mart 2019
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edildi.  Nuri Demirağ’ın başına gelenlerin 
en önemli sebebi, dönemin tek parti yöne-
timinin kendisini rakip olarak görmesidir. 
Demiryolları inşaatlarının, biz hükümete 
gelene kadar adeta dondurulmuş olması-
nın sebebi, milletimize bu hesaplı, hızlı ve 
konforlu ulaşım aracının çok görülmüş 
olmasıdır. 

Rahmetli Menderes GAP için Amerika’ya 
kredi aramaya gittiğinde, “Biz Fırat ve Dicle 
üzerine baraj yapılmasını istemiyoruz” ce-
vabıyla karşılaşmıştır. Bu ülke, Keban Ba-
rajına, “Kurbağalara göl mü yapıyorsunuz, 
elektriği toprağa mı vereceksiniz” diyerek 
karşı çıkacak kadar vizyonsuz liderler gör-
müştür. CHP sözcüleri “Bu kadar enerjiyi 
toprağa mı vereceksiniz” ifadeleriyle se-
nelerce Keban Barajını eleştirmişlerdir. 
İstanbul’a, bugünkü 15 Temmuz Şehitler 
Köprüsü yapılırken, “Buradan mutlu azın-
lık geçecek” diyecek kadar kendi halkın-
dan nefret eden bir zihniyet yıllarca bu ül-
kenin yakasından düşmemiştir. Aynı kafa, 
Fatih Sultan Mehmet Köprüsüne de, Yavuz 
Sultan Selim Köprüsüne de, Marmaray’a 
da, Avrasya Tüneline de, hızlı trenlere de, 
bölünmüş yollara da, daha pek çok esere 
de karşı çıkmıştır. Niye biliyor musunuz? 
Çünkü yapılan işlere onların hayalleri bile 
yetişemiyor da ondan…

Büyükşehir Belediye Başkanlığımdan baş-
layarak, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı 
döneminde ülkenin-milletin hayrına han-
gi işe başlamışsak, istisnasız hepsinde de 
bunları karşımızda bulduk. Şimdi savun-
ma sanayinde hamleler yapıyoruz, ya ya-

lan, ya yanlış ithamlarla önümüzü kesme-
ye çalışıyorlar. Eskişehir bu noktada önem-
li bir merkezdir. Burada ne var? TEİ var. 
TEİ, uçaklarımızın, helikopterlerimizin 
motorlarını yapacak. Dünyanın en büyük 
10 projesinden 6’sını ülkemizde hayata ge-
çiriyoruz, her birini ayrı ayrı sabote etmek, 
hiç olmadı karalamak için var güçleriyle 
uğraşıyorlar. Ellerinden gelse Türkiye’yi 
yeniden siyasette kişiliksiz, ekonomide 70 
sente muhtaç, savunma sanayiinde de tü-
müyle dışarıya bağımlı hale getirecekler. 
Ama beyhude çabalıyorlar. Bu millet bir 
daha o sefalet günlerinin geri gelmesine 
asla izin vermeyecek. Bu millet bir daha o 
darbe ve vesayet dönemlerinin hortlaması-
na izin vermeyecek. Bu millet bir daha ne 
demokrasisinden, ne ekonomisinden, ne 
de diğer kazanımlarından geriye gidilme-
sine izin vermeyecek.

Ülkemize ve milletimize şaşı bakan kim 
varsa, hepsi de seçimleri bekliyor. Sanıyor-
lar ki, seçimlerden sonra kendilerine gün 
doğacak. Şimdi burada, Eskişehir’de öyle 
bir ahitleşme yapalım ki, hepsinin de heve-
si kursağında kalsın. 

Hazır mıyız?

Eskişehir!..

31 Mart’ta şehrine ve ülkene sahip çıkıyor 
musun?

Eskişehir!..

31 Mart’ta milli iradeye sahip çıkıyor musun?

geçmeden, 1074’te fethettiği Eskişehir!.. 
“İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” şiarını bize 
miras bırakan Şeyh Edebali’nin yurt edin-
diği Eskişehir!.. Osman Gazi’nin cihan dev-
leti rüyasına yoldaş olan Eskişehir!..

“Sufilere sohbet gerek

Ahilere ahret gerek

Mecnunlara leyla gerek

Bana seni gerek seni” 

İşte böyle diyen Yunus Emre gibi özlem 
duyduğum Eskişehir!.. Nice gazilerin, ni-
ce şehitlerin makamına ev sahipliği yapan 
Eskişehir!.. Nasreddin Hoca gibi bir gönül 
sultanını dünyaya armağan eden Eskişe-
hir!.. İstiklal harbinde muzaffer ordula-
rımızın Allah Allah nidalarıyla düşmanı 
önüne katıp kovalamasına şahit olan Es-
kişehir!.. Adı eski olan ama kendi hiçbir 
zaman eskimeyen, hep kendini yenilemeyi 
bilen Eskişehir!.. Seni yürekten selamlıyo-
rum Eskişehir!.. 

Alpu’yu, Beylikova’yı, Çifteler’i, 
Günyüzü’nü, Han’ı, İnönü’yü, 
Mahmudiye’yi, Mihalgazi’yi selamlıyorum. 
Mihalıççık’ı, Odunpazarı’nı, Sarıcakaya’yı, 
Seyitgazi’yi, Sivrihisar’ı, Tepebaşı’nı se-
lamlıyorum. 

Bugün Balkanlar’dan Türkistan’a kadar 
muazzam bir coğrafyanın sevinçle karşıla-
dığı Nevruz günü…

Dağlar yeşile büründü

Bugün nevruz bayramıdır

Bahar eyyamı göründü

Bugün nevruz bayramıdır

Cümle canlar yazı gördü

Ağaçlar secdeye vardı

Aşıklar murada erdi

Bugün Nevruz bayramıdır

Biz de buradan, Eskişehir’den başlayarak 
tüm Anadolu’nun, tüm coğrafyamızın Nev-
ruz Bayramını tebrik ediyoruz. 

İlk Yerli Otomobilimiz Olan 
Devrim’i Bu Topraklarda Ürettik

Kardeşlerim, 

Eskişehir, şehirlerden bir şehir değildir. Bu 
topraklar, Aziz Mahmud Hüdayi’yi, Şeyh 
Şücaeddin-i Veli’yi, Dursun Fakih’i yetiş-
tiren topraklardır. Burası, Seyyid Battal 
Gazi’nin şehit düştüğü topraklardır. Bura-
sı, Milli Mücadele ruhunun istiklal aşkıyla 
şahlandığı topraklardır. 

İlk yerli otomobilimiz Devrim’i bu toprak-
larda ürettik. Fakat ne hazindir ki bu pro-
je, tıpkı Nuri Demirağ’ın uçak fabrikası 
gibi, tıpkı Nuri Killigil’in modern silah ve 
cephane fabrikası gibi, yerli ve milli olana 
tahammül edemeyenler tarafından sabote 
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Kurşunlu Külliyesinden Odunpazarı Ka-
racaşehir Camiine, Seyitgazi ilçemizdeki 
Seyit Battal Gazi Külliyesinden Günyüzü 
Kuzuören Camiine kadar 72 ata yadigârı 
eserimizin restorasyonunu yaptık. Odun-
pazarı Sivrioğlu Camii ve Sivrihisar Aziz 
Mahmut Hüdai Camiinin restorasyon ça-
lışmaları devam ediyor. Şimdi tarihimize 
sahip çıkma noktasında bir adım daha atı-
yoruz. Yıllık 150 bin kişinin ziyaret ettiği 
Cumhuriyet Tarihi Müzesinin restorasyo-
nunu, teşrifatını hamdolsun tamamladık. 
Adeta mezbelelik durumundaki bu müze-
yi yeniden ayağa kaldırdık. Birilerinin “ka-
pattılar-açmazlar” dediği bu eseri yeniden 
sizlerin istifadesine sunuyoruz. 

Ulaşımda, 90 kilometreden devraldığımız 
bölünmüş yol uzunluğunu 224 kilometre 
ilaveyle 311 kilometreye çıkardık. Yapımı 
devam eden Eskişehir Sarıcakaya yolunu, 
Eskişehir-Alpu-Mihalıççık yolunu ve An-
kara-Polatlı-Sivrihisar yolundaki çalışma-
ları bu yıl tamamlıyoruz. Şehir Hastanesi 
yolundaki çift köprülü kavşağı ve her iki 
yöndeki yan yolu yaptık.  Ayrıca, Yunus 
Emre Hastanesine ulaşım için yaptığımız 
bağlantı köprüsünü de bu yıl tamamlıyo-
ruz. Sivrihisar Eskişehir Bozöyük Yolu, 
Sivrihisar-Emirdağ ayrımı-Afyon yolu ve 
Ankara-Eskişehir ayrımı-Mahmudi-
ye-Çifteler yolundaki kalan kesimleri 
iki yıla kadar tamamlıyoruz. Bu yolun 
güzergâhındaki Kanlıpınar mevkiinde 
bir alt geçit yapacağız.

Bay Kemal’in Hatay   
Yalanı Ortaya Çıktı

Eskişehir’i önce Ankara’yla,  sonra 
Konya’yla, İstanbul’la, Bilecik, Sakarya ve 
Kocaeli ile yüksek hızlı trenle bağladık. 
Böylece Eskişehir’i, hızlı trenlerin kavşa-
ğında, Anadolu’nun tam ortasında bir ray-
lı sistemin merkezi haline getirmiş olduk. 
Etüt çalışmaları devam eden Eskişehir-
Kütahya-Afyonkarahisar-Isparta- Antalya 
hızlı tren projesiyle, şehrimizin hızlı tren 
ağı genişleyecek. Ayrıca, mevcut demir-
yollarımızı da modernize ediyoruz. Eski-
şehir-Kütahya-Balıkesir hattını elektrikli, 
sinyalli hale getirme çalışmalarını bu yıl 
tamamlıyoruz. 

Son 17 yılda 9 baraj ve 8 göleti Eskişehir’e 
kazandırdık.  Bay Kemal, bundan haberin 
var mı? O senin kılavuzların var ya, onlara 
sor. Bay Kemal Hatay için ne dedi biliyor 
musun? Şu yalana bak, “Açtım belediye 
başkanına sordum. Hatay’da bunların yap-
tığı baraj var mı?” O da demiş ki “Burada 
baraj yok ki.” Belediye başkanın da sana 
baka baka kararıyor. Hatay’da 7 baraj var, 
bunun 6’sını biz yaptık. Ama adam yalan-
cı… Aynı şey Eskişehir için de geçerli, ba-
rajlar ortada. 

İnönü Aşağı Kuzfındık Barajı ile 25 bin de-
kar arazi sulanıyor. Beylikova Depolama 
Tesisi ile 9 bin dekar mümbit arazi suyla 
buluştu. Sivrihisar Nasrettin Hoca Barajı 
ile 8 bin dekar araziyi sulamaya açtık. Gök-
pınar Barajı ile 80 bin dekar arazi daha 
suyla buluşacak. İnşaatları süren Sarıca-

Eskişehir!..

31 Mart’ta istiklaline ve istikbaline sahip 
çıkıyor musun?

Eskişehir!..

31 Mart’ta hizmet siyasetine, eser siyase-
tine, yatırım ve kalkınma siyasetine sahip 
çıkıyor musun?

Eskişehir!..

31 Mart’ta gönül belediyeceliğine sahip çı-
kıyor musun?

Rabbim hepinizden razı olsun. 

Eskişehir’i 2019 Türk Dünyası 
Eğitim Başkenti Olarak İlan Ettik

Kardeşlerim,

Biz ülkemizi ve Eskişehir’i sadece aşkla 
sevmekle kalmadık, aynı zamanda tarihte 
eşi benzeri görülmemiş hizmetlere de ka-
vuşturduk. Bay Kemal ne diyor? “17 yıldır 
ne yaptınız?” Bu adam herhalde bakar kör. 
Son 17 yılda Eskişehir’e toplam 22 milyar 
(katrilyon) liralık yatırım yaptık. Eğitim-
de, 2 bin 907 adet yeni derslik inşa ettik. 
Eskişehir’e üçüncü devlet üniversitesini, 
Eskişehir Teknik Üniversitesini kurduk. 
Yükseköğrenim öğrencileri için 9 bin kişi 
kapasiteli yurtlar açtık. 

Birkaç yıla kadar Eskişehir ve Sivrihisar’da 
toplamda 4 bin 500 kişilik 4 adet yurt bi-
nası daha açıyoruz. 

Şehrimize, 33 bin seyirci kapasiteli bir stad-
yum, Eskişehir Gençlik Merkezi ve Spor 
Salonu inşa ettik, kapalı yüzme havuzu-
nun yapımı sürüyor. Buranın büyükşehir 
belediye başkanı bırakın böyle stat yapma-
yı, Eskişehirspor’a bile zerre kadar sahip 
çıkmıyor. Bir desteği yok. Eskişehirspor’un 
şu an desteğe ihtiyacı var. Peki buradaki 
belediye başkanının böyle bir derdi var 
mı? Halkıyla bütünleşemeyen bir beledi-
yecilik olmaz.

Eski stadın yerine yapacağımız Millet 
Bahçesi’nin yapımına başladık, bu yıl için-
de de inşallah bitiriyoruz. 

Eskişehir’i 2019 Türk Dünyası Eğitim Baş-
kenti olarak ilan ettik. Türk Dünyası Kül-
tür Başkenti olduğu dönemde pekçok kalı-
cı eser kazandırdığımız Eskişehir’e, eğitim 
alanında da önemli hizmetler getireceği-
mize inanıyorum. 

Eskişehirli ihtiyaç sahiplerine, şehit yakın-
larımıza, engellilerimize toplam 800 mil-
yon (trilyon) lira tutarında sosyal yardım 
yaptık.

Sağlıkta, Eskişehir’e 1.081 yataklı Şehir 
Hastanemizle ve 600 yataklı Yunus Emre 
Eğitim-Araştırma Hastanemizle birlikte 
toplam 23 tesis kazandırdık. Sivrihisar 
Devlet Hastanemizi, 40 yataklı bir ek bina 
yaparak büyütecek, Kırka’ya da entegre 
hastane kazandıracağız.

Eskişehir’de 9 bin 827 konut projesini ha-
yata geçirdik. İmar barışıyla 84 bin vatan-
daşımızın sorununu çözdük.



Recep Tayyip ERDOĞAN

275274

Yeni Türkiye Vizyonu | YENİDEN DİRİLİŞ YOLUNDA-4

Eskişehir!..

31 Mart’ta büyükşehirde ve ilçelerde eser 
siyaseti, hizmet siyaseti diyor musun?

Eskişehir!..

31 Mart’ta Cumhur İttifakıyla yepyeni bir 
dönemin müjdesini veriyor musun?

Maşallah… Eskişehir şimdiden değişimin 
kararını vermiş…  Hayırlı olsun. 

Bekamıza Göz Dikenlere   
Karşı Savaşıyoruz

Kardeşlerim,

Türkiye’yi sadece 81 vilayetinden ibaret 
görenler, zahirde doğru ama esasta eksik 
bir tespit yapmış olur. Türkiye, bu cesa-
metinin gerisinde çok büyük bir medeni-
yet ve kültür coğrafyası ile oralarda yaşa-
yan milyarlarca kardeşini de temsil eden 
bir ülkedir. Ülkemizin sınırları ile gönül 
dünyamızın sınırlarının farkını bilme-
yene bazı hususları anlatmak mümkün 
değildir. Mesela bunlar bizim Balkanlar-
la, Kafkasya’yla, Doğu Avrupa’yla, Orta 
Asya’yla, Güney Asya’yla, Kuzey Afrika’yla, 
Afrika’yla, Ortaoğu’yla niçin ilgilendiğimi-
zi bilmezler. Mesela bunlar bizim ilgi ala-
nımızın Güney Amerika’ya, Karayiplere, 
Asya’nın derinliklerine kadar uzanıyor ol-
masına akıl erdiremezler. Bütün bunların 
gerisindeki büyük resmi göremedikleri 
için de, Yeni Zelanda’daki bir katilin nasıl 

olup da kinini, nefretini, zehrini ülkemize 
ve milletimize boşalttığını da anlayamaz-
lar. Ülkemizde bazıları tarihini bilmiyor, 
bildiğini sandıklarından da utanıyor ola-
bilir. Ama elin oğlu çıkıyor, sembollerle, 
isimlerle, rakamlarla kendi tarihimizin 
anlamını tüm dünyaya gösteriyor. Üstelik 
de bunu öyle kanlı bir şekilde yapıyor ki, 
verdiği mesajın üstünün kapatılmasına 
imkân kalmıyor. 

Biz ‘beka meselesi’ dediğimizde, Bay Ke-
mal çıkıyor, “Türkiye’nin beka sorunu mu 
var” diyor. HDP’nin Eş Genel Başkanı da 
Eruh’ta çıkıyor, “Türkiye’nin beka meselesi 
var mı?” deyince vatandaşlar “evet” cevabı 
veriyorlar. Bundan daha açık bir cevap ola-
bilir mi? Biz Suriye’de o terör koridorunda 
kimlerle savaştık? Bekamıza saldıranlarla 
savaşmadık mı? Biz, Cudi’de, Gabar’da, 
Tendürek’te, Kandil’de kimlerle savaştık? 
Bu ülkenin istiklaline ve istikbaline göz 
dikenlerle değil mi? İşte bu bir beka müca-
delesidir. Bununla dalga geçenler, eli kanlı 
bir katilin mesajları karşısında hala türkü-
ler çağırmaya devam edebiliyorlar.

Bir de Bay Kemal, utanmadan “İslam dün-
yasından kaynaklanan terör” diyor. Bu söz-
leriyle, Avusturyalı ırkçı senatörle aynı dili 
kullanıyor.  Senin o senatörden ne farkın 
var. Bir de utanmadan, sıkılmadan üç tane 
adamını Yeni Zelanda’ya gönderiyorsun. 
Niye? Dostlar alışverişte görsün. Çünkü 
AK Parti ve Cumhurbaşkanı oraya ekip 
gönderdi ya… CHP’ye gönül veren inançlı 
kardeşlerime özellikle onu söylüyorum. 
Gelin, 31 Mart’ta artık bu devranı geri çe-
virelim, CHP’yi bu adamdan kurtaralım.

kaya Laçin Barajı ile Tepebaşı Gündüzler 
Barajı ile 16 bin dekar araziyi daha sulama 
sistemine katıyoruz.  Seyitgazi ilçesinde 
Gökbahçe Göleti ve Mihalıçcık ilçesinde 
Güreş Göletlerini de şehrimize kazandı-
rıyoruz.

Bugüne kadar inşa ettiğimiz 26 sulama 
tesisi ile Eskişehir’de 105 bin dekar zirai 
araziyi sulamaya açtık. Eskişehirli çiftçi-
lerimize bugüne kadar toplam 1,6 milyar 
lira tutarında tarımsal destek verdik. Kır-
sal kalkınma desteklemeleri kapsamında 
Eskişehir’e 65,3 milyon lira hibe ödeyerek, 
185 tarımsal tesisin kurulmasını veya mo-
dernize edilmesini sağladık. Tarımsal veri-
mi artırmak için Eskişehir’de Alpu, Gün-
yüzü Ayvalı ve İnönü Ovalarını sit alanı 
olarak koruma altına aldık.

Eskişehir’de son 17 yılda bir teknopark, 
19 ar-ge merkezi ve 2 tasarım merkezi kur-
duk. Sivrihisar’da Organize Sanayi Bölge-
sini faaliyete geçirmek için çalışmalarımı-
zı yürütüyoruz.

Şimdi sizlere bir müjde vermek istiyorum. 
Anadolu Üniversitemiz bünyesinde Ulusal 
Raylı Sistem Araştırma ve Test Merkezi ku-
ruyoruz. Projesi, bütçesi, yeri, her şeyi ha-
zır; Rektörümüz Şafak Hoca, süreci adım 
adım bizzat takip ediyor. İnşallah merke-
zin temelini bu yaz atıyor, önümüzdeki yıl 
bitmeden de açılışını gerçekleştiriyoruz. 
Hızlı tren, konvansiyonel tren ve metro va-
gonlarımızın testlerini artık yurt dışında 
yapmak zorunda kalmayacağız. Tabii bu 
merkez aynı zamanda sektörle ilgili pek 
çok yatırımı da çevresinde toplayacak. Bu 

merkezin ülkemize yıllık 1,5 milyar (kat-
rilyon) lira civarında bir katkı sağlamasını 
bekliyoruz. Şimdiden şehrimize hayırlı ol-
masını diliyorum. 

Bir başka müjdemiz TEİ TUSAŞ Motor Sa-
nayiyle ilgilidir. Türkiye’nin ilk 2 bin bey-
gir gücündeki helikopter motoru TUSAŞ’a 
teslim edildi. Bu motorlardan 236 adet ü-
retilerek helikopterlerimizde kullanılacak. 
Ayrıca milli jet motorumuzun komponent 
test altyapısıyla ilgili 95,5 milyon dolarlık 
yatırımı da temel atma aşamasına getirdik. 
TEİ TUSAŞ Motor Sanayi, son beş yılda 
Eskişehir’de 220 milyon dolarlık yatırım 
yaptı. Bay Kemal, işte 17 yılda bunları yap-
tık. Biz senin gibi yalanla uğraşmıyoruz, 
üretimle ve yatırımla uğraşıyoruz. 

Bu yatırımlarla şehrimizde 1.670 ilave 
istihdam sağladı. Yeni yatırımlarla, bu is-
tihdam katlanarak artacaktır. Şimdiden 
şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Es-
kişehirli yatırımcılarımızı 11,7 milyar 
(katrilyon) liralık yatırım teşvikiyle des-
tekleyerek, toplamda 31 bin kişilik ilave 
istihdam oluşturduk. Şehrimizdeki 62 bin 
iş yerimize toplam 1,3 milyar (katrilyon) 
liralık SGK prim teşviki verdik. Odunpa-
zarı, Tepebaşı, Çifteler, Mahmudiye, Alpu, 
İnönü, Sivrihisar ve Beylikova’ya doğalgaz 
arzını sağladık. İnşallah önümüzdeki dö-
nemde Eskişehir’i yeni yatırımlarla geliş-
tirmeye devam edeceğiz.

Eskişehir!..

31 Mart’ta gönüller kazanarak yolumuza 
devam etmeye hazır mıyız?
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Bir de utanmadan “İslam dünyasından 
kaynaklanan terör” ifadeleriyle bu katil-
lere lojistik destek veriyorlar. Hâlbuki tek 
başına bu hadise dahi bize, Bir olmamız, 
İri olmamız, Diri olmamız, Kardeş olma-
mız, hep birlikte Türkiye olmamız gerekti-
ği gerçeğini göstermeye yeterlidir. Seçim-
lerde terör örgütleri dahil bulabildikleri 
herkesle ittifak kuranların, bu durumdan 
çıkartacağı ders, rabimazın yanında oldu-
ğunu ilan etmekten ibarettir. Eskişehir’den 
öyle bir tekrar edelim ki, duymayan kulak, 
titremeyen yürek kalmasın. Tek Millet… 
Tek Bayrak… Tek Vatan… Tek Devlet.

Tabii milletimizin değerlerinin düşmanı 
olanlar bunları bilmez. Ezanımızın ve İs-
tiklal Marşımızda ona yüklenen misyonun 
farkında olmayanlar bunları bilmez. Bay-
rağımıza rengini veren şehit kanlarının 
mübarekliğine inanmayan bunları bilmez. 
Devletsiz kalmanın ne anlama geldiğini, 
çevresindeki bunca örneğe rağmen hala 
anlamamış olan bunları bilmez. Ama ham-
dolsun, milletimiz bunların hepsini de bili-
yor ve rabiamıza dört elle sarılıyor. 

Şu kalan 9 gün çok çalışalım. İnşallah 31 Mart 
akşamı Eskişehir’den müjdeyi bekleyelim mi? 

Şimdi sizlerle bir ahitleşme yapalım:

Eskişehir!..

31 Mart’ta tercihini hizmet siyasetinden 
yana kullanıyor musun?

Eskişehir!..

31 Mart’ta değerlerine sahip çıkarak Bü-
yük ve Güçlü Türkiye yolunda ilerlemeye 
devam ediyor musun?

Eskişehir!..

31 Mart’ta tevazu, samimiyet ve gayretle, 
memleket işi gönül işi diyor musun?

Eskişehir!..

31 Mart’ta Cumhur İttifakının yanında yer 
alıyor musun?

Rabbim hepinizden razı olsun.  Eskişehir’e 
güveniyorum. Sizlere güveniyorum. 

Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayla-
rımızı size emanet ediyorum.

Bir gider de beş ardıma bakarım

Gözlerimden kanlı yaşlar dökerim

Hem ayrılık hem hasretlik çekerim

A derdi koyak, ben derdime yanarım

Uzak gitmem Kütahya’dan dönerim

Kütahya!..

Kavuşturana şükür Kütahya!.. Yine çok gü-
zelsin Kütahya!.. Kader ortağım, can yol-
daşım Kütahya!.. Davamızın vefa abidesi 
Kütahya!... Bugün seni aşkla selamlıyorum 
Kütahya! Medeniyetimizin gözbebeği Kü-
tahya!.. Toprağından tarih fışkıran Kütah-
ya!.. Süleyman Şah’ın emaneti Kütahya!.. 

CHP’de Bugün Kandil’dekilerin 
Hatırı, Gazi’nin Hatırından Çok 

Daha Fazla Sayılıyor

Kütahya Mitingi | Kütahya | 21 Mart 2019



Recep Tayyip ERDOĞAN

279278

Yeni Türkiye Vizyonu | YENİDEN DİRİLİŞ YOLUNDA-4

seçimleri atlatmak zorundadır. Suriye’deki 
operasyonlarımızı sürdürmek için bu se-
çimden güçlü çıkmalıyız. Güneyimizde ku-
rulan terör koridorunun önünü tamamen 
kesmek için bu seçimden güçlü çıkmalıyız. 
Son günlerde biti tekrar kanlanan bölücü 
örgüte Kandil’i, Sincar’ı, bulunduğu her 
yeri mezar etmek için bu seçimden güçlü 
çıkmalıyız. “Boğazın ötesine geçmeyin” di-
yen alçaklara hadlerini bildirmek için bu 
seçimden güçlü şekilde çıkmalıyız. Ezan 
ve bayrak düşmanlarına ders vermek için 
bu seçimden güçlü şekilde çıkmalıyız. Mil-
letimize kurulan tuzakları sahiplerinin 
başına geçirmek için sizlerden sandıklara 
sahip çıkmanızı istiyorum. Hepimiz san-
dığa gideceğiz. Sandığa gitmeyen dost, 
ahbap, yaran varsa, onları da alıp götürece-
ğiz. Sandığa gitmek istemeyenlere “Bu bir 
beka meselesidir” diyeceğiz. Kütahya’dan 
tıpkı 24 Haziran’da olduğu gibi yine ta-
rihi bir rekor bekliyorum. Zaferin şehri 
Kütahya’dan daha öncekileri gölgede bıra-
kacak çok büyük bir zafer bekliyorum.

Hazır mıyız?

Kütahya!..

31 Mart’ta sandığa sahip çıkıyor musun?

Kütahya!..

31 Mart’ta kardeşliğine sahip çıkıyor musun?

Kütahya!...

31 Mart’ta demokrasiye sahip çıkıyor muyuz?

Kütahya!...

31 Mart’ta gönül belediyeciliğine evet di-
yor musun?

Kütahya!...

31 Mart’ta mührü AK Parti’ye vuruyor musun?

Maşallah, Barekallah… 31 Mart Zaferimiz 
şimdiden kutlu olsun. 31 Mart Demokrasi 
bayramımız şimdiden kutlu olsun. Rab-
bim hepinizden razı olsun.

Kardeşlerim,

Bugün biliyorsunuz 21 Mart Nevruz Bay-
ramı... Kütahya’yla beraber tüm milletimi-
zin, bugün Nevruz coşkusunu yüreğinde 
hisseden coğrafyamızdaki tüm kardeşle-
rimizin Nevruz Bayramını tebrik ediyo-
rum. Orta Asya’dan Balkanlara kadar çok 
geniş bir coğrafyada kutlanan Nevruz’un 
tüm insanlık için hayırlara vesile olması-
nı diliyorum.

Nevruz; bolluğun, bereketin, baharın 
bayramıdır. Nevruz; dayanışmanın, mu-
habbetin, yeni başlangıçların bayramıdır. 
Nevruz; kardeşliğin, sevginin, kalplerde 
yeşeren umutların bayramıdır. Nevruz; 
toprakla beraber gönüllere düşen cemre-
lerin bayramdır. Nevruz’un temsil ettiği 
bu değerlere uygun olarak kutlanması çok 
önemlidir. Her kim 21 Mart’ı şiddetin, te-
rörü övmenin vasıtası haline getiriyorsa, 
o Nevruz’a ihanet içindedir. Her kim bu 
güzel günü kavgayla, provokasyonla sokak 
terörüne kurban ediyorsa, o Nevruz’un 

Kuruluşun ve kurtuluşun şehri Kütahya!.. 
Merhum Başbakan Adnan Menderes’in 
şehri Kütahya!.. Demokrasinin, milli irade-
nin şehri Kütahya!.. Seni bir kez daha hür-
metle selamlıyorum Kütahya! 

Buradan, tüm Kütahya’yı, Kütahyalı tüm 
kardeşlerimi selamlıyorum. Altıntaş’ı, 
Aslanapa’yı, Çavdarhisar’ı, Domaniç’i, 
Dumlupınar’ı selamlıyorum. Emet’e, 
Gediz’e, Hisarcık’a, Pazarlar’a, Simav’a, 
Şaphane’ye, Tavşanlı’ya gönülden selamla-
rımı gönderiyorum.

Şehitler diyarı Kütahya’dan Dumlupı-
nar’daki şehitlerimiz başta olmak üzere, 
İstiklal Savaşımızın şehitlerini, aziz mille-
timizin tüm aziz şehitlerini bir kez daha 
rahmetle yâd ediyor, Allah onlardan razı 
olsun diyorum. Rabbim, Sevgili Habibinin 
Liva-ül Hamd ismiyle müsemma sancağı 
altında bizleri haşr-u cem eylesin. Birkaç 
gün önce 104’üncü yıldönümünü kutladı-
ğımız Çanakkale Zaferimizin kahramanla-
rına bir kez daha Rabbimden rahmet niyaz 
ediyorum. 

Kütahya bizim iftihar kaynağımız. Kütahya 
bizim gurur vesilemiz. Kütahya bizim yol-
daşımız, sırdaşımız, kara gün dostumuz. 14 
aylık hasretin ardından tekrar Kütahya’da 
olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyo-
rum. Öncelikle sizlere şükran borcumu ö-
demek istiyorum. Sizlere vefanız için şöyle 
gönülden teşekkür etmek istiyorum. Ham-
dolsun Kütahya 24 Haziran’da da yine bizi 
yalnız bırakmadı. Tıpkı 1946 seçimlerinde 

Merhum Menderes’e sahip çıktığı gibi, bir 
dönem vekillğini yapan Menderes’i her dö-
nem mebusu bildiği gibi, Kütahya bizi de 
hep bağrına bastı. 2002’den beri Kütahya 
milli iradenin, AK Parti’nin kalesi oldu. 
Girdiğimiz 14 seçimin tamamında Kütah-
ya rekorlara, zaferlere, her biri öncekinden 
ihtişamlı başarılara imza attı. 24 Haziran 
seçimlerinde Kütahya yine geleneğini boz-
madı. Yüzde 71,5 ile şahsıma ikinci kez 
Cumhurbaşkanlığı görevini veren siz Kü-
tahyalı kardeşlerime şükranlarımı sunuyo-
rum. Yüzde 55 ile AK Partiyi açık ara şam-
piyon yaptığınız için her birinize ayrı ayrı 
teşekkür ediyorum. Rabbim hepinizden 
razı olsun. Rabbim bu sevdayı, bu dayanış-
mayı, aramızdaki şu aşkı daim eylesin.

Şimdi önümüzde 31 Mart seçimleri var. 
Unutmayın sadece 9 gün kaldı. Bu seçim-
leri de başarıyla atlatmamız gerekiyor. 31 
Mart seçimlerinden de alnımızın akıyla 
çıkmamız gerekiyor. 

Kandil’i, Sincar’ı Bölücü Örgüte 
Mezar Etmek İçin, Bu Seçimden 
Güçlü Çıkmalıyız

Bakmayın siz muhalefetin 31 Martı önem-
sizleştirmesine… Bakmayın siz onların bu 
seçimleri basit, sıradan, önemsiz göster-
mesine… 31 Mart Türkiye’nin en kritik se-
çimlerinden biridir. Bu seçimler sadece be-
lediye değil, aynı zamanda beka seçimidir. 
Türkiye, yine tarihi bir zaferle, yine ken-
disine yakışan bir demokrasi şöleniyle bu 
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resim çektirmez. Millete en ufak saygısı 
olan bir parti, “Oy yoksa yol da yok, hizmet 
de yok” diyen kibir kulesini Belediye Baş-
kanlığında tutmaz.

Kardeşlerim,

Mevcut yönetimi altında CHP’nin; ne Cum-
huriyetle, ne Atatürk’le hiçbir bağı yoktur. 
CHP’de bugün Kandil’dekilerin hatırı, 
Gazi’nin hatırından çok daha fazla sayılı-
yor. Eş başkanların sözü; hem CHP’de, hem 
de İttifak ortaklarında, Bay Kemal ve Ha-
nımefendiden daha fazla geçiyor. HDP’li eş 
başkanlar bu karanlık ittifak için, ittifakın 
başarısı için Bay Kemal’den de, Hanıme-
fendinde daha fazla çalışıyor. Bay Kemal 
ve Hanımefendi bir iki salon toplantısıyla 
günü geçiştirmeye çalışırken, HDP’li eş 
başkanlar İttifak’ın Ankara-İstanbul Bü-
yükşehir Adayları için sürekli propaganda 
yapıyor. Bakınız, ekranlardaki görüntüler-
de de izlediğiniz gibi, bunlar hem zillet, 
hem illet... İşte ne diyor? İstanbul’da kaza-
nırsan, Ankara’da kazanırsan, kim kazan-
dırdı diyecek? HDP kazandırdı diyecek. 
Adamlardaki cesarete bak ya. Bu ne de-
mektir? Ey CHP, ben seni adam yerine koy-
muyorum demektir. Biz varsak sen varsın, 
biz yoksak sen yoksun. Bay Kemal, sen ne 
işe yararsın? İşte böyle eş başkanlar posta-
yı koyuyor, Bay Kemal ile Hanımefendiye 
haddini bildiriyor. Eş başkanın bu nobran 
dili karşısında, bu tehditleri karşısında da 
İttifakın hiçbir adayından ses çıkmıyor, 
tepki yükselmiyor.

Şimdi soruyorum? Böyle bir ittifaktan, 
böyle bir ortaklıktan millete fayda gelir 

mi? Böyle omurgasız bir ittifaka, belediye-
ler emanet edilir mi? “YPG bize saldırmaz” 
diyen sığ zihniyetin, Türkiye’nin beka me-
lesini anlaması mümkün mü?

HDP’nin eş genel başkanı, Eruh’a gidiyor 
ve soruyor “Türkiye’nin beka meselesi var 
mı?” Vatandaşlar “evet” cevabı veriyorlar. 
Şok oluyor. Çünkü başka türlü alışmışlar. 
31 Mart’ta benim milletim bunun hesabını 
soracak size. 

Kandil’in kapıkullarına seslerini çıkara-
mayanlar, bunların Kandil’deki ağababa-
larıyla mücadele edebilir mi? İslam kar-
şıtlarının ağzıyla konuşanlar; İstanbul’u, 
Kudüs’ü, Gazze’yi, Filistin’i savunabilir 
mi? Şimdi sizlere bir görüntü daha izlet-
mek istiyorum: Yeni Zelanda’daki terör 
saldırıyla ilgili olarak Bay Kemal, “İslam 
dünyasından kaynaklanan terör” diyor. 
Ya sen Müslüman mısın, değil misin; önce 
bunu söyle? Bir Müslüman “İslam dünya-
sından kaynaklanan terör” ifadesini nasıl 
kullanır? CHP’ye gönül veren kardeşleri-
me sesleniyorum: Hala bu adamın peşin-
den gidecek misiniz? Bu adam istikameti-
ni kaybetmiş, çok farklı bir anlayışla zillet 
içindedir. Yani o katil, İslam dünyasından 
aldığı ilhamla mı bunu yapıyor?

Biz işte bunun için 31 Mart seçimlerine 
büyük önem veriyoruz. Biz işte bunun için 
“31 Mart bir beka seçimidir” diyoruz. Biz iş-
te bunun gece-gündüz demeden Türkiye’yi 
dolaşıyoruz. Biz bundan dolayı Kütahya ile 
beraber tüm milletimizi sandıklara sahip 
çıkmaya çağırıyoruz.

manasını anlamamış demektir. Her kim 
bu ortak bayramı milletimizi kutuplaştır-
manın, bir birine kırdırmanın aracı hali-
ne getiriyorsa, o Nevruz’u istismar ediyor 
demektir. 

Maalesef ülkemizde çıkarlarını korumak 
için Nevruz gibi, Cumhuriyet gibi ortak de-
ğerlerimizi hoyratça istismar edenler hep 
oldu. Bu çevreler sırf kendi ikballeri, kendi 
menfaatleri, bireysel rant düzenleri bozul-
masın diye yıllarca bu kavramların üzerin-
de tepindi. Bunu en çok bölücü terör örgü-
tü ile CHP zihniyeti yaptı. Nevruz dediler; 
sokakları, caddeleri ateşe verdiler. Nevruz 
dediler, bölücü örgütün paçavralarına sa-
rıldılar. Nevruz dediler, milletin inancına, 
mukaddesatına hakaret ettiler. Nevruz de-
diler, daha bıyıkları yeni terlemiş Mehmet-
çiklerimizi şehit ettiler. Cumhuriyet dedi-
ler, senelerce vatandaşı yasaklara mahkûm 
bıraktılar. Laiklik dediler, Atatürk dediler; 
Gazi’nin annesinin başındaki örtüyü kızla-
rımıza çok gördüler, üniversite kapısında 
onları ağlattılar. Sonra da onları ağlatma-
dık dediler. Yalan söylemeyin ahlaksızlar. 
Kızlarımızı sorgu odalarında ağlatanları 
milletvekili yaptınız. İkna odalarında onla-
rın başlarından başörtülerini çekip almak 
suretiyle, üniversiteyi birincilikle bitiren 
başörtülü kızların başlarından keplerini, 
başörtülerini almak suretiyle yaptığınız 
zulümleri biliyoruz. Siz kendinizi kandı-
rabilirsiniz, ama bizi kandıramazsınız. 
O devran şimdi bitti mi? AK Parti ile ka-
pandı mı? 

Kendi marjinal ideolojileri için ortak de-
ğerlerimizin hepsini de tepe tepe kullandı-

lar. Bugün de aynısını yapıyorlar. İstismar 
düzenlerini, yağma düzenlerini bugün de 
devam ettirmeye çalışıyorlar. 

CHP’nin; Ne Cumhuriyetle,   
Ne Atatürk’le Hiçbir Bağı Yoktur

Bu istismar siyasetinin başını da yine 
CHP çekiyor. CHP bir taraftan “Atatürk’ün 
kurduğu partiyiz” diyor, diğer taraftan 
Kandil’in uzantılarıyla seçim ittifakı ya-
pıyor. CHP hem “Cumhuriyetçiyiz” diyor, 
hem de Cumhuriyete saldıranlara, ülke-
mizin birliğine kast edenlere yoldaşlık 
ediyor. Hem “Milletin inancına saygılıyız” 
diyorlar, hem de “İslam dünyasından kay-
naklanan terör” ifadesiyle Müslümanları 
töhmet altında bırakıyorlar. Hem “Ezanla 
sorunumuz yok” diyorlar, hem de İstiklal 
Caddesinde Ezan-ı Muhammediyi ıslıkla-
yan edepsizlere kol-kanat geriyorlar. CHP 
hem “halkçıyız” diyor, hem de 15 Temmuz 
gecesi halka kurşun sıkan FETÖ’cü alçakla-
rın avukatlığını üstleniyor. 

İnanın rüzgâr gülü olsa bu kadar sağa-so-
la dönmez. Emin olun bukalemun olsa bu 
kadar sık renk değiştirmez. En küçük bir 
hassasiyeti, en küçük bir omurgası, ilkesi, 
prensibi olan bir siyasi parti bunu yapmaz. 
Gazi Mustafa Kemal’in izinden giden bir 
parti, Kandil’in, Pensilvanya’nın uzantıla-
rına taşeronluk yapmaz. İçinde vatan sev-
gisinin kırıntısı bulunan bir parti, gidip 
Türkiye’yi yurt dışında önüne gelene kara-
lamaz. Hatta hatta Avrupa Parlamentosun-
da, Alman Parlamentosunda bölücü örgü-
tün paçavralarını eline alanlarla yan yana 
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tren projemizin etüt çalışmaları 3 kesim 
halinde devam ediyor. Hızlı tren hattının 
Afyonkarahisar istasyonu Zafer Havalima-
nında olacak. Böylece havalimanına ula-
şım çok kolaylaşmış olacak.

Türkiye’nin ilk bölgesel havalimanı olan 
yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli Zafer Ha-
valimanını Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak 
illerimize kazandırdık. Havalimanımızın 
yolcu trafiği geçtiğimiz yıl 100 bine ulaştı.

Kardeşlerim,

Muhalefet uzanamadığı üzüme koruk di-
yen tilki gibi davranıyor. CHP Genel Baş-
kanı kendi yatırımlarından bahsetmek 
yerine, sürekli bizim onlara rağmen yap-
tıklarımızı eleştiriyor. Geçenlerde beyefen-
dinin yolu Hatay’a düşmüş… Malum bun-
lar Ankara’dan dışarıya sadece ufukta san-
dığı görünce çıkar. Bunlar Anadolu’nun 
yollarını sadece seçimden seçime hatırlar. 
Hatay’da, hanım kardeşlerimizi azarla-
yan Belediye Başkanına iki çift laf etmek 
yerine, her zamanki gibi bizi hedef almış. 
Yine araştırmadan, sorup, soruşturmadan 
birilerinin eline tutuşturduğu kâğıtlardan 
okuyarak, Hatay’da bizim hiç baraj yapma-
dığımızı iddia ediyor. Belediye başkanı da 
ne dese beğenirsiniz, Hatay’da baraj yok 
ki… Oysa biz Hatay’da 6 adet baraj yaptık. 
Bunların en büyüğü 585 bin dekar araziyi 
sulayacak Reyhanlı Barajıdır. Hadi Bay Ke-
mal bunu bilmiyor, onun eline kâğıt parça-
larını tutuşturanlar da mı bu devasa eseri 
görmüyor.

Kütahya’dan, Belediye Başkan 
Adaylarımıza Sahip Çıkmasını 
İstiyorum

Biz sadece Hatay’a değil bütün Türkiye’ye 
yeni barajlar kazandırdık. 2002’de 276 
barajımız varken, biz buna tam 563 baraj 
daha ilave ettik. Böylece ülkemizin baraj 
sayısını 839’a çıkardık. Hatay’a, Artvin’e, 
Rize’ye yaptığımız gibi Kütahya’yı da ba-
rajlar, göletler, sulama kanallarıyla do-
nattık. Bugüne kadar 14 barajı ve 6 göleti 
sizlerin hizmetine sunduk. 97 bin dekar-
lık tarım arazisini sulayacak Beşkarış Ba-
rajını, Kureyşler Barajını, Gediz Üzümlü 
Barajını, Gediz Yağmurlar Barajını yaptık. 
Beşkarış Barajının sulama şebekesinde de 
birinci merhaleyi tamamladık. Bu şekilde 
Kütahya’nın 23 bin dekar arazisini sulama-
ya açtık. İkinci merhalenin inşaatında da 
hamdolsun yarıyı geçtik. 

Bunun yanında 15 barajın ve 2 göletimizin 
inşası sürüyor. 80 bin dekar tarım arazisini 
sulayacak Simav Kızılcık Barajının, Gediz 
Muratdağı Barajının, Domaniç Çamlıca 
Barajının inşaatları yükseliyor.

Son 17 yılda inşa ettiğimiz tesisleriyle 106 
bin dekar tarım arazisini sulamaya açtık. 
İnşası süren sulama tesislerimizle 155 bin 
dekar araziyi daha sulamaya açacağız. 

Son 17 yılda Kütahyalı çitçilerimize top-
lam 913 milyon lira tutarında tarımsal 
destek verdik. Türkiye genelinde bu yılın 
Ocak-Şubat döneminde çiftçilerimize 5 
milyar  (katrilyon) liralık destekleme öde-

Son 17 Yılda Kütahya’ya   
14 Milyar Liralık Yatırım Yaptık

Kardeşlerim,

Muhalefet ne yaparsa yapsın, biz yolumu-
za devam edeceğiz. Biz milletimizi men-
faat için değil Allah için seviyoruz. Biz 
Kütahyalı kardeşlerimi çıkar için değil, 
aynı Yaradan’ın kulları olduğumuz için 
seviyoruz. Sizlere hizmet etmek için; sizle-
rin huzurunu, refahını, hayat standardını 
yükseltmek için çalışıyoruz. Son 17 yılda 
Kütahya’ya 14 milyar (katrilyon) liralık ya-
tırım yaptık. 

Evlatlarımız modern ortamlarda eğitim 
görsün diye 2 bin 424 adet yeni derslik 
inşa ettik. Bugün 56 bin üniversite öğren-
cisinin öğrenim gördüğü şehrimize ikinci 
devlet üniversitesini, Kütahya Sağlık Üni-
versitesini kurduk. 10 bin 400 kişi kapa-
siteli yükseköğrenim yurtları açtık. Bu yıl 
içinde Kütahya’da ve Emet’te toplamda 
3 bin 200 kişi kapasiteli 3 adet yurt daha 
açıyoruz. Birkaç yıla kadar ise Domaniç ve 
Hisarcık’ta 550 kişi kapasiteli 2 adet yurt 
daha açacağız.

Şehrimize Kütahya Gençlik Merkezini, çe-
şitli branşlarda spor tesislerini kazandır-
dık. Kütahya Yarı Olimpik Yüzme Havuzu-
nun, Tavşanlı Gençlik Merkezinin ve spor 
salonunun yapımı ise devam ediyor.

Kütahya’da 70 bin metrekarelik bir alanda 
millet bahçesi yapmak için çalışmalarımı-
zı başlattık, yakında inşasına başlıyoruz.

Kütahyalı ihtiyaç sahiplerine, şehit yakın-
larımıza, engellilerimize toplam 900 mil-
yon (trilyon) lira tutarında sosyal yardım 
yaptık.

