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Değerli milletvekilleri, sevgili arkadaşlar, 
saygıdeğer misafirler… Sizleri en kalbi 
duygularımla selamlıyorum. 

Meclisimiz bu hafta 22. dönem 5. yasama 
yılını tamamlıyor. Türkiye artık seçim 
sürecine girdi. 5. yasama yılını da ta-
mamlayarak Türk siyasi tarihine parlak 

bir istikrar örneği olarak imzasını atan 
AK Parti Hükümeti ve AK Parti Gurubu, 
bu süre içinde aldığı emaneti hakkıyla 
taşımanın gönül rahatlığıyla milletin 
huzuruna dönmektedir. Millete giden 
her yol bizim tabii mecramız, istikameti-
mizdir. 22 Temmuz’u da, tıpkı 3 Kasım’ı 
olduğu gibi, tıpkı 28 Mart’ı olduğu gibi 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 1 Haziran 2007
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milletimizle bir kucaklaşma, bir kavuşma 
vesilesi olarak görüyor, bir vuslat heyeca-
nıyla bekliyoruz. Milletimizin de bizi aynı 
heyecan ve coşkuyla beklediğini biliyor, 
gittiğimiz her şehrimizde açık şekilde bu 
coşkuyu görüyoruz.

AK Parti iktidarı ile geçen 5 yıla yakın za-
manın her günü, devletimizle milletimiz 
arasındaki soğuk duvarların yıkıldığı, 
mesafelerin ortadan kalktığı bir değişim 
takviminin sayfaları olarak tarihe geçmiş-
tir. Bu adalet ve kalkınma takviminin her 
sayfasını milletimizle birlikte yazdık, bu 
uzun yolun her adımını milletimizle bir-
likte attık. Türkiye’nin güzel hayallerini 
gerçeğe dönüştürmek için milletimizle 
birlikte mücadele ettik. AK Parti çatısı 
altında millet iradesinin 22 Temmuz’da 
ortaya çıkaracağı tablonun bu ülke için bir 
endişe kaynağı olduğuna inanan bir tek 
vatandaşımız yoktur. Bu millet, son derece 
namüsait şartlar altında tarihin en parlak 
istiklal mücadelesini veren, Cumhuriyeti-
mizi kuran bir dirayete sahiptir. Hep söy-
ledik, yine söylüyoruz, Türkiye için doğru 
karar milletin kararıdır. 

Değerli arkadaşlar… 

AK Parti, uzun bir geçmişe sahip olmayan 
genç bir parti. Ancak kuruluşundan bugü-
ne geçen zamanın büyük bir kısmını mille-
timizin teveccühüyle iktidarda, Türkiye’yi 
yönetme sorumluluğunu taşıyarak geçir-
miş bir parti. AK Parti’nin görevde olduğu 
beş yıla yakın zaman zarfında Türkiye, her 
alanda büyük bir değişim yaşamış, çok 
önemli mesafeler almış, çok değerli kaza-

nımlar elde etmiştir. Çok ağır kriz şartları 
ortadan kaldırılmış, milletimizin üstün-
deki ağır yükler hafif letilmiş, kaybolan 
umutların, kırılan hayallerin insanımızda 
açtığı yaralar önemli ölçüde iyileştiril-
miştir. Bugün Türkiye yeniden bir umut 
ülkesidir, bir fırsatlar ülkesidir; bir huzur 
ve istikrar ülkesidir. Bu aydınlık tabloyu, 
ülkemiz için, milletimiz için, geleceğimiz 
için tarihi bir kazanım olarak görüyor, ama 
daha da önemlisi çok daha güzel bir gele-
ceğin başlangıcı sayıyoruz. Her vatandaşı-
mız için bu huzur ve istikrarı, bu değişim 
ve atılımı, bu umut ve heyecanı korumak, 
Türkiye’nin hedeflerine, milletimizin bek-
lentilerine, Cumhuriyetimizin ideallerine 
sadakatin bir gereğidir. 

Bugün AK Parti, milletimiz nezdinde 
Türkiye’nin değişim dinamizminin, huzur 
ve istikrarının, umut ve heyecanının yö-
neldiği adres olmuştur. Türk siyasetinde 
son birkaç ay içinde yaşananlar, Türkiye 
için fikir, proje, iş, hizmet, yatırım üre-
tenlerle, sıkıntı, kavga, kriz üretenlerin 
farkını açık seçik ortaya çıkarmıştır. Ne-
dir o fark? AK Parti’nin Türk siyasetinin 
pusulasını değişime ayarlayan, yönüne 
geleceğe, yüzünü çağdaş dünyaya çeviren 
adres olmasıdır. Nedir o fark? AK Parti’nin 
Türkiye genişliğinde bir siyasetin samimi 
arayışı içinde olmasıdır. Türkiye’nin do-
ğusundan batısına, kuzeyinden güneyine 
neresinde yaşarsa yaşasın her insanını 
aynı samimiyetle kucaklayan, ülkemizin 
her karış toprağını aynı sevdayla seven 
bir memleket siyasetinin temsilcisi olma-
sıdır. Demokrasiye, adalete, insan hak ve 
özgürlüklerine, laikliğe ve sosyal hukuk 
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devletinin gereklerine, bu ülkenin gelecek 
ideallerine yürekten bağlı ve sevgisini bu 
ülkenin bütün renklerini severek gösteren 
bir anlayışın, bir duruşun sahibi olmasıdır. 

AK Parti, bu ülkede yaşayan her insana, 
meşru olan her fikre, her inanca, her ideale 
aynı yakınlıkta duran, kendini toplumun 
parçalarıyla değil bütünüyle ifade eden bir 
merkez partisidir. AK Parti, siyaset tabanı 
Türkiye olan bir siyasi partidir. Biz, siyase-
ti dar, hizipçi kalıplar içine hapsetmeden 
sağın da, solun da değişim taleplerine 
cevap veriyoruz. Çünkü biz kulağı yalnız-
ca kendi sesiyle dolu, tek yönlü bir parti 
değiliz. AK Parti, tüm vatandaşlarımızın 
gönlünü kazanmayı öncelik sayan, kime 
oy verdiğine, hangi fikri taşıdığına bak-
madan tüm vatandaşlarımızın hakkını, 
hukukunu aynı kararlılıkla savunmayı ilke 
edinen bir partidir. Bugün sevinerek gö-
rüyoruz ki, kısa sayılabilecek siyasi ömrü 
içinde AK Parti, siyasi ilkelerine bağlılık 
noktasında bütün zorlu imtihanlardan da 
alnının akıyla çıkmış, ideallerine, hedefle-
rine, iddialarına tek bir gölge düşürmemiş 
bir partidir. 

Değerli arkadaşlarım… 

Türkiye’nin değişiminin mimarı, bu yüce 
çatı altında yürüttüğünüz yoğun çalışma-
larla millet iradesini, milletin beklenti-
lerini en iyi şekilde yansıtan, yüklendiği 
emanetin hakkını veren sizlersiniz. Daha 
ilk adımı attığımızda sizlerle uzun bir 
yolculuğa birlikte çıktığımızı her vesileyle 
ifade ettim. Kendi kişisel öykümüz de açık-
ça ortaya koydu ki, siyaset yolu dümdüz, 

engelsiz, pürüzsüz bir yol değildir. Asıl 
olan, ruhunuzdaki ateşi söndürmeden, bu 
yolda tökezlemeden ufukları aşmaktır. Bu 
inançla bugünlere geldik, bu inançla önü-
müzdeki mesafeleri aşacağız. 

Türkiye ile birlikte, ülkemiz ile birlikte, 
emanetini taşıdığımız halkımız ile birlikte 
güçlendiğimiz için, açılım sağladığımız 
için mutluyuz, bahtiyarız. Sözün burasın-
da, birkaç cümleyle siz milletvekili arka-
daşlarıma seslenmek istiyorum. Sizler, 
Türk siyasetinin, demokrasi tarihimizin, 
parlamento tarihimizin en saygın kadrosu 
oldunuz. Demokrasi ve hukuk devletinin 
hakkıyla işlemesi için gecenizi gündüze 
kattınız. 

Çoluk çocuklarınızın, eşlerinizin yolunu-
zu gözlediği saatlerde Türkiye’nin gücü 
ve itibarı için hummalı çalışmalar yap-
tınız. Demokrasi mücadelemizin önemli 
dönemeçlerinde asil duruşunuzu hiç 
bozmadınız. AK Parti kadrolarına yakışan 
tavır buydu. Milletimizin vakarını zede-
leyecek hiçbir yanlışa imza atmadınız. 
Bu aziz milletin senelerce özlediği birlik 
tablosunu bugüne kadar korudunuz; bun-
dan sonra da koruyacağınızdan eminim. 
Bugüne kadar siyasete itibar kazandırdı-
nız. Bu yüce çatı altında milletimizden 
aldığınız vekalet görevi başta olmak üze-
re milletvekili rozetini de, AK Parti’nin 
rozetini şerefle taşıdınız ve Türkiye’nin 
gücüne güç kattınız. Milletimiz adına, 
ülkemiz adına, hükümetimiz adına, AK 
Parti teşkilatımız adına hepinize tek tek 
teşekkür ediyorum. 
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Sizlerle birlikte başımız dik, alnımız açık 
olarak başarılarla dolu bir iktidar dönemini 
tamamladık ve şimdi ikinci iktidarımıza 
hazırlanıyoruz. Bu yürüyüşle, bu azim ve 
iradeyle Türkiye, hedeflediği bütün men-
zillere ulaşacaktır. Aziz milletimiz şahit 
olsun ki, bu şerefli görevi hak etmek için, 
bu millete layık olmak için bu seçkin kadro 
üzerine düşeni önemli ölçüde yerine getir-
miştir. Tüm arkadaşlarıma içimden gelen 
en yüksek takdir hislerimle diyorum ki, 
Allah sizlerden razı olsun. Bu uzun yolcu-
lukta birlikteliğimiz devam edecek. Yeni dö-
nemde nöbet değişiklikleri olabilir, ancak 
inanıyorum ki bütün arkadaşlarımız farklı 
görevlerde, farklı kademelerde de olsa bu-
lundukları her yerde bizimle birlikte yürü-
meye devam edecektir. Hangi kademelerde 
ülkemize hizmet etmek nasip olursa olsun, 
bu kadronun bir ferdi orada bayrağımızı 
yükseltecek, bulunduğu yerde Türkiye’nin 
gelecek ideallerine sahip çıkmak adına hiç-
bir fedakarlıktan çekinmeyecektir. 

Milletvekilliğine aday olmayan çok değerli 
milletvekili arkadaşlarımız, ayrı bir du-
yarlılık göstererek bayrağı yeni seçilecek 
arkadaşlarımıza devretmektedirler; on-
lara da bugüne kadar gösterdikleri üstün 
performans sebebiyle teşekkür ediyorum. 
Heyecanımız, azmimiz, aşkımız azalma-
dan bu aziz millete hizmet etmeye hep bir-
likte devam edeceğiz. Önümüzdeki süreçte 
Türkiye’ye neler kazandırdığımızı ve daha 
neler kazandırmak istediğimizi milleti-
mize anlatacağız. İnanıyorum ki, bugüne 
kadarki kardeşlik iklimimiz, dayanışma ve 
birlik ruhumuz 22 Temmuz’da çok daha 
güçlenecektir. 

Değerli arkadaşlarım… 

Bildiğiniz gibi, Salı günündeki grup top-
lantımızda AK Parti ailesine katılan, gücü-
müze güç, zenginliğimize zenginlik katan 
değerli arkadaşlarımızın rozetlerini taktık, 
kendilerine, aramıza hoş geldiniz, dedik. 
Bugün de, yeni arkadaşlarımız AK Parti 
siyasetine katılacaklar. Sizlerin hep bir-
likte başından beri ortaya koyduğu duruş 
ve bu yeni katılımlar, bütün Türkiye’nin 
Partisi olma iddiamızın açık ispatıdır. Zira 
biz, Türkiye haritasının her bölgesinde, 
her şehrinde, bütün toplumsal kesimleri 
temsil eden ve oy dağılımı dengeli olarak 
81 şehrimize yayılan tek partiyiz. Onun 
için kadrolarımız daralmıyor, partimiz 
küçülmüyor; tam aksine, her gün yeni 
isimlerle genişliyor, büyüyor. Ben buna 
katılım değil, buluşma diyorum. Özgürce 
akan nehirlerin aktığı bu mecrada bizi 
buluşturan şey, Türkiye için kurulmuş gü-
zel, aydınlık ideallerimiz; Türkiye’yi ayağa 
kaldıracak olan hedeflerimizdir. Bizimle 
birlikte yürümek için şu an aramızda bu-
lunan arkadaşlarımızı birazdan sizlere tak-
dim edeceğiz. Bu önemli sürecin Türkiye 
için, milletimiz için, AK Parti için hayırlı 
olmasını temenni ediyor, sizleri sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum. Allah yolumuzu 
açık etsin, yar ve yardımcımız olsun.
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Değerli arkadaşlarım, değerli kardeşle-
rim… Sizleri en kalbi duygularımla selam-
lıyorum. 

Bugün iki sevinci bir arada yaşadığımız bir 
gündür. AK Parti’nin yeni hizmet binasını 
açarken siz saygıdeğer yol arkadaşlarımla 

birlikte Türkiye’nin demokratik yürü-
yüşü için yeni bir başlangıç yapıyoruz. 
Türkiye’ye hizmet için, ülkemizin itibarı 
için, milletimizin huzur ve mutluluğu için 
yeni bir aşkla, yeni bir heyecanla donan-
mış olarak yeniden yola çıkıyoruz. Şimdi 
bir uzun koşu parkurunun başlangıç nok-

AK Parti Yeni Genel Merkez 
Binası Açılışı ve Yeni Milletvekili 

Adayları Ile Toplantı

Ankara | 13 Haziran 2007
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tasındayız. İnşallah bu koşunun sonun-
da yediden yetmişe bütün milletimizin 
gönlünü bir kez daha kazanacağız. Gönül 
kazanma yolunun ‘gönül eri’ olmaktan, sa-
mimi olmaktan geçtiğini asla aklımızdan, 
gönlümüzden çıkarmamalıyız. Bu yolda 
sizler, ülkemizin güven ve istikrar çizgisini 
sürdürmesi için milletvekili adayı olarak 
yola çıktınız. Hepinize milletimize hizmet 
yolunda başarılar diliyorum. 

Biliyoruz ki, milletimizin emanetini yük-
lenmek büyük bir onur olduğu kadar çok 
büyük bir sorumluluktur da. Sizlerin bu 
sorumluluğun idrakiyle yola çıktığınızı 
biliyor, bu birlikteliğimizin, bu yol arka-
daşlığımızın ülkemiz için yol gösterici 
olmasını diliyorum. Bu yeni koşunun 
başlangıç noktasında birkaç hususu özel-
likle dile getirmek istiyorum. Milletimizin 
umudu olan AK Parti, bu noktaya hiç de 
kolay gelmedi. Eski siyaset tarzları mille-
timizi hakkıyla temsil edemiyor, milletin 
arzusunu gerçekleştiremiyordu. Kemikleş-
miş ön yargılar vardı, kutuplaşma vardı, 
çıkar grupların siyaset üzerinde ağır bir 
baskısı vardı. Allah’a şükür ki, AK Parti’nin 
siyasete girmesiyle, iktidara gelmesiyle 
büyük buz dağları eridi. Türkiye’nin yüzü 
güldü. Kaybolan umutlar geri geldi. AK 
Parti milletimizin gücünden, iradesinden, 
tercihlerinden çıkıp siyaset boşluğunu 
doldurdu ve Türkiye kısa bir zamanda is-
tikrara kavuştu. 

Bugün büyük bir tecrübeyle, büyük bir 
birikimle milletimizin huzurundayız. Yüzü-
müz ak, alnımız ak. Milletimizin hamurun-
dan çıkan, özünü, mayasını taşıyan bu par-

tide milyonlarca kardeşimizin, milyonlarca 
vatandaşımızın emeği ve alın teri var. Onlar, 
güçlü bir iradeyle demokrasi taleplerini bu 
kadar yükseltmeseydi, siyasi çürümeye, 
kirlenmeye karşı temiz bir siyaset, adaletli 
bir yönetim arzusunu bu kadar güçlü bir 
şekilde ortaya koymasaydı bu buluşmamız 
çok daha ileri tarihlere ertelenirdi. Mille-
tin iradesi bu kadar güçlü biçimde ortaya 
çıkmasaydı, AK Parti hayal bile edilemeyen 
demokratik reformları gerçekleştiremez, 
halkıyla bu kadar bütünleşemezdi. Aziz 
milletimiz önce AK Parti’yi kurdu, ardın-
dan çağdaş muasır medeniyet seviyesini 
aşma idealiyle onu iktidara taşıdı. 

3 Kasım seçimleri milletin eski siyaset 
tarzlarını tasfiye etmesi, AK Parti ile yeni 
bir milat başlatmasıydı. AK Parti, her ke-
simden vatandaşımızın “Yeter, Söz Mille-
tindir” diyerek Türk siyasetine damgasını 
vurmasının bir sonucudur. AK Parti, bu 
ülkede yaşayan her insana, meşru olan her 
fikre, her inanca, her ideale aynı yakınlık-
ta duran, kendini toplumun parçalarıyla 
değil, bütünüyle ifade eden bir merkez 
partisidir. Toplumsal merkeze dayanan 
siyaset anlayışımız, tüm şehirlerimizi, tüm 
vatandaşlarımızı, tüm toplumsal kesimleri 
aynı samimiyetle sahiplenen, onların me-
selelerini kendi meselesi olarak gören bir 
anlayışı ifade etmektedir. Merkez partisi 
olmak, toplumun temel değerlerine, asga-
ri müştereklerine, tarihi mirasına, ortak 
paydasına, tüm farklılıklarıyla bir bütün 
olarak kültürel birikimine sahip çıkmaktır. 
Merkez partisi olmak, Cumhuriyetimizin 
temel niteliklerine, kuruluş idealine, bir 
diğerinden ayrılamayacak özelliklerine, 
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Türkiye Cumhuriyeti’nin dünya üzerinde-
ki onur ve saygınlığına sahip çıkmak, katkı 
sağlamak, hizmet etmek demektir. 

Türkiye’nin tüm illerinde iddialı olmak, 
farklı toplumsal kesimlerden oy alabil-
mek nasıl AK Parti’nin merkez partisi 
olduğunun bir ispatı idiyse, bugün burada 
bulunan ve Türkiye’deki tüm toplumsal 
kesimleri temsil edebilecek özellikleri haiz 
olan aday arkadaşlarım da AK Parti’nin 
merkez partisi olduğunun en güzel ispatı-
dır. İnanıyorum ki, bugün burada bulunan 
milletvekili adaylarımız Türkiye’de siya-
setin kalite, ufuk ve vizyon kazanmasına 
vesile olacaktır. 

Değerli arkadaşlar…

Şimdi, “Yaşasın Milletimizin Asil İradesi”, 
“Yaşasın Milletimizin Ebedi Kardeşlik 
Ruhu” demek için buradayız. Milletimi-
zin emanetine talibiz ve o aziz emaneti 
sadakatle taşımak arzusundayız. 70 mil-
yon insanımızın huzur ve mutluluğu için 
buradayız, adalet ve kalkınma taleplerini 
gerçekleştirmek için AK Parti’deyiz. Büyük 
badireler atlatarak, büyük meşakkatler 
çekerek bugünlere geldik. Bugün yüzümü-
zün akıyla ortaya koyabildiğimiz güven ve 
istikrar zeminine ulaşmak, ülkemiz için 
hiç de kolay olmadı. AK Parti, şimdi hem 
geçmişin muhasebesini yapıyor, hem de 
yeni açılımlarla yeni ufuklara yol alıyor. 

Sözlerimin burasında bir teşekkür bor-
cumu ifa etmek zorundayım. AK Parti’yi 
bugünlere getiren, 5 yıla yaklaşan iktida-
rımızda milletimizin yüzünü güldüren, 

büyük zorlukları bizimle birlikte geride 
bırakan bütün yol arkadaşlarımı da bugü-
ne kadar gösterdikleri bütün fedakarlıklar 
için, üstün gayretleri için milletim adına 
şükranla, minnetle yad etmeyi bir görev 
biliyorum. Teşkilatlarımızı, mensupları-
mızı, kalbi bizimle olan herkesi takdirle, 
şükranla anıyorum. AK Parti, milletimizin 
büyük özlemlerini, yıllarca yüreğinde taşı-
dığı arzularını gerçekleştirmiştir. AK Parti, 
demokrasiyi güçlendirmiş, ağır ekonomik 
krizlerin yaralarını sarmış, Cumhuriyet ta-
rihinin kalkınma rekorlarını kırmış, siya-
set başta olmak üzere bütün kurumlarımı-
za hak ettiği itibarı kazandırmıştır. Allah’a 
şükürler olsun ki, büyük bir özgüvenle, bü-
yük bir siyasi itibarla yeniden milletimize 
gidiyoruz. Yeni bir dönüm noktasındayız. 
Bu noktadan daha çok demokrasiye, daha 
çok adalete, daha çok paylaşıma, daha çok 
özgürlüğe doğru gidiyoruz. 

 Türkiye’yi ağırlıklarından kurtarmak için, 
üretimi daha ileri aşamalara taşımak için, 
ekmeğimizi ve aşımızı daha çok büyüt-
mek, ülkemize karşı sevgimizi daha çok 
derinleştirmek için milletimizden vekalet 
istiyoruz. 22 Temmuz 2007 tarihi, 3 Ka-
sım 2002’den çok daha önemli bir tarih 
olacak, siyasi tarihimizin, demokrasi tari-
himizin esaslı bir dönüm noktası olacaktır. 
22 Temmuz tarihine milletimiz yeni bir 
damgasını vuracaktır. Mühür milletin 
elindedir, karar milletindir. Olup biten 
herşeyi büyük milletimiz derin basiretiyle 
değerlendirecek ve kararını verecektir. 
Bundan sonra bu kararı kimse değiştir-
meye muktedir olamayacaktır. AK Parti, 
Türkiye’yi 2013 ve 2023 hedeflerine doğru 
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kararlılıkla taşıyacaktır. Kollarını daha çok 
açarak, daha geniş ufuklara varmayı hedef-
leyerek, toplumla daha çok bütünleşerek 
yol alacaktır. 

Değerli arkadaşlar…

Evet, 22 Temmuza daha çok gönül ka-
zanmak için tam bir hazırlıkla, sağlam 
bir iradeyle gidiyoruz. Başından beri 
söylediğimiz bir şeyi burada bir kez daha 
tekrarlıyorum. Biz milletimize güveniyo-
ruz, bu güvenin karşılığı olarak milletimiz 
de bize güveniyor. Bu karşılıklı güvenle 
demokratik istikrarı sağladık. Bu güvenle 
ülkemizi karanlık bir girdaptan çıkardık 
ve aydınlığa kavuşturduk. Zayıf koalisyon-
ların, aralarında kan uyuşmazlığı olduğu 
halde zorla hükümete monte edilen mon-
taj hükümetlerin Türkiye’nin gücünden 
eksilttiği dönemler artık geride kalmıştır. 
Türkiye, bir daha o karanlık günlere geri 
dönmeyecektir. 

Artık bu ülke, o günleri bir daha yaşamak 
istemiyor. O siyaset yolları 3 Kasım 2002’de 
kapandı. O çatışmacı siyaset, o zümreci 
siyaset, o seçkinci siyaset tasfiye oldu. 
Cumhurbaşkanlığı seçim süreci o demode 
siyaset günlerinden kalma tortuları da gün 
yüzüne çıkardı. Maskeleri çok çabuk düş-
tü, makyajları çok çabuk döküldü. Zoraki 
demokrat olunamadığı, sivil siyasetten, 
milletin değer ve beklentilerden yana gibi 
görünmenin bir taktik gereği değil bir gö-
nül ve zihniyet işi olduğu çok iyi anlaşıldı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden kaçan-
ların hodri meydan dediğimizde milletten 

de nasıl kaçtıklarını sadece 70 milyon 
insanımız değil, bütün dünya gördü. Özel-
likle ana muhalefet partisi bütün siyasi 
oyununu demokrasinin bütün hudutlarını 
çiğnemek üzere kurdu ve tarihindeki en 
büyük siyasi ayıpları işledi. Ne Türkiye’de, 
ne dünyada olup bitenlerle ilgili bir politi-
ka, bir proje geliştirebildiler; tek bildikleri 
şey olan rejim üzerinden siyaset yapmak, 
kriz üretmek ise fayda getirmedi. Bu sicille 
birlikte milletin huzuruna nasıl çıkacaklar, 
seçim sürecinde göreceğiz. Bizim ise mu-
tabakatımız milletimizledir. Kalbimiz mil-
letimizin kalbiyle birlikte çarpar. AK Parti 
hülle siyasetine hiçbir zaman tenezzül et-
medi ve o demode siyaset tarzlarını tasfiye 
etti. AK Parti, zoraki rejim tartışmalarıyla 
siyasi kamplaşmaya bir taraf olma kolaycı-
lığını seçmedi, çünkü bütün kararlarında 
milletten yana oldu ve milletin gönlünde 
taht kurdu. AK Parti, milletten aldığı gücü 
milletle paylaşmasaydı bütün olumsuz ge-
lişmelerin üstesinden gelemezdi ve bugün 
Türkiye’nin yegane siyasi umudu olarak 
gücüne güç katamazdı. 

Burada açıklıkla söylüyorum: Türkiye se-
çime giderken, millet iradesinin kararını 
beklerken bu demokratik süreci sabote 
etmek isteyenlerin hevesleri kursakla-
rında kalacaktır. Türkiye 2013 ve 2023 
hedeflerine AK Parti ile birlikte varacaktır. 
Ülkemizi bu istikametten geri çevirmek, 
tereddütler, kaygılar, vehimler üreterek 
bu onurlu yürüyüşü durdurmak müm-
kün olmayacaktır. Biz, seçime giderken 
Türkiye’ye neler kazandırdığımızı ve 
daha neler kazandırmak istediğimizi an-
latacağız. Gereksiz, anlamsız tartışmalara 
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girmeyeceğiz. Herşey milletimizin gözü 
önünde cereyan etmiştir. Milletimiz olup 
biten herşeyi görmüştür ve kanaatimce 
kararını da vermiştir. 22 Temmuz 2007’de 
bu karar gün ışığına çıkacaktır. Kimin mil-
letin kalbini incittiği, kimin demokrasi dışı 
bir tutum içine girdiği bütün berraklığıyla 
görülmüştür. 

Biz, milletimizin yüreğine dokunacak en 
ufak bir yanlış adımdan sakınmak için 
azami özeni göstereceğiz. Bütün başarıları-
mızı halkımıza, milletimize, ülkemize mal 
edeceğiz. Hükümeti kurduğumuz gün söy-
lediğimiz gibi başarılarımız başımızı dön-
dürmeyecek. Milletimizin vakarı ve üslu-
bu neyi gerektiriyorsa öyle davranacağız. 
Milletimizin basiretine güvenmek varken, 
kapalı kapılar ardında başka hesapların 
içinde olmayacağız. Açık bir yönetimden, 
şeffaf bir idareden yana olduk, bundan 
sonra da öyle olacağız. Milletimizle aynı 
dili kullanıyoruz ve siyasetimizi milleti-
mizin taleplerine göre belirliyoruz. Hiçbir 
kışkırtma, hiçbir tartışma bu istikametten 
bizi geri çevirmeyecektir. Siyaset dışı hiç-
bir eğilim, hiçbir dezenformasyon çabası 
AK Parti’nin gözünü milletten ayırmaya 
yetmeyecektir. 

İzolasyon isteyenler, tecrit edilmiş bir Tür-
kiye isteyenler tezlerini, iddialarını kendi 
marjinal zümrelerine anlatabilirler, hatta 
alkış da alabilirler, ama bu millete anlata-
mazlar, dünyaya anlatamazlar. Türkiye’nin 
AK Parti iktidarıyla bütün dünyada ne 
kadar büyük bir saygınlığa ulaştığını bu 
millet yaşayarak gördü. 70 milyon insa-
nımızın talebi doğrultusunda enflasyon 

düştü. 70 milyon insanımız, 5 yıl boyunca 
büyümenin semeresini her alanda, her 
yerde gördü. Bütün şehirlerimizde, bütün 
köylerimizde, bütün ilçe ve beldelerimizde 
bir imar ve inşa hareketi başladı. 

İnternette bir tuşa dokunduğu zaman ar-
tık hangi rakamların nereden nereye geldi-
ğini bu ülkenin çocukları dahi görebiliyor. 
Eski günlere dönüş özlemi duyanların ha-
yalleri beyhudedir. O günler geride kaldı. 
Artık bilgi çağındayız ve bu yarışta dün-
yanın hızla ilerleyen ülkeleri arasındayız. 
Türkiye’nin kaynaklarını Türkiye’ye nasıl 
kazandırdığımızı bundan böyle kimse giz-
leyemez. İhaleye fesat karıştıran siyaset, 
hortumcu siyaset tasfiye olmasaydı buraya 
gelemezdik. Meclisin tıkandığı, Bakanlar 
Kurulu’nun toplanamadığı koalisyon gün-
lerini yeni nesillere anlatamazlar. Bütün 
okulları dünyanın bilgisine açılmış bir 
Türkiye’de kimse istikrarsızlığı kabul et-
mez. 

Millet sevgisinin ölçüsü, millete hizmettir. 
Millet sevgisinin ölçüsü, milli iradeye sa-
hip çıkmaktır. Ülke sevgisinin ölçüsü, ül-
keyi daha çok adalete, daha çok özgürlüğe 
kavuşturmaktır. Milletsiz bir milliyetçilik, 
halksız bir halkçılık, toplumsuz bir top-
lumculuk olamaz. Düne kadar “biz merkez 
sol partisiyiz”, “biz merkez sağ partisiyiz” 
diyenlerin kendilerini dünyanın merkezi 
gördüklerini, kendilerini ne vazgeçilmez 
saydıklarını bu millet gözüyle gördü. Ban-
ka soyguncularının bu ülkeye ödettiği ma-
liyeti de o maliyetler tahsil edildiğinde bu 
ülkenin nasıl şaha kalktığını da bu ülkenin 
her vatandaşı iyi biliyor artık. Buradan 
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geriye gidiş olmayacaktır. Çok daha ileri 
kazanımlar için, çok daha büyük ideallerle 
ülkemizi ileriye götüreceğiz. 

Çocuklarımızın gözündeki ışığın artması 
için, gençlerimizin Türkiye’ye ait olmaktan 
ve bu ülkenin evladı olmaktan her zaman 
onur duymaları için, 70 milyon vatanda-
şımızın huzur ve mutluluğu için daha çok 
koşacağız. Millet olarak, AK Parti hüküme-
ti olarak her türlü provokasyonu, tuzağı, 
kriz özlemini bertaraf edecek kudretteyiz. 
Kimse, siyaseti siyaset dışı unsurlarla ve-
sayet altına alamaz. Kimse, demokrasiyi 
gölgeleyemez. Kimse, Türkiye’de yeni zaaf 
alanları oluşturabileceğini vehmederek bu 
ülkenin kardeşlik iklimini, huzur iklimini 
bozamaz. Türkiye’nin Başbakanı olarak 
diyorum ki, her bir vatandaşım huzur ve 
güven içinde olsun. Metanetimizi, vakarı-
mızı, birlik ve beraberlik ruhumuzu koru-
mamız halinde, kardeşliğimizi derinleştir-
memiz halinde, kimsenin, hiçbir gücün bu 
iradeyi yaralaması mümkün değildir. 

Şehit kanlarıyla sulanan bu bereketli top-
raklar ilelebet bizimdir, buradaki kardeş-
liğimiz daimidir. Birbirimizin hukukunu 
sonuna kadar koruyacağız. Bir tek şehidi-
mizin bir damla kanını 550 milletvekilli-
ğine değişmeyecek kadar bu ülkeye, bu va-
tana aşkla bağlı bir siyasi kadroyuz. Evet, 
birilerinin duyması için bir tez daha tekrar 
ediyorum: Bir tek damla şehit kanını 550 
milletvekilliğine değişmem, değişmeyiz. 
Şahadet gibi ulvi bir mertebeyi bu ülkede 
yeni bir ayrışma vesilesi kılmak isteyenle-
re “yazık, çok yazık” demekten başka söyle-
yecek söz bulamıyorum. Şehit cenazelerini 

kendi siyasi sembollerini sergileyecekleri 
birer kampanya unsuru haline getirmek is-
teyenler bilerek ya da bilmeyerek bu ülke-
ye, bu vatana, bu bayrağa karşı büyük bir 
kötülük planının parçası haline geliyorlar. 
Cami avlularını siyaset ve slogan meydanı 
haline getirmek, şehit cenazelerini siyasi 
istismar malzemesi haline getirmek milli 
ve manevi değerlerimize tek kelimeyle 
“kötülük” yapmaktır. Siyaset yapmanın, 
muhalefet yapmanın yeri seçim meydan-
larıdır, cenaze törenleri birlik, beraberlik 
ve dayanışma yerleridir. Aziz şehitlerimizi 
minnetle, rahmetle anıyoruz. Onların ema-
netlerine sadakatle hizmet etmek için biz 
buradayız. 

Terörle mücadele konusunda yapılması 
gereken ne varsa bugüne kadar olduğu 
gibi bundan sonra da aynı kararlılıkla ve 
azimle yapılacaktır. Bu millete kasteden 
hiç kimse, bu milletin evlatlarına silah 
çeken hiçbir örgüt, bu milletin huzur ve 
selametini bozmaya çalışan hiçbir anlayış 
amacına ulaşamayacak, bu aziz milleti aciz 
düşüremeyecektir. Herkes, tüm vatandaş-
larım emniyet içinde olsun. Herkes, tüm 
vatandaşlarım tam bir özgüven içinde ol-
sun. Biz, hiçbir vatandaşımızın samimiye-
tinden, sadakatinden şüphe duymuyoruz. 
Çünkü biliyoruz ki, bugün Türkiye’nin ih-
tiyacı, Türkiye’nin özlemi ayrılık siyaseti, 
hizip siyaseti, zümre siyaseti, kavim ve ka-
bile siyaseti, sınıf ve bölge siyaseti, mezhep 
ve meşrep siyaseti değildir. Türkiye’nin 
özlemi birlik siyasetidir, milleti bir bütün 
olarak kucaklama siyasetidir, Türkiye’nin 
her bölgesini aynı ruhla sahiplenme siya-
setidir. 
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Değerli arkadaşlar…

Şimdi Türkiye, demokrasisini daha çok 
geliştirmek için seçime gidiyor. AK Par-
ti 22 Temmuz seçimlerine hazırdır. AK 
Parti milletin sinesine gitmeye, millete 
hesap vermeye, milletin önüne gelecek 
hedeflerini koymaya hazırdır. İnanıyoruz 
ki, 22 Temmuz seçimleriyle Türkiye kaza-
nacaktır, milli irade kazanacaktır, Türkiye 
demokrasisi kazanacaktır, istikrar ve gü-
ven kazanacaktır. Milletimizin kararı şim-
diden hayırlı olsun. Allah, milletimize ve 
devletimize zeval vermesin. Durmak Yok, 
Yola Devam! Herşey Türkiye İçin… Sağ 
olun, var olun; Allah’a emanet olun.
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Değerli yol arkadaşlarım, değerli kardeşle-
rim… Sizleri en kalbi muhabbetlerimle se-
lamlıyorum. Bu buluşma vesilesiyle sizlerle 
bir araya gelme imkanı bulduğum için özel-
likle mutluyum. Çünkü sizler beş yıla yakın 
bir zaman içinde Türkiye’yi karanlıklardan 
aydınlıklara taşıyan büyük değişim atılımı-
nın mimarları, sancaktarları arasında yer 
aldınız. 

B u  g e ç e n  z a m a n  z a r f ı n d a  T B M M , 
Türkiye’nin geleceği adına son derece 
hayati kararlara imza atmış, milletimize 
mutlu ve müreffeh bir geleceğin kapıla-
rını açmış, gelecekte milletimizin hayırla 
yad edeceği çalışmalar yürütmüştür. 
Türkiye’nin bugün siyasette, ekonomide, 
yönetim anlayışında, sağlıkta, eğitimde, 
üretim sektörlerinde, sosyal ve kültürel 
alanlarda elde etmiş olduğu her kazanım-
dan alınacak en büyük gurur payı size 
aittir. 3 Kasım 2002 Türkiye için aydınlığa 
giden yolda bir milat olmuştur. AK Parti 
iktidarının ürettiği sinerjiyle Türkiye bir 
krizler ülkesi olmaktan hızla çıkarak bir 
fırsatlar ülkesi, bir umut ülkesi haline 

geldi. Bütün bunlar sadece 4.5-5 yıllık bir 
zaman içinde oldu. AK Parti iktidarında 
temayüz eden değişim ruhunun bir sonu-
cu olarak Türkiye yeniden muasır mede-
niyet seviyesinin ötelerini hedef alan bir 
gelişme dinamizmi kazandı. Bu dinamizm 
Türkiye’yi iki binli yılların yıldız ülkesi 
haline getirmeye yetti. Bundan sonra ülke-
mizin ufkunu çok daha aydınlık, yolunu 
da çok daha fazla açık görüyoruz. Hayalini 
kurduğumuz büyük ve güçlü Türkiye he-
define çok yakınız, inşallah o günleri de 
hep birlikte göreceğiz. 

Değerli yol arkadaşlarım… 

AK Parti, kısa sayılabilecek geçmişine 
rağmen, Türkiye’nin son yıllarına damga-
sını vurmuş ve nihayet hükümet olarak da 
ülkemizin en sıkıntılı dönemlerinde göre-
vini bihakkın yapmış, milletimizin büyük 
desteğiyle Türkiye’yi uçurumun kıyısından 
çekip almış bir partidir. Kurulduğu günden 
bugüne fikirleriyle, demokrasiye bağlılığıy-
la, temsile ve siyasi katılıma olan inancıyla, 
yeniliklere ve dünyaya açık vizyonuyla mil-

AK Parti Milletvekilleri Ile 
Toplantı

Ankara | 14 Haziran 2007
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letimizin beklentilerine tercüman olmuş 
bir parti. İnanıyorum ki, aynı zamanda 
Türk siyasetinin yüz akı, medar-ı iftiharı 
olan bir parti. 

Yakasında AK Parti rozeti, gönlünde mem-
leket aşkı taşıyan her arkadaşımızın mil-
letimiz nezdinde yüzümüzü ağartan bu 
tablonun ortaya çıkmasında payı var. Ama 
en büyük pay duvarlarında “Hakimiyet 
Kayıtsız Şartsız Milletindir” yazan Millet 
Meclisi’nde milletin vekilleri olarak büyük 
bir gayret ve fedakarlıkla yürüttüğünüz 
çalışmaların, dirayet ve liyakatinizindir. 
Sizler, bu milletin kendilerine temsilci ola-
rak seçmekten, Türkiye’nin bugününü ve 
yarınlarını emanet etmekten asla pişman-
lık duymadıkları vekiller oldunuz. Sizlere 
bu vesileyle milletim adına en samimi 
şükranlarımı ve takdirlerimi bir kere daha 
ifade etmek istiyorum. Türkiye’nin 3 Kasım 
2002’den başlayan ve bugüne kadar gelen 
değişim süreci, inanıyorum ki, dünyanın 
zirvesinde parıldayan aydınlık Türkiye’nin 
mayalandığı dönem olacaktır. Sizler, AK 
Parti siyasetinin temsilcileri olarak geçen 
zaman zarfında sadece milletimizin güve-
nini kazanmakla kalmadınız, aynı zamanda 
siyasetin üstündeki güvensizlik bulutla-
rını dağıtmayı da başardınız. Bugün hala 
milletin emanetini hakkıyla taşımanın, 
demokrasinin onurunu, ağırlığını sada-
katle, kararlılıkla korumanın, Türkiye’nin 
menfaatlerini küçük siyasi hesaplara kur-
ban etmemenin mücadelesini veriyor, mil-
letimize yakışan bir duruş sergiliyorsunuz. 
Milletimizin gönlündeki yerinize yaraşır bu 
asil, bu onurlu duruşunuzu özellikle tebrik 
ediyorum. Zira biz, hangi makam ve mevki-

de olursak olalım, milletimizin gönlündeki 
yerimizi en büyük şeref olarak görmüş ve 
bu gerçeği en başta ilan etmiş bir kadroyuz. 

Değerli arkadaşlarım… 

İlk günden beri söylediğimiz gibi, bizim 
siyasetimiz insan öncelikli, insan odaklı bir 
siyaset. Biz, siyaset yapalım diye insani has-
sasiyetlerini kaybedenlerden olmayacağız. 
Siyaseti her zaman uzun yol koşusu olarak 
tanımladık ve bu yolda omuz omuza, gönül 
gönüle olduk. Bizim sizlerle beraberliğimiz 
bir menfaat beraberliği değil, bir gönül 
beraberliğidir, bir dava arkadaşlığıdır. Bu 
yolculuktaki birlikteliğimiz devam ediyor, 
devam edecek. Tökezlemeden, istikameti-
mizi değiştirmeden millet yolunda milletle 
beraber yürümenin hazzını hiçbir şeye de-
ğişmeyeceğiz. 

Bizi tanımayanlar başka türlü düşünmekte, 
bizim birlikteliğimizi kendilerine göre yo-
rumlamakta özgürdür, ama biz bir büyük 
dert taşıyoruz. Son birkaç ay içinde ülke-
mizin nasıl bir değişim yaşamakta oldu-
ğunu anlayamayan, milletin gündeminin 
gerisinde kalan bir kısım çevreler, maalesef 
hepimizi üzen birtakım sıkıntılı hallerin or-
taya çıkmasına sebebiyet verdiler. Sizlerle 
birlikte yola çıktığımızda Türkiye çok daha 
sıkıntılı günler yaşıyordu. Milletimizin 
diliyle “sabahın sahibi var” dedik ve yola 
çıktık. Sabırla, sebatla, dayanışmayla büyük 
zorlukları birlikte aştık. Son birkaç ayda, 
milli irade ile önemli dönemeçlerden geçti 
ve yeniden milletin tayin ettiği yol belirle-
yici oldu. Ne yazık ki, muhalefet partileri 
hukuka, demokrasiye, milli iradeye bağlı-



19

Yeni Türkiye Vizyonu | Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda-4

lıklarını gösteremediler. Sonuçta, daha se-
çim bile olmadan bazıları tasfiyeye uğradı. 
Milletin kendilerine verdiği temsil görevini 
yerine getirmekten kaçan bu siyaset erbabı, 
Cumhurbaşkanlığı seçimine gölge düşüre-
rek demokrasiye karşı bir ayıba imza attılar. 
Onları milletimize havale ediyorum. 

Ancak Türkiye’nin bugün birkaç ay öncesin-
den farklı bir noktada olduğu bir gerçektir. 
Bu noktada milletin oyuna başvurmak, son 
birkaç ayda yaşananları, ortaya konan anti-
demokratik davranışları, köhne zihniyetleri 
milletimizin şaşmaz terazisinde tartmak 
kaçınılmaz hale gelmişti; biz de tereddüt 
etmeden bu yönde karar aldık. Yakında fark 
ortaya çıkacaktır, millet herkese adil şekilde 
hükmünü verecektir, bundan asla şüphe 
etmiyoruz. Yüce milletimiz, “Hakimiyet Ka-
yıtsız Şartsız Milletindir” ilkesine gönülden 
inananlarla, “Cumhurbaşkanını halk seçer-
se sıkıntı doğar” diyen zihniyetleri, siyasi 
iktidarla devletin iktidarını birbirinden ayı-
racak kadar totaliter anlayışları birbirinden 
ayıracak dirayete fazlasıyla sahiptir, buna 
da sonuna kadar inanıyoruz. 23 Temmuz 
2007 sabahı,  Türkiye’nin gerçeklerinin ne 
olduğunu herkes görecektir. 

Değerli milletvekilleri… 

Bu sıkıntılı süreç boyunca, sizlerle birlikte 
oldukça yoğun bir tempoda çalışmalarımızı 
sürdürdük. Biliyorsunuz, Cumhurbaşkanlı-
ğı seçimi oylamaları, seçimin ilanı, Anayasa 
değişimi ile ilgili Meclis çalışmaları ve 
adaylık sürecinde çok yoğun, doğası gereği 
kolay olmayan kararlar vermemiz gerekti. 
Gönlümüz isterdi ki aldığımız her kararı 

bütün ayrıntılarıyla birlikte, daha geniş mü-
zakerelerle ele alalım ve her birinizin çok 
değerli görüşleriyle hareket edelim. Ancak 
Türkiye’nin kendine özgü sıkıntıları oldu-
ğunu zaten biliyorsunuz, her zaman arzula-
dığımız şartlar oluşmayabiliyor. Ancak bu 
noktada siz kardeşlerimden samimiyetle 
beklediğim bir şey var, bu zor süreçte ver-
diğimiz her kararı ülkemizin, milletimizin, 
partimizin hayrına olacağına inandığımız 
şekilde verdik. Hepimiz insanız ve hiçbi-
rimiz hatadan, yanlıştan beri değiliz. Bu 
kadar yoğun, bu kadar yüklü çalışmalar 
içinde bir değil, birçok hata yapmış olma 
ihtimalimiz vardır. Hatta hiç istemediğimiz 
halde, gönlünü alamadığımız arkadaşla-
rımız da olmuştur. Bu noktada tüm yol 
arkadaşlarımdan ricam, bizi omzumuzdaki 
millet emanetiyle birlikte düşünmeleri ve 
haklarını helal etmeleridir. Bunu özellikle 
rica ediyorum. 

Bizim bazı kararları verirken fotoğrafın 
tamamına bakmak mecburiyetinde ol-
duğumuzu, bazen gerektiği için, bazen 
başka seçeneğimiz olmadığı için, bazen de 
Türkiye’nin hayrını bu şekilde gördüğümüz 
için hareket ettiğimizi biliyorsunuz. Biz, 
hiçbir zaman kendi kişisel öykülerimizi ül-
kemizin kaderinin önüne almadık, almayız. 
Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum; 
çünkü bu yolda hayli tecrübesi olan bir 
kardeşiniz olduğumu biliyorsunuz. Bizim 
öykümüz milletimizin öyküsü; bizim yürü-
yüşümüz, üslubumuz, milletimizin yürüyü-
şü ve üslubudur. 

Ben, 3 Kasım 2002 tarihinde milletimizin 
seçerek TBMM’ne gönderdiği tüm AK Par-
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tili milletvekili arkadaşlarımdan, küçük bir 
iki istisna dışında son derece memnunum, 
milletim adına da kendilerinden razıyım. 
İsterdim ki, mecliste de aynı şekilde yola 
devam edebilelim. Bu durum milletimizin 
emanetini aynı aşk ve şevkle taşımayaca-
ğımız, birlikte yola devam etmeyeceğimiz 
anlamına gelmiyor. Birlikteliğimiz, aşkımız, 
heyecanımız zerre kadar eksilmeden devam 
edecek. AK Parti’nin toplumsal merkezde 
her kesimin temsilcisi olduğunu, kollarını 
daha çok açtığını, daha çok gönül kazanmak 
sevdasında olduğunu sizler de biliyorsunuz. 
Çünkü AK Parti, yine üzülerek ifade ediyo-
rum ki, Türk siyaseti içinde demokrasiyi, 
milletin iradesini, toplumun tercihlerini, 
Türkiye’nin değerlerini, aydınlık geleceği-
mizi savunmak noktasında tek irade haline 
gelmiştir. Bugün bir yanda değişimi savunan 
AK Parti var; diğer yanda değişime karşı 
statükoyu savunanlar, Türkiye’yi içine ka-
patmaya, dünyadan kopartmaya çalışanlar 
var. Bir yanda en sıkıntılı zamanlarda bile 
demokratik duruşunu kaybetmeyen AK Par-
ti var, diğer yanda kendi menfaatleri öyle ge-
rektirdiğinde ya da demokrasiyi savunmak 
zora girdiğinde dümeni hemen başka taraf-
lara kıranlar var. Biz, seçim meydanlarında 
milletimizin karşısına alnımız ak, başımız 
dik çıkacağız. Millete güvenmeyenlerin, mil-
letin tercihlerine itibar etmeyenlerin, millet 
iradesini hafife alanların milletin karşısına 
hangi yüzle çıkacağını da sizlerin takdirinize 
bırakıyorum. 

Değerli arkadaşlarım…

Adaylık sürecinde verdiğimiz kararlar, 
yaptığımız tercihler noktasında her birini-

zin görüşlerini ve eleştirilerini saygıdeğer 
buluyorum, önemli buluyorum. Elimizden 
geldiğince teşkilatımızda, kamuoyunda or-
taya çıkan eğilimleri dikkate almanın gay-
reti içinde olduk. Öte yandan AK Parti’nin 
kuruluşunda da hedeflerimiz arasında olan 
Türkiye’yi bir bütün olarak kucaklamak, en 
geniş demokratik katılımı ve temsili sağla-
mak, bu ülkede yaşayan herkesin sesi olmak 
noktasında da bir adım daha ileri gitmemiz 
gerekiyordu. Temel hedefler, demokrasinin 
vazgeçilmez değerleri ve Türkiye’nin gele-
ceği açısından bizimle aynı hassasiyetleri 
taşıyan, bizimle aynı ideallere inanan çok 
geniş bir yelpazeden çok değerli dostlarımı-
zı bu çatı altında toplamamız şarttı. Neden 
şarttı? AK Parti’nin bütün değerleriyle, 
bütün kültürel zenginlikleriyle, bütün fel-
sefi fikri derinlikleriyle, bütün medeniyet 
değerleriyle Türkiye’nin partisi olduğu için 
şarttı. Türk siyasetinin diğer aktörlerinin 
statükonun tarafına geçerek, AK Parti’yi 
Türkiye’nin toplumsal merkezinde tek başı-
na bıraktığı için şarttı. Farklı fikirlerin, fark-
lı bakış açılarının, farklı hassasiyetlerin, 
farklı zenginliklerin Türkiye’nin geleceği 
açısından göz ardı edilemeyecek birikimler 
barındırdığının farkında olduğumuz için 
şarttı. AK Parti bugün işte bu zenginleşmeyi 
sağlayarak, daha güçlü bir zemine basmaya 
çalışıyor. Demokrasiye, hukuk devletine 
ve toplumumuzun medeniyet değerlerine 
gönülden inanarak AK Parti’ye bel bağla-
yan milyonlarca vatandaşımızın ümitlerini, 
beklentilerini kırmamak, gelecek heyeca-
nını boşa çıkarmamak, milletimizin po-
tansiyellerini heba etmemek için AK Parti 
güçlenmeye, tazelenmeye mecburdur. 5 
yıldır Türkiye’nin menfaatlerini nasıl her-
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şeyin üzerinde tuttuysak, bugün de sadece 
Türkiye’nin, sadece bu aziz milletin men-
faatlerini merkeze alarak hareket etmek 
zorundayız. 

Değerli arkadaşlarım…

Önümüzdeki dönemde bazı arkadaşlarımı 
TBMM çatısı altında göremeyecek olmak 
beni derinden üzüyor. Şundan emin olunuz 
ki, bu sonucu sadece aritmetik bir mecbu-
riyet ortaya çıkarmıştır. Bu ülkeye olan sev-
danızı, milletimize hizmet aşkınızı bilerek, 
bu gönül zenginliğinize güvenerek bazı ar-
kadaşlarımdan fedakarlık istedik. Sizlerin 
zamanı geldiğinde, şartlar gerektirdiğinde 
böyle görevlerden fedakarlık etmenin de 
bir hizmet olduğunu bilecek gönül zengin-
liğine fazlasıyla sahip olduğunuzdan da 
eminim. Her birinizin zor zamanlardaki ka-
dirşinaslığını, fedakarlığını anlatacak yüz-
lerce örnek verebilirim. Sizlerle Türkiye’nin 
yollarını arşınladık, sizlerle uzun mesafeler 
kat ettik. Tüm kardeşlerimi minnetle, şük-
ranla anıyorum. 

Bu millete hizmet etmenin, bu ülkeye 
faydalı olmanın AK Parti siyaseti içinde 
Türk siyasetine, Türk demokrasisine, fikir 
hayatımıza katkılar sağlamanın birçok 
yolu var. Biz bu geldiğimiz noktayı asla 
bir ayrılık noktası olarak görmüyoruz, 
yeni bir hareket noktası olarak görüyoruz. 
Bizim gönlümüzden geçeni siz, sizin gön-
lünüzden geçeni biz gayet iyi biliyoruz. 
Bu ülke için her seviyede, her makamda, 
her alanda daha yapacak çok hizmetimiz 
var. Bugün bazı kardeşlerimizle bir nöbet 
değişimi yaşıyoruz, yarın nöbetler yeniden 

değişecektir. Nöbet değişikliği sadece mil-
letvekilliklerinde değil, diğer kademelerde 
de olabilir. Bugün milletvekili olarak görev 
yapan arkadaşlarımdan bir kısmı yarın baş-
ka kademelerde, başka görevlerde nöbeti 
üstlenebilirler. Önemli olan Türkiye’nin 
ilerlemesi, Türkiye’nin muasır medeniyet 
seviyesinin ötelerine doğru yolculuğunu 
sürdürmesidir. 

AK Parti çatısı altında kendi menfaati için 
siyaset yapan tek bir arkadaşımın bulun-
duğuna inanmıyorum. Beş yıl boyunca AK 
Parti çatısı altında sadece milletin menfa-
ati için, Türkiye’nin menfaati için siyaset 
yapıldığını defalarca gösterdiniz. Bugün 
aynı olgunluğu, aynı vakarı Türk siyase-
tine örnek olacak şekilde bir kere daha 
gösteriyorsunuz. “Biz beraber yürüdük bu 
yollarda, beraber ıslandık yağan yağmurda” 
dediğimizi bundan sonra da unutmayaca-
ğız. Bu beraberlikle gönül beraberliğini, 
Türkiye sevdasını, hizmet aşkını kastettiği-
mizi yaşadığımız müddetçe göstereceğiz. 
Hep beraber, bize nerede görev düştüyse 
orada azami gayretle çalışarak Türkiye’nin 
değişimini tamamlayacağız, milletimizin 
beklentilerini gerçeğe dönüştüreceğiz. AK 
Parti Türkiye’nin umududur, bu umudu 
canlı tutmak için hepimiz aynı heyecanla, 
aynı kararlılıkla, aynı vakar ve ciddiyetle ça-
lışmaya devam edeceğiz. Her arkadaşımın 
bu şuurda olduğuna gönülden inanıyorum. 
Önümüzdeki seçim sürecinin Türkiye’ye 
hayırlar getirmesini temenni ediyor, deste-
ğiniz, muhabbetiniz, yol arkadaşlığınız için 
şükranlarımı sunuyorum.
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Değerli arkadaşlar, değerli basın mensup-
ları… Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Türkiye, 22 Temmuz’da genel seçime gidi-
yor. 3 Kasım seçimlerinde milletimizden 
aldığımız yetkiyi 5 yıldır onurla taşıyor, 
milletimize layık olabilmek için gece 

gündüz demeden aynı aşkla çalışıyoruz. 
Şimdi yine meşruiyetin tek kaynağı olarak 
gördüğümüz milletimize gidiyor, milli 
iradenin vereceği güçlü yetkiyle 5 yıl daha 
Türkiye’nin ve Türk insanının hizmetine 
talip oluyoruz. 22 Temmuz’da yaşayaca-
ğımız genel seçim, AK Parti için milletten 

AK Parti Genel Merkezi’nde 
Seçim Beyannamesi’nin 

Açıklanması

Ankara | 24 Haziran 2007
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aldığı vekaletin yenilenmesi, milletten al-
dığı güç ve desteğin tazelenmesi anlamını 
taşıyacaktır. Siyasetinin merkezine insanı 
yerleştiren AK Parti, “İnsanı yaşat ki, dev-
let yaşasın” anlayışıyla yola çıkmıştır. Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün “Millete efen-
dilik yoktur, hizmet etmek vardır,” sözü, 
bizim insan ve hizmet odaklı siyasetimizin 
özünü oluşturmaktadır. 

Siyasetinde tutarlılığı ve sürekliliği önem-
seyen AK Parti seçim beyannamesiyle 
5 yıllık tecrübe, birikim ve kazanımları 
geliştirerek yeni bir aşamaya geçirmeyi 
amaçlamaktadır. Bu beyannamemiz, parti 
programımızın yeni bir açılımı, daha ön-
ceki seçim beyannamemizin güncellenmiş 
ve geliştirilmiş hali, acil eylem planımız-
da söz verip, Hükümet programımızda 
gerçekleştirdiğimiz uygulamaların bir 
devamı olarak da görülebilir. 2002’den bu 
yana uyguladığımız yapısal dönüşümlerin 
kararlılıkla sürdürülmesi fikrine dayanan 
bu beyannamemiz 2013 hedeflerimize ve 
Cumhuriyetimizin 100. Kuruluş yıldönü-
münü kutlayacağımız 2023 hedeflerimize 
de ışık tutmaktadır. 

Bu Beyannamemizin de temelini insanı-
mızı yüceltmek, ülkemizi kalkındırmak, 
devletimizi güçlendirmek oluşturmak-
tadır. Beyannamemiz aynı zamanda top-
lumsal merkezi temsil eden, Türkiye’yi 
bir ve bütün olarak kucaklayan siyaset 
anlayışımızın bir ürünüdür. Geniş bir ekip 
tarafından hazırlanan ve oluşturulan ko-
misyonlarda istişare edilerek şekillenen 
Beyannamemiz 2002 seçimlerinden bu 
yana yaptıklarımızı, yeni dönemde yapa-

caklarımızı ve temel politik yaklaşımları-
mızı iktidar sorumluluğunu yansıtacak bir 
şekilde ortaya koymaktadır. 

Şimdi sizlere Beyannamemizde ele aldığımız 
konuları özetle aktarmak istiyorum: Birinci 
bölümümüz Demokrasi ve Hukuk Devleti. 

Cumhuriyetimiz’in 100. yılına yaklaşır-
ken, ülkemiz sivil bir uzlaşma Anayasasını 
hak etmektedir. Partimiz, yeni Anayasanın 
devlet-toplum-birey arasındaki ilişkileri 
hak, özgürlük ve sorumluluk temelinde 
düzenleyen bir toplumsal sözleşme niteli-
ğinde olmasından yanadır. Yeni Anayasa, 
Cumhuriyetimizin değiştirilemez temel ni-
telikleri olan demokratik, laik ve sosyal hu-
kuk devleti ilkelerini daha da pekiştirmeli, 
bireylerin haklarını en etkili şekilde koru-
malı, temel hak ve özgürlükleri İnsan Hak-
ları Evrensel Beyannamesi’nin ve Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesi’nin getirdiği ilke 
ve standartlarda güvence altına almalıdır. 
Hazırlanacak yeni Anayasa, kısa, öz ve açık 
olmalı; yasama, yürütme ve yargı erkleri 
arasındaki ilişkiler parlamenter sistemin 
kuvvetler ayrılığı esasına göre açık ve net 
olarak anlatılmalı; bu çerçevede Cumhur-
başkanının konumu ve yetkileri yeniden 
tanımlanmalı; temsili demokrasiden ka-
tılımcı demokrasiye geçiş sağlanmalıdır. 
Yeni Anayasa en geniş toplumsal uzlaş-
mayla hazırlanmalıdır. 

İnsanı siyasetinin merkezine yerleştiren 
AK Parti, insan hak ve özgürlüklerini vaz-
geçilemez önemde görmektedir. Önümüz-
deki dönemde temel hak ve özgürlükler 
alanındaki yasal çalışmalar ve uygulamaya 
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dönük adımlar hızlandırılacaktır. “Sıfır To-
lerans” anlayışı çerçevesinde işkence, ka-
yıp, gözaltında ölüm, faili meçhul cinayet 
gibi demokratik hukuk devletinde kabul 
edilemez insan hakları ihlallerinin üzerine 
şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra 
da büyük bir kararlılıkla gidecektir. 

Hukuk devletinin temeli “Adalet İlkesi”dir. 
Yargının görevi, hukuki denetim yapmak-
tır. Hukuki denetim yerine, yerindelik 
denetiminin yapılması yargının siyasal-
laşması anlamına gelir. Yargı görevini ya-
parken bağımsız olduğu kadar tarafsız da 
olmalıdır. Bağımsız ve tarafsız yargı, ada-
leti sağlamanın ön şartıdır. Önümüzdeki 
dönemde modern bir örgütlenme, yeterli 
sayıda personel ve fiziki imkanların sağ-
lanmasıyla ceza ve tutukevlerinin kalan 
sorunları da çözülecektir. Bu çerçevede; 
infaz hizmetlerinde, tutuklu ve hükümlü-
lerin kaldığı mekanlar ayrılacak, ceza infaz 
kurumlarının personel ve fiziki alt yapı 
yetersizlikleri giderilecektir. 

Siyasal yaşamın demokratikleşmesi için 
Anayasa’dan başlayarak ihtiyaç duyulan 
bütün yasalarda gerekli düzenlemeler 
yapılacaktır. Siyasi partilerin hesapları 
ve adayların harcamalarına saydamlık ve 
denetlenebilirlik getirilmesi için Parti Gru-
bumuz tarafından TBMM’ye verilen Ka-
nun Teklifi yasalaştırılacaktır. Parti Gru-
bumuz tarafından TBMM’ye teklif edilen 
ve Meclisin gündeminde bulunan “Siyasi 
Etik ve Mal Beyanı” ile ilgili düzenleme 
yasalaştırılacaktır. Partilerin içyapılarının 
demokratikleşmesi ve üyelik hukukunun 
geliştirilmesine önem verecektir. 

Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı ekono-
mi alanında büyük başarılar elde etmiştir. 
Hedefimiz, 2013 yılında; kişi başına geliri 
10 bin doları (satın alma gücü paritesine 
göre 15 bin doları) geçmiş, milli geliri 800 
milyar dolara ulaşmış, enf lasyonu “dü-
şük tek haneye” indirmiş, işsizlik oranını 
daha da düşürmüş, ihracatı 200 milyar 
doları aşmış, daha güçlü ve müreffeh bir 
Türkiye’dir. 

Önümüzdeki döneme yönelik maliye po-
litikamız şöyle özetlenebilir: AK Parti ikti-
darı makroekonomik istikrarın ve büyüme 
performansının sürdürülmesi amacıyla 
sağladığı mali disiplini devam ettirecek-
tir. Gelecek yılların bütçeleri Partimizin 
ekonomi ve kamu maliyesi politikalarına 
uygun olarak tam bir kararlılık ve mali 
disiplin anlayışı içinde uygulanacaktır. 
Böylece, enflasyon oranının daha da aşa-
ğıya çekilmesi, cari açığın kontrol altında 
tutulması ve kamu borç stokunun milli 
gelire oranının daha da azaltılması sağla-
nacaktır. Bunun yanında; vergi mevzuatını 
sadeleştireceğiz. Kayıtdışı ekonomi, yol-
suzluk ve karapara ile mücadeleyi sürdü-
receğiz. Belge düzeninin oturtulmasındaki 
en büyük engel olan damga vergisi başta 
olmak üzere işlemler üzerindeki vergileri 
kademeli olarak kaldıracağız. Yatırımların 
ve istihdamın desteklenmesine yönelik po-
litikalar çerçevesinde istihdam üzerindeki 
vergi ve benzeri yüklerin düşürülmesine 
yönelik düzenlemeler yapacağız. Kayıt-
dışıyla mücadele kapsamında işveren 
üzerindeki vergi, prim ve benzeri yükleri 
azaltacağız. 
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Finansal hizmetlerde yeni dönemde; özel-
likle KOBİ’lere, kayıtlı sisteme geçmeleri 
ve iyi yönetişim ilkelerini uygulamaları 
için gerekli her türlü desteği vereceğiz. 
Basel II Standartları’na kademeli geçiş 
sağlayacağız. Aracılık maliyetleri üze-
rindeki vergi yüklerini (BSMV, KKDF) 
kademeli olarak düşüreceğiz. Yasasını 
çıkardığımız ipotekli konut sistemini uy-
gulamaya geçireceğiz. 

Dönemimizde Sanayi Stratejisi Dokümanı 
ve KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı hazır-
lanarak uygulamaya konmuştur. Yeni 
dönemde ise sanayide stratejik kararların 
alt yapısını oluşturacak olan Sanayi Bilgi 
Sistemi’ni geliştireceğiz. Genel sanayi stra-
tejimizi tamamlayacak bir şekilde, rekabet 
avantajımız bulunan otomotiv, beyaz eşya, 
makine ve elektronik gibi alanlarda sektö-
rel stratejiler hazırlayacağız. Teşvik politi-
kalarında köklü değişikliklere giderek böl-
gesel düzeyde teşviklere ağırlık vereceğiz. 
Araştırma ve geliştirme çabalarını teşvik 
edecek ve Teknoparklarda uzmanlaşma 
sağlayacağız. 