975 yataklı 10 hastane ile birlikte toplam 
34 sağlık tesisi inşa ettik. Kütahya’ya ka-
zandıracağımız 600 yataklı Şehir Hastane-
mizin inşası sürüyor. İnşaatı hızlandırıyor, 
inşallah seneye tamamlayıp hizmetinize 
sunuyoruz. Tavşanlı 82’nci Yıl Devlet Has-
tanemize yaptığımız 75 yataklı ek binayla 
birlikte 5 sağlık tesisimizin inşası devam 
ediyor. 

Kütahya’da son 17 yılda 10 bin 569 konut 
projesin hayata geçirdik. İmar barışıyla 
51 bin Kütahyalı kardeşimizin sorununu 
çözdük.

Ulaşımda, Kütahya’da 24 kilometreden 
devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 
286 kilometre ilaveyle 310 kilometreye 
çıkardık. Simav-Dağardı Yolunu seneye, 
Çavdarhisar-Gediz-Abide Yolunu, Dursun-
bey-Harmancık-Tavşanlı Yolunu, Tavşan-
lı-Emet-Simav Yolunu, Abide-Pazarlar Yo-
lundaki çalışmaları ve Çavdarhisar-Ören-
cik-Emet Ayrımı Yolunu ise bir sonraki yıl 
tamamlıyoruz.

Kütahya il sınırları içindeki bütün demir-
yollarını sıfırdan yapmışçasına yeniledik. 
Eskişehir-Kütahya-Balıkesir demiryolu 
hattını elektrikli ve sinyalli hale getirerek 
modernize ediyoruz. Projenin tamamla-
nan kesimleri hizmete açıldı, kalan kesim-
ler bu yıl devreye giriyor. Eskişehir-Kütah-
ya-Afyonkarahisar-Isparta-Antalya hızlı 
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mesi yaptık. Mart ayı içerisinde 3 milyar 
716 milyon liralık destekleme ödemesi 
daha gerçekleştiriyoruz. Böylece yılın ilk 3 
ayında çiftçilerimize 8 milyar 777 milyon 
liralık bir desteği sağlamış olacağız. Kütah-
yalı çiftçilerimiz de bu ödemelerden payla-
rına düşeni alıyorlar.

Kütahya’da son 17 yılda 2 OSB, bir tekno-
park, 9 ar-ge merkezi ve 3 tasarım merke-
zi kurduk. Kütahyalı yatırımcılarımızı 5,7 
milyar (katrilyon) liralık yatırım teşvikiyle 
destekleyerek, 17 bin kişilik ilave istihdam 
oluşturduk. Tavşanlı Organize Sanayi Böl-
gesine atıksu arıtma tesisi yapmak için ça-
lışmalara başladık. Ayrıca Tavşanlı Organi-
ze Sanayi Bölgesinin elektrik sorununu da 
bu yıl çözüyoruz.

Şehrimizdeki 36 bin iş yerimize toplam 
887 milyon (trilyon) liralık SGK prim teş-
viki verdik.

Kütahya’ya, Tavşanlı’ya, Emet’e, Gediz’e 
ve Çavdarhisar’a doğalgazı getirdik. Bu yıl 
içinde Simav ve Hisarcık ilçelerimize de 
doğalgazı getiriyoruz. 

Kardeşlerim,

Bütün bu yatırımların kesintiye uğra-
maması için 31 Mart çok önemlidir. 
Kütahya’ya dair planlarımızı, devam eden 

projelerimizi inşallah 31 Mart’tan itibaren 
hızlandırarak sürdüreceğiz. Bunun için 
bir kez daha sizlerin desteğini bekliyoruz. 
Kütahya’dan Belediye Başkan adaylarımı-
za sahip çıkmasını istiyorum. Ahmet Sami 
Kutlu kardeşimizi sizlere emanet ediyo-
rum. Siz Kütahyalı kardeşlerimden irade-
nize, ülkenize, bayrağımıza; bağımsızlığı-
mızın sembolü ezanımıza sahip çıkmanızı 
istiyorum. Bunun için sizlerden bir kez da-
ha söz almak istiyorum.

Hazır mıyız?

31 Mart’ta sandığa sahip çıkıyor muyuz?

31 Mart’ta ülkemize sahip çıkıyor muyuz?

31 Mart’ta ezanımıza, bayrağımıza sahip 
çıkıyor muyuz?

31 Mart’ta memleket işi gönül işi diyor 
muyuz?

31 Mart’ta mührü gönül belediyeciliğine 
vuruyor muyuz?

31 Mart’ta hizmet siyasetine devam diyor 
muyuz?

Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin di-
yorum. 31 Mart akşamı sizlerden yine gü-
zel haberler bekliyorum.

Benim yârim bezden kilim

Dokur Konya`da Konya`da

Bülbül olmuş dertli dilim 

Şakır Konya`da Konya`da

Kardeşim kendinden geçmiş

Nur çeşmesinden su içmiş

Hasret kitabını açmış

Okur Konya`da Konya`da

Gurbet ekmek ben katığım

Nişansız düşmüş tetiğim

Bay Kemal, Senin 
Avusturalya’daki O Terörist 
Senatörden Ne Farkın Var?

Konya Mitingi | Konya | 22 Mart 2019



Recep Tayyip ERDOĞAN

287286

Yeni Türkiye Vizyonu | YENİDEN DİRİLİŞ YOLUNDA-4

başkadır, Konya’yı yaşamak başkadır. Ge-
lin sizler Konya’yı yaşayın. İnce Minare’de-
ki taş işçiliğinin estetiğini, Karatay Medre-
sesinde asırlarca süren derslerin inceliğini, 
Selçuklu Sultanlarının dönemlerini aşan 
mesajlarını ancak yaşayarak öğrenmek 
mümkündür. Ülkemizin en genç büyük-
şehir belediye başkan adaylarından birini, 
işte bunun için Konya’da sizlerin karşısına 
çıkardık. Tarih boyunca medeniyet ışığı-
mızı hep en yukarıda tutan Konya, inşal-
lah gelecekte de medeniyetimizin inkişaf 
merkezi olmayı sürdürecektir. 

Kardeşlerim,

Eskiler, “Yitik kaybedildiği yerde bulunur” 
derler. Biz de inşallah, Konya’da kaybetti-
ğimizi Konya’da bulmakla işe başlayacak, 
bu ışığı dalga dalga tüm Türkiye sathına, 
tüm bölgemize, tüm dünyaya yayacağız. A-
ma bunun için 31 Mart’ta sandığa iyi sahip 
çıkmamız gerekiyor. 

Birileri, ülkemizin ve milletimizin içinden 
geçtiği kritik durumla asla ilgisi ve orantı-
sı olmayan kimi gerekçelerle AK Parti’ye 
ders vermek istiyormuş. Ama unutmaya-
lım ki dönem, ders verilecek değil, iki elin 
parmakları gibi sımsıkı bir araya gelinecek 
dönemdir. Türkiye, 2002 yılından beri gir-
diği 14 seçimin, belki de en kritiklerinden 
birini 31 Mart’ta yaşayacak. Çünkü bu 
seçimden sonra önümüzde 4,5 yıllık ke-
sintisiz bir icraat dönemi var. Bu dönemi 
en etkin şekilde kullanabilmemizin yolu, 
seçimlerden istikrar ve güven ortamımı-
zın sürmesini garantiye alacak bir sonuç-
la çıkmaktır. Aksi takdirde, sınırlarımızın 

dibine kadar dayanmış olan teröristlerin 
oyunlarını bozmamız zorlaşır. Aksi tak-
dirde, ekonomimize saldıran alçakların ve 
fırsatçılık yaparak onların ekmeğine yağ 
sürenlerin oyunlarını bozmamız zorlaşır. 
Aynı şekilde, bu seçimde ortaya çıkacak 
bir olumsuzlukta, Yeni Zelanda’daki terö-
ristin tüm açıklığıyla ortaya serdiği gibi, 
hala ülkemizle ve milletimizle hesabı olan-
lara gün doğar. 

Yeni Zelanda’da iki camiye yönelik terörist 
saldırı ve Müslümanlara karşı nefret ve 
tahammülsüzlükle mücadele konusunda 
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Ba-
kanları Düzeyinde Açık Katılımlı Acil İcra 
Komitesi Toplantısı bu sabah İstanbul’da 
yapıldı. Toplantıya Yeni Zelanda’dan gelen 
bakanlar da katıldı ve onlarla görüşmeleri-
miz oldu. 

Üzüldüğüm ne biliyor musunuz? Yeni Ze-
landa’daki bu insanın pozitif yaklaşımı, 
öbür tarafta bir terörist… Bir de ortaya 
Avustralya’da bir başka terörist çıktı. Bu se-
natör ahlaksızca konuşuyor. Avustralya’da 
konuşan bu teröristin Türkiye’de de bir 
benzeri var. Sıkıntı orada… Şimdi Bay 
Kemal’in bu konuda neler söylediğini gö-
rüntülerden bir izleyelim. “İslam dünya-
sından kaynaklanan terör” diyor. Şu ahlak-
sıza bir bakın. Ya senin, Avusturalya’daki o 
terörist senatörden ne farkın var? Aynısın. 
CHP’ye gönül verenlere sesleniyorum: Al-
lah aşkına, böyle bir adamın genel başkan-
lığına siz daha ne kadar zaman katlanacak-
sınız? Girdiği bütün seçimleri kaybetti, bu 
seçimi de kaybedecek. Tabii tek dayanağı 
var, “Nasıl olsa ben oturduğum koltuktan 

Yazılmış nüfus kütüğüm

Şükür Konya`da Konya`da

Mevlana`nın sezmediği

Mantıkları çözmediği

Kitapların yazmadığı

Fikir Konya`da Konya`da

Konya!..

Aziz şehir Konya!.. Mübarek şehir Konya!.. 
Dünyada eşi bulunmayan Konya!.. Türkü-
lerde bile “Şehirler içinde Konya’dır Kon-
ya” diye övülen Konya!.. Kendisine, “Gez 
dünyayı gör Konya’yı” dedirten Konya… 
Bursa’yı, Edirne’yi, İstanbul’u, Ankara’yı 
başkentliğe hazırlayan, başkentler başken-
ti Konya!.. Çift Başlı Kartal’ıyla tarihimizi 
945 yıldır selamlayan Konya!.. Anadolu 
ahilerinin, Anadolu bacılarının, Anadolu 
dervişlerinin tutuşturduğu ateşle milleti-
mizin yolunu aydınlatan Konya!.. Bahaad-
din Veled, Kadı Burhaneddin, Kadı Sira-
ceddin, Sadrettin Konevi, Şehabettin Süh-
reverdi, Muhyiddin Arabi, Ladikli Ahmed 
Hüdai gibi kutup yıldızlarını yetiştiren, 
ağırlayan, hizmet eden Konya!.. Hazreti 
Mevla’nın şehri Konya!.. Merhamette gü-
neş gibi Konya!.. İyilikte ırmak gibi Kon-
ya!.. Tevazuda toprak gibi Konya!.. Seni 
yürekten selamlıyorum Konya!..

Ahırlı’yı, Akören’i, Akşehir’i, Altınekin’i, 
Beyşehir’i, Bozkır’ı, Cihanbeyli’yi, Çeltik’i, 
Çumra’yı, Derbent’i, Derebucak’ı selamlı-

yorum.  Doğanhisar’ı, Emirgazi’yi, Ereğli’yi, 
Güneysınır’ı, Hadim’i Halkapınar’ı, 
Hüyük’ü, Ilgın’ı, Kadınhanı’nı, Karapınar’ı 
selamlıyorum. Karatay’ı, Kulu’yu, Meram’ı, 
Sarayönü’nü, Selçuklu’yu, Seydişehir’i, 
Taşkent’i, Tuzlukçu’yu, Yalıhüyük’ü, 
Yunak’ı selamlıyorum. Seni tüm ilçelerin-
le, mahallelerinle, hanelerinle selamlıyo-
rum. Seni Allah’ın selamıyla selamlıyorum 
Konya…

Gençler, Konya’da Yaşamak 
Başkadır, Gelin Sizler  
Konya’yı Yaşayın

Gönül belediyeciliği her şehre yakışır, ama 
en çok da Konya’ya yakışır. Bize gönülden 
gönüle hangi kapıların açılacağını öğre-
ten Mevlana’nın ahfadına bu yakışır. Bize 
imanla ve yürekle mücadele edildiğinde 
neler başarılabileceğini gösteren Sultan 
Kılıçarslan’ın torunlarına böylesi yakışır. 
Nice gönül sultanına ev sahipliği yapan 
Konya, elbette gönül belediyeciliğinde de 
en ön saflarda yer alacaktır. Büyükşehir 
Belediye Başkan adayımız Uğur kardeşi-
miz ile ilçe belediye başkan adaylarımızın 
her birinin, gönülleri fethedecek projeleri 
var. Biz de Cumhurbaşkanlığı olarak, ba-
kanlıklarımız olarak, Konya’nın her mü-
cadelesinde yanında yer alacağız. Metro 
başta olmak üzere, şehrimizin geleceği 
için kritik öneme sahip tüm yatırımların 
söz verildiği şekilde yerine getirilmesinin 
takipçisi olacağız. 

Buradan özellikle gençlerimize bir çağrıda 
bulunmak istiyorum. Konya’da yaşamak 
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olan partidir. Böylesine büyük bir yapı 
içinden elbette eksikler de çıkar, hatalar 
da yapılır. Ama milletim şundan emin ol-
sun ki, AK Parti hiçbir zaman, geçmişte 
örnekleri görülen ve hepsi de tarihe gömü-
len kimliksiz, kişiliksiz, davasız, vizyonsuz 
partilerden biri haline dönüşmeyecektir. 
AK Parti, davasını merkeze alan ve bunun 
çevresinde kendisini yenileyebilen bir par-
tidir. Bu partinin tek bir sahibi vardır, o da 
bizatihi milletin kendisidir. Bunun dışında 
sadece, unvanları ne olursa olsun, görevle-
ri AK Parti’ye hizmet etmek olanlar vardır. 
Şahsım da, bu büyük davanın, yani millete 
ve ülkeye hizmet davasının sadık bir nefe-
ridir, o kadar...

Buradan milletime sesleniyorum ve di-
yorum ki, kendi partinize, AK Parti’ye 
31 Mart’ta sahip çıkın. Hem de öyle bir 
sahip çıkın ki, tıpkı Tapduk Emre’nin 
dergâhından içeriye eğri odun sokmayan 
Yunus Emre gibi, biz de AK Parti’nin kapı-
sından içeriye tek bir yanlış kişinin girme-
sine müsaade etmeyelim. Niyet hayr, akı-
bet hayr diyoruz. Bizim niyetimiz, ülkemiz 
ve milletimiz için sadece hayırdan ibaret-
tir. Akıbetimizin de hayırla neticelenece-
ğinden şüphe duymuyoruz. 

Şimdi burada sizinle ahitleşelim mi?

Hazır mıyız? 

Konya!..

31 Mart’ta milletin partisine, milletin 
adamına, milletin davasına sahip çıkı-
yor musun?

Konya!..

31 Mart’ta ülkene, şehrine, geleceğine sa-
hip çıkıyor musun?

Konya!..

31 Mart’ta pusuda bekleyen darbecile-
re, cuntacılara, vesayetçilere bir kez daha 
derslerini vermeye var mısın?

Konya!..

31 Mart’ta istiklalimiz ve istikbalimize 
kast eden alçakları himaye edenlere bir 
kez daha mesaj vermeye var mısın?

Konya!..

31 Mart’ta namusumuz olan sandıklara sa-
hip çıkıyor musun?

Konya!..

31 Mart’ta gönüller almaya, gönüller yap-
maya, hizmet siyasetine, gönül belediyeci-
liğine var mısın?

İşte benim meftun olduğum Konya budur. 
Rabbim hepinizden razı olsun.

Konya’yı Yüksek Hızlı Trenin 
Merkezi Haline Getirdik

Kardeşlerim,

Biz ülkemizi ve şehirlerimizi sadece aşk-
la sevmekle kalmadık, aynı zamanda her 
alanda en büyük hizmetlerle büyüttük, ge-

kalkmam” diyor. Öyle mi? Şimdi ben diyo-
rum ki,31 Mart’ta bunlara, bu zillet ittifa-
kına öyle bir Osmanlı tokadı atalım ki bir 
daha bellerini doğrultamasınlar.

AK Parti, Davasını Merkeze  
Alan ve Kendisini Yenileyebilen 
Bir Partidir

Şimdi içlerinde bir tanesi var, yakışmaz ya, 
güya hanımefendi. Hani bir ara bir ‘Yurt 
Konseyi’ diye bir şey çıkardılar. O da onun 
temsilcisi. “Ayın 15’inden sonra başbakan 
olacağım” dedi. Oldu mu? Dur bakalım, 
şu anda senin iyi günlerin. Sen, Tayyip 
Erdoğan’a söylemediği sözleri söylemiş gi-
bi göstermek suretiyle, zannettin ki fatura 
keseceğim. Asıl fatura sana kesilecek. Sen, 
bir cumhurbaşkanına böyle bir iftirayı ata-
mazsın. Ben halkıma nasıl ‘terörist’ derim. 
Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? De-
nizli ve Aydın gibi yerlerde bunu söylediği-
mi iddia ediyor. Şimdi korku bacayı sardı. 
Ama bu hanımefendi Yurt Konseyi mensu-
buymuş, oradan yırtarmış işi. Bu ülkede 
adalet var. Söylediğin sözlerin hesabını 
vereceksin. Senin şimdi dirsek temasında 
olduğun Bay Kemal milletvekilliğine güve-
niyor. Ama onunla ilgili çalışmaları da ben 
yargıya müracaat etmek suretiyle avukat-
larıma yaptırtıyorum. Neden? Bu ülkede 
hukuk devleti ilkesine saygısız davranan, 
teröristlerle el ele, omuz omuza yürüyen-
lere, ‘hadi yürüyün’ diyemeyiz. Kalkıp da 
YPG’yi savunanı, yanımızda, bu ülkede tu-
tamayız. “YPG bize mi saldıracak?” diyor. 
Saldırıyor ya, senin gözün var ama görmü-
yorsun. Saldırıyor. Bunlara gereken ders-

ler de verilecek. İnşallah seçimden sonra, 
bir tarafta parlamento ve bir tarafta da yar-
gıyla işin üzerine üzerine gideceğiz.

Bu seçimi, hiçbir alternatife dayalı olma-
dan, sırf kızgınlık veya kırgınlıkla sandık 
hesaplaşmasına çevirmeyi düşünenler 
şu gerçeği aklından çıkarmamalıdır. 
Böyle bir durumda asıl hesap, seçimden 
sonra Türkiye’den ve Türk Milletinden 
sorulacaktır. 

Kararlarımızı alır ve uygularken, sadece 
kendi hissiyatımızı değil, evlatlarımızın 
geleceğini de dikkate almak zorundayız. 
Her ne meselemiz varsa, bunun çözümü 
yine siyaset kanalıyla, demokrasi yoluyla, 
milli iradenin gücüyle olacaktır. Siyaset 
sadece gönül kazanma değil, aynı zaman-
da kırgın gönülleri tamir etme, kızgın yü-
rekleri soğutma işidir. Milletimize yanlış 
yapan hiç kimse bizim dünyamızda doğru 
olarak kalamaz. Milletimize söz verip yeri-
ne getirmemiş hiç kimse, unvanı ne olur-
sa olsun, bizim nezdimizde muteberliğini 
koruyamaz. Milletimize tepeden bakan, 
kibirli davranan, ulaşılmaz olan, efendilik 
yapmaya kalkan hiç kimsenin bizimle yol 
yürümesi mümkün değildir. 

AK Parti, üye sayısı 10,5 milyonu bulan, 
yani pek çok partinin aldığı toplam oy sa-
yısından daha büyük üye yapısına sahip 
bir partidir. AK Parti, her ilde, ilçede, bel-
dede, mahallede, köyde temsilciliği bu-
lunan, Türkiye’nin en yaygın teşkilatına 
sahip partisidir. AK Parti, Meclis’te en çok 
milletvekiline, mahalli idarelerde en çok 
belediye başkanı ve meclis üyesine sahip 
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çevre yollarını, Alacabel ve Tınaztepe Tü-
nelleri ve bağlantı yollarını, Beyşehir-Sey-
dişehir yolunu ve Emirdağ-Davulga-Yunak 
yolunu da iki yıla kadar bitiriyoruz.

Metro hatlarımızla Konya’mızın önünde 
yeni bir dönem başlatıyoruz. Mevcut Ala-
addin- Adliye Tramvay hattı ile entegre 
edeceğimiz 6,5 milyar (katrilyon) lira mali-
yeti olan 22 istasyonlu Necmettin Erbakan 
Üniversitesi-Gar-Meram Belediyesi raylı 
sistem hattının etüt çalışmalarını tamam-
ladık. Bu yıl yatırım programımıza aldık, 
yapımı için yakında ihaleye çıkıyoruz. Ay-
rıca Selçuk Üniversitesi Kampüsü-Meram 
Belediyesi arasında bir raylı sistem hattı 
projemiz daha var. Birinci etabın ardından 
bunun da ihalesini gerçekleştireceğiz. 

Konya’yı yüksek hızlı trenin merkezi ha-
line getirdik. Böylece şehrimizin; Anka-
ra, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve 
Eskişehir’le bağlantısını sağladık. Afyon-
Konya hattı Akşehir-Argıthan arasını sıfır-
dan yapmışçasına yeniledik. Kayacık Lojis-
tik Merkezini şehrimize kazandırdık. 

Konya-Karaman hızlı treni hattının alt-
yapı, üstyapı, elektrifikasyon ve istasyon 
düzenlemelerini tamamlayarak elektrikli 
olarak işletmeye açtık. Sinyalizasyon ça-
lışmaları devam ediyor, bu yıl içinde hız-
lı tren işletmeciliğine geçiyoruz. Böylece 
Konya-Karaman arası seyahat süresi 1 saat 
13 dakikadan 40 dakikaya düşecek. Hem 
yük hem yolcu taşımacılığı yapılacak Ka-
raman-Ulukışla-Yenice hızlı tren hattının 
ve ikinci hattın çalışmaları iki etap halinde 
devam ediyor. Karaman-Ulukışla kesimi-

nin altyapı ve üstyapı çalışmaları sürüyor. 
Ulukışla-Yenice kesiminin de proje çalış-
malarını tamamladık. Hedefimiz 2023 yı-
lına kadar hızlı tren hatlarını 29 ilimizle 
buluşturmaktır. 

Şehiriçi raylı sisteme entegre olacak Buğ-
daypazarı Yüksek Hızlı Tren Garının inşa-
sında sonlara geliyoruz. İnşallah bu yıl hiz-
mete sunuyoruz.

Mavi Tüneli Hayata Geçirmek 
Hamdolsun Bize Nasip Oldu

Konya için çok önemli olan bir diğer hızlı 
tren projesi, Antalya-Konya-Aksaray-Nev-
şehir-Kayseri hattıdır. Hat ile ülkemizin 
turizm merkezleri olan Antalya, Konya ve 
Kapadokya bölgesini Kayseri’ye ve oradan 
da diğer hızlı tren hatlarına bağlıyoruz. 
Projenin dört kesim halinde etüt çalışma-
ları devam ediyor. Afyonkarahisar-Konya 
arası demiryolu hattını modernize etmek 
için çalışmalarımızı başlattık.

Şimdi sizlerle ilk müjdemizi paylaşmak 
istiyorum… İstanbul’da MARMARAY, 
İzmir’de EGERAY, Ankara’da BAŞKENT-
RAY gibi Konya’ya da yeni bir raylı sistem 
projesi kazandırıyoruz. Şu an Kayacık - 
Konya arası hat kesiminde 2 adet Yüksek 
Hızlı Tren ve 1 adet Konvansiyonel Tren 
hattı olmak üzere 3 hat bulunuyor. Kaya-
cık-Konya arasındaki çift hatlı Yüksek Hız-
lı Tren hattının yanındaki konvansiyonel 
hatta bir tane daha ilave edilerek bu kesim-
deki hat sayısını 4’e çıkarıyoruz. Böylece 
Konya’mıza günlük toplam 20 banliyö se-

liştirdik. Son 17 yılda Konya’ya da toplam 
51 (katrilyon) milyar lira yatırım yaptık.

Eğitimde, 8 binin üzerinde yeni derslik in-
şa ettik. Bugün 133 bin üniversite öğrenci-
sinin öğrenim gördüğü Konya’ya iki devlet 
üniversitesini, Necmettin Erbakan Üniver-
sitesini ve Konya Teknik Üniversitesini 
kazandırdık. Yükseköğrenim öğrencileri i-
çin, 18 bin 225 kişi kapasiteli yurtlar açtık. 
Birkaç yıl içinde Konya’da, Sarayönü’nde 
ve Doğanhisar’da toplamda 7 bin 550 kişi 
kapasiteli 5 adet yurt binası daha açacağız.

42 bin seyirci kapasiteli stadyumu, 10 adet 
gençlik merkezini, çeşitli branşlarda spor 
tesislerini Konyalı kardeşlerimizin hiz-
metine sunduk. Yüzme havuzları, gençlik 
merkezleri, spor salonları gibi 9 tesisin 
yapımı, 4 tesisin ise proje ve ihalesi devam 
ediyor.

900 bin dekar alana sahip Meram Mil-
let Bahçemizi şehrimize kazandırdık. 
Konya’da biri eski stadın yerine, biri de 
Seydişehir’de Değirmenci Mahallesine ol-
mak üzere, iki millet bahçesi daha yapmak 
için çalışmaları başlattık.

Konya’daki ihtiyaç sahiplerine, şehit ya-
kınlarımıza, engellilerimize toplam 3,4 
milyar  (katrilyon) lira tutarında sosyal 
yardım yaptık.

Sağlıkta, toplam 2 bin 395 yatak kapasi-
teli 31 hastane ile birlikte toplam 86 adet 
tesisi şehrimize kazandırdık.  838 yataklı 
Karatay Şehir Hastanemiz ve Hüyük Dev-
let Hastanemizle birlikte 10 sağlık tesisi-

mizin yapımı devam ediyor. Şehir Hasta-
nesi inşaatının yüzde 60’ı bitti. Bu hastane 
Konya’ya başka bir hava getirecek değil mi? 
Derbent’e, Akören’e, Yunak’a yeni hastane-
ler yapmak için çalışmalarımızı başlattık. 
Akşehir ve Seydişehir Devlet Hastaneleri-
mizi, ise toplamda 225 yataklı ek binalarla 
büyütüyoruz.

Konya’da son 17 yılda 21 bin 871 konut 
projesini hayata geçirdik. İmar barışıyla 
342 bin Konyalı vatandaşımızın sorununu 
çözdük. 

Ulaşımda, 167 kilometreden devralmadı-
ğımız Konya’nın bölünmüş yol mesafesini, 
974 kilometre ilaveyle 1.141 kilometreye 
çıkardık. Yapımı devam eden Konya Beyşe-
hir yolunu, Beyşehir-Derebucak ayrımı-Ye-
nişarbademli-Antalya hududu yolunu, Il-
gın-Aşağıçiğil-Konya-Beyşehir ayrımı yolu-
nu bu yıl tamamlıyoruz. Seydişehir-Bozkır 
yolunu, Yunak-Polatlı ayrımı-Çeltik-Gökpı-
nar-Ankara hududu yolunu, Akşehir-Yal-
vaç-Şarkikaraağaç ayrımı yolunu, Akören-
Akkise yolunu da yine bu yıl bitiriyoruz.

Konya-Karaman ayrımı-Belören-Hadim 
yolunu, Eyiste Viyadüğünü,  Polatlı-Yu-
nak-Akşehir yolunu, Konya-Karaman ayrı-
mı-Çumra yolunu,  Beyşehir-Şarkikaraağaç 
yolunu ve Beyşehir-Şarkikaraağaç ayrımı-
Hüyük-Argıthanı yolunu seneye tamam-
lıyoruz. Ereğli-Halkapınar-İvriz yolunu, 
Belören-Hadim ayrımı-Aladağ-Kızılkaya-
Karaman yolunu, Bozkır-Hadim Yolunu, 
Konya-Akşehir yolunu ve Konya-Ereğli 
ayrımı-Ulukışla ayrımı yolunu da yine se-
neye hizmete alıyoruz. Konya ve Beyşehir 
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savunma sanayi sektöründe hizmet ve-
ren firmalara, yüzde 51’i ASELSAN’a ait 
olacaktır. Fabrika için 65 milyon dolarlık 
yatırım yapılacak ve bölgede ciddi bir is-
tihdam ortaya çıkacaktır. Burada gelişti-
rilecek milli ve yerli silahlarla, hem Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları karşılana-
cak, hem de ihracat yapılacaktır. Bu yatırı-
mın şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. 

Cumhur İttifakı Olarak 
Kenetlenmeliyiz

Konyalı yatırımcılarımızı 15,9 milyar (kat-
rilyon) liralık yatırım teşvikiyle destekle-
yerek, 54 bin kişilik ilave istihdam oluş-
turduk. Şehrimizdeki 130 bin iş yerimize 
toplam 1,9 milyar (katrilyon) liralık SGK 
prim teşviki verdik.

Konya’da 14 ilçemize doğalgaz arzı sağladık. 
Birkaç yıla kadar Belkaya ve Cihanbeyli’ye 
de doğal gaz arzı sağlayacağız.

Bugüne kadar şehrimizdeki 340 ata 
yadigârı eseri restore ettik. 

İnşallah önümüzdeki dönemde Konya’yı 
daha büyük hizmetlerle buluşturmaya de-
vam edeceğiz. 

Konya!..

31 Mart’ta hizmet siyasetine, eser siyaseti-
ne sahip çıkıyor musun?

Konya!..

31 Mart’ta gönül belediyeciliğinde yeni bir 
dönemi başlatıyor musun?

Konya!..

31 Mart’ta büyükşehir ve ilçe belediye baş-
kanlarımıza sahip çıkıyor musun?

Konya!..

31 Mart’ta büyükşehirde ve ilçelerimizde 
cumhur ittifakına sahip çıkıyor muyuz?

Maşallah...

Şimdi burada benim sizden özellikli bir 
ricam var. AK Parti Genel Başkanı olarak 
sesleniyorum: Bir defa partimizin içerisin-
de oylar konsolide olmalıdır. Aynı şekilde 
MHP’li kardeşlerim, onlar da kendi içinde 
yine konsolide olacaklar. Bitmedi, AK Par-
ti ve MHP’li kardeşlerim, birlikte Cumhur 
İttifakı’nın gereği konsolide olacağız. Bir-
likte kenetlenerek, zillet ittifakına sandık-
ta dersini vermeliyiz. 

Kardeşlerim,

Dünyada ve çevremizde yaşanan gelişme-
ler, Türkiye’nin mutlaka 2023 hedeflerine 
ulaşması gerektiğine işaret ediyor. 

Görüntülerde de izlediğiniz gibi,  bu adam 
ne diyor? ‘Kürdistan’ diyor. Bizim ülkemiz-
de ‘Kürdistan’ diye bir bölge var mı? Bizim 
ülkemizde Doğu Anadolu’muz var, Güney-
doğu Anadolu’muz var, Karadeniz’imiz 
var, Akdeniz’imiz var, Orta Anadolu’muz 
var, Ege’miz var, Marmara’mız var. Biz de 
‘Kürdistan’ diye bir yer yok. Kürdistan 
Irak’ta, sizin bu ülkede yeriniz yok, defo-
lun oraya gidin. Benim ülkemi bölemeye-

feriyle 15 bin yolcunun taşınacağı modern 
bir Banliyö Hattı inşa ediyoruz. Bu hatla 
sanayi bölgemizle şehir merkezi arasında-
ki ulaşım sorununu kökten çözüyoruz.  Ha-
yırlı-uğurlu olsun diyorum.

Konya Havalimanımıza yıllık 3 milyon yol-
cu kapasiteli yeni terminal binası yaptık. 
Havalimanımızın 2003 yılında 76 bin olan 
yolcu trafiği, geçtiğimiz yıl 1 milyon 127 
bine ulaştı.

Osmanlı’dan bugüne uzanan asırlık rüya 
proje Mavi Tüneli hayata geçirmek ham-
dolsun bize nasip oldu. Mavi Tünel ile 
Yukarı Göksu Havzasının Akdeniz’e boşa 
akan suları Bağbaşı Barajı, Bozkır Barajı, 
Afşar Barajı ve Mavi Tünel vasıtasıyla Kon-
ya Kapalı Havzasına aktarılacak.

Bunlarla birlikte Konya’ya 21 baraj ve 28 
gölet inşa ettik, 9 baraj ve 6 gölet daha inşa 
ediyoruz. 

Konya’nın ve Konya Ovası Projesinin en 
kritik işlerinden olan Afşar Hadimi Barajı 
ve Bozkır Barajında inşaat çalışmalarını 
tamamladık. Afşar Hadimi Barajı’nın altın-
da kalacak olan Taşkent-Balcılar yolunun 
relokasyonu tamamlanmasının ardından 
barajda su tutulacak. Göksu havzasından 
regüle edilecek su Bağbaşı Barajı’na ileti-
lecek. Baraj gölü altında kalacak olan De-
demli Mahallesi’nin yeniden yerleşim ça-
lışmalarının tamamlanmasının ardından 
barajda su tutulacak.

Son 17 yılda inşa ettiğimiz sulama projele-
ri ile 740 bin dekar zirai araziyi sulamaya 

açtık. 23 sulama tesisinin de inşaat çalış-
maları hızla devam ediyor. İnşaatı devam 
eden 13 sulama tesisiyle 593 bin dekar ara-
zi daha sulamaya açılacak, 247 bin dekar 
arazinin de şebeke sistemi kapalı sisteme 
dönüştürülecek. İnşa ettiğimiz 122 kilo-
metre uzunluğundaki Mavi Tünel İçme 
Suyu İsale Hattı ve İçme suyu Arıtma te-
sisiyle Konya şehir merkezi ile Çumra’nın 
2050 yılına kadar olan ihtiyacını Torosla-
rın suyu ile karşılıyoruz.

Son 17 yılda Konyalı çiftçilerimize toplam 
7,6 milyar (katrilyon) liralık tarımsal des-
tek verdik. 

Konya’da son 17 yılda bir yeni organize sa-
nayi bölgesi, 2 teknopark, 23 ar-ge merkezi 
ve 7 tasarım merkezi kurduk.

Geliyorum ikinci müjdemize… Konya’ya 
Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi-
ni faaliyete geçirmek için çalışmalarımızı 
başlattık. Böylece şehrimizi yerli ve ulus-
lararası yatırımcılar için önemli bir cazibe 
merkezi haline getireceğiz. Yüksek katma 
değerli üretim, Konya’nın gücüne güç ka-
tacak. 

Üçüncü müjdemiz savunma sanayimizle 
ilgili... Konya, Selçuklu Aşağı Pınarbaşı Ma-
hallesinde, 300 dönüm Hazine taşınmazı 
üzerinde savunma sanayi alanında strate-
jik yatırım yapılması amacıyla irtifak hak-
kı kurulmuştur. Burada ASELSAN Konya 
Silah Sistemleri A.Ş. tarafından uzaktan 
komutalı silah sistemleri ve silah üretim-
leri konusunda çalışacak bir fabrika kuru-
lacaktır. Hisselerin yüzde 49’u Konya’da 
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ceksiniz, böldürmeyeceğiz.  Be terbiyesiz, 
senin o Yeni Zelanda’dakinden ne farkın 
var? Aynısın. Ne diyor, “Avrupa yakasın-
da yaşayamazsınız.” Kalkıyor İstanbul’a 
‘Konstantinapol’ diyor. Vay ahlaksız, senin 
buna gücün yeter mi? Geçmişte bu oyun-
lar oynandı. Şimdi de İsrail’in başındaki 
Netanyahu denilen adamın oğlu aynı şey-
leri konuşuyor.

Şimdi de Doğu Akdeniz’deki petrol kay-
nakları üzerinde oyunlar oynanıyor. Ne 
yazık ki talihsiz bir açıklama daha yapıldı. 
Trump, Golan Tepelerinin İsrail’e ait oldu-

ğu yönünde talihsiz bir açıklama yaptı. Bir 
defa Sayın Trump, tarih bilinci çok önemli, 
bu tarih bilincini yenilemeniz lazım. Go-
lan Tepeleri ile ilgili Birleşmiş Milletlerin 
verdiği kararlar var. Birleşmiş Milletlerin 
verdiği kararlarda da, buralarda İsrail’in 
zerre kadar hakkının olmadığı hükmü var. 
Demek ki bunlara bilgiler doğru yansıtıl-
mıyor. Onun için de bu sabah İslam İşbirli-
ği Teşkilatı Toplantısı’nda da söyledim, bu-
rada da söylüyorum, sonuna kadar Golan 
Tepeleri’nin de takipçisi olacağız. 

Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.

Ankara… 

Yiğitler, Seymenler, Gaziler diyarı Anka-
ra… Milli mücadelenin karargâhı Ankara… 
İstiklalimizin ve istikbalimizin başkenti 
Ankara… Seni muhabbetle selamlıyorum 
Ankara…

Büyük Selçuklu ve Osmanlıya ruh veren 
Ahilik teşkilatının kalbi Ankara’yı selam-

lıyorum. Hacı Bayram-ı Veli’nin, Seyyid 
Hüseyin Gazi’nin, Taceddin-i Velî’nin, 
Oruç Gazi’nin, Tabduk Emre’nin irfanın-
dan beslenen bu toprakları selamlıyorum.  
Ali Semerkandî’nin, Bünyamin Ayaşî’nin 
İsmail Ankaravî’nin, Seyyid Abdülhakim 
Arvasî’nin feyziyle bereketlenen bu şehri 
selamlıyorum.  İstiklal savaşımızın Başko-
mutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Ga-

Ankara Tercihini Yıkımdan 
Değil, Kalkınmadan Yana 

Kullanacaktır

Büyük Ankara Mitingi | Ankara | 23 Mart 2019
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ra fırsat vermeyeceğiz. Bunun için Bir ola-
cağız, İri olacağız, Diri olacağız, Kardeş ola-
cağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Bunun 
için 31 Mart’ta sandıkta irademize sahip 
çıkacağız. Bunun için 31 Mart’ta sandıkla-
rı hesaplaşma değil, geleceğimizi tayin et-
me yeri haline dönüştüreceğiz. Bunun için 
31 Mart’ta demokrasi ve kalkınma yolun-
da “Durmak yok, yola devam” diyeceğiz. 
Bunun için terör örgütlerinin emrindeki 
yapıların desteğiyle karşımıza çıkanların 
yüzlerindeki maskeleri düşüreceğiz. Bu-
nun için 31 Mart’ta dünyanın öteki ucun-
dan bizi tehdit edenlere mesajlara şöyle 
sağlamından bir cevap vereceğiz. 

Hem de öyle bir cevap vereceğiz ki, bir da-
ha kimse bu millete parmak sallama cesa-
reti bulamayacak.

Ankara!..

31 Mart’ta ülkene ve şehrine sahip çıkıyor 
musun?

Ankara!..

31 Mart’ta demokrasiye, milli iradeye sa-
hip çıkıyor musun?

Ankara!..

31 Mart’ta istiklaline ve istikbaline sahip 
çıkıyor musun?

Ankara!..

31 Mart’ta kalkınmaya, büyümeye, gelişme-
ye, istihdama, üretime sahip çıkıyor musun?

Ankara!..

31 Mart’ta siyasi ve ekonomik bağımsızlı-
ğını güçlendiren, itibarlı bir Türkiye hede-
fine sahip çıkıyor musun?

Ankara!..

31 Mart’ta gönül belediyeciliğine sahip çı-
kıyor musun?

Ankara!.. 

31 Mart’ta Cumhur İttifakına sahip çıkıyor 
musun?

Maşallah. İşte gönüldaşım Ankara… İşte 
yol arkadaşım Ankara… İstiklal Mücade-
lesinde milli iradenin tecelligâhı olmuş bu 
abidevî şehre böylesi yakışır. Cumhuriyeti-
mizin filizlendiği, boy attığı, serpildiği, bü-
yüdüğü yere böylesi bir duruş yakışır. 

Kardeşlerim, 

Eskiden Ankara’nın iki farklı yüzü vardı. 
Ankara, Sıhhiye Köprüsünün üstü ve Sıh-
hiye Köprüsünün altı olarak ikiye ayrılırdı. 
Şehrin bir yüzü seçkinleri, bürokratları, si-
yasetçileri temsil ederdi. Şehrin diğer yü-
zü ise Anadolu’nun değişik şehirlerinden 
helal rızık için burayı yurt yapan insanla-
rımızı ifade ederdi. Eski Ankara’da devlet 
erişilmez, ulaşılmaz bir yerdeydi. Mem-
leketten bir günlüğüne buraya gelip, işini 
bir türlü halledemediği için haftalarca geri 
dönemeyen vatandaşlarımız, o eski Anka-
ra tablolarını çok iyi hatırlar. Tek parti dö-
nemi Ankara’sında bu şehirde bir vali var-

zi Meclis’imizin her biri birer istiklal kah-
ramanı olan ilk mebuslarını selamlıyorum. 
Ankara’dan İzmir’e yürüyen Kurtuluş’un 
mücahitlerini, Cumhuriyetimizin emanet 
edildiği gençlerimizi selamlıyorum. 15 
Temmuz destanının başşehri olan Anka-
ra’mızın bütün ilçelerini, köylerini,  yiğit 
seymenlerini selamlıyorum.

Akyurt’u, Altındağ’ı, Ayaş’ı, Balâ’yı, 
Beypazarı’nı, Çamlıdere’yi, Çankaya’yı, 
Çubuk’u, Elmadağ’ı, Etimesgut’u, Evren’i, 
Gölbaşı’nı, Güdül’ü, Haymana’yı selam-
lıyorum. Kalecik’i, Kazan’ı, Keçiören’i, 
Kızılcahamam’ı, Mamak’ı, Nallıhan’ı, Polatlı’yı, 
Pursaklar’ı, Sincan’ı, Şereflikoçhisar’ı, 
Yenimahalle’yi selamlıyorum. 

Buradan MHP Genel Başkanı Sayın 
Bahçeli’yi, MHP’ye gönül vermiş tüm kar-
deşlerimi, Cumhur İttifakına destek olan 
bütün vatandaşlarımı selamlıyorum.  Bu-
radan hangi partiye mensup olursa olsun, 
ülkesinin ve milletinin bekası için yanı-
mızda yer alan tüm kardeşlerimi selamlı-
yorum. Buradan ülkemizin 2023 hedefle-
rine ulaşması için gayret gösteren, büyük 
ve güçlü Türkiye hedefine yürekten inan-
mış herkesi selamlıyorum. 

Ankara’daki şu güzel manzaranın, şu güzel 
gönül birliğinin dalga dalga, ışık ışık tüm 
Türkiye’ye yayıldığına inanıyorum. Rab-
bim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşli-
ğimizi korusun diyorum. 

Emniyetin verdiği rakamı söylüyorum, 
alanda 450 bin kişi var. Bu bir şeyi göste-
riyor. Ne diyor Ankara “Biz 31 Mart’a ha-

zırız.” Son virajdayız. İnşallah 31 Mart’ın 
akşamında Ankara’yı sizler taçlandıracak-
sınız. AK Partili kardeşlerim kendi içinde 
birlik beraberlik, MHP’li kardeşlerim 
kendi içinde birlik beraberlik ve her ikisi 
Cumhur İttifakı olarak bir ve beraber… 
İnşallah kendi aralarında oy kaybına fır-
sat vermeden sandıkları patlatacağınıza 
inanıyorum.

Rabbim ülkemizin tökezlemesini, milleti-
mizin zayıf düşmesini bekleyenlere fırsat 
vermesin diyorum. Rabbim, Orta Asya’dan 
Afrika’ya, Kafkaslardan Balkanlara kadar 
koskoca bir coğrafyanın da ümidi olan ül-
kemizi muhafaza ve muzaffer eylesin di-
yorum. Rabbim, bu topraklarda bize hep 
rabiamızı en yüksek sesle söyleyebilmeyi 
nasip etsin diyorum.

Vatanımızı Parçalamak 
İsteyenlere Fırsat Vermeyeceğiz

Hazır mıyız? 

Tek Millet… Tek Bayrak… Tek Vatan… Tek 
Devlet. Milletimizi bölmek isteyenlere fır-
sat vermeyeceğiz. Bayrağımızı indirmek is-
teyenlere fırsat vermeyeceğiz. Vatanımızı 
parçalamak isteyenlere fırsat vermeyece-
ğiz. Devletimizi yıkmak isteyenlere fırsat 
vermeyeceğiz. Ezanımızı susturmak iste-
yenlere fırsat vermeyeceğiz. Bizi terör ör-
gütleriyle terbiye etmek isteyenlere fırsat 
vermeyeceğiz. Bizi ekonomimizi çökerte-
rek işimizle-aşımızla tehdit edenlere fırsat 
vermeyeceğiz. Bizi birbirimize düşürerek 
arada kendi hesaplarını görmeye çalışanla-
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Temelli başka ne diyor, “İmamoğlu bile-
cek ki, ben İstanbul’daki 3 milyon Kürt’ün 
oylarıyla seçildim.” Bu sözle İstanbul’daki 
Kürtlere ve tüm seçmenlere hakaret edili-
yor. Bu adamlar daha siyaseti bile öğrene-
mediler. İstanbul, bunlara gereken dersi 
verecektir. 

Şimdi sizlere, tam da bunların halini ifade 
eden bir hikâye anlatmak istiyorum. Yüz 
koyunu olan bir celepci, bunlar için bir ço-
ban tutmuş. Koyunları alıp otlatmaya gö-
türen çoban, ertesi gün elinde bir deriyle 
çıka gelmiş. “Ne oldu” diye soran celepciye 
de şöyle cevap vermiş: “Yağmur yağarken 
gök çatladı. Yetmiş ikisinin ödü patladı. 
Yirmisini verdim kasaba. Onunu goyma 
hesaba. birini de canavar yedi. İşte bu da 
onun derisi.” 

Bu duruma çok sinirlenen celepci, orada 
bulunan yoğurt çömleğini çobanın kafa-
sından aşağı boca etmiş. Ağzı yüzü yoğur-
da batan çoban ise, “Yarabbi şükür, bu işten 
de yüzümün akıyla çıktım” demiş. Bunla-
rın işi de işte böyle… Her türlü yalanı söy-
lüyorlar, her türlü oyunu çeviriyorlar, üs-
tüne bir de çıkıp “Bu işten de yüzümüzün 
akıyla çıktık” diyorlar. Üstelik milletimiz 
bunlara defalarca hak ettikleri cevabı san-
dıkta vermesine rağmen, “Yarabbi şükür” 
deyip yollarına devam ediyorlar. İnşallah 
bu seçim milli irade yüzsüzleri için yolun 
sonu olacaktır. 

Kardeşlerim,

Biz Ankara’yı büyük bir aşkla sevdik. Biz 
Ankara’yı, Ankaralı kardeşlerimizi Al-

lah için sevdik. Size olan, Ankara’ya olan 
sevdamızı da icraatlarımızla ispat ettik. 
Türkiye’nin başkentini hak ettiği konuma 
getirmek için büyük emek verdik. Ula-
şımdan sağlığa, tren hatlarından parklara, 
bahçelere, yollara kadar Ankara’yı eserle-
rimizle ilmek ilmek dokuduk. Yatırımla-
rımızla Ankara’nın güzelliğini yeniden 
ortaya çıkardık. Son 17 yılda Ankara’ya 
toplam 120 milyar (katrilyon) liralık yatı-
rım yaptık.

Eğitimde 15 bin 709 adet yeni dersliği şeh-
rimize kazandırdık. Bugün 21 üniversite-
mize ev sahipliği yapan Ankara’mıza, son 
17 yılda 4’ü devlet olmak üzere toplam 12 
yeni üniversite kurduk. Yükseköğrenim 
öğrencileri için 10 bin 501 kişi kapasiteli 
yurtlar açtık. Bu yıl 1.000 kişi kapasiteli, 
birkaç yıla kadar da toplamda 12 bin 800 
kişi kapasiteli 9 adet yükseköğrenim yur-
du daha açacağız.

Ankara’ya 534 Kilometre   
Yeni Bölünmüş Yol Yaptık

Ankara’ya, yıkılan 19 Mayıs Stadyumunun 
yerine, maliyeti 1,3 milyar (katrilyon) lira 
olan 55 bin seyircilik stadyumun da içinde 
bulunduğu muhteşem bir spor kompleksi 
yapıyoruz. Bu tesis, haftanın her günü hem 
bireysel, hem de takım sporlarının yapıla-
bileceği alanlara sahip, 6 bin araçlık kapalı 
otoparkı, konferans salonları, kafeteryala-
rı, müzesi, açık spor tesisleri, ofisleri, kamp 
eğitim merkezi gibi birimleri olan dev eser 
olacaktır. Proje çalışmaları tamamlandı ve 

dı. Bu kişi, Anadolu insanını burada tekrar 
etmekten hicap ettiğim bir sıfatla aşağıla-
dıktan sonra şöyle diyordu:

“Sizin milliyetçilikle, komünizmle ne işi-
niz var? Milliyetçilik lazımsa bunu biz 
yaparız.  Komünizm gerekirse onu da biz 
getiririz. Sizin iki vazifeniz var: Birincisi, 
çiftçilik yapıp mahsul yetiştirmek… İkinci-
si, askere çağırdığımızda askere gelmek…” 

Ankara işte böyle bir zihniyetin elinde yıl-
larca örselendi. Ankara işte böyle milletine 
tepeden bakan bir ideolojinin esiri oldu. 
Bu şehir milli iradeyi askıya alan nice dar-
beciler, nice vesayetçiler, nice durumdan 
vazife çıkaranlar gördü. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nin bulunduğu, ülkemizin 
ve demokrasimizin başkenti olan Ankara, 
senelerce yasaklarla, baskılarla anıldı. Bu 
güzel şehir yıllarca bağrında kara bir leke 
ile yaşamaya mahkûm edildi. 

Ankara’nın Bir Daha Asla 
Vesayetin Gölgesiyle Ufku 
Karartılmayacak

Biz Ankara’yı, her şeyden önce işte bu a-
yıplardan kurtardık.  İnşallah Ankara, bir 
daha asla darbecilerle, vesayetçilerle, tek 
tipçilerle, elitlerle anılan bir şehir olma-
yacak. İnşallah Ankara, bir daha asla mil-
letini hor-hakir görenlerin, kendi insanını 
aşağılayanların boyunduruğunda bir şehir 
olmayacak. İnşallah Ankara, bir daha as-
la vesayetin gölgesiyle ufku karartılan bir 
şehir olmayacak. Milli Mücadelenin ve 15 
Temmuz Zaferi’nin başkenti olan Ankara, 

inşallah bundan sonra hep özgürlükle, de-
mokrasiyle, adaletle anılan bir şehir olarak 
kalacak.  

Tabii Ankara’yla ilgili başka hesabı olanlar 
yok değil. Ankara’yı, önü-arkası belli ol-
mayan bir ittifak vasıtasıyla, yeniden eski 
karanlık günlerine döndürmenin hesabını 
yapanlar var. Her gün bölücü örgütün em-
rindeki partinin bir yöneticisi, “Ankara’yı 
alacağız” diye posta koyuyor. Hatta bazıları 
hızını alamayıp, “Onlara en büyük tokadı 
İstanbul’da, Ankara’da atacağız” diye top-
yekün milleti tehdit ediyor. Peki, her gün 
dozu artan bu küstahlıklara CHP’den bir 
tepki geldiğini gördünüz mü? Bu tehdit di-
line ittifakın diğer ortaklarından bir itiraz 
yükseldiğini duydunuz mu? Bu pervasızlı-
ğa ittifakın adaylarından herhangi bir iti-
raz işittiniz mi? İtiraz edemezler. Seslerini 
dahi çıkaramazlar. Çünkü bunlara “Bizim 
oyumuzla seçildiğinizi bileceksiniz” deni-
lerek ültimatom peşinen verildi. 

Şöyle görüntüleri bir izleyelim. Bakınız, 
HDP Eş Genel Başkanı ne diyor? “Yavaş, 
HDP’nin oylarıyla seçilecek” diyor. Bunu 
ben söylemiyorum, temeli olmayan Sezai 
söylüyor. Ankara’da soyadı Yavaş var ya, 
hani sahte senetle iş gören var ya, bu ada-
mı CHP Ankara’ya belediye başkan adayı 
yapıyor. Bu adam Ankara’nın başına ge-
lirse ne tür sahte senetler düzenleyeceği-
ni düşünün. Onun için bunlara dersi çok 
büyük vermek lazım. Bu oyunu 31 Mart’ta 
bozuyor muyuz? Buna hazır mıyız? İşte 
sizlere delilini ortaya koydum. 
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Garı-Kuyubaşı-Esenboğa-Yıldırım Beyazıt 
Üniversitesi-Çubuk ile Gar-Etlik Şehir Has-
tanesi hatları bunlardan birkaçıdır. Kuyu-
başı-Esenboğa-Yıldırım Beyazıt Üniversi-
tesi raylı sistem projemizin bütün altyapı 
çalışmalarını tamamladık, bu yılki yatırım 
programına da aldık. Yakında ihalesine 
çıkıp, inşallah en kısa sürede de inşasına 
başlıyoruz. Ayrıca Ankaray’ı, her iki istika-
mete doğru 15 kilometre uzatacağız.

Kardeşlerim, 

Kurtuluş mücadelemizin, 15 Temmuz di-
renişimizin başkenti Ankara son 17 yılda 
savunma sanayinin de başkenti, kalbi ko-
numuna gelmiştir. Dünyanın en büyük 
100 savunma sanayii firmasından dördü 
başkentimizdedir. Geçtiğimiz yıl 2 mil-
yar doların üzerinde ihracat rakamına 
ulaşan savunma sanayimizin yüzde 50’si 
Ankara’nın emeğidir. Önümüzdeki dönem-
de savunma sanayiinde Ankara’yla birlikte 
özgün tasarımlarla ve ileri teknolojiyle 
Türkiye’yi küresel bir oyuncu haline geti-
receğiz. Kahramankazan’da 723 hektarlık 
alana Uzay ve Havacılık İhtisas Organize 
Sanayi Bölgesini kurduk. Uzay ve Hava-
cılık İhtisas Organize Sanayi Bölgemizin 
içindeki TeknoHAB ülkemizin bu alandaki 
yeni nesil üretim teknolojilerine ulaşmada 
bir merkez olacak. Uzay Ajansımızı kurduk 
ve Ankara’ya Uzay Sistemleri Entegrasyon 
ve Test Merkezini kazandırdık.

Ankara geçtiğimiz yıl otomotiv, makine ve 
kimyevi maddeler alanındaki yaptığı 3,5 
milyar dolarlık ihracatıyla bu alanlardaki 
kapasitesini artırmıştır. 

Ankara’nın Kuzeyinde ve 
Güneyinde İki Yeşil Vadi 
Oluşturuyoruz

Ankara’daki yatırımcılarımıza son 17 yıl-
da toplam 45,5 milyar (katrilyon)   liralık 
yatırım teşviki sağlayarak, ilave 121 bin 
kişilik istihdam oluşturduk. 338 bin iş ye-
rimize toplam 8,8 milyar (katrilyon)  lira 
tutarında prim teşviki verdik. Son 17 yılda 
Ankara’da 4 yeni organize sanayi bölgesi,  
8 teknopark, 107 ar-ge merkezi, 36 tasarım 
merkezi kurduk. 

Ankara’nın kuzeyinde ve güneyinde iki ye-
şil vadi oluşturuyoruz. İçinde 35 kilomet-
relik Kanal Ankara Projesinin de olduğu 
İmrahor Millet Bahçesini Gölbaşı’na ya-
pacağımız millet bahçesiyle birleştiriyo-
ruz. 193 bin metrekarelik İmrahor Millet 
Bahçesi’nin ilk etabının temelini 3 gün 
önce attık. 

Bir diğer önemli projemiz ise Atatürk Kül-
tür Merkezi Millet Bahçemizdir. Burada, A-
tatürk Kültür Merkezi alanından başlayıp, 
Gençlik Parkını da içine dâhil ederek, Ata-
türk Orman Çiftliği ve Ankapark’a kadar u-
zanacak şekilde yeşil bir vadi tasarlıyoruz. 
Bu projenin ihalesini yaptık, yakında in-
şasına başlıyoruz. Ankara’ya yapacağımız 
millet bahçeleri bunlarla sınırlı değil. Ama 
ben şimdi oylarınıza sunuyorum, nasıl, 
kabul mü? Oybirliğiyle kabul mü? Kabul 
edilmiştir. 

Cebeci’deki stadın yerine de bir millet bah-
çesi yapacağız. Mamak Üreğil Millet Bah-

ihale sürecine girildi, inşallah en kısa süre-
de inşasına başlıyoruz.

Ankapark’ın açılışını 3 gün önce gerçekleş-
tirdik. Şu ana kadar 350 bin çocuğumuz 
Ankapark’a giderek, bu güzel oyun parkı-
nın tadını çıkardı.  Kurulu alanı 1 milyon 
300 bin metrekare olan parkımızın bir kez 
daha hayırlı olmasını diliyorum.

Başkentimizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşla-
rımıza, şehit yakınlarımıza, yaşlılarımıza, 
engellilerimize 4,5 milyar (katrilyon) lira-
lık destek verdik.

Sağlıkta, 36’sı hastaneden oluşan toplam 
141 sağlık tesisini şehrimize kazandırdık. 
Yatak kapasitesi 3 bin 704 olan Bilkent 
Şehir Hastanemizin açılışını 14 Mart Tıp 
Bayramında yaptık. Sadece ülkemizin de-
ğil, Avrupa’nın ve dünyanın en büyük, en 
modern sağlık tesislerinden biri olan Bil-
kent Şehir Hastanemizin başkentimize ha-
yırlı olmasını diliyorum. 

Etlik Şehir Hastanesini ise 3 bin 577 yatak 
kapasitesiyle yılsonunda hizmete sunuyo-
ruz. Böylece toplamda 7 bin 281 yataklı 
sağlık tesislerini Ankara’mıza kazandırmış 
oluyoruz. 200’er yataklı Mamak ve Gölba-
şı Devlet Hastanelerini seneye, 480 yataklı 
Sincan Devlet Hastanesini ise iki yıla ka-
dar tamamlıyoruz. 150 yataklı Kahraman-
kazan Devlet Hastanesinin yapımına da 
başladık.

Ankara’da 285 şantiyede toplam 95 bin 
506 adet konut projesini hayata geçirdik. 
Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında, 

18 bin 293 konut ve iş yerinden oluşan 
bağımsız birimin yıkımını gerçekleştirdik. 
İmar barışıyla 447 bin başkentlinin sıkın-
tısını çözdük.

Ulaştırmada, Ankara’ya 534 kilometre ye-
ni bölünmüş yol yaptık. İnşası süren Anka-
ra-Niğde otoyolunu önümüzdeki yılsonu 
tamamlıyoruz. Toplam maliyeti 4 milyar 
(katrilyon)  lira olan 18 yol projemizin ya-
pımı devam ediyor. Ankara-Kırıkkale-Deli-
ce otoyolu projemiz için bu yıl adımları atı-
yoruz, 2022 yılına kadar da tamamlamayı 
hedefliyoruz. Ankara-Sivrihisar otoyolu 
projemizi ise inşallah 2023 yılında hizme-
te girecek şekilde planlıyoruz.

Türkiye’yi son 17 yılda biz hızlı trenlerle 
tanıştırdık. Ankara’yı, Eskişehir, Konya,  
Bilecik, Sakarya, Kocaeli ve İstanbul’la bir-
leştirdik. Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren 
projemizin yapımı hızla sürüyor. Bu hattın 
Afyonkarahisar-Uşak arasını 2021 yılında, 
Uşak-Manisa-İzmir arasını ise 2022 yılın-
da hizmete açıyoruz. Ankara-Sivas Yüksek 
Hızlı Tren Hattında da son aşamalara yak-
laştık.  Ankara’ya Yüksek Hızlı Tren Garını 
kazandırdık. 

Şehrimizi doğudan batıya kat eden 
Başkentray’ı hizmetinize sunduk. Batı-
kent-Sincan Metrosunu, Kızılay-Çayyolu 
Metrosunu ve Keçiören-AKM Metrosunu 
hizmete aldık. Bu metroları yeni hatlarla 
büyütüyoruz.  AKM-Gar-Kızılay Bağlantı-
sının yapımı devam ediyor, iki yıla kadar 
tamamlıyoruz. Ankara’ya yapacağımız top-
lamda 132 kilometre uzunluğunda metro 
projelerimiz bulunuyor. Yüksek Hızlı Tren 
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başlayıp Baruthane Kavşağı’na devam ede-
cek. Yayalaştırılan alandaki Gençlik Parkı 
ile Hacı Bayram-ı Veli Camii arasında ula-
şımı tramvay ile sağlayacağız. Ulus mey-
danı, sinema, konser, uluslararası festival, 
milli bayram etkinlikleri, tiyatro gibi etkin-
liklerin merkezi haline gelecek. Ulus Kül-
tür Merkezi ve Dolmuş Durakları Komp-
leksi Projesiyle, kültür merkezini, kapalı 
otopark ve dolmuş duraklarıyla bir arada 
başkentlilerin hizmetine sunuyoruz.

Ankara’ya Çocuk Köyü Kuruyoruz

Yine bu bölgede, Hacı Bayram-ı Veli’nin ha-
yatına dair kesitlerin işleneceği, dönemin 
özelliklerinin sergileneceği bir İslam Me-
deniyetleri Müzesi yapıyoruz. Ankara’nın 
iki önemli değeri olan Hacı Bayram-ı Veli 
Camii ile kültür yolu başlangıcı olan Anka-
ra Kalesi arasında bir teleferik kuracağız. 
Teleferik ile Ulus bölgesi ile Ankara Kalesi 
ve çevresine ulaşım kolaylıkla sağlanacak. 
Ankara Kalesi ve civarındaki tarihi böl-
gelerin sokaklarını da yeniden ele alarak, 
kültür projemize uygun hale getireceğiz. 

Arkeolojik sit alanı sınırları içerisinde yer 
alan Roma Tiyatrosunu aslına uygun restore 
ederek, Arkeopark olarak düzenleyeceğiz.

Milli mücadele yıllarında kullanılan, An-
kara Devlet Resim ve Heykel Müzesi ile 
Ankara Etnografya Müzesi’nin de bulun-
duğu Namazgahtepe, açık havada ibadete 
uygun şekilde düzenlenecek. 

Önümüzdeki dönemde Ankara’ya toplam-
da 13 millet bahçesi, 20 adet kamp kara-
van alanı yapıyoruz. Sadece çocuklara özel 
bir Çocuk Köyü kuruyoruz. Burada, çocuk-
ların eğlenirken öğrendikleri eğitici bir or-
tam oluşturacağız. 

Mehmet Özhaseki başkanımızın tüm pro-
jelerini saymaya kalksak, saatler, günler 
yetmez. 

Cumhurbaşkanı olarak şahsım, Büyükşe-
hir Belediye Başkanı olarak inşallah Özha-
seki kardeşim ve Cumhur İttifakı olarak il-
çe belediye başkanlarımız el ele vereceğiz. 

Seçimler de işte böyledir. Sandıkta atılacak 
yanlış bir adımın telafisi, bir şehrin, bir ül-
kenin sadece 5 yıllık bir dönemine değil, 
çok daha uzun zamanına mal olur. Çünkü 
yıkmak, bozmak kolaydır. Yapmak, inşa et-
mek, hele hele düzeltmek ise çok zordur. 
İnşallah Ankara tercihini yıkımdan ve ya-
saklardan değil, kalkınmadan ve özgürlük-
ten yana kullanacaktır. İnşallah 31 Mart’ta 
büyükşehirde ve ilçelerde Ankara, şehre 
hizmet etmek için tüm hazırlığı tamam 
olan, yüreği bu aşkla atan belediye başkan-
larıyla yoluna devam edecektir.

Şimdi hazır mıyız?

Ankara!..

31 Mart’ta hizmet siyasetine sahip çıkıyor 
musun?

çesi, Polatlı, Kahramankazan ve Kızılcaha-
mam Millet Bahçeleri diğer millet bahçele-
ri projelerimizdir. 

Ankara Adliye Sarayı ile Gençlik Parkı ara-
sındaki Atatürk Kültür Merkezi alanının 
154 bin metrekarelik bölümünde, AKM 
Konser Salonunu inşa ediyoruz. Bünyesin-
de iki konser salonu, müzik çalışma odala-
rı, kayıt stüdyoları, fuayeler, kafeterya ve 
kapalı otopark gibi mekânlar olan bu pro-
jemizle ilgili hazırlıklarımız devam ediyor. 

Bay Kemal, Yavaş, bunlardan anlamazlar. 
Bunların ufku dar… Sayın Özhaseki 5 dö-
nem, yani 25 sene Kayseri gibi bir şehrin 
büyükşehir belediye başkanlığını yaptı. İl-
çe belediye başkanlığından gelmiyor. Meh-
met Özhaseki kardeşim, AK Parti genel 
Başkan Yardımcısı ve Çevre Ve Şehircilik 
Bakanlığı görevinde de bulundu. Bu yolda 
beraber yürüdük. Mehmet Özhaseki kar-
deşimi sizlere emanet ediyorum. 

Ankara’da 23 baraj,10 gölet ve 16 sulama 
tesisi inşa ettik; 8 barajın, 3 göletin ve 9 
sulama tesisinin inşası sürüyor. Maliyeti, 
1 milyar (katrilyon) 157 milyon lira olan 
Ankara İçme suyu Gerede Sisteminin ikin-
ci merhalesinin yapımında sona geldik. 
Gerede Ulusu Çayı kaynağından aldığımız 
suyu 32 kilometrelik isale hattıyla Ankara 
şehir merkezine ileterek başkentimize ila-
ve içme suyu sağlayacağız. 

Bu arada Bay Kemal’in yalanları bitmiyor. 
Biz “Hatay’a 7 tane baraj yaptık” diyoruz. 

Ertesi gün bir açıklama yapıyor. Diyor ki 
“Belediye başkanına sordum gerçekten bu-
rada 7 tane baraj yapıldı mı?” Ve belediye 
başkanı da demiş ki “Burada baraj yok ki.” 
Senin belediye başkanlarının da kılavuzu 
karga... Onlar, baraj ile göleti bile birbirin-
den ayıramazlar. Bu adamın hayatı yalan.  
Gelin, hem Hatay’ı kurtaralım, hem de 31 
Mart’ta şu CHP’ye gönül verenleri de bu 
yalancıdan kurtaralım. 

Ankara’da 17 ilçemiz doğalgaz kullanıyor. 
Bu yıl Haymana’ya, iki yıla kadar Ayaş, 
Kalecik ve Balâ’ya, üç yıla kadar da Çamlı-
dere, Evren, Güdül ve Nallıhan’a doğalgaz 
arzı sağlıyoruz.

Kardeşlerim, 

Önümüzdeki dönem için de, Büyükşe-
hir Belediye Başkan adayımız Mehmet 
Özhaseki’nin çok ciddi projeleri var. Bir-
çok medeniyete ev sahipliği yapmış Baş-
kentimize, ilk yerleşim yeri olan Ankara 
Kalesindeki Akkale Burcu’ndan başlayıp 
Atakule’de sonlanacak 12 kilometrelik bir 
kültür rotası kazandırıyoruz. Kültür yolu 
hattında bulunan, cami, müze, tarihi eser, 
anıt gibi 411 eserimizi, yeni baştan ele ala-
rak Ankara’nın kültür hayatına sunacağız.  
Ulus trafiğini iki ayrı tünel ile yeraltına 
alarak, Ulus Meydanını yayalaştırıyoruz.

Birinci tünel, Melike Hatun Camii’nin 
önünde başlayarak Atatürk Heykeli önün-
den geçip Çankırı Caddesi’nden devam 
edecek. İkinci tünel ise Bentderesi’nden 
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Ankara!..

31 Mart’ta gönül belediyeciliğini tercih 
ediyor musun?

Ankara!..

31 Mart’ta Cumhur İttifakını destekliyor 
musun?

Rabbim hepinizden razı olsun. 

Ankara’ya lazım olan hizmetleri yaparsa 

Mehmet Özhaseki yapar. Büyükşehir Bele-

diye Başkanımız Mehmet Özhaseki karde-

şimi ve ilçe belediye başkan adaylarımızı 

size emanet ediyorum.

Ey İstanbul...

Sevda nedir bilmezken sevdalandığım şe-
hir... Gökkubbenin altında, kubbeler ara-
sında nakış gibi işlenen şehir... Ey şehadet-
lerle alınan, şehitleriyle şanlanan şehir... 
Âlemlere rahmet olarak gönderilen Efen-
dimizin İslam âlemine işaret ettiği, ashabı-
nın gazaya koştuğu şehir... Asr-ı Saadet’ten 
gelen misafirleriyle şereflenen şehir... Fethi 
Fatih Sultan Mehmed Han’a nasip olan şe-

hir… Tekbirlerle alınan, tevazuyla girilen, 
aşkla mamur edilen şehir... Adaletin, huzu-
run, hakikatin, hakkaniyetin hâkim oldu-
ğu şehir... Her inançtan, her kökenden, her 
kesimden insanın güvenle yaşadığı eman 
şehir... Herkesin gözü olduğu, gözdesi ol-
duğu İslam şehri... Seni yürekten selamlı-
yorum İstanbul... 

Ayasofya’sıyla, Sultan Ahmet Camisiyle, en 
son Çamlıca Camisiyle göz kamaştıran İs-

Dövizde Provokasyon Yapanlar, 
Bunun Bedelini Ödeyecekler

Büyük İstanbul Mitingi | İstanbul | 24 Mart 2019
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Ey İstanbul!..

31 Mart’ta hala senin camilerinden, mina-
relerinden dalga dalga yayılan ezanlarına, 
göklerinde nazlı nazlı dalgalanan bayrağı-
na tahammül edemeyenlere mesajını ver-
meye hazır mısın?

Ey İstanbul!..

31 Mart’ta İstanbul’un yönetimini değil, 
ülkemizin ve milletimizin kazanımlarını 
hedefleyenlere derslerini vermeye hazır 
mısın?

Ey İstanbul!...

31 Mart’ta, seni aşkla sevip hizmet eden-
lerle, seni çarpık ittifaklarının manivela-
sı yapmak isteyenlerin tefrikini yapmaya 
var mısın?

Maşallah… Barekallah… İşte Fethin 
İstanbul’u bu… İşte 3 kıta 7 iklime hük-
meden İstanbul bu… İşte demokrasinin, 
milli iradenin kalesi İstanbul bu… İşte 15 
Temmuz’un kahraman şehri İstanbul bu… 
Rabbim hepinizden razı olsun…

Kardeşlerim, 

Biz İstanbul’u sadece aşkla sevmekle kal-
madık, aynı zamanda ona aşkla hizmet 
ettik.  1994 yılında Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı’ndan başlayarak, Başbakan-
lık ve Cumhurbaşkanlığı dönemimde, 
İstanbul’a yapılan her hizmetin bizzat ta-
kipçisi oldum. Her alanda şehrimizi, tari-

hinde görülmedik hizmetlerle hedeflerimi-
ze hazırlamanın gayreti içinde bulunduk. 

İstanbul’a neler yaptığımızı anlatan filmi-
mizi göstererek şimdi sizlere bir sürpriz 
yapmak istedik. Bay Kemal ne diyor? 17 
yılda ne yaptınız? Eline, diline dursun. 
Bak izle, izle. Haliç Kongre Merkezi’nde de 
aday tanıtımı yaptı. Buna rağmen, “Ne yap-
tınız?” diyor. Haliç’in bataklığını bilmez 
ki. Türkiye’den haberi yok. Millet Bahçele-
rini görüyor musunuz? Bay Kemal gel bir 
Marmaray’dan geç. Avrasya Tüneli’nden 
geç. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden bir 
geç. Osmangazi Köprüsü’nden bir geç. Gö-
zü var görmez, dili var hakkı söylemez. Ni-
ye? Kalpleri mühürlü. Hatırlarsanız, Bay 
Kemal İstanbul’a belediye başkan adayı ol-
duğunda Kağıthane’yi Kağıttepe yapmıştı. 

1994’te belediye başkanı olduğum zaman 
kentte sadece 50 bin doğal gaz abonesi var-
dı. Cezaevine girerken bu sayıyı 1 milyon 
250 bine çıkarttık. Şimdi doğalgaz abonesi 
sayısı 5.5 milyona ulaştı. 

Kente çöp gazından elektrik üreten tesis-
ler, yeşil alanlar ve spor tesisleri yapıldı. 

Ufku Olmayanın,   
Yönetim Kabiliyeti de Olmaz

Şimdi gelelim CHP’nin İstanbul’una… 
Kentte o dönem susuzluğun yaşandığı, ha-
va kirliliğinin olduğu ve çöp yığınlarının 
bulunduğu görüntüleri ekranlardan izli-
yorsunuz. Bay Kemal bu sizin İstanbul iş-

tanbul... Marmaray’ıyla, Avrasya Tüneliy-
le, Boğaza gerdanlık gibi dizilen köprüle-
riyle kıtaları birleştiren İstanbul…Üzerine 
şiirler yazılan, resimler yapılan ve bağrın-
da nice sanatçıları barındıran İstanbul... 
Seni aşk ile selamlıyorum İstanbul...

Yenikapı bugün yine bir başka güzel…  İş-
te böylesi yürekler fethetmişti İstanbul’u... 
İşte böylesi bir iman aşılmaz denilen sur-
ları yerle yeksan etmişti… İşte böylesi bir 
azim asırlarca İstanbul’a dünyayı yönet-
tirmişti… 15 Temmuz’un hemen ardın-
dan 7 Ağustos’ta yine bu meydanda bir 
araya gelip dosta-düşmana birliğimizi, 
beraberliğimizi, kardeşliğimizi göstermiş-
tik. Yenikapı ruhu, İstanbul’u fethedip bi-
ze emanet eden ruhun devamıdır. Bugün 
Sayın Bahçeli’yle, AK Parti’ye ve MHP’ye 
gönül vermiş kardeşlerimle, Cumhur İtti-
fakına inanan, güvenen tüm kardeşlerim-
le işte bu İstanbul için bir kez daha Yeni-
kapı’dayız. Resmi olarak aldığım rakamla-
ra göre meydanda 1 milyon 600 bin kişi 
var. Demek ki 1 milyon 600 bin kişi tek 
yürek olduk. 

Cumhur İttifakı, sadece iki partinin değil, 
tüm Türkiye’nin, tüm milletin ittifakıdır. 
Böyle olduğu için de Türkiye’yi hedef alan 
herkes Cumhur İttifakına saldırıyor. Ne 
yaparlarsa yapsınlar boş… Biz milletimiz-
le birlikte, Allah’ın izniyle, bir çağın kapa-
nıp bir çağın açıldığı bu şehri, kıyamete 
kadar bir İslam şehri, bir Türk şehri ola-
rak korumaya devam edeceğiz... 

İstanbul’u, Bölgesinin ve 
Dünyanın Parlayan Yıldızı Yaptık

Bu şehir ki; Eyyub El Ensari Hazretlerinin 
rüyasıdır. Fatih Sultan Mehmed’in emane-
tidir. Yavuz Sultan Selim’in gözbebeğidir. 
Kanuni Sultan Süleyman’ın nefesidir. Sul-
tan Abdülhamid’in namusudur. Bu şehir 
ki; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün son ne-
fesidir. Şehit Başbakan Adnan Menderes’in 
hayalidir. Merhum Turgut Özal’ın rüyası-
dır. Merhum Necmettin Erbakan Hocamı-
zın duasıdır. Merhum Alparslan Türkeş’in 
sevdasıdır. Bu şehir bizim de hizmetkârı 
olmaktan şeref duyduğumuz davamız, aş-
kımız, sevdamız, hayalimiz, duamız, her 
şeyimizdir. İstanbul halkıyla bir olup 25 
senede bu şehri sadece çöpten, çukur-
dan, çamurdan kurtarmakla kalmadık, 
bölgesinin ve dünyanın parlayan yıldızı 
haline getirdik. Asırlar sonra İstanbul’u 
yeniden dünyanın merkez şehirlerinden 
biri yaptık. 

Hazır mıyız?

Ey İstanbul!..

31 Mart’ta İstanbul’u daha da yükseltmek 
için Cumhur İttifakının yanında yer alma-
ya var mısın?

Ey İstanbul!..

31 Mart’ta gözleri hala sende olanlara ce-
vaplarını vermeye hazır mısın?



Recep Tayyip ERDOĞAN

309308

Yeni Türkiye Vizyonu | YENİDEN DİRİLİŞ YOLUNDA-4

bugün 6 bin 265 araçla, 775 hatta günde 
ortalama 4 milyon İstanbulluyu taşıyor. O-
tobüslerimizin yarısında ücretsiz internet 
hizmeti de sunuluyor. 

1994’te sadece 10 deniz otobüsü olan 
İstanbul’da bugün, 57 yolcu gemisi ve 2 
arabalı vapur ile 22 hat ve 110 iskelede 
deniz ulaşımı veriyoruz. Sadece yollar 
inşa etmiyor, şehir trafiğini doğrudan et-
kileyen park sorununa da kalıcı çözümler 
üretiyoruz. 

İstanbul’un otopark kapasitesini yüzde 
binin üzerinde artırarak, 42 bin araç ka-
pasitesine ulaştık. Hedefimiz 2023’e ka-
dar otopark kapasitemizi 123 bin araca 
çıkartmaktır. 

İstanbul’un içme suyu sorununun çözümü 
için 1995’te Istıranca Barajı ile ilk adımı 
attık. Aynı yıl Türkiye’nin en büyük çaplı 
çelik boru hattı olan Ömerli-Çamlıca İsale 
Hattını hizmete aldık. 

Kasımpaşalıyım, sandalla Haliç’te karşı-
dan karşıya geçerken zorlanıyorduk. Bir-
çok üniversite öğretim üyemiz tek çare 
olarak Haliç’in doldurulması gerektiğini 
savunuyorlardı. “Bunun hesabını tarih biz-
den sorar, doğa sorar. Nasıl bu güzelim yeri 
hafriyatlarla dolduracağız. Olmaz” dedik. 
Haliç’ten 2,5 milyon metreküp balçık çı-
kardık. Bu balçığı 9,5 kilometre uzaklıkta-
ki Alibeyköy’deki taş ocağına pompaladık. 
Çamur ocakta kaldı, süzülen su da tekrar 
Haliç’e gönderildi. Bu şekilde 650 bin met-
rekarelik bir alan kazanıldı ve buraya de-
vasa bir park yapıldı. 

Atatürk Kültür Merkezi’ni   
Kısa Bir Zamanda Bitireceğiz

Haliç’e bir de o muhteşem Kongre Merkezi 
yapıldı. Etraf bir anda değişti. Bay Kemal, 
sen geldin geçenlerde orada aday tanıtı-
mı yaptın. İstanbul’da Harbiye Kongre 
Merkezi’ni de bu CHP zihniyeti bize yap-
tırmak istemedi. Biz dedik ki “İsteseniz 
de istemeseniz de biz bunu yapacağız.” 
Zaten yaptık da. Yanında da Muhsin Er-
tuğrul.... O tiyatroyu da büyüttük. “Buraya 
cami yaparlar” dediler. Ne oldu? Muhsin 
Ertuğrul’u yaptık, yanında Harbiye Kong-
re Merkezi’ni yaptık. Bu zekâ meselesi, 
plan meselesi, proje meselesi… Çalışırsan 
olur, düşünürsen olur. Hamdolsun, şu an-
da buralar ne hizmetler veriyor.

Bak sana şimdi bir müjde daha vereyim 
Bay Kemal. Temelini attık, nasip olursa 
Atatürk Kültür Merkezi’ni de kısa bir za-
manda bitireceğiz. Ama sizlerin yaptığı gi-
bi bir Atatürk Kültür Merkezi değil, dünya-
da parmakla gösterilen bir Atatürk Kültür 
Merkezi yapıyoruz. Herhalde bitirdikten 
sonra orada bir konserimize gelirsin. Değil 
mi? Biz çağırırız, bizim nankörlüğümüz 
yok. Ankara’dakine gelemiyor. Ankara’da 
Külliye’nin içerisinde biliyorsunuz muh-
teşem bir opera binamız var. İnşallah 29 
Ekim’de Fazıl Say’ın orada bir konseri ola-
cak. Biz kimsenin zihniyetiyle uğraşmayız. 
Gelin, tek millet olalım.

CHP döneminde Ümraniye’deki vahşi çöp 
depolama merkezinde patlama yaşanmış 
ve 39 vatandaşımızı kaybetmiştik. Bu 39 

te. Bu şekilde devralınan İstanbul’da hava 
kirliliği, çöp sorunu ve susuzluk sıkıntısını 
tamamen ortadan kaldırdık.  

140 kilometre uzaktan Istıranca ve 
Melen’den dağları delerek kente su getir-
dik. Boğazın altından araç geçecek kadar 
büyüklükte tünel inşa ettik. Bu sayede 
kentte 2040’a kadar su sıkıntısı yaşan-
mayacak. 

Bay Kemal sen bu işlerden anlamazsın. Ge-
tirdiğin kişi, şu anda İstanbul’un bir ilçesi-
nin belediye başkanıdır. Partimin belediye 
başkan adayı ise yıllarca Ulaştırma Bakan-
lığı, Başbakanlık ve TBMM Başkanlığı ya-
pan Binali Yıldırım’dır. Böyle bir kente de 
rastgele bir isim yakışmazdı. 

CHP Ankara’ya da kenar köşe bir ilçenin 
belediye başkanını aday gösterdi. İki kez 
kaybetti. 5 dönem Kayseri gibi büyük-
şehrin belediye başkanı olan, daha son-
ra belediyeciliğin devletteki üst makamı 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapan, yeni 
yönetim sistemiyle de  genel başkan yar-
dımcısı yaptığım ve yerel yönetimlerden 
sorumlu Mehmet Özhaseki kardeşimizi 
de Ankara’ya büyükşehir belediye başkan 
adayı yaptık. Dün resmi rakamla Anka-
ra’daki mitingimizde de 450 bin kişi vardı. 

Yine CHP, üzerinde birçok spekülasyonun 
olduğu, kenar köşe bir ilçe belediye başka-
nını getirdi İzmir’e belediye başkanı adayı 
yaptı. Hakkındaki spekülasyonlar çok ile-
ri. Terör örgütüyle iç içe, geçmişi itibarıyla 
ne yazık ki kirli. Böyle birisini İzmir’e la-

yık gördüler. Biz de İzmir’e Denizli’de iki 
dönem belediye başkanlığı yapan, daha 
sonra ekonomi bakanlığı da yapan Nihat 
Zeybekçi’yi aday yaptık. Bu şehirlere sıra-
dan birileri olmaz. Bay Kemal’in böyle bir 
yönetim kabiliyeti yok. İnanın beş koyun 
verin, kaybedip gelir. Ufku yok. Ufku olma-
yanın, yönetim kabiliyeti de olmaz.

Şimdi ekranlarda izlediğiniz gibi; biz yaslı 
adamızı ne hale getirdik. Ada uluslararası 
toplantıların ve görüşmelerin merkezi ha-
line gelecek. Adnan Menderes ve iki arka-
daşının idam karanının verildiği adada ba-
rışın ve özgürlük mücadelesinin kararları 
alınacak. Onun için biz buraya Demokrasi 
ve Özgürlükler Adası adını koyuyoruz. İn-
şallah seçimden kısa bir süre sonra da bu-
ranın resmi açılışını yapacağız. 

Tabii bunlar görenler gözler, duyan ku-
laklar, konuşabilen diller içindir. Kalbi 
kararmış olanlara, gönlü örümcek bağla-
mış olanlara bunların hiçbiri bir şey ifade 
etmez. 

Değerli kardeşlerim,

Toplu taşımada 1994 öncesinde kentte sa-
dece 1596 adet otobüs vardı.  Ikarus marka 
bu otobüsler pislikten geçilmiyordu. Be-
nim milletime bu otobüsler layık değil di-
yerek, Mercedes, Man, BMC marka otobüs-
ler aldık. Bakanlıklarımız yanında, büyük-
şehir belediyemiz de çok büyük hizmetlere 
imza atmıştır. Toplu taşımada, 1994 önce-
sinde sadece 1.596 otobüsü bulunan İETT, 
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İstanbul’un Her İki Yakasında 
Haller Kuracağız

Pendik’te, girişimci gençlerimize ve şirket-
lerimize yardımcı olmak için 3,5 milyar 
(katrilyon) lira maliyetle Teknoloji Geliş-
tirme Merkezi kuruyoruz. Böylece girişim-
cilerimizin altyapı sorunlarını çözerek, 
tüm imkanlarını makine, ekipman, insan 
kaynağı ve ar-ge faaliyetleri için ayırabil-
melerini temin edeceğiz. 

Şehrin her iki yakasında birer tane, sebze, 
meyve, kuru gıda, su ürünleri, gibi pera-
kende noktalarının ihtiyaç duyduğu mal-
ları karşılayacak haller kuracağız. Böylece 
toptancı araçlarının şehir içi trafiğindeki 
yoğunluğunu da azaltmayı planlıyoruz. 
Mevcut hallerdeki yer sıkıntısı nedeniyle 
buralarda faaliyet gösterme imkânı bula-
mayan üreticilerimize de yeni alan açaca-
ğız. Üreticilerin doğrudan perakendeciler-
le buluşmasıyla, gıda fiyatlarını ve bundan 
kaynaklanan enflasyonu da düşüreceğimi-
ze inanıyoruz. Bu halleri 600 milyon (tril-
yon) liralık bir yatırımla hayata geçirecek 
ve 1.500 kişiye doğrudan, 4 bin kişiye do-
laylı istihdam sağlayacağız.

Eyüpsultan Göktürk’te Tarımsal Teknoloji 
Gelişte Merkezini kuracağız. Bu merkezde 
akademi, sertifikasyon merkezi, şirketlerin 
ar-ge merkezleri, atölyeler, laboratuvarlar, 
kent ve mahalle tarlaları yer alacak.

Silivri’de 400 milyon (trilyon) liralık bir 
yatırımla Jeotermal ve Sağlık Kampüsünü 
hayata geçireceğiz. Hipertermal sınıfın-
da yüksek verimli sıcak su kaynaklarının 

olduğu Silivri bölgesinde termal ve günü-
birlik tesis yatırımları yapacağız. Böylece 
sağlık turizminde İstanbul, değerine değer 
katacak. Golf turizmiyle beraber gelişecek 
termal alandaki sıcak su, sera sulamasında 
kullanılarak tarım yatırımlarına da destek 
olacak. 

Turizmde, Yenikapı Kruvaziyer Limanı ve 
Galataport Kruvaziyer Limanı, İstanbul’un 
gelirlerini artıracak projelerimizden biri-
dir. Şu anda Tophane’nin inşaatı devam 
ediyor. Tophane’nin girişimcisi Doğuş 
Grubudur. Her yıl 500 bin üst gelir grubu 
turistin giriş yapacağı Yenikapı Kruvaziyer 
Limanına 4 büyük, 4 orta, 4 küçük olmak 
üzere 12 gemi aynı anda yanaşabilecek. Ga-
lataport Kruvaziyer Limanı, Karaköy’deki 
mevcut tesislerin, bölgedeki tarihi eserler 
de yenilenerek 500 bin turiste hizmet ede-
cek modern bir yapıya dönüştürülmesiyle 
ortaya çıkacak.  Tarihi Yarımadayı da Ka-
dim Şehir olarak ilan ederek, restorasyon 
seferberliği başlatacağız. 

İstanbul’daki ticaret hacmini ve istihdam 
alanlarını artırma hedefimizin en önemli 
projesi Atatürk Havalimanı Millet Bahçe-
si olacaktır. Buradaki 11 milyon metreka-
relik Millet Bahçesi içinde dev bir fuar ve 
kongre merkezi oluşturuyoruz. 

Pendik’te de 400 milyon (trilyon) liralık 
yatırımla bir Fuar ve Kongre Merkezi’ni 
hayata geçireceğiz. Hedefimiz, Avrupa’nın 
50 milyon ziyaretçiye sahip fuar pazarın-
dan yüzde 10 pay alarak, İstanbul’da 5 

kişinin hesabını kim verecek? Bay Kemal, 
sizin geçmişiniz bu işte. Niye modern bir 
depolama yapmadınız, yapamadınız? 

Daha önce sadece vahşi çöp depolama 
alanları bulunan İstanbul, bugün 18 Atık 
Yönetim Tesisi ile modern, temiz ve sağlık-
lı bir metropole dönüştü. Yılda 420 bin ton 
ambalaj atığını kaynağında ayrıştırarak 
geri dönüştürüyor, günde 19 bin ton çöpü 
işliyoruz. Organik atıktan her yıl ortalama 
20 bin ton kompost üretip, tabiattan geleni 
tabiata döndürüyoruz. Bir zamanlar çöp-
lerin bile toplanmadığı İstanbul, bugün 3 
çöp gazından elektrik enerjisi üretim tesi-
sine sahiptir.  Avrupa’nın en büyük tesisle-
rinden biri olacak Kemerburgaz Katı Atık 
Yakma ve Enerji Üretim Tesisinin yapımı-
na başladık. Bir yılda İstanbul’da toplanan 
çöplerden 300 bin hanenin yıllık ihtiyacını 
karşılayacak kadar elektrik üretiyoruz.

İstanbul’un yeşil alanlarının toplamını 10 
milyon metrekareden 6 kat artışla 60 mil-
yon metrekareye çıkardık. Bugüne kadar 
485 adet semt, bölge ve köy parkı ile yeni 
mesire alanları yaptık, 21 parkın inşasına 
devam ediyoruz. 

Biz geldiğimizde İstanbul’da sadece 4 spor 
salonu vardı. İstanbul’a 47 spor salonu 
kazandırarak, herkes spor yapabilsin diye 
park ve bahçeleri de spor aletleriyle do-
nattık. Halen 17 spor salonunun yapımı 
devam ediyor. Çocuklarımızı kötü alışkan-
lıklardan korumak ve erken yaşta sporla 
buluşturmak için 223 okula kapalı spor sa-
lonu yaptık, 27 okulun kapalı spor salonu 
yapımı devam ediyor.

İstanbul’a, daha önce hiç olmayan 6 genç-
lik merkezi inşa ettik. Dünyanın en büyük 
halk üniversitesi olan İSMEK, 39 ilçede-
ki 242 kurs merkezinde, 307 branşta 752 
programla meslek ve sanat eğitimi veriyor.  
Bugüne kadar 3 milyon kişiye yakın me-
zun verdik.

Bizim kurduğumuz Beyaz Masa, 7 Gün 24 
saat İstanbullulara kulak verip sorunlarını 
dinliyor, anında çözüm üretiyor. 

Kardeşlerim,

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan ada-
yımız Binali Yıldırım kardeşim, yıllarca 
Ulaştırma Bakanlığı ve Başbakanlık yapa-
rak, proje üretme ve yatırım konusunda, 
belki de Türkiye’nin en tecrübeli ismi ha-
line geldi. Şimdi bu tecrübesini tamamen 
İstanbul’a teksif etmeye hazırlanıyor. Dün-
yanın pek çok ülkesinden daha fazla ihra-
cat yapan İstanbul’un bu potansiyeline de-
ğer katmak için 5,7 milyar (katrilyon) lira 
maliyeti olan Tuzla Biyoteknoloji Vadisini 
kuruyoruz. Burada, antikordan aşıya, lens-
ten kemoterapi ilacına kadar pek çok kat-
ma değerli ürün üretilecek, 20 bin kişiye 
doğrudan istihdam sağlanacak.

Bayrampaşa’da, üniversitelerin araştırma 
merkezleri kurabilecekleri, şirketlerin, gi-
rişimcilerin, merkez ve yerel yönetimlerin 
işbirliği halinde çalışabilecekleri 1,5 mil-
yar (katrilyon) lira maliyeti olan bir tek-
noloji merkezi kuruyoruz. Bu merkez tam 
kapasiteye eriştiğinde aynı anda 6 bin 500 
kişinin çalışacağı bir alan haline gelecek. 
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İstanbul çeperlerinde oluşturulacak 6 ye-
ni lojistik merkez sayesinde, ağır vasıta 
araçlarının şehir merkezine girmesini ön-
leyeceğiz. 

Anadolu Yakası’nda bir, Avrupa 
Yakası’nda iki olmak üzere kuracağımız 
3 otogarla, şehirlerarası otobüslerin mer-
keze girmeden ulaşım hizmeti vermesini 
sağlayacağız. 

İstanbul’un 24 farklı noktasında planla-
nan aktarma merkezlerini, farklı ulaşım 
sistemlerinin kesiştiği noktalarda pro-
jelendiriyoruz. Aktarma merkezleri, 14 
bin araç kapasiteli otoparklarıyla, raylı 
sistem hatları ve diğer toplu ulaşım araç-
ları arasındaki entegrasyonu sağlayacak. 
İstanbul’un 241 noktasında trafik sıkı-
şıklığına neden olan kavşakları yeniden 
düzenleyeceğiz. Tali yollardan anayola 
erişimlerde Akıllı Kavşak sistemine ge-
çeceğiz. 

İstanbul’da bin kilometrenin üzerinde 
bisiklet yolunu hizmete açacağız. Bisik-
let yollarını toplu taşıma güzergahlarıyla 
entegre ederek park etme problemlerini 
kiralama ve paylaşma sistemiyle çözece-
ğiz. Akıllı bisikletlerin bulunduğu mev-
cut 140 durakta 1.500 adet olan bisiklet 
sayısı, 5 yıl içinde 520 durağa ve 10 bin 
bisiklete çıkartacağız. 