79 yılda dış ticaret hacmimizin ulaştığı 
nokta 87 milyar dolardı. 36 milyar dolar 
olan ihracatı 4.5 yılda 95 milyar dolara 
çıkarmış durumdayız. Bu yıl sonunda dış 
ticaret hacminin 250 milyar dolar olma-
sını bekliyoruz. 2012 sonundaki ihracat 
hedefimiz 200 milyar doları aşmak; ticaret 
hacminde 500 milyar doları yakalamaktır. 
Üç Deniz Projesi kapsamında Akdeniz, Ka-
radeniz ve Hazar Denizi ülkeleri ile serbest 
ticaret alanı oluşturma yönündeki çalış-
malarımıza devam edeceğiz. 

Yürürlüğe koyduğumuz 2023 Turizm 
Strateji Belgesi’ne uygun olarak turizm 
gelirimizi ve ülkemize gelen turist sayısını 
artırmayı planlıyoruz. 2002’de 13 milyon 
turist, 11.9 milyar dolar turizm geliri var-
dı. Bu yıl sonu itibarıyla 26 milyon turiste, 
21 milyar dolar turizm gelirine ulaşmış 
olacağız. 2008 yılı başından itibaren uy-
gulanmak üzere turizm sektöründe KDV 
oranını yüzde 18’den yüzde 8’e indirdik. 
Turizmi çeşitlendirerek, Türkiye’nin loko-
motif hizmet sektörü haline getireceğiz. 

Eğitimde 110 bin yeni derslik yaptık, 
önümüzdeki dönemde derslik sayısını 
artırarak, 30 kişilik sınıf ortalamasını 
Türkiye genelinde yakalamaya çalışacağız. 
İktidarımız süresince okullara 550 bin 
bilgisayar dağıtılmış, özel bilişim ve tek-
noloji sınıfları oluşturulmuş, bunlar için 
ADSL (hızlandırılmış) internet bağlantıları 
kurulmuştur. Ekonomik ve sosyal yoksun-
luk sonucu okula gidemeyen yaklaşık 1.6 
milyon evladımızın okula devam şartı ile 
ailelerine eğitim ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere düzenli yardım yapılmaktadır. Bu 
uygulamaya devam edeceğiz. Özellikle 
ailesi kırsal kesimde oturan dar gelirli 
gençlerimiz için 345 yeni ortaöğretim 
yurdu inşa edilip faaliyete sokulmuştur, 
yeni yurtların yapımını kararlılıkla sürdü-
receğiz. Cumhuriyet tarihimizde ilk defa 
iktidarımız döneminde, ilköğretim ve or-
taöğretimde her çocuğumuza ücretsiz ders 
kitabı verilmesi uygulaması başlatılmıştır. 
Bu uygulamaya aynen devam edeceğiz. 
Önümüzdeki dönemde 2013 hedefi olarak 
ilköğretimde yüzde 100, mesleki ve teknik 
eğitim dahil olmak üzere ortaöğretimde 
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yüzde 90 okullaşmayı gerçekleştireceğiz. 
2023 yılındaysa zorunlu eğitimi kademeli 
olarak 12 yıla çıkarmak ve orta öğretimde 
okullaşmada yüzde 100’e ulaşmak hede-
fimizdir. Okul öncesi eğitimde okullaşma 
oranında 2023 yılı hedefimiz yüzde 80 
oranına ulaşmaktır. Yüzde 28’den yüzde 
35’e çıkardığımız meslek okullarına kayıtlı 
öğrenci oranımızı yüzde 50’ye çıkaracağız. 
2023 yılı hedefimiz ise mesleki ve teknik 
eğitimin yüzde 60 oranına çıkarılmasıdır. 
Önümüzdeki dönem kredi ve burs miktarı 
enflasyon oranının üzerinde artırılacaktır. 

İktidarımız Sağlıkta Dönüşüm Programı’nı 
başlatmış ve başarıyla yürütmüştür. İktida-
rımız döneminde sağlık yatırımlarının hız-
la tamamlanmasına ağırlık verdik; 152’si 
hastane, 149’u hastane ek binası olmak 
üzere toplam 852 sağlık tesisini hizmete 
açtık. Hastane birleşmeleri, SSK’lıların 
serbest eczanelerden ilaç alabilmeleri, 
Bağ-kur ve SSK’lıların üniversite ve özel 
hastanelere sevksiz gidebilmeleri sağlıkta 
attığımız önemli adımlardır. 

Önümüzdeki dönemde, Sağlıkta Dönüşüm 
Programı’nı kararlılıkla sürdüreceğiz ve 
2013 yılı itibariyle büyük ölçüde gerçek-
leştirmiş olacağız. 18 yaşın altındaki ço-
cuklarımızın tamamının sağlık güvencesi 
altında olacağı Genel Sağlık Sigortası sis-
temi, AK Parti’nin Acil Eylem Planı’nda da 
yer alan en önemli projelerinden birisidir. 
TBMM’de kabul edilip kanunlaştığı halde 
Anayasa Mahkemesi’nin bazı maddele-
rinin iptal etmesi nedeniyle ertelenmek 
zorunda kalan bu sistemi 2008 yılında ha-
yata geçirmeye kararlıyız. Medula Projesi 

ile hastaneler ve Sosyal Güvenlik Kurumu 
arasında işlemler online olarak yapılabi-
lecektir. 2023 yılında sağlık sektöründeki 
insan kaynağı açığını büyük oranda kapat-
mış bir Türkiye hedefliyoruz. 

Her alanda olduğu gibi, çalışma hayatı 
konusunda da Adalet ve Kalkınma Partisi 
İktidarı güven ve istikrar getirmiştir. İş Ka-
nununu, önümüzdeki dönemin en önemli 
gündemi olmaya devam edecek olan istih-
dam politikalarımızı destekler bir anlayış-
la geliştireceğiz. İşsizlik Sigortası Fonu’nu 
istihdamı geliştirecek yatırımları özendir-
me ve insanımıza işgücü piyasasının ihti-
yaçları doğrultusunda beceri kazandırma 
amacıyla harekete geçireceğiz. Diğer yan-
dan, işsizlerimizin bu fondan daha kolay, 
daha uzun süreyle ve daha fazla yararlan-
masını sağlayacağız. 

İktidarımız döneminde, sosyal güven-
lik gibi temel bir alanda hayati önemde 
reformlar yaparak, dağınık yapıdaki üç 
sosyal sigorta kuruluşunun tek çatı altında 
toplanması rüyasını gerçekleştirdik. Ayrı-
ca emeklilik, sağlık ve primsiz ödemeler ve 
sosyal yardımlar alanında da çok önemli 
adımlar attık. Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Kanunu’nu çıkardık. Ana-
yasa Mahkemesi’nin bazı maddelerini 
iptali sebebiyle uygulama tarihini erteledi-
ğimiz bu reform tamamlandığında, uzun 
yıllardır cesaret edilemeyen köklü deği-
şiklikler gerçekleştirilmiş olacaktır. SSK’lı, 
Bağ-Kur’lu ve Emekli Sandığına tabi 
vatandaşlarımızın ücretlendirmelerinde 
“çalışanımızı enflasyona ezdirmeme” poli-
tikamızı sürdüreceğiz. 
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Yaklaşık 45 yıldan beri ülkemizin günde-
minde olan sosyal güvenlik reformunu 
bütün yönleriyle hayata geçirmeye karar-
lıyız. 2003-2006 döneminde toplam olarak 
14.8 milyar YTL sosyal yardım harcaması 
yapılmıştır. Vatandaşlarımızın acil ihti-
yaçlarını yerinde karşılamak için her il ve 
ilçemizde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakıfları’na gönderilen aylık 
periyodik yardımlar her yıl artarak devam 
edecektir. Ayrıca dönemimizde başlayan 
kömür yardımı ve diğer sosyal destekler 
artarak devam edecektir. 

Adalet ve Kalkınma Partisi, “güçlü birey, 
güçlü aile, güçlü toplum” inşasına yönelik 
bu politikalarını sürdürmeye kararlıdır. 
Kadın, çocuk ve yaşlılarımıza yönelik hiz-
metlerimiz artarak sürecektir. Sevgi Evleri 
Projesi hayata geçirilmiş, çocuklarımız aile 
ortamına yakın şartlarda oluşturulan Sevgi 
ve Çocuk Evleri’ne taşınmaya başlamıştır. 
2007 sonuna kadar çocuklarımızın yüzde 
40’ı bu sıcak ortamlara kavuşacaktır. 

Nitelikli, girişimci, özgüveni yüksek ve 
milli değerlerine sahip çıkan bir gençlik, 
ülkemizi hak ettiği yere taşıyacak temel 
varlığımızdır. AK Parti iktidarının ikinci 
döneminde gençliğin güçlendirilmesine 
yönelik çalışmalarımız aynı kararlılıkla 
devam edecektir. Gençlik Merkezleri’nin 
yurt sathına yayılması teşvik edilecektir. 
Üniversiteler ve diğer meslek kuruluşla-
rıyla işbirliği içinde kendi işini kurmak 
isteyen gençlerimize yeni fırsatlar sunula-
cak, her ile İş Kurma ve Geliştirme Merkez-
leri kurulması sağlanacaktır. 

AK Parti iktidarı döneminde, tam anlamıy-
la bir reform niteliğinde olan Özürlüler 
Kanunu, dünyadaki birçok ülkeye örnek 
olacak şekilde, toplumda özürlü bireyle-
rin onurunu ayağa kaldırmıştır. Adalet ve 
Kalkınma Partisi, önümüzdeki dönemde, 
özürlüler konusunda yaptığı reform ni-
teliğindeki düzenlemelerin en iyi şekilde 
hayata geçirilmesini sağlayacaktır. Özürlü-
lerin istihdamını artırmak amacıyla, özel 
sektörde çalışan özürlülerin sosyal sigorta 
primleri Hazine tarafından ödenecektir. 

Halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda, 
artan nüfusumuza ve işsizlerimize istih-
dam imkanı oluşturmak temel önceliğimiz 
olmuştur. İşsizlik Sigortası Fonu önü-
müzdeki dönem daha etkili kullanılacak, 
kullanım koşulları kolaylaştırılacaktır. Fon 
kaynakları, işsizlere verilecek desteklerin 
yanı sıra, istihdamı artırmak amacıyla 
geliştirilecek projelerde de kullanılacaktır. 
SSK işveren prim oranı, 2008 yılından beş 
puan ile başlamak üzere kademeli olarak 
indirilecektir. İşverenlerin zorunlu özürlü 
istihdamında SSK işveren prim tutarı Ha-
zine tarafından karşılanacaktır. Mesleki 
eğitimlerin başarısı göz önünde tutularak, 
işverenlerin talep ettiği alanlarda istihdam 
garantili mesleki eğitim programları yay-
gınlaştırılacaktır. Partimiz, ikinci iktidar 
döneminde, gençlerin kendi işlerini kur-
malarını özendirerek gençlerin istihda-
ma katılımını artıracaktır. Bu çerçevede 
Gençler İşadamı Oluyor Programı başla-
tılacaktır. İşgücü piyasasında İŞKUR’un 
tekel yetkisinin kaldırılarak özel istihdam 
bürolarının açılması sağlanacaktır. 
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Tarıma verilen toplam destekler, 2002 yı-
lında 1.8 milyar YTL iken, bu değer 2007 
yılında 5.3 milyar YTL düzeyine çıkarıl-
mıştır. Tarım sektörünün GSMH’ya katkısı 
21.8 milyar dolardan 38.9 milyar dolara 
yükselmiştir. Tarımsal ihracatımız 4 mil-
yar dolardan 8.6 milyar dolara yükseltil-
miştir. Tarım ve hayvancılığı destekleme 
politikamız kararlılıkla devam edecektir. 

Yeni kurulan ve gelişme sürecine giren 
bilgi ve teknoloji tabanlı KOBİ’lerin ser-
maye ihtiyaçlarını bankacılık sistemi 
dışındaki kaynaklardan sağlayabilmesi 
için altyapısını kurduğumuz Girişim 
Sermayesi Fonları aracılığı ile 1.5 milyar 
YTL girişim sermayesi imkanı oluştura-
cağız. KOBİ’lerin finansman kaynakla-
rına erişimini kolaylaştırmak için kredi 
garantisi ve girişim sermayesi sistemini 
geliştireceğiz. Yeni ve yenilikçi anlayışa 
dayalı, Patent Destek Programı, Ar-Ge 
Yatırım Destek Programı, Ar-Ge Ürünleri 
Pazarlama ve Destek Programını uygula-
maya koyacağız. Ulusal kalkınma planı ve 
stratejileriyle tamamen uyumlu bir bölge-
sel gelişme stratejisi hazırlayacağız. Göç 
dinamiklerini olumlu yönde etkilemek, 
bölgelerarasında ve bölge içinde gelişmiş-
lik farklarını azaltmak, üretim kültürünü 
bütün ülke sathında yaygınlaştırarak 
rekabet gücümüzü geliştirmek ve sosyal 
refahı artırarak tabana yaymak amacıyla 
il-bölge düzeyinde Kalkınma Ajansları 
kuracağız. 

İl özel idareleri, belediyeler ve köylerden 
oluşan yerel yönetimlerimizin hizmet 
kapasitesini geliştirmek ve finansman 

imkanlarını kuvvetlendirmek önümüz-
deki dönem için temel önceliklerimizdir. 
Merkezi idare ve yerel yönetimler arasında 
kaynak bölüşümünü yeniden düzenleyen 
Kanun Tasarısı yasalaştırılacaktır. 

AK Parti, yolsuzluklarla mücadeleye karar-
lılıkla devam edecek, kamu imkanlarını ve 
kaynaklarının istismarı karşısında tavizsiz 
siyasi çizgisini sürdürecektir. Kamu görev-
lileri mal beyanlarının kapsamının geniş-
letilmesi ve açıklanabilmesi, kamu görev-
lilerinin dokunulmazlık ve imtiyazlarının 
kaldırılması ve personel sisteminin iyileş-
tirilmesi konularında yapılacak çalışma-
larla ülkemizin yolsuzluklar konusunda 
imajı daha iyi hale getirilecek ve toplumun 
kamuya güveni artırılacaktır. 

Türkiye’yi yaşam kalitesinin artırıldığı, 
biyolojik çeşitliliğin korunduğu, doğal 
kaynakların sürdürülebilir kalkınma yak-
laşımıyla yönetildiği, sağlıklı ve dengeli bir 
çevrede yaşama hakkını gözeten bir ülke 
yapmayı hedefliyoruz. Bu çerçevede; nüfu-
su 50 binin üzerinde olan şehirlerde atık 
suların arıtılmasını ve atık suların arıtıl-
madan denizlere verilmesini önleyeceğiz. 
Nüfusu 50 binin üzerinde olan şehirlerin 
modern katı atık tesislerine kavuşturulma-
sını, evsel nitelikli katı atıkların kaynakta 
ayrılması ve geri kazanılmasını sağlayaca-
ğız, orman köylüsüne çok yönlü destekleri 
artırarak devam ettirecek, orman gelirle-
rinden köylüye aktarılan kaynakları daha 
yüksek düzeylere çıkaracağız. Eko-turizm 
ve Eko-tarım uygulamalarını yaygınlaş-
tıracağız. Kentlerimizin daha yaşanabilir 
yerlere dönüşmesinde ve çevre sorunla-
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rının aşılmasında yerel yönetimlerimizi 
teknik ve mali açıdan güçlendireceğiz. 

AK Parti iktidarı, bugüne kadar toplam 
280 bin konutun yapımına başlamıştır. 
Bunların yaklaşık 140 bini sosyal donatı-
ları ve çevre düzenlemeleri ile tamamlan-
mıştır. Önümüzdeki dönemde hedefimiz 
tamamlanmış olan konut sayısını toplam 
500 bin çıkartmaktır. 

Kültür alanında aynı anda hem milli hem 
de küresel bir vizyona sahip olan Partimiz, 
Türkiye dışındaki tarih ve kültür eserleri-
nin korunması, restorasyonu ve tanıtımı 
için üç kıtada titiz çalışmalar yapmış ve 
ortak tarihi mirasımızı güvence altına 
alacak projeler gerçekleştirmiştir. AK Parti 
iktidarı döneminde İstanbul, 2010 Avru-
pa Kültür Başkenti ilan edilmiş ve bunun 
için özel bir yasa hazırlanmıştır. Gelecek 
dönemde İstanbul’un bu özel konumu 
için çok yönlü çalışmalar sürdürülecektir. 
Vakıf İpekyolu Projesi uygulamaya başla-
nacak ve İpek Yolu güzergahındaki tarihi 
eserlerin restorasyonları tamamlanacaktır. 

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygın 
kullanımını sağlamak için Bilgi Toplumu 
Stratejisi (2006-2010) hazırlanmıştır. Bu 
strateji ile vatandaşlarımız, işletmeleri-
miz ve kurumlarımızın, mevcut karar 
alma ve iş süreçlerini daha hızlı ve daha 
az maliyetle yürütmeleri sağlanacaktır. 
Böylece vatandaşımızın yaşam kalitesi 
artmış olacaktır. Önümüzdeki dönemde; 
telekomünikasyon pazarındaki serbestleş-
me hızlandırılacaktır. Yeni Elektronik Ha-
berleşme Kanunu ve Telekomünikasyon 

Kurumu’nun düzenlemeleri ile yatırımcı-
lar için cazip ve son kullanıcılar için uygun 
fiyatlar oluşacaktır. 

2002 yılı sonu itibariyle bölünmüş yol ağı 
toplam 4 bin 326 kilometre iken sadece 4.5 
yıllık dönemde 6 bin 700 kilometre yeni 
bölünmüş yol ağı tamamlanırken 1800 
kilometre yıl sonu itibarıyla tamamlana-
caktır. Yeni dönemde Hedefimiz 15 bin 
kilometre bölünmüş karayolu üretmektir. 
Ankara-İstanbul, Ankara-Konya, İstanbul-
Ankara-Sivas, Ankara-Afyonkarahisar-İz-
mir, koridorlarından oluşan ağ üzerinde 
hızlı tren çalışmaları süratle devam ediyor. 
Ankara-İstanbul arasında seyahat süresi-
ni 3 saate indiriyoruz. Sadece ülkemizin 
değil dünyanın da önemli projelerinden 
biri olan MARMARAY projesini hayata 
geçiriyoruz. 

Dönemimizde elektriğe hiç zam yapılma-
mıştır. Elektrik enerjisi üretiminde kurulu 
gücümüz 2002 yılında 31 bin 757 MW 
iken yapılan yatırımlarla 2006 yılında 40 
bin MW düzeyine ulaşmıştır. Önümüzdeki 
dönemde temel hedefimiz, öncelikle elekt-
rik konusunda işleyen piyasa mekaniz-
maları çerçevesinde arz güvenliğini sağla-
maktır. Bu çerçevede, bir taraftan elektrik 
üretimi yatırımlarını hızlandırırken, diğer 
taraftan elektrik üretim ve dağıtımının 
özelleştirilmesini sağlamak üzere gerekli 
hukuki düzenlemeler yapılacaktır. Şahde-
niz gazının ülkemize getirilmesini hedefle-
yen ve 20 milyar metreküplük nihai kapa-
siteye sahip Bakü-Tiflis-Erzurum Doğalgaz 
Boru hattı çok yakında devreye alınacaktır. 
Hazar Bölgesi ve Ortadoğu gaz rezervlerini 
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avrupa pazarlarına ulaştırmayı öngören 
Türkiye-Bulgaristan-Romanya-Macaris-
tan-Avusturya (NABUCCO) Doğal Gaz 
Boru Hattı Projesi’nin gerçekleşmesi için 
çabamız sürdürülecektir. Avrupa elektrik 
sistemine ülkemiz elektrik sisteminin en-
tegrasyonuna yönelik çalışmalar en kısa 
sürede tamamlanacaktır. Ayrıca, Türkiye 
ile Yunanistan arasında, yılda 12 milyar 
metreküp kapasiteli Doğalgaz Boru Hattı 
ile 400 KV’luk iletim hattı devreye yakında 
alınacaktır. Bu çalışmaların tamamlan-
masıyla ülkemiz enerji geçişi konusunda 
önemli bir altyapıya kavuşacağı gibi, kendi 
arz güvenliği açısından da avantajlar elde 
edilecektir. 

AK Parti, AB-Türkiye ilişkilerini ikili ilişki-
lerin yanı sıra küresel ve bölgesel barış ve 
düzen perspektifini de içeren stratejik bir 
vizyon çerçevesinde değerlendirmektedir. 
AK Parti, AB müzakere sürecini hem bir 
entegrasyon hem de Türkiye’nin siyasal, 
ekonomik, sosyal ve yasal standartlarını 
yükselten bir yeniden yapılanma süreci 
olarak değerlendirmektedir. 2007 başında 
aldığımız kararla fasılların müzakerelere 
resmen açılıp açılmamasına bakmaksızın 
pek çok alanda reformlar hızla devam ede-
cektir. 

Değerli arkadaşlar…

Bugüne kadarki icraatlarıyla ortaya 
koymuştur ki, AK Parti umudun güven-
cesi, adalet içinde kalkınan ve gelişen 
Türkiye’nin mimarıdır. Sosyal politikala-
rının temeline “millete ait olanı millete 
vermek” prensibini yerleştiren AK Parti, 

“kimsesizlerin kimsesi” olma anlayışını 
özümsemiş bir kadrodur. Özgüveni gide-
rek güçlenen Türk milletinin aşamayacağı 
hiçbir engel yoktur. Laik, demokratik, 
sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye 
Cumhuriyeti kurulduğu günkü heyecan 
ve kararlılıkla tarihi yürüyüşünü sürdüre-
cektir. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek 
devlet anlayışı siyasetimizin özüdür. AK 
Parti, Türkiye’de birlik siyasetinin adıdır. 
AK Parti, millete hizmetin tek adresidir. 
AK Parti, Cumhuriyetin de, Demokrasinin 
de, Laikliğin de teminatıdır. AK Parti’nin 
mayasını millet atmıştır. AK Parti’nin ha-
murunu millet yoğurmuştur. AK Parti’nin 
kumaşını millet dokumuştur. AK Parti 
milletin partisi, milletin iktidarıdır. Yet-
kinin gerçek sahibi millettir. Meşruiyetin 
gerçek kaynağı millettir. Karar milletindir. 
22 Temmuz’da aziz milletimizden yeniden 
yetki istiyoruz. Durmak Yok, Yola Devam… 
Herşey Türkiye İçin!
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Sevgili vatandaşlarım… Bu anlamlı gecede 
sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. 

Türkiye, genel seçimlerini tamamlamış, 
Milli irade, hür ve şeffaf bir ortamda san-
dıklara yansımıştır. Vatandaşlarımızın hu-
zur ve güven içinde demokratik tercihle-

rini ortaya koymuş olmasından büyük bir 
memnuniyet duyduğumu özellikle ifade 
etmek istiyorum. Demokrasimiz, önemli 
bir sınavını daha başarıyla vermiş, ulaştığı 
olgunluk seviyesini tüm dünyaya göster-
miştir. Ülkemize, milletimize, demokratik 
hayatımıza hayırlı olsun. 

22 Temmuz Gecesi AK Parti 
Genel Merkezinde Genel Seçim 

Değerlendirmesi

Ankara | 22 Temmuz 2007
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Sevgili kardeşlerim…

Gayri resmi sonuçlar üzerine ilk değer-
lendirmelerimi sizlerle paylaşmak istiyo-
rum. Milletimiz önemli bir çoğunluğuyla 
AK Parti’yi toplumsal merkezin adresi 
olarak tescil etmiştir. Bunun için oyları-
nı AK Parti’de birleştirmiştir. Sandıktan 
birlik ve beraberliğimiz, demokrasimiz ve 
Cumhuriyetimiz daha da güçlenerek çık-
mıştır. Onun için diyorum ki, bu seçimde 
kazanan milletimiz olmuştur, geleceğimiz 
olmuştur, güven ve istikrar olmuştur. Mil-
letimiz güven ve istikrar içinde AK Parti ile 
durmak yok, yola devam, kararı vermiştir. 
İktidar Partisi olarak girdiğimiz seçimler-
den oylarımızı daha da artırarak çıktığı-
mız anlaşılıyor. Öncelikle aziz milletimize 
AK Partiye gösterdiği büyük teveccüh ve 
destekten dolayı teşekkür ediyorum. Bu 
sonuçta emeği, katkısı olan her kademede-
ki bütün arkadaşlarımı, bize gönül veren 
bütün vatandaşlarımı kutluyorum. 

Bu başarı bizi şımartmak yerine omuz-
larımızdaki sorumluluğu daha da artır-
mıştır. Milletimizden aldığımız bu güçlü 
yetkinin sorumluluğunu bütün ağırlığıyla 
omuzlarımızda hissediyoruz. Demokratik 
tercihini AK Parti’den yana kullanmayan 
değerli vatandaşlarıma da seslenmek is-
tiyorum. Sizin sandıkta verdiğiniz mesajı 
da almış bulunuyoruz. Lütfen müsterih 
olunuz; kime vermiş olursanız olun oyla-
rınız bizim için değerlidir. Tercihlerinize 
saygı duyuyoruz. Farklı tercihlerinizi de 
demokratik hayatımızın zenginliği olarak 
görüyoruz. Demokrasi, çoğulculuk içinde 
farklı siyasi tercihlerin rekabetini esas 

alan bir rejimdir. Seçimlerden daha güçlü 
bir şekilde birinci çıkan parti olarak bu 
zenginliği korumak herkesten önce bizim 
görevimizdir. Rahat olunuz, çünkü mille-
timizin emanetine bugüne kadar olduğu 
gibi bundan sonra da sonuna kadar sahip 
çıkacağız. Bize verdiğiniz görevi, layıkıyla 
yerine getirmek için büyük bir gayret için-
de çalışacağız. 

Hepimizi birleştiren ortak değer ve he-
deflerimiz var. Demokratik, laik, sosyal 
bir hukuk devleti olan Cumhuriyetimizi 
daha da yükseklere taşıyacağız. Milleti-
mizin değerlerinden, Cumhuriyetimizin 
temel niteliklerinden taviz vermeyeceğiz. 
Ortak hedefimiz, güçlü ve müreffeh bir 
Türkiye idealidir. Bu hedefe ancak birlik 
ve bütünlüğümüzü herşeyin üstünde tu-
tarak ulaşabiliriz. Size sözümüz, hiç bir 
ayrım yapmadan Türkiye’yi bir ve bütün 
olarak kucaklamaktır. Cumhuriyetimizin 
kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 
gösterdiği muasır medeniyet seviyesini 
aşma hedefini 100. kuruluş yıldönümüz 
olan 2023’te yakalamak temel önceliğimiz 
olacaktır. 

Nihayet bugün sandıkta tecelli eden mil-
let iradesi de bize değişim ve gelişmeye 
devam demiştir. Bu dönemde kişi başına 
10 bin dolar gelirle Türkiye’ye büyük bir 
sıçrama yaşatacağımıza inanıyorum. Son 
4.5 yılda geldiğimiz tarihi seviyeler, yeni 
hedeflerimizi yakalama konusunda bize 
güç verecektir. Bugüne kadar birlikte ba-
şardık, bundan sonra da birlikte aşamaya-
cağımız hiç bir engel yoktur. Milletimizin 
bu seçimlerde ortaya koyduğu güçlü onay-
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la Cumhuriyetimizin kuruluş ideali olan AB 
hedefini gerçekleştirmek için kararlılıkla 
çalışmaya devam edeceğiz. Bu zorlu yolcu-
lukta milletimizin yüksek menfaatleri ve de-
ğişim talepleri bundan önce olduğu gibi yine 
rehberimiz olacaktır. Cumhuriyetimizin 
çağdaşlaşma hedeflerinin takipçisi olacağız. 
Halkımızın yaşam standartları yükselmesi 
için ekonomik kalkınmayı ve demokratik 
reformlerı azimle sürdüreceğiz. 

Bugüne kadar izlediğimiz onurlu dış po-
litika devam edecektir. Dikleşmeden dik 
durmak ve düşman üretmek değil dost 
kazanmak ilkelerimiz, komşularımızla 
ilişkilerimizde yine belirleyici olacak-
tır. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek 
devlet olarak yolumuza devam edeceğiz. 
Bölücü teröre karşı verdiğimiz mücadele, 
milletimizin sarsılmaz vatan sevgisinden 
aldığımız güçle sürecektir. Uzun soluklu 
bu mücadelede, gereken her adımı doğru 
zamanda atma kararlılığında olduğumuzu 
buradan bir kez daha ilan etmek istiyo-
rum. Çeteler başta olmak üzere ulusal 
güvenliğimizi, vatandaşlarımızın can em-
niyetini ve huzurunu hedef alan her türlü 
tehditle mücadelemiz devam edecek. 

Sevgili vatandaşlarım…

Sözlerimin sonunda bu seçimlerin huzur 
ve olgunluk içinde tamamlanması için gö-
rev yapan güvenlik görevlilerimize teşek-
kür ediyorum. Yüksek Seçim Kurulu’na, 
mülki amirlerimize ve sandıklarda görev 
alan bütün kamu görevlilerimize de teşek-
kür ediyorum. Türkiye bu seçimle yeni bir 
ak sayfa daha açmıştır. Bir siyasi rekabet 

sürecini geride bıraktık ve yeni bir döne-
me girdik. Yeni dönemde Meclis’te temsil 
edilecek bütün siyasi partilerimizi kutlu-
yor, herkesi bu yeni sayfanın gereklerine 
göre hareket etmeye davet ediyorum. Ben 
şahsım ve partim adına kimseye kırgın 
değilim; kapımızı demokratik nezaket ve 
aldığımız temsil yetkisi içinde herkese 
açık tuttuğumuzu bilhassa ifade etmek 
istiyorum. Nihayet hepimiz Türkiye için, 
milletimiz için varız. Kaybeden rakiple-
rimize de bundan sonrası için başarılar 
diliyorum. 

Burada özellikle kendi mensuplarımıza, 
yani AK Partililer’e hitaben söylüyorum: 
Milletimiz kararını verdi, seçim bitti ama 
unutmayalım ki sınavımız devam ediyor. 
Sakın ola ki, sizin sevinciniz başkasının se-
vincine gölge düşürmesin. İnanıyorum ki, 
AK Parti ve bütün AK Partililer bu sonucu, 
bu başarıyı olgunluk ve vakar içinde kar-
şılayacaklardır. Bize yakışan budur. Zira, 
her zaman söylediğimiz gibi başarı asla 
başımızı döndürmemelidir. Bizim sevinci-
miz bizim gibi düşünmeyenlerin üzüntüsü 
olamaz, olmamalıdır. Bugüne kadar birlik 
siyaseti yaptık, bundan sonra da yapma-
ya devam edeceğiz. Aslolan Türkiye’nin 
kazanmasıdır, milletimizin kazanmasıdır, 
dedik. Bundan sonra da bunun için çalı-
şacağız. Öyleyse Durmak Yok, Yola Devam, 
diyor, sizleri en kalbi duygularımla selam-
lıyorum. Türkiye’nin önü aydınlıktır. Allah 
yolumuzu, yolunuzu açık etsin. Herşey 
Türkiye için!
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Değerli Yüksek Askeri Şura üyeleri… 
Toplantımızın başında sizleri saygıyla se-
lamlıyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin 
yüksek disiplin ve hazırlık durumunu 
değerlendirmek üzere toplanmış bulunan 
Yüksek Askeri Şuramızın ülkemize, mil-
letimize ve Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı 
olmasını diliyorum. 