Adalarda 274 adet elektrikli faytonu dev-
reye alarak, bu konuda yaşanan kötü gö-
rüntüleri kökten çözeceğiz. Ben buradan 

Adalar’a sesleniyorum: Yıllar yılı orada 
sizi yönetenler belli. Ne yaptılar? Adalar’a 
ne yaptıysak biz yaptık? Doğal gazsa deni-
zin altından doğal gazı oraya biz getirdik. 
Ulaşımsa biz hallettik. Adalar’ın şu anda-
ki o görünülebilirliğini biz sağladık. Bu 
hafta sonu oraya gideceğim. Adalar hal-
kıyla bir buluşacağım. 

Kardeşlerim,

Bay Kemal, “17 yılda ne yaptınız?” diyor. 
Ne yapayım, gözün var görmüyor, elin 
var dokunmuyor. Ne yapayım? Yani kal-
bin mühürlü... İşte şurada yaptıklarımı-
zı görüntüleriyle müdellel ispat ettim. 
CHP’nin, Türkiye, İstanbul ve diğer şehir-
ler için en küçük bir hizmeti, yatırımları 
olmamıştır. Şöyle CHP belediyelerinin ol-
duğu yere bakın, ne yapmışlar acaba? Şu 
anda İzmir körfezi aynen eski Haliç gibi 
kokuyor. Niye temizlemiyorsun? Temizle, 
senin işin bu. İş bilenin kılıç kuşananın. 

Dikkat ederseniz, sadece yaptıklarımızı 
değil, aynı zamanda yapacaklarımızı da 
anlatıyoruz. Hem de öyle afaki cümleler-
le değil, “Çözeriz, yaparız, bakarız, ederiz, 
vururuz, kırarız” diye atıp-tutarak değil, 
somut projelerle ifade ediyoruz. Ne di-
yor? “Onların yaptıklarını biz kaldıraca-
ğız” diyor. Marmaray’ı engellemeye ça-
lıştılar, Avrasya’yı engellemeye çalıştılar, 
Yavuz Sultan Selim Köprüsünü engelle-
meye çalıştılar, ama biz yaptık. Niye? Biz 
kararlıyız. Biz bu milletin efendisi değil, 
hizmetkârıyız. 

milyon ilave ziyaretçi getirmektir. Böylece 
şehir ekonomisine fazladan 3 milyar dolar 
turizm geliri girecek. Yeni fuar alanlarımı-
zın, gelecek 5 yılda ticaret turizmine yıllık 
5 milyar dolar, şehir ekonomisine 9,5 mil-
yar dolar, ihracata 50 milyar dolar destek 
sağlamasını bekliyoruz.

İstanbul’a, 900 milyon (trilyon) liralık bir 
yatırımla dev bir Film Platosu kuracağız. 
Burası, oyuncu köyü, film setleri, dekor ve 
çekim alanları, deniz çekimi için su tankı 
ve dalga üretim sistemi, görsel sanatlar 
müzesi, sinemaları ile sektörün tüm ihti-
yaçlarını karşılayabilecektir. Hedefimiz 
500 milyon dolar film ihracatına ulaşacak 
bir plato kurmaktır. 

Harem’den Haydarpaşa Garı’na kadar 
uzanan bölgeye Haydarpaşa Tasarım 
Merkezi’ni yapıyoruz. Burada, kültür ve 
sanat merkezleri, tasarım atölyeleri, konfe-
rans salonu, sergi alanı gibi alanları şehri-
mize kazandıracağız. 

İstanbul’un kuzeyinde yer alan ormanları, 
şehrin içerisine almak ve bu doğal yaşa-
mı deniz ile buluşturmak için 20 koridor 
planladık. Vadi tabanlarında gerçekleşti-
rilecek yeşil koridorlar, kesintisiz bisiklet 
ve yaya akslarını da içinde barındırmanın 
yanında afet anında toplanma mekânları 
da olarak da kullanılacak. Bu projeyle, 
şehrimize 37 milyon metrekare yeni yeşil 
alan kazandırıyoruz.

Sirkeci-Yedikule Arasında   
Sanat Hattı Oluşturacağız

İstanbul genelinde 22 ilçede 25 yeni kent 
meydanı yapacağız. İstanbul’un güzellikle-
rini en iyi şekilde görebilmek için Avrupa 
yakasında 7 ve Asya yakasında 11 olmak 
üzere toplamda 18 alanda seyir terasları 
oluşturacağız.

Denize kıyısı olan 22 ilçemizdeki 170 kilo-
metrelik kıyı şeridini, kesintisiz ve engel-
siz şekilde düzenleyerek, İstanbul halkının 
hizmetine sunacağız. 

İstanbul’a 22 yeni müze, 18 kültür merke-
zi, 12 gençlik merkezi kuracağız.

Sarayburnu’nda yolu yerin altına alarak, 
şehrimize yeşillikler içinde yeni bir mey-
dan kazandıracağız. Sirkeci-Yedikule 
arasındaki 8.5 kilometrelik kıyı boyunca 
da Sanat Hattı oluşturacağız. Servi ağaç-
larının çevreleyeceği bu bölge, kültür, sa-
nat ve tasarım etkinliklerine ev sahipliği 
yapacak.

Şehrin her köşesinde 300 mahalleye 955 
kreş açacağız.

İstanbul’daki 200 bin engelli kardeşimize 
hizmet verecek 17 rehabilitasyon merkezi 
kuracağız.

39 ilçede dene-yap ve çocuk atölyeleri, mil-
let kıraathaneleri açacağız.

Metro hatlarımızda kullanılan 1.050 met-
ro aracını yerli üretimden temin ederek, 
bakım maliyetlerini azaltacağız. 
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İşbirlikçilerle Beraber Dövizi 
Tırmandırmaya Çalışıyorlar

Seçim günü yaklaştıkça, birileri, döviz ku-
ru üzerinden, ekonomi üzerinden, örtülü 
veya aleni tehditler üzerinden safını bel-
li etmeye başladı. Bu ara yine birileri bizi 
provoke etmeye başladı. Türkiye’deki işbir-
likçileriyle beraber, dövizi tırmandırmaya 
çalışıyorlar. Bugün, Yenikapı’dan onlara 
sesleniyorum: Ey finans sektörünün içinde 
olanlar, kalkıp da “Piyasadan dövizleri top-
layın, döviz yükselecek” türünden provo-
katif eylemlerin içine giriyorsanız, bunun 
bedelini çok ağır ödeyeceksiniz. Seçimin 
arifesinde bu tür eylemlerin içine girenle-
re sesleniyorum: Hepinizin kimliğini bili-
yoruz, hepinizin neler yaptığını biliyoruz. 
Şu anda BDDK bazı adımlar attı. Ama şunu 
bilin ki, seçim sonrası, bunun faturasını si-
ze ağır keseceğiz. Bu milleti sömüremeye-
ceksiniz. Bu milleti aldatamayacaksınız. O-
nun için de sakın ha kardeşlerim, bunların 
ipiyle kuyuya inilmez. Biz, paramıza sahip 

çıkacağız. Bizim paramız Türk Lirası, buna 
sahip çıkacağız. Bunların oyununa da gel-
meyeceğiz. Bu faturayı da bunlara ödete-
ceğiz. Bütün çalışmalar, Hazine ve Maliye 
Bakanlığımız tarafından yürütülüyor, da-
nışmanlarımız bunu yürütüyor ve faturayı 
ödeyecekler. Hiç de bunun lamı cimi yok. 
Bu milletin öyle tehditle sindirilemeyece-
ğini, iradesinin teslim alınamayacağını ha-
la öğrenemeyenler var. Bu ülkenin pusula-
sının öyle siyaset mühendisliğiyle değişti-
rilemeyeceğini hala anlayamayanlar var. 

AK Parti’ye mensup veya gönül verenlere 
sesleniyorum: Asla oyunlara gelmeyece-
ğiz. Kırgınlık, dargınlık yok. Aynı şekilde 
MHP’ye gönül vermiş kardeşlerim, kırgın-
lık, dargınlık yok. Yapmamız gereken ne? 
Şimdi birlik zamanıdır. Dedim ya Bir ola-
cağız, İri olacağız, Diri olacağız, Kardeş o-
lacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. San-
dıkları 31 Mart’ta inşallah demokratik bir 
şekilde patlatacağız.

Hepinizi Allah’a emanet ediyorum.

“Uçar seyran eder yedi alemi

Kartaldır, hüma’dır kuşu Ağrı’nın

Minnet etmez, mihnet etmez kimseye

Göklere uzanır başı Ağrı’nın

Namerde yüz vermez, mertten yanadır

Birlikten, dirlikten, yurttan yanadır

Daima dertliden, dertten yanadır

Vefadır, sevgidir işi Ağrı’nın”

Ağrı!..

Adı yüce, dağı yüce, gönlü yüce Ağrı!.. Alnı 
kardan ak, başı dağlar gibi dik Ağrı!.. Vakur 
insanlar, güzel insanlar şehri Ağrı!.. Ana-
dolu kapılarını açan Ağrı!.. Şehitler yatağı, 
evliyalar otağı Ağrı!.. Yüzlerce yıl ilmiyle, 

Kürtçülük Yaptığını Söyleyenler, 
Bu Ülkeye Düşmandır

Ağrı Mitingi | Ağrı | 25 Mart 2019
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Hazır mıyız?

Ağrı!..

31 Mart’ta iradene sahip çıkıyor musun?

Ağrı!..

31 Mart’ta tercihini hizmet siyasetinden 
yana kullanıyor musun?

Ağrı!..

31 Mart’ta tercihini gönül belediyeciliğin-
den yana kullanıyor musun?

Ağrı!..

31 Mart’ta şehrinin ve ülkenin geleceğine 
sahip çıkıyor musun?

Ağrı!..

31 Mart’ta sandıklara sahip çıkıyor mu-
sun?

Maşallah… İşte gönlümü verdiğim Ağrı 
budur.  İşte Ağrı’ya böylesi yakışır. 

Belediye başkanını seçeceksin, ondan son-
ra da burada çalışmayıp çekip Ankara’ya 
gidecek. Böyle bir belediyecilik olur mu? 
Bu, seçmenin oyuna saygısızlıktır. Bunları 
yaşadık mı? Yaşadık. Buradan seçilen zat 
bu defa da Muş’a gitti. Yalnız orada da dur-
mayacak, inşallah zaten seçimi de kazana-
mayacak. Seçimden sonra da başka yerlere 
gidecek.  Demokrasi bu değil, halkına hiz-
met bu değil. Biz halkını sevenin, halkıyla 
beraber olmasını ve yaşamasını istiyoruz.

Kardeşlerim,

Biz Ağrı’yı sadece aşkla sevmekle kalma-
dık, aynı zamanda eşi benzeri görülmemiş 
hizmetlerle de donattık.  17 yılda Ağrı’ya 
toplam 12 milyar (katrilyon) liralık yatırım 
yaptık. Bay Kemal, Ağrı’ya kaç defa geldin? 
Burada olan bitenden haberin var mı? 

Eğitimde, 4 bin 654 adet yeni derslik inşa 
ettik. Şimdi de Ağrı’ya bir Bilim Merke-
zi kazandırıyoruz. Bu merkez sayesinde 
gençlerimizin teknolojik yeniliklerle bu-
luşmasını ve yetenekleri doğrultusunda 
eğitim almalarını sağlayacağız. Bugün 12 
bin öğrenciye sahip Ağrı İbrahim Çeçen 
Üniversitesini şehrimize kazandırdık. Yük-
seköğrenim öğrencileri için 4 bin 668 kişi 
kapasiteli yurtları açtık. Bu arada İbrahim 
Çeçen Beyin kardeşi vefat etmiş, kendileri-
ne Allah’tan rahmet diliyorum. 

Ağrı’ya, Doğubayazıt’a, Patnos’a gençlik 
merkezleri, çeşitli branşlarda spor tesisle-
ri yaptık. Ağrı 100 yatak kapasiteli kamp 
eğitim merkezinin, Diyadin ve Eleşkirt 
gençlik merkezlerinin, Eleşkirt Spor Salo-
nunun yapımı devam ediyor.

Ağrı’ya yaptığımız 110 bin metrekarelik 
Millet Bahçesi açılışa hazır hale geldi.

Ağrılı ihtiyaç sahiplerine, şehit yakınları-
mıza, engellilerimize toplam 3 milyar (kat-
rilyon) lira tutarında sosyal yardım yaptık.

Sağlıkta, toplam yatak kapasitesi 1.045 
olan 12 hastane ile birlikte şehrimize 52 
tesis kazandırdık. Bunlardan biri 400 ya-

irfanıyla gönül dünyamızı aydınlatan Ağ-
rı!.. Seni yürekten selamlıyorum Ağrı!..

Diyadin’i, Doğubayazıt’ı, Eleşkirt’i, 
Hamur’u, Patnos’u, Taşlıçay’ı, Tutak’ı se-
lamlıyorum. Ağrı’nın tüm ilçelerindeki, 
mahallelerindeki, köylerindeki, mezrala-
rındaki kardeşlerimi selamlıyorum. 

Ağrı’nın tarihiyle, kültürüyle, arifleri ve 
abitleriyle bizim gönlümüzde ayrı bir yeri 
vardır. Biliyorsunuz Ağrı yıllarca sıkıntı-
lar çekti. Sizler nice yıllar hasret türküleri 
yaktınız.

“Eleşkirt’ten çıktım yüküm eriktir

Değmeyin yarama delik deşiktir” 

İşte bu şekilde yürek sızlatan gurbet türkü-
leri söylediniz.

“Ağrı Dağından uçtum

Çayır çimene düştüm

Ne belalı başım var

Vefasız yâre düştüm” 

İşte bu şekilde vefaya hasret çektiniz. Buna 
rağmen hep milletimizin hasretine, acısı-
na, derdine ortak oldunuz. Biz de buradan 
diyoruz ki, Ağrı’nın hasreti bizim hasreti-
mizdir. Biz de buradan diyoruz ki, Ağrı’nın 
derdi bizim derdimizdir. Ağrı’nın başı ağ-
rırsa bizim kalbimiz sızlar… Ağrı’nın yü-
reği hüzünlenirse bizim tadımız kaçar... 
Gelin, gönlü Ağrı Dağı gibi yüce bu şehri 

birlikte geleceğe hazırlayalım. Gelin, kalbi 
Ahmed-i Hani gibi sevgi dolu bu şehirde 
kardeşliği birlikte yüceltelim. Gelin, kalbi 
Diyadin kaplıcaları gibi sıcak bu şehirde 
muhabbeti birlikte yayalım. Gelin, sinesi 
Eleşkirt Ovası gibi bereketli bu şehri birlik-
te kalkındıralım. Gelin, kanı Murat Suyu 
gibi coşkulu bu şehrin insanlarını birlikte 
hak ettikleri yere ulaştıralım. Bunun için 
31 Mart’ta iradenize sahip çıkmanızı bek-
liyorum. 

Savcı Sayan Kardeşimizin   
Tüm Projelerinin Arkasındayız

Bu şehir yıllarca terör gölgesi altında çok 
şeyler kaybetti. Ağrı Dağı’ndan İshakpaşa 
Sarayı’na kadar nice tabiat harikasına, ta-
rihi esere, en önemlisi insan zenginliğine 
sahip bu şehrin artık şaha kalkmasının 
vakti gelmiştir. Demokraside ve kalkınma-
da ülkemizin ulaştığı seviye, Ağrı’nın çok 
daha ileride olmasını gerektiriyor. Bunun 
için Ağrı’nın huzuruna, vizyonuna uygun 
bir belediye başkan adayıyla çıktık. Savcı 
Sayan kardeşimizin, söz konusu Ağrı ol-
duğunda, bu ülkede açamayacağı hiçbir 
kapı yoktur. Aynı şekilde ilçelerdeki bele-
diye başkan adaylarımız da şehirlerine çok 
önemli hizmetler vermek için her türlü ha-
zırlığa sahiptir. İşte biz de buradayız. Savcı 
Sayan kardeşimizin tüm projelerinin arka-
sındayız. Bu ülkenin Cumhurbaşkanını da 
yanına alan Ağrı’nın önünde, artık kimse 
duramaz. Şimdi buradan öyle bir ses verin 
ki, Ağrı’nın, Tendürek’in, Aladağlar’ın zir-
velerinden dahi duyulsun.
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taklı Ağrı Devlet Hastanemizdir. Ayrıca, 2 
sağlık tesisimizin inşası, 19 sağlık tesisimi-
zin proje ve ihale süreci devam ediyor. Ağrı 
Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hasta-
nemize 200 yataklı bir ek bina yaparak bü-
yüteceğiz. Taşlıçay ilçemize de 30 yataklı 
bir devlet hastanesini inşa edeceğiz.

Ağrı’da 4 bin 243 konut projesini hayata 
geçirdik. İmar barışıyla 18 bin Ağrılı kar-
deşimizin mülkiyet sıkıntısını çözdük.

Ağrı’ya 3 adet atık su arıtma tesisini kazan-
dıracağız.

Nike Ağrı’ya Fabrika Kuruyor, 
5 Bin İstihdam Sağlanacak

Ulaşımda, 16 kilometreden devraldığımız 
bölünmüş yol uzunluğunu, 363 kilometre 
ilaveyle, 379 kilometreye çıkardık. Yapımı 
devam eden Ağrı şehir geçişi ve bağlantı 
yollarını bu yıl tamamlıyoruz. Patnos-Ma-
lazgirt-Bulanık yolunu, Ağrı-Doğu Beyazıt 
ayrımı Çaldıran yolunu ve Taşlıçay-Diya-
din ayrımı-Çaldıran ayrımı arasını sene-
ye tamamlıyoruz. Iğdır-Doğubeyazıt yo-
lunu, Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos yolunu, 
Köprüköy-Hınıs ayrımı-Karayazı-Elma-
lıdere-Tutak yolunu, Kağızman-Tuzluca 
ayrımı-Cumaçay-Ağrı yolunu, Küpkıran 
Köprüsünü, Erciş-Patnos yolunu ve Eleş-
kirt-Ağrı-Taşlıçay yolunu ise bir sonraki 
yıl tamamlıyoruz. 

Ağrı Havalimanı’na yıllık 2,5 milyon yolcu 
kapasiteli terminal binası yaptık. Havali-
manımızın 2003 yılında 8 bin olan yolcu 
trafiği, geçtiğimiz yıl 326 bini geçti.

Ağrı’nın hasretle beklediği Yazıcı Barajı’nı 
hizmete aldık. Biz, Hatay’a 6 tane baraj 
yaptık diyoruz. Hatay’ın Belediye Başkanı 
da onun gibi bir cambaz, diyor ki “Burada 
baraj var mı? Burada baraj yok ki.” Eşek 
ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Biz 
eserlerimizle konuşuyoruz. Bu CHP, ba-
raj yaparsın karşı çıkar. HDP, baraja karşı 
çıkar. Fakat biz, bunların hiçbirini dinle-
medik, yolumuza devam ediyoruz. Niye? 
Barajımız olacak ki benim vatandaşımın 
içme suyu, kullanma suyu olsun. Bunların 
derdi, bu ülkede huzuru kaçırmak. Benim 
milletimin refahına, huzuruna bunlar düş-
man. Bunlar, birlik, beraberlik istemiyor. 
Bu barajla Ağrı şehir merkezi ve 15 yerle-
şim yerinin içme suyu ihtiyacını uzun yıl-
lar boyunca karşıladık. Yazıcı Barajıyla ay-
rıca Ağrı Ovasında yaklaşık 250 bin dekar 
zirai arazi de sulanacak.

Patnos ilçesinin içme suyu ihtiyacını karşı-
lamak için içme suyu arıtma tesisi inşa edi-
yoruz.  Ağrı’ya 2 baraj ve 1 gölet daha inşa 
ediyoruz. Patnos Yukarıgöçmez Barajının 
inşasını yarıladık. Taşlıçay Derecek Barajı-
nın inşasında ise sonlara geliyoruz. Ayrıca 
Patnos Yeşilhisar Gölet’inin de inşaat çalış-
maları devam ediyor. Yapımı devam eden 
sulama tesisleri tamamlandığında Ağrı’da 
150 bin dekar arazi sulamaya açılacak.

Ağrılı çiftçilerimize bugüne kadar toplam 
1,1 milyar (katrilyon)  lira tarımsal destek 
verdik.

Şehrimizdeki yatırımcılarımızı, girişimci-
lerimizi 1 milyar (katrilyon) liralık yatırım 
teşvikiyle destekleyerek, 6 bin 355 kişilik 
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lara da gereken dersi, 31 Mart’ta vereceğiz. 
Devletimizi asla bölemeyecekler. 

Bugün ister Irak’ta olsun, ister Suriye’de 
olsun, bölgemizde nerede bir Kürt karde-
şimiz, Arap kardeşimiz, diğer kökenlerden 
kardeşimiz varsa, başı sıkıştığında aklına 
gelen ilk yer Türkiye’dir. Şu an Kobani’den 
gelen 300 bin Kürt kardeşimizi ülkemizde 
ağırlıyoruz. HDP mi ağırlıyor? Öyleyse, 31 
Mart’ta hesabı soralım. Biz zulümden ka-
çarak ülkemize gelen milyonlarca insana 
kökenini, meşrebini sormadık. Sadece sı-
nırlarımıza gelenlerin mağdur ve mazlum 
olup-olmadığına baktık. Irak’ta, Suriye’de 
yaralananlar ambulanslarla sınırlarımıza 
geldiğinde, bu Kürt mü, bu Arap mı, bu 
Türkmen mi diye incelemedik.  Hepsinin 
de yarasını sardık, hepsini de bağrımıza 
bastık. Bu devlet, işte böyle bir devlettir. 
Bunun için devletimize sıkı sıkıya sahip 
çıkacağız. 31 Mart seçimleri, milletimizin 
işte tüm bu hususlardaki kararlılığını orta-
ya koyması bakımından da önemlidir. 

Kardeşlerim,

Birleri Kürt kardeşlerimizin iradelerine 
kendi aklınca ipotek koyduğunu sanıyor. 
Kürt kardeşlerimizin iradesini, batıda gö-
türüp CHP’ye, adı iyi kendi karışık partiye, 
geçmişiyle isminden başka ilgisi kalmayan 
saadete peşkeş çekiyor. Şimdi görüntüleri 
izleyelim: ‘Kürdistan’ diyor. Bu adam Kürt 
değil biliyor musunuz? Ama benim Kürt 
kardeşlerimin üzerinden menfaat sağlama-
ya çalışan, çıkarcı ve ne idüğü belirsiz birisi. 
Şimdi Ağrı’dan sesleniyorum: Bizim ülke-
mizde ‘Kürdistan’ diye bir bölge var mı? Bi-

zim ülkemizde Doğu Anadolu’muz var, Gü-
neydoğu Anadolu’muz var, Karadeniz’imiz 
var, Akdeniz’imiz var, Orta Anadolu’muz 
var, Ege’miz var, Marmara’mız var. Biz de 
‘Kürdistan’ diye bir yer yok. Kürdistan 
Irak’ta, sizin bu ülkede yeriniz yok, defo-
lun oraya gidin. Benim ülkemi böleme-
yeceksiniz, böldürmeyeceğiz. Nasıl sizi, 
Cudi’de, Gabar’da, Tendürek’te, Kandil’de 
gömdüysek, bundan sonra da ülkemizi 
bölmeye çalışanlar, bunun bedelini ağır 
ödeyecekler. Onun için de emin adımlarla 
geleceğe yürüyeceğiz.

Güneydoğu’da evlerin altından tüneller-
le açtılar. Belediyeler paraları Kandil’e 
gönderdiler. Çocukları Kandil’e kaçırılan 
aileler Diyarbakır Belediyesinin önünde 
haftalarca, aylarca ağlamadılar mı? Bunlar 
hiçbir Kürt kardeşimin sorunuyla ilgilen-
mediler. Diyor ki bir kadın, “Biz sırtımızı 
PKK’ya, YPG’ye, PYD’ye dayadık.” Kadına 
bak. Biz de sırtımızı halkımıza ve Allah’a 
dayadık. Farkımız bu. 

Ağrı’nın Tercihi, İnşallah 
Vizyondan ve Kalkınmadan  
Yana Olacaktır

Bugüne kadar hiçbir zorbalığa baş eğme-
yen Ağrı, bu terörist destekli zorbalara da 
hak ettikleri Osmanlı tokadını sandıkta vu-
racaktır. Savcı Sayan kardeşimi size ema-
net ediyorum. İlçe belediye başkan adayla-
rımı size emanet ediyorum. Asırlardır bu 
ülkenin ve bu milletin doğudaki sınırlarını 
koruyan serhat şehrimiz Ağrı’ya da böyle-
si yakışır. Ağrı Dağının Zirvesinden dört 

ilave istihdam oluşturduk. Şehrimizdeki 6 
bin iş yerimize toplam 122 milyon (trilyon) 
liralık SGK prim teşviki verdik.

Ağrı’ya doğalgaz arzı sağladık. Bu yıl Eleş-
kirt, Patnos ve Taşlıçay’a, 2021 yılında ise 
Diyadin’e doğal gaz arzı sağlıyoruz. Doğu-
beyazıt Şafii Camiini, Ahmed-i Hani Türbe-
sinin ve İshak Paşa Sarayının restorasyon-
larını yaparak hizmete açtık.

İnşallah önümüzdeki dönemde Ağrı’ya 
çok daha büyük hizmetler getireceğiz. 

Ağrı’yı ülkemizin en büyük et üssü yapaca-
ğız.  Tekstilde Ağrı’yı bölgemizin en önem-
li üretim merkezi haline getireceğiz. Bura-
dan tüm tekstilcilerimize de bir mesajım 
var. Tekstilcilerimizi gözden çıkarmak bir 
yana, özellikle Ağrı gibi yoğun istihdama 
ihtiyaç duyduğumuz bölgelerimizde ciddi 
teşviklerle desteklemeyi sürdüreceğiz.  İn-
şallah Ağrı’ya uluslararası bir marka olan 
Nike fabrika kuruyor. Bu fabrikada 5 bin 
istihdam sağlayacak. 

TOKİ evlerindeki ve şehrimizin 4 mahalle-
sindeki tapu sorununu en kısa sürede çö-
züyoruz.  

Bunun için sizlerden 31 Mart’ta merkezde 
ve ilçelerde adaylarımızı desteklemenizi is-
tiyorum. Hala eksikler, yapılması gereken 
işler, yatırımlar yok mu? Elbette var.  Peki 
bu eksikleri kim tamamlayabilir? Tabii ki 
AK Parti tamamlayabilir.  Unutmayın, ya-
parsa AK Parti yapar. Burada belediye baş-
kanlarımız, Ankara’da bizler ele ele verip, 
Ağrı’yı hedefleriyle buluşturana kadar bi-
ze durmak yok. 

Ezanımıza, Bayrağımıza 
Saldıranların Hedefi Bizi 
Birbirimize Düşürmektir

Kardeşlerim,

Türkiye’nin gücü de, huzuru da, zenginliği 
de birliğinden, beraberliğinden, kardeşli-
ğinden geçiyor. Her kim birliğimize saldı-
rıyorsa, bilin ki hedefi bizlerin ve evlatla-
rımızın geleceğini karartmaktır. Her kim 
kardeşliğimize saldırıyorsa, bilin ki hedefi 
bu ülkeyi ve bu milleti, tıpkı çevremizde 
gördüğümüz örneklerde olduğu gibi, yer-
le yeksan etmektir. Her kim ezanımıza, 
bayrağımıza, , istiklal marşımıza ve değer-
lerimize saldırıyorsa,  bilin ki hedefi bizi 
birbirimize düşürmektir. CHP’nin Adalar 
Belediye Başkan adayı Erdem Gül, istiklal 
marşımızı okumuyor. Çünkü HDP, istiklal 
marşımızın düşmanıdır, bayrağımızın düş-
manıdır. Toplantılarında bir tane Türk bay-
rağı göremezsiniz. Dolayısıyla 31 Mart’ta 
bunlara gereken dersi vermemiz lazım.

İşte bunun için biz, rabia diyoruz. Tek Mil-
let… Tek Bayrak… Tek Vatan… Tek Devlet. 
Lütfen gelin şu oyunu da bozalım. Bu ülke-
de Türk’ü Kürt’e, Kürt’ü Türk’e düşürmek 
isteyenlerle beraber olmayın. Bizim Türk, 
Kürt, Laz, Çerkez, Gürcü, Abaza, Roman, 
böyle bir derdimiz yok. Yaratılanı severiz 
Yaradan’dan ötürü. Anlayışımız budur. 
Kürtçülük yaptığını söyleyenler bu ülkeye 
düşmandır. Bayrakları bayrak yapan üs-
tündeki kandır/Toprak eğer uğrunda ölen 
varsa vatandır. Vatanımız 780 bin kilomet-
rekare… Bu vatanı da bölemeyecekler. On-
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ülkeyi seyreden bu şehrin tercihi inşallah 
vizyondan, gelişmeden, kalkınmadan yana 
olacaktır. 

Şimdi sizlerden bir söz istiyorum. 

Hazır mıyız?

Ağrı!..

31 Mart’ta senin iradeni siyaset pazarına çı-
kartanlara derslerini vermeye hazır mısın?

Ağrı!..

31 Mart’ta kendi evlatlarına sahip çıkmaya 
hazır mısın?

Ağrı!..

31 Mart’ta hizmet siyasetiyle, gönül bele-
diyeciliğiyle şehrinin geleceğine sahip çık-
maya hazır mısın?

Ağrı!..

31 Mart’ta sandıklara sahip çıkmaya hazır 
mısın?

Rabbim hepinizden razı olsun. 

Buradan ülkemizin 81 vilayetindeki tüm 
kardeşlerime sesleniyorum. Pazar günü 
mutlaka oy vermek üzere sandık başına 
gitmeliyiz. Kullanılmayan her oy, aslında 
başkalarının tercihlerine teslim olmaktır. 
Bu ülkenin her bir vatandaşı, ne şekilde 
olursa olsun, kendi tercihini yapma sala-
hiyetine sahiptir. Sandık başına giderek bu 
hakkını kullanan tüm kardeşlerimiz, aynı 
zamanda kendilerinin ve ülkelerinin gele-
cekteki istikametini de belirlemiş olacak-
tır. Seçimden sonra pişman olmamak için 
sandığa gitmeli ve tercihimiz doğrultusun-
da oyumuzu kullanmalıyız. 

Kalın sağlıcakla.

Muş!

Yolu yokuş, gülü çemen olan Muş!.. 
Anadolu’nun incisi, gönlümüzün birinci-
si Muş!.. 1071’de Anadolu’nun kapılarını 
İslam’a açan Muş!.. Sultan Alparslan’ın, 
Yavuz Sultan Selim’in emaneti Muş!.. 
Yemen’e giden evlatlarına yaktığı ağıtlarla 
milletimizin yürek tellerini titreten  Muş!..

“Muş’un ovası da bahçeler bağlar

Serindir suları durmadan çağlar

Yârinden ayrılan ah çeker ağlar

Ağla vatan ağla gör neler oldu”

Aldatmaca Bir Adaya Değil,
Sizin Hizmetkârınız Olacaklara 

Oyunuzu Verin

Muş Mitingi | Muş | 25 Mart 2019
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Muhammediler semalarımızdan eksilme-
sin diye hep birlikle sırt sırta verip çetin 
bir mücadele yürütüyoruz. İstanbul’un 
Fethini kabullenemeyen müstevli uşakla-
rına inat, büyük ve güçlü Türkiye ideali 
yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Çok 
açık ve net söylüyorum… 100 yıl önce bu 
topraklarda verilen mücadeleyle; bugün 
bizim Suriye’de, Irak’ta, Akdeniz’de verdi-
ğimiz mücadele arasında hiçbir fark yok-
tur. 104 sene önce Çanakkale’de ne için 
savaşmışsak, bugün de aynı gaye uğrunda 
canımızı dişimize takıyoruz.

Biz farklı düşünsek de, birileri hala tari-
he bakıp öç almanın, intikam almanın, 
İstanbul’u Konstantinapol’e çevirmenin 
hesabını yapıyor. Birileri hala bize bu top-
rakları, 780 bin kilometrekareyi çok görü-
yor. Birileri hala Türk’le Kürdün, Arap’la 
Çerkez’in, Sünni ile Alevi’nin arasına derin 
uçurumlar kazmaya çalışıyor. Birileri ha-
la on binlerce tır silah vererek etrafımızı 
terör koridoruyla kuşatıp bizi Anadolu’da 
sıkıştırmak istiyor. Birileri ekonomimi-
zi kur-faiz-enflasyon cenderesine alarak, 
Türkiye’nin şahlanışını durdurmayı he-
defliyor. Birileri bizim şu meydandaki 
dayanışmamızı, şu muhabbetimizi, birbi-
rimizi Allah için sevmemizi hala içlerine 
sindiremiyor. Birileri hala göğü delen mi-
narelerimize, gökyüzünü günde 5 vakit 
Allah’u Ekber nidalarıyla süsleyen ezanı-
mıza tahammül edemiyor. Mertçe karşı-
mıza çıkmadıkları için de mesajlarını; ya 
Suriye’den, ya Irak’tan, ya Kandil’den, ya 
Pensilvanya’dan, ya Avrupa Parlamento-

sundan, ya da 16 bin 500 kilometre uzak-
tan veriyorlar. 

Onlar bize mesajlarını piyonları aracılı-
ğıyla gönderiyor, biz de onlara cevabımızı 
işte Muş’tan rabiamızla veriyoruz. Hazır 
mıyız? Öyle gür bir sedayla seslenelim ki; 
sadece Muş değil, Türkiye duysun, Avrupa 
duysun, Pensilvanya duysun. Tek Millet… 
Tek Bayrak… Tek Vatan… Tek Devlet. Rab-
bim hepinizden razı olsun. Rabbim birliği-
mizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim 
eylesin. Rabbim ülkemizin tökezlemesini, 
milletimizin zayıf düşmesini bekleyenlere 
fırsat vermesin.

Kardeşlerim,

Türküler, bizim bin yıllık hikâyemizin sö-
ze, saza, besteye nakşedilmiş halidir. Bakı-
nız ne diyor o güzel Muş Türküsünde:

Güz gelince çöker duman

Yaz gelince çayır çimen

Âşıkları eder figan

Yanar gider Muş ovası

Karasu akar boyunca

Murat suyu gider ince

Dolaşır gider boyunca

Şen olasın Muş ovası”

İşte bu şekilde acısını yüreğine gömerek 
vatanına sahip çıkan Muş!.. Birliğimize, 
dirliğimize, kardeşliğimize sahip çıkan 
Muş!.. Bugün seni selamların en güzeliyle 
selamlıyorum Muş!.. 

Bulanık’ı, Hasköy’ü, Korkut’u, Varto’yu 
selamlıyorum. Bin yıl önce Anadolu’nun 
kilidini açan Malazgirt’i selamlıyorum. 
Buradan tüm Muşlu kardeşlerime en kalbi 
muhabbetlerimi gönderiyorum.

Muş’u ve sizleri özlemişiz. Aramızdaki şu 
muhabbeti, şu sevdayı anlatmaya inanın 
kelimeler yetmez. Muş’un her bir ilçesinin 
tadı ayrıdır, güzelliği ayrıdır. Muş Merke-
zin çortisinin, kelem dolmasının tadı ney-
se; Hasköy’ün porniki, Korkut’un helisesi, 
Varto’nun patilesi, Malazgirt’in helimaşı, 
Bulanık’ın koyun kavurması da aynı gü-
zelliktedir. 81 vilayetimizin, 82 milyon 
vatandaşımızın her biri bizim gözümüzde 
ayrı kıymetlidir. Biz her karış toprağında 
bir yiğit yatan bu vatana öyle kuru sözle 
değil; imanla, aşkla, büyük bir tutkuyla 
bağlıyız. Tam 40 yıldır “Yaradılanı severiz 
Yaratan’dan ötürü” diyoruz. Tam 17 yıldır 
“Ahsen-i takvime hayran olmuşuz, hayra-
nıyız” buyurun Müştak Babalar gibi bu 
milletin kardeşliği için çalışıyoruz. Kim ne 
derse desin, gönüllerimize asla sınır çizdir-
meyiz. Kim ne yaparsa yapsın, ebedi kar-
deşliğimize leke sürdürmeyiz. Kim hangi 
oyunu çevirirse çevirsin, aramıza kimse-
nin girmesine müsaade etmeyiz. 780 bin 
kilometrekarelik vatan toprağı üzerinde 
ameliyat yapılmasına göz yummayız. Şe-

hirlerimizin arasına fitne sokulmasına as-
la izin vermeyiz. Buna önce benim Muşlu 
kardeşlerim izin vermez.

Çünkü bu topraklar birlik ve beraberliğin 
kıymetini çok iyi bilir. Kütahya gibi, İzmir 
gibi, İstanbul, Urfa, Antep gibi Muş da iş-
galin ne demek olduğunu, devletsizliğin 
ne kadar çetin bir imtihan olduğunu çok 
iyi bilir. Muş, Birinci Dünya Savaşında tam 
iki yıl boyunca Rus ve Ermeni çetelerin sal-
dırıları altında büyük yıkımlar, zulümler 
yaşamıştır. Ama Muş, diğer Anadolu şehir-
leriyle kenetlenerek, işgalin yaralarını kısa 
zamanda sarmayı da başarmıştır. 

Büyük ve Güçlü Türkiye İdeali 
Yolunda Emin Adımlarla 
İlerliyoruz

Nasıl bir asır önce bu toprakları kanımız-
la tekrar vatanımız kılmışsak, namerdin 
alnına zaferi beraber kazımışsak, bugün 
de bölücü heveslere aynı iradeyle karşı 
çıkıyoruz. 34 yıldır Kürt kardeşlerimizin 
canından, evlatlarının kanından beslenen 
canilere, yine sizlerle beraber bu toprakla-
rı dar ediyoruz. Bunların bir hizmeti oldu 
mu? Bunların olduğu yerde çukur, çamur, 
çöp olur. Güneydoğu’da binaların altında, 
bodrumlarda tüneller açanlar bunlar değil 
mi? Bunlar hizmet için değil, yıkmak için 
varlar. 14-15 yaşındaki sabileri anaların-
dan koparanları; okullarımızı, camilerimi-
zi, kütüphanelerimizi yakan alçakları, dün 
olduğu gibi bugün de yine beraberce hezi-
mete uğratıyoruz. Bir daha mabetlerimi-
zin üstüne namahrem eli değmesin, Ezan-ı 
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toplam 500 kişilik sosyal konut projesi 
yapacağız. İmar barışıyla 25 bin Muşlu va-
tandaşımızın mülkiyet sorununu çözdük.

Biri inşaat halinde ve beşi proje aşamasın-
da olan 6 adet atık su arıtma tesisini de ya-
kın zamanda Muş’a kazandırıyoruz.

Ulaştırmada, 16 kilometreden devraldı-
ğımız bölünmüş yol mesafesini 135 kilo-
metre ilaveyle 151 kilometreye çıkardık. 
Yapımı devam eden Malazgirt çevre yolu-
nu, Lice-Kulp-Muş yolunu, Ahlat-Ovakış-
la-Bulanık yolunu, Varto-Çaylar-Karlıova 
ayrımı yolunu ve Çobandede-Hınıs-Varto 
yolunu bu yıl tamamlıyoruz. Muş-Varto 
yolunu, Patnos-Malazgirt-Bulanık yolu-
nu, Varto-Bulanık yolunu, Yoncalı-Adıvar 
yolunu, Hasköy-Güroymak ayrımı-Eren-
tepe-Karaağıl-Bulanık ayrımı yolunu ve 
Hasköy-Korkut-Ovakışla yolunu ise sene-
ye hizmete açıyoruz. Toplam maliyeti 2 
milyar (katrilyon) lira olan Palu-Genç-Muş 
Demiryolunu deplase ederek tamamlayıp 
hizmetinize sunduk. Yolçatı-Tatvan hattı 
ile Muş-Tatvan arasındaki demiryolumuzu 
yeniledik.

Muş havalimanımıza yıllık 2 milyon yolcu 
kapasiteli bir terminal binası kazandırdık. 
Havalimanımızın 2003 yılında 16 bin olan 
yolcu sayısı geçtiğimiz yıl 464 bine ulaştı.

Kardeşlerim,

Hem CHP, hem de ittifak ortağı HDP, bili-
yorsunuz bizim baraj inşa etmemize hep 
karşı çıktılar. Kimi zaman güvenlik dedi-
ler, kimi zaman çevre dediler, hep bir kulp 

takıp bizi engellemeye çalıştılar. Ama ne 
yaptılarsa bizim vatandaşımızın su sıkın-
tısını çözmemize, toprağını suyla buluş-
turmamıza mani olamadılar. Ne kadar 
uğraşırlarsa uğraşsınlar, Türkiye’nin ger-
çek potansiyelini ortaya çıkarmamıza set 
vuramadılar. Baktılar olmuyor, şimdi de 
yaptığımız barajlara çamur atmaya baş-
ladılar. Bugün milyonlarca dekar araziyi 
sulayan Türkiye’nin dört bir yanına son 
17 yılda inşa ettiğimiz 563 tane barajımı-
zı görmüyorlar.

Biliyorum, CHP’nin başındaki zatın yolu 
buraya düşmez. Onlar kısır gündemle-
rinden, parti içi mücadelelerinden fırsat 
bulup, Ankara’nın dışına çıkamazlar. On-
lar yasakları savunmak, yatırımları sabo-
te etmek için kapısında nöbet tuttukları 
Anayasa mahkemesinden ayrılıp, buraya 
gelemezler. Ama CHP Genel Başkanının 
yolu ola ki Muş’a düşerse, emin olun, tıpkı 
Hatay’da yaptığını burada da yapacaktır. 
Şimdi Alpaslan-1 Barajını inkâr edecektir. 
Muş’ta inşasına başladığımız, yarısından 
fazlasını bitirdiğimiz Alparslan-2 Barajını 
da yok sayacaktır. Bu barajın tamamlandı-
ğında Muş Ovasında 780 bin dekar araziyi 
sulayacağını, Muş’un 2060 yılına kadar iç-
me ve kullanma suyu ihtiyacını karşılaya-
cağını da kabul etmeyecektir. Siz söylese-
niz de, Bay Kemal, Muş’ta son 17 yılda inşa 
ettiğimiz sulama tesisleriyle 83 bin dekar 
zirai araziyi sulamaya açtığımızı reddede-
cektir. Allah kimsenin basiretini bağlama-
sın. Allah kimseyi Bay Kemal’in durumu-
na düşürmesin. Çünkü insanın bir kere 
basireti bağlanınca gözünün önündekini 
bile görmez, göremez. İhtiraslarını aklının, 

Evet, biz de Muş Ovası şen olsun, Muş şen 
olsun, benim Muşlu kardeşlerim mutlu-
huzurlu olsun diye sizlere hizmet ediyo-
ruz. Kimseyi ötekileştirmeden, etnik kim-
liğinden dolayı hiçbir vatandaşımızı ayır-
madan 81 ilimizin her birine eserlerimizle 
imzamızı atıyoruz. Bir taraftan yılların ih-
malini gideriyor, diğer taraftan CHP zihni-
yetinin insanımızın yüreğinde açtığı yara-
lara şifa olmaya çalışıyoruz. Bölgelerimiz 
arasında artık gelişmişlik farkı olmasın, 
Ankaralının faydalandığı hizmetlerden 
Muşlu, Ağrılı, Vanlı kardeşlerim de fayda-
lansın diye gayret gösteriyoruz. Hiç kimse 
kendisini bu topraklarda sahipsiz hisset-
mesin, öksüz, yetim garip hissetmesin diye 
mücadele ediyoruz.

Bay Kemal gibi değilim, ben sadece Muş’a 
yapılan eserlerle konuşuyorum. Bu anla-
yışla son 17 yılda Muş’a 11,5 milyar (kat-
rilyon) liralık yatırım yaptık.

Evlatlarımız bizim yaşadığımız sıkıntıları 
yaşamasın diye Muş’ta 3 bin 611 adet ye-
ni derslik inşa ettik. Şehrimize 8 binden 
fazla öğrencisi olan Muş Alparslan Üni-
versitesini kazandırdık. Yükseköğrenim 
öğrencilerimize 3 bin 321 kişi kapasiteli 
yurtlarımızla hizmet veriyoruz. Bu yıl Muş 
ve Malazgirt’te toplamda 1.250 kişi kapasi-
teli yükseköğrenim yurtları daha açıyoruz. 
Üniversite öğrencilerimiz ailelerine yük 
olmasın diye başvuran herkese aylık 500 
lira kredi-burs imkânı tanıyoruz.  Türkiye 
genelinde 1 milyon 186 bin öğrencimize 
kredi, 414 bin öğrencimize karşılıksız burs 
veriyoruz.

17 Yılda İnşa Ettiğimiz 563   
Tane Barajımızı Görmüyorlar

Muş’a gençlik merkezi, kapalı yüzme ha-
vuzu, spor salonu; Malazgirt ve Bulanık’a 
spor salonları inşa ettik. Muş atletizm pis-
tinin ve Bulanık Gençlik Merkezinin yapı-
mı, Muş Kamp Eğitim Merkezinin ve Ma-
lazgirt Gençlik Merkezinin ihalesi,  Varto 
Gençlik Merkezinin ise proje çalışmaları 
devam ediyor.

Millet Bahçelerimizle şehirlerimizi daha 
da güzelleştiriyoruz. Muş’a da iki tane Mil-
let Bahçesi yapıyoruz. Bunlardan biri eski 
stadın yerine yapacağımız millet bahçe-
miz, bir diğeri ise Malazgirt Millet Bahçe-
mizdir.  Her ikisinin de altyapı çalışmaları-
nı bitirip, yakında kazmayı vuruyoruz.

Muşlu ihtiyaç sahiplerine, şehit yakınla-
rımıza, engellilerimize toplam 2,2 milyar 
(katrilyon) lira tutarında sosyal yardım 
yaptık. 

Sağlıkta Muş’u birbirinden önemli yatı-
rımlarla tanıştırdık. 300 yataklı Muş Dev-
let Hastanesiyle, 150 yataklı Muş Kadın 
Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesiy-
le, 100 yataklı Bulanık Devlet Hastanesiyle 
birlikte 7’si hastaneden oluşan 39 sağlık 
tesisi inşa ettik. Malazgirt Devlet Hastane-
mizin yapımı devam ediyor. Muş Devlet 
Hastanemizi 300 yataklı iki ek blokla bü-
yütüyoruz. Ayrıca Hasköy’e 50 yataklı bir 
devlet hastanesi inşa edeceğiz.

Muş’ta 1.544 konut projesini hayata ge-
çirdik. Önümüzdeki dönemde Kepenek’te 
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İnşallah bundan sonra da sizler için koş-
turmaya devam edeceğiz. Muş’u hak ettiği 
konuma taşımak için daha fazla çalışaca-
ğız, daha fazla mücadele edeceğiz.

Kardeşlerim, 

Bütün bu hedeflerimizin gerçeğe dönüşme-
si için 31 Mart seçimleri büyük önem arz 
ediyor. Bu seçimler sadece belediye değil, 
aynı zamanda beka seçimidir. Muş’ta aday-
ların içerisinde bir tanesi var ki buradan 
Ağrı’ya gitmişti. Ağrı’da aday oldu, seçimi 
kazandı, orada durmadı. Onun yanında bir 
de eş başkanı varmış, o da malum. Bıraktı 
o eş başkana, çekti geldi Ankara’ya. Bu seç-
mene saygısızlık değil mi? Bu seçmen seni 
Ağrı’da niye seçti? Şimdi de gelmiş Muş’a 
aday olmuş. Muş’tan sen niye aday oldun? 
Kardeşlerim, karşınıza aldatmaca bir aday 
çıkartılıyor. Gelin pazar günü ona da gere-
ken dersi verin.  Sizin hizmetkârınız ola-
caklara oyunuzu verin. Onun için biz size 
hizmetkâr olacak adayımızı belirledik. Fe-
yat kardeşimizle yine bu dönemde birlikte 
hizmet vermeye devam edeceğiz.

Muhalefetin ayak oyunlarına, kelime o-
yunlarına asla prim vermeyin. Türkiye, 
yine büyük bir zaferle, yine kendisine, tari-
hine yakışan bir demokrasi şöleniyle bu se-
çimleri atlatmak zorundadır. Güneyimiz-
de kurulmaya çalışılan terör koridorunun 
önünü tamamen kesmek için bu seçimden 
güçlü çıkmak mecburiyetindedir. Bize bin-
lerce kilometre öteden “Boğazın ötesine 
geçmeyin” diye tehditler savuranlara had-

lerini bildirmek için 31 Mart seçimleri çok 
mühimdir. Bunun için hanım kardeşlerim, 
çok çalışıyoruz değil mi? Öyle bir seslene-
lim ki, sadece Türkiye değil, İslam düşma-
nı senatöründen Batıdaki İslam düşman-
larına varıncaya kadar hepsine gereken 
cevabı verelim. 

Bölücü örgütün güdümündeki partinin 
eş başkanları, yıllarca bu topraklara kan 
kusturan CHP’ye oy topluyor. Görüntü-
leri bir izleyelim. Bu gördüğünüz adam 
Kürt mü? Kürt değil, ne idüğü belirsiz 
birisi. Ama benim Kürt kardeşlerim üze-
rinden oy toplamaya çalışıyor. Bu adam 
ne diyor? “Kürdistan’da biz kazanacağız, 
batıda ise AK Parti’yi ve MHP’yi bitirece-
ğiz.” ‘Kürdistan’ diyorlar. Bizim ülkemizde 
‘Kürdistan’ diye bir bölge var mı? Bizim ül-
kemizde Doğu Anadolu’muz var, Güneydo-
ğu Anadolu’muz var, Karadeniz’imiz var, 
Akdeniz’imiz var, Orta Anadolu’muz var, 
Ege’miz var, Marmara’mız var. Biz de ‘Kür-
distan’ diye bir yer yok. Kürdistan Irak’ta, 
sizin bu ülkede yeriniz yok, defolun oraya 
gidin. 

Türkiye’nin birlik ve bütünlüğü için bu se-
çimlerde çok çalışmaya mecburuz. Bunun 
için 31 Mart’ta sizlerden AK Parti’ye, mer-
kezde ve ilçelerde güçlü bir destek bekliyo-
rum.  Unutmayın, yaparsa AK Parti yapar. 

Muş!..

31 Mart’ta istiklaline ve istikbaline sahip 
çıkıyor musun?

vicdanın önüne koyan birisi, ne kadar uğ-
raşsanız da, hakikati kabul etmez.

Elbette biz hem CHP’ye, hem de onun ruh 
ikizi HDP’ye rağmen yatırımlarımıza de-
vam edeceğiz. İnşallah Muş Ovası Sulama-
sı Birinci Kısım Sulama Tesisini bitirerek, 
158 bin dekar gibi büyük bir alanı suyla 
buluşturacağız. Muşlu çiftçilerimize des-
tek olmayı, onlar istemese de sürdürece-
ğiz. Bugüne kadar Muşlu üreticilerimize 
977 milyon (trilyon) lira tutarında tarım-
sal destek verdik. Türkiye genelinde bu yı-
lın Ocak-Şubat- döneminde çiftçilerimize 5 
milyar  (katrilyon) liralık destekleme öde-
mesi Mart ayı içerisinde 3 milyar 716 mil-
yon liralık destekleme ödemesi daha ger-
çekleştiriyoruz.  Böylece yılın ilk 3 ayında 
çiftçilerimize 8 milyar 777 milyon liralık 
bir destek sağlamış olduk. Muşlu çiftçile-
rimiz de bu ödemelerden paylarına düşeni 
alıyorlar.

Bu Seçimler Sadece Belediye 
Değil, Aynı Zamanda Beka 
Seçimidir

Kardeşlerim,

Muş’a elimiz boş gelmek olmaz dedik. Bu-
gün size yine müjdelerle, güzel haberlerle 
geldik. Muş Organize Sanayi Bölgesinde 3 
milyon Avroluk ekipmanlarla donatacağı-
mız Ortak Kullanım Atölyesi kuruyoruz. 
İşletmelerimizin öz sermayeleriyle edine-
medikleri makine ve ekipmanları burada 
kullanmalarını mümkün kılıyoruz. Böyle-

ce organize sanayimizin hem beşeri, hem 
de teknik kapasitesini güçlendiriyoruz. 

Muş’un tabii güzelliklerinden daha fazla 
istifade etmemiz gerekiyor. Bölgede terör 
örgütünün esareti kırıldıkça, hem daha 
fazla yatırım, hem de daha çok turist çe-
kiyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Böl-
gemizin turizm gelirleri, hamdolsun son 
yıllarda ciddi oranda artmaya başladı. Bir 
dönem bölücü terör örgütünün cirit attığı 
yerlere artık emniyet geldi, huzur, barış, e-
senlik geldi. Muş’un da huzur ortamından 
daha fazla istifade etmesini istiyoruz. İli-
mizin tarihi dokusunu turizme kazandır-
mak için Tarihi Çarşı Sokak Projesini baş-
lattık. Bu projeyle, Yeni Erzurum Caddesi 
ve Bitlis Caddesini tarihi dokuyu özgün bir 
şekilde yenileyeceğiz.

Muş Ovası’nın katma değerini artırmak 
üzere “Tarım Master Planı” hazırlıyoruz.

Muşlu yatırımcılarımızı, girişimcilerimizi 
1,5 milyar (katrilyon) liralık yatırım teşvi-
kiyle destekleyerek, 6 bin 536 kişilik ilave 
istihdam oluşturduk. Şehrimizdeki 6 bin 
342 iş yerimize toplam 137 milyon (tril-
yon) liralık SGK prim teşviki verdik.

Muş’a doğalgaz arzını sağladık. Bu yıl 
Bulanık’a; 2021 yılında ise Malazgirt’e; 
2022 yılında ise Korkut’a doğalgaz arzı 
sağlıyoruz.

Muş’ta toplamda 13 ata yadigârı eserimi-
zin restorasyonunu yaparak ihya ettik.
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Muş!..

31 Mart’ta ülkene ve şehrine sahip çıkıyor 
musun?

Muş!..

31 Mart’ta milli iradeye, demokrasiye, kal-
kınmaya sahip çıkıyor musun?

Muş!..

31 Mart’ta hizmet siyasetine, gönül beledi-
yeciliğine sahip çıkıyor musun?

Sultan Alparslan’ın mahdumlarına da 
bu yakışır. 31 Mart Demokrasi Bayramı-
mız şimdiden kutlu olsun. Rabbim bizleri 
Muş’a ve Türkiye’ye hizmet yolundan ayır-
masın. Ahde vefanız, muhabbetiniz için 
her birinize teşekkür ediyorum. Rabbim 
bana sizin gibi yol arkadaşları nasip ettiği 
için binlerce kez şükrediyorum.

Van’ın bir yanı iskele

Bekledim belki yar gele

Uçan kuşlar gelmez ele 

Kardeş bu Van’da bu Van’da

Doğusunda Erek Dağı

Her tarafı üzüm bağı

Yiğitler kurmuş otağı

Kardeş bu Van’da bu Van’da

Gazizade der ki ferman

Gelir gider bire yardan

Her derde bulunur derman

Kardeş bu Van’da bu Van’da

Herkese Yeni Bir Küçükbaş 
Projesi’ni Hayata Geçiriyoruz

Van Mitingi | Van | 26 Mart 2019
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Şayet bu teröristleri inlerinde kıstırıp yok 
etmiş olmasak, her gün Van’da ve diğer şe-
hirlerimizde masum insanların kanını dö-
kecekler. Sınır ötesinde bunları adım adım 
takip edip kıpırdayamaz hale getirmesek, 
yaşattıkları acılarla baharlarımızı kışa çe-
virecekler. 

Niye Cudi’ye, Gabar’a, Tendürek’e girdik? 
Niye Kandil’e girdik? Sizleri rahatsız et-
mesinler diye. 13-16 yaşındaki kızlarımı-
zı Kandil’e kaçıranlar bunlar değil mi? 
Diyarbakır Belediyesi önünde haftalarca 
ağlayan analar, benim Kürt annelerim de-
ğil mi? Başbakanlığım döneminde beni 
ziyaret ederek, dertlerini anlattılar. Biz de 
bunları adım adım takip ettik ve o günler 
geride kaldı. 

Biz ülkemizdeki tüm kesimler gibi, Kürt 
kardeşlerimizin hem geri kalmışlık, hem 
hak ve özgürlükler noktasındaki sorunla-
rını çözmek için çok çalıştık. Öyle ki, da-
ha önce hiç kimsenin adını bile anmaya 
cesaret edemediği reformları, her türlü 
riski göze alarak, kısa süre içerisinde ha-
yata geçirdik. CHP zihniyetinin kangrene 
çevirdiği pek çok meselemizi hamdolsun 
hal yoluna koyduk. Eksikler yok mu? El-
bette var.  İnşallah bunları da önümüzdeki 
dönemde giderecek, şehrimizi daha büyük 
yatırımlarla buluşturacak; üretimi, turiz-
mi, istihdamı geliştirecek adımları ataca-
ğız. Bunun yanında ülkemiz demokrasisi-
ni yasaklardan, baskılardan, zulümlerden 
kurtardık.  Bugün Türkiye’de kim derse ki, 
hak ve özgürlüklerim kısıtlanıyor, inanın 
bana doğruyu söylemiyor. Şimdi kendi dil-
lerinde propagandalarını yapıyorlar mı? 

Hiç şüphesiz hak ve özgürlüklerin kulla-
nımı hususunda, dünyanın her yerinde ol-
duğu gibi, burada da zaman zaman aksak-
lıklar yaşanıyor olabilir. Türkiye bir hukuk 
devletidir ve herkes için hak arama yolları 
sonuna kadar açıktır. Buna rağmen hakkı-
nı, hukukunu elde etmekte zorlanan varsa, 
Valim buradadır, ben buradayım. 

Ülkemiz artık hiç kimsenin bu konuları 
istismar etmeyeceği bir olgunluk sevi-
yesine ulaşmıştır. Haberleşme ve medya 
imkânlarının böylesine geliştiği bir top-
lumda, hiçbir şeyin gizli-saklı kalması 
mümkün değildir. Yalanlar, iftiralar, ka-
ralama kampanyaları sizleri yanıltmasın. 
İstismarcılar hep olmuştur, bundan sonra 
da olacaktır. Siz gözünüzün gördüğüne, 
bizzat yaşadıklarınıza bakın.  

Karşımızdaki İttifak Sadece 
Yıkmayı Vaat Ediyor

Kardeşlerim,

İşte buradan, Van’dan ilan ediyorum. Bir 
daha hiçbir güç Türkiye’yi, yeniden te-
rör örgütlerinin cirit attığı bir ülke hali-
ne getiremeyecektir. Bir daha hiçbir güç 
Türkiye’yi, devletinin vatandaşlarını teh-
dit olarak gördüğü bir ülke haline getire-
meyecektir. Bir daha hiçbir güç Türkiye’yi, 
ekonomide, altyapıda, yatırımlarda geldiği 
seviyesinin gerisine götüremeyecektir. Bir 
daha hiçbir güç Türkiye’yi, gencecik fidan-
ların her gün toprağa düştüğü, anaların 
ağladığı, yüreklere ateş üstüne ateş düştü-
ğü bir ülke haline dönüştüremeyecektir. 

Van!..

Biz de bugün derman bulmaya geldik sana 
Van!.. Her rengi ayrı, her mevsimi ayrı, her 
ilçesi, her köşesi ayrı güzel Van!.. Tarihiyle, 
kültürüyle, tabiatıyla, gölüyle, türküleriy-
le tüm dünyaya kucak açan Van!.. Özü bir, 
sözü bir, yüreği bir güzel insanların şehri 
Van!.. Bin yıldır bu milletin doğu sınırla-
rını bekleyen Van!.. Bir asır önce kendisi-
ni işgal eden düşmanı bağrından söküp 
atan Van!.. Terörden depreme kadar han-
gi felaketi yaşarsa her seferinde dimdik 
ayağa kalkmayı başaran Van!.. Nice gönül  
sultanına ev sahipliği yapan Van’ı bugün 
ben de gönülden selamlıyorum. 

Bahçesaray’ı, Başkale’yi, Çaldıran’ı, Çatak’ı, 
Edremit’i, Erciş’i, Gevaş’ı, Gürpınar’ı, 
İpekyolu’nu, Muradiye’yi, Özalp’ı, Saray’ı, 
Tuşba’yı selamlıyorum. Şu meydandaki 
muhabbet, şu meydandaki kardeşlik, şu 
meydandaki coşku bizim en büyük moral 
kaynağımızdır.  

Hakkını, Hukukunu Elde Etmekte 
Zorlanan Varsa, Ben Buradayım

Kardeşlerim,

Van’la aramıza kimseyi sokmayız.  Bizim 
aramızdaki kalpten kalbe giden yolu an-
cak, yüreği bu şehir ve bu ülke için aşkla 
çarpanlar görebilir. Birileri yıllarca milleti-
mizin içine nifak sokmaya çalıştı. Milleti-
mizi kimi zaman sağcı-solcu, kimi zaman 
alevi-sünni, kimi zaman Türk-Kürt diyerek 
bölmeye, parçalamaya, birbiriyle kavga et-

tirmeye çalıştı. Bu uğurda nice gençler top-
rağa düştü, nicelerinin hayatı karardı. 

Peki, sonuçta ne oldu? Sonuçta gördük ki 
bunların hepsi de ülkemizin üzerinde he-
sapları olanların oyunlarından ibarettir. 
Van, deprem yıkıntılarının altında inler-
ken bile, bunlar kendi senaryolarını sahne-
lemenin peşindeydi. Biz devletin, hüküme-
tin, milletin tüm imkânlarını kullanarak 
Van’ı ayağa kaldırırken, bunlar da yapılan 
işleri engellemenin gayreti içindeydi. Dep-
remin olduğu gece Erciş’e geldim. Bu terör 
örgütünün arkasında oldukları neredeydi? 
Onların böyle bir derdi var mıydı? Çünkü 
biz size aşıktık. 

Hatırlarsanız bundan 3-4 yıl önce yine 
benzer işlere kalkıştılar. Mahallelerimizi 
birbirinden ayırmak için çukurlar kazdı-
lar. İnsanlarımızın evlerine, mahremleri-
ne girdiler. Masum insanların kanı aksın 
da, onlar üzerinden propaganda yapalım 
diye kundaktaki çocuktan piri fani olmuş 
yaşlılarımıza kadar, herkesi kullandılar, 
herkesi istismar ettiler. Van, bu vahşe-
ti geçmişten beri iyi bilir. 1995 yılında 
Gürpınar’da mezra basıp 7’si kadın ve ço-
cuk 12 kişiyi hunharca bunlar öldürdü. 
1996 yılında Tatvan’da yol kesip 2 masum 
vatandaşımızı bunlar katletti. 1998 yılın-
da lise öğrencilerini taşıyan servis aracı-
na bombalı saldırıyı bunlar yaptı. Tıpkı 
diğer şehirlerimizde olduğu gibi, Van’da 
da anaları ağlatan, çocukları yetim-öksüz 
bırakan hep bunlar oldu. Hala aynı alçak-
lıkları yapmanın peşindeler. 
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Bir daha hiçbir güç Türkiye’yi, herkesin 
birbirine şüpheyle, kem gözle, husumetle 
baktığı, birbirinden şüphe ettiği bir ülke 
haline dönüştüremeyecektir. Bundan son-
ra Türkiye’de sadece birlik konuşulacak, 
beraberlik konuşulacak, kardeşlik konuşu-
lacaktır. Bundan sonra Türkiye’de sadece 
81 ilin birlikte ülkemizi 2023 hedeflerine 
nasıl ulaştıracağı tartışılacak, yatırımlar 
tartışılacak, istihdam tartışılacaktır. Bun-
dan sonra Türkiye’de bölgesinin ve dünya-
nın yükselen yıldızı bir ülkenin vatandaşı 
olmanın huzuru ve sevinci konuşulacaktır.  
Van’dan yükselen bu umut ışığı dalga dal-
ga tüm şehirlerimizi, ülkemizi, gözlerini ve 
kalplerini bize yöneltmiş coğrafyamızın ta-
mamını aydınlatacaktır. 

İşte bunun için 31 Mart seçimleri çok ö-
nemlidir. 31 Mart’ta sadece belediye baş-
kanlarımızı seçmekle kalmayacak, aynı 
zamanda evlatlarımıza nasıl bir ülke bıra-
kacağımızın da kararını vereceğiz. Ülke-
mizin kalkınmasına vurduğu darbelerle, 
milletimize çektirdiği eziyetlerle maruf 
zihniyetlerin ittifakıyla böyle bir geleceğe 
ulaşamayız. 

Türkiye’nin bugüne kadar yaşadığı sıkın-
tılara yol açanlar, 31 Mart’ta karşımıza 
çıkan ittifakı kuranlardır. Bunların kim ol-
duğunu biliyorsunuz. CHP, HDP, sözde İYİ 
parti, adı Saadet ama kendisinin saadetle 
alakası olmayan parti. Bitmiş, tükenmiş 
bunlar. Bu öyle bir ittifak ki, perde arka-
sında liste pazarlığı yapanlar milletin kar-
şısında bir araya gelemiyorlar. Bu öyle bir 
ittifak ki, Van’da başka, İstanbul’da başka, 
Diyarbakır’da başka Ankara’da başka ko-

nuşuyor, başka davranıyor, başka hareket 
ediyor. Bu öyle bir ittifak ki, tıpkı bukale-
mun gibi doğuda başka batıda başka kılığa 
giriyor. Bu öyle bir ittifak ki, Kandil’den 
Pensilvanya’ya kadar herkesin desteğini 
alıyor, ama bunu bir tek partilerin başın-
dakiler kabul etmiyor.  Bu öyle bir ittifak 
ki, ülkenin ve milletin geleceği için geliştir-
dikleri tek bir projeleri, söyledikleri tek bir 
sözleri yok; sadece yıkmayı vaat ediyorlar. 
Hâlbuki bu ülkeye yıkım ekibi değil, inşa 
ekibi lazım. Ne diyor Mehmet Akif:

“Yıkmak, insanlara yapmak gibi kıymet mi 
verir?

Onu, en çolpa herifler de, emin ol becerir.

Sade sen gösteriver ‘işte budur kubbe’ diye

İki ırgatla iner şimdi Süleymaniye.

Ama gel kaldıralım dedin mi, heyhât, o zaman

Bir Süleyman daha lâzım yeniden, bir de 
Sinan!”

Biz yıkmaya değil, inşa etmeye talibiz.  Ec-
dadımız Süleymaniye’yi, Sultanahmet’i, 
Selimiye’yi inşa etti. Biz de İstanbul’da Mi-
mar Sinan ile Büyük Çamlıca’yı, aynı şekil-
de Ankara’da Melike Hatun Camiini inşa 
ettik, inşa etmeye devam ediyoruz. Tıpkı 
17 yıldır ülkemizi eserlerle, hizmetlerle 
nasıl donatmışsak, bundan sonra da aynı 
şekilde Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 
ekonomisinden biri yapmak için sizlerden 
destek bekliyoruz. Şehirlerimizin tümüy-
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ta bir seferberlik ilan edip, Van’ın önemli 
bir bölümünü yeniden inşa ettik. Sadece 
konut değil, okulundan camisine, ticaret 
merkezine kadar tüm altyapısıyla sıfırdan 
şehirler kurduk. 25 bin konut demek, Van 
şartlarında, 150 bin nüfuslu yepyeni bir 
şehir demektir. Bu, arkasında bölücü ör-
gütün oldukları, burada belediye yönetme-
diler mi, ne yaptılar? Van’da su bile yoktu. 
Kente suyu biz getirdik.  

Ulaşım konusundaki hizmetlerimizin en 
yakın şahidi sizlersiniz. Van şehrimiz, 
coğrafyası çok zorlu bir yerdir. Mesela 
Bahçesaray, yılın önemli bir bölümünde 
ulaşılamayan bir ilçemiz durumundaydı. 
Diğer ilçelerimizde de benzer sıkıntılar 
yaşanıyordu. Bitirip hizmete aldığımız, 
halen inşaatı devam eden ve yeni yapaca-
ğımız yollarla Van’ın ulaşılamayan hiçbir 
yerini bırakmadık, bırakmıyoruz. Tabii 
bu yol inşaatlarının bir kısmının uzun 
sürmesinin sebebi terör örgütüdür. Pek 
çok yerde şantiyeleri basıp araçları ya-
kan, işçileri öldüren, müteahhitleri tehdit 
eden terör örgütü, sizleri bu hizmetlerden 
mahrum etmek için çok uğraştı. Ama bize 
sadece zaman kaybettirdiler. Sizlere hiz-
met getirme, yatırımlarımızı tamamlama 
azmimizi kıramadılar. 

Havalimanının yenilenmesinden hizmete 
alınan feribotlara, restorasyonlardan açıl-
masına destek verdiğimiz tesislere kadar 
her alanda Van’ın turizm potansiyelini ge-
liştirecek adımları attık. 

İnşa ettiğimiz barajlarla, çiftçilerimize ve 
hayvan yetiştiricilerimize verdiğimiz des-
teklerle Van’ın topraklarının bereketini 
artırdık. 

Şimdi buradan sizlere ve tüm küçük-
baş hayvan yetiştiricilerimize bir müjde 
vermek istiyorum: Ülkemizde küçük-
baş hayvan yetiştiriciliğini teşvik etmek 
için, “Herkese yeni bir küçükbaş projesi” 
adıyla yeni bir destek programını hayata 
geçiriyoruz. Halen küçükbaş damızlıklar 
için hayvan başına 25 lira destek ödemesi 
yapılıyor. Buna ilave olarak, önümüzdeki 
yıldan itibaren, dişi kuzu ve oğlaklardan 
damızlık olarak sürüye katılan her bir 
hayvan için 100 lira destekleme ödeme-
si yapmaya başlayacağız. Yürüttüğümüz 
çalışmalarla 32 milyonu bile bulmayan 
küçükbaş hayvan varlığımızı bugün 46 
milyonun üzerine çıkardık. Hedefimiz, bu 
projeyle küçükbaş hayvan varlığımızı 84 
milyona yükseltmektir. Bir başka ifadey-
le, ülkemizde kişi başına en az bir küçük-
baş hayvan yetiştirilmesini hedefliyoruz. 
Yeni teşvik programının üreticilerimize 
ve ülkemize şimdiden hayırlı olmasını di-
liyorum. 

Van, tekstilde yıldızı yükselen bir şehri-
mizdir. İnşallah önümüzdeki dönemde 
burada üretilecek tekstil ürünleri, tüm 
dünyaya ihraç edilecektir. Erciş’teki teks-
til organize sanayi bölgesinin enerji ve yol 
sorununu, 13 milyon liralık bir kaynak 
aktararak çözüyoruz. 

le birlikte ülkemizi şaha kaldırmak için 
iradenize ve sandıklara sahip çıkmanızı 
istiyoruz. 

Şimdi soruyorum sizlere: 

Van!..

31 Mart’ta şehrine ve ülkene sahip çıkma-
ya hazır mısın?

Van!..

31 Mart’ta senin iradeni pazarlık masasına 
sürenlere derslerini vermeye hazır mısın?

Van!..

31 Mart’ta istiklaline ve istikbaline sahip 
çıkmaya hazır mısın?

Van!..

31 Mart’ta demokraside ve kalkınmada ye-
ni bir dönemin kapılarını aralamaya hazır 
mısın?

Rabbim hepinizden razı olsun. Van’a işte 
böylesi yakışır. 

Van’lıyam men şanlıyam

Kılıcı kanlıyam

Özüm sözüm hep birdir

Men bu yurda bağlıyam

Evet… Özü, sözü bir, bu yurda bağlı Vanlı-
lara işte böylesi yakışır. 

Amerika’nın Başaramadığı Sağlık 
Reformunu, Biz 15 Yıldır Bilfiil 
Uyguluyoruz

Kardeşlerim,

Biz Van’ı sadece aşkla sevmekle kalmadık, 
aynı zamanda eşi benzeri görülmemiş yatı-
rımlarla ve hizmetlerle de donattık. Evet… 
Görüldüğü gibi son 17 yılda Van’a toplam 
28 milyar (katrilyon) liralık yatırım yaptık.

Evlatlarımız en iyi eğitimleri alabilsinler 
diye şehrimizi okullarla donattık. Genç-
lerimiz hayata en iyi şekilde hazırlanabil-
sinler diye şehrimize üniversitenin geliş-
tirilmesinden gençlik merkezlerine, spor 
alanlarına kadar her türlü yatırımı yaptık. 

Millet Bahçelerimizle, ilçelerimizde her 
yaştan insanımızın huzur içinde vakit ge-
çirebileceği mekânlar oluşturuyoruz.  Şeh-
rimizdeki tüm gariplere sahip çıkarak, bu 
devletin “kimsesizlerin kimsesi” olduğu-
nu gösterdik. Türkiye’nin en büyük iler-
leme gösterdiği alanların başında gelen 
sağlıkta, Van’da da hamdolsun çok iyi bir 
noktaya geldik. Geçmişte hastane kapıla-
rında perişan olan Vanlılar, bugün bina-
sıyla, doktoruyla, cihazıyla, ambulansıyla 
Avrupa ülkelerinden daha ileri standart-
larda sağlık hizmeti alıyor. Amerika’nın 
teşebbüs edip başaramadığı sağlık refor-
munu, biz 15 yıldır bilfiil uyguluyoruz ve 
sürekli geliştiriyoruz. 

Toplu konutta Van’a zaten çok ciddi yatı-
rımlar yapmıştık. Depremin ardından ade-
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İnşallah önümüzdeki dönemde Van’ı çok 
daha büyük hizmetlerle donatacağız. Bu-
nun için 31 Mart çok önemlidir. Sizler 
bize destek vereceksiniz, biz de tüm gücü-
müzle, tüm imkânlarımızla Van’a hizmet 
edeceğiz. 

Şimdi öyle bir ses verin ki, sedası 31 
Mart’ta sandıklardan gelsin. 

Van!..

31 Mart’ta tercihini hizmet siyasetinden 
yana kullanıyor musun?

Van!..

31 Mart’ta tercihini gönül belediyeciliğin-
den yana kullanıyor musun?

Van!..

31 Mart’ta iradeni istismar edenlere değil, 
sana hizmet edenlere destek veriyor mu-
sun?

Van!..

31 Mart’ta mutlaka sandığa gidip oyunu 
kullanıyor musun?

Van!..

31 Mart’ta şehrimizin önünde hep birlikte 
yepyeni bir dönem açıyor musun?

Maşallah…

Kalın sağlıcakla.

Adıyaman!..

Dost Adıyaman!.. Can Adıyaman!.. Gönlü 
yüce, sevdası yüce, davası yüce Adıyaman!.. 
Pirlerin, erenlerin, evliyaların, şehitlerin, 
sahabenin, âlimlerin ocağı Adıyaman!.. 
Fırat gibi coşkun, Göksu gibi nazlı; Kah-
ta, ziyaret, Sofraz gibi alımlı Adıyaman!.. 
Milletin adamını, milletin partisini her 

seferinde bağrına basan Adıyaman!.. Her 
ilçesi, her köşesi ayrı güzel Adıyaman!.. 
Bugün seni yine gönülden selamlıyorum 
Adıyaman!..

Besni’yi, Çelikhan’ı, Gerger’i, Gölbaşı’nı, 
Kâhta’yı, Samsat’ı, Sincik’i, Tut’u selamlı-
yorum. Buradan Adıyaman’ın tüm ilçele-
rindeki, mahallelerindeki, köylerindeki, 

Bu Davaya İhanet Edenler, 
Artık Bu Davanın Saflarında 

Yer Alamazlar

Adıyaman Mitingi | Adıyaman | 26 Mart 2019



Recep Tayyip ERDOĞAN

341340

Yeni Türkiye Vizyonu | YENİDEN DİRİLİŞ YOLUNDA-4

ru olmayan yollara tevessül ediyorlarmış. 
Bizim trenden inenler bir daha bu trene 
binemeyecekler. Bu davaya ihanet edenler 
artık bu davanın saflarında yer alamazlar. 
Zira şurada on binler ne için duruyor, ne-
yin mücadelesini veriyor? Kendi makam, 
mevkisi için bu davayı satanlarla işimiz ol-
maz. Biz Bay Kemal gibi koltuğa yerleşip, 
oradan saf dağıtanlardan değiliz. 

O sandıkta, cuntacıların güya adaleti te-
sis için bir sağdan, bir soldan astığı deli-
kanlıların vebali vardır.  O sandıkta, daha 
22 yaşında körpe bir fidanken darbecile-
rin darağacına gönderdiği şehit Mustafa 
Pehlivanoğlu’nun ana hasreti vardır. O san-
dıkta, ömrünü memleketine hizmete ada-
yan rahmetli Özal’ın, rahmetli Türkeş’in, 
rahmetli Erbakan Hocamızın emeği var-
dır. O sandıkta, 28 Şubat döneminde milli 
iradeye leke sürdürmeyen şehit Muhsin 
Yazıcıoğlu kardeşimin cesareti vardır. O 
sandıkta, başörtüsünden dolayı üniversi-
te kapılarından geri çevrilen kızlarımızın 
gözyaşı vardır. Bu Bay Kemal’de utanma 
yok. “Başörtüsü sorununu biz çözdük” di-
yor. Sen neyi çözdün? İkna odalarının so-
rumlusu olan kadını milletvekili yaptınız. 
Bugün üniversitelerde böyle bir sorunu-
muz var mı? Okullarımızda böyle bir soru-
numuz var mı? Devlette böyle bir sorunu-
muz var mı? Çalışacaksınız, başaracaksı-
nız. İnşallah o makamlara siz geleceksiniz. 

O sandıkta, bir asır önce Samsun’da İs-
tiklal Meşalesini ateşleyen Gazi’nin uf-
ku; Anadolu’yu dolaşan Mehmet Akif ’in 
gayreti vardır. O sandıkta, 104 sene önce 
Çanakkale’ye koşan 15’lilerin, Tıbbiyeli-

lerin, gönül coğrafyamızdan yüzbinlerce 
şehidin fedakârlığı vardır. O sandıkta, 15 
Temmuz gecesi birileri tankların arasın-
dan kaçarken, çıplak elleriyle darbecilere 
meydan okuyan kahramanların mücade-
lesi vardır. O sandıkta, azgın azınlığın her 
türlü provokasyonuna rağmen meşru ze-
minden ayrılmayan sessiz çoğunluğun ba-
sireti vardır.

31 Mart’ta biz, siz, hepimiz işte böyle bir 
sorumlulukla hareket edeceğiz. 31 Mart’ta 
omuzlarımızdaki bu ağır yükün bilinciyle 
sandıklara gideceğiz. 31 Mart’ta evlatları-
mızın ellerinden tutacak, bizden öncekile-
re minnet borcumuzu ödemek üzere hep 
beraber sandıklara koşacağız. İnşallah 82 
milyon olarak o sandığın hakkını verecek, 
rekor oy oranlarıyla hep birlikte demok-
rasimize sahip çıkacağız. 9 kişinin idam 
edildiği gün darbecilerin elini sıkmak için 
kuyruğa giren Avrupa’nın ikiyüzlü siya-
setçilerine, bir kez daha Türk demokra-
sisinin gücünü göstereceğiz. Her fırsatta 
Türkiye’ye hak-hukuk dersi vermeye yelte-
nen terör sevicilere, o sandıkta yine hadle-
rini bildireceğiz. Bizi merhum Menderes’in 
akıbetiyle korkutabileceğini zanneden 
vesayetçilere, o sandıkta hep birlikte “Ye-
ter söz de, karar da milletindir” diyeceğiz. 
Pensilvanya’dan, Kandil’den, Avrupa’dan 
Türk Milletinin iradesine ipotek koymaya 
çalışan alçaklara sandıkta esaslı bir ders 
vereceğiz. İstanbul’un ortasında ezanımıza 
edepsizlik eden marjinallere, kongrelerin-
de bayrağımızı asmayan bölücülere, İstik-
lal Marşımızı okumaktan utanan gafillere 
sandıkta gereken dersi vereceğiz. Şimdi 
Bay Kemal der ki, hayır, böyle bir şey yok. 

hanelerindeki kardeşlerime selamlarımı 
gönderiyorum. Adıyaman Ovasını alın 
terleriyle, emekleriyle bereketlendiren 
Adıyamanlı çiftçilerimizi selamlıyorum. 
Emeklilerimizi, işçilerimizi, sanayicileri-
mizi, hanım kardeşlerimi, 2023 Türkiye’si-
ni kendilerine emanet edeceğimiz gençle-
rimizi selamlıyorum. Muhabbetiniz için, 
meydanlara sığmayan sevdanız için sizlere 
teşekkür ediyorum.

Şu alana, şu ihtişama, şu coşkuya bak. Az 
önce resmi rakamı aldım, sadece meydan-
da 35 bin kişi var. Demek ki Adıyaman yi-
ne kararını verdi, öyle mi? 31 Mart akşamı 
inşallah yeniden bir tarih yazıyor muyuz? 
Birilerine rağmen yazıyor muyuz?

Adıyaman’da olmaktan, siz Adıyamanlı 
kardeşlerimle hasret gidermekten büyük 
bir bahtiyarlık duyuyorum.

Çok değil, daha 9 ay önce yine sizlerin, 
Adıyaman’ın misafiriydik. Adıyamanlı 
kardeşlerimle yine bu meydanda 24 Hazi-
ran için ahitleşmiştik. Rabbim hepinizden 
razı olsun bizi gene mahcup etmediniz. Bu 
davayı tümsekte koymadınız; öksüz, garip, 
boynu bükük bırakmadınız. Yine rekor bir 
oy oranıyla bu kardeşinize, partinize sahip 
çıktınız. Yüzde 67,4 ile şahsıma “Durmak 
yok, cumhurbaşkanlığında göreve devam” 
dediniz. Yüzde 55,1 ile milletin partisini, si-
zin partinizi zirveye taşıdınız. Türkiye’nin 
sendelemesini, tökezlemesini umanlara 
Adıyamanlılar olarak sandıkta unutama-
yacakları bir ders verdiniz. Adıyaman’ın 
ahdine vefalı olduğunu, sözüne sadık ol-
duğunu cümle âleme gösterdiniz. Her biri-

nize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Mevla’ya 
bana sizin gibi dostlar, sizin gibi yol arka-
daşları nasip ettiği için şükrediyorum.

Şimdi önümüzde yeni bir imtihan var. Sa-
dece 4 gün kaldı. İnşallah 4 gün sonra san-
dıklara gidecek, oylarımızı kullanacağız. 
Oylarımızla bir kez daha ülkemizin, şehri-
mizin geleceğini tayin edeceğiz. Belediye 
başkanlarımızı, meclis üyelerimizi, muh-
tarlarımızı seçmenin yanında çok daha kri-
tik kararlar vereceğiz. Adıyaman’ın, Cum-
huriyetimizin 100’üncü yılını nasıl karşı-
layacağını da tayin edeceğiz. Şunu hiçbir 
zaman unutmayın kardeşlerim… Sandık, 
bizim namusumuzdur. Sandık, milli ira-
denin aşılmaz, sarsılmaz, yıkılmaz kalesi-
dir. Sandık, milletimizin bedel ödeyerek, 
mücadeleler vererek elde ettiği çok önemli 
bir kazanımdır. Serbest seçimler, insanımı-
zın CHP’nin faşist-baskıcı zihniyetinden 
söke söke aldığı bir haktır. Bakmayın siz 
CHP’nin “Bu ülkeye demokrasiyi biz ge-
tirdik” demesine… Hak ve özgürlük müca-
delesinin sandıkta başarıya ulaşmasında, 
merhum Menderes’in, Hasan Polatkan’ın, 
Fatin Rüştü Zorlu’nun hakkı vardır. O san-
dıkta,  Mamak’ta tek tek tırnakları sökülen 
koç yiğitlerin çığlığı vardır. O sandıkta, 
cuntacıların güya adaleti tesis adaleti için 
bir sağdan-bir soldan astığı delikanlıların 
masumiyeti vardır.

Kendi Makam, Mevkisi İçin Bu 
Davayı Satanlarla İşimiz Olmaz

Bir şeyler duyuyorum. Besni bize kırgın 
mı? Birileri bir şeyler yapıyorlarmış. Meş-
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de sapmayız. Bugüne kadar, başkaları gibi 
Adıyaman’ın yolunu sadece seçimden se-
çime hatırlayanlardan olmadık, asla olma-
yız. Son 10 senede tam 8 kez Adıyaman’a 
geldik, sizlere kulak verdik, hepsi bir di-
ğerinden daha coşkulu olarak mitingler 
yaptık. Toplu açılış törenleriyle şehrimize 
kazandırdığımız eserlerin gururunu, yine 
siz Adıyamanlı kardeşlerimle beraberce 
yaşadık. Türkiye’yi bugünkü başarıla-
rına yine sizlerle, sizlerin destekleriyle 
taşıdık. Sizin şu muhabbetinizden, şu 
kadirşinaslığınızdan, bizim için ettiğiniz 
hayır dualarınızdan daha büyük bir mut-
luluk tanımıyoruz.

Dün 9 genç kızdan bir mektup aldım. Bu 
kızlarımız 56 hatmi şerif indirmişler, 
150 civarında Yasin-i Şerif ’i bizim için 
okumuşlar. Bu nedir? Bu dertli olmak de-
ğil mi? Bu bir aşk, heyecan. Ne yapıyor, 
Cumhurbaşkanı’nı manen teşvik ediyor.

Sizin isteklerinizi emir bilip, talimat bilip, 
boynumuzun borcu bilip, ona göre davran-
mayı sürdüreceğiz. Adıyamanlı, Manisalı, 
İstanbullu, Ankaralı, Artvinli kardeşlerim 
müsterih olsun. Bize 17 yıldır Türkiye’ye 
hizmet etme, bu millete hizmetkâr olma 
onuru tattıran 82 milyonun her bir ferdi 
gönlünü ferah tutsun. Bu ten bu canda ol-
duğu müddetçe bizim rotamızı siz çizecek-
siniz, pusulamızı siz tayin edeceksiniz.

Kardeşlerim,

Biz Adıyaman’ı sadece aşkla sevmiyoruz, 
bu sevdamızı eserlerimizle, yatırımları-

mızla da sizlere ispat ediyoruz. Buna rağ-
men çıkıyor birisi “ne yaptınız” diye soru-
yor.  Şimdi size sadece şehrimize neler yap-
tığımızı anlatayım.  Adıyaman’a yaptıkları-
mızı sizlere şimdi dev ekranlarda gösteri-
yoruz.  Ziya Paşa ne diyor; eşek ölür kalır 
semeri, insan ölür kalır eseri. Bay Kemal, 
sadece Adıyaman’da yaptıklarımızı dev 
ekranda gösteriyorum. Senin bir defa hüc-
relerine sinmiş, yalan, yalan, yalan, iftira, 
iftira, iftira. Bu adamın başka bir meziyeti 
yok zaten. Şimdi 31 Mart’ta sandıklardan 
bir tokat daha yiyecek. Zira bana, aileme 
iftiralar attı, Meclis’te kâğıtları salladı. Da-
va açtım ve şu anda Yargıtay safhasında. 
Yargıtay onarsa 2,5 milyon TL alacağız. Bu 
parayı Mehmetçik Vakfına hibe edeceğim. 

Son 17 yılda Adıyaman’a toplam 16 milyar 
(katrilyon) liralık yatırım yaptık. Evet… 
Gördüğünüz gibi Adıyaman’ın her köşesi-
ni yatırımlarla donattık. 

Anne-babalar okullar açılınca ders kitabı 
peşinde koşmasın diye, okul kitaplarını 
ücretsiz dağıtıyoruz. Çocuklarımızı zararlı 
alışkanlıkların, terör örgütlerinin pençesi-
ne kaptırmamak için Türkiye’nin dört bir 
yanını gençlik merkezleriyle, millet kıraat-
haneleriyle, spor tesisleriyle donatıyoruz.

Adıyaman Sporcu Fabrikasının, Besni 
Gençlik Merkezinin ve Kâhta Spor Komp-
leksinin yapımı, Gölbaşı Gençlik Merkezi-
nin ise ihalesi devam ediyor. 

CHP’nin Adalar Belediye Başkan adayı, 
Bay Kemal’in yanında İstiklal Marşı’nı 
okumuyor. 16 bin 500 kilometre öteden 
bize tehditler savuran katillere, 82 milyon 
olarak seçim sandığında hep birlikte okka-
lı bir Osmanlı tokadı indireceğiz.

Şimdi sizlerden bir kez daha söz almak isti-
yorum. Bu meydanda sizlerle kavlimizi bir 
kez daha yenilemek istiyorum.

Hazır mıyız?

Adıyaman!..

31 Mart’ta sandığa sahip çıkıyor musun?

Adıyaman!..

31 Mart’ta sandığın hakkını veriyor musun?

Adıyaman!..

31 Mart’ta demokrasiye sahip çıkıyor musun?

Adıyaman!..

31 Mart’ta gönül belediyeciliğine evet di-
yor musun?

Adıyaman!..

31 Mart’ta mührü AK Parti’ye vuruyor musun?

Maşallah, Barekallah… 31 Mart sonuçla-
rı şimdiden hayırlı olsun. Milletin iradesi 
için darağacında can veren yiğitlerin ruhu 
şad olsun.

Sizin Gönlünüzü Kıran   
Bizi Yaralamış Demektir

Kardeşlerim,

Az önce Van’daydık. Dün Ağrılı ve Muşlu 
kardeşlerimizle kucaklaştık. Son 26 günde 
Adıyaman’la beraber 56 ilimizi ve 24 ilçe-
mizi ziyaret ettik. Sizlere hepsinin selamla-
rını, muhabbetlerini getirdim. Soğuk-sıcak 
demeden; kara, tipiye, ayaza, yağmura al-
dırmadan; illerimiz, vatandaşlarımız ara-
sında ayrım yapmadan tüm Türkiye’yi do-
laşıyoruz. Bir taraftan biten projelerimizin 
açılışını yapıyoruz, diğer taraftan ülkemi-
zin güvenliği, ekonomisi, dış politikasıyla 
ilgili meseleleri takip ediyoruz. Gittiğimiz 
her yerde kardeşliğimizi yüceltiyoruz, bu-
ruk gönülleri, kırık kalpleri tamir etmeye 
çalışıyoruz. Milletimizle yüz yüze hasbihâl 
ederken, aynı zamanda onların taleplerini, 
eleştirilerini, mesajlarını, bizden beklen-
tilerini de tek tek not alıyoruz. Emekli-
lerimizle, işçilerimizle, işverenlerimizle, 
evine helal rızık götürmek için güneşle 
beraber dükkânını açan esnafımızla dert-
leşiyoruz. Teşkilatlarımızla, muhtarları-
mızla, sivil toplum kuruluşlarımızla isti-
şareler yapıyoruz.

Sizi üzen bizi üzmüş demektir. Sizin gön-
lünüzü kıran bizi yaralamış demektir. Si-
ze hürmetsizlik eden; bize, milli iradeye 
hürmetsizlik yapıyor demektir. Çünkü bu 
dava milletin davasıdır, millete hizmet da-
vasıdır. Bugüne kadar, sizin rotanız dışın-
da, sizin çizdiğiniz istikamet dışında asla 
başka yollara sapmadık, Allah’ın izniyle 
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Besnili Kardeşimin İradesi 
Parayla Satın Alınamaz

Besni’de kulağıma maalesef kirli haberler 
geliyor, buna üzüldüm. İnşallah Besnili 
kardeşlerim kirli oyunları sandıkta evelal-
lah düzeltecek. Seçimlere 4 gün kaldı. Çok 
çalışacağız. Çünkü benim halkımın, benim 
Besnili kardeşimin iradesi parayla satın a-
lınamaz. Onu parayla satın almaya çalışan-
lar da bunun hesabını verecek. Ne, nedir 
bunları biliyoruz. AK Parti’de yer bulama-
yan veya AK Parti’den aday olamayanlar 
malum ya İP’e, ya da SP’e gidiyor. 

300 yataklı Adıyaman Kadın Doğum ve Ço-
cuk Hastalıkları Hastanesini yatırım prog-
ramımıza aldık, yakında ihalesini yapıyo-
ruz. 150 yataklı Adıyaman Devlet Hastane-
siyle birlikte toplam 17 sağlık tesisimizin 
proje ve ihale çalışmaları devam ediyor.

Maalesef Samsat ilçemiz art arda 2 dep-
rem geçirdi. Zor günlerinde devletimizin 
tüm imkânlarıyla Samsatlıların yanında 
olduk. Birinci Etap konutlarımızın inşaatı 
bitmek üzere, hak sahiplerine teslim ediyo-
ruz. Samsat’ın tamamen yıkılan altyapısını 
yeniden ayağa kaldırma çalışmalarımız da 
hızla devam ediyor. İkinci Etap Deprem 
Konutlarının inşaatına da çok yakında 
başlıyoruz.

Besni-Araban-Gaziantep yolunu, Kâhta-
Narince-Nissibi yolunu, Besni şehir geçişi-
ni bu yıl tamamlıyoruz. Adıyaman Kuzey 
Çevre Yolu Projesi çalışmalarını devam 
ettiriyoruz. Altınşehir ve Otogar civarında 
projesi biten köprülü kavşak çalışmasını 

da başlatacağız.  Bugün itibariyle Altınşe-
hir Köprülü kavşağının ihalesini gerçek-
leştiriyoruz. Ayrıca Kâhta’ya bir hükümet 
meydanı kazandıracağız.

Gölbaşı-Adıyaman-Kâhta hızlı tren hattı e-
tüt çalışmaları devam ediyor. Etüt çalışma-
larının ardından inşası için gerekli adımla-
rı atacağız.

Atatürk Baraj Gölüne 30 araç ve 100 yolcu 
kapasiteli feribotların yanaşabileceği ya-
naşma yerleri yapacağız.