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün gösterdiği “çağdaş uy-
garlık seviyesinin üstüne çıkma hedefi”ni 
yakalamak üzere büyük bir gelişme ve iler-
leme sürecinden geçiyoruz. Milletimizin 
ortaya koyduğu yüksek irade doğrultusun-
da Silahlı Kuvvetlerimizle birlikte bütün 
kurumlarımızın dayanışmasından güç 

Yüksek Askeri Şura Toplantısı

Ankara | 1 Ağustos 2007
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alarak bu medeniyet yolculuğunu sürdür-
menin azim ve kararlılığı içindeyiz. Türkiye 
Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıldönümü-
nü çok daha parlak başarılarla süslemek 
için son yıllarda yakaladığımız güven ve is-
tikrar ortamını özenle korumak, bu sağlam 
zemin üstünde aydınlık geleceğimizi inşa 
etmek mecburiyetindeyiz. Önümüzdeki dö-
nemde de temel önceliğimiz birlik ve bera-
berliğimizi, toplumsal barışımızı her şeyin 
üstünde tutmak olacaktır. Bugün içeride ve 
dışarıda karşı karşıya bulunduğumuz zor-
lukları ancak ortak hedef ve değerlerimiz 
etrafında birbirimize daha çok kenetlene-
rek aşabileceğimiz kanaatindeyim. 

Türkiye’yi yakın tarihte hiç olmadığı kadar 
yeniden öne çıkaran bölgesel ve küresel 
gelişmeler, elbette milli güvenliğimiz ba-
kımından çok ciddi risk ve tehditleri de 
beraberinde getiriyor. Ancak bu risk ve 
tehlikelerin aynı zamanda bizim için tarihi 
fırsatları da içinde barındırdığını unut-
mamak durumundayız. Türk milletini 21. 
asrın önümüze çıkardığı imkan ve fırsat-
ları değerlendirmekten alıkoyacak bir şey 
varsa o da, bana göre, ortak değerlerimizi 
toplumsal ihtilaf konusu haline getiren 
söylemler ve içe kapanmacı anlayışlardır. 
Zira bu anlayışlar, toplumsal barışımızı za-
afa uğratarak her zamankinden daha çok 
ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde sosyal 
istikrarımızı, siyasi ve ekonomik istikrarı-
mızı tehdit etmektedir. 

Değerli Şura üyeleri… 

Biliyoruz ki sosyal yaralarından arınmış, 
yoksulluk ve gelir adaletsizliği problemini 

gidermiş, işsizliğin önüne geçmiş, eğitim-
de, sağlıkta, şehircilikte çağdaş standart-
ları yakalamış bir Türkiye kısa zamanda 
medeni dünyada hak ettiği yeri alacaktır. 
İnanıyorum ki, önümüzdeki süreçte de-
mokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti 
olan Cumhuriyetimizin temel nitelikleri 
ile milletimizin ortak değerlerini, farklı 
demokratik tercihlere sahip vatandaş-
larımızı bir ve bütün olarak kucaklayan 
bir mutabakat zemini olarak korumamız 
büyük önem taşıyor. Dışlayan, ayrıştıran 
değil, birleştiren ve kucaklayan bir anlayış 
dilini yaygınlaştırmak durumundayız. 
Türk demokrasisi 22 Temmuz’da verdiği 
başarılı sınavla ulaştığı olgunluk seviyesi-
ni bütün dünyaya göstermiştir. Cumhuri-
yetimizin kuruluş ideallerini yakalamak 
için çıktığımız AB yolculuğu devam ede-
cektir. Çağdaşlaşma hedeflerimizi temsil 
eden Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde 
gerçekleştirdiğimiz demokratik reformlar 
milletimizin yaşam standardının yük-
selmesi açısından önem taşımaktadır. 
Türkiye’nin imkan ve kaynaklarını her 
alanda Türkiye’ye kazandırmak, devleti-
mizi milletimizle birlikte güçlendirmek 
için azami bir dikkat ve gayret içindeyiz. 
Kıbrıs başta olmak üzere milli dava olarak 
gördüğümüz her konuda en üst düzeyde 
hassasiyet göstererek, kazanımlarımızı ko-
rumaya ve milli politikamızı sürdürmeye 
devam edeceğiz. 

Değerli Şura üyeleri... 

Güçlü ve müreffeh bir Türkiye idealini, 
milletimizin bütün fertleriyle paylaştığı 
ortak bir hedef haline getirmeyi birlik ve 
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bütünlüğümüzün muhafazası bakımın-
dan önemli buluyorum. Bizi birbirimize 
daha sıkı bağlayacak olan, korkularımız 
değil umutlarımızdır. Milletimizin karam-
sarlık yerine daha iyi bir gelecek umuduna 
ihtiyaç duyduğu son gelişmelerle bir kez 
daha ortaya çıkmıştır. Bütün toplumlarda 
gelişme ve ilerlemenin temel dinamiği, 
umuttur. Kökleşen demokratik kurum-
ları, istikrarlı büyümesi, çağdaş dünyaya 
dönük yüzü, daima barışa hizmet eden 
deneyimli ve güçlü ordusuyla Türkiye 
Cumhuriyeti, kendi insanına verdiği umut 
ve güven duygusunun yanında bölge ve 
dünya barışı için de bir güvencedir. Türk 
Silahlı Kuvvetleri, bugün dünyanın pek 
çok sıkıntılı bölgesinde oynadığı barışçı 
ve insancıl rollerle büyük takdir toplamak-
tadır. Türkiye’nin birliğine, bütünlüğüne, 
milletimizin huzur ve istikrarına yöne-
lik hain emelleri olanların Türkiye’nin 
gücünü iyi düşünmesi gerekir. Türkiye 
Cumhuriyeti, varlığına yönelen her türlü 
hain girişimi boşa çıkaracak, bölücü terör 
örgütüne hak ettiği cevabı verecek iradeye 
ve güce fazlasıyla sahiptir. Türkiye’nin öz-
güveni tamdır. 

Hepimizin gayet iyi bildiği gibi terörle 
mücadele zor ve uzun soluklu bir mücade-
ledir. Sabır ve metanet ister. Azim ve karar-
lılık gerektirir. Terörle mücadelede her ha-
tanın bedelini canla ödediğimizi görmek 
ve ona göre hareket etmek durumundayız. 
Unutmayalım ki terörün asıl amacı top-
lum psikolojisini bozmaktır. Teröristlerin 
hain emellerine ulaşmalarına izin verme-
meliyiz. Siyaset üstü bir milli mesele olan 
terör karşısında birlik, beraberlik, sağdu-

yu ve metanet içinde birbirimize daha sıkı 
kenetlenerek vakur bir duruş sergilemek 
zorundayız. 

Tekrar vurgulamakta yarar görüyorum; 
devlet ve millet olarak zor bir coğrafyada, 
zor şartlar altında istikbal mücadelesi veri-
yoruz. Millet olarak önümüzde tehlikeler, 
tuzaklar var. Onun için dikkatli, basiretli 
ve uyanık olmak mecburiyetindeyiz. Birlik 
ve bütünlüğümüze yönelik tuzakları an-
cak fark edersek, ortak bir ruhla hareket 
edersek boşa çıkarabiliriz. Ben bu zor mü-
cadelede kahraman silahlı kuvvetlerimize 
ve güvenlik güçlerimize olduğu kadar, 
vatandaşlarımızın sadakat ve sağduyuları-
na da inanıyorum, güveniyorum. Terörün 
amacına ulaşması mümkün değildir. Yeter 
ki biz soğukkanlılığımızı ve kararlılığımızı 
kaybetmeyelim. Birlik ve bütünlüğümüzü 
nifak tohumlarına karşı her şeyin üs-
tünde tutalım. Bu vesileyle bir kez daha 
bütün şehitlerimizi, Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk başta olmak üzere bütün İstiklal 
kahramanlarımızı rahmet ve şükranla 
anıyorum. Bugün başlayan Yüksek Askeri 
Şura’nın ülkemize, milletimize ve Türk 
Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olmasını 
diliyorum.
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Değerli milletvekilleri, değerli yol arka-
daşlarım… Öncelikle hepinizi en kalbi 
duygularımla selamlıyorum. Türkiye, 22 
Temmuz’da genel seçimlerini tamamla-
mış, Milli irade, hür ve şeffaf bir ortamda 

sandıklara yansımıştır. Demokrasimiz, 
önemli bir sınavını daha başarıyla vermiş, 
ulaştığı olgunluk seviyesini tüm dünyaya 
göstermiştir. Ülkemize, milletimize, de-
mokratik hayatımıza hayırlı olsun. 

22 Temmuz Genel Seçimleri 
Değerlendirmesi ve AK Parti 
Milletvekillerine Teşekkür 

Konuşması

Ankara | 3 Ağustos 2007
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Milletvekili seçilen siz çok değerli arkadaş-
larımla bugün ilk toplantımızı yapıyoruz, 
yarın da yemin ederek Meclis çalışmala-
rına başlayacağız. AK Parti’ye yaraşır bir 
çalışma temposuyla yoğun bir seçim kam-
panyası yürüttünüz, Temmuz sıcağında 
Anadolu yollarında terlediniz, koştunuz, 
insanımıza bir bir Türkiye’nin gelecek 
ideallerini anlattınız. Sonuçta milletimizin 
emanetini yüklendiniz ve çok şerefli bir 
sorumluluk aldınız. Sözlerimin başında 
bize gönül veren vatandaşlarımıza, gece 
gündüz demeden fedakarca çalışan her 
kademedeki bütün arkadaşlarıma tekrar 
teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki, sizler 
de aziz milletimizin omuzlarınıza yükle-
diği bu büyük emanete sadakatle sahip 
çıkacaksınız. 

Sizleri 22 Temmuz’da Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’ne gönderen milli irade AK 
Parti’ye verdiği destekle Türkiye’nin gü-
cüne güç katmış, demokratik istikrarımızı 
perçinlemiştir. Birlikte büyük bir sorum-
luluk yüklenmiş bulunuyoruz. Yüksek bir 
katılımla gerçekleşen seçimler Türkiye’nin 
zamanını çalan, enerjisinin büyük bir kıs-
mını heba eden birçok tartışma konusunu 
da tedavülden kaldırmıştır. 22 Temmuz 
seçimleriyle Türkiye, büyük bir ferahlığa 
kavuşmuş, kurumsallaşan, kökleşen de-
mokrasimizin çıtası daha da yükselmiştir. 
Unutmayalım ki, oy kullanmak ülkenin 
yönetim iradesine kendi iradesini katmak-
tır. Dolayısıyla temsil ettiğimiz, vekaletini 
aldığımız irade milletimizin iradesidir. Bu 
iradeye layık olmak, bu şerefli payeyi hak 
etmek aşkla, heyecanla bu ülke için alın 
teri dökerek değer üretmemize bağlıdır. 

Unutmayın ki, bizler sadece bize oy veren-
lerin değil, 70 milyon vatandaşımızın tem-
silcileriyiz. Türkiye’yi bu büyüklük içinde 
düşünerek siyaset yapacağız ve hiçbir 
zaman taassupla, tarafgirlikle, hizipçilikle 
siyaseti dar koridorlara mahkum etme-
yeceğiz. Bir kez daha altını çiziyorum. 70 
milyon vatandaşımızın emaneti omuzla-
rımızdadır. En büyük emanet milli iradeyi 
hakkıyla temsil etmek, 5 yıl boyunca ona 
layık olmaya çalışmaktır. Bu sebeple om-
zumuza bu kutlu görevi yükleyen iradeyi 
unutmadan hareket etmek en temel pren-
sibimizdir. AK Parti’nin siyasi misyonu bir 
bütün olarak milletimizi kucaklamaktır. 

22 Temmuz AK Parti’nin Türkiye’nin he-
men her bölgesinden, her il ve ilçesinden 
oy alabilen, varlık gösterebilen, destek 
görebilen yegane partisi olduğunu göster-
di. AK Parti’nin bu performansı Türkiye 
için büyük bir kazanımdır, çok anlamlıdır. 
AK Parti Türkiye’nin siyasi yelpazedeki 
çimentosu haline gelmiştir. Edirne’de, 
Hakkari ’de,  Trabzon’da ,  Mersin’de, 
Aydın’da, Nevşehir’de, Çorum’da, İzmir’de, 
Antalya’da, Diyarbakır’da yani ülkemi-
zin 81 vilayetinde var olabilmek ancak 
birlik siyaseti izleyen, milleti bir bütün 
olarak kucaklayabilen partilerin özelliği 
olabilir. AK Parti izlediği birlik siyasetiyle 
Türkiye’nin sigortası olduğunu da ortaya 
koymuştur. Siyasetimizin temeli sorunla-
rımızı birlik içinde çözmektir. Ne yazık ki, 
siyasetin rekabetçi karakteri bugüne kadar 
farklılıklarımızı ayrışma esasında temel-
lendirdi ve bunun maliyeti çok ağır oldu. 
Artık geçmişin yanlışlarından dersler çıka-
rarak önümüze yeni bir sayfa açmamız ge-
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rekiyor. Biz AK Parti olarak siyasete kalite 
kazandırmak, siyaseti bir hizmet yarışı ha-
line getirmek için yeni bir sayfa açtığımızı, 
kimseye karşı bir önyargımızın, bir olum-
suz duruşumuzun olmadığını deklare et-
tik. Gönlünde Türkiye sevdası olan, halka 
hizmeti amaç edinen, milli iradeye saygı 
duyan, anayasal düzene uygun hareket 
eden herkese, her siyasi partiye kapımız 
açıktır, gönlümüz açıktır. Türkiye olarak 
artık, özgüvenimize kavuştuk. Siyasi ha-
ritamızı eski günlerde olduğu gibi parçalı 
olmaktan büsbütün kurtardık. Güven ve 
istikrarı tahkim ettik ve sürekli hale getir-
dik. Öyleyse, şimdi ülkemizin daha ileri 
adımlar atması için, özgürlük alanımızın 
daha çok genişlemesi için, adalet duygu-
sunun daha çok derinleşmesi için, devlet 
millet bütünleşmesinin daha sağlam te-
mellere oturması için birliğimizden gelen 
gücümüzü kuvveden fiile çıkaracağız. 

Değerli milletvekilleri, değerli arkadaşlarım…

“Toplumsal merkeze” yaslanan ve kendini 
toplumsal merkezle tanımlayan AK Parti 
bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra 
da millet iradesinin aksine hiçbir adım 
atmayacak, milletin talepleri doğrultusun-
da milletimizle birlikte yürümeye azami 
derecede özen gösterecektir. Ne zafer sar-
hoşluğuna kapılacağız, ne de başarılarımız 
başımızı döndürecek. Buraya özellikle 
dikkatlerinizi çekiyorum. Zira siyaset, ik-
tidar, güç, itibar sınavların en ağırıdır, en 
zorudur. Unutmayalım ki, bizlerden önce 
de o makamlarda yüzlerce, binlerce insan 
görev yaptı ve yine unutmayın ki, bizler de 
muvakkat bir süre için bu görevlerdeyiz. 

Bakınız, bu seçim sürecinde sayısız hara-
retli tartışmalar oldu, biz kendi tezlerimizi 
anlattık, siyasi rakiplerimiz kendi tezlerini 
anlattılar, ama bu süreçte benim yüreği-
me en çok dokunan bir acı olay yaşandı. 
Milletvekili seçilen bir arkadaşımız, Prof. 
Dr. Mehmet Cihat Özönder mazbatasını 
almak için seçildiği şehre, İstanbul’a gider-
ken elim bir trafik kazasında hayatını kay-
betti. Kim bilir, o arkadaşımızın ne idealle-
ri vardı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 
hangi çalışmalara katkıda bulunacaktı. 
Ama ecel o kardeşimizi mazbatasını alma-
ya giderken yakaladı. Merhuma Allah’tan 
rahmet, ailesine, sevenlerine, partisine, 
ona oy verenlere sabırlar diliyorum. He-
pimiz faniyiz ve hepimiz buradan göçüp 
gideceğiz. Önemli olan sorumluluklarımı-
zın idrakinde olmamız, önemli olan hak ve 
hakkaniyet kriterlerini gözetmemizdir. 

 22 Temmuz akşamı dediğim gibi sandık-
tan çıkan sonuç, AK Parti’nin sorumlulu-
ğunu artırmıştır. Sandıktan çıkan sonucu 
herkes kendi cephesinden yorumlayabilir, 
bazıları kendi hatalarından ders almadan 
millete kızma hakkını bile kendilerinde 
görebilir, ama bizim çıkaracağımız sonuç 
milletin bize yüklediği sorumluluğu his-
setmektir. Biz bize oy veren, vermeyen tüm 
vatandaşlarımızın hissiyatını anlamayı bir 
borç biliyoruz. Hiçbir vatandaşımızın poli-
tik tercihini mantıksız, anlaşılmaz, şaşkın-
lık verici bulmuyoruz. Milletimizi reşit ol-
mayan, olayların içyüzünü anlayamayan, 
doğruları göremeyecek bir kitle olarak 
görenler bir kez daha yanılmıştır. Türk top-
lumunun sağduyusu, derin basireti, olay-
ları değerlendirme kabiliyeti her zamanki 
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gibi en yüksek derecede tecelli etmiştir. 
Buna saygı duymak, bu iradeyi anlamaya 
çalışmak, bu tercihleri doğru okumak tüm 
siyasetçilerin görevidir. Bizler AK Parti 
milletvekilleri olarak Türkiye’nin hem aklı 
hem vicdanı olacağız. 

Değerli yol arkadaşlarım…

Seçim sonuçlarının ortaya çıkardığı bir 
diğer gerçek de şudur: Yaptığımız reform-
lar, uyguladığımız politikalar, tahkim 
ettiğimiz istikrar ve güven konusunda 
“tamam mı, devam mı” sorusuyla muhatap 
olan milletimiz, “durmak yok, yola devam” 
kararı almıştır. Avrupa Birliği’ne katılım 
sürecini aynı kararlılıkla sürdürecek, mil-
letimizin yaşam standardını yükseltmek 
için var gücümüzle çalışacağız. Yediden 
yetmişe, tek tek bütün vatandaşlarımızın 
ortak hedefi, güçlü ve müreffeh bir Türki-
ye idealidir. Bu ideali gerçekleştirmek için 
yeni dönemde de büyük bir kararlılıkla 
çalışmaya devam edeceğiz. Demokratik, 
laik, sosyal bir hukuk devleti olan Cumhu-
riyetimizi el ele, bugün olduğundan çok 
daha yükseklere taşıyacağız. Milletimizin 
değerlerinden, Cumhuriyetimizin temel 
niteliklerinden taviz vermeden yola de-
vam edeceğiz. 

Değerli kardeşlerim…

Her biriniz, Türkiye’nin farklı bir bölgesin-
den, şehrinden geldiniz. İnanıyorum ki, 
büyük zenginlikler, büyük birikimler getir-
diniz. Sizler 81 ilimizin, 900 ilçemizin, 40 
bin köyümüzün, 70 milyon vatandaşımı-
zın gören gözü, işiten kulağı, konuşan dili 

olacaksınız. AK Parti Milletvekilleri olarak 
yaptığımız bu ilk toplantımızın hayırlı, 
bereketli olmasını dilerken sizlere büyük 
bilge Edebali’nin 600 yıla ışık tutan ve 
kıtaları aydınlatan mücevher değerindeki 
sözlerini hatırlatmak istiyorum. 

Oğul…

İnsanlar vardır; şafak vaktinde doğar, ak-
şam ezanında ölürler. 

Avun oğlum, avun! Güçlüsün, kuvvetlisin, 
akıllısın, kelâmlısın. 

Amma; bunları nerede, nasıl kullanacağını 
bilemezsen, sabah rüzgârında savrulur 
gidersin! Öfken ve nefsin bir olup, aklını 
yener. 

Dâimâ sabırlı, sebatlı ve irâdene sâhip ola-
sın. 

Dünyâ senin gözlerinin gördüğü gibi bü-
yük değildir. 

Bütün fethedilmemiş sırlar, bilinmeyenler, 
görülmeyenler; ancak senin fazîlet ve er-
demlerinle gün ışığına çıkacaktır. 

Şu üç kişiye acı; câhiller arasındaki âlime, 
zenginken fakir düşene, hatırlı iken 
itibârını kaybedene. 

Unutma ki, yüksekte yer tutanlar aşağıda-
kiler kadar emniyette değildir.

Evet, hayırlı olsun, Allah mahcup etmesin. 
Birlikte devam edeceğimiz yolumuz ay-
dınlık olsun. Türkiye’nin bahtı açık olsun. 
“Her şey Türkiye için” diyor, sizleri sevgiy-
le, saygıyla selamlıyorum.
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Değerli milletvekilleri, değerli arkadaş-
larım… Hepinizi en kalbi duygularımla 
selamlıyorum. Sizlerin şahsında bütün 
milletime huzur dolu günler diliyorum. 

Türkiye için, ülkemiz için, demokrasimiz 
için yeni bir başlangıç noktasındayız. 
Milletimizin ve ülkemizin geleceği için 

sizlerle birlikte çok önemli bir süreçte yol 
alacak, önemli sorumluluklar üstlenece-
ğiz. Allah’ın izniyle tökezlemeyeceğiz ve 
inşallah milletimizin arzularını bir bir 
gerçekleştireceğiz. 22 Temmuz seçimleri-
nin açtığı yeni ufuklara doğru ülkemizin 
demokratik yürüyüşünü hızlandırmak 
için çalışmalarımız azimle, kararlılıkla 

AK Parti Genel Merkezi’nde 
Milletvekilleri Ile Toplantı

Ankara | 8 Ağustos 2007
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başlamıştır. Yeni sürecin ülkemize bir kez 
daha hayırlar getirmesini diliyorum. 

Değerli milletvekilleri, değerli yol arkadaş-
larım…

Önümüzdeki yeni sürecin Türkiye’nin 
büyüme ve kalkınma ideallerini gerçek-
leştirmemiz için büyük imkanlar sunacağı 
şimdiden açıktır. 4 yıl 8 ay süren AK Parti 
iktidarının tahkim ettiği güven ve istikrar 
ortamı 22 Temmuz seçimlerine damgasını 
vurmuş, milletimiz yeni bir dönemin kapı-
sını açmıştır. Bulunduğumuz nokta Cum-
huriyetimizin 100. yıl hedefleri için aşkla, 
heyecanla yüreklerimizi yeniden dolduran 
bir başlangıç noktasıdır. Bu aşk hiç eksil-
meyecek, bu heyecan hiç dinmeyecek. Mil-
letimizin mühür vurarak onayladığı güven 
ve istikrarın devam etmesi arzusunun ne 
kadar güçlü bir arzu olduğu her geçen gün 
daha çok belirginlik kazanmaktadır. 

Bu seçimin sonuçlarının çok konuşula-
cağı, milletimizin verdiği mesajın haklı 
olarak bütün boyutlarıyla analiz edileceği 
açıktır. Seçim sonuçlarından herkes kendi-
sine göre dersler çıkaracak, iktidardayken 
bir partinin oylarını arttırarak daha güçlü 
bir şekilde yeniden iktidara gelmesinin 
sebepleri uzunca süre değerlendirilecektir. 
Geçen süreçte ortaya koyduğumuz perfor-
mans milletimizden önemli bir güvenoyu 
almıştır. Milletimizin sandıkta verdiği 
mesajı öncelikli bizim doğru okumamız, 
tüm boyutlarıyla algılamamız gerekiyor. 
Biz diğerleri gibi sadece rakiplerimizin 
yanlışları üzerinden siyaset yapmıyoruz. 
Biz kendi doğru ve yanlışlarını analiz ede-

bilen, kendi yaptıklarını ve yapamadıkları-
nı doğru değerlendirebilen bir parti oldu-
ğumuz için, grafiğimiz her geçen seçimde 
daha yukarıya doğru gitti. Sadece kendi 
doğrularıyla tüm olup bitenleri algılamaya 
çalışanlar, başkalarının bakış açılarını an-
layamayanlar kendilerini geliştiremezler. 
AK Parti 3 Kasım’daki yüzde 34 çıtasını 28 
Mart’ta yüzde 42’ye, 22 Temmuz’da yüzde 
47’ye çıkarmıştır. 

Toplumun tüm kesimlerini anlamadan, 
tüm Türkiye’yi kucaklayamadan bir par-
tinin yükseliş trendini sürdürmesi, gelişe-
bilmesi, ilerleyebilmesi mümkün değildir. 
Değişmemek, olduğu yerde saymak, ka-
buğunu kıramamak bir erdem değildir. 
Asıl olan gelişerek değişebilmek, özünü 
koruyarak zamanın gerektirdiği dönüşümü 
geçirebilmektir. Kendilerini değiştireme-
yen siyasetçiler Türkiye’yi değiştirmeye, 
geliştirmeye soyunamazlar. Seçimden son-
ra siyasi partilerimizin ortaya koydukları 
sağduyulu yaklaşımlar takdire şayandır. 
Bazı istisnalara, milletin verdiği güçlü me-
sajı anlamak istemeyen zoraki bazı çabalara 
rağmen 22 Temmuz’dan sonra Türkiye’ye 
egemen olan hava demokrasimizin geleceği 
adına umut vericidir. Özellikle milletve-
killerimizin Türkiye Büyük Millet Meclisi 
çatısı altındaki yemin törenleriyle ortaya 
çıkan tablo, Türkiye’nin demokratik olgun-
luğunu bir kez daha teyit etmesi açısından 
manidardır. Biz siyasetçilerden milletin 
istediği demokrasiyi bu olgunluk içinde 
kurumsallaştırmamız, kökleştirmemizdir. 
Demokrasi sadece kurumlarla ayakta kala-
maz. Demokratik kültür, uzlaşma, diyalog 
ve işbirliği kültürü derinleşebildiği oranda 
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demokrasi de güçlenebilir. Umuyorum ki, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı 
günkü tablo önümüzdeki seçimlere kadar 
devam edecektir. Diliyorum ki, ülkemizin 
özlemlerine kavuşması için bu dönemi yüz-
de 100 hizmetle doldurur, ülkemiz için, hal-
kımız için büyük kazanımlar elde ederiz. 

Toplumumuzun devletimizle birlikte 
güçlenmesi, ihtiyaçlarımızın birlikte 
karşılanması hepimizin ama hepimizin 
birlik ruhunu güçlendirmesine bağlıdır. 
TBMM’nin ilk toplantısında aldığımız 
ilk işaretler Türkiye’nin itibar çıtasını ilk 
günden yükseltmiştir. Gözleri üzerimizde 
olan dünyaya karşı Türkiye’nin bütünlü-
ğünü, yekpareliğini yansıtan bu olgunluk 
hepimizin yüreklerini kabartmıştır. Biz ih-
tilafların değil, işbirliğinin, diyaloğun, kar-
deşliğin, birliğin siyasetini ortaya koyaca-
ğız. İnanıyorum ki, siyasi rakiplerimiz de 
Türkiye’nin çıkarlarını her zaman kişisel 
çıkarların üzerinde tutacaklar ve Türkiye 
bu dönemi tümüyle kazanılmış bir dönem 
olarak tarihe kaydedecektir. 

22 Temmuz seçimlerinde çok net ve sağ-
lam bir irade koyan milletimizin verdiği 
güçlü mesajın siyasi partilerimizce de 
doğru okunup, doğru anlaşılmasını de-
mokrasimizin kurumsallaşması, kökleş-
mesi, toplumun talep ve beklentilerinin 
gerçekleşmesi için hayati derecede önem-
siyorum. 22 Temmuz gecesi söylediğim 
gibi, biz, bize oy veren, vermeyen tüm seç-
menlerin sandıkta ortaya koyduğu mesajı 
kendi hesabımıza aldık, değerlendirdik 
ve gelecek dönemde tüm politikalarımıza 
yansıtacağız. 22 Temmuz seçimlerinin ana 

mesajı son dönemde sağlanan güven ve 
istikrarın en büyük kazanımımız olduğu, 
bunun mutlaka korunması gerektiğidir. 
AK Parti geçen dönemde olduğu gibi yeni 
dönemde de sorumluluğun bilincinde ola-
rak tüm kesimlerin talep ve beklentilerine 
duyarlı bir siyaset izleyecektir. AK Parti 
çatısı altındaki tüm arkadaşlarım önümüz-
deki dönemde güven ve istikrarın sürdü-
rülmesinin ülkemiz için taşıdığı önemin 
bilincindedir. 

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra 
da Türkiye’nin ali menfaatleri ve halkımı-
zın çıkarları her türlü hesabın üzerindedir. 
AK Parti kişisel ihtiraslarla, günlük hesap-
larla, bireysel çıkarlarla hareket eden bir 
parti olmamıştır, bundan sonra da olma-
yacaktır. Halkımızın beklentisi de istikrarı 
daha da pekiştirecek sorumlu siyasetimi-
zin devam etmesidir. Türkiye’nin en büyük 
arzusu, Türk milletinin siyasetçilerden en 
büyük talebi gereksiz tartışmalarla milli 
iradenin verdiği gücün dağıtılmamasıdır. 
İdealleri, gerçeklerle ve imkanlarla birlik-
te değerlendirme sanatı olan siyaset bize 
göre daima çözüme odaklanmalıdır. AK 
Parti’nin kuracağı 60. Hükümet bütünüy-
le milletin meselelerine odaklanacak bir 
hükümet olacaktır. 22 Temmuz seçimleri 
bugüne kadar Türkiye’yi yoran, halkımızın 
gücünü azaltan tartışma konularının ne 
kadar yapay olduğunu, yapay tartışmala-
ra milletin zerre kadar prim vermediğini 
açıkça göstermiştir. İnşallah önümüzdeki 
iktidar dönemi tartışarak birbirimizin gü-
cünden azalttığımız bir dönem olmayacak 
aksine tartışma konularının bertaraf edile-
ceği bir dönem olacaktır. 
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AK Parti olarak şimdi kollarımızı daha çok 
açarak, geniş yüreklerimizi daha fazla ge-
nişletmenin azami çabası içinde olacağız. 
70 milyon vatandaşımızı bir bütün olarak 
kucaklamanın, Türkiye Cumhuriyeti’ni 
muasır medeniyet hedefinin üstüne taşı-
manın başka bir yolu olmadığına inanı-
yoruz. Çünkü milletimizin bertaraf ettiği, 
tasfiye ettiği ve tedavülden kaldırdığı tar-
tışmaları siyasetçilerin zorla yeniden gün-
deme getirmesi kuru bir inat olur ki, bizim 
siyasetimizde bu anlayışın yeri yoktur. 
Bizim en büyük önceliğimiz Türkiye’nin 
hukukunu korumaktır. 

Değerli arkadaşlar…

Türkiye’nin büyük imkanları var, önemli 
potansiyelleri var. Bakınız, enflasyonun 
6.9’a gerilediği ve son 37 yılın en düşük 
oranına geldiği bir tablo ile yola devam 
ediyoruz. Nereden nereye geldiğimizi, 
ülkemize ne kadar mesafe aldırdığımızı 
adım adım takip edeceğiz. Daima, ama 
daima milletimizin sevinçlerine ortak 
olacağız. Ve hiçbir zaman kibirlenen, gu-
rurlanan, ne idik ne olduk diyen yanlış 
bir ruh haline kapılmayacağız. Yeni bir 
yolun başındayken bu temel ilkelerimizi 
ısrarla hatırlatıyorum çünkü başkaları 
bize hatırlatmadan buna ihtiyaç kalma-
dan biz kendimize ve birbirimize hatır-
latmak durumundayız. Milletimize yaşat-
tığımız başarılar milletimizin hak ettiği 
başarılardır. Çok daha büyük başarıları 
da milletimiz, ülkemiz hak etmiştir. Çün-
kü bu emekler milletimizin alın teridir, 
göz nurudur. Karşılığı da şüphesiz mil-
letimizindir, milletimizin olacaktır. Ama 

unutmayalım ki, en anlamlı başarı sürekli 
olanıdır. 

Yeni dönem sağladığımız başarıların 
sürekli hale getirilmesi ve yeni yeni başa-
rılara imza atılması dönemi olacaktır. AK 
Parti olarak özlenen bu tablonun dinamo-
su olduğumuz için kuşkusuz büyük onur 
duyuyoruz. Türkiye aşkımız, Türkiye’ye 
hizmet heyecanımız bizi bugünlere getir-
di. AK Parti Türkiye’ye büyük hizmetler 
yaptı ve hizmetin karşılığını milletten aldı. 
Bu başarı herkese nasip olan bir başarı 
değildir. Milli egemenliğe bugüne kadar 
gölge düşürmedik, bundan sonra da dü-
şürmeyeceğiz. Buradan geriye bir tek adım 
atılmaması, daha ileri adımlar atılması 
hepimizin müşterek gayretlerine bağlıdır. 