Adıyaman’da Eğriçay üzerinde Vadiyaman 
projesini hayata geçireceğiz.  Burayı büyük 
bir Millet Bahçesi olarak sizin istifadenize 
sunacağız. Bay Kemal görmese, anlamasa 
da, Sulama projeleri Adıyaman’ın adeta 
hayat damarlarıdır. 187 bin dekar araziyi 
sulayacak, ayrıca Adıyaman’ın 2050 yılına 
kadar olan içme suyu ihtiyacını karşılaya-
cak Koçali Barajının inşası sürüyor. Gö-
mükan Barajı’ndan cazibeli olarak 73 bin 
dekar zirai arazinin sulanmasını sağlaya-
cağız. Akçalı 1 ve 2 Barajlarının, Çelikhan 
Yeşiltepe, Gerger Çifthisar, Gölbaşı Çelik, 
Gölbaşı Balkar ve Pınaryayla Barajları-
nın inşaatları devam ediyor. Plan ve proje 
safhasında yer alan 28 sulama tesisi ile 1 
milyon dekar zirai arazinin sulanmasını 
sağlayacağız.

Tütün, Adıyaman’ın tarihinde ve ticare-
tinde çok önemli paya sahip… Bu mesele-
yi istismar ederek kafanızı bulandırmaya 
çalışanlar olduğunu duydum. Geçmişte 
tütünün satışı yasakken biz kooperatifler 
aracılığıyla tütünün değerinden satılabil-
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distan’ diye bir yer yok. Kürdistan Irak’ta, 
sizin bu ülkede yeriniz yok, defolun oraya 
gidin. Yanınızda gitmek isteyen varsa, on-
ları da götürün. Siz bu ülkeyi bölemeye-
ceksiniz, buna gücünüz yetmeyecek. 

Bu tehdit dilini, bu küstahlığı benim Kürt 
kardeşlerim sineye çeker mi? Bunlar kim 
oluyor da benim Kürt kardeşlerimin oyunu 
CHP’ye, adı iyi ama kendisi karışık partiye 
pazarlayabiliyor? Bunlar kim oluyor da 
ana muhalefet partisinin Ankara, İstanbul 
adaylarını bu şekilde tehdit edebiliyorlar? 
Buna rağmen ne CHP’den, ne hanımefen-
diden, ne de Saadet’ten, eşbaşkaların bu 
hezeyanlarına hiçbir tepki yükselmiyor. 
Hiçbirisi bu eş başkanın tehditlerini, haka-
retlerini üzerine almıyor.

Peki, kendi izzeti nefsini dahi korumayan 
bir muhalefet, bu milletin haysiyetini, onu-
runu koruyabilir mi? Terörist başına öz-
gürlük isteyenleri belediyelere sızdırmaya 
kalkan bir muhalefet, Türkiye’nin beka me-
selesini çözebilir mi? Başında bulunduğu 
partiyi 9 senede Kandil’in, Pensilvanya’nın 
maskotuna çeviren bir siyasetçinin, bu ül-
keye en küçük bir faydası olur mu? Soru-
yorum size, girdiği 9 seçimin 9’unu da kay-
bedenlerden Adıyaman’a, Adıyamanlıya 
hayır gelir mi?

Evet, kalp gözü, gönül gözü kapalı olanlar-
dan Türkiye’ye hayır gelmez. Kişisel çıkar-
larını memleketin menfaatinin üstünde 
tutan bir siyasetçiden partisine de, seçme-

nine de, 82 milyona da hiçbir fayda sadır 
olmaz.“ Baskı sürsün, yasaklar kalkmasın” 
diye uğraşanlara dünyanın hiçbir yerinde 
demokrat denmez. 

Çünkü siyaset; vizyon, kapasite, ufuk me-
selesidir. Siyaset; omurga işidir, dirayet, 
cesaret işidir. Siyaset; tankların arasın-
dan kaçanların değil, milletiyle beraber 
o tanklara meydan okuyanların harcıdır. 
Siyaset; darbecilere alkış tutanların değil, 
demokrasiye canı pahasına sahip çıkanla-
rın işidir. Siyaset; Türkiye’yi IMF kapıla-
rında süründürenlerin değil, 23,5 milyar 
dolar borcu ödeyerek bu ülkeye ekonomik 
bağımsızlığını kazandıranların işidir. Si-
yaset;  beyaz kefeni giyerek millete hizmet 
edenlerin işidir. Biz işte böyle bir siyasetçi, 
işte böyle bir devlet adamı olmanın gayre-
ti içerisindeyiz. Sizlerin emanetine halel 
getirmemenin, leke sürdürmemenin ça-
basındayız. Rabbim sağlık-sıhhat ve ömür 
verdikçe bu milletin hizmetkârı olmaya 
devam edeceğiz.

Bunun için sizlerden, Adıyamanlı kardeş-
lerimden 31 Mart’ta çok güçlü destek bek-
liyorum.

Burada sizlerden tekrar söz almak istiyorum.

Hazır mıyız?

Adıyaman!..

31 Mart’ta ülkene ve şehrine sahip çıkıyor 
musun?

mesine imkân sağladık. Bu konuda her-
hangi bir geriye gidiş söz konusu değildir, 
olmayacaktır. Meclisimizde gerekli yasal 
düzenlemeler yapılmıştı, yakında yönet-
meliğini çıkarıp bu meseleyi kökten çözü-
me kavuşturacağız.

Adıyaman’ın daha önce çok kötü durum-
da olan bir organize sanayi vardır. Son 17 
yılda Adıyaman’da; Gölbaşı, Besni, Kâhta, 
Adıyaman Mermer İhtisas Organize Sana-
yi Bölgelerini, 2 ar-ge merkezini faaliyete 
geçirdik. 5 Organize Sanayi Bölgemizde şu 
an 10 bin 530 kişi istihdam ediliyor. İnşal-
lah tüm parsellerde üretime geçildiğinde 
bu sayı 16 bin kişiyi aşacak. Organize Sa-
nayi Bölgelerimizin tamamını doğalgaza 
kavuşturuyoruz.

Tarihi ve tabii güzellikleriyle Adıyaman a-
deta bir açık hava müzesi… Şehrimizin bu 
güzelliklerini turizme kazandırmak için 
10 milyon Avroluk bir yatırım gerçekleş-
tireceğiz. Panorama ve Arkeoloji projesini 
de programa aldık, yakında ihalesini ya-
pıyoruz. Yine Adıyaman merkezde kültür 
merkezi projemizi hayata geçireceğiz. Per-
re Antik Kentinin turizme kazandırılması 
için de gayret gösteriyoruz.

Kardeşlerim,

Şimdi sizlere açık yüreklilikle sormak 
istiyorum. Biz bunları yaparken, peki 
CHP’nin başını çektiği muhalefet ne yaptı? 
Biz Adıyaman’a eserlerimizle imza atar-
ken, muhalefet neyin peşindeydi? Onlar 
sadece engellemenin, yokuşa sürmenin, 
yargı kararlarıyla yatırımlara mani olma-

nın mücadelesini verdiler. Bu ülkede dikili 
tek bir ağaçları olmadığı gibi, bir de bizim 
size hizmet götürmemizi sabote etmeye 
kalktılar. Takoz siyasetiyle, esersizlik siya-
setiyle, istismar siyasetiyle bize hep pürüz 
çıkardılar. Türkiye’nin demokrasi hamlele-
rini, ülkemize çağ atlatacak, dünyada bizi 
devler ligine yükseltecek mega projeleri-
mizi sürekli karaladılar, kötülediler. Mil-
let-memleket düşmanlarıyla el ele verip, 
manipülasyonla, yalan ve iftira kampanya-
larıyla daima Türkiye’nin paçasından çek-
tiler. Allah aşkına, yollardan, barajlardan, 
tünellerden rahatsız olan bir muhalefet 
dünyanın başka hangi ülkesinde vardır? 
Yasakları savunan, darbecilerden medet 
uman, bir gecede 251 insanımızın kanını 
döken FETÖ’cü alçaklardan imdat bekle-
yen bir muhalefet, başka nerede bulunur? 
3-5 oy için bölücülerin siyasi uzantılarıyla 
pazarlık masasına oturan bir muhalefete, 
başka hangi ülkede rastlanır? 

Eş Başkanın Tehditlerini, 
Hakaretlerini Kimse Üzerine 
Almıyor

Şimdi görüntüleri izleyelim: ‘Kürdistan’ 
diyor. Bu adam Kürt değil biliyor musu-
nuz? Ama benim Kürt kardeşlerimin üze-
rinden menfaat sağlamaya çalışan, çıkarcı 
ve ne idüğü belirsiz birisi. Şimdi Ağrı’dan 
sesleniyorum: Bizim ülkemizde ‘Kürdis-
tan’ diye bir bölge var mı? Bizim ülke-
mizde Doğu Anadolu’muz var, Güneydo-
ğu Anadolu’muz var, Karadeniz’imiz var, 
Akdeniz’imiz var, Orta Anadolu’muz var, 
Ege’miz var, Marmara’mız var. Biz de ‘Kür-
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Adıyaman!..

31 Mart’ta hizmet siyasetine, gönül beledi-
yeciliğine sahip çıkıyor musun?

Adıyaman’dan 31 Mart akşamı yine müj-
deli haberler bekliyorum. 

Adıyaman’da bir zamanlar bizimle birlikte 
yol yürümüş olsa da, artık başkalarının kı-
lıcını çalanlar olduğunu biliyorum. Taş ye-
rinde ağırdır. Hem bu ülkeye ve millete hiz-
met etmeye talip olup, hem de bu ülkenin 
ve milletin yeminli düşmanlarıyla birlikte 
yol yürünemez. Unutmayın, terör örgütü-

nün mensuplarıyla el ele, omuz omuza, 
kol kola yürüyenlerle yol yürünmez. Eğer 
maksat hizmetse, bunun yeri AK Parti’dir. 
Çünkü, yaparsa AK Parti yapar. Eğer mak-
sat nefis tatminiyse, böyle bir anlayışın AK 
Parti’de zaten yeri yoktur. 

Adıyaman’dan gönlüm ferah, kalbim mut-
main bir şekilde ayrılıyorum. Belediye 
Başkan adaylarımızı size emanet ediyo-
rum. Adıyaman’ı da belediye başkan aday-
larımıza emanet ediyorum.

Sağ olun, var olun.

Bolu…

Dünyanın tabiat harikası Bolu… Kalbi dağ-
larından yüce, derelerinden berrak Bolu… 
Selçuklu alperenlerinin sevdalandığı Bo-
lu… Kanuni gibi bir cihan padişahını yetiş-
tiren Bolu… Nice evliyayı toprağında ağır-
layan Bolu… Nice şühedaya gül bahçesi 
olan Bolu… Eli lezzetli, dili lezzetli Bolu… 

Seni yürekten selamlıyorum Bolu!... Se-
ni selamların en güzeliyle selamlıyorum 
Bolu!.. 

Dörtdivan’ı, Gerede’yi, Göynük’ü, Kıbrıscık’ı, 
Mengen’i, Mudurnu’yu, Seben’i, Yeniçağa’yı 
selamlıyorum. Bolu’nun tüm ilçelerinde-
ki, köylerindeki, yaylalarındaki kardeşle-
rime buradan selamlarımı gönderiyorum.

Sezai Efendi’nin Küstahlıklarını 
Sineye Çeken Birisi CHP’yi 

Temsil Edemez

Bolu Mitingi | Bolu | 27 Mart 2019
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Tüm bu badireleri atlatmamız için güçlü 
olmak durumundayız. Milletimizin tökez-
lemesini bekleyenlere fırsat vermemek 
için, hep birlikte sağlam durmak mecburi-
yetindeyiz.

Kardeşlerim,

İşte bunun için sizlerden 31 Mart’ta bir 
kez daha rekor destek bekliyoruz. Sizler-
den sandıkta milletimize kurulan tuzak-
ları darmadağın etmenizi istiyoruz. Türk 
Milleti’ne had bildirmeye yeltenenlere, si-
zin oylarınızla hadlerini bildirmenizi isti-
yoruz. Bir kez daha Bolulu kardeşlerimizle 
kavlimizi yenilemeyi arzu ediyorum.

Hazır mıyız?

Ama öyle bir cevap verin ki; sesi ta 
Pensilvanya’dan, Kandil’den, Suriye’nin 
kuzeyinden, Avrupa Parlamentosu’ndan 
duyulsun. Öyle bir gürleyin ki; Gazze’de-
ki, Filistin’deki, Yemen’deki, Yeni Zelan-
da’daki kardeşlerimizin yaralı gönülle-
rine şifa olsun. Öyle bir cevap verin ki; 
Tekirdağ’dan Şırnak’a kadar 82 milyonun 
her bir ferdine umut olsun. Öyle bir hay-
kırın ki, 31 Mart’ta sandığın rengi Bolu’da 
şimdiden belli olsun.

Bolu!..

31 Mart’ta sandığa sahip çıkıyor musun?

Bolu!...

31 Mart’ta demokrasiye sahip çıkıyor muyuz?

Bolu!...

31 Mart’ta gönül belediyeciliğine evet di-
yor musun?

Bolu!...

31 Mart’ta mührü AK Parti’ye vuruyor 
musun?

İşte budur. İşte milli iradenin kalesi Bolu 
budur. Köroğlu’nun şehri Bolu budur. Rab-
bim hepinizden razı olsun.

Kardeşlerim,

Biz, Türkiye’ye, Türk Milletine sevdalı bir 
kadroyuz. Biz bu vatana, bu topraklar üze-
rinde yaşayan her bir vatandaşımıza âşık 
bir Partiyiz. Biz, hepsinden önemlisi bir 
dava hareketiyiz. Bu dava “Gönülden yapa-
rak, gönüller kazanma” davasıdır. Kibirle 
gelen, burnu havada gelen, AK Parti kapı-
sından içeri giremez. Yanlışlıkla girerse de, 
biz onu içimizde tutmayız.  Çünkü bizim 
kapımız tevazu kapısıdır, gayret kapısıdır; 
Hakk’ın rızası için halka hizmet kapısı-
dır. Hep söylüyorum, Bolu’da bir kez da-
ha altını çizerek ifade etmek istiyorum. 
Biz bu makamlarda kendi ikbalimiz için 
değil, milletin istikbali için bulunuyoruz. 
Biz bu koltuklarda Türkiye’nin parlak 
geleceğini inşa etmek için varız. Biz bu 
mücadeleyi ülkemizi hedefleriyle, hayal-
leriyle buluşturmak için veriyoruz. Biz, 
ecdadın bedel ödeyerek bizlere emanet 
ettiği bu vatanı, evlatlarımıza çok daha 
güçlü, daha müreffeh bir şekilde teslim 
etmek için koşturuyoruz. 

“Kaynar kazan taşmaz mı?

Yol buradan aşmaz mı?

Merak etme nazlı yârim

Ayrılan kavuşmaz mı?”

Evet, bir senelik hasretin ardından bizi 
tekrar kavuşturan Rabbime hamdolsun. 
Bolulular olarak bugün yine bizi muhab-
betle bağrınıza bastınız. Bu kardeşinize yi-
ne Bolu’nun misafirperverliğini yaşattınız. 
Bir kez daha bize umut oldunuz, kalbimize 
sükûn oldunuz. Bize güç verdiniz, kuvvet 
verdiniz; milletimize, sizlere daha iyi hiz-
met için cesaret verdiniz. Bugün bize bir 
kez daha “Durmak yok, mücadeleye de-
vam” dediniz. Tıpkı 24 Haziran seçimlerin-
de olduğu gibi milletin adamına, milletin 
partisine, bu davaya sahip çıktınız. Sizlere 
24 Haziran seçimlerindeki yüzde 66’lık 
rekor desteğiniz için kalpten teşekkür edi-
yorum. Hepinize yolumuzu aydınlattığınız 
için, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Siste-
miyle ülkemizi buluşturduğunuz için şük-
ranlarımı sunuyorum. 

Evelallah siz böyle bizim yanımızda Bo-
lu Dağı gibi dik durdukça, hiçbir fani güç 
bize emir-direktif veremez. Evelallah Bo-
lu bizi böyle bağrına bastıkça, hiç kimse 
Türkiye’yi yolundan alı koyamaz. Bolu, 
geleceğine, istikbaline gözü gibi titredikçe, 
hiç kimse bu milletin boynuna esaret zin-
ciri vuramaz. Çünkü Bolu, bizim milletimi-
zin cesaret sembolüdür. Bolu, koç yiğitle-

rin destan yazdığı şehirdir. Bolu, ebedi ve 
ezeli kardeşliğimizin tapusudur.

Mevla’m bana sizin gibi, Bolulu kardeş-
lerim gibi yol arkadaşları nasip etti. Rab-
bim, şahsıma 99 depreminde ağır hasar 
gören Bolu’nun yaralarını, sizlerle el bir-
liği içinde sarmayı nasip etti. Rabbim, ba-
na Bolu’nun hayır dualarını almayı nasip 
etti. Rabbim, bu kardeşinize Bolu’yla be-
raber tüm Türkiye’ye hizmet etme, sizlere 
hizmetkâr olma şerefi nasip etti. Bu onuru, 
bu şerefi inşallah son nefesimize kadar bü-
yük bir iftiharla taşıyacağız. 

Ülkemizin Bir Terör Koridoruyla 
Kuşatılmasına Asla İzin 
Vermeyeceğiz

Sizlerin desteği ve duasıyla, büyük ve güç-
lü Türkiye yolunda çok daha emin adım-
larla ilerleyeceğiz. Ekonomiden teröre, ti-
caretten dış güvenliğe kadar Türkiye’nin 
bekasını ilgilendiren her meselemizi mu-
hakkak çözüme kavuşturacağız. Esnafları-
mızdan çiftçilerimize, işçilerimize her ke-
siminin derdiyle dertlenmeye, sıkıntıları-
na çare olmaya devam edeceğiz. Daha çok 
çalışacak, daha çok koşturacak, daha fazla 
ter dökecek, inşallah sizlerle beraber ülke-
mizi 2023 hedefleriyle buluşturacağız. 16 
bin 500 kilometre öteden silahlarına kazı-
dıkları yazılarla bizi tehdit edenlere mey-
danı bırakmayacağız. Binlerce tır silahla 
desteklenen canilerin, Türkiye’ye musallat 
edilmesine, ülkemizin bir terör koridoruy-
la kuşatılmasına asla izin vermeyeceğiz. 
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saldırmaz” diyen bir şahıstan, başka ne 
umulur? 15 Temmuz destanına “kontrollü 
darbe” iftirasıyla kara çalan bir zattan, baş-
ka ne beklenir?

Bay Kemal “17 yılda ne yaptınız?” diyor. 
Şimdi 17 yılda Bolu’ya ne yaptığımızı si-
ze görüntülerde izletiyoruz.  Ziya Paşa ne 
diyor? Eşek ölür kalır semeri, insan ölür 
kalır eseri. Türkiye’yi konuşmuyorum Bay 
Kemal, sadece Bolu’yu anlattım. Eline, di-
line dursun. Eğitimde, sağlıkta, adalette, 
emniyette, ulaşımda, enerjide, tarımda 
neler yaptığımızı izlediniz. Bakın eserlerle 
konuşuyorum.  

Çok açık ve net söylüyorum… Atatürk’ün 
Partisini 9 yıl içinde tanınmaz hale getiren 
zattan ne bu ülkeye, ne de benim Bolulu 
kardeşlerime hiçbir hayır gelmez. 95 yıllık 
CHP’yi 9 senede Kandil’in, Pensilvanya’nın 
kuklası yapan bir Genel Başkandan, kendi 
seçmenine de fayda gelmez. Evet… Sezai 
Efendi’nin küstahlıklarını sineye çeken, 
bölücülere boyun büken birisi CHP’yi tem-
sil edemez. 

Açıkçası bu tehdit dili, en fazla CHP’ye gö-
nül vermiş kardeşlerimi rencide ediyor. 
Partilerinin şu anki içler acısı durumu, 
biliyorum, en çok CHP’li vatandaşlarımı 
endişelendiriyor. İstanbul’un izbe yerle-
rine sıkışmış bir avuç marjinalden ayar 
yemek, en fazla CHP seçmenine dokunu-
yor, CHP’li vatanperver kardeşlerimi üzü-
yor. Bizim gibi onlar da bu kötü tabloyu 
içlerine sindiremiyor. Bizim gibi onlar da 

CHP’nin yaşadığı kimlik bunalımını tasvip 
etmiyor. Bizim gibi CHP’li kardeşlerim de 
bölücülerle, FETÖ’cülere kurulan kirli itti-
faktan rahatsızlık duyuyor. 

İnşallah 31 Mart’ın CHP’de de yeni bir 
başlangıca vesile olacağına inanıyorum. 
31 Mart’ın, milletin değerleriyle, inancıy-
la kavgalı mevcut yönetiminden kurtuluş 
günü olacağını düşünüyorum. CHP’nin 
kendine çeki düzen vermesi için 31 Mart 
bir fırsattır. CHP’nin bölücülerin boyun-
duruğundan kurtulması için 31 Mart ö-
nemli bir imkândır. Bunun için Bolu’da 31 
Mart’ta partimizi ve ittifakımızı destekle-
yen kardeşlerimizle birlikte CHP’ye gönül 
verenlerin de oylarına talibiz.

Bölücü partinin eş başkanı ne diyor? 
“Ankara’da verilen oyların hesabını vere-
cek.” Ankara’da herhalde Yavaş’a verilen 
oyun nereye gittiği ortaya çıkıyor mu? Bi-
zim Ankara adayımız Mehmet Özhaseki 
kardeşim, 5 dönem Kayseri’nin Büyükşe-
hir Belediye Başkanlığını yapmış ve daha 
sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığında 
bulunmuş bir isimdir. Çukur eylemlerinin 
ardından Güneydoğu’nun, Doğu’nun yeni-
den yapılanmasını bizzat Mehmet Özha-
seki kardeşimiz yürüttü. Bir yanda böyle 
bir tecrübe, karşısında ise sahte senet işini 
yürüten Yavaş var. Şimdi Ankaralı kardeş-
lerim bizi televizyonlardan izliyor. Onlara 
gereken dersi inşallah pazar günü Ankara-
lılar verecektir. 

Bu eş başkan “İstanbul’da 3 milyon Kürt’ün 
oyu” diyor. Sen kimsin ya,  benim Kürt 
kardeşlerimin oylarına ne zamandan beri 

Sizlerin desteği, Rabbimizin lütfuyla tam 
40 yıldır siyasetin içindeyiz. Bolu, Recep 
Tayyip Erdoğan’ı iyi bilir, gayet iyi tanır. 
Bolu, bizim samimiyetimizden, gayreti-
mizden asla şüphe duymaz. Bugüne kadar 
milletimize karşı asla hürmetsizlik etme-
dik, etmeyiz. Bugüne kadar sizlerin ema-
netine asla halel getirmedik, getirmeyiz. 
Bugüne kadar insanımıza asla tepeden 
bakmadık, asla bakmayız.

Her kim bizi tanımak, bizi anlamak istiyor-
sa, son 17 yılımıza göz atsın. Her kim bizi 
bilmek istiyorsa, gelsin Bolulu kardeşleri-
mi dinlesin, bizi Bolu’ya sorsun. Her kim 
bizim siyasetimizi öğrenmek istiyorsa, he-
men yanı başımızdaki Bolu Tüneline bak-
sın; Türkiye’nin 81 iline kazandırdığımız 
yatırımlara eserlere, yollara, köprülere, 
havalimanlarına baksın. Her ne kadar Bay 
Kemal bakmıyorsa da, gelsinler Bolu tüne-
line baksınlar. Bay Kemal, sizinkiler Bolu 
tünelini patates deposu yapacaktı. Bay Ke-
mal, senin daha çok ders alman lazım.  

Biz ne İstanbul Büyükşehir Belediye Baş-
kanlığında, ne Meclis kürsüsünde, ne de 
Cumhurbaşkanlığı makamında laf üstüne 
laf koymakla övünmedik, taş üstüne taş 
koymakla övündük. Ülkemizin son 17 yı-
lına imzamızı eserlerimizle attık. Konuş-
mak, Meclis kürsülerinden ahkâm kesmek 
kolaydır. Seçim dönemlerinde atıp tutmak, 
cekli-caklı cümleler kurmak kolaydır. Zor 
olan, sözünü gerçeğe dönüştürmektir, Zor 
olan, vaatlerini havada bırakmamaktır. Zor 
olan, meydanda ne söylediysen seçimden 
sonra onu unutmamaktır. Biz hep bunu 
yaptık, biz hep zoru başarmak için çalıştık.  

Burdur Belediye Başkanı, CHP’nin 
Popülizmini Bizzat İfşa Etti

Kardeşlerim,

Seçimlerde bol keseden dağıtanların sonra 
ne hallere düştüğünü, millete, kendi seç-
menine nasıl mahcup olduğunu, hepimiz 
görüyoruz. Geçenlerde CHP’nin Burdur 
Belediye Başkanı bunu açıkça kabullendi. 
“Seçim dönemlerinde atıp tuttuk, ama hiç-
birini yapamadık” sözleriyle CHP popüliz-
mini bizzat ifşa etti. Bir başkası Hatay’da 
hanım kardeşlerimi “Oy yoksa yol da yok, 
hizmet de yok” diyerek CHP’nin belediye-
cilik anlayışını ortaya koydu. Daha önce de 
CHP’nin bir milletvekili insanımıza “Evet 
çıkarsa sizi denize dökeriz” tehditleri sa-
vurmuştu.

Bay Kemal’in gaflarını, skandallarını, çark-
larını ise sadece Bolu değil, tüm Türkiye 
biliyor.  Kaset operasyonuyla oturduğu 
CHP’nin genel başkanlık koltuğundan, 
9 senede 9 seçim kaybetmesine rağmen 
kalkmadı. Defalarca “Yüzde 40 alamazsam 
bırakırım” dediği halde, bir kez bile sözü-
nün eri olamadı. Meclis kürsüsünden bel-
ge diye salladığı tüm kâğıtlar yalan çıktı, 
sahte çıktı, ama bir kez olsun yüzü kızar-
madı, milletten özür dilemedi. Man Adala-
rı davasından kazandığım parayı da Meh-
metçik Vakfı’na bağışlayacağım. Somali 
için yola çıkıp Kenya’ya giden, yürüyen 
merdivene tersten binen, seçimde kendisi-
ne oy dahi kullanamayan bir zattan, başka 
ne beklenir? Daha 3 hafta önce “YPG bize 
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yolundaki çalışmaları ve Kızılcahamam-
Gerede Yolundaki çalışmaları da seneye 
tamamlıyoruz.

155 bin dekar araziyi sulayacak Tekke 
Barajı’nın inşası devam ediyor. İnşallah bu 
yıl içinde bu barajı hizmete alıyoruz. Bolu 
şehir merkezinin içme suyu ihtiyacını kar-
şılamak için Gölköy Barajından terfi hattı 
inşa ederek şehrimize memba kalitesinde 
içme suyu vermeye başladık.

Yöresel lezzetleri ön plana çıkaracak olan 
Gastronomi Merkezi yapacağız.

Bolu Metrobüs Hattı ile Bolulu kardeşleri-
mize uygun fiyatlı, emniyetli ve konforlu 
bir kent içi ulaşım imkânı sağlayacağız. 

Şehrimizin gelecekte ulaşım sorunu yaşama-
ması için D-100’de, sanayi kavşağı ile Gölyü-
zü kavşağına “Battı Çıktılar” yapacağız.

Modern mimariye sahip Bolu Kültür Mer-
kezini inşa edeceğiz.

Kardeşlerim,

Bolu, her şeyin en iyisine, en kalitelisine, 
en güzeline layıktır. Biz de Bolu’ya Belediye 
Başkanı olarak vizyoner, dürüst, mütevazı, 
gerçekten çok çalışkan bir dava arkadaşı-
mızı aday gösterdik. Fatih Metin kardeşim; 
Bolu mebusluğunun yanı sıra Ankara’da 
Bakan Yardımcısı sıfatıyla da çok ciddi tec-
rübeler edindi. Hem Ankara’yı, hem Baş-
kent bürokrasisini, hem de Cumhurbaş-
kanlığı Hükümet Sistemi’nin işleyişini biz-
zat yaşayarak öğrendi. Sizlerin bir evladı 

olarak, inşallah yine sizlerin desteğiyle 31 
Mart’tan sonra bu birikimini Bolu’nun hiz-
metine sunacak. Fatih kardeşimin Bolu’yu 
çok daha ileri taşıyacak, Bolu’daki hizmet 
sancağını daha yüceltecek birbirinden de-
ğerli projeleri bulunuyor. İnşallah bunları 
el birliği içinde hayata geçireceğiz.

Bolu’daki Projelerimizin 
Kesintiye Uğramasına İzin 
Vermemeliyiz

Fakat burada ben bir hususun altını çiz-
mek istiyorum. Sizlerin de bildiği gibi, ka-
nadının biri kırık olan kuş uçamaz. Ben, 
büyükşehir belediye başkanlığından gelen 
bir kardeşinizim. Belediye hizmetlerinin 
nasıl olduğunu, nasıl kısa sürede mesafe a-
lındığını yakinen biliyorum. Yerel yönetim 
ile Hükümetin aynı ufka bakması, aynı he-
defe koşması çok önemlidir. Maalesef bu u-
yum, bu ahenk olmadığı zaman, Hükümet 
olarak attığınız adımlar da yarım kalır. Biz 
ne kadar istersek isteyelim, o şehrin, o ilçe-
nin belediye başkanı istemeyince, arzu edi-
len neticeler gerçekleşmiyor. Tıpkı sürekli 
paçasından çekilen bir maraton koşucusu 
gibi, yatırımlar ve projeler yeterli süratte 
ilerlemiyor. Hatta doğu ve güneydoğuda 3 
sene önce yaşadıklarımız gibi, belediye te-
rör örgütleriyle el ele verip şehri yakıyor, 
yıkıyor, enkaza çeviriyor. 

Türkiye’nin son 17 yılda elde ettiği başa-
rılarda Hükümet ile yerel yönetimlerin 
uyumlu çalışmasının, ahenk içinde olma-
sının payı büyüktür. Bu ahengin bozulma-
sına müsaade etmemeliyiz. Bolu’daki pro-

ipotek koydun. Böyle bir mantık, böyle bir 
anlayış olur mu? Onun için, İstanbul’daki 
Kürt kardeşlerim de onlara gereken dersi 
verecektir. 

Merhum Erbakan Hocamızın mirasına 
ihanet eden partiye gönül veren kardeşle-
rimden de mevcut yönetime 31 Mart’ta bir 
ders vermelerini bekliyoruz.

Bolu Turizmini Daha da 
Güçlendirmekte Kararlıyız

Kardeşlerim,

Biz Bolu’ya olan sevgimizi öyle kuru sözle 
değil, eserlerimizle de gösterdik. Son 17 
yılda Bolu’ya 12 milyar (katrilyon) lira 
tutarında yatırım yaptık. Evet, bunlar 
Bolu’ya kazandırdığımız eserlerin sadece 
bir kısmıdır. Ayrıca birçok yatırımın 
inşası, plan-proje faaliyetleri sürüyor. 
Bolu kapalı olimpik yüzme havuzunun, 
sporcu kamp eğitim merkezinin ve sporcu 
fabrikasının inşası devam ediyor.

Boluspor, pek çok başarıya imza atmış, 
şehrimizi gururla temsil etmiş, Bolu’nun 
markası bir takımdır. Boluspor’un, başta 
stadyum olmak üzere ihtiyaçlarının far-
kındayız. İnşallah bu ihtiyaçlarla ilgili önü-
müzdeki dönemde Belediyemizle işbirliği 
halinde elimizden gelen çabayı gösterece-
ğiz. Cumhurbaşkanı olarak şahsım, Bolu 
Belediye Başkanım, ilçe belediye başkan-
larımız el ele vereceğiz ve Bolumuzu çok 
daha güzel yerlere taşıyacağız.

Bolu; dağıyla, gölleriyle, yeşiliyle, insanı 
kendine hayran bırakan güzellikleriyle 
gerçekten muhteşem bir şehrimizdir. Şim-
di Bolu’nun güzelliğine yeni bir taç daha 
ekliyoruz. Alpagut’ta 90 bin metrekare-
lik bir alanda Millet Bahçesi yapmak için 
adımlarımızı attık, yakında inşasına başlı-
yoruz. İhsaniye Mahallemizdeki stadyumu 
da Millet Bahçesine dönüştürüyoruz. Kö-
roğlu Millet Bahçesi’ni hizmetinize suna-
cağız. Kütüphane, okuma salonları ve daha 
birçok hizmetin olduğu Akşemseddin Mil-
let Kıraathanesi’ni açacağız.

Bolu turizmini daha da güçlendirmekte 
kararlıyız. Bu amaçla Arasta, Antik Hisar-
tepe, Tarihi Bolu Adası ve Tarihi Meydan-
dan oluşan 4 bölgeyi birleştirerek Bolu Ta-
rihi Turizm Bölgesini kuracağız. 

Sağlık’ta Mudurnu Hastanemizin yapımı, 
Bolu’ya yapacağımız 9 sağlık tesisimizin 
de plan-proje ve ihalesi devam ediyor. 
Bolu’ya şehir hastanesi standartlarında 
400 yataklı bir genel hastane, bir de 250 
yataklı fizik tedavi ve rehabilitasyon has-
tanesi yapıyoruz. 

Mudurnu-Dokurcun ayrımı-Göynük yo-
lu ve Göynük çevre yolunu, Bolu-Seben 
ayrımı-Kıbrısçık yolunu bu sene hizmete 
açıyoruz. Çatakören Köprüsü ile Çaydurt 
ve Çatakören Köprüsü bağlantı yolları-
nı; Anadolu Otoyolu Gerede Kavşağı-ara-
sındaki çalışmaları bu yıl tamamlıyoruz. 
Bolu Güney Çevre Yolu, Bolu-Mudurnu 
yolu, Nallıhan-Mudurnu ayrımı-Seben-Bo-
lu-Kıbrıscık ayrımı seneye bitiriyor. Nallı-
han-Taşkesti yolu ve Nallıhan-Dokurcun 
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jelerimizin kesintiye uğramasına izin ver-
memeliyiz. Bunun için sizlerden Belediye 
Başkan adaylarımıza sahip çıkmanızı isti-
yorum. Sizlerden 31 Mart’ta sandıkta bir 
kez daha destan yazmanızı bekliyorum. 
Bolulu kardeşlerimin bizi yine yalnız bı-
rakmayacağına inanıyorum. Bunun için 
sizlerden son bir söz daha almayı arzu 
ediyorum.

Hazır mıyız?

31 Mart’ta şehrimize sahip çıkıyor muyuz?

31 Mart’ta memleket işi gönül işi diyor 
muyuz?

31 Mart’ta mührü gönül belediyeciliğine 
vuruyor muyuz?

31 Mart’ta hizmet siyasetine devam diyor 
muyuz?

Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin di-
yorum. 31 Mart akşamı Bolu’dan yine gü-
zel haberler bekliyorum.

Uşak duman sis oldu

Açan güller hep soldu

Aç gözünü göreyim

Suna da boylu yârim

Kalbim hasretle doldu

Uşak!..

AK Parti’nin Gölgesinde 
Büyüyüp, Şimdi

Karşısına Geçenleri Asla 
Unutmayacağız

Uşak Mitingi | Uşak | 27 Mart 2019
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güven endeksleri yeniden güçlendikçe 
daha da azgınlaşıyorlar. Ülkemizi bu tür 
oyunlarla oyalayıp, asıl hedeflerinden vaz-
geçireceklerini sanıyorlar. Hâlbuki biz bu-
gün 2023 hedeflerimize çok daha büyük 
bir inanç ve azimle bağlıyız. Biz bugün 
Suriye’deki terör koridorunu ortadan 
kaldırmaya, çok daha kesin bir şekilde 
kararlıyız. Biz bugün ülkemizin ve mille-
timizin üzerinde oynanan oyunları boz-
maya, hiç olmadığı kadar çok güçlü bir 
şekilde kararlıyız. 

Cudi’de bunları inlerine gömdük mü? 
Gabar’da bunları inlerine gömdük mü? 
Tendürek’te bunları inlerine gömdük mü? 
Kandil’de kaçacak delik arıyorlar. Oraya 
kadar Mehmetlerimiz, F-16’larıyla, tankla-
rıyla evelallah yürüdük, yürüyoruz. Onlar 
kaçacak, biz kovalayacağız. FETÖ’cular da 
kaçacak, biz kovalayacağız. Şu anda 10 bin-
lerce FETÖ’cu içeride mi? İçeride. Şimdi o-
rada yasalar çerçevesinde yargılanıyorlar. 
Yaptıklarının bedelini ödeyecekler. Bizim 
251 şehidimizin ve 2 bin 193 gazimizin be-
delini ödeyecekler. Pensilvanya, hani ne ol-
du, sesin niye çıkmıyor? Öyle oradan bu işi 
yönetmekle bu bir yere gitmez. Biz mille-
timizle yürüdük. Ne Bay Kemal, ne de ha-
nımefendi senin işine yarar. Niye? Çünkü 
onlar bu milletin ruh kökünden gelmiyor. 
Biz bu milletin ruh kökünden geliyoruz.

Şimdi bunlar tüm umutlarını 31 Mart’a 
bağlamış durumdalar. Bizim bileğimizi 
sandıkta bükemeyeceklerini bildikleri 
için, sinsi bir taktikle seçim sonuçlarını 
etkilemeye çalışıyorlar. Bu taktik, milleti-
mizin kafasını karıştırma, gönlünü bulan-

dırma, umudunu kırma taktiğidir. Sahada 
normal şartlarda yan yana gelemeyecek 
tüm partiler birlik olup, AK Parti’nin ve 
Cumhur İttifakının karşısında kim varsa, 
onu destekleme kararı aldılar. 

Bu ittifakın bir görünen ortakları var, bir 
de fiilen var olan ama pek ismi anılmak 
istenmeyen gizli ortakları var. Gerçi, sak-
lamaya çalıştıkları ortakları kendilerini 
tutamayıp, her gün yeni bir açıklamayla, 
her gün yeni bir tehditle ittifakı faş ettiler. 
Kandil’den terör baronları bunlara destek 
çağrısı yapıyor. Pensilvanya’nın kaçakları 
bunlara destek çağrısı yapıyor. Ülkemiz-
le hesabı olan kim varsa hepsi de bunları 
destekliyor. Milletimizin değerlerine, eza-
nına, bayrağına, birliğine, beraberliğine, 
kardeşliğine kast eden kim varsa, bunları 
destekliyor. Hatta işi daha da ileri götürüp, 
“31 Mart intikam seçimi olacak” diyenler 
bile var. Böyle bir ittifak karşısında hala te-
reddütte olan varsa, artık ona da diyecek 
bir sözümüz kalmaz. 

Eğer biri gelip bu seçimlerde size “AK 
Parti’ye, Cumhur İttifakına oy verecekseniz 
sandığa gitmeyin” diyorsa, bilin ki onun 
niyeti sizin öfkenizi, kızgınlığınızı, kırgın-
lığınızı paylaşmak değildir. Eğer biri gelip 
size, “Madem AK Parti’ye kızgınsın öyleyse 
şu partiye oy ver” diyerek, asla yapmak is-
temeyeceğiniz bir şeyi size dayatıyorsa, bi-
lin ki onun amacı size yol göstermek değil-
dir. Bunu söyleyen, karşımızdaki ittifakın 
başarısı için çalışmaktadır. Bunu söyleyen, 
sizin gönül kırıklığınızı istismar etmenin 
peşindedir. Bunu dillendiren, sizin irade-
nize ipotek koymanın çabasındadır. 

Kalbim hasretle dolu sana geldim Uşak!.. 
Efeler diyarı, yiğitler diyarı, aşıklar diyarı 
Uşak!.. Milletine, bayrağına, vatanına, dev-
letine aşkla bağlanan Uşak!.. Türkiye’nin; 
kilimlerindeki desenleri ile ahengini, tar-
hanasıyla tadını, seramikleriyle estetiğini 
temsil eden Uşak!.. Gönlü Karun hazineleri 
kadar zengin, yüreği ciritçiler kadar kıpır 
kıpır Uşak!.. Uşşâkî Hazretleri’nin ve daha 
nice gönül sultanının şehri Uşak!.. Kurtu-
luş savaşımızın karargâh şehri Uşak!.. İs-
tiklaline göz dikenlere bu toprakları dar e-
den Uşak!.. Hep demokrasinin, özgürlükle-
rin, milli iradenin yanında yer alan Uşak!.. 
Seni muhabbetle selamlıyorum Uşak… 

Bu ne güzellik böyle, bu ne ihtişam... Yol 
boyunca cadde ve meydan tıklım tıklımdı. 
Helikopterle inerken güzelliğinizi, ihtişa-
mınızı gördüm. 

Banaz’ı, Eşme’yi, Karahallı’yı, Sivaslı’yı, 
Ulubey’i selamlıyorum. Uşak’ın tüm ilçe-
lerindeki, mahallelerindeki, hanelerindeki 
kardeşlerimi selamlıyorum. 

Uşak, âşıklar demektir…  Bizler de sizle-
re aşığız… Bizler de sizlere sevdalıyız… 
Âşıklar sevdiği için her şeyin en güzelini 
isterler… Biz de sizler için, Uşak için, ül-
kemiz ve milletimiz için hep en güzelini 
istiyoruz. Sizleri en güzele, en iyiye layık 
gördüğümüz için de, 17 yıldır dur durak 
bilmeden çalışıyoruz. 

Kara tren kay da gel

Düdüğünü çal da gel

Gönderdiğin emaneti

Zay etmeden al da gel

Milletimizin emanetini yere düşürmeden 
geleceğe taşımak için her türlü mücadele-
yi veriyoruz.

Döviz Kuru Üzerinden Yine   
Bir Takım Oyunlar Oynuyorlar

Kardeşlerim,

Tabii bu kolay bir süreç olmadı. Bu müca-
delede yeri geldi karşımıza vesayet güçle-
riyle çıktılar. Yeri geldi sokakları karıştır-
mak istediler. Yeri geldi emniyet ve yargı 
teşkilatlarımız içindeki hainlerle ülke yö-
netimine el koymaya kalktılar. Her seçimi 
milletimizin iradesine karşı bir hesaplaş-
ma vesilesi haline getirmeye çalıştılar. Ye-
ri geldi, çukur eylemleriyle, canlı bomba 
saldırılarıyla ülkemizi terör örgütlerinin 
pençesinde boğmaya kalktılar. Hiçbiri 
de olmayınca doğrudan doğruya tankla, 
uçakla, helikopterle, silahla milletimizin 
canına kast ettiler. Yine başaramayınca, sı-
nırlarımız boyunca terör koridoru oluştu-
rarak, ülkemizi tecrit etmeye çalıştılar. Biz 
doğrudan sahaya girip bu oyunu da bozun-
ca ekonomimize saldırarak, milletimizin 
işine, aşına, ekmeğine göz diktiler. 

Son günlerde döviz kuru üzerinden yine 
bir takım oyunlar oynuyorlar. Türkiye, enf-
lasyonu dizginlemeye, yatırımları hızlan-
dırmaya, istihdamı artırmaya başladıkça; 
ihracatını, döviz rezervlerini yükselttikçe; 
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Uşak!..

31 Mart’ta istiklaline ve istikbaline sahip 
çıkıyor musun?

Uşak!..

31 Mart’ta yıkım için yola çıkanlara karşı 
inşaya talip olanları destekliyor musun?

Rabbim hepinizden razı olsun. 

Kardeşlerim, 

Biz Uşak’ı sadece ismi gibi aşkla sevmekle 
kalmadık, aynı zamanda şehrimize tari-
hinde görülmemiş hizmetleri kazandırdık. 
Biliyorsunuz CHP’nin başında bir zat var, 
sürekli bize “17 yılda ne yaptınız” diye so-
ruyor. Şimdi sizlere, Türkiye’yi bir kenara 
bırakıyorum, sadece Uşak’a 17 yılda ne-
ler yaptığımızı şöyle birkaç dakikalık bir 
görüntüyle anlatmak istiyorum. Belki bu 
görüntüleri “ne yaptınız” diye soran zat 
da seyreder ve hiç sanmıyorum ama neler 
yaptığımızı anlar. Şimdi görüntülerde de 
izlediğiniz gibi, Uşak’a 18 baraj yaptık. A-
ma Bay Kemal barajla göleti ayırt edemez, 
öyle bir kabiliyeti yok. 

Bundan 20 yıl önce size birisi, “Uşak’ın 
hem de 32 bin öğrencili kendi üniversitesi 
olacak” dese, inanabilir miydiniz? Ama iş-
te yaptık, oldu. 

Stadyumumuz inşa edildiği zaman Uşak, 
hem spor, hem büyük çaplı kültür-sanat 
etkinlikleri konusunda çok önemli bir 
imkâna kavuşmuş olacak. Kurtuluş Ma-

hallesindeki Millet Bahçesini şehrimize 
kazandırdık. Ayrıca Dikilitaş’ta da bir Mil-
let Bahçesi yapıyoruz. 

Hızlı Tren, Uşak’ın   
Ulaşımında Devrim Yapacaktır

Karaağaç Göleti’nin bulunduğu yerde ter-
mal su bulundu. Buraya, termal tesisler 
ve oteller yaparak, şehrimize yeni bir de-
ğer katacağız. Ayrıca yine buraya, şehrin 
adeta akciğeri olacak bir rekreasyon alanı 
yapacağız. 

Sağlık yatırımlarımızı kesintisiz sürdürü-
yoruz. İnşası devam eden devlet hastanesi 
ek binasına ve Karahallı entegre ilçe hasta-
nesine ilave olarak, Sivaslı’ya da 30 yataklı 
bir devlet hastanesi yapacağız. 

Hızlı tren, Uşak’ın ulaşımında devrim ya-
pacaktır. İzmir’e, Ankara’ya ve buralardan 
ülkemizin dört bir yanına hızlı trenle gi-
debileceksiniz. Uşak’ın bir şehiriçi raylı 
sistem ihtiyacı olduğunu biliyorum. Mev-
cut hattın bu şekilde değerlendirilmesiyle 
ilgili fizibilite çalışmaları sürüyor. Şayet 
teknik bir sıkıntı yoksa, böyle bir raylı sis-
temin şehrimize kazandırılmasına destek 
vereceğiz. 

Uşak’ın arazilerini, barajlarla, sulama te-
sisleriyle bereketlendirmeye devam ede-
ceğiz. Şu ana kadar 103 bin dekar araziyi 
sulamaya açtık, yakında Bahadır Barajıyla 
buna 6 bin 400 dekar daha ilave ediyoruz. 
Unutmayın, “Yaparsa Ak Parti yapar.” Bu-
nun için sizlerden, 31 Mart’ta merkezde 

Kimse Kendini Bulunmaz   
Hint Kumaşı Sanmasın

Milletimiz kırgınlığında, öfkesinde haklı 
mıdır? Elbette haklıdır. Hatadan münez-
zeh olan sadece Rabbimizdir. İnsanın ol-
duğu her yerde hata da olur, eksik de olur, 
yanlış da olur. Önemli olan hasbi niyetle 
bunları düzeltme iradesini ortaya koyabil-
mektir. Mühim olan sorunların, hataların 
üzerine samimiyetle gidebilmektir. 