Değerli arkadaşlar, saygıdeğer milletvekil-
leri…

17 Ağustos 2001 tarihinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisi çatısı altında ilk grup top-
lantımızı yaptık. O gün bir temsil gücüne 
kavuşarak milletle buluşmamız hem bizim 
için hem milletimiz için bir vuslattı. 10 
Kasım 2003 tarihinde yaptığımız ilk grup 
toplantımızda her zorluğun arkasından ge-
len kolaylığı hatırlatmış ve sabahın sahibi 
var, demiştik. Bugün de aynı noktadayız. 
Dönemsel sorunlar, takvimi belli mesele-
ler aşılır ama aslolan milletimizin umut ve 
beklentilerini karşılamamızdır. Hamdol-
sun ki, iddiamızın altında kalmadık, mil-
lete verdiğimiz sözlerin arkasında durduk 
ve şimdi Cumhuriyet tarihimizin en itibar-
lı hükümetlerinden birini kurmak üzere 
güçlü bir temsile kavuşmuş bir grup ola-
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rak bir aradayız. Şimdi çok daha büyük bir 
tecrübe ile yeni dönemin başlangıcındayız. 
Önümüzdeki anayasal takvim işlemeye 
başlamıştır. Yoğun alın teri dökeceğimiz 
günler başlamıştır. Önemli istişareler ya-
pacak, önemli kararlar alacağız. Anayasal 
takvimi içinde önemli kademelere, önemli 
görevlere seçimler yapacağız. İnşallah 
alacağımız kararların hepsi milletimizin 
hayrına sonuçlar doğuracaktır. 

Bakınız, 9 Ağustos Perşembe günü Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanı’nı seçeceğiz. 
Ardından Meclis Başkanlık Divanı seçimi 
yapılacak. TBMM Genel Kurulu’nda Da-
nışma Kurulu’nun önerisi okunup oylana-
cak ve Cumhurbaşkanlığı seçim süreci baş-
layacak. Cumhurbaşkanlığı seçim turları 
yapılacak. Bu arada hükümetimiz kurula-
cak. Komisyonlar belirlenecek, hükümet 
programı okunacak. Hükümet programı 
Meclis’te müzakere edilecek. TBMM’de gü-
ven oylaması yapılacak. Tüm bu süreçler 
anayasal takvimi içinde ve bugüne kadar 
yapıldığı gibi aynı usul ve yöntemlerle 
yapılacaktır. Bugünkü toplantımızda bu 
süreci sizlerle tüm yönleriyle değerlendir-
me fırsatı bulacağız. Bu sürecin partimiz, 
Türk demokrasisi ve ülkemiz için hayırlı 
neticelere vesile olmasını diliyor, hepinizi 
sevgi ve saygıyla selamlıyorum…
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Değerli arkadaşlar, saygıdeğer milletvekil-
leri, sevgili konuklar… Hepinizi en kalbi 
duygularımla selamlıyorum. 

Türkiye için çok hayırlı neticeler doğur-
duğuna inandığım 22 Temmuz Genel 
Seçimi’nin ardından, partimizin bu ilk 

grup toplantısında bir araya gelmiş bulu-
nuyoruz. Hayırlı hizmetlere imza atacak 
olan siz değerli milletvekillerimizle bu 
yüce çatı altındaki ilk grup toplantısı 
buluşmamızda, Türkiye’nin aydınlık ge-
leceği adına coşkuyla, umutla doluyum. 
Türkiye’nin makus talihini değiştiren, 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 4 Eylül 2007
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krizleri, sıkıntıları milletimizin gündemin-
den tümüyle çıkaran ilk beş yıllık AK Parti 
iktidarının ardından, çok daha ileri hedef-
lerle, yeni bir başlangıç yapmaya hazırlanı-
yoruz. Türkiye’nin doğru istikamette yola 
devam etmesi için son derece önemli iki 
seçimi, Türkiye’ye, Türk demokrasisine ya-
kışan bir olgunluk içinde gerçekleştirerek 
geride bıraktık. 

Milletimiz 22 Temmuz’da AK Parti’nin 
geçen beş yıllık iktidarına büyük bir te-
veccühle güven oyu vermiş, önümüzdeki 
dönemde de değişimin Türkiye’nin yegane 
rotası olduğunu teyid etmiştir. Geçtiğimiz 
bir kaç aylık süreç boyunca özellikle siya-
set alanında ortaya konan kimi tutumlar, 
Türkiye için değişimin ne kadar değerli bir 
kavram olduğunu açıkça ortaya koymuş-
tur. Türk siyasetinin bütün unsurlarının 
22 Temmuz’u iyi değerlendirmesinin, 
Türk demokrasisinin aldığı mesafeleri 
herkesin çok iyi anlamasının gereği orta-
dadır. Siyasetin tartışmalı hale getirilmek 
istendiği bu süreçte, demokrasiden yana 
tarihi bir duruş sergileyen yüce milletimi-
zin her bir ferdine en kalbi şükranlarımı 
sunuyorum. Bu Meclis, inşallah bu duru-
şa, bu sarsılmaz millet iradesine yakışan 
olgunlukla Türkiye’yi çok daha ileri nokta-
lara taşımanın kararlılığı içinde olacaktır. 
Milletimizin oylarıyla seçilerek temsil gö-
revini yürütmek üzere TBMM’ne gelen her 
milletvekili arkadaşıma, ben de en az mil-
letim kadar inanıyor, güveniyorum. Bu ilk 
grup toplantımız vesilesiyle önümüzdeki 
beş yıllık sürecin Türkiye’ye, partimize ve 
milletimize hayırlar getirmesini temenni 
ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım…

Bildiğiniz üzere 60. Hükümet’i oluştur-
duk, hükümet programımızı Meclis Genel 
Kurulu’na sunduk, inşallah yarın güven 
oylamasından da alnımızın akıyla çıkarak 
bu yeni dönemi resmen başlatmış olacağız. 
Önümüzdeki yılların Türkiye’nin muasır 
medeniyet seviyesinin ötelerine doğru 
çıktığı yolculuk için ne kadar önemli yıllar 
olduğunu eminim ki her arkadaşım çok iyi 
biliyor. Tabiri caizse bu yıllar Türkiye’nin 
kalkınmada vites büyüttüğü yıllar olacak-
tır. Bunu söylerken tek boyutlu bir kalkın-
madan söz etmiyorum; çok boyutlu, insan 
odaklı, demokrasiden güç alan, toplumsal 
adaleti ve refahı gözeten bir kalkınma anla-
yışından söz ediyorum. Büyük başarılarla, 
önemli kazanımlarla geçirdiğimiz beş yıl-
lık süreçte Türkiye kronik sıkıntılarından 
önemli ölçüde uzaklaşmış, özgüvenini ve 
dinamizmini yeniden kazanmış, geleceğe 
umutla bakan bir ülke haline gelmiştir. An-
cak bu güzel tablo, Türkiye’nin çok yönlü 
kalkınmasında bir son basamak değildir, 
Türkiye’yi layık olduğu seviyelere yüksel-
tecek bir ilk basamaktır. Bunu önemli bir 
merhale olarak görüyoruz, önümüzdeki 
beş yıllık dönemde bu temel üzerinde göz 
kamaştırıcı bir medeniyet binası yükselt-
mek için de kollarımızı sıvıyoruz. 

Türkiye geçtiğimiz beş yılın kazanımlarını 
toplumumuzun duygu birliği içinde ortak 
hedeflere yönelmesiyle elde ettiğimiz si-
nerji ve yakalanan istikrar ortamıyla elde 
etmiştir. Sürekli büyüyen, enf lasyonla 
mücadelede başarılı, üreten, ürettiğini de-
ğere dönüştüren, dünyaya açık, yeniliklere 
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açık, işlemeyen parçayı işleyenle değişti-
ren bu dinamik Türkiye tablosunu bundan 
sonra da aynı ciddiyetle yaşatmak zorun-
dayız. Bunu başarmak hepimizin görevi…

Hükümette görev alan arkadaşlarımızla 
birlikte milletimizden aldığımız emaneti 
hakkıyla taşımanın, Türkiye’nin çıtasını 
sürekli yükseltmenin gayreti içinde ola-
cağız. Ancak AK Parti olarak Türkiye için 
en hayırlı olanın katılımın en üst seviyede 
tesis edildiği bir yönetim anlayışı olduğu-
na inanıyoruz. Bu noktada siz değerli arka-
daşlarıma çok önemli görevler düştüğünü 
bir kere daha vurgulamak istiyorum. Ara-
mızda milletin sesine sağır, insanlarımızın 
ihtiyaçlarına duyarsız, ülkemizin gerçekle-
rine yabancı tek bir arkadaşımız olduğuna 
ihtimal vermiyorum. Ancak şu da bir ger-
çek ki, millet oylarıyla Ankara’ya gelip, ilk 
iş olarak milletiyle arasına duvarlar ören 
siyaset erbabını bu ülke çok görmüştür. 

Biz asla milletimizi hayal kırıklığına uğ-
ratamayız, milletimizle aramıza duvarlar 
öremeyiz, perdeler çekemeyiz. İşte bizim 
vicdanımızın başköşesinde taşımamız 
gereken hakikat budur. Sizlerden Ankara 
siyasetçisi olmanızı değil, Türkiye büyük-
lüğünde bir siyasetin temsilcileri olmanızı 
istiyorum. Ankara’nın, Türkiye’nin her 
köşesine eşit yakınlıkta duran duyarlı bir 
başkent haline gelmesine katkıda bulun-
manızı bekliyorum. Bu ülkenin çözülmesi 
gereken daha pek çok problemi var, bu 
problemlerden her biri kişisel günde-
minizin en ağırlıklı maddeleri arasında 
olmalıdır. Hepimiz Türkiye’nin mesele-
leri, milletimizin beklentileri ve gelecek 

hedeflerimiz noktasında ilgili, bilgili, do-
nanımlı, etkin ve yetkin siyasetçiler olmak 
durumundayız. Bu bizim aziz milletimize 
borcumuzdur, Türkiye’ye borcumuzdur. 

Değerli arkadaşlarım…

Her zaman ifade ediyorum; çıktığımız bu 
yol uzun ince bir yoldur. Bu yolda hem 
milletimizin beklentilerine sahip çıkmak, 
hem de gelecek Türkiye’nin hedef leri 
doğrultusunda ilerlemek mecburiyetimiz 
vardır. Ancak bunun yanında Türk siyase-
tinin seviyesini, adaletin korunmasını ve 
demokrasinin işlerliğini de gözetmek du-
rumundayız. 22 Temmuz’da milletimiz AK 
Parti ile yola devam derken, inanıyorum ki 
değişime ve istikrara da devam demiştir. 
Önümüzdeki süreçte geçen beş yıllık ikti-
darımızda elde edilen kazanımları kalıcı 
hale getirmenin, yapılanları geliştirmenin, 
yapılamayanları da hayata geçirmenin 
mücadelesini vereceğiz. 

Ekonomimizin makro seviyedeki dengeleri 
yerine oturtulmuş, çarklar dönmeye başla-
mış, büyüme seyri korunmuştur. Şimdi bir 
yandan bu tabloyu daha da iyiye götürmek 
için, diğer yandan da toplumsal refahı yay-
gınlaştırmak, gelir adaletini sağlamak, böl-
gesel eşitsizlikleri gidermek için çalışacağız. 
İşsizlik oranlarını en aza indirmek ve sosyal 
adaleti yaygınlaştırmak kurulacak olan 
hükümetimizin en önemli hedefi olacaktır. 
2013 için hedefimiz daha güçlü bir demok-
rasiyle kişi başına düşen milli gelirimizi 10 
bin dolar seviyesinin üstüne taşımaktır. Bu 
hedefimizin iş dünyamızda yankı bulması, 
heyecan uyandırması ve sahiplenilmesi son 
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derece memnuniyet vericidir. Kişi başına 
10 bin dolar seviyesini hedef olarak ortaya 
koyarken kuşkusuz bu gelişmenin işçimize, 
memurumuza, esnafımıza kısaca bütün 
toplumsal kesimlere adaletle yansımasının 
heyecanını duyuyoruz. 

Biliyorsunuz aylık enf lasyon rakamları 
dün açıklandı, Ağustos ayında tüketici fi-
yatları endeksi yüzde 0.02, üretici fiyatları 
endeksi yüzde 0.85 olarak gerçekleşmiş 
bulunuyor. Bu rakamlar enflasyonla mü-
cadelenin ciddiyetle sürdürüldüğünü ve 
yılsonu enflasyon hedefinin yakalanabile-
ceğini gösteriyor. İhracatta da pozitif seyir 
devam ediyor. Son bir yıllık ihracatımız 
yüzde 22.66 artarak 98.9 milyar seviyesine 
çıktı. Yılsonu itibarıyla 100 milyar dolar 
hedefini aşmış olacağız. AK Parti iktidarı-
nın kırdığı rekorlara bir yenisi daha eklen-
miş olacak. Türkiye’deki seçim sürecine ve 
global ekonomik dalgalanmalara rağmen 
ekonomimizdeki iyileşme devam etmiştir. 
Daha önceki seçimlerde alışık olduğumuz 
popülist politikalar, seçim ekonomisi, 
bozulan ekonomik dengeler, mali disip-
linin kaybolması bu seçimde görülmedi. 
Sorumlu siyaset anlayışımız seçim öncesi 
ve sonrasında aynı duyarlılıkla devam etti. 
Bu göstergeler Türkiye’de istikrarın gelip 
geçici bir kazanım olmadığını, sağlam bir 
zemin kazandığını ortaya koyan gösterge-
lerdir. 

Türkiye bugünden sonra bu sağlam zemin 
üzerinde refahı toplumun bütün kesim-
lerine yaygınlaştıracak, bölgeler arası 
farklılıkları ortadan kaldıracak, istihdam 
üretecek, çalışan kesimleri rahatlatacak 

adımları cesaretle atmalıdır, atacaktır. Bu 
anlamda toplumun her kesiminden gelen 
uyarı ve önerileri dikkate alıyoruz, alaca-
ğız. Hükümet programımız çerçevesinde 
Meclis Genel Kurulu’nda dile getirilen 
görüşleri de ciddiyetle değerlendireceği-
mizden, farklı fikirlerden yararlanacağı-
mızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bizler 
Türkiye için attığımız her adımda samimi 
ve yapıcı katkıda bulunan herkese ve her 
fikre açığız. Bizler, hiçbir zaman kulağı 
kendi sesiyle dolu siyasetçilerden olma-
dık, olmayacağız. Siyasi partilerimizin, 
ekonomik örgütlerimizin, sivil toplum 
kuruluşlarının her türlü öneri, eleştiri ve 
projelerini değerli buluyoruz. 

Değerli Milletvekilleri, değerli arkadaşla-
rım…

Önemli bir hususa değinmek istiyorum. 
Türkiye’de istikrar kavramı uzun yıllar 
yanlış anlamlarda kullanılmıştır. Siyaset-
çiler çoğu zaman istikrar kavramını sta-
tüko ile eş anlamlı kullanmışlardır. Oysa 
istikrar kararlılık demektir, pozitif sürecin 
sürekliliği demektir, statüko ise değişime 
direnmektir, durağanlıktır, yerleşik düzeni 
körü körüne korumaktır. Bizim vurgula-
dığımız istikrar da ülkemizin medeniyet 
yolunda kararlı yürüyüşü anlamınadır. Bu 
anlamda diyoruz ki, AK Parti, statükocu 
bir parti olmadı, olmayacaktır. Geride bı-
raktığımız beş yıllık iktidarımız bu iddia-
mızın açık ispatı olmuştur. 

Yeri gelmişken bir noktaya daha dikkat 
çekmek istiyorum. Geride bıraktığımız 
başarılar hareket noktamızdır ama bu ba-
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şarılarla yetinmeyeceğimizi her arkadaşım 
bilmek zorundadır. Başarılı siyasetimiz 
milletimizin büyük bir takdirine mahzar 
olmuştur, ama kadirşinas yüce milletimi-
zin bu takdiri hiçbir zaman bizi atalete, 
meskenete sevk etmemelidir. Milletimiz 
sadece geçmişte bu ülkeye kazandırdıkla-
rımızdan dolayı bizi takdir etmemiş aynı 
zamanda geleceğe bizim rehberliğimizde 
yürüme iradesi ortaya koymuştur. Bu reh-
berliğin ne kadar büyük bir mükellefiyet 
gerektirdiğini iyi bilmeliyiz. Zira AK Parti, 
adalet ve kalkınma ilkelerini esas alan yeni 
bir siyasetin adıdır. Bu siyasete göre millet 
ile devlet karşı saflarda değil, aynı saftadır. 
Çünkü devlet, milletindir ve milletin en 
önemli varlığıdır. Bizim siyasetimize göre, 
devleti yönetenler millete yüksek rakımlı 
tepelerden bakmaz, milletle arasına mesa-
fe koymaz, aksine milletle aynı ufka bakar, 
aynı değerleri paylaşır. Keza, bu siyasetin 
temel dinamiği değişimdir. Zaten hayatın 
temel dinamiği de değişimdir. Dolayısıyla 
sürekli istikrara vurgu yapmamız ve halkı-
mızın da istikrara, yani kararlılığa oy ver-
mesini, AK Parti’yi çok daha güçlü olarak 
iktidara taşımasını kimse tesadüflere bağ-
layamaz. Herkes 22 Temmuz tarihini çok 
iyi analiz etmek zorundadır ve milletin 22 
Temmuz’da verdiği mesaja uygun davran-
mak zorundadır. 

B a k ı n ı z ,  2 2  Te m m u z  s e ç i m l e r i y l e 
Türkiye’ye yıllar kaybettiren çok temel 
tartışmalar Türkiye’nin gündeminden 
düşmüş, tedavülden kalkmıştır. Şimdi 
yapmamız gereken tek şey milletin bize 
verdiği bu büyük imkanı Türkiye’nin 
yeni kazanımlar elde etmesi için doğru 

kullanmaktır. Bakanlarımızdan, parti gru-
bumuzdan, teşkilatımızdan beklediğimiz 
şey Türkiye’nin adaletle kalkınmasına 
ivme kazandırmaktır. Bakınız tereddüt-
süz söylüyorum. Bizim hızımıza yetişmek 
için herkesin azami gayret içinde olması 
şarttır. Bütün uyarıları, bütün eleştirileri, 
bütün önerileri yol arkadaşlarım dikkatle 
takip etmek durumundadır. 

Değerli arkadaşlar…

Yo l a  ç ı kt ı ğ ı m ı z  t a r i h t e n  b u  ya n a , 
Türkiye’nin partisi olmaya özen gösterdik, 
bundan sonra da aynı hassasiyeti göstere-
ceğimizden kimsenin bir şüphesi olmasın. 
70 milyon insanımızın hukukunu yüzde 
100 koruyacağımızdan kimsenin kuşkusu 
olmasın. Bu yüce meclis çatısı altında tem-
sil edilen partilere oy veren bütün insan-
larımızın hassasiyetlerini, taleplerini bize 
oy verenlerin taleplerinden ayrı görmeye-
ceğiz. Adalet ve kalkınma bizim öncelikli 
hedeflerimizdir, bundan sonra da öncelikli 
hedeflerimiz arasında kalacaktır. 

Bölge siyaseti, zümre siyaseti, etnik siyaset 
anlayışları tarihte kalmıştır. AK Parti, bir-
lik ve beraberliğimize zarar verecek hiçbir 
sosyal fay hattının kırılmasına, kapanması 
imkânsız toplumsal yaraların oluşmasına 
hizmet etmeyecektir. Tam aksine birlik ve 
beraberliğimizin daha da pekişmesi, daha 
da kök salması için bütün varlığını ortaya 
koyacaktır. Zira adalet, partimizin varoluş 
gerekçesidir ve adaletin temel şartı ayrım-
cılığa son vermektir. AK Parti olarak biz 
başarımızı bu birlik siyasetine borçluyuz. 
Türkiye haritasının tamamı üzerinden 
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siyaset yaptığımız içindir ki, Türkiye’nin 
bütün şehirlerinin rızasını almışız. Biz, 
Türkiye’nin küresel sorunları, milli so-
runları kadar, Türkiye’nin bölgesel, yerel 
meselelerini de titizlikle etüt ettik, çözümü 
konusundaki projelerimizi hazırladık. Tek 
bir bölgenin değil, 7 bölgemizin, 81 vilaye-
timizin Türkiye’nin imkânlarından, kay-
naklarından, fırsatlarından adil biçimde 
yararlanması için çalışıyoruz. Unutmayınız 
ki, AK Parti, geride bıraktığımız seçimlerde, 
1 şehrimiz hariç bütün şehirlerden millet-
vekili çıkarmış yegâne partidir. Zira bizim 
siyasetimizin yegane öznesi millettir. 

Birlik ve beraberlik vurgusu yapmak tek ba-
şına yetmiyor, aynı zamanda tüm Türkiye’yi 
kucaklayacak bir siyaset yürütmek gereki-
yor. AK Parti’nin her bölgeden, her sınıftan, 
bütün sosyal ve ekonomik kesimlerden oy 
alabilmesi önemli bir özelliktir, Türkiye’nin 
birlik ve bütünlüğü için büyük bir şanstır. 
AK Parti Türkiye’deki farklılık ve çeşitlilik-
lerin de, Türkiye’nin üniter yapısı ve bütün-
lüğünün de teminatıdır. 

Değerli arkadaşlar…

Yeni dönemin ülkemiz için, milletimiz için 
hayırlı olmasını diliyorum. Bu ülke için 
yapacağınız çalışmalardan dolayı sizleri 
şimdiden tebrik ediyorum. Allah yar ve 
yardımcımız olsun.
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Değerli Milletvekilleri… Sizleri saygıy-
la selamlıyorum. Meclisimizden gü -
venoyu alan 60. Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti’nin ülkemiz için, milletimiz için 
hayırlı olmasını diliyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisimizin güve-
noyuna mahzar olan hükümetimiz şu an-
dan itibaren ülkemizin hizmetine kaldığı 
yerden devam edecektir. Hükümetimizin 
programı üzerine yapılan görüşmelerde 
eleştirilerini ve uyarılarını dile getiren mu-
halefet partilerimizin grup sözcülerine bir 
kez daha teşekkür ediyorum. 

Kuşkusuz bu eleştiri ve uyarılar izleyece-
ğimiz siyasete önemli katkılar sağlayacak-
tır. İnanıyorum ki, Türkiye 60. Hükümet 
döneminde çok daha ileri kazanımlar 
elde edecektir. Demokrasimizin güçlen-
mesi, hukuk devletimizin sağlam temeller 

üzerinde yükselmesi, toplumsal refah ve 
huzurun artması ve yaygınlaşması hükü-
metimizin temel hedefi olacaktır. 70 mil-
yon vatandaşımızın mutluluğu ile gelecek 
nesillerimizin emniyet duygusu içinde 
Türkiye’yi sahiplenmesi için bu iktidar 
sürecini en verimli şekilde değerlendi-
receğiz. Biliyoruz ki, Türkiye bu istikrar 
tablosuna büyük emek ve gayretlerle ulaştı 
ve istikrarı millet eliyle tahkim etti. Büyük 
milletimizin bu vefakar asaletine uygun 
bir siyaset üretmek hepimize adaletli olma 
sorumluluğu yüklüyor. 

Adaletin mülkün temeli olduğunu hiçbir 
zaman aklımızdan çıkarmadan devleti-
mizin itibarını mutlaka milletimizin iti-
barıyla birlikte yükseltmek, izleyeceğimiz 
siyasetin temel rotası olacaktır. Herkesin 
ve her kesimin emniyet ve güven içinde ol-

60. T.C. Hükümeti Için Yapılan 
Güvenoylaması Sonrası 

Milletvekillerine Teşekkür 
Konuşması

Ankara | 5 Eylül 2007
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masını istiyoruz. Tarafsızlık, Türkiye Cum-
huriyeti vatandaşları arasında ayrımcılık 
yapmamak, adaleti bütün bölgelerimize ve 
bütün insanlarımıza ulaşacak şekilde yay-
gınlaştırmak şiarımızdır. Özellikle devlet 
ile milletin arasındaki hukuku, adalet ve 
kalkınma temelinde derinleştirmek için 
hepimize düşen sorumluluklar olduğu 
malumunuzdur. 

Milli menfaatlerimiz konusunda hepimiz 
biriz ve tek yüreğiz. İstiklalini, şerefli bay-
rağını sonsuza kadar sahiplenecek olan bu 
aziz milletin biz siyasetçilerden beklediği 
en önemli şey ülkemizi bir bütün olarak 
kucaklamaktır. Hiçbir vatandaşımızın 
mahzun olmaması, bütün vatandaşları-
mızın aidiyet duygularının güçlenmesi, 
sosyal dokumuzun sağlamlaşması merha-
metin, şefkatin, adaletin yaygınlaşmasına 
bağlıdır. Bu yüksek idealler için Türkiye’ye 
yapacağınız hizmetlerden dolayı her bir 
milletvekili arkadaşımı, bütün parti lider-
lerini ve gruplarını yürekten selamlıyo-
rum. Güvenoyu alan 60. Hükümetimize 
Allah’tan hayırlı başarılar diliyor, hepinize 
teşekkür ediyorum. Bu aziz millete hizmet 
yolunda Allah bizleri ve sizleri mahcup 
etmesin. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
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Değerli arkadaşlar, sevgili kardeşlerim… 
22 Temmuz seçimlerinden sonra düzen-
lediğimiz bu ilk il başkanları toplantısına 
hoş geldiniz, hepinizi en kalbi muhabbet-
lerimle selamlıyorum. Öncelikle sizleri 
yürekten tebrik ediyorum. Türkiye’nin 
dönüşüm iradesinin öncü kadroları ola-
rak bu demokratik seçimde Türkiye’nin 

yüzünü bir kez daha ağarttınız. Ülkemize 
getirdiğiniz bu heyecan inşallah dinmeden 
yolumuza ışık tutacaktır. Durup dinlen-
meden Türkiye’nin önünü açmaya devam 
edeceğiz. 

Türkiye’nin ağır kriz şartlarından ve sıkın-
tılardan uzaklaşarak huzur ve istikrar için-

AK Parti Il Başkanları Toplantısı

Ankara | 7 Eylül 2007
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de ileri hedeflere doğru adım adım ilerle-
diği ilk beş yılını, alnımızın akıyla geride 
bırakıyoruz. 22 Temmuz’da milletimiz bü-
yük bir teveccüh göstererek önümüzdeki 
beş yıllık dönemde emaneti yeniden AK 
Parti iktidarına vermiştir. Bu seçim hem 
iktidarımızın milletimizden güvenoyu, 
gönül rızası alması anlamına gelmektedir, 
hem de değişim iradesinin milletimiz nez-
dinde daha büyük bir kararlılıkla makes 
bulduğunu göstermiştir. Bu seçimlerin 
sonunda millet iradesiyle ortaya çıkan 
tablo göz önüne alındığında aynı zamanda 
demokrasinin de bir zaferidir. Milletimiz, 
yüzde 84 gibi çok yüksek ve batılıları da 
imrendirecek bir oranda sandığa gitmiş ve 
demokratik tercihini ortaya koymuştur. 

Milletimizin özgür iradesiyle sandıkta 
verdiği karar, Türkiye’de demokrasinin 
yerleşik hale geldiğini, demokrasiye bağlı-
lıklarını tartışmalı hale getiren partilerin 
millet nezdinde itibar kaybettiklerini de 
ortaya çıkarmıştır. Bu çerçevede, 22 Tem-
muz seçimlerinin Türkiye’nin huzur ve 
istikrarına, değişimin devamına olduğu 
kadar, Türk siyasetinin geleceğine de bü-
yük katkıları olmuştur. Zira 22 Temmuz 
2007 seçimleriyle demokratik istikrar 
zemini sağlamlaşmış, Türkiye, demokra-
tik çizgisinde kararlılıkla ve daha güçlü 
şekilde ilerleyen bir ülke olduğunu tüm 
dünyaya göstermiştir. Seçim sonuçlarının 
sadece 70 milyon vatandaşımızın yüreğin-
de uyandırdığı heyecanın yanı sıra dün-
yadaki yansımaları da son derece olumlu 
olmuştur. Tarihe geçen bu millet kararını, 
siyasetin bütün aktörlerinin en iyi şekilde 
değerlendirmesi, 22 Temmuz’dan dersler 

çıkarması gerekir. Bizler de il il, ilçe ilçe, 
mahalle mahalle, köy köy, sandık sandık 
seçim sonuçlarını değerlendirecek, analiz 
edecek, bu sonuçlardan dersler çıkara-
cağız. Nerede eksiğimiz var, nerede daha 
farklı çalışmalar yapmamız lazım tek tek 
ortaya koyacak ve bir sonraki seçimlere 
sanki yarın yapılacakmış gibi hazır olaca-
ğız. Türkiye huzur ve güven ortamını koru-
yacak, büyüme enerjisini kaybetmeyecek, 
gelecek hedef lerinden sapmayacak ve 
demokratik istikrarından asla vazgeçme-
yecektir. Bu kararın milletimiz tarafından 
verildiğini, bu istikametin milletimiz tara-
fından belirlendiğini herkesin iyi anlama-
sı gerekir. 

Değerli arkadaşlar…

22 Temmuz seçimi Türk siyasi tarihinde 
iz bırakacak bir olgunluk ve başarıyla 
gerçekleştirilmiştir. Biliyorsunuz 60. 
Hükümet’i de kurarak TBMM’nden gü-
venoyu aldık. Her zaman ifade ediyoruz, 
bugün bulunduğumuz nokta yolun sonu 
değil başlangıcıdır. Hedeflediğimiz yük-
sekliklere ve Türkiye’nin gelecek ufkuna 
bakınca, bulunduğumuz basamağı ilk 
basamak olarak görmek durumundayız. 
Çok çalışarak, Türkiye’nin geçen beş yıllık 
dönemde aldığı mesafelerin, elde ettiği 
kazanımların kıymetini bilerek milletimi-
zin güvenine layık olmanın mücadelesini 
vereceğiz. Bu mücadelenin sadece hükü-
metin, sadece TBMM’de görev yapan vekil 
arkadaşlarımızın mücadelesi olmadığını 
bildiğinizden eminim. 
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Seçim vesilesiyle öncekinden çok daha 
açık ve net olarak ortaya çıkmıştır ki, AK 
Parti milletimizin bugünler için ve ya-
rınlar için yegane umududur. Bu şerefli 
tabloyu milletimize yaşatan siz öncü kad-
rolara milletim adına, temsil ettiğiniz 81 
şehrimiz adına müteşekkirim. AK Parti 
çatısı altında siyaset yapmakta olan her 
arkadaşıma düşen, bu umudu, bu güveni, 
bu beklentileri boşa çıkarmamak için ça-
lışıp çabalamaktır. Bizim parti yönetimi 
ve hükümet olarak omuzlarımızda hisset-
tiğimiz ağır sorumluluk yükünü eminim 
ki sizler de teşkilatlar olarak yüreğinizde 
hissediyorsunuz. Türkiye’nin çözülmesi 
gereken çok meselesi, deva bulunması 
gereken çok derdi var. Bu ülke için yapıla-
cak, yapmamız gereken daha çok iş var. Bu 
tablo içinde her arkadaşımın üzerine dü-
şen görevler, sorumluluklar olduğunu iyi 
biliyorsunuz. Bizim yüreğimizde Türkiye 
sevdası var, bu milletin en ufak bir ihtiyacı, 
bir sıkıntısı varken bizim buna duyarsız 
kalmamız mümkün değildir, olamaz. Her 
aşamada, her kademede, bu ülkenin nere-
sinde yaşarsa yaşasın her insanımızın en 
yakın dostu, kardeşi, arkadaşı, dert ortağı 
ve yoldaşı biz olmak durumundayız. Ne-
den biliyor musunuz? Çünkü bu ülkede 
başı sıkışanın, imdat isteyenin, gönlü kırı-
lanın umudu da AK Parti’dir de ondan. 

Değerli arkadaşım…

Biz Ankara’yı Türkiye’nin her köşesine eşit 
yakınlıkta bir başkent haline getirmek için 
var gücümüzle çalışıyoruz, çalışacağız. Siz-
lerin de bulunduğunuz bölgelerde sadece 
AK Parti’nin değil, şehir merkezlerinden 

ilçelere, beldelerden köylere kadar bu 
ülkenin insanlarının da temsilcileri olma-
nızı rica ediyorum. Bir evde ocak kayna-
mıyorsa, çorba pişmiyorsa, bu herkesten 
önce, ama herkesten önce sizin derdiniz 
olmalıdır. Bir kahvehanede gencecik in-
sanlarımız iş bekliyorsa, bu sıkıntıyı gi-
dermek için ilk harekete geçmesi gereken 
yine sizler olmalısınız. Bir hasta doktor 
bulamıyorsa, tedavi olamıyorsa, tedavi 
olacak parayı denkleştiremiyorsa, o hasta-
nın hızırı ilk siz olmalısınız. Bizim işimiz 
siyaset yapmak, bu doğru… Ama bu ülkede 
siyaseti asli tarifine geri götürmek, aslına 
döndürmek, insana yöneltmek de bizim 
görevimiz. 