16 Nisan Halkoylamasının ardından parti-
mizin başına yeniden döndüğümüzde, işte 
bu iradeyle pek çok adım attık. Görüyoruz 
ki, bunları devam ettirmemiz gerekiyor. 
İnşallah seçimlerden sonra tüm bu konula-
rı masaya yatıracak, kibriyle, saygısızlığıy-
la, yanlışıyla, kabalığıyla milletimizi üzen 
kim varsa, hepsini de biz üzeceğiz. Bu ara-
da AK Parti’nin gölgesinde büyüyüp, fırsat-
tan istifade karşısına geçenleri de unutma-
yacağız. Bu trenden inen bir daha binemez. 
Kimse kendini bulunmaz hint kumaşı san-
masın. Türkiye’nin en büyük partisi olan 
AK Parti’nin kadro problemi, hamdolsun 
yoktur. Her gencimiz bizim kadromuzun 
potansiyel adayıdır. Her hanım kardeşimiz 
bizim kadromuzun adayıdır. Her meslek-
ten, her kesimden insanımız bizim kad-
romuzun adayıdır. Bu partiyi milletimiz 
kurmuştur, tabelasını milletimiz asmıştır; 
bugüne kadar milletimiz getirmiştir, bun-
dan sonra da milletimiz ayakta tutacaktır. 

Şahsım dâhil herkes, partimizin çatısı al-
tında milletimize ve ülkemize hizmetle 
mükellefiz. Bu bayrak yarışında kimler gel-

di, kimler geçti. İnşallah önümüzdeki dö-
nemde bu bayrak yarışı kesintisiz devam 
edecektir. Seçimlerden sonra önümüzde 
4,5 yıllık kesintisiz bir icraat dönemi var. 
Önümüzdeki beş yıl inşallah belediye baş-
kanımız, ilçe belediye başkanlarımız el 
ele vereceğiz ve Uşak’ımızı daha da yuka-
rılara taşıyacağız. Bu dönemi, partimizin 
derlenip toparlanmasından demokraside 
ve ekonomide yapacağımız yeniden yapı-
lanma adımlarına kadar, her konuda en 
verimli şekilde değerlendireceğiz. Yeter ki 
pazar günü irademize sahip çıkalım, mut-
laka sandığa gidelim, sandıktan en sağlıklı 
neticenin alınmasını temin edelim. 

Türkiye’nin önü aydınlıktır. Bugüne kadar 
oynanan oyunların hiçbiri bu ülkeye diz 
çöktürmeye yetmedi. Artık bundan sonra, 
çok daha güçlü, çok daha tecrübeli, çok 
daha kararlı olarak hedeflerimize doğru 
yürümeye devam edeceğiz. Şimdi bura-
dan öyle bir ses verin ki, tüm Türkiye’den 
duyulsun. 

Uşak!..

31 Mart’ta iradene, oyuna ve sandığa sahip 
çıkıyor musun?

Uşak!..

31 Mart’ta şehrine ve ülkene sahip çıkıyor 
musun?

Uşak!..

31 Mart’ta arkalarına terör örgütlerini ve 
Türkiye düşmanlarını alanlara derslerini 
veriyor musun?
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ve ilçelerimizde tercihlerinizi çok dikkatli 
yapmanızı istiyorum. 

Uşak’ın kavgaya, çekişmeye, enaniyete de-
ğil hizmete ihtiyacı vardır. Bu şehre en iyi 
hizmeti kim getirecekse, belediyeleri ona 
emanet etmemiz gerekiyor. Tecrübeyle 
sabit ki, bir yerde hükümet çalışmalarıyla 
belediye çalışmaları birbirini destekleye-
rek gitmezse, şehir hedeflerine doğru yü-
rümekte zorlanıyor. Uşak’ı ileriye taşımak 
için belediye başkan adaylarımızla el ele 
verip önümüzdeki 5 yıl boyunca gece gün-
düz çalışacağız. 

Ben bir belediyeciyim, 4.5 yıl İstanbul gi-
bi bir şehri yönettim. Okuduğum bir şiir-
den dolayı cezaevine girdim. Çıktım, 16 ay 
sonra Türkiye’nin Başbakanı oldum. Sizler 
hemen beni göreve getirdiniz. Şimdi ben-

den bu şiiri okumamı istiyorsunuz. Sizleri 
kırmayayım ve okuyayım:

Minareler süngü, kubbeler miğfer; 

Camiler kışlamız, müminler asker. 

Bir şey beni sindiremez;  

Gökler, yerler açılsa, 

Üzerimize tufanlar, yanardağlar saçılsa

………… 

Belediye başkan adaylarımızı sizlere ema-
net ediyorum. Seçim gecesi Uşak’tan müj-
deli haberler bekliyorum. 

Kalın sağlıcakla.

Sevgili Ankaralılar, Değerli Haymanalılar, 
sevgili gençler, kıymetli hanımefendiler, 
aziz kardeşlerim, sizleri en kalbi duygula-
rımla, muhabbetle, hasretle selamlıyorum. 
Buradan Haymana’nın tüm mahallelerin-
deki, tüm hanelerindeki kardeşlerime se-
lamlarımı gönderiyorum. 

24 Haziran seçimlerinde şahsımı yüzde 70 
gibi gerçekten çok yüksek bir oyla Cum-
hurbaşkanlığına layık gören Haymana’ya 
şükranlarımı sunuyorum. Ankara’nın bu 
güzel ilçesinden 31 Mart seçimlerinde de 
güçlü bir destek bekliyoruz. Büyükşehir 
Belediye Başkan adayımız Mehmet Öz-

Ekonomimizi Saldırılardan 
Korumak İçin 

Yapısal Reformları Süratle 
Gerçekleştireceğiz

Haymana Mitingi | Ankara | 28 Mart 2019
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lendirerek, ilçemizi bir cazibe merkezine 
dönüştüreceğiz. Haymana’ya bir Bioenerji 
Tesisi kuracağız. İlçemizdeki okullarımıza 
ve mahallelere mini futbol, voleybol saha-
ları yapacağız. Hayvan yardımları, tarım 
danışmanlığı gibi ve tarım ve hayvancılığı 
destekleyici projeleri yürürlüğe koyacağız. 

Geçtiğimiz günlerde tüm hayvan yetiştiri-
cilerimize müjdeyi vermiştim, burada bir 
kez daha tekrarlamak istiyorum. Halen kü-
çükbaş damızlıklar için hayvan başına ya-
pılan 25 lira destek ödemesine ilave olarak, 
önümüzdeki yıldan itibaren, damızlık ola-
rak sürüye katılan her bir hayvan için 100 
lira destek vereceğiz. Hedefimiz, bu projey-
le küçükbaş hayvan varlığımızı 84 milyo-
na yükseltmektir. Bundan Haymana’daki 
küçükbaş hayvan yetiştiricilerimizin de en 
iyi şekilde istifade edeceğine inanıyorum. 
Aslında yapılacak daha çok iş var. Burada 
sadece özet mahiyetinde bir kısmını ifade 
ettim.  İnşallah 31 Mart’tan sonra, bu pro-
jeleri birer birer hayata geçireceğiz. 

Kardeşlerim,

Haymana, aynı zamanda bir tarım şeh-
ridir. Çiftçilerimizin yaşadığı sıkıntıları 
yakından biliyoruz. Tohum, gübre, ilaç, 
mazot fiyatlarındaki artışın çiftçilerimizi 
bunalttığını çok iyi biliyoruz. Türkiye’nin 
ekonomisine yönelik saldırıların kur-faiz-
enflasyon şer üçgeninde yol açtığı sarsın-
tı, çiftçilerimizin girdi fiyatlarını olumsuz 
etkiliyor. Her kim çıkıp bu girdilerin fiyat-
larını hemen düşüreceğim diyorsa, emin 
olun, yalan söylüyordur. 

Geçtiğimiz Ağustos ayını hatırlayın. Bir 
hafta sonu, ülkemizdeki piyasaların ka-
palı olduğu iki gün boyunca, uluslararası 
bir takım finans kuruluşları, resmen Türk 
ekonomisi çökertmek için var güçleriyle 
saldırıya geçmişti. Doların 7 lirayı aştığı, 
faizlerin yüzde 40’ları geçtiği bir dönem 
yaşadık. Hemen tedbirimizi aldık, kontro-
lü sağladık ve ekonomimizi yeniden rayı-
na sokacak adımları attık. Geçtiğimiz hafta 
sonu yine benzer bir girişimde bulundu-
lar. Bu defa, hazırlıklı olduğumuz için çok 
daha hızlı ve etkili müdahalede bulunma 
imkânımız vardı. İki gün içinde bu saldı-
rıyı boşa çıkardık. Seçimden sonra ekono-
mimizi bu tür saldırılara karşı daha güçlü 
hale getirecek yapısal reformları süratle 
gerçekleştireceğiz. 

Pazar günü seçim var. Türkiye’nin eko-
nomisini belediye başkanlarının düzelt-
me şansı var mı? Belediye başkanları-
nın Türkiye’nin ekonomisine yön verme 
imkânı var mı? Şu anda belediyelerinin 
çoğu batık, bitik… Personelinin maaşını ö-
deyemiyor. Sanki Türkiye’nin ekonomisini 
bunlar düzeltecek. Bu millete yalan söyle-
meyin. Türkiye ekonomisinin sorumlusu 
benim. Şu anda devletin başında Tayyip 
Erdoğan var. 14 tane bakanı ve yardımcı-
ları var. Yerel yöneticilerin yapacağı hiçbir 
şey yok. Ne söylüyorlarsa yalan. Zaten Bay 
Kemal’in adı ne? Yalan. Bunlardan başka 
bir şey beklemeyin. Ankara büyükşehir 
adayları sahte senetlerle dolaşıyor. Bunlar-
dan Ankara’ya belediye başkanı olur mu? 
Benim Haymanalı kardeşlerim, Allah’ın iz-
niyle pazar günü sandıklarda bunlara bir 
Osmanlı tokadı atmaya hazır mı? 

haseki kardeşimizin, birikimiyle, tecrü-
besiyle, azmiyle tüm ilçeleriyle birlikte 
Ankara’ya çok güzel hizmetler yapacağına 
inanıyorum. Haymana Belediye Başkan 
adayımız Özdemir Turgut’u, hiç anlatma-
ya gerek yok, zaten sizden biri… Haymana; 
birliğin, beraberliğin, kardeşliğin kıymeti-
ni çok iyi bilir.  Bunun için gönül beledi-
yeciliğimizin en çok sahiplenileceği yerin 
Haymana olacağını düşünüyorum. 

Ankara, adım adım Haymana’ya doğru 
geliyor. Haymana’yı buna hazırlamak için 
altyapıdan üstyapıya kadar her alanda 
çok önemli yatırımlara ihtiyaç var. Cum-
hurbaşkanlığında biz, büyükşehirde Öz-
haseki kardeşim, Haymana’da Özdemir 
Turgut bey el ele verecek ve şehrimizi ge-
leceğe taşıyacağız. 

Esasen, bugüne kadar ilçemizi çok önemli 
hizmetlerle zaten donattık. Ankara Üniver-
sitemize bağlı olarak, fizyoterapi ve yaşlı 
bakımı programlarında ön lisans eğitimi 
vermek üzere Haymana Meslek Yükseko-
kulunu açtık. İlçemize, odaları 3 kişilik, 
bazalı, içerisinde banyo ve tuvalet, çalışma 
masası, komodin, kitaplık ve buzdolabının 
olduğu 384 kişi kapasiteli bir kız yurdu 
kazandırdık. Gençlerimiz için spor salonu 
ve futbol sahası yaptık. TOKİ vasıtasıyla 
196 konut inşa ettik. Maliyeti 86 milyon 
lira olan Gölbaşı-Çalış-Haymana yolunun 
kalan iki kilometresini ve Ankara-Konya 
yolundaki Baltalin Köprülü Kavşağını bu 
yıl tamamlıyoruz. 8 bin dekar zirai arazi-
yi sulayan Haymana Türkşerefli Barajını 
ve sulama tesisini ilçemize kazandırdık. 
19 bin dekardan fazla araziyi sulayacak 44 

milyon (trilyon) lira maliyeti olan Hayma-
na Sırçasaray Barajının yapımında yüzde 
70 fiziki gerçekleşme sağladık. Bu barajın 
sulama tesisinin de yapımı devam ediyor. 
Haymana Evliyafakı Göletini ve Sulama-
sını tamamladık, Yeniköy Göletinin yapı-
mını yarıladık. Haymana’daki Büyükyağcı 
Serenli deresini, Yaprakbayırı köyü ve ara-
zilerinin derelerini ıslah ettik. Köylerimi-
ze taşkın koruma tesisleri yaptık. Verimli 
ovalarımızı sit alanı olarak ilan ederek 
koruma altına alıyoruz. Haymana Ovası 
da koruma altına aldığımız ovalarımızdan 
biridir. 

Türkiye Ekonomisinin  
Sorumlusu Benim

Şimdi diyeceksiniz ki, yapılanlar tamam 
da, bundan sonra ne yapılacak? Geliyorum 
yeni projelerimize…. Haymana’ya, içinde 
konferans ve spor salonu, kütüphane, en-
gelliler lokali, çocuk kulübü, yaşlılar lokali, 
BELMEK, hanımlar lokali, gençlik merkezi 
gibi hizmet birimlerinin olacağı bir Aile 
Yaşam Merkezi yapacağız. İlçemizi daha 
yeşil bir hale getirmek için Hasanağa De-
resi Rekreasyon Projesini hayata geçirece-
ğiz. Haymana Şehitler Meydanını, Ömer 
Özkan Parkını ve İtfaiye İstasyonunu hiz-
mete sunacağız. Gençlerimizin kendilerini 
geliştirmelerine destek olmak amacıyla 
içinde kütüphane, sergi salonu, kongre 
merkezi gibi birimlerin olacağı bir kültür 
merkezini ilçemize kazandıracağız. Sağ-
lık turizmini destekleme projelerimizle, 
Haymana’daki termal tesislerin çevre dü-
zenlemelerini yapıp, fiziki alt yapısını güç-
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CHP, Ankara’nın Çankaya’sına, 
Yenimahalle’sine Hangi 
Hizmetleri Getirdi?

İnşallah hedeflerimiz doğrultusunda üre-
time, büyümeye, istihdama destek vere-
cek bir ekonomik yapının inşası için çok 
önemli adımlar atacağız. İşte o zaman 
çiftçilerimizin girdi maliyetleri de düşe-
cek ve tarlanın bereketi artacak. Sizlere 
afaki, ucu açık, belirsiz bir gelecekten söz 
etmiyorum. Seçimlerden sonraki birkaç 
ay içinde tüm bu adımları inşallah atmış, 
hasılasını da toplamaya başlamış olacağız. 
Biz bugüne kadar milletimizi hiç aldatma-
dık. Gerçek neyse onu söyledik ve önümü-
ze çıkan zorluklara karşı mücadelemizi 
milletimizle birlikte verdik. Bu defa da 
aynısını yapacağız. Nasıl 15 Temmuz’da 
milletimizin istiklaline ve istikbaline yö-
nelik darbe girişimine karşı, canımız paha-
sına birlikte mücadele etmişsek, ekonomi 
konusunda da aynısını yapacağız. Milleti-
mizin işine, aşına, ekmeğine, alın terine, 
tarlasındaki hasadına, ahırındaki hayvanı-
na, dükkânındaki ürününe göz dikenlere 
derslerini hep birlikte vereceğiz. Yeter ki 
birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimi-
ze, rabiamıza sıkı sıkıya sahip çıkalım. 

Kardeşlerim,

Biz bugüne kadar milletimize sadece hiz-
met vaat ettik ve hizmet getirdik. Sevgimiz 
de, öfkemiz de hep ülkemize ve milletimize 
layık olan hizmetleri getirme çabamızdan 

kaynaklanmıştır. Eksiğimiz elbette vardır. 
Ama emin olun ihanetimiz asla olmamış-
tır. Biz 31 Mart’ta 81 vilayetimizin tama-
mında, projelerimizle, yatırımlarımızla, 
yaptıklarımızla ve yapacaklarımızla, mille-
timize hizmet için meydanlardayız. Cum-
hur İttifakını da bunun için kurduk. Bizim 
karşımıza da bir ittifakla çıktılar. Bu ittifa-
ka yatırım, proje, hizmet ittifakı desek, ke-
sinlikle öyle bir iddiaları yok. Tek bir vaat-
leri var, o da yıkmak. Zahirde bizi yıkmak-
tan söz ediyorlar, ama aslında Türkiye’nin 
tüm kazanımlarını yıkmanın peşindeler. 
Ankara’nın Çankaya’sına, Yenimahalle’sine 
hangi hizmetleri getirdiler?  Çöp, çukur, 
çamur, başka bir şey var mı? 

Eğer böyle olmasa, bölücü terör örgütü, 
hem de Kandil’den ses vererek, bunları 
destekler mi? Eğer böyle olmasa, Pensil-
vanya’daki ihanet örgütünün tüm silah-
şörleri sahaya girer mi? Eğer böyle olmasa, 
Türkiye’ye husumetiyle maruf ne kadar 
yerli-yabancı isim varsa, hepsi de karşımız-
daki ittifakın safında yer alır mı? 

İşte bunun için 31 Mart’ta yapacağınız 
tercihlerle sadece belediye başkanlarınızı 
seçmekle kalmayacak, aynı zamanda ken-
dinizin ve çocuklarınızın geleceğini de 
belirleyeceksiniz. Buradan tüm milletime 
pazar günü mutlaka sandığa gitmesini ve 
iradesine sahip çıkmasını istiyorum. İrade-
sini bizzat gidip sandıkta ortaya koymayan 
herkes, kendisi için başkalarının belirle-
diği geleceğe razı olacak demektir. Hiçbir 
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kardeşimin geleceğini başkalarının eline 
bırakacağına inanmıyorum. 

Şimdi sizlerden son bir söz almak istiyorum.

Hazır mıyız?

Haymana!..

31 Mart’ta sandığa sahip çıkıyor muyun?

Haymana!..

31 Mart’ta Cumhur İttifakına sahip çıkıyor 
musun?

Haymana!..

31 Mart’ta memleket işi gönül işi diyor 
musun?

Haymana!..

31 Mart’ta gönül belediyeciliğine evet di-
yor musun?

Haymana!..

Büyükşehirde Mehmet Özhaseki’ye, ilçemiz-
de Özdemir Turgut’a sahip çıkıyor musun?

Rabbim hepinizden razı olsun.

Seçimlere iki gün kaldı. Sandığa gitmeyen-
leri sandığa götüreceksiniz. Büyükşehir 
ve Haymana belediye başkan adaylarımızı 
sizlere emanet ediyorum. Haymana’yı da 
belediye başkanlarıma emanet ediyorum. 
Pazar günü Haymana’dan rekor haberi 
bekliyorum. 

Kalın sağlıcakla.

Sevgili Ankaralılar, Değerli Çubuklular, 
sevgili gençler, kıymetli hanımefendiler, 
aziz kardeşlerim, sizleri en kalbi duygula-
rımla, muhabbetle, hasretle selamlıyorum. 

Buradan Çubuk’un tüm mahallelerindeki, 
tüm hanelerindeki kardeşlerime selamla-
rımı gönderiyorum. 24 Haziran seçimle-

rinde şahsımı yüzde 78 gibi gerçekten çok 
yüksek bir oyla Cumhurbaşkanlığına layık 
gören Çubuk’a şükranlarımı sunuyorum. 

Çubuk, bugün gerçekten muhteşemsin. Siz 
bugün buradan 31 Mart akşamının adeta 
neticesini ilan ediyorsunuz. Diyorsunuz 
ki; Çubuk’un bileği bükülmez. 

Milletimiz Bize Sandıkta Destek 
Verecek ki, Ekonomimize Tuzak 

Kuranları Ezip Geçelim

Çubuk Mitingi | Ankara | 28 Mart 2019
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Geçtiğimiz yıl 45 bin kişinin ziyaret ettiği 
Karagöl‘ü tabiat parkı olarak ilan ederek 
koruma altına aldık. Çevre düzenlemesini 
tamamladığımız Karagöl Tabiat Parkımı-
za, dinlenme ve oturma birimleri, yürüyüş 
yolları, ihtiyaç alanları ve anneler için be-
bek bakım odaları yapacağız. Çubuk Ova-
sını sit alanı olarak ilan ederek koruma 
altına aldık.

Şimdi geliyorum, önümüzdeki dönemde 
ilçemize yapacaklarımıza…  Çubuk’a bir 
aile yaşam merkezi kazandıracağız. Bura-
da sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif fa-
aliyetlerin yapılabileceği, çocuk kulübü, 
gençlik merkezi, yaşlılar merkezi, engelli-
ler merkezi, hanımlar lokali gibi birimler 
bulunacak. Gençlerin her mevsim rahatça 
spor yapmaları için Gökçedere Spor Tesis-
leri ile bir millet kütüphanesini de ilçemize 
kazandıracağız. Yıldırım Beyazıt Mahalle-
mizdeki 30 bin metrekarelik alanda, için-
de çocuk oyun ve spor alanları, bitki sergi 
alanları, bisiklet, koşu ve yürüyüş yolları, 
dinlenme alanları ve kır bahçesinin olaca-
ğı bir park yapacağız. Okullarımızı ve ma-
hallelerimizi mini futbol ve voleybol saha-
larıyla donatacağız. İlçemizi, potansiyeline 
uygun yatırımlarla donatmak için hep bir-
likte gece gündüz çalışacağız. 

Kardeşlerim,

Çubuk, havalimanı, üniversite, sanayi ve 
ticaret tesisleri gibi Ankara’nın en önemli 
değerlerine ev sahipliği yapmanın yanın-
da, aynı zamanda önemli bir tarım ve hay-

vancılık bölgesidir. Bugün Haymana’da 
da ifade ettim, küçükbaş hayvan yetiştiri-
cilerimize, önümüzdeki yıldan itibaren 
damızlığa ayırdıkları her hayvan için 100 
lira ilave destek ödemesi yapacağız. Bu, 
küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde çok 
ciddi bir rakamdır. Şimdiden hayırlı ol-
sun diyorum. 

Çiftçilerimizin girdi fiyatlarındaki yükseliş 
sebebiyle yaşadıkları sıkıntıları yakından 
biliyorum. Türk ekonomisine yönelik sal-
dırılardan en çok mağdur olan kesimlerin 
başında üreticilerimiz geliyor. Bu sorunla-
rı aşmanın yolu, ekonomimizin gücünü ar-
tırmaktan, saldırılara karşı mukavemetini 
sağlamlaştırmaktan geçiyor. Türkiye’nin 
bir daha kur-faiz-enflasyon şer üçgenin-
de sıkıştırılmasına izin vermeyecek güçlü 
bir ekonomik yapı kurmakta kararlıyız. 
Ülkemizi 2023 hedeflerimize ulaştıracak 
adımları attıkça, bu tür tuzakların üstesin-
den daha kolay geleceğimize inanıyorum. 
Seçimlerden hemen sonra, tüm gücümüz 
ve imkânlarımızla bu konuya odaklanaca-
ğız. Yapısal reformlardan reel ekonominin 
desteklenmesine, istihdamın artırılmasına 
kadar her alanda ülkemizin önünde yepye-
ni bir dönem açacağız. 

İstihdamda, tüm sıkıntılara rağmen geçti-
ğimiz yıl net 550 bin kişilik bir artış sağ-
lamayı başardık. Bu başlattığımız istihdam 
seferberliğiyle hedefimiz 2,5 milyonluk ila-
ve istihdama ulaşmaktır. 15 Temmuz’dan 
sonra 1,5 milyon rakamını görmüştük. Bu 

Çubuk’tan, 31 Mart seçimlerinde de böyle 
güçlü bir destek bekliyorum. Büyükşehir 
Belediye Başkan adayımız Mehmet Özhase-
ki kardeşimizin, birikimiyle, tecrübesiyle, 
azmiyle tüm ilçeleriyle birlikte Ankara’ya 
çok güzel hizmetler yapacağına inanıyo-
rum. Çubuk Belediye Başkan adayımız Ba-
ki Demirbaş’ı sizler zaten gayet yakından 
tanıyorsunuz. Kendisi, uzun yıllar ilçe baş-
kanlığımızı yapmış olan, içinizden biridir. 
Seçimlerden sonra, Cumhurbaşkanlığın-
da biz, büyükşehirde Özhaseki kardeşim, 
Çubuk’ta da Baki Demirbaş kardeşim hep 
birlikte omuz omuza verecek ve inşallah 
ilçemize güzel hizmetler yapacağız. 

Birileri gibi, terör örgütünün mensuplarıy-
la dirsek dirseğe verip yolda yürümek bi-
zim kârımız değil. İşte dörtlü mekanizmayı 
görüyorsunuz değil mi? Bu mekanizmanın 
içinde kimler var? CHP var. İçi karma karı-
şık sözde İYİ Parti var. Kandil’den talima-
tını alan malum HDP var. Bir de bunların 
yanında maalesef Saadet Partisi var.

Bizim referansımız, bugüne kadar sade-
ce laf üretmiş olanlardan farklı olarak, 
Çubuk’ta yaptığımız yatırımlardır. Geçtiği-
miz 17 yılda eğitimde ilçemize 553 derslik-
li 18 okul inşa ettik. Derslik başına düşen 
öğrenci sayısını ilköğretimde 37’den 22’ye; 
ortaöğretimden 30’dan 22’ye düşürdük. İl-
çemizdeki okullarımıza 700 öğretmen ata-
ması yaptık. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 
kampüsüyle Çubuk, bir gençlik ve eğitim 
merkezi olma yolunda ilerliyor. Üniversi-
te öğrencilerimiz için 818 kişi kapasiteli 2 
adet yurt açtık. Birkaç yıla kadar 3 bin kişi 
kapasiteli bir yurt daha açıyoruz.

Çubuk Gençlik Merkezinin yapımı da bit-
mek üzeredir. 

Sağlıkta, 100 yataklı devlet hastanemizle bir-
likte 4 sağlık tesisini ilçemize kazandırdık.

TOKİ vasıtasıyla ilçemizde 584 adet konut 
inşa ettik. 

Güçlü Bir Ekonomik Yapı 
Kurmakta Kararlıyız

Keçiören Kuyubaşı-Esenboğa Havalimanı-
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi metro hattı 
projemizin hazırlıklarını tamamladık, yatı-
rım programına da aldık. İnşallah yakında 
ihalesine çıkıp, en kısa sürede de inşa ede-
ceğiz. Bu hat Çubuk’a kadar da uzanacak. 
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile Çubuk 
arasındaki metro hattı, 16 kilometre uzun-
luğunda olacak ve 5 istasyonu bulunacak. 
Bu metro hattının etüt proje çalışmalarını 
bu yıl tamamlıyoruz.

Çubuk Yukarı Çavundur Barajını tamam-
ladık. Yaklaşık 4 bin dekar araziyi sulaya-
cak barajın sulama tesisinin yapımı devam 
ediyor. Bunları size Yavaş anlatmaz. Bun-
lar bizim işimiz. Onun için el ele vereceğiz, 
Özhaseki’yle ve Baki kardeşimizle bu işleri 
yürüteceğiz. Kızık Göletini rehabilite ettik. 
Çubuk Barajı ve Esenboğa yolu arasının 
ıslahını yaptık. Çatköy Kuzu Deresi taşkın 
koruma tesisini tamamladık.  Çubuk Çayı-
nın ilçe merkezindeki bölümünün taşkın 
koruması ve rehabilitasyonu ile mahalle-
lerdeki 5 adet derenin ıslahını yaptık.
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Şimdi görüntüleri bir izleyelim. HDP’nin eş 
başkanı ne diyor? ‘Kürdistan’ diyor. Bizim 
ülkemizde ‘Kürdistan’ diye bir bölge var 
mı? Bizim ülkemizde Doğu Anadolu’muz 
var, Güneydoğu Anadolu’muz var, Ka-
radeniz’imiz var, Akdeniz’imiz var, 
Orta Anadolu’muz var, Ege’miz var, 
Marmara’mız var. Biz de ‘Kürdistan’ diye 
bir yer yok. Kürdistan Irak’ta, sizin bu ül-
kede yeriniz yok, defolun oraya gidin. Bu 
ülkede sana mama yok. Sen ne zamandan 
beri benim Kürt kardeşlerimin iradesini 
ipotek altına aldın? Sen kimsin? Benim 
Kürt kardeşlerimin oyları kendi iradele-
rindedir. Nereye isterlerse oraya bu oyları-
nı kullanırlar. 

AK Partili olarak bizler bugüne kadar Kürt 
kardeşlerimin Güneydoğu’da, Doğu’da bü-
tün haklarının en üst düzeyde savunucusu 
olduk. Bunlar onları hep katlettiler. Diyar-
bakırlı anneler, Diyarbakır Belediyesinin 
önünde aylarca dağa kaçırılan çocukları 
için gözyaşı döktüler. Bunların zerre kadar 
bu bölgede emeği yok. Ne yaptılar? Çukur 
kazdılar mı? Hendekleri kazdılar mı? Dev-
letin makinelerini oralarda kullandılar 
mı? Verdiğimiz paraları nereye gönderdi-
ler? Kandil’e gönderdiler.

Terörün bölgeye verdiği zarar sonrasında, 
dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı olan 
Mehmet Özhaseki kardeşim Güneydoğu 
ve Doğu’yu yeniden inşa etti. İşte böyle bir 
inşa ve ihya hareketini üstlenmiş Özhaseki 
kardeşimizi Ankara’ya Büyükşehir Bele-
diye Başkan adayı yapıyoruz. Beş dönem 

Kayseri’de başarılı bir Büyükşehir Beledi-
ye Başkanlığı yapan yol arkadaşımı buraya 
aday gösteriyoruz.

Talimatları ne Kandil’den, ne 
Pensilvanya’dan, ne de Brüksel’den alıyo-
ruz. Biz talimatları sadece milletimizden, 
sizden alıyoruz. Çünkü AK Parti milleti-
mizin kurduğu bir partidir. Cumhur İtti-
fakı, milletimizin 15 Temmuz gecesi dar-
becilerin karşısında kurduğu bir ittifaktır. 
Biz sadece bu ittifakın adını koyduk. 

Unutmayın, İslam   
Dünyası Sizi Takip Ediyor

Son yıllarda üst üste yaşadığımız seçimle-
rin milletimizi yorduğunu biliyoruz. İnşal-
lah pazar gününden sonra önümüzde 4,5 
yıllık kesintisiz bir icraat dönemi olacak-
tır. Bu zamanı, ülkemizi 2023 hedeflerine 
ulaştırmak için en verimli şekilde kullana-
cağız. Ama bunun için pazar günü sandık-
lardan bize destek olacak, moral verecek 
bir sonucun çıkması gerekiyor. Unutma-
yın, İslam dünyası sizi takip ediyor, san-
dıklardan ne çıkacak buna bakıyor. 

Ataların dediği gibi, marifet iltifata tabidir. 
Milletimiz bize sandıkta destek verecek 
ki, biz de sahada terör örgütlerinin tepesi-
ne binelim, ekonomimize tuzak kuranları 
ezip geçelim. Sizlerden pazar günü büyük-
şehirde ve ilçe belediyesinde bize rekor bir 
oyla destek olmanızı bekliyorum. Seçim 
günü Ankara’daki her bir kardeşimin mut-
laka sandığa gidip, aklının ve vicdanının 

defa, çıtayı daha da yükseğe koyuyoruz. 
İnşallah bu yıl bitmeden çiftçilerimiz, üre-
ticilerimiz başta olmak üzere, ülkemizdeki 
her kesim, ekonomideki olumlu gelişmele-
rin hayatına yansımalarını görmeye başla-
yacaktır. 

Mansur Yavaş, Sahte Senetlerle 
Milletimizi Aldatmaya Kalkıyor

Kardeşlerim, 

Tabii bunun için 31 Mart çok önemlidir. 
Türkiye’nin 31 Mart seçimlerinden, istik-
rar ve güven ortamını destekleyecek bir 
sonuçla çıkması gerekiyor. Şu anda merke-
zi yönetim bizde değil mi? Ülkenin Cum-
hurbaşkanı ben değil miyim? Kabinenin 
yöneticisi ben değil miyim? İşte şu anda bu 
kardeşinizin sırt sırta vereceği eğer yerel 
yönetimler olursa, o zaman durum çok da-
ha farklı olacaktır. Ankara’da, İstanbul’da, 
İzmir’de ve tüm büyükşehirlerimizde bu 
dayanışma Türkiye’yi uçuracaktır.

Sizler de görüyorsunuz, etrafımız ülkemi-
zin tökezlemesini bekleyenlerle dolu... Gü-
ney sınırlarımız boyunca terör koridoru 
kurmak isteyenler, 31 Mart’ı bekliyor. 

Bildiğiniz gibi, Yeni Zelanda’daki terör sal-
dırısında camide ibadet eden 51 Müslüman 
şehit edildi. Şimdi sizlere, Bay Kemal’in bu 
saldırıyla ilgili sözlerini içeren bir görün-
tüyü izletiyorum. Bu adamın, Avustralyalı 
senatörden ne farkı var? İkisi de aynı. Ne 
diyor? “İslam dünyasından kaynaklanan 
terör” diyor. Kim bu? Bay Kemal. Kendisi, 

yüzde 99’u Müslüman olan Türkiye’de bir 
siyasi partinin başında bulunuyor. Sen ne-
sin? Kimsin? Müslümanların karşısına gel-
diğin zaman bukalemun gibi değişeceksin, 
son olay karşısında da faturayı Müslüman-
lara keseceksin. 

Mansur Yavaş gibi birisini, Ankara büyük-
şehir belediye başkanlığına aday yaptılar. 
Onun bundan bir farkı olabilir mi? Bu da 
sahte senetlerle milletimizi aldatmaya kal-
kıyor. Bunlara Pazar günü gereken dersi 
verin.  

Ezanımıza, bayrağımıza, bizi biz yapan 
tüm değerlere karşı savaş açanlar 31 Mart’ı 
bekliyor. Daha acısı, ülkemizi tökezletmek 
için el ovuşturanların değirmenine gönül-
lü olarak su taşıyan bir takım siyasetçiler, 
bir takım partiler de 31 Mart’ı bekliyor. 
Onların değirmenine gönüllü olarak su 
taşıyan birtakım siyasetçiler var. “Pazar 
günü intikam alacağız” diyen beyni sulan-
mışlar var. Bu ‘beka meselesi’ deyişimiz 
oradan kaynaklanıyor.

Bunların hiçbirinin de ülkemizin geliş-
mesinde, kalkınmasında, büyümesinde, 
güçlenmesinde katkıları yoktur. Seçimler-
de de milletimize hiçbir vaatleri yok. Tek 
bir hedefleri var, bizi yıkmak… Bunun için 
CHP’sinden terör örgütünün emrindeki 
partiye, adı iyi kendi karışık bir partiye 
kadar herkes aynı ittifakın çatısı altında 
toplanmış durumdadır. Biz inşa etmek 
için yola çıktık, onlar yıkmak için karşı-
mıza dikildiler. 
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gösterdiği şekilde oyunu kullanmasını is-
tiyorum. 

Şimdi sizlerden son bir söz almak istiyorum.

Hazır mıyız?

Çubuk!..

31 Mart’ta sandığa sahip çıkıyor musun?

Çubuk!..

31 Mart’ta Cumhur İttifakına sahip çıkıyor 
musun?

Çubuk!..

31 Mart’ta memleket işi gönül işi diyor 
musun?

Çubuk!..

31 Mart’ta gönül belediyeciliğine evet di-

yor musun?

Çubuk!..

Büyükşehirde Mehmet Özhaseki’ye, ilçemiz-

de Baki Demirbaş’a sahip çıkıyor musun?

Rabbim hepinizden razı olsun.

Pazartesi gününden itibaren ülkemizin 

önünde açılacak yeni ve aydınlık dönem 

şimdiden hayırlı olsun. Belediye başkan 

adaylarımızı sizlere emanet ediyorum.

TUZLA

Türkiye’yi büyütmeyi, güçlendirmeyi ka-
rarlılıkla sürdüreceğiz. İstanbul’un güzel-
liğine güzellik katmaya, sorunlarını-sıkın-
tılarını son 25 yılda olduğu gibi çözmeye 
devam edeceğiz. Unutmayınız cumhur 
güçlü olursa, Cumhurbaşkanı da güçlü 

olur. Cumhur sağlam durursa, Cumhur-
başkanı da sağlam durur. Cumhur destek 
verirse, Cumhur sahip çıkarsa; Cumhur-
başkanı da milletine, devletine, ülkesine 
en güzel şekilde hizmet eder. Biz sadece 
şahsımıza oy verenlerin değil, 82 milyo-
nun Cumhurbaşkanıyız. Biz evine helal rı-
zık götürmek için ter döken emekçimizin, 

Gün, İstikbalimize Sahip Çıkma 
Günüdür, Gün, İstanbul’a Sahip 

Çıkma Günüdür

İstanbul İlçe Mitingleri | İstanbul | 29/30 Mart 2019
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Kandil’in militanları yönetecek. CHP’nin 
adayı çıkmış ne diyor? Trabzonluyum. Sen 
‘Trabzonluyum’ diyerek benim Trabzonlu 
hemşehrilerimi mi aldatacaksın? Yani eğer 
işe oradan bakıyorsan, şu anda benim Ha-
zine ve Maliye Bakanım Trabzonlu. İçişleri 
Bakanım Trabzonlu. Sanayi ve Teknoloji 
Bakanım Trabzonlu. Aynı şekilde Grup 
Başkanvekilim Mehmet Muş da Trabzon-
lu. Yani burada mesele hangi şehirden olup 
olmadığın değil, adam olup olmadığındır. 
Ne kadar bilgi sahibisin, ne kadar bu ülke-
yi yönetme imkânın var.

Binali beyin tek borcu İstanbul’adır, mille-
timizedir, sizleredir. Dolayısıyla, hiç kimse 
seçimden sonra Binali beye gelip de diyet 
ödetmeye kalkamaz. Aynı şekilde Pendik 
Belediye Başkan adayımız Ahmet Cin kar-
deşim, yakasına yapışmaya kalkan teröris-
tin, hiç gözünün yaşına bakmaz, çarpar. 
Ömrünü özel sektörde, belediye yöneti-
minde ve siyasette Pendik’e hizmet etmeye 
adamış bu arkadaşımızın da tek bir gayesi 
vardır, ilçemizin hayallerini gerçeğe dö-
nüştürmektir. Biz, İstanbul’un her ilçesin-
de olduğu gibi Pendik’te de sizlere hizmet 
siyaseti taahhüt ediyoruz, gönül belediye-
ciliği sözü veriyoruz. 

MALTEPE

Bu seçimler, elbette mahalli idareler se-
çimleridir. Milletimize hizmete İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile başla-
mış birisi olarak, bu seçimin anlamını en 
iyi biz biliriz. Bu seçim sürecinde öyle it-

tifaklar kuruldu, öyle karanlık pazarlıklar 
yapıldı, öyle niyetler ifşa edildi ki, pazar 
günü sandıktan çıkacak sonucun anlamı 
çok farklı bir yere geldi. Biliyorsunuz biz, 
15 Temmuz gecesi darbecilerin karşısın-
da milletimizin kurduğu ittifakı, Cumhur 
İttifakı adıyla, MHP ile birlikte devam et-
tiriyoruz. 

15 Temmuz gecesi şahsım Atatürk Hava-
limanına indiğimde dediler ki “23.15’te 
Bay Kemal buraya geldi. Sonra FETÖ’cü-
lerin tanklarının arasından çıkıp gitti.” 
Nereye? Bakırköy Belediyesi’ne. Bakır-
köy Belediyesi’nde o kahvelerini yudum-
larken, bu kardeşiniz, damadım, eşim, 
kızım, torunlarımla beraber Atatürk 
Havalimanı’na indik. F-16’lar, helikopter-
ler üstümüzde uçuyordu, ama millet ora-
daydı. Bay Kemal ne diyordu? “Böyle dar-
be-marbe olursa ilk defa tankın üzerine 
ben çıkarım.” FETÖ’cüler de olmasa zaten 
sen de kaçıp gidecektin.

Şimdi Bayan Meral de ne diyor? “Meh-
metçikler içeride” diyor. Eğer senin Meh-
metçiklerin onlarsa yanmışız. O senin 
Mehmetçikler dediklerin gerçek Mehmet-
çiklere tanklarla yürüyenlerdir. Gerçek 
Mehmetçiklerimize biz laf söylettirmeyiz. 
Onlar devletine F16’larla bombalar yağ-
dırmaz. Senin o Mehmetçik dediklerin 
Ankara’daki Özel Kuvvetler’e bombalar 
yağdırdı. Bunlar mı senin Mehmetçiğin? 
Ey gidi Bayan Meral, sen istikametini kay-
bettin. Hani sen milliydin, hani sen yerliy-
din? Sen kalkıp “Tayyip Erdoğan halkına 
terörist dedi” diyecek kadar istikametini 
kaybettin. Aynen tencere kapak meselesi… 

her sabah dükkânını bismillah diyerek 
açan esnafımızın, Türkiye’nin gelişmesi 
için üreten, istihdam sağlayan girişimci-
lerimizin Cumhurbaşkanıyız. Biz çiftçimi-
zin, emeklimizin, kamu görevlimizin, her 
seçim döneminde kapı kapı dolaşan ha-
nım kardeşlerimin, Türkiye’yi kendilerine 
emanet edeceğimiz geleceğimizin temina-
tı tüm gençlerin Cumhurbaşkanıyız. Biz 
gece uykusunu bölüp bize dua eden, sec-
cadesini gözyaşlarıyla ıslatan pirifânilerin 
Cumhurbaşkanıyız. Biz 15 Temmuz gecesi 
canı pahasına istiklal ve istikbaline sahip 
çıkan kahramanların Cumhurbaşkanıyız. 
Bize oy vermese de, kalbi bu ülke için çar-
pan, yüreğinde bayrak sevgisi olan farklı 
partilere mensup tüm kardeşlerimizin de 
Cumhurbaşkanıyız. Sizlerin 24 Haziran’da 
işaret ettiğiniz şekilde; Türkiye’nin, Türk 
Milleti’nin Cumhurbaşkanı olarak, büyük 
bir hassasiyetle yolumuza devam edeceğiz. 
Kimseyi ayırmayacak, kimseyi dışlamaya-
cak, ebedi kardeşliğimize sıkı sıkıya sarıla-
rak 82 milyonun her bir ferdinin huzuru 
için gayret göstereceğiz. İnşallah sizlerin 
de desteği ve duasıyla ülkemizi hak ettiği 
konuma muhakkak ulaştıracağız.

Siyaset; cesaret, fedakârlık, dürüstlük ge-
rektirir. Siyaset; vatanının bekasını, mil-
letinin menfaatini kendi çıkarının önüne 
koymayı gerektirir. Siyaset; gecesini gün-
düzüne katarak ülkesi ve şehri için koşma-
yı, ter dökmeyi gerektirir. Biz işte böyle bir 
siyasetçi, işte böyle bir devlet adamı olma-
nın gayreti içindeyiz. Türkiye’yi ve şehirle-
rimizi daha müreffeh yarınlara, daha ay-
dınlık günlere kavuşturmanın peşindeyiz.

40 yıldır hep yaptıklarımızla, eserlerimizle 
konuştuk, bugün de aynısını yapıyoruz. 25 
yıldır hep gönülleri kazanmanın çabasın-
da olduk, bugün de kalpleri fethetmek için 
uğraşıyoruz. Bu ülkede tek bir dikili ağaç-
ları dahi bulunmayanlara inat, Türkiye’ye 
projelerimizle, bir birinden önemli yatı-
rımlarla damgamızı vuruyoruz. Sadece 
İstanbul’a değil, 780 bin kilometrekarenin 
her bir karışına, 81 vilayetin her birine hiz-
met götürüyoruz.

PENDİK

Pendik, siyasi hayatımızda hep yanımızda 
yer aldı. Partimizi kurduğumuzdan beri 
girdiğimiz tüm seçimlerde ilçemizden hep 
birinci çıktık. Pazar günkü seçimler için 
bir kez daha desteğinize talibiz. 

Pendik’te hangi partilerin aday gösterdiği-
ni, hangilerinin göstermediğini sizler çok 
iyi biliyorsunuz. Cumhur İttifakının hangi 
amaçla huzurunuza geldiğini, diğerleri-
nin de ortada olan ve gizlenmeye çalışılan 
destekçileriyle nasıl bir araya geldiklerini 
anlatmaya gerek yok. Karanlık mahfiller-
de yapılan liste pazarlıklarını, Kandil’den, 
Pensilvanya’dan gelen talimatlarla yöne-
tilen sürecin artık gizli-saklı hiçbir tara-
fı kalmamıştır. Hatta işi belediye başkan 
adaylarını tehdit etmeye kadar götürdü-
ler. Daha seçilmeden belediye başkanları-
nın tepesine binenlerin, yarın İstanbul’u 
ve diğer şehirlerimizi bunlara yönettir-
meyeceği açıktır. Siz CHP’nin adayına oy 
verdiğinizi sanacaksınız, ama belediyeyi 



Recep Tayyip ERDOĞAN

379378

Yeni Türkiye Vizyonu | YENİDEN DİRİLİŞ YOLUNDA-4

onurlu, kendi halkıyla birlikte coğrafyasın-
daki yüzlerce milyon kardeşinin umudu 
haline gelmiş bir ülke konumuna yükselt-
miş olmamızın mı intikamını alacaklar?

Tabii bizden intikam almak isteyen çok… 
Bay Kemal de istiyor, Bayan Meral de is-
tiyor, öbür tarafta Netanyahu da istiyor. 
Bölücü terör örgütü bizden intikam almak 
istiyor, çünkü sınırlarımız içinde kafasını 
ezdik, sınırlarımız dışında da adım adım 
tepesine biniyoruz. Son olarak Kandil’de 
üst kadrodan bir ekibi imha ettik. Suriye’de 
oluşturmaya çalıştıkları terör koridorunu 
paramparça ettik. Fırat’ın doğusundaki 
tezgâhı da inşallah en kısa sürede, gözleri-
ni vatanımızın bütünlüğüne, milletimizin 
birliğine dikenlerin başına geçireceğiz. 

Bizden FETÖ de intikam almak istiyor. Bu 
ihanet çetesinin 40 yıllık hesabını bozmak-
la kalmadık, hepsini de darmadağın ettik. 

ÇEKMEKÖY 

Burası, tertemiz havasıyla, ormanlarıyla, 
sularıyla, bahçeleriyle, bağlarıyla gerçek-
ten tabiat harikası bir yerdir. Bundan 25 
yıl öncesinin Çekmeköy’ünü hatırlıyorum. 
Bu çevreye, bırakın köyü, mezra stan-
dartlarında dahi hizmet götürülmeyen o 
günleri sizler de hatırlıyorsunuzdur. Yol 
deseniz, yol yok. Kışın çamurdan, yazın 
tozdan-topraktan geçilmez. Kaldırım zaten 
hiç yok. Altyapı hak getire… Üstyapıyı söy-
lemiyorum bile… Derme çatma direklerle 
gelen elektrik, derme çatma borularla ge-

len su, birkaç köy bakkalı, birkaç saatte bir 
gelen otobüs dışında buraya İstanbul’a ait 
bir yerleşim yeri demeye bin şahit isterdi. 
Mevcut altyapının çoğu da, bölgedeki as-
keri birliklerin ihtiyacı için yapılmıştı. İşte 
böyle ihmal edilmiş bir yerden, bugünkü 
Çekmeköy’e geldik. 