Siyaset millete hizmetin bir aracıdır. Biz 
siyaseti hizmet makamı olarak görüyor-
sak, siyaseti halka hizmet için yapıyorsak, 
teşkilatımızın her ferdi hizmet ehli, hiz-
met gönüllüsü demektir. Ben bu ülkenin 
başbakanı olarak Türkiye’nin herhangi bir 
köşesinde herhangi bir vatandaşımızın 
“Devlet bizim sesimizi duymuyor” deme-
sini asla kabul edemem. Bu ülkenin vatan-
daşları içinden tek bir tanesi bile devlete 
sesini duyuramıyorsa, biz henüz işimizi 
iyi yaptığımızı söyleyemeyiz. Sizlerden bu 
hassasiyetimizi, sadece siyasi bir mesaj 
olarak değil, insani bir mesaj olarak da 
Türkiye’nin her yerine yaygınlaştırmanızı 
rica ediyorum. Bir bölgede bir sıkıntı var-
sa, çözülemeyen bir dert varsa, ben bunu 
ilk sizlerden, kendi teşkilatımdan duymak 
ve takibinin de teşkilatımız tarafından ya-
pıldığını bilmek isterim. 
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Her şey imkanlarımızla sınırlı, her şey 
her an istediğimiz şekilde sonuçlanmaya-
biliyor, ama bilin ki bize ulaşan her bilgi 
değerlendiriliyor, vatandaşlarımızın sıkın-
tıları devlet hafızasına kazınıyor. İmkanlar 
ölçüsünde bütün sıkıntıları çözmenin gay-
reti içinde oluyoruz, çözemediklerimizi 
de zaman içinde çözüyoruz. Milletvekili 
arkadaşlarımızla uyum ve irtibat içinde 
olmanız çok önemli… Bu köprüleri iyi 
kurmalıyız, bunlar bizim milletimizle 
irtibatımızı canlı tutacak, gevşememesi 
gereken bağlardır. Benim hassasiyetimin 
sizlerde de fazlasıyla olduğunu biliyorum 
ve sizlere güveniyorum. Sizinle bu dönem 
Türkiye’nin adalet ve kalkınma çıtasını 
daha çok yükselteceğiz. 

Değerli arkadaşlarım…

22 Temmuz’da AK Parti’nin kazandığı 
başarı tarihi bir başarıdır. İktidar parti-
lerinin oy kazanması, hele bu seviyede 
oy alabilmesi sadece ülkemizde değil, 
dünyada da pek sık rastlanan bir durum 
değildir. Ancak şunu bilelim ki bu tabloyu 
ortaya çıkaran asıl güç değişime karar-
lılıkla, azimle, ısrarla devam diyen yüce 
milletimizdir. Her başarıyı, elimizdeki her 
imkanı, bulunduğumuz her makamı bu 
milletin bize yüklediği bir emanet olarak 
görmek durumundayız. Bu yüzden her 
toplantımız omuzlarımızdaki yükün ağır-
lığını daha çok hissettirmelidir. Aldığımız 
her yeni oyla sorumluluğumuz ve yükü-
müz ağırlaşmaktadır. Yeni dönem de, bu 
sorumluluğumuzu ziyadesiyle artırmıştır. 
Bizler, asla başarı sarhoşluğuna kapılma-
yan, başarıyı nihai gaye olarak görmeyen 

bir siyasi kadroyuz. Bunun bilincinde ol-
mak, asla gevşememek, daha da önemlisi 
asla gurura, kibre kapılmamak mecburi-
yetindeyiz. Bu ülke, milletten aldığı gücü 
millete karşı kullanan, milletin oylarıyla 
geldiği makamlarda gururla, kibirle otu-
ranları çok gördü. Biz milletimizden 
uzaklaşamayız, milletle aramıza engeller 
koyamayız. Oturduğumuz koltukların, bu-
lunduğumuz makamların, arabalarımıza 
takılan plakaların bizi milletimizden farklı 
yerlere konumlandırmasına izin vereme-
yiz, vermemeliyiz. 

Şükürler olsun dünyaya gelirken yanımız-
da hiçbir şey getirmediğimizi, götürürken 
de götürmeyeceğini bilenlerdeniz. Güzel 
bir seçim yaşadık, tarihi bir zafer kazan-
dık, bunun coşkusunu da vakar ve ciddiyet 
içinde milletimizle birlikte yaşadık. Artık 
seçim arkada kaldı, bugün bize oy verenle-
rin değil, Türkiye’nin, 70 milyon insanımı-
zın hükümetiyiz. Bize oy vermiş insanların 
hukukunu nasıl vicdani bir hassasiyetle 
koruyorsak, vermeyenlerin hukukunu da 
asla bir ayrıma gitmeden aynı hassasiyetle 
korumak durumundayız. İnsanımız hak 
hukuk tanımayan dayatmalardan çok çek-
ti, AK Parti iktidarı bu milletin karşısına 
dayatmalarla çıkacak olan herkesin karşı-
sında dimdik duracaktır. 

Buradan açıkça ilan ediyorum; bu millete, 
bu milletin değerlerine, bu milletin farklı 
inanç ve kültürlerine, farklı siyasi tercih-
lerine en ufak bir saygısızlıkta bulunanın, 
en ufak bir dayatmacı tavır ortaya koyanın 
bizim aramızda yeri yoktur. Türkiye 70 mil-
yon insanıyla, tarihiyle, kültürüyle, inanç 
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ve değerleriyle, ortak bir duyguda farklı-
lıklarını yüzlerce yıldır dostça kardeşçe 
yaşamasıyla büyüktür, güçlüdür, zengindir. 
AK Parti, bu bütünlüğün, bu birlik ve bera-
berliğin, bu adalet ve dayanışmanın da san-
caktarıdır, savunucusudur. Bu güzellikleri 
yaşatmak, bu ülkenin birbirine etle tırnak 
kadar yakın insanlarının arasına nifak to-
humları ekmek isteyenlere meydan verme-
mek de bizim asli görevimizdir. 

Türkiye’nin her karış toprağına aynı sada-
katle bağlıyız, bu ülkenin her canını aynı 
derecede mübarek görüyoruz. Bu ülke top-
raklarında söylenen her türküyü, her hoy-
ratı, her bozlağı, her uzun havayı aynı aşkla 
seviyoruz. Türkiye’yi büyük kılan, güçlü 
kılan bu zenginliklere hep birlikte sahip çı-
kacağız. Biz millet olmayı dün öğrenmedik, 
bütün fertlerimizle, bütün insanlarımızla 
biz asırlardır istiklalini koruyan, bir ve bü-
tün kalan, hür bir millet olarak yaşıyoruz. 
Ortak hedeflere kilitlenerek, kazandığımızı 
adaletle paylaşarak, şehirlerarası ve böl-
geler arası kalkınma mesafelerini ortadan 
kaldırarak, insanca bir hayatın şartlarını 
oluşturarak ilerlemeye devam edeceğiz. Bu 
anlayış Türkiye’nin beş yıllık atılımının en 
temel dinamiğidir, bundan sonra da bu has-
sasiyetimizi koruyacağız. Her aşamada, her 
merhalede, her arkadaşımızla bu hassasi-
yetlerin koruyucusu, savunucusu olacağız. 
Bu şuur inanıyorum ki her arkadaşımda 
fazlasıyla vardır, AK Parti Türkiye’nin de-
ğerleriyle kalkınmasında öncülük görevini 
fazlasıyla yerine getirecektir. Bu duygularla 
sözlerime son veriyor, hepinize sevgilerimi, 
saygılarımı sunuyorum.
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Değerli arkadaşlar… Hepinizi sevgiyle, 
muhabbetle selamlıyorum. Yeni yasama 
döneminin başında, bu mübarek Rama-
zan akşamında, sizlerle birlikte olmaktan, 
birlikte iftar yapmaktan büyük mutluluk 
duyduğumu ifade etmek istiyorum. 

Ramazan, hepinizin çok iyi bildiği gibi; 
yardımlaşmanın, dayanışmanın, rahme-
tin, bereketin zirveye ulaştığı bir aydır. Bu 
merhamet ve dayanışma ayı milletimizle 
bir kez daha kucaklaşmak, dertleşmek, 
yeni sevgi ve diyalog köprüleri kurmak 
için çok iyi bir fırsattır. İnanıyorum ki bü-
tün arkadaşlarım, yılın bütününde olduğu 
gibi, bu özel günlerde de milletimizle, mil-
letimizin dertleriyle hemhal oldu; milletin 
sofrasına oturdu, onlarla ekmeğini, suyu-
nu paylaştı ve paylaşıyor. Şimdi ise artık, 
dağarcıklarımızda biriktirdiğimiz tüm bu 
meseleleri, yüce Meclis çatısı altında çö-
züm yoluna koymanın gayreti, çabası içine 
giriyoruz. Milletimizin duygu ve düşünce 
dünyasını, sorunlarını, beklentilerini, ihti-
yaçlarını Meclis gündemine taşıyacağımız 

bir döneme başlıyoruz. Seçim sürecinde ol-
sun, onun öncesinde ve sonrasında olsun, 
Türkiye’nin meselelerini yerinde tespit 
ettik, her sorunu yerinde ve zamanında 
görerek, bilerek, yaşayarak çözmenin yol-
larını aradık. Milletimizin gündeminden, 
beklenti ve taleplerinden hiç kopmadık. 

Şunu vurgulamak istiyorum: AK Parti’yi, 
diğer partilerden, hükümetlerden ayıran 
işte bu, milletle kucaklaşma siyasetidir. 
Milletimizin dertleriyle dertlenme, duygu 
dünyasını paylaşma, düşüncelerine ter-
cüman olma siyasetidir. Bundan sonraki 
dönemde de başarımızın temel noktası bu 
olacaktır. Milletten kopuk, millete karşı 
sağır, millete karşı duyarsız siyaset tarzla-
rının bugün nerelerde olduğunu hepimiz 
görüyoruz. Seçimden seçime milletin ka-
pısını çalan, onun dışında semtine dahi 
uğramayan bir siyasi yaklaşım, bir siyasi 
üslup, tarz, yöntem asla bize göre değildir; 
olmayacaktır. 

AK Parti Milletvekilleri ile Iftar 
Yemeği

Ankara | 2 Ekim 2007
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Şu noktaya özellikle dikkatinizi çekmek 
istiyorum: Burada, yayınlanan rakam-
lar, göstergeler, grafikler, açıklamalar 
son derece iyi bir tablo çiziyor olabilir. 
Ankara’dan manzara son derece olumlu, 
son derece iyimser de görünüyor olabilir. 
Biz, asla ve asla bunlarla yetinemeyiz. Biz 
sadece göstergelere bakarak toplumu-
muzun mutluluğuyla, refahıyla ilgili bir 
tatmine kapılamayız. Tüm o rakamların, 
o göstergelerin, o grafiklerin, yapılan 
açıklamaların, icraatların, Anadolu’nun 
her bir köşesine, her bir ilimize, ilçemize, 
köyümüze, mahallemize, mezramıza ne 
kadar yansıdığını, ne ölçüde gerçekleştiği-
ni, duymak, bilmek, görmek zorundayız. 
Burada üretilen çözümlerin, işçinin sofra-
sına, memurun evine, esnafın dükkanına, 
çiftçinin tarlasına, işverenin fabrikasına 
ne kadar ulaştığını takip etmek, izlemek 
zorundayız. Aksi takdirde, tıpkı öncekiler 
gibi, Ankara’ya sıkışır kalırız; sanal bir 
manzarayla sadece kendimizi avuturuz. 

Biz, adaletli, toplumun her kesimine yansı-
yan bir kalkınma ve gelişme arzuluyoruz. 
Sadece büyümemiz, gelişmemiz, kalkın-
mamız yetmiyor, bunun aynı zamanda 
adaletli bir şekilde toplumun her kesimine 
yansıması da gerekiyor. Herkesin belli bir 
refah seviyesini yakalayamadığı bir toplum-
da kimse müreffeh ve huzurlu bir yaşam 
sürüyor olamaz. Sizler, Anadolu’nun her 
köşesinden seçildiniz ve buraya geldiniz. 
Sizlerin seçildiğiniz illerle temasınız, bağ-
lantınız, iletişiminiz, azalmayacak, aksine 
daha da artacaktır; artmak zorundadır. 
Burada üretilen işlerin, çözümlerin, icraat-
ların illerinize ne ölçüde yansıdığını takip 

etmek sizlerin öncelikli görevlerindendir. 
Şehirlerinizin sorunlarını, meselelerini bu-
raya, Ankara’ya taşıyacak, ülke gündemine 
getirecek olanlar da sizlersiniz. İşte bu se-
beple sorumluluğunuz çok fazla, yükünüz 
çok ağır. Ben inanıyorum ki, hepiniz bu 
yükü hakkıyla taşıyacak, bu emanetin hak-
kını verecek ve alnının akıyla vazifesini en 
iyi şekilde yerine getireceksiniz.

Bakınız, bizim öfkeyle, çözümsüzlükle, 
çekişmeyle, küskünlükle, lüzumsuz tar-
tışmalarla işimiz olmaz. Bizim işimiz 
sevgiyle, bizim işimiz halkımızın dert-
lerine, sorunlarına çözüm bulmakla, iş 
üretmekle, milletimize hizmet etmekledir. 
Kim ne derse desin, kim, bizi engellemek 
için, bizim moralimizi bozmak için kim ne 
yaparsa yapsın, kim ne engel çıkarırsa çı-
karsın, biz dosdoğru işimize odaklanacak, 
Türkiye’nin meselelerine yoğunlaşacağız. 
Bizi bu yoldan alıkoymak için çeşitli ba-
haneler, anlamsız tartışmalar, bizi hede-
fimizden saptıracak gündem maddeleri 
üretilecek. Bizi tartışmaya, bizi çekişmeye, 
bizi yapay gündemlere çekmek isteyenler 
olacak. Hiç birisine prim vermeyecek, 
hizmet mücadelemizi etkin bir şekilde 
sürdüreceğiz. Biz, gerek Meclis çatısı al-
tında, Genel Kurul’da, komisyonlarda, ge-
rekse halkımızın içinde, sadece ve sadece 
işimize yoğunlaşacak, Türkiye’yi bugün 
olduğundan daha ileriye taşımanın sevda-
sı içinde olacağız. Büyük hedeflere ancak 
azimle, kararlılıkla, inançla, hedefe tam 
anlamıyla yoğunlaşarak ulaşılır. 

Dikkat ediniz, önceki iktidarımız döne-
minde, Türkiye’ye bugüne kadar tecrübe 
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dahi etmediği güzellikleri yaşatma fırsatı 
bulduk. İç politikada, dış politikada, eko-
nomide, demokratikleşme alanında tarihi 
adımları attık. Bugün Türkiye, dünyanın 
saygın, büyük, güçlü ülkeleri arasındaki 
yerini almıştır ve yıldızı daha da parlamak-
tadır. Bu seviyeler, bu ulaştığımız noktalar 
elbette nihai noktalar değildir, olamaz da. 
Daha yapacak çok işimiz var, Türkiye’ye 
yaşatacak güzellikler var, verecek iyi ha-
berlerimiz, müjdelerimiz var. Süreç içinde 
bunları el birliğiyle vücuda getirecek ve 
milletimizin hizmetine inşallah hep birlik-
te sunacağız. Ben sözü daha fazla uzatmak 
istemiyorum. 

Bundan sonraki süreçte, her fırsatta bir-
likte olacak, her fırsatta sizlerle istişareler 
yapacak, değerli görüşlerinizi, önerileri-
nizi, eleştirilerinizi değerlendirmelerinizi 
her fırsatta dinleyecek ve siyasetimize ona 
göre yön vereceğiz. Omuzlarınızdaki ağır 
sorumluluğu, ağır emaneti hakkıyla taşı-
mak yolunda Allah yar ve yardımcınız ol-
sun. Şimdiden, sizlerin, ailelerinizin, tüm 
milletimizin ve İslam âleminin Ramazan 
bayramı kutlu, mübarek olsun. Hepinizi 
sevgiyle selamlıyor, yeni yasama dönemin-
de başarılar diliyorum. 
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Değerli arkadaşlar… Sizleri en kalbi muhab-
betlerimle selamlıyor, ramazanınızı tebrik 
ediyorum. Bu mübarek ayda, bu güzel ak-
şamda sizlerin aranızda olmaktan büyük bir 
mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. 

Bildiğiniz gibi Türkiye, 2002 yılından bu 
yana her alanda büyük bir değişim ve ge-
lişim süreci yaşıyor. 22 Temmuz seçimleri 
sonrasında da Türkiye aynı kararlılıkla, 
aynı hızla demokratik ve ekonomik gelişi-
mine devam ediyor. Biz de büyük bir heye-

AK Parti Il Başkanlığı ve 
Büyükşehir Belediyesi Iftar 

Yemeği

Ankara | 4 Ekim 2007



63

Yeni Türkiye Vizyonu | Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda-4

canla “Durmak Yok, Yola Devam” diyoruz. 
Türkiye büyümeye, kalkınmaya, her alan-
da yaşam standardını yükseltmeye devam 
ediyor. Geçen zaman zarfında elde ettiği-
miz tarihi kazanımları kalıcı hale getirmek 
için önemli bir atılım dönemine girmiş 
bulunuyoruz. Ülkemizin içine düştüğü 
ağır kriz şartlarından, herkesin geleceğe 
umutla baktığı bu aydınlık günlere ulaş-
mamız, elbette tesadüflerin eseri değildir. 
Bu mücadele sırasında en önemli itici güç 
milletimiz olmuştur, bize en büyük desteği 
bizzat milletimiz vermiştir. 

Milletimizden aldığımız güç ve gönülden 
destekle kısa zamanda büyük mesafeler 
aldık. Türkiye, her şeyin yanlış gittiği, her 
şeyin krize sürüklendiği, her şeyin çök-
meye başladığı bir dönemden sonra, AK 
Parti iktidarıyla birlikte yeniden büyük bir 
sıçrama ve yükseliş dönemine girmiştir. 
Dün ile bugün arasındaki fark, akla kara 
kadar büyüktür. İnşallah yarın bugünden 
de güzel olacaktır. 

Bugüne kadar milletin önüne tek bir eser, 
tek bir hizmet koymayı başaramamış olan-
lar, elbette Türkiye’nin bugün yaşadığı 
dönüşümü anlayamazlar, anlayamıyorlar. 
Anlasalar da, bu değişimi AK Parti hükü-
meti başardığı için içlerine sindiremiyor-
lar. Biz diyoruz ki, siyaset hizmet makamı-
dır. Kim bu aziz millete hizmet ediyorsa, 
dertlerine derman oluyorsa, sorunlarına 
çözüm buluyorsa ona yardımcı olmak, kat-
kıda bulunmak gerekir. Siyaset beyaza 
siyah, siyaha beyaz demek; her hayırlı işe 
takoz koymak değil, doğruya güç vermek, 
hayırlı işlere destek olmaktır. İşte bizim 

siyasetimizin farkı, insana hizmeti esas 
alması, kısır çekişmeler yerine hizmet 
üretmeyi amaçlamasıdır. 

Değerli arkadaşlarım... 

22 Temmuz’da milletimiz, 4.5 yıllık AK 
Parti hükümetine ve icraatlarına güve-
noyu vermiş, daha güçlü bir destek or-
taya koymuştur. AK Parti hükümetleri, 
Türkiye’nin gecikmiş değişim atılımını 
kararlılıkla, cesaretle hayata geçirmiştir, 
bugün de aynı ciddiyetle milletten aldığı 
emaneti bihakkın taşımaktadır, taşıyacak-
tır. AK Parti bir muamma değildir; ne yap-
tığı, nasıl yaptığı, kimin için yaptığı, kimi 
temsil ettiği bellidir. 2002 Kasım’ından bu 
yana hükümetimiz, verdiği sözlerin hepsi-
ni bir bir yerine getirmiştir, bundan sonra 
da getirmeye devam edecektir. 

Bizim özümüz bir, sözümüz birdir. Milleti-
mizi dün yaptıklarımızla hayal kırıklığına 
uğratmadık, yarın yapacaklarımızla da 
hayal kırıklığına uğratmayacak, ümitlerini 
boşa çıkarmayacağız. Geçmişteki siyasi an-
layışların bugüne kadar izlediği gibi, mey-
danlarda başka, iktidarda başka olmak, 
milletin huzurunda başka, kapalı kapılar 
ardında başka konuşmak bizim anlayışı-
mıza uymaz. Meydanlarda milletimize ne-
yin sözünü verdiysek, hangi gerekçelerle 
onlardan oy istediysek, bu oyların hakkını 
vermek zorundayız, veriyoruz, vereceğiz. 
Seçim beyannameleri, milletle partiler ara-
sındaki sözleşmelerdir. Bu sözleşmelerin 
gereğini yapmak da bizim boynumuzun 
borcudur. Biz, bugüne kadar bu şuurla, bu 
anlayışla hareket ettik. 
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Bakınız, AK Parti olarak geçmişte milleti-
mize hangi hedefi gösterdiysek bugün o 
hedefin daha ilerisine ulaşmış durumda-
yız. Bu yüzden biz milletimizin huzuruna 
alnı ak, başı dik şekilde çıkıyoruz. Birçok 
alanda, o zaman imkânsız gibi görünen 
hedefleri söz verdiğimiz tarihten çok önce 
gerçekleştirdik. Bu sayede hemen her alan-
da bugün Türkiye’nin özgüveni artmıştır. 
35 yıldır milletin belini büken enflasyon 
belasının tek haneli rakamlara düşür-
me sözü verdik, birkaç yıl içinde bunu 
gerçekleştirdik. Türkiye’yi AB hedefine 
her zamankinden daha çok yaklaştırdık, 
müzakere eden katılımcı ülke konumuna 
taşıdık. Ekonomimizi, dünyanın en büyük 
17. ekonomisi durumuna getirdik. İhra-
catta hayal gibi görülen 100 milyar Dolar 
hedefini geride bıraktık. Türkiye, AK Parti 
iktidarının milletimize sağladığı güven 
ve istikrar sayesinde, hemen her alanda 
rekorlara imza attı. Bununla da yetinme-
yip Türkiye’yi insanlarımızın yaşamaktan 
gurur duyacakları daha özgür, daha adil, 
daha demokratik bir ülke haline getirdik, 
getireceğiz.  

Bazıları Türkiye’nin daha demokratik, daha 
özgür, daha müreffeh, insan hak ve hürri-
yetlerine daha bağlı bir ülke olmasından 
da rahatsızlık duyuyor. Türkiye’nin eski 
alışkanlıklarını terk etmesinden rahatsız 
olan bu zümreler, toplumu yeniden eski 
tartışmaların içine sürüklemek istiyorlar. 
Türkiye’nin yeni gerilimlere, yeni çatışma 
alanlarına ihtiyacı yoktur. Aslına bakarsa-
nız hayatın içinde, toplumun içinde bu tür 
tartışma konuları da yoktur. Halkımız bu 
tür sanal gündemlerin çok uzağındadır. 

Bakınız, halkımız, bu mübarek günlerde 
birbiriyle nasıl güzel bir dostluk, kaynaş-
ma, yardımlaşma ve paylaşma içinde. 
Türkiye bu kavgacı zihniyetlerin çok öte-
sine geçmiş, çok başka seviyelere gelmiş 
durumdadır. Ben Türkiye’nin yarınlarının 
umut ettiğimiz gibi, hayal ettiğimiz gibi, 
hedef lediğimiz gibi çok aydınlık, çok 
müreffeh, çok mutlu olacağına gönülden 
inanıyorum. Milletimiz de buna inanıyor. 
Öyleyse bize düşen, birlik-beraberliğimizi 
bozmadan, toplumsal huzurumuzu koru-
yarak, el birliği ve gönül birliği yaparak ça-
lışmaya ve hizmet etmeye devam etmektir. 

Değerli arkadaşlar…

Bu mübarek ayın gerektirdiği sevgi, mer-
hamet ve hoşgörüyü aramızda daha da 
arttırmalıyız. Ramazan, aynı zamanda 
yardımlaşma ve dayanışma ayıdır. Beledi-
yelerimiz, teşkilatlarımız, sivil toplum ör-
gütlerimiz her zamankinden daha yoğun 
olarak sosyal dayanışma ve yardımlaşma 
çalışmalarına ağırlık vermelidir. Mahzun, 
mağdur, muhtaç kimse kalmayıncaya ka-
dar kapı kapı dolaşmalı, fakir sofralarını, 
hasta ve yaşlıları ihmal etmemeliyiz. Bu 
merhamet ve dayanışma ayı milletimizle 
bir kez daha kucaklaşmak, dertleşmek, 
yeni sevgi ve diyalog köprüleri kurmak 
için çok iyi bir fırsattır. 

İnanıyorum ki bütün arkadaşlarım, yılın 
bütününde olduğu gibi, bu özel günlerde 
de milletimizle, milletimizin dertleriyle 
hemhal oluyor, milletin sofrasına oturu-
yor, onlarla ekmeğini, suyunu paylaşıyor. 
Aramızdaki sevgi ve dostluğu, dayanışma 
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ve yardımlaşmayı muhafaza ettiğimiz 
sürece toplumsal dokumuz bozulmadan 
dimdik ayakta kalacaktır. Bu duygu ve 
düşüncelerle Ramazan Bayramınızı şimdi-
den kutluyor, sizin, ailenizin, tüm milleti-
mizin sağlık, mutluluk ve esenliğine vesile 
olmasını diliyorum. Bu güzel buluşmayı 
gerçekleştirenlere teşekkür ediyor, sizlere 
sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. 
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Değerli arkadaşlarım, hanımefendiler, be-
yefendiler… Bu güzel iftar buluşmamızda 
sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum. 

Bu mübarek Ramazan ayının milletimize, 
İslam âlemine ve bütün insanlığa hayırlar 
getirmesini diliyorum. Ramazan ayının 
son günlerine yaklaştığımız, yavaş yavaş 
bayram heyecanını hissetmeye başladığı-
mız şu günlerde siz değerli teşkilat men-
suplarımızla ve davetimize icabet eden de-
ğerli konuklarımızla bir araya gelmekten 
büyük mutluluk duyduğumu belirtmek 
istiyorum. Bu buluşmaları, aynı zamanda, 
ülkemizin ilerlemesi, milletimizin refah 
seviyesinin yükselmesi için yaptığımız 
çalışmaları sizlerle beraber değerlendirme 
vesilesi olarak görüyorum. 

Türkiye, 22 Temmuz seçimlerinden bu 
yana yoğun bir siyasi gündem yaşıyor. Bir 
yanda, yaklaşık 2 hafta sonra, 21 Ekim’de 
yapılacak anayasa değişikliği referan-
dumu var. Öte yanda, hazırlıklarını son 
aşamasına getirdiğimiz yeni anayasa tas-

lağına yönelik tartışmalar devam ediyor. 
Diğer taraftan, dış politikada önemli pek 
çok süreç işlemektedir. Bunlarla birlikte, 
60. Hükümet olarak yeni dönemde gerçek-
leştireceğimiz büyük atılımın hazırlıkla-
rını kesintisiz olarak sürdürüyoruz. 2008 
yılından itibaren Türkiye’yi bambaşka bir 
çehreye büründürecek çalışmaların ha-
zırlıkları içindeyiz. Bütün bunlar olurken, 
daha önceki çabalarımızın sonuçlarına 
ilişkin sevinçli haberleri de hep birlikte 
alıyoruz. İhracatımızın 100 milyar Doları 
aşması, yabancı sermaye yatırımlarının 
rekora doğru koşması; Türk ekonomisinin, 
bırakınız ülke içindeki çalkantıları, ulusla-
rarası krizlere karşı dahi dayanıklı hale ge-
liyor olması gibi pek çok olumlu gelişme, 
bizlerin şevkini artırmaktadır. 

Hepsinden önemlisi, milletimizin çabala-
rımızı takdir ettiğinin ve geleceğe ilişkin 
projelerimizi desteklediğinin en büyük is-
patı olan seçim sonuçları, çalışma azmimi-
zi adeta kamçılamıştır. Atalarımızın dediği 
gibi, marifet iltifata tabidir. Milletimiz bize 

AK Parti Il Başkanlığı Iftar 
Yemeği

İstanbul | 6 Ekim 2007
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en büyük iltifatı göstermiştir. Biz de bü-
tün marifetimizi ortaya koymanın gayreti 
içindeyiz. Geçtiğimiz yıl yine birlikte oldu-
ğumuz iftarda yaptığım konuşmada, mille-
timizin hakkaniyetli terazisinin iş üretenle 
laf üreteni en adaletli şekilde birbirinden 
ayıracağına inandığımı söylemiştim. Ne 
mutlu ki, milletimiz bizi haksız çıkarmadı. 
İnşallah önümüzdeki dönem yapacağımız 
çalışmalarla milletimizin daha çok iltifatı-
na mazhar olacağız. 

Şundan herkes emin olmalı ki, AK Parti 
Hükümeti, meşruiyetinin yegane kaynağı 
olan milli iradenin göstereceği yoldan sap-
madan ve yapacağı her işi milletimizin en 
geniş mutabakatını alacak şekilde, ortak 
akıl, katılımcılık ve diyalog içinde yapacak-
tır. Bizim demokrasi anlayışımız, beş yılda 
bir halkın iradesini alıp sonra bu iradeden 
kopmak değildir. Bizim demokrasi anlayı-
şımız halkımızı, sivil toplum örgütlerimizi 
ve söyleyecek sözü olan herkesin iradesini 
her daim yönetimimize yansıtmak, bu 
düşüncelerle icraatlarımızı, adımlarımızı 
şekillendirmektir. AK Parti’nin başarısının 
sırrı da zaten halkla bağını beş yılda bir 
kurmaktan değil, sürekli diyalog ve etkile-
şim içinde olmaktan geçmektedir. 

Değerli arkadaşlar…

2009 yılı mahalli idareler seçimleri, hem 
bizim için, hem de ülkemiz için kritik bir 
noktadır. Başlattığımız kalkınma ve geliş-
me sürecinin genelde ve yerelde aynı hızla 
ve kararlılıkla sürmesi önem taşımaktadır. 
22 Temmuz seçimlerinde AK Parti olarak, 
hem Türk siyaseti, hem de kendimiz için 

başarı çıtasını fevkalade yükselttik. 2009 
yılında inşallah bu çıtayı daha da yukarı-
lara taşımanın gayreti içinde olacağız. Bu 
iddia bize aynı zamanda büyük sorumlu-
luklar da yüklemektedir. Türk milletinin 
bütün fertleriyle samimi ve etkili iletişimi 
en güzel şekilde kurabilen bir parti olarak, 
bu hedefimize de mutlaka ulaşacağımıza 
olan inancım tamdır. 

Değerli dostlar…

Birlikte bu güzel iftarı yaptığımız İstanbul 
şehrinin benim gönlümdeki yerini anlat-
mama gerek yoktur sanırım. Dünyayı gez-
dikçe, farklı ülkeleri, şehirleri gördükçe, 
hem Türkiye’mizin, hem de İstanbul’umu-
zun değerini çok daha iyi anlıyoruz. Bu-
rada İstanbul’u özellikle vurguluyorum, 
çünkü, bu duruma gelmesinde nacizane 
katkısı bulunan birisi olarak iftiharla 
ifade ediyorum ki İstanbul, Türkiye’nin 
dünyadaki en değerli markasıdır. Bu güzel 
ülkeyi ve şehri bize bahşettiği için Allah’a 
ne kadar şükretsek azdır. Bu güzellikler, 
bize şan ve şeref kattığı kadar, husumetleri 
ve düşmanlıkları da üzerimize toplamak-
tadır. 

Türkiye’nin başarısının dostlarını ne 
kadar sevindirdiğini gördüğümüz gibi, 
düşmanlarını nasıl rahatsız ettiğini de 
müşahede ediyoruz. Fakat, bütün bunla-
rın ötesinde, bu tecrübelerimiz sonunda 
dikkatimizi çeken bir gerçeği sizlerle 
paylaşmak istiyorum. Biz, gerek İstan-
bul’umuzda yaşayanlar olarak, gerekse 
tüm Türkiye toplumu olarak, uzun süre 
öylesine içimize kapanmışız ki, dünyadaki 
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gerçek görüntümüzü, gerçek algılanışımı-
zı fark edemez hale gelmişiz. Oysa, dışa-
rıda Türkiye, hala sadece bölgesinin, yani 
klişe deyimle Ortadoğu ve Balkanlar’ın 
değil, bütün bir Avrasya’nın, hatta dün-
yanın en önemli ülkelerinden biri olarak 
görülmektedir. Onun içindir ki, dünyadaki 
her önemli gelişmede, Türkiye’nin dikkate 
alındığını, hesaba katıldığını bilmemiz 
gerekmektedir. Esasen biz de millet olarak, 
yaşadığımız bütün badirelere ve maruz 
kaldığımız onca unutturma çabalarına 
rağmen, tarihimizden tevarüs ettiğimiz 
önemli vizyonumuzu hala zihinlerimizde 
taşıyoruz. Bu vizyon doğrultusunda faali-
yetler yürütüyor, Türkiye Cumhuriyeti’ni 
bölgesinde ve dünyada küresel bir aktör 
haline getirmeye, uluslarararası konumu-
nu yükseltmeye çalışıyoruz. 

AK Parti’nin 5 yıla yaklaşan iktidarı döne-
minde, krizlerden, bunalımlardan fırsat 
bulan, bir parça nefes alma imkanına 
kavuşan Türkiye, giderek daha etkin ve 
bilinçli şekilde bu vizyonunun gereklerini 
yerine getirmeye başlamıştır. İnşallah önü-
müzdeki yıllarda, Türkiye’yi bölgesinde ve 
dünyada sözü daha çok dinlenen, güçlü, 
müreffeh bir ülke; Türk milletini kendine 
daha çok güvenen, tarihi ve en önemli 
hazinesi olan toplumsal değerleriyle gurur 
duyan bir toplum haline getirme yolunda 
daha büyük adımlar atacağız. 2002 seçim-
lerinin hemen ardından başlattığımız ve 
Cumhuriyet tarihinin en önemli sıçrama-
larından biri olan atılım sürecinin kesinti-
ye uğramasına asla müsaade etmeyeceğiz. 
Bunu kendimiz için değil, ülkemiz ve mil-
letimiz için istiyoruz. 

Geçen 5 yılda daha iyi şekilde gördük ki, 
biz birlik ve beraberliğimizi koruduğu-
muz, içeride gereksiz ve sanal gündem-
lerle enerji kaybetmek yerine güç birliği 
yaptığımız zaman aşamayacağımız engel 
yoktur. Yeter ki, aramızdaki sevgi ve saygı-
yı geliştirelim. Yeter ki, hoşgörü, diyalog ve 
işbirliği kapılarını kapatmayalım. Yeter ki, 
birbirimize önyargıyla, peşin fikirlilikle, 
tahammülsüzlükle yaklaşmayalım. Bir-
birimizi anlamaya, anlayışla yaklaşmaya, 
sevgi ve dostlukla iletişim kurmaya özen 
gösterelim. Kendi varlığımızı başkasının 
yokluğuna, kendi çıkarlarımızı güçlendir-
meyi başkalarının çıkarlarını zayıflatmaya 
endekslemeyelim. İşte o zaman göreceğiz 
ki, Türkiye daha güçlü şekilde bir sevgi, 
barış ve hoşgörü toplumu olacaktır. Yunus 
Emre’nin dediği gibi; 

Sevelim, sevilelim

Bu dünya kimseye kalmaz. 

Yüce Allah, bu sevgi ve merhamet ayında 
birliğimizi, dirliğimizi, sevgimizi, huzu-
rumuzu artırsın. Sözlerime burada son 
verirken, Ramazan Bayramınızı şimdiden 
kutluyor, hepinize bir kez daha sevgi ve 
saygılarımı sunuyorum.
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Değerli kardeşlerim… Hepinizi en kalbi 
duygularımla selamlıyor, mübarek Rama-
zan Bayramınızı tebrik ediyorum. Bayra-
mın sizlere, ailelerinize, ülkemize, milleti-
mize ve tüm dünyaya hayırlar getirmesini 
diliyorum. 

Konuşmamın hemen başında şu noktayı 
vurgulamak istiyorum: Bugün, bu güzel 
bayram gününde, kalbimizin yarısı bura-
da, dostlarımızın, komşularımızın, kar-
deşlerimizin yanındaysa; diğer yarısı da 
yoksulların, kimsesizlerin, yolda kalmış-
ların, hastaların, dertlilerin, mazlumların, 
gariplerin ve özellikle şehit yakınlarının 
yanındadır. Bizim için bayramın anlamı da 
budur. Bu bayram günü, birlik ve beraber-
lik duygusuyla tek yürek olan milletimizin 
terörist saldırılara verdiği en güzel cevap-
tır. Sizlerin vesilesiyle tüm teşkilat men-
suplarımızdan ricam bu bayram gününde 
şehit ailelerimizi ziyaret etmeniz, onları 
yalnız bırakmamanız; kardeş olarak, baba 
olarak, anne olarak, dost olarak, komşu 
olarak onlarla hemhal olmanızdır. 

 Millet olarak acımız ne kadar büyük olsa 
da birlik ve beraberliğimize kast eden hain 
terör saldırıları, mücadele kararlılığımızı 
daha da artırmaktadır. İnanıyorum ki, 
milletimiz kahraman şehitlerimizin aziz 
hatıralarını sonsuza kadar yaşatacaktır. 
Onların eşsiz fedakarlıklarını daima şük-
ranla hatırlayacağız. Bu kutlu günlerde 
şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla 
anarken bize emanet bıraktıkları ailelerini 
yalnız bırakmayalım, kederlerine ortak 
olalım, sevinçlerini paylaşalım, diyorum. 
Sevginin, paylaşmanın, dayanışmanın, 
dargınlıkları aradan kaldırıp birbirimizle 
yeniden kucaklaşmanın; kısacası aramız-
daki duygu birliğinin en üst noktaya çıktı-
ğı böyle zamanları mutlaka çoğaltmalı, her 
günümüzü bayram gibi yaşayabilmeliyiz. 
Bayramın huzurunu, bereketini, sevinci-
ni, neşesini kardeşlerimizle, ailelerimizle, 
komşularımızla, aziz milletimizle payla-
şırken, aynı zamanda gerek ülkemizde, ge-
rekse dünyanın her köşesinde yoksullarla, 
mazlumlarla da dayanışma halinde olma-
ya çaba gösteriyoruz. Bugün bir yandan 

AK Parti Il Teşkilatı ile 
Bayramlaşma

İstanbul | 13 Ekim 2007
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sevinci doyasıya yaşarken, bir yandan da 
uzak ve yakın kardeşlerimizi hatırlıyor, 
onların da bayramlarının bayram coşkusu 
içinde geçmesini temenni ediyoruz. 

Değerli kardeşlerim…

Bu kutsal bayram atmosferi, bizlerin de 
kendi içlerimize yönelerek, kendi iç mu-
hasebemizi yapmamız için eşsiz bir fırsat 
sunuyor. Bu milletin, geçmişte nasıl buruk 
bayramlar yaşadığını her birimiz çok iyi 
hatırlıyoruz. Aziz milletimiz, bizlere ağır 
bir yük, ağır bir emanet tevdi etti. Bizler 
de bu yükü hakkıyla taşımak, bu ema-
neti emin ellerde muhafaza etmek için 
var gücümüzle çalışıyoruz. Çok şükür, 
omzumuzdaki bu ağır emanete rağmen, 
yalpalamadık, tökezlemedik, ayaklarımız 
yerden kesilmedi ve samimi gayretimiz-
den hiç bir taviz vermedik. Bunun içindir 
ki, bugün bayramları, geçmişe kıyasla çok 
daha farklı bir atmosferde idrak ediyoruz. 
İnanıyorum ki, bütün teşkilatımızın özve-
rili gayretleri neticesinde, Türkiye o eski 
buruk bayramları bir daha görmeyecek, 
her yıl bayramlarımız bir öncekine göre 
daha coşkulu yaşanacaktır. 

Biz iktidara doğru, garip gurebanın, fakir 
fukaranın iktidarı olma anlayışıyla yürü-
dük. Geriye dönüp baktığımızda, bunu 
önemli ölçüde başarabildiğimizi görüyo-
ruz. Teşkilatımızdaki her arkadaşımız, 
milletvekilimiz, bakanımız; en alttaki 
üyeden en üstteki yöneticimize kadar 
her kardeşimiz, yoksulluğun azaltılması, 
dayanışmanın artırılması, yaygınlaştırıl-
ması için yoğun bir çaba içinde oldu. Bir 

yandan yoksul kardeşlerimize, muhtaçla-
ra, hastalara, dertlilere doğrudan yardım 
elimizi uzatırken, bir yandan da bu ülkede 
yoksulluğu oluşturan sebepleri tamamen 
ortadan kaldırmak için büyük bir gayret 
gösterdik. Bugün geldiğimiz noktada, çok 
şükür katettiğimiz mesafe az değildir. An-
cak bu mesafe, asla yeterli değildir. 

Hiç kuşkusuz, başkalarının hayallerinin 
bile erişemeyeceği seviyeleri, Türkiye is-
tikrarla, güvenle yakalamıştır. Ancak mil-
letimizin özlediği, arzuladığı, her şeyden 
önemlisi, hakettiği noktalara ulaşma gay-
retimiz de devam etmektedir. Türkiye’yi 
daha demokratik, daha kalkınmış, ilerle-
miş, refah düzeyini daha da artırmış bir 
ülke haline getirmek için mücadelemiz hız 
kesmeden devam edecektir. 

Bakınız; Türkiye, bizim dönemimizde elde 
ettiği başarılarla bugün dünyada en dikkat 
çeken, en fazla ilgi gören ülkeler arasında 
yerini almış durumdadır. Demokratikleş-
me yönünde attığımız adımlarla, Avrupa 
Birliği katılım sürecindeki gayretlerimiz-
le, ekonomide elde ettiğimiz başarılarla, 
uluslararası ilişiklerindeki aktif politikay-
la, Türkiye bugün dünyanın parlayan bir 
yıldızı haline gelmiştir. Şüphesiz, bunu 
kıskananlar, bunu çekemeyenler olacaktır. 
Şüphesiz, Türkiye’nin bu gayretlerini, ça-
balarını, mücadelesini engellemek isteyen-
ler olacaktır. Bu karanlık eller, teröre, ya-
lanlara, çarpıtılmış tarih dedikodularına 
tevessül ederek, karanlık elleriyle huzur 
ve istikrarımıza kastetmeye yönelecekler-
dir. Türkiye’nin, bu aziz milletin, tüm bu 
karanlık girişimlere ortak cevabı, işte şu 
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güzel bayram gününde tüm dünyaya gös-
terdiğimiz dayanışmadır, dostluktur, kar-
deşliktir, birliğimizdir, bütünlüğümüzdür. 

Bu aziz millete kastedenler, bu milletin 
tarihinden, bu milletin coğrafyasından, 
bu milletin köklü medeniyetinden ve 
kültüründen bigane olanlardır. Bu millet 
binlerce yıl boyunca, birliğine ve bütünlü-
ğüne kasteden saldırılara gereken cevabı 
en sert şekilde vermiştir, bundan sonra da 
vermeye devam edecektir. Bu millete yö-
nelen her türlü saldırı sonuçsuz kalacak-
tır, akim kalacaktır ve açık söylüyorum, 
dönüp o saldıranları vuracaktır. Bizim 
bayramlarımız bile, ne büyük bir ülke, ne 
köklü bir medeniyet olduğumuzun en açık 
göstergesidir. Bugün bu millet tek yürek 
halindedir. Bugün bu millet, topyekûn da-
yanışmayı, kardeşliği, birliği ve bütünlüğü 
yüceltmektedir. Bugün bu millet, bayram-
larını buruklaştırmak isteyenlere karşı 
en anlamlı cevabı bayramlaşarak, kucak-
laşarak, kenetlenerek vermektedir. Şunu 
herkes bilmeli ki, kim ne yaparsa kendine 
yapar, kendi aleyhine yapar. Türkiye Cum-
huriyeti şanlı geçmişinden de güç alarak 
aydınlık geleceğine doğru yol almaya de-
vam edecektir. 

Değerli kardeşlerim…

AK Parti teşkilatı olarak, bu ülkenin bay-
ramlarını daha coşkulu hale getirmek, bu 
milletin her gününü birer bayram gününe 
dönüştürmek bizim asli vazifemizdir. Biz, 
siyasi çalışmalara başladığımız günden 
beri bunun mücadelesini veriyoruz, bun-
dan sonra da bu mücadelenin içinde ola-

cağız. Türkiye’yi, ekonomik olarak, sosyal 
olarak, siyasal olarak en ileriye götürmek 
için taviz vermeden, hız kesmeden, yo-
rulmadan, usanmadan çalışmaya devam 
edeceğiz. Bu duygular içinde, bir kez daha 
sizlerin mübarek Ramazan Bayramını en 
kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Siz-
lerin şahsında, ailelerinizin, dostlarınızın, 
kardeşlerinizin, tüm Türkiye’nin ve İslam 
dünyasının bayramını tebrik ediyorum. 
Yine bu bayram vesilesiyle, şehitlerimizi 
rahmet ve minnetle anıyor, ailelerine sa-
bır ve metanet temenni ediyorum. Bir kez 
daha bayramınız kutlu, mübarek olsun. 
Allah’a emanet olunuz. 
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Değerli yol arkadaşlarım, sevgili kardeş-
lerim… Sizleri en kalbi muhabbetlerimle 
selamlıyorum. Sizlerin şahsında bütün 
milletimizi, milletimizin derdiyle dertle-
nen bütün teşkilatlarımızı, Türkiye’nin 
demokratik yürüyüşünü hızlandıran AK 
Parti’nin öncü kadroları olarak sizleri say-
gıyla selamlıyorum. 

Türkiye’yi daha güzel, daha aydınlık, daha 
kalkınmış yarınlara ulaştırmak adına ça-
lışmalarımızı ilk günkü şevk ve azmimizle 
sürdürüyoruz. Yolumuz uzun, işimiz çok, 
inancımız tam. Öncelikle siyasetimizle 
ilgili bir hususa dikkat çekerek sözleri-
me başlamak istiyorum. Türkiye’yi 22 
Temmuz seçimlerine getiren süreç ve 22 

AK Parti 40. Genişletilmiş Il 
Başkanları Toplantısı

Ankara | 2 Kasım 2007
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Temmuz’da milletimizin ortaya koyduğu 
güçlü irade Türkiye’de demokrasinin kök-
leşmesi ve Türkiye’nin gelecek istikameti 
için çok ama çok iyi anlaşılmalıdır. Hem mil-
letimizi yeterince tanımayanlar hem de AK 
Parti’nin Türk siyasetine getirdiği kazanım-
ları göz ardı etmek isteyenler Bingöl’den 
Tekirdağ’a, Diyarbakır’dan Çanakkale’ye 
81 vilayette aldığımız oyları demokrasinin 
güçlenmesine değil de ürettiğimiz sosyal 
politikaların bir kısmına bağlamaktadırlar. 
Siyaseti karartma siyasetidir bu. Oysa bun-
dan beş yıl önce 3 Kasım’da olduğu gibi 22 
Temmuz’da da bir büyük tasfiye yaşanmış-
tır. Demokrasiye tuzak kuranların yanı sıra 
etnik siyasetten medet umanların da yanlış 
siyaseti bertaraf olmuştur. 

Milletimizin verdiği mesajı ve AK Parti’nin 
muazzam başarısını gölgelemek isteyenler 
gerek 22 Temmuz’u, gerek 21 Ekim’de ya-
pılan referandumu sebep ve sonuçlarıyla 
analiz etmekten özenle kaçındılar. Oysa 
Türkiye’nin demokrasi mücadelesinde bu 
iki tarih de dönüm noktasıdır. AK Parti’nin 
elde ettiği başarı yalnızca “ekonomik istik-
rarın”, yalnızca “sosyal istikrarın” başarısı 
değil, aynı zamanda demokratik iradenin 
güçlenmesinin açık ispatıdır. Yani 22 
Temmuz’da ve 21 Ekim’de milletimiz, hem 
demokrasiyi güçlendirdiğimiz için geçen 
dönemimizi ibra etti, hem de demokrasiyi 
daha çok güçlendirmemiz için geleceğe 
yön verdi. Türkiye bu istikamette yürüye-
cektir ve istikametten sapmayacaktır. 

Bugünlerde yaşadığımız “arızi duruma” 
bakarak demokrasiden, insan hak ve hür-
riyetlerinin gelişmesinden, adaletten ve 

kalkınma ideallerimizden geriye doğru bir 
tek adım atacağımızı düşünen yanılır, hata 
eder. Şartlar ne olursa olsun AK Parti ikti-
darında Türkiye, “büyük resimden” gözü-
nü ayırmadan ülkemizin yolunu aydınlat-
maya, halkımızın ihtiyaçlarını gidermeye 
devam edecektir. Türkiye’yi engellemek 
isteyen hiçbir adım, içeride ve dışarıda tez-
gahlanacak hiçbir provokasyon bakışları-
mızı ülkemizin bütünlüğünden ayırmaya 
muktedir olamayacaktır. 

Önümüzdeki dönemde ne demokratik 
yürüyüşümüz akamete uğrayacak, ne 
Cumhuriyetimizin değerleri aşınacak, 
ne de ekonomik istikrar bozulacaktır. Ne 
milletimiz, ne de devletimiz zaafa uğraya-
caktır. Aksine, 70 milyon vatandaşımızı, 
81 vilayetimizi bütün muhabbetimizle 
kucaklayarak siyaset üretmeye, sorunları-
mıza çare bulmaya, ülkemizi mamur hale 
getirmeye, demokratik ve ekonomik istik-
rarımızı korumaya devam edeceğiz. Hem 
ülkemizin güvenliğini bütün azmimizle 
koruyacağız, hem de demokrasiden fera-
gat etmeyeceğiz. Bir bütünlük içinde siya-
set yapacağız ve bu bütüncül bakışı bütün 
şartlarda koruyacağız. Nasıl bir dünyada 
yaşadığımızı, hangi güç dengelerinin he-
saba katılması gerektiğini iyi biliyoruz. Ve 
Allah’ın izniyle tam bir özgüven içindeyiz. 
Güneşin tutulduğu sıkıntılı zamanlarda 
biliyor ve inanıyoruz ki, “her karanlık gece 
aydınlık bir sabaha gebedir. ”

Değerli arkadaşlar…

Yakın zaman içinde yaşadığımız birçok 
olaydan bir kere daha müşahede ettik ki, 
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bu uzun yolda zaman zaman önümüze 
çıkacak sıkıntılara, belalara, zorluklara 
da hazır olmamız, hazırlıklı olmamız ge-
rekiyor. Terör ve beraberinde getirdiği 
sıkıntıları Türkiye uzun yıllardır yaşıyor. 
Türkiye’nin geçtiğimiz beş yılda her alan-
da aldığı büyük mesafelerin, ekonomideki 
canlanmanın, ülkeye hakim olan huzur 
ve istikrar ortamının bölgede terörün 
zeminini adım adım ortadan kaldırmaya 
başladığı bir gerçektir. Terör örgütü, is-
tismar zeminini kaybedeceğini gördüğü 
için bölgede huzuru ve istikrarı ortadan 
kaldırmayı kendisi açısından bir gereklilik 
olarak görüyor. Bu oyunu iyi anlamak, iyi 
değerlendirmek lazım. Bizim için, bıçağın 
kemiğe dayandığı doğrudur. Hudutlarımı-
zı çiğneyen terör, her nerede olursa olsun 
çiğnenecektir. Buna bu ülkenin gücü de 
vardır, cesareti de vardır, iradesi de vardır. 
Her ülke ama her ülke, Türkiye’nin yerine 
kendini koyarak bunu kolayca anlayabilir. 
Terör ve teröristler toplumdan tecrit olma-
nın telaşıyla Türkiye’ye daha fazla acı yaşa-
tamazlar. Biz bütün dikkatimizle ülkemi-
zin, insanımızın hukukunu ve hudutlarını 
koruyacağız. Ancak bu süreçte sağduyuyla, 
akıl ve tecrübenin gereklerine dikkat ede-
rek, kısa ve uzun vadeli hesaplarımızı iyi 
yaparak hareket etmek durumundayız. 

Biz omuzlarında sorumluluk yükü olma-
yanların aceleciliği ve hamasetiyle hare-
ket edemeyiz. Biz tek bir evladımızın bile 
incinmesinden, canının yanmasından, 
bir tek ananın bile gözyaşı dökmesinden 
endişe ediyoruz, onlar oturdukları yerden, 
muhtemel ki en ufak bir bedel ödemeye-
cekleri bir işlerin çığırtkanlığını yapıyor-

lar. Çok açık ifade edeyim, gündemimizde-
ki konu bir savaş değil, bir operasyondur. 
Belli bir hedefi vardır, bu hedefe ulaşıla-
caktır ve sona erecektir. Türkiye’nin sanki 
bir savaşa hazırlandığı hissini, asabiyetini 
yaymak için çırpınanların masum duygu-
lar içinde olduğuna inanmıyoruz. Yapılan, 
Türkiye’de toplumsal sinir uçlarını etkiye 
açık hale getirmek, huzur ve istikrarı zede-
lemektir. Türkiye’nin toplumsal bütünlü-
ğünü, insanlarımızın kardeşlik duyguları-
nı zayıflatmaktır. 

Israrla söylüyoruz. Türkiye’nin 70 milyon 
vatandaşı vardır. Türkiye’nin sahibi de bu 
70 milyon insandır. Türkiye’nin vatandaş-
ları birbirine eşittir, hem devlet nezdinde 
eşittir, hem de gönüllerimizde eşittir. Bu 
ülkenin bir avuç toprağının bölünmesine 
nasıl izin veremezsek, gönüllerin bölün-
mesine de izin veremeyiz. Bu ülkenin bir 
karış toprağını namert çizmesine reva 
görmediğimiz gibi bir tek insanımızın 
gönlünün kırılmasına da rıza göstereme-
yiz. Ülkemizin zaafa uğramasına nasıl izin 
veremezsek, binlerce yıldır sapasağlam 
ayakta kalmış toplumsal dokumuzun 
zaafa uğramasına, zedelenmesine de izin 
vermeyiz. Bu oyunları iyi görmek, toplu-
mumuzu birbirine hasım parçalar haline 
getiren duygusal zemini hazırlayanları iyi 
tespit etmek ve onları toplumdan tecrit 
etmek durumundayız. Zira bu da bir bö-
lücülük faaliyetidir ve en az diğeri kadar 
tehlikelidir. 

Kimse yalnızca kendini bu ülkenin sahibi 
görmemeli, etnik temelde bir ayrımcılığa 
soyunmamalıdır. Türkiye’ye yapılacak en 
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büyük kötülük budur, bunu kasıtlı yapan-
lar var, bir de bu rüzgara kapılanlar var. 
Biz, aklın yolunu izleyerek, duygusallığa 
yenilmeyerek bu ülkenin, bu milletin hu-
kukunu korumakta, savunmakta sonuna 
kadar kararlıyız. Bütün vatandaşlarım, 70 
milyon insanımız emin olsun, metin olsun. 
Türkiye bütün sorunlarını aşacak kudrette 
bir devlettir. Allah’ın izniyle bu ur, bölge-
mizden ve ülkemizden temizlenecektir. 

Değerli kardeşlerim…

AK Parti olarak, bu ülkenin birlik ve be-
raberliğini, devletimizin bütünlüğünü, 
insanlarımızın kardeşlik hukukunu koru-
mayı en temel görevlerimizden biri sayıyo-
ruz. Türkiye’de sağduyunun, aklıselimin, 
toplumsal hassasiyetin korunması nokta-
sında üstümüze önemli görevler düşmek-
tedir. AK Parti siyaseti, millet siyasetidir, 
memleket siyasetidir, sizlerden bulundu-
ğunuz bölgelerde bu hassas konunun ak-
lıselim çizgisinde kalması için azami gay-
reti göstermenizi hassaten rica ediyorum. 
Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. 
Allah, yar ve yardımcımız olsun. 
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Değerli arkadaşlarım… Hepinizi en kalbi 
duygularımla selamlıyorum. 

Zor ve sıkıntılı günlerin ardında aydınlık 
yarınlar vardır. Son birkaç ayda verdiğimiz 
şehitler, milletimizi derinden üzdüğü ka-
dar yüreklerimizi birleştirmiş, 70 milyon 
vatandaşımızı tek yürek kılmıştır. Terör 
karşısında 70 milyon insanımızın tek 

yürek olmasının yankısı bütün dünyada 
güçlü bir biçimde hissedilmiştir. Hükü-
metimiz, güvenlik güçlerimiz, devletin 
bütün imkânlarını kullanarak, hatta bu 
imkânları çoğaltarak terörle mücadele için 
var gücüyle çalışmaktadır. 

Türkiye büyük bir ülkedir; bu büyüklü-
ğüne yaraşır şekilde davranmak, terörün 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 13 Kasım 2007
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arzu ettiği gündemin dışına çıkarak akılcı 
düşünmek, aklıselimle, dirayet ve kararlı-
lıkla hareket etmek zorundadır. Terörün 
ilk hedefi, bir kaos ortamı oluşturmak, 
bu kaosu zihinlerimize ve gündemimi-
ze taşımak, aklî davranma melekemizi, 
sağduyumuzu sakatlamaktır. Türkiye ve 
hükümetimiz bu noktada azami dikkat 
sahibidir. Türkiye’nin tüm dünyadaki say-
gınlığını artırarak, demokratik yürüyüşü-
nü aksatmadan, devletimizin saygınlığını 
koruyarak bu mücadeleyi sürdüreceğiz ve 
inşallah muvaffak olacağız. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nden çıkan güçlü iradenin 
tüm dünyadaki yankısı bunun açık ispatı-
dır. Tüm illerimizde ortaya konan duyar-
lılık, hükümetimizin yürüttüğü aktif dip-
lomasiyle uluslararası toplum tarafından 
her geçen gün daha iyi anlaşılmaktadır. 
Terör karşısında en büyük gücümüz, me-
seleye tarih içinden ve mevcut tecrübeyle 
bakabilme yeteneğimizi kaybetmememiz, 
soğukkanlılığımızı korumamızdır. 

Hepimizin bildiği gibi, ayrılıkçı terör bu-
günün meselesi değil; yaklaşık 30 yıldır 
ayrılıkçı terörle mücadele ediyoruz. Terör 
örgütünün kanlı eli ve çirkin çehresi şimdi 
bütün dünyada çok daha net olarak görülü-
yor. Bu örgüt, bu ülkedeki kardeşliği tahrip 
etme hedefinde hezimete uğramıştır. 22 
Temmuz seçimleri, Türkiye’deki demokra-
tik olgunluğun, eşsiz kardeşliğin en bariz 
göstergesi olarak önümüzde durmaktadır. 
Her zaman olduğu gibi 22 Temmuz’da da 
30 yıllık ayrılıkçı teröre rağmen, bu bü-
yük millet, demokratik sisteme güvenini, 
devlete bağlılığını, milli bütünlüğe verdiği 
önemi bir kez daha ortaya koymuştur. Bu 

ülkede yaşayan insanlar sıradan bir top-
luluk değildir; büyük ve ebedi bir millet 
olmanın şuuruyla mücehhezdirler. 

Millet olmak, kolay bir haslet değildir; 
müşterek bir tarih birikimine ve müşte-
rek bir gelecek idealine sahip olmayan bir 
topluluk, millet mertebesine yükselemez. 
Bu ülkenin insanları, geçmişten geleceğe 
uzanan büyük ve ebedi bir yürüyüşü sür-
dürmedeki kararlılıklarıyla millet olma 
vasfını haizdirler. Tabii ki terör ve nifak 
karşısında da en güçlü dayanağımız, bu 
millet ve onun hiç eksilmeyen, hiç zedelen-
meyen kardeşlik duygusudur. 

Yüreğinde insanlık sevgisi olmayanlar bu 
güçlü kardeşlik duygusunu anlayamazlar. 
İnsani değerlerden yeterince nasiplenme-
yenler bizim bu yürek zenginliğimizi bir 
zaaf zannedebilirler ama biliyoruz ki, on-
lar her zaman ve her yerde sayılıdır, mar-
jinaldir. Onların “millet” demesi mümkün 
değil, “vatan” demesi mümkün değil, mille-
ti bir bütün olarak kucaklaması mümkün 
değildir. Keşke onlar da kucaklarını açabil-
seler, Keşke onlar da Türkiye diyebilseler, 
keşke onlar da vatanıyla, milletiyle, devle-
tiyle, istiklal marşıyla gurur duyabilseler, 
keşke 70 milyonun mutluluğu, huzuru 
için fikir üretebilseler. 

Ama belli ki, buna muktedir değiller ve 
belli ki iradeleri ipotek altında. Ne yazık 
ki, bu yüce millet ile onlar arasında büyük 
bir uçurum, kalın bir duvar var. Bunu 
aşabilmelerini, yanlıştan dönebilmelerini 
diliyorum. Girdikleri, çıkmaz bir yoldur. 
Onlara bütün iyi niyetimizle bunu anlat-
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maya çalıştık, hala da çalışıyoruz. Eğer 
bunu anlamazlarsa ki anladıklarına dair 
henüz bir emare göremiyoruz, kendilerine 
yazık ederler. Zira bu millet vahdetle yoğ-
rulmuştur. Bütün farklılıklarını bu vahdet 
ikliminde eritmiştir. Horon tepenler de, 
halay çekenler de aynı birlik, beraberlik 
iklimini teneffüs eder. Açık söylüyorum, 
bunu bozmaya kalkışanlar, bu milletten 
sadece bozguncu muamelesi görür, başka 
bir şey elde etmeleri mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlar…

Terörle mücadelemizi, diplomatik, askeri, 
ekonomik araçlarla kesin neticeyi alıncaya 
kadar sürdüreceğiz, bundan kimsenin şüp-
hesi olmasın. Fakat meselenin esas çözü-
münün, milletin özgürlük ve refahını daha 
da ileri taşımaktan, hukuku, adaleti tam 
manasıyla işletmekten geçtiğini unutma-
malı ve terörün dayattığı mantığa teslim 
olmamalıyız. Demokrasi ve hukuk, terörle 
mücadelede bizi zayıflatan değil, güçlen-
diren değerlerdir. Şiddete dayanmayan, 
şiddetten güç devşirmeye kalkışmayan, 
şiddeti övmeyen her düşünce, her talep bi-
zim için kıymetlidir ve muhatap alınmayı 
hak eder. Siyaset de budur zaten; şiddeti 
dışlayarak konuşabilmek, meselelerimizi 
diyalogla, hukuk içinde çözebilmek. Ama 
şiddetle arasına mesafe koyamayanlar, hu-
kukla, demokrasiyle, milletin değerleriyle 
barışık olamayanlar, siyaset dışı eğilimler-
den medet aramaya devam ederler. 

Siyaset, bir gruba, bir örgüte değil 70 
milyon insanımıza hizmet için vardır. Si-
yaset bir yan kol faaliyeti değildir, millete 

hizmet etmenin asli güzergahıdır. Gücünü 
milli iradeden, hukuktan, demokrasiden 
alan her hareket bizim için muteberdir, 
ancak meşru olmayan alanlardan güç 
devşirmeye çalışanlar, ancak kendi altını 
oyarlar. Bu milletin her ferdinin meselesi, 
bizim kendi meselemizdir. Bu milletin her 
ferdi, bu ülkenin aslî sahibidir. İktidar, bu 
milletin iktidarıdır; hükümet bu milletin 
hükümetidir, bu milletin hiçbir ferdine 
farklı gözle bakamaz. 