Bugün ilçemiz, 180 bini bulan nüfusuyla, 
hamdolsun, İstanbul’un yükselen yıldız-
larından biridir. Çekmeköy artık bırakın 
yolu, otobana, metroya sahip, yeni metro 
hatlarının da inşa halinde olduğu bir ilçe-
mizdir. Çekmeköy artık, altyapısıyla, üst-
yapısıyla görenlere parmak ısırtan bir il-
çemizdir. Çekmeköy bugün bırakın sağlık 
ocağını, modern bir hastanesi olan, şimdi 
de hastanesini büyüten bir ilçemizdir. 
Çekmeköy bugün, bırakın elektriği, ener-
ji alanında Türkiye’ye bilimsel araştırma 
desteği veren bir ilçemizdir. Nüfusu çey-
rek asırda belki 50 kat artan Çekmeköy’ün 
hikâyesi, aslında Türkiye’nin hikâyesidir. 

Büyümek önemlidir, ama asıl önemlisi 
nasıl büyüdüğünüz, nereye doğru büyü-
düğünüzdür. Biz Türkiye’yi, İstanbul’u ve 
Çekmeköy’ü, demokraside ve ekonomide 
hak ettiği seviyeye getirmek için gece gün-
düz çalıştık. Her alanda ülkemizi, geçmişle 
mukayese edilemeyecek yatırımlarla, hiz-
metlerle, eserlerle tanıştırdık. Önümüz-
deki dönemde, hem ülkemize, hem şehri-
mize daha büyük hizmetler getirmek için 
projelerimizle, programlarımızla hazırlık-
larımız tamamdır. Bunun için pazar günü 
çok önemlidir. Ülkemizin önünü kesmek 
isteyenler, pazar gününü bir hesaplaşma, 
bir rövanş arenasına, bir intikam zeminine 

Çünkü Bay Kemal ile dolaşa dolaşa istika-
metini kaybettin. Beka meselesi diyoruz 
ya, bunların hesabını soracağız.

Maltepe’de de Cumhur İttifakı kapsamın-
da MHP Belediye Başkan adayı  Ahmet 
Baykan’ı destekliyoruz. Aynı şekilde MHP 
de, büyükşehirde ve 36 ilçede aday göster-
meyip AK Parti adaylarını destekliyor. Da-
ha pek çok ilimizde de benzer bir işbirliği 
içindeyiz. 

Buradan CHP’ye, İyi Parti’ye, HDP’ye, 
Saadet’e gönül vermiş kardeşlerime ses-
leniyorum. Bu karanlık ittifakın, ne ülke-
mize, ne İstanbul’a, ne de Maltepe’ye en 
küçük bir faydasının dokunması mümkün 
değildir. Sizlerin iradesini pazarlık masa-
larında pey olarak ortaya sürenlere dersle-
rini vermek için işte fırsat önünüze geldi. 
Pazar günü sandıkta, sizleri yok sayarak, 
sizlerin iradelerini çantada keklik görüp 
kapı kapı dolaştıranlara derslerini verece-
ğinize inanıyorum. 

SULTANBEYLİ

Öncelikle Sultanbeyli’ye şükran borcumu 
ödemek istiyorum. 24 Haziran seçimlerin-
de bu kardeşinize yüzde 69 gibi rekor bir 
oy oranıyla sahip çıktığınız için her birini-
ze ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. 

Sultanbeyli ile bizim aramızdaki gönül 
bağı yeni değildir, çok eskilere dayanır. 
İstanbul’a Büyükşehir Belediye Başkan-
lığı için aday olduğumuzda ve ardından 

seçildiğimizde birileri nasıl bizi istiskal 
etmek için her şeyi yapıyorsa, daha fazlası-
nı Sultanbeyli’ye uyguluyordu. Televizyon 
kameralarıyla, gazete manşetleriyle sürek-
li sizleri taciz ediyorlardı. Tabii bundan bir 
asır önce Sultanbeyli’nin nasıl bir yer hali-
ne getirilmek istendiğini bilmeyenlere, bu 
durum garip gelebilir. Geçmişte farklı pro-
jelerin uygulanmak istendiği bu bölgeye, 
özellikle 1985 sonrası Anadolu’nun dört 
bir yanından gelen kardeşlerimizin göç e-
dip yerleşmesinin acısını burada yaşayan-
lardan çıkarmak istediler. Ama Sultanbeyli 
halkı, yaşadığı tüm sıkıntılara ve ihmallere 
rağmen bunların hiçbirine eyvallah etme-
di, hep dik durdu. Bu ilçenin kahraman ev-
latları hep inancının, ezanının, bayrağının 
yanında durarak, tüm dünyaya mesajını 
vermiştir. 

Sultanbeyli 35 yılda neredeyse 100 kat 
büyümüş bir ilçemizdir. Bugün 330 bini 
bulan nüfusuyla pek çok şehrimizden da-
ha büyük olan Sultanbeyli, aynı zamanda 
Anadolu’nun bir özeti gibidir. İnşallah pa-
zar günü Sultanbeyli, sandıkta ortaya ko-
yacağı güçlü iradeyle, tüm Türkiye’ye, tüm 
dünyaya bir kez daha mesajını verecektir. 

Biliyorsunuz pazar günkü seçimi birileri 
intikam aracı haline getirmenin peşin-
dedir. Peki, neyin intikamını alacaklar? 
Bizim İstanbul’a 1994 yılından beri yap-
tığımız hizmetlerin mi intikamını alacak-
lar? Bizim Türkiye’ye 2003 yılından beri 
kazandırdığımız yatırımların, eserlerin mi 
intikamını alacaklar?  Türkiye’yi her alan-
da kendi ayakları üzerinde duran, demok-
rasisi güçlü, ekonomisi güçlü, dış politikası 
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BEYKOZ

Beykoz’da bugünkü 7’nci ilçe mitingimizi 
gerçekleştiriyoruz. 16 Şubat’tan bu yana 
sadece İstanbul’da 21 ilçemizi ziyaret ettik. 
Türkiye genelinde ise Sivas’tan Hakkâri’ye 
kadar 59 ilimizin misafiri olduk. Kimseyi 
dışlamadan, hiç kimseyi ayırmadan mille-
timizin tüm fertleriyle kucaklaştık, dert-
leştik, hasret giderdik. 50 gün boyunca 
kimseye hakaret etmedik, bühtanda bu-
lunmadık, çamur atmadık, muhalefetin 
yaptığı gibi meydanları iftira kürsüsüne 
çevirmedik. Sadece eserlerimizi anlattık, 
devam eden projelerimizin hangi aşamada 
olduğunu, ne zaman biteceklerini insanı-
mıza izah ettik. Vatandaşlarımızın bizden 
beklentilerini, taleplerini, şikâyetlerini de 
tek tek not aldık. Eksikleri, hataları bizzat 
sahada, yerinde tespit etme imkânı bul-
duk. İnşallah gelecek 4,5 yıllık dönemde 
tüm bu meselelerin üzerine gideceğiz. E-
konomiden ticarete, siyasetten yatırımlara 
kadar yaşanan tüm aksaklıkları, problem-
leri çözmeye çalışacağız.

Bay Kemal ve avanesi diyor ki, “Ekonomi 
çok kötü. Ekonomik sorunları biz çözece-
ğiz.” Biz yerel seçim yapıyoruz. Yerel seçim-
de sen hangi ekonomiyi çözeceksin? Sende 
ekonominin hangi anahtarı var? Sen bir 
defa yönettiğin belediyelerde personeliyin 
maaşını nasıl ödeyeceksin, onu konuş. E-
konominin şu anda dümeninde ben ve ka-
binem var. Senin ekonomiyle ilgili yapacak 
bir şeyin yok ki. 

İşte bunu CHP’nin başındaki zat gibi Genel 
Müdürlüğü döneminde SSK’yı batırmış bi-

risi olarak değil, Türkiye’yi son 17 yılda 3,5 
kat büyütmüş bir siyasetçi ve devlet adamı 
olarak söylüyorum. Bunu CHP’nin başın-
daki zat gibi 9 yılda 9 seçim kaybetmiş 
birisi olarak değil; sizlerin desteğiyle 17 
yılda 14 seçim zaferi yaşamış bir siyasetçi 
olarak ifade ediyorum. Bunu CHP’nin ba-
şındaki zat gibi 15 Temmuz gecesi tankları 
görünce kaçan birisi olarak değil; o gece 
milletiyle omuz omuza verip darbecileri 
bozguna uğratan bir Cumhurbaşkanı ola-
rak diyorum. Bunu ekonomide, ulaşımda, 
sağlıkta, tarımda, eğitimde, demokrasi ve 
özgürlüklerde Cumhuriyet tarihinin en 
büyük reformlarına imza atmış bir karde-
şiniz olarak söylüyorum.

Ah Beykoz ah, dili olsa da konuşsa, bura-
larda az top oynamadım. Beykoz çayırına, 
Çubuklu’ya az gelmedim. Buralara çok gel-
dim gittim. Gençlik yıllarım buralarda geç-
ti. Milletimizden elini vicdanına koyup son 
25 yılda İstanbul’a, son 17 yılda Türkiye’ye 
yapılan hizmetlerin ışığında oylarını kul-
lanmasını istiyorum. Bilhassa Kürt kardeş-
lerimden, oylarını çantada keklik görüp 
sağa-sola pazarlayan köksüzlere esaslı bir 
ders vermelerini istiyorum.  

SARIYER

İnşallah yarın da 6 ilçemizi daha ziyaret 
edecek, 8 Şubat’ta Sivas’tan başladığımız 
seçim çalışmalarımızı nihayete erdirece-
ğiz. Pazar günü de hep birlikle artık mille-
timizin takdirini bekleyeceğiz. Biz bugüne 
kadar milletin iradesi üstünde hiçbir irade 

dönüştürmeye çalışıyor. Beyni sulanmışın 
biri çıkmış, “Pazar günü intikam günüdür” 
diyor. Neyin intikamını alıyorsun? Yapılan 
yatırımların mı intikamını alacaksın? Bir 
de diyor ki “Benim oyum falancadan yana.” 
Siz hayatınız boyunca bu ülkede taş üstüne 
taş koyamadınız. Bu milleti hep aldattınız, 
hep darbelerden yana oldunuz. 

ÜMRANİYE

Önceki gün kırmızı listede olan bir PKK’lı 
grubunu Irak’ın kuzeyinde, hiç bekleme-
dikleri, ummadıkları bir anda imha ettik. 
Her zaman ne söylüyorum? Bir gece an-
sızın gelebiliriz. Şimdi geldik mi? Geldik. 
Hem de CHP’li gafillerin “orada terörist 
yok dediği” yerde imha ettik. Bay Kemal, 
işte bak gördün mü? Lider kadro yok edil-
di, en kafa adamları şu anda ağır yaralı. 

Bu başarılı operasyonu başından sonuna 
kadar kendi milli imkânlarımızla yürüt-
tük. Türkiye’nin savunma sanayiinin nasıl 
bir kapasiteye ulaştığını dost-düşman her-
kese bir kez daha gösterdik. Daha birkaç 
yıl öncesine kadar devletimizi tehdit eden 
Kandil’deki terör baronları şimdi kaçacak 
delik arıyor. 50 bin insanımızın hayatına 
kast eden caniler, şimdi kendi hayatları-
nı, kendi canlarını kurtarmanın yollarına 
bakıyor. Ama ne kadar korksalar, kaçsalar, 
saklansalar da, hamdolsun inlerine girdik, 
giriyoruz, gireceğiz. Bu milletin günde-
minden terör meselesini tamamen kaldı-
rana kadar da durmayacağız. Bunu CHP’ye 

rağmen, CHP’nin Kandil güdümlü ittifak 
ortaklarına rağmen başaracağız. Bunu 
Türkiye’yi yıllardır terörle hizaya sokma-
ya çalışan güçlere rağmen yapacağız. Bu-
nu İstanbul’un ortasında bölücü örgütün 
sembolleriyle kutlama yapanlara rağmen 
gerçekleştireceğiz. Bunu sırf üç-beş oy da-
ha fazla almak için Kandil’in kapıkullarını 
belediyelere sızdırma pazarlıklarına rağ-
men başaracağız. 

AK Parti Belediyeciliğinin en yakın tanı-
ğı Ümraniye’dir. Ümraniye eser siyaseti-
nin, yatırım siyasetinin kıymetini çok iyi 
bilir. Ümraniyeli hizmetin değerini diğer 
ilçelerimizden çok daha iyi takdir eder. 
Ümraniyeli kardeşlerim CHP zihniyetinin 
İstanbul’da açtığı yaralara, bu şehre yaptı-
ğı kötülüklere bizzat şahitlik etti. Bizden 
önce, CHP’nin bu şehri yönettiği o karanlık 
günlerde, Ümraniye yokluklar, yoksulluk-
lar, mahrumiyetler bölgesiydi. 26 yıl önce 
Ümraniye çöplerin toplanamadığı, çöp-
lüklerin can aldığı bir ilçeydi. 26 yıl önce 
Ümraniye, patlayan çöplüğün altında 39 
hayatın söndüğü bir ilçeydi. Türkiye, tari-
hinin en büyük utanç sahnelerinden birini 
maalesef burada, Ümraniye’de yaşadı.

İşte biz 1994’de böyle bir İstanbul, böyle 
bir Ümraniye devraldık. CHP’nin becerik-
siz belediye başkanlarının elinde çukura, 
çamura, çöpe bulanmış bir şehrin yöne-
timini üstlendik. CHP’nin menfaatperest 
idarecileri tarafından “Yoksulluğa, yol-
suzluğa, yasaklara” mahkûm edilmiş bir 
İstanbul’un sorumluluğunu omuzladık.
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intikam ve rövanş aracı haline getirmek is-
tiyormuş. Seçim kampanyamıza başladığı-
mızda bu seçimin bir beka seçimi olacağını 
söylediğimizde, birileri dudak bükerek, “O 
kadar da değil” demişlerdi. Bunu söyleyen-
ler, Kandil’den gelen mesajları, Kandil’in 
emrindeki partinin seçim stratejisini, di-
ğer partilerin listelerinden gösterdiği te-
rör örgütü mensubu belediye meclis üyesi 
adaylarını görünce, inanıyorum ki ikna 
olmuşlardır. Şu anda Türkiye’de maalesef 
bu seçimde Kandil değerlendirme yapıyor, 
Pensilvanya değerlendirme yapıyor. Ora-
dan gelen talimatlarla listeler hazırlanıyor. 
Belediye başkan adayları, belediye mec-
lis listeleri buna göre hazırlanıyor. Bütün 
bunlarla ikna olmadılarsa, 16 bin 500 kilo-
metre öteden katliam silahlarının üzerine 
kazınan mesajları görünce ikna olmuşlar-
dır. Bu da yetmediyse, son günlerde döviz-
faiz-enflasyon şer üçgeninde çevrilen yeni 
dolapları görünce herhalde ikna olurlar.

Bizim Kâğıthane ile geçmişimiz yeni değil-
dir. Bay Kemal gibi bunlar Kâğıthane’nin 
adresini bilmez. Meral Hanım buraların 
adresini bilmez. Ama biz gençlik yılları-
mızdan beri siyasetimizi buralarda yaptık. 
Kâğıthane’nin çöp, çamur, çukur olduğu 
zamanları biliriz.

Ne yapsalar boş… Bu millete bir daha, Şe-
hit Başbakan Adnan Menderes ve arkadaş-
larının acısını yaşatmaya kimsenin gücü 
yetmeyecektir. Bu millete bir daha, fidan 
gibi gençlerinin darağacında son nefesleri-
ni verişini kimse seyrettiremeyecektir. Bu 
ülkenin dağlarında ve şehirlerinde terör 
örgütleri bir daha asla boy gösteremeye-

cektir. Bu ülkenin güney sınırlarını terör 
koridoruyla kapatmaya kimsenin gücü 
yetmeyecektir. Seçimden sonra ilk iş, Su-
riye meselesini, mümkün olursa masada, 
değilse sahada mutlaka çözeceğiz. İster 
içeride, ister dışarıda olsun, bu milletin 
işine, aşına, ekmeğine göz dikenleri, asla 
affetmeyecek, hepsinin de tepesine binece-
ğiz. Silahlı terörü bitirmekte ne kadar ka-
rarlıysak, ekonomik terörü bitirmekte de o 
derece kararlıyız. 

BAYRAMPAŞA 

Aramızda asla sarsılmayacak, yıkılmaya-
cak, hep diri kalacak bir gönül köprüsü bu-
lunuyor. Bu hasbi bağ, Allah’ın izniyle bun-
dan sonra da aynı şekilde devam edecek-
tir. Aramızdaki bu muhabbet, birilerinin 
dengesini iyice bozdu. Öyle ki, akla hayale 
gelmeyecek ittifaklarla karşımıza çıktılar. 
Aslına bakılırsa, bu ittifakı kurmak onla-
rın ne aklının, ne de becerisinin harcıdır. 
O kadar maharetli olsalar, bugüne kadar 
milletimizin gönlüne girebilmeyi başa-
rırlardı. CHP’nin başındaki zat 9 seçim-
dir partisinin başında, 9’unu da kaybetti. 
HDP derseniz, Kandil’deki patronlarından 
emir almadan kılını kıpırdatamaz. Hanı-
mefendi derseniz, 15 Temmuz öncesi tüm 
Türkiye’yi “yurtta sulh” diyerek, “Yaz gele-
cek başbakan olacağım” diyerek dolaştı, ar-
kasından çıka çıka 15 Temmuz darbecileri 
çıktı. Saadetin, adından başka geçmişiyle 
hiçbir ilgisi kalmamış durumda. 

tanımadık. Milletimizin desteği, duası ha-
ricinde hiçbir desteğe ihtiyaç duymadık. 
Sırtımızı size dayadık, milletimize daya-
dık, Âlemlerin Rabbi olan Allah’a dayadık. 
Üç-beş oy uğruna bölücülerle kirli-kanlı 
pazarlıklar yapma zilletine düşmedik. İs-
tiklal Marşımızı okumaktan dahi hicap du-
yan vatansızları, bırakın belediye başkan 
adayı göstermeyi, kapımıza dahi yaklaş-
tırmadık. Batılılara şirin gözükmek, bir-
kaç kendini bilmezden aferin almak için 
yurt dışı seyahatlerini Türkiye’yi şikâyet 
furyasına dönüştürmedik. Kimin ne dedi-
ğine değil, daima milletimizin bize ne söy-
lediğine, bize nasıl bir istikamet çizdiğine 
baktık.

Türkiye’nin son 17 yılı aynı zamanda re-
korlar, başarılar dönemidir. Türkiye’nin 
son 17 yılı Marmaray gibi, Avrasya Tüneli 
gibi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman 
Gazi Köprüsü gibi birbirinden önemli gu-
rur abidelerini ülkemize kazandırdığımız 
bir dönemdir. Cumhuriyet tarihimizin en 
büyük demokrasi ve kalkınma hamlesini 
hayata geçirmek, hamdolsun bize, bizim 
hükümetlerimize nasip oldu.

İşte Sarıyer’i görüyorsunuz. Bu malum be-
lediye başkanı ve ekibi 5 senede Sarıyer’e 
ne verdi? Ben de Sarıyer’de oturuyorum, 
Cumhurbaşkanlığı makamı malum bura-
da, dolayısıyla ne oluyor, ne bitiyor görü-
yoruz. Bunun için de sizlere, kabadayılık 
yapan değil, hizmetkâr olacak bir aday be-
lirledik. 

Kur oyunları ve terör örgütleri üzerinden 
Türkiye’nin bağımsızlığına kast edenler, 

31 Mart sonrasında ya daha pervasızla-
şacaklar, ya da milli iradenin karşısında 
mum gibi olacaklardır. Türkiye’nin güç-
lenmesini hazmedemeyenler, 31 Mart son-
rasında ya daha da azgınlaşacaklar, ya da 
kendilerine çeki düzen vereceklerdir. Son 
4 yıldır kıpırdayamaz hale getirdiğimiz bö-
lücüler ya zafer sarhoşluğuna kapılacaklar, 
ya da bir daha asla unutamayacakları bir 
yenilgi yaşayacaklardır. 31 Mart akşamın-
da ya Kandil’deki terör ağalarını sevindi-
receğiz, ya da Türkiye’ye umut bağlayan 
mazlum ve mağdurları sevindireceğiz. 31 
Mart akşamında ya Pensilvanya’daki şarla-
tanı umutlandıracağız, ya da 15 Temmuz 
kahramanlarının umutlarını şad edeceğiz.

KAĞITHANE

Kâğıthane bugüne kadar hep yanımızda 
oldu, bize hep destek verdi, moral verdi. 
İnşallah yarın, rekor bir oyla Kâğıthane 
tercihinin yine hizmet siyasetinden yana 
olduğunu, gönül belediyeciliğinden yana 
olduğunu gösterecektir. İstanbul’un yöne-
timine talip olup da, Kâğıthane’yi “Kağıtte-
pe” olarak bilecek kadar bu şehirden uzak 
olanlara derslerini bir kez daha vereceğini-
ze inanıyorum. 

Bu seçim dönemi, hem yurt içinde, hem 
de yurt dışında ülkemize ve milletimize 
yönelik niyetlerin, heveslerin, projelerin 
tüm açıklığıyla ortaya çıkmasına vesile 
oldu. Biz belediye başkanlarımızı seçece-
ğimizi sanırken, meğer birileri bu seçimi, 
ülkemizin başına çorap örme, birileri de 
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isteyenler rahatsız olur, çünkü o defteri 
kapattık. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan 
haberleşmeye her alanda ülkemize çağ at-
lattığımız için geri kalmışlığından yararla-
nanlar rahatsız olur, çünkü artık karşıla-
rında güçsüz bir Türkiye yok. Filistin’den 
Arakan’a, Türkistan’dan Bosna’ya kadar 
tüm mazlumların, mağdurların yanında 
yer aldığımız için zalimler rahatsız olur, 
çünkü “dünya 5’ten büyüktür” diyoruz.

Peki, karşımızdaki ittifak niye rahatsız olu-
yor? Çünkü bunların Türkiye’nin büyüme-
si, gelişmesi, kalkınması, güçlenmesi diye 
bir dertleri yok. Tek dertleri var, Tayyip Er-
doğan gitsin. Tamam, gitsin de, milletimi-
ze ne teklif ediyorsunuz, kimi öneriyorsu-
nuz? Ülkeyi, kendi partisini bile yöneteme-
yen Kılıçdaroğlu’na mı teslim edeceksiniz? 
Ülkeyi, emirleri Kandil’den alan eş başkan-
lara mı teslim edeceksiniz? Ülkeyi, ortaya 
çıkışından girdiği ittifaka kadar her şeyi 
karışık olanlara mı teslim edeceksiniz? 

Madem yerine talip değilsiniz, Tayyip 
Erdoğan’ı gönderip de ne yapacaksınız? 
Aslında, ne yapacakları belli… Türkiye’yi 
yeniden bizden önceki istikrarsızlık, kaos, 
yoksulluk, yolsuzluk, yokluk, çöp, çukur, 
çamur dönemine geri götürecekler. 

GÜNGÖREN 

Son 17 yılda sizlerin desteğiyle millete te-
peden bakan kibir kulelerini yıktık. Son 
17 yılda sizlerin oylarıyla Türk demokra-
sisinin üstünden vesayetin gölgesini kal-

dırdık. Son 17 yılda sizlerin dualarıyla 
pek çok zorluğun, problemin, birçok darbe 
teşebbüsünün üstesinden geldik. Bugüne 
kadar sizin güveninizi boşa çıkarmadık, 
inşallah bundan sonra da boşa çıkarmaya-
cağız. Şimdiye kadar sizin emanetinizi ye-
re düşürmedik, inşallah bundan sonra da 
düşürmeyeceğiz. Zalimler karşısında eğil-
meyecek, bükülmeyecek, milletin canına, 
rızkına, bağımsızlığına, inancına kast 
eden alçaklara meydanı bırakmayacağız. 
Daha fazla çalışarak, daha fazla koştura-
rak, daha fazla mesai harcayarak, mille-
timizi en güzel hizmetlerle buluşturmayı 
sürdüreceğiz.

Şimdi sizlere Güngören’e yaptığımız bir-
kaç hizmetten bahsedeceğim. Bakırköy 
İDO-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı’nın yapı-
mına devam ediyoruz. Belediye Hizmet Bi-
nası ve 270 araçlık zeminaltı otoparkının 
yapımı sürüyor. 

Güngören mezbahasını, nikâh salonu, kül-
tür ve spor merkezi ile 176 araç kapasiteli 
otoparka dönüştürüyoruz. Merter Moda 
Merkez Cadde ve sokakları düzenleme ça-
lışmalarımız sürüyor.

Güngören’de D-100 ve TEM’e alternatif 
olarak inşa edeceğimiz yeni bir tünelle tra-
fiği rahatlatıyoruz. Bu sayede Güngörenli-
ler E-5 ve TEM’e bağlanmadan İstanbul’un 
bir ucundan diğer ucuna ulaşabilecek. 
Bayrampaşa- Esenler Hal Kavşağı ile Gün-
gören-Esenler Çinçin Deresi Yolu Tüneli, 
alternatif bir güzergâh oluşturacak. 

Peki, bu partileri kim ve nasıl bir araya ge-
tirip, karşımızda bir blok oluşturdu? Tüm 
milletimden bu sorunun cevabını düşün-
mesini istiyorum.  Bizim asıl üzüldüğümüz 
nokta, bu partilere gönül vermiş kardeşle-
rimizin iradelerinin adeta pazarda açık 
artırmaya çıkartılmış olmasıdır. Biz siyasi 
hayatımız boyunca hep milli iradenin üs-
tünlüğüne inandık ve bunun için çalıştık. 
Ülkemizin demokrasisinin bugün bulun-
duğu düzeye gelmesi için çok emek verdik. 
Şimdi birilerinin Türkiye’yi yeniden “Ö-
dünç oy isteme” günlerine geri götürmesi-
ne rıza gösteremeyiz. Bunun için İstanbul 
ve Ankara başta olmak üzere, ülkemizin 
her yerindeki kardeşlerimden oylarına, 
iradelerine sahip çıkmalarını istiyorum. 
Verilen oyun aslında nereye gittiğini, kime 
gittiğini, kimin işine yarayacağını, hangi 
amaç için kullanılacağını hesaplamak he-
pimizin vazifesidir. Kendimizle birlikte ev-
latlarımıza nasıl bir Türkiye bırakacağımı-
zın kararı, sandıktan çıkacak sonuca göre 
belli olacaktır. 

Şimdi diyeceksiniz, biz sadece şehirlerimi-
ze belediye başkanı seçiyoruz. Aslında biz 
de öyle düşünüyoruz. Siyasette rüştünü 
belediyelerde ispat etmiş, oradan ülke yö-
netimine gelmiş bir kadro olarak, en rahat 
olduğumuz alan budur. 

Bayrampaşa’yı iyi tanırım, diğerlerinin 
hiçbirisi Bayrampaşa’yı tanımaz, bilmez. 
Bayrampaşa’da yine bu dönem aday olarak 
gösterdiğimiz Atila Aydıner kardeşim ile 
yol arkadaşlığımız 35 yıl öncesine dayanı-
yor. Yani rastgele gökten zembille inen biri-
ni buraya aday göndermedik. İstanbul’un 

ve Bayrampaşa’nın önümüzdeki dönemde 
layık olduğu hizmetleri alabilmesi için ya-
rın çok önemlidir. Cumhurbaşkanı olarak 
şahsım, Büyükşehir Belediye Başkanı ola-
rak Binali Yıldırım kardeşim, Bayrampaşa 
Belediye Başkanı olarak da Atila Aydıner 
kardeşim elele verip, İstanbul’u hedefle-
rine ulaştıracağız. Bütün vatandaşlarım-
dan, yarın mutlaka sandığa gitmelerini 
istiyorum. 

SULTANGAZİ 

Bugüne kadar girdiğimiz hiçbir mücadele-
de bizi yalnız bırakmadınız, inşallah yarın 
da yol arkadaşlığımızı, kader arkadaşlı-
ğımızı bir kez daha tescil edeceğiz. Pazar 
günü büyükşehir ve ilçe belediye başkan-
larımızı, belediye meclis üyelerimizi, muh-
tarlarımızı seçmenin yanında, ülkemizin 
ve milletimizin geleceği konusunda da bir 
tercihte bulunacağız. Çünkü karşımızda 
öyle bir ittifak oluşmuş durumda ki, bun-
ların amacının belediyeleri yönetmek ol-
madığı gayet açıktır. Zaten kendileri de ni-
yetlerini tüm çıplaklığıyla ifade etmekten 
çekinmiyorlar. Amaçları, belediyeler eliyle 
milletimize hizmet etmek değil, bizi yıka-
rak ülkemizin yönetimini ele geçirmektir. 

Bu ülkede Tayyip Erdoğan’dan ve yöneti-
minden kim rahatsız olur? Terör örgütleri 
rahatsız olur, çünkü hepsinin de tepesine 
bindik. Sınırlarımız boyunca terör korido-
ru kurmak isteyenler rahatsız olur, çünkü 
oyunlarını bozduk. Ülkemizi IMF eliyle 
borç verip perde arkasından yönetmek 
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Başkaları gibi meydanlarda verdiğimiz 
sözleri unutmadan, hepsini tek tek haya-
ta geçirmeye çalıştık. Dün nasıl “Aşkınan 
çalışan yorulmaz” diyorsak, bugün de “gö-
nülden yaparsan gönüller kazanırsın” di-
yoruz. Dün nasıl “İnsanı yaşat ki devlet ya-
şasın” diyorsak, bugün de “yıkma gönül sa-
rayını, örmesi kolay değildir” diyoruz. Dün 
nasıl “İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün” 
diye çalışıyorsak, bugün de “Önce millet, 
önce memleket” düsturuyla koşturuyoruz. 
Beyaz kefenimizi giyerek çıktığımız bu 
kutlu yolculukta sizin için, milletimiz için, 
mazlum ve mağdurların son sığınağı bu ül-
kenin istikbali için mücadele ediyoruz. E-
zanlarımız semalarımızı süslemeye devam 
etsin, rengini şehitlerimizin kanından alan 
bayrağımız gönderde gururla dalgalansın 
diye gecemizi gündüzümüze katıyoruz. 

Sizin desteğiniz bizim en önemli kuvvet, 
ilham, motivasyon kaynağımızdır. Biz mil-
letiyle yaşayan, milletiyle yol yürüyen, 
Hakk’ın rızası için halkına hizmet eden 
bir siyasetçiyiz. Biz insanlarımızın şöy-
le gönülden söylediği “Allah razı olsun” 
ifadesini en büyük sermaye olarak gören 
bir hareketiz. Biz şehirlerimize kazandır-
dığı eserlerle mutlu olan, mesrur olan 
bir partiyiz.

BAĞCILAR 

Son 50 günde, Sivas’tan başlayıp Uşak’ta 
sona eren 59 il mitingi ve birçok ilçe mi-
tingi yaptık. İstanbul’un, son mitingimizi 
yaptığımız Bağcılarla birlikte 28 ilçesinde, 

Ankara’nın da 11 ilçesinde ayrıca miting-
lerimizi yaptık. Böylece 50 günde 102 mi-
ting ve daha pek çok programla, televizyon 
yayınlarıyla milletimizle birlikte olduk. 
Niçin biliyor musunuz? Çünkü biz yola 
milletimizle birlikte çıktık, bugüne kadar 
hep milletimizle birlikte yol yürüdük, önü-
müzdeki dönemde de yine milletimizle 
birlikte hedeflerimize doğru yürümeyi 
sürdüreceğiz. 

31 Mart ülkemiz ve şehrimiz için sıradan 
bir mahalli idareler seçimi olmaktan çık-
mıştır. Kimin kimlerle bir araya geldiğini, 
yoldaşlık yaptığını, ittifak kurduğunu siz-
ler de görüyorsunuz. Pensilvanya’nın ulak-
larının tâ okyanus ötesinden yaptığı açık-
lamaları siz de izliyorsunuz. Daha seçimler 
bile olmadan nasıl FETÖ’cuların heyecana 
kapıldığına, umutlandıklarına sizler de 
şahit oluyorsunuz. Beyni sulanmış, darbe 
dönemlerinin kullanışlı aparatlarının na-
sıl “intikam” kelimesini, rövanş kelimesini, 
“hücre” kelimesini uluorta kullandıklarını 
sizler de takip ediyorsunuz. Daha sandık-
lar bile kurulmadan Kandil’in uzantıları-
nın nasıl CHP’nin Ankara ve İstanbul aday-
larına posta koyduklarını sizler de seyredi-
yorsunuz. 

2019’un Türkiye’sinde, günlerce 
İstanbul’un göbeğindeki bir ilçede çöpleri 
bile toplayamadılar. Bizim 1994 yılından 
beri İstanbullulara unutturduğumuz o kö-
tü sahneleri, utanç manzaralarını tekrar 
insanımıza yaşattılar, tekrar hatırlattılar. 
Ya Hatay’da olduğu gibi vatandaşı tehdit 
ederek, ya a Burdur’da olduğu gibi kendi 
yalanlarını ifşa ederek oy toplamaya çalış-

İlçemize 5 bin 719 araç kapasiteli yeni oto-
parklar kazandıracağız.

Merter’e Aktarma Merkezi kuracağız.

İstanbul’u saracak olan yeşil ağa Güngören 
de, Zeytinburnu-Eyüpsultan Koridoru’yla 
dâhil olacak. Tozkoparan, Gençosman ve 
Abdurrahman Nafi Gürman mahallerin-
den geçecek yeşil koridorla ilçemiz 82 bin 
metrekare yeşil alana sahip olacak. Güngö-
ren Meydanı ve çevresini kapsayan büyük 
bir alanda düzenleme yapacağız. İlçemize 
bir Millet Bahçesi, Millet Kıraathanesi ve 
gençlik merkezi kazandıracağız. Sanayi 
mahallemizde, 30 bin metrekarelik bir a-
landa ata sporlarımızın yaşatılacağı Etnos-
por Merkezi kuracağız.

Buradan sizlerin aracılığınızla tüm 
Türkiye’ye seslenmek istiyorum. Biliyor-
sunuz yarın büyük gün… Türkiye, yarın 
yine bir seçim yarışı, bir sandık imtihanı 
yaşayacak. Biz, milletimize önce belediye-
lerde hizmet etme şerefine nail olmuş, ora-
da kendimizi ispatlayarak ülke yönetimine 
gelmiş bir kadroyuz. Tıpkı 1994 yılında 
olduğu gibi, bugün de belediyelerimiz va-
sıtasıyla milletimizin hizmetkârlığına talip 
olmanın o büyük heyecanını yaşıyoruz. Ki-
mi yerlerde sadece kendi partimizle, kimi 
yerlerde Cumhur İttifakı olarak, sizlerden 
belediye başkan adaylarımıza destek isti-
yoruz. Sandıkta milletimizin teveccühüne 
mazhar olduğumuz her yerde, şehirlerimi-
ze en güzel hizmetleri sunmanın gayreti 
içinde olacağız.

BAHÇELİEVLER 

Bay Kemal 9 tane seçim kaybetti, kol-
tuğu bırakıyor mu? Bırakmıyor. Çünkü 
Türkiye’de onun seçim kazanma şansı yok, 
hiç olmazsa koltuğu kaybetmeyeyim diyor. 
Yarın, gelin sandıklarda bu kirli ittifaka, 
bu zillet ittifakına öyle bir tokat atın ki bir 
daha bunlar belini doğrultamasın. Burada 
ne ararsan var. Kandil var, çıkar var, men-
faat var. İstanbul’da niçin acaba PKK’nın 
arkasında olduğu parti seçime girmiyor? 
Neden? Çünkü CHP’nin bunlar destekçisi, 
belediye meclis listelerine sızarak beledi-
yeleri ele geçirecekler.

Bugüne kadar sizin iradenizin üstünde bir 
irade tanımadık. Bugüne kadar sizin hayır 
dualarınızdan başka bir ödül aramadık. 
Bugüne kadar demokrasiden, meşruiyet-
ten başka yöntemlere tevessül etmedik. En 
zor, en sıkıntılı zamanlarımızda yine size 
geldik, sizin çizdiğiniz rotada, sizin belir-
lediğiniz çerçevede mücadelemizi devam 
ettirdik. Birileri gibi sırtımızı eli kanlı ör-
gütlere, CHP gibi elitlere değil; milletimize 
dayadık, mutlak güç ve kudret sahibi olan 
Allah’a dayadık. 14 seçimin hepsinde bize 
sahip çıkan milletimize, her karış toprağın-
da bir yiğidin uzandığı bu aziz vatana şük-
ran borcumuzu ödemek için çalıştık. 565 
yıl önce “Allah-Allah” nidalarıyla fethedi-
len, şehitlerimizin mübarek kanlarıyla İs-
lambol kılınan, dünyanın gözdesi bu güzel 
şehre yatırımlarımızla damgamızı vurduk. 
Ecdadımız karadan gemileri yürütmüştü, 
biz de Sultan Abdülhamit’in rüyası olan 
Marmaray, Avrasya Tüneli ile denizin al-
tından araçları, trenleri geçirdik.
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tılar. Biz ise aynı dönemde hem yaptıkları-
mızı anlattık, hem de şehrimize dair pro-
jelerimizi, hayallerimizi ve hedeflerimizi 
sizlerle paylaştık. Sizlere önce 17 yıllık 
karnemizi gösterdik, sonra gelecek 5 yılda 
neler yapacağımızı ayrıntılarıyla anlattık. 
Sizlere hesap verdik, 82 milyonun huzu-
runda muhasebemizi yaptık, önümüzdeki 
dönemde de hangi icraatları yapacağımızı 
tek tek izah ettik.

Yarınki büyük güne artık saatler kaldı. Şa-
yet hala akrabasını aramayan, eşine dos-
tuna-telefon etmeyen varsa, muhakkak 
hemen yapsın. Çeşitli sebeplerle kalbi kı-
rılanlar, incinenler, gönlü yaralanalar, kü-
senler olabilir. Bir sorunu çözülmediği için 
sinirlenenler olabilir. Bizim anlayışımızda 
sandığa küsmek olmaz. Hele hele davaya 
küsmek, davayı terk etmek bize asla yakış-
maz. Sizin, benim bir neferi olduğumuz bu 
dava, hepimizden daha büyüktür. Unutma-
yın gün, davamıza sahip çıkma günüdür. 

Gün, istikbalimize sahip çıkma günüdür. 
Gün, İstanbul’a sahip çıkma günüdür. Gün, 
Bağcılarla beraber tüm Türkiye’ye sahip 
çıkma günüdür. Gün; Filistin’e, Gazze’ye, 
Yemen’e, gözünü ve gönlünü ülkemize yö-
neltmiş yüz milyonlara umut verme günü-
dür. Ben buradaki her bir kardeşimin bu 
hassasiyetle hareket edeceğine, bu hassasi-
yetle oyunu kullanacağına inanıyorum.

Sizlerden; son günlerde dilleri çözülen 
FETÖ’cü hainlere… 15 Temmuz gecesi 
elinde kadehle darbecileri kutlayanlara… 
İstanbul’u Konstantinapol’e çevirmeye yel-
tenen Haçlı bozuntularına… Kandil’in u-
zantılarının tehditlerini sineye çeken kor-
kaklara… Karanlık pazarlıklarla terörist-
leri belediyelere sızdırmaya çalışanlara… 
İstiklal Marşımızı söylemeye dili varma-
yanlara… Tüm ezan ve bayrak düşmanla-
rına… Velhasıl istiklalimiz ve istikbalimize 
kast eden herkese sandıkta oylarınızla bir 
ders vermenizi istiyorum.

Aziz milletim, değerli basın mensupları, 
sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle 
selamlıyorum. 

Türkiye, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Se-
çimlerini, demokratik olgunluk içinde ta-

mamlamıştır. Milletimiz, bir kez daha ira-
desini oldukça yüksek bir katılım oranıyla 
sandığa yansıtmıştır. Seçim sonuçlarının 
ülkemize, milletimize, şehirlerimize, ma-
hallelerimize, köylerimize hayırlı olmasını 
diliyorum. 

Beka Meselesi Konusunda 
Verdiğimiz Mesajın 

Milletimiz Tarafından Alındığını 
Görüyoruz

31 Mart Seçimleri Sonrası Basın Toplantısı | İstanbul | 31 Mart 2019
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Artık yavaş yavaş şekillenmeye başlayan 
sonuçlara göre şehirlerimizi yönetme so-
rumluluğunu üstlenecek olan büyükşehir, 
il, ilçe, belde belediye başkanlarımızı, be-
lediye meclis üyelerimizi, il genel meclis 
üyelerimizi tebrik ediyorum. Mahalle ve 
köylerimizde göreve gelen muhtarlarımızı 
da ayrıca tebrik ediyorum. 

Biraz sonra Ankara’ya gidecek ve Genel 
Merkezimizde, artık geleneksel hale gel-
miş olan balkon konuşmamızı yaparak, se-
çim sonuçlarını değerlendireceğiz. 

Sonuçlar göstermektedir ki, bu seçimler-
den AK Parti olarak, tıpkı 3 Kasım 2002 
seçimlerinden bu yana hep olduğu gibi, 
yine birinci parti olarak çıktık. Cumhur İt-
tifakındaki ortağımız MHP’yle birlikte, it-
tifaklar bazında da birinci olduk. AK Parti 
ve Cumhur İttifakı açısından kazanılan ve 
kaybedilen belediye başkanlıkları elbette 
olmuştur. Her kazanç ve her kayıp mille-
timizin takdiridir. Kazandığımız yerlerde 
milletimizin gönlüne girdiğimizi, kaybetti-
ğimiz yerlerde de bu konuda yeteri kadar 
başarılı olamadığımızı kabul edecek, buna 
göre hareket tarzımızı belirleyeceğiz. 

Burada, özellikle Doğu ve Güneydoğu Ana-
dolu Bölgelerimizdeki seçim sonuçlarını 
önemli görüyorum. Seçim kampanyamız 
boyunca, birilerinin Kürt vatandaşlarımı-
zın oylarını ipotek altına alma, iradelerine 
pranga vurma çabalarına dikkat çekmiş-
tik. Bu sonuçlar, Kürt kardeşlerimizin ira-
delerini, ne terör örgütüne, ne de terör ör-
gütünü arkalarına alarak ortaya çıkanlara 
teslim etmeyeceğini göstermiştir. 

Aynı şekilde diğer şehirlerimizde de, arka-
sında hangi pazarlıkların olduğu bilinme-
yen ittifaklarla milletimiz yönlendirilmeye 
çalışılmıştır. Genel hatları itibariyle sonuç-
lar, bu çabaların amacına ulaşamadığına 
işaret ediyor. 

Beka meselesi konusunda verdiğimiz me-
sajın milletimiz tarafından alındığını gö-
rüyoruz. Dikkat ederseniz, özellikle de 
Güneydoğu, Doğu ve diğer illerimizdeki 
bütün mitinglerimde megaboardlardan 
bunları görüntülü olarak hep yayınladım. 
Milletimizin birliğini beraberliğini boza-
rak ülkemize diz çöktürmeye çalışanlar, 
bir kez daha hüsrana uğramıştır. Bu onur-
lu duruşları sebebiyle 81 vilayetimizdeki 
her bir vatandaşımıza teşekkür ediyorum. 

Gündemimizde Çok Önemli  
Bir Reform Programı Vardır

Aziz Milletim,

Değerli basın mensupları,

Ülkemizde bundan sonraki seçimler, in-
şallah 2023 yılının Haziran ayında olacak-
tır. Bir başka ifadeyle önümüzde 4,5 yıla 
yakın kesintisiz bir icraat dönemi vardır. 
Türkiye’nin ekonomisi, siyaseti, özellikle 
savunma sanayii, yatırımları, üretimiy-
le meşgul olacağız, buna odaklanacağız. 
Cumhurbaşkanı olarak şahsım yürütme 
görevinde, Meclis’teki milletvekillerimiz 
yasama vazifesinde, işbirliği içinde ülke-
mizi hedeflerine ulaştırmak için gece gün-
düz çalışacağız. Bu seçimlerde seçilen be-
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lediye başkanlarımız şehirlerini 5 yıl idare 
edeceği gibi, biz de görev süremiz boyunca 
ülkemizi yönetmeyi sürdüreceğiz. 

Gündemimizde çok önemli bir reform prog-
ramı vardır. Türkiye olarak, serbest piyasa 
ekonomisi kurallarından taviz vermeden, 
kendi hedeflerimiz doğrultusunda oluştur-
duğumuz güçlü ekonomi programını dik-
katle hayata geçireceğiz. Artık bizim için 
ekonomide reformların hayata geçirileceği, 
büyük ve güçlü Türkiye hedefine tavizsiz 
şekilde odaklanacağımız uzun bir dönem 
var. Bölgemizde yaşanan istikrarsızlıkların 
ülkemizde oluşturduğu tehditleri, hem dip-
lomasi kanallarını, hem askeri gücümüzü 
kullanarak ortadan kaldırmayı sürdürece-
ğiz. Özellikle terör örgütlerine nefes aldır-
madan, ülkemizi ve bölgemizi bir huzur 
adası haline getirmek için çalışmaya devam 
edeceğiz. Küresel ve bölgesel düzeyde bü-
yük değişimlerin yaşandığı bir dönemde 
ülkemizin, 2023 hedeflerine doğru adım a-
dım ilerlemesi için gece gündüz çalışacağız. 

Seçim sonuçlarının bir kez daha ülkemize 
ve şehirlerimize hayırlı olmasını diliyorum. 

Cumhur İttifakı olarak çıktığımız bu yol-
da Sayın Bahçeli’ye, mesai arkadaşlarına, 
birlikte çalışma yürüten benim mesai ar-
kadaşlarıma özellikle teşekkür ediyorum. 
Bunun yanında tabii ki partimin bütün 
ilgili birimlerinde genel merkez, il, ilçe, 
belde, bütün teşkilatlarımızda çalışan yol 
arkadaşlarıma şahsım, partim ve milletim 
adına çok çok teşekkür ediyorum.

Tabii daha yürüyecek çok yolumuz var. Bu 
millete dökeceğimiz çok alın terimiz var. 
Bu millet için, bu vatan için biz fedai can 
etmek üzere bu yola koyulduk. Ekranları 
başında bizi izleyen tüm milletime kalbi 
şükranlarımı özellikle arz ediyorum ve ge-
ceniz mübarek olsun diyorum.

Teşekkür ederim.