Türkiye, terör meselesini, devletiyle 
milletiyle bir bütün olarak çözecektir. 
Türkiye, kardeşliğini muhafaza ederek, 
özgürlük ve refahını artırarak, adaleti te-
sis ederek bu sorunu çözecektir. Türkiye, 
uluslararası planda hak ve menfaatlerini 
azamî şekilde koruyacaktır; ama bilelim 
ki asıl gücümüz, içerideki toplumsal ba-
rış ve dayanışmadadır. Bazıları, şiddete 
dayanarak siyaset yaptıklarını zannedebi-
lirler; bazı marjinaller, Türkiye’nin ortak 
değerlerinden ayrışmayı kendileri için 
varlık alanı zannedebilirler, ancak bu mil-
let sağduyusuyla, aklıselimiyle onların 
gerçek amaçlarını görmeye muktedirdir. 
Yıllardır “siyasi çözüm” edebiyatını dil-
lerinden düşürmeyenler, bugün terörün 
gölgesinde siyaset yapmaya, milletin 
değil karanlık mihrakların iradesiyle ha-
reket etmeye razı iseler, onlara söyleyecek 
sözümüz yok; bizim sözümüz milletedir. 
Milletimiz engin ferasetiyle sadece kendi 
iradesine bağlı olan, sadece kendisinin 
menfaatini düşünen, sadece kendi gele-
ceği için siyaset üretenleri her zaman çok 
iyi bilir, ayırt eder. 
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Değerli arkadaşlar…

Gerek Irak’ın Kuzey’inden kaynaklanan te-
rörle mücadelemizde dünya kamuoyunun 
desteğini temin etmek, gerekse Türkiye’nin 
dünyayla siyasi ve ekonomik ilişkilerini 
güçlendirmek adına yoğun bir diplomasi 
trafiğinin içindeyiz. Malumunuz olduğu 
üzere İngiltere ve Romanya seyahatimizin 
hemen ardından geçtiğimiz hafta bu defa 
Amerika Birleşik Devletleri’ne ve İtalya’ya 
bir ziyaret gerçekleştirdik. Bu ziyaret, özel-
likle Irak’ın Kuzey’inde konuşlanan terör 
örgütüne karşı alınacak müşterek tedbir-
lerin masaya yatırılması bakımından son 
derece önemliydi. 

ABD Başkanı Sayın Bush’la görüşmemizde, 
Türkiye’nin gelmiş olduğu kritik noktayı 
en kararlı ve net biçimde ifade etme imka-
nı bulduk. Terörist eylemlerin Türkiye’nin 
kamu düzenini ve ulusal güvenliğini teh-
dit ettiğini, bu duruma karşı nefsi müda-
faa noktasında bulunduğumuzu, Irak’ta 
etkili olan ABD’nin somut işbirliğini 
beklediğimizi vurguladık. Bölgede sağla-
namayan istikrarın ve yönetim zafiyetinin 
giderilememesinin terör örgütünün işini 
kolaylaştırdığını, sürekli olarak uyarma-
mıza rağmen Kuzey Irak’ta tedbirlerin bir 
türlü alınmadığını da özellikle belirttik. En 
önemlisi de, bugün Türkiye’nin hazırlıkla-
rını sürdürdüğü operasyon kararında ne 
kadar ciddi olduğunu, ülkemizin güvenli-
ğini sağlamak adına bu zafiyet noktasını 
askeri tedbirlerle gidermenin bizim için 
artık kaçınılmaz hale geldiğini anlattık. 
Türkiye’nin güvenliği ve menfaatleri söz 
konusu olduğunda her türlü tedbiri alma 

kararının milletimize, milletimizi temsilen 
de TBMM’ye ait olduğunu, bununla birlik-
te terörle mücadelede ancak uluslararası 
işbirliğinin sonuç getireceğini altını çize-
rek vurguladık. 

TBMM’nin milletimiz adına verdiği karar 
ortadadır, açıktır, nettir ve öyle zannedi-
yorum ki bu karar en iyi şekilde de anlaşıl-
mıştır. İkili görüşmelerimizde ve medyaya 
yapılan açıklamalarda bu hususta herhan-
gi bir muğlaklık bırakılmadığı kanaatini 
taşıyorum. Ancak bundan da önemli olan 
şey atılacak fiili adımlardır, millet olarak 
bunu bekliyoruz. İki ülkenin çok uzun yıl-
lara dayanan dostluk ve müttefiklik ilişki-
sinin bir kere daha galip geleceği, ABD’nin 
teröre karşı mücadele kararlılığı taşıyan 
Türkiye’nin somut bir işbirliğiyle yanında 
olacağı izlenimini bu görüşmemizde bir 
kez daha müşahede ettik. 

Değerli arkadaşlarım… 

Ziyaretimiz sırasında sizler de önemli öl-
çüde takip etmişsinizdir, birçok konu ma-
saya yatırıldı, birçok faydalı görüşme ya-
pıldı. Öyle zannediyorum ki, Türkiye’nin 
bugün geldiği noktanın ciddiyeti ve müda-
hale kararının idari ya da askeri bir karar 
olmanın ötesinde bir millet kararı, bir ülke 
kararı olduğu iyice anlaşıldı. Bu görüş-
melerin neticesinde ABD Başkan’ı Sayın 
Bush, PKK’nın sadece Türkiye’nin değil 
Irak ve ABD’nin de düşmanı olduğunu 
ifade ederek Türkiye’yle birlikte hareket 
etme iradesini en üst düzeyde ortaya koy-
muştur. Umudumuz odur ki, önümüzdeki 
dönemde PKK terörüne karşı hem Irak 
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yönetimiyle, hem de özellikle ABD yöne-
timiyle daha verimli bir işbirliğine imkan 
bulacağız. Bu bakımdan ABD ziyaretimizin 
son derece yararlı geçtiğini, Türkiye’nin 
bu ziyaret sonrasında dünya kamuoyunda 
meramını ve kararlılığını daha iyi anlatmış 
bir ülke haline geldiğini rahatlıkla söyle-
yebilirim. Zaten öyle zannediyorum ki, 
vatandaşlarımız da uluslararası medyadan 
yansıyan haberlerdeki bu tavır ve yaklaşım 
farklılığını müşahede ediyor. 

Değerli arkadaşlarım…

İtalya ziyaretimiz de hem ikili ilişkileri-
miz, hem uluslararası konuların müza-
keresi açısından son derece yararlı geçti. 
İtalya şu anda Türkiye’nin en büyük 3. 
ticari ortağı konumunda. İki ülke arasın-
da 2006 yılı ticaret hacmi 12 milyar avro 
büyüklüğüne ulaştı. Bu yıl sonu itibariyle 
ticaret hacminde 17 milyar avro hedefini 
yakalayacağımızı tahmin ediyoruz. 

Bakınız bunlar kendi kendine olmuyor; 
son yıllarda iki ülke arasındaki diplomatik 
yakınlaşma, büyük bir yoğunlukla sür-
dürdüğümüz temaslar ekonomik ve ticari 
meyvelerini veriyor. İtalya hükümetiyle 
her yıl başbakanların ve ilgili bakanların 
katılımıyla değerlendirme zirveleri yap-
mayı kararlaştırdık. Türkiye’nin terörle 
mücadeledeki haklı konumu her geçen gün 
daha iyi anlaşılıyor. AB İlerleme Raporun-
da bu kaygıların anlaşılmaya başlandığını 
görmek bizi sevindirdi. Sayın Baykal da 
ABD’nin, İtalya’nın ve uluslararası toplu-
mun Türkiye’nin hassasiyetlerini anlamaya 
başladığını olumlu bir gelişme olarak vur-

guluyor. Bunu tespit etmesi, memnuniyet 
vericidir. Hükümetimizin diplomatik atağı 
aynı kararlılıkla sürecektir. 

Değerli arkadaşlarım… 

Her vesileyle ifade ediyoruz, bundan son-
ra da ısrarla söylemeye devam edeceğiz: 
Türkiye büyük bir ülke. Fiziki sınırlarına 
saygılı, ama asla bu sınırlarla düşünü-
lerek anlaşılamayacak kadar büyük bir 
ülke. Bölgesinde çok önemli bir yeri var; 
ana yolların kesiştiği bir merkez ülke. 
Türkiye’nin içinde yer almadığı formül-
lerle bulunduğumuz coğrafyada herhangi 
bir sorunu çözüme kavuşturmanın imkanı 
yoktur, bunu herkes bilmelidir. Neden böy-
le? Çünkü Türkiye tarihiyle, demokratik 
deneyimiyle, akrabalık ilişkileriyle, ekono-
mik potansiyeliyle, askeri gücüyle, insani 
zenginlikleriyle, bin yıllar ötesine uzanan 
medeniyet birikimiyle, her ülkeyle dostluk 
içinde ilişki kurabilmesiyle dünya için 
vazgeçilmez bir ülke. Avrupa’dan Asya’ya, 
Afrika’ya, Ortadoğu’dan Balkanlar’a, ora-
dan Avrupa’nın içlerine kadar kökleri uza-
yan bir çınar. Bazıları farkında olmasa da 
gerçek bu ve Türkiye bu gerçeğin farkında 
olarak hareket etmelidir. 

Dünyaya açık, menfaatlerini en kararlı 
biçimde koruyan, ama dünya barışına, 
düşmanlıkların sona ermesine, anlaşmaz-
lıkların çözülmesine ve medeniyetlerin 
yakınlaşmasına en aktif biçimde destek 
veren bir ülke olmak bizim kaderimiz. 
Bakınız Filistin Devlet Başkanı Sayın Mah-
mut Abbas ve İsrail Devlet Başkanı Şimon 
Peres’i aynı anda Ankara’da ağırlıyoruz. 
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Her iki tarafı da dinliyor, her iki tarafa da 
doğrudan Ortadoğu barışına ilişkin kana-
atlerimizi aktarıyoruz. Barışın tesisi konu-
sunda üstümüze düşen her adımı atmakta 
kararlı olduğumuzu ifade ediyoruz. İki 
devlet başkanının Cumhurbaşkanımızla 
birlikte Ankara Forumu’nda buluşmasını 
yıllardır barışa hasret kalan bu coğrafya 
için tarihi bir imkan olarak görüyoruz. Bu 
buluşma vesilesiyle sadece siyasi konular 
değil, iki tarafı yakınlaştıracağını ümit 
ettiğimiz bazı somut ekonomik adımlar 
da atılacak. Yine her iki devlet başkanı 
biliyorsunuz bugün öğleden sonra TBMM 
Meclisi’nde sizlere hitaben birer konuşma 
da yapacaklar. 

Bütün bunlardan maksat Ortadoğu’da 
akan kanı durdurmak, adil ve kalıcı bir ba-
rışı bir an önce tesis etmektir. Bu nasıl ola-
cak? Önce diyalogla olacak, bir araya gelip 
sıkıntıları konuşmakla olacak, samimiyet 
ve dürüstlükle olacak. Bugün bunun zemi-
nini sağlayan, barış çabalarına ev sahipliği 
yapan Türkiye’dir, önümüzdeki dönemde 
de iki tarafı bir araya getirmek için azami 
gayreti esirgemeyeceğiz. Çünkü bu herkes-
ten çok bizim görevimizdir, bizim üstümü-
ze düşen bir sorumluluktur. 

Ankara forumunu iki tarafın işadamlarını 
bir araya getirmek için AK parti hüküme-
ti olarak 2005 yılında başlattık. Ankara 
Forumuna Türkiye’den TOBB, İsrail’den 
Sanayiciler Birliği, Filistin’den Ticaret 
Odaları Federasyonu katılıyor. 2005’den 
bu yana altı toplantı gerçekleştirildi. Tür-
kiye, İsrail-Filistin ihtilafının giderilmesi 
için hiçbir çıkar hesabı yapmadan samimi 

çabasını ortaya koymaya her zamanki gibi 
hazırdır; bu sorunun çözümünü Ortadoğu 
barışı için kaçınılmaz bir gereklilik olarak 
görmektedir. Bu çerçevede ay sonunda 
Annapolis’te yapılacak Ortadoğu Konfe-
ransının da barış sürecinin netice alacak 
şekilde başlatılması için önemli bir açılım 
getirmesini diliyorum. 

Değerli arkadaşlarım…

Bu hafta yine önce Çek Cumhuriyeti’ne, 
ardından Azerbaycan’a iki seyahat ger-
çekleştireceğiz. Çek Cumhuriyeti’nde iki 
ülke arasındaki ilişkileri çok yönlü olarak 
geliştirmek için görüşmeler yapacağız. 
Azerbaycan’da 11. Türk Kurultayı’na ka-
tılarak akrabalık bağıyla bağlı olduğumuz 
kardeş ülkelerin liderleriyle buluşacak, 
çok büyük bir alanı kaplayan Türk coğ-
rafyasının ortak meselelerini konuşma 
imkanı bulacağız. Hemen ardından Türk-
Yunan Doğalgaz Boru Hattı’nın açılışı ve-
silesiyle Yunanistan sınırında gerçekleş-
tirilecek törene katılmak üzere Edirne’ye 
gideceğiz. 

Biliyorsunuz Türk-Yunan Doğalgaz Boru 
Hattı hem ekonomik açıdan, hem stratejik 
açıdan çok önemli bir proje. Bir önemli 
özelliği daha var; bu proje yıllar yılı ge-
nellikle adları anlaşmazlıklarla anılan 
iki önemli ülke arasında hayata geçirilen 
bir barış ve dostluk projesi. Beş yıl önce 
göreve geldiğimizde dedik ki Türkiye kısa 
zamanda bölgenin enerji koridoru hali-
ne gelecek. Bugün birbiri ardına hayata 
geçirilen projelerle bu hedef adım adım 
gerçek oluyor. Sadece enerjide değil, her 
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alanda Türkiye adım adım aydınlık bir ge-
leceğe doğru ilerliyor. Dünyaya söyleyecek 
sözü olan, sözünün de sahibi olan bir ülke 
olarak dünyada yıldızımız her geçen gün 
biraz daha parlıyor. 

Değerli arkadaşlar…

Türkiye önemli bir süreçten geçerken, 
bizler bütün dikkatimizle Türkiye’nin 
itibarını yükseltmeye çalışırken Türk 
siyasetine öteden beri musallat olan gele-
neksel bazı hastalıklar ne yazık ki bu gün-
lerde bile kendini göstermektedir. Ana 
Muhalefetin parti içi sorunlar sebebiyle 
zor günlerden geçtiği anlaşılıyor. Bunu 
yine iftira ve karalama kampanyalarına 
başvurmalarından anlıyoruz. Milletimiz 
onları artık gayet iyi tanıyor, biliyor. Ne 
zaman zora girseler, ne zaman başları 
sıkışsa, ne zaman acze kapılsalar, iftira-
lardan, kafa bulandırmaktan, dikkatleri 
dağıtma oyunlarından medet umuyorlar. 

Şimdi bir kez daha aynı şeyi yapmaya baş-
ladılar. Bunlar ders de almıyorlar. Milleti-
miz daha yeni 22 Temmuz seçimlerinde 
Sayın Baykal ve arkadaşlarını siyasi ahlak 
dersinden sınıfta bırakmadı mı; onların 
karalama siyasetlerini mahkum etmedi 
mi? Ama kendilerini, siyasetlerini yenile-
yemiyorlar. Sizler de takip ediyorsunuz, 
son bir kaç gündür damadımın bir özel 
sektör firmasında çalıştığını sanki yeni 
keşfetmişler, mal bulmuş mağribi gibi if-
tiralarla saldırıyorlar. 

Buldukları en parlak iftira şu: Güya bu 
firma Irak’ın Kuzey’inde inşaat işi almış, 

bunun benimle alakası varmış. Sonra o 
firmanın kamuoyuna yaptığı açıklama-
dan anlıyoruz ki, meğer Irak’ın Kuzey’in-
de aldıkları tek kuruşluk bir işleri bile 
yokmuş. “Zırva tevil götürmez” diye bu 
iftira ve çamur yüklü iddiayı sahibine 
iade edebilirdik ama, birkaç şey söyle-
mek gerekiyor. CHP sözcüsü, söz konusu 
şirketle ilgili bir sürü gerçek dışı iddiayı 
telif ettikten sonra “böylesine büyük bir 
şirkette yönetici olarak çalışan” 29 yaşın-
daki damadımın “hangi bilgi birikimiyle” 
çalıştığını soruyor ve buna benim cevap 
vermemi istiyor. 

Bu tarz siyaset tedavülden kalkalı çok oldu 
ama attığı çamurun bir şekilde iz bırakaca-
ğını düşünen CHP sözcüsü herkesi kendi 
gibi düşünüyor olmalı ki, 1999 yılından 
beri 14 bin insanımızla birlikte bu şirket-
te çalışan, idari görevlerde uzmanlaşan 
damadımı bizimle ilişkilendirerek içinde 
iftira ve çamur bulunan bir soruyu ortaya 
atıyor. Haydi, buyrun, şimdi buna ne diye-
ceksiniz? Orada iş yapan onlarca Türk fir-
ması var. Pekala, bu firma da orada iş almış 
olabilirdi. O zaman başkalarına hak olan, 
bu firmaya kabahat mi olacaktı? Yurtdışın-
da pek çok işi olan bir Türk firmasını zan 
altında bırakmaya hakkınız var mı? Onla-
rın yaptıkları ya da yapmadıkları işlerden 
bizi sorumlu tutmak akılla, insafla, izanla 
bağdaşır mı? Biz, Türkiye’nin hukukunu 
bütün dünyaya anlatma çabasındayken 
“Çamur at izi kalsın” mantığıyla CHP’nin 
bazen “sermaye düşmanlığı”na, bazen 
“emek düşmanlığı”na, bazen de “kişilik 
haklarına” dönük ithamlar ve iftiralardan 
medet umması ne kadar hazindir. 
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Neresinden bakarsanız bakın dürüst-
lükle, ahlakla izah edilemeyecek bir 
ucuz siyaset örneği bu. Durumu daha 
da vahim yapansa Sayın Baykal ve arka-
daşlarına mahsus bir siyasi kalpazanlık 
örneği olması. Yahu, insan rezil olmak-
tan da mı korkmaz? Bari iddianızın aslı 
astarı olsa. O da yok. Bunlarda utanma 
sıkılma da yok. Gerçeğin ortaya çıka-
cağını bile bile yalanlarla, iftiralarla 
kamuoyunu meşgul ediyorsunuz. Sayın 
Baykal, boşuna uğraşmayın artık mız-
rak çuvala sığmıyor. Bu kadar çaresiz 
olabilirsiniz ama bu yolla içinde bu-
lunduğunuz durumu daha fazla örtbas 
edemezsiniz. Fazla söz söylemeyi gerek-
siz sayıyorum, sizi millete havale ediyo-
rum. Haydi, başka kapıya, buradan size 
ekmek çıkmaz. Bu bahsi kapatmadan 
evvel, bu iftiralara itibar eden gazete-
lerimizi de CHP’nin zabıt katipliğinden 
vazgeçmeye, işin aslını araştırıp doğru-
ları yazmaya davet ediyorum. 

Açık söylüyorum, bu iddia, bu soru öner-
gesi, CHP mutfağında pişmiş, içine iftira 
yerleştirilmiş bir çamurdur. Bu çamur 
siyasetinin üzerine yıllarca oturanlar bu 
gibi iftiralardan siyasi menfaat umabilir 
ama açık söylüyorum bu attıkları kirli 
çamur bize bulaşmaz. Bizim derdimiz 
başka. Bizim derdimiz Türkiye. Ne mutlu, 
Türkiye’nin huzuru için, mutluluğu için, 
refahı için, adaleti için, kalkınması için 
gecesini gündüzüne katanlara. Ne mutlu 
millet sevdasıyla, memleket sevdasıyla 
dur durak demeden koşan, hizmet aşkıyla 
tutuşanlara. 

Değerli kardeşlerim…

Hepinizi sevgiyle selamlıyor, herkese ha-
yırlı ve başarılı çalışmalar diliyorum.
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Değerli milletvekilleri, değerli arkadaş-
larım… Hepinizi en kalbi duygularımla 
selamlıyorum. Aziz milletimize son yaşa-
dığımız üzücü olaylar karşısındaki me-
tanetinden, vakarından dolayı özellikle 
teşekkür ediyorum. 

Büyük bir millete yaraşır bir olgunlukla 
birliğimiz, beraberliğimiz, dayanışma 
ruhumuz her geçen gün perçinleniyor. 
Gerilimden medet umanlar, kutuplaşma 
beklentisi içinde olanlar milletimizin 
derin sağduyusu ve güçlü kardeşliği kar-
şısında hayal kırıklığına uğramış, karan-

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 20 Kasım 2007
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lık senaryoları ellerinde kalmıştır. Son 
günlerde belirli şehirlerimizde kanunsuz 
sokak gösterileriyle gerginliği artırmaya 
çalışanların çabaları da milletimizin ve 
devletimizin sağduyulu yaklaşımıyla 
akim kalacaktır. 

Değerli arkadaşlar…

Terör ile demokrasi, terör ile hukuk karşıt 
kutuplardır. Siyaset ile terörün ilişki içinde 
olması, ne demokrasiye uygundur, ne de 
hukuka… Demokratik siyasete soyunanla-
rın atması gereken ilk adım, temel tercihi-
ni yapmak, terörü karşısına almaktır. Siya-
setçi hem demokrasiyi içine sindirmelidir, 
hem de hukuka uygun hareket etmelidir. 
Hukuki meşruiyet demokratik siyasetin en 
temel şartıdır. Hukuki meşruiyetini yiti-
renler, varlık zeminini de yitirirler. AK Par-
ti olarak bizim yaklaşımımız, demokrasiyi 
içine sindiren ve anayasal düzene uygun 
hareket eden herkesin demokratik sistem 
içinde tutulmasıdır. 

Demokrasi her türlü farklılığı içinde barın-
dıran ve tolere eden bir sistemdir. Hukuka 
uygun olmak kaydıyla tüm farklı görüşlere 
tahammül göstermek gerekir. Demokrasi-
mizin ulaştığı olgunluk seviyesi geçmişle 
kıyaslanmayacak bir noktaya ulaşmıştır. 
Demokrasimiz, siyasal sistemimiz, anaya-
sal düzenimiz kendisini koruyabilecek, 
sarsıntılara göğüs gerebilecek bir güce 
sahiptir. Demokrasimizi korumanın yolu, 
onu daha fazla geliştirmekten geçmekte-
dir. Bu konuda tam bir özgüven içinde ol-
malıyız. Ancak hukukla problemli olmak, 
terörle ilişkisini kesememek, terörist un-

surların yan kol faaliyeti konumuna düş-
mek demokrasinin ve hukuk devletinin 
kabul edebileceği bir durum da değildir. 

Terör ile demokrasi arasında tercih yapa-
mayanlar demokrasiden medet umamaz-
lar. Anayasal hukuku önemsemeyenler, 
anayasal düzen içinde siyaset yapamazlar. 
Teröre sırtını, demokrasi ve hukuka yüzü-
nü dönen herkes bizim nezdimizde birdir, 
makbuldür, demokratik yarışın bir parça-
sıdır. Ayrımcılığın, dışlayıcılığın, yargısız 
infazın, siyaseten lincin bizim kitabımızda 
yeri yoktur. Ancak demokrasi ve hukuk 
kitabında da teröre, şiddete, kan dökmeye 
yer yoktur. 

Değerli kardeşlerim…

Türkiye yeniden güç devşiriyor ve ülkemi-
zin imkanları daha çok artarak genişliyor. 
Ne iç politikanın dar alanına hapsoluyo-
ruz, ne de dış politikanın girift karmaşık 
meseleleri dikkatimizi dağıtıyor. İçeriye ve 
dışarıya aynı anda bakıyor, hamlelerimizi 
eş zamanlı olarak geliştiriyoruz. Her zaman 
söylediğim bir hususu bir kez daha dikkat-
lerinize sunmak istiyorum. Biz, gücümüzü 
dağıtmadıkça, millet olarak aynı ufka bak-
tıkça, devletimiz ile milletimizin rüyalarını 
birleştirdikçe hariçten hiçbir müdahale bizi 
zaafa uğratamaz. Yeter ki, şartlar ne olursa 
olsun, bir olalım, diri olalım, kardeşliğimizi 
daha çok derinleştirelim, adalet meşalesini 
daha çok yükseltelim. 

2007 yılının Türkiye için büyük kazanım-
lar elde edeceği bir yıl olacağını ısrarla 
vurguladık. Çok şükür, gelinen noktada, 
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bu öngörümüzde ne kadar haklı olduğu-
muz ortaya çıkmıştır. Adalet ve kalkınma 
idealleri için bir tek geri adım atmayan 
Türkiye ileriye doğru büyük adımlar 
atmaktadır. Sadece ekonomik açıdan 
değil, aynı zamanda siyasi ve diplomatik 
açılardan da Türkiye büyük kazanımlar 
elde etmektedir. Özellikle son zamanlar-
da yaptığımız temaslar bir kez daha gös-
termiştir ki, son beş yılda kat ettiğimiz 
mesafe, elde ettiğimiz istikrar ve güven, 
ülkemizi dünya kamuoyunun nezdinde 
çok itibarlı bir seviyeye taşımıştır. Zira 
Türkiye, kendi menfaatlerini, bölgesinde 
ve dünyada barışı esas alan tezlerini her 
zamankinden çok daha açık yüreklilikle 
ve yüksek sesle dile getirmektedir. İç po-
litikamıza paralel olarak dış politikada 
izlediğimiz bu kararlı tutum, Türkiye’yi 
“dünyada barış arayışlarının merkezi” 
durumuna getirmiştir. 

Bakınız, sadece son bir kaç hafta içinde, 
Türkiye olarak çok yoğun bir diplomasi 
süreci yaşadık. İstanbul’da Irak’a Komşu 
Ülkeler Toplantısı’nı gerçekleştirdik. Ar-
dından Amerika Birleşik Devletleri’nde 
bölgesel barışın tesisi için temaslarda 
bulunduk, AB hedeflerimiz ve ikili iliş-
kilerimiz için İtalya’da ve Romanya’da 
son derece yararlı görüşmeler yaptık. Eş 
zamanlı olarak Ankara’da, gerek doğu, 
gerek batılı devletlerin önde gelen tem-
silcilerini, liderlerini konuk ettik. Filistin 
ve İsrail Devlet Başkanları, Ortadoğu ba-
rışı için çok önemli bir tarihi zirveyi yine 
Ankara’da gerçekleştirdiler. Türkiye’nin 
öncülüğündeki bu barış girişimi bütün 
dünyada önemli yankılar uyandırdı. 

Gürcistan’ın Başbakanı ile Ankara’da iki 
ülke için yararlı görüşmeler yaptık. 

Değerli arkadaşlarım… 

Bir önceki hafta gerçekleştirdiğimiz önem-
li ve yoğun temasların ardından, geçen 
hafta hem Avrupa’da hem de Asya’daydık. 
Prag ve Bakü’den aldığımız enerji gücü-
müze güç katmıştır. Çek Cumhuriyeti, 
Türkiye’nin Avrupa Birliği katılım süre-
cine açık destek veren, Türkiye’yle çok 
boyutlu ve derinlikli ilişkileri olan bir 
ülke. Çek Cumhuriyeti’ndeki dostlarımız, 
Türkiye’nin dışarıda tutulduğu Avrupa 
Birliği’nin küresel bir güç, küresel bir aktör 
olabilmesinin mümkün olamayacağının 
bilincinde olduklarını bir kez daha göster-
diler. Biz, yaptığımız son görüşmelerde, 
istikrarlı, ekonomisi ve demokrasisi güçlü 
bir Türkiye’nin, hem Avrupa Birliği’ne 
hem de tek tek Avrupa Birliği ülkelerine 
son derece önemli katkılar sağlayacağını 
bir kez daha dile getirdik. Prag ziyareti-
mizde Türk-Çek İş Konseyi Toplantısı’na 
da katıldık ve orada ülkemizle işbirliği 
kurmak için yoğun bir arzu olduğunu gör-
dük. İnanıyorum ki, bu sıcak görüşmenin 
de katkısıyla karşılıklı çabalarımız netice 
verecek, her alandaki işbirliğimiz daha ile-
ri düzeye taşınacaktır. 2002’de 250 milyon 
dolar olan ticaret hacmimiz 2006 yılında 
1.1 milyar dolara ulaşmıştır ve 2007 so-
nunda 1.5 milyar doları aşmış olacağız. 

Değerli arkadaşlar…

Türkiye adına hükümetimiz, uluslararası 
ilişkilerimizi, diplomatik temaslarımızı 
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çok büyük bir dikkatle yürütmektedir. At-
tığımız adımların hepsi birbirini tamam-
lar niteliktedir. Asya’daki Türk toplum-
larına doğru adım atarken Orta Doğu’yu 
unutmuyoruz. Avrupa Birliği’ndeki dost-
luk çemberimizi genişletmeye çalışırken 
ABD ile rasyonel ilişkilerimizi gözden 
kaçırmıyoruz. 

Bakınız Perşembe günü Çek Cumhuriyeti’nin 
Başkenti Prag’da AB hedeflerimizi anlatır-
ken, Cuma Günü Azerbaycan’ın Başkenti 
Bakü’de 11. Türk Kurultayı’ndaydık. İşte 
budur Türkiye’nin büyük iddiasına sahip 
çıkmak, çok boyutlu dış politika yürütmek. 
Evet, Bakü’de Türk devlet ve toplulukları-
nın temsilcilerinin başta kardeşim Aliyev 
olmak üzere Türkiye’yi bütün sıcaklıklarıyla 
kucakladıklarını, kardeşlik temelindeki iliş-
kilerimizin çok daha derinleştiğini burada 
özellikle belirtmek istiyorum. 

Bildiğiniz gibi 10. Türk Devlet ve Top-
lulukları Dostluk Kardeşlik ve İşbirliği 
Kurultayı’nı uzun yıllardan sonra geçen 
yıl Antalya’da gerçekleştirmiştik. Bu sene 
Bakü’de heyecanımız çok daha yükseldi, 
kardeşliğimiz çok daha ileri merhalelere 
vardı. Geniş bir coğrafyada bulunan ülke-
lerimiz ve kardeş topluluklarımız tarih-
ten gelen sarsılmaz bağlarla birbirlerine 
bağlıdır. Kardeşliğimiz, köklerini kadim 
değerlerimizden, derin tarihi, kültürel ve 
insani bağlardan almaktadır. Bizi birleşti-
ren bağlar aynı zamanda ülkelerimize, biz-
lere büyük yeni imkânlar bahşetmektedir. 
Bunun için kardeşlik temelindeki bağla-
rımızı canlandırarak, işbirliğimize hayati-
yet kazandırmalı, halklarımız arasındaki 

yakınlığı güçlendirmeli, sosyal, kültürel ve 
ekonomik açıdan yeniden şahlanmalıyız. 

Geçmişte çokça Orta Asya edebiyatı, Türk 
Cumhuriyetleriyle kardeşlik edebiyatı ya-
pıldı ama ne yazık ki ilişkilerimiz istenen 
düzeyde rasyonel esasta gelişmedi. Oysa 
şimdi çok daha sağlam köprüler kuruyoruz 
ve sağlam bağlar geliştiriyoruz. Türkiye ile 
Azerbaycan arasında son yıllarda hayata 
geçirilen ve bir zamanlar hayal dahi edi-
lemeyecek büyük projeler günümüzdeki 
işbirliği ve dayanışmanın en somut göster-
gesidir. Geçtiğimiz yıl işletmeye açtığımız 
Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı, ya-
kın zamanda tam kapasite ile faaliyete ge-
çecek Bakü-Tiflis-Erzurum Doğalgaz Boru 
Hattı ve Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı 
ülkelerimizi yakınlaştırmakla kalmıyor, 
ülkelerimizi birbirine bağlıyor. Bu projele-
re sadece iki ülkeyi birbirine bağlamakla 
da kalmıyor iki kıtayı Asya ile Avrupa’yı, 
Doğu ile Batı’yı da birbirine bağlıyor. 

İşte bu sağlam bağların en sonuncusu 
Pazar günü Edirne İpsala’da açılışını yap-
tığımız Türkiye ile Yunanistan Doğalgaz 
Entennektörünün açılış törenidir. Yuna-
nistan Başbakanı Sayın Karamanlis ile bir-
likte gerçekleştirdiğimiz bu açılış törenine 
bir gün önce Bakü’de birlikte olduğumuz 
kardeşim Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev 
de katılmıştır. Yani bir gün önce Bakü’de 
konuştuklarımızın güzel bir örneği bir 
gün sonra Edirne’de hayata geçmiştir. 
Türkiye’nin Avrasya perspektifi bir kardeş-
lik retoriğinden çıkmış sağlam bir zemine 
ulaşmıştır. Bu gelişmeleri dikkatle izleme-
nizi istiyorum. 
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3 Temmuz 2005’te attığımız proje bir 
buçuk yılda tamamlanmış ve Avrasya ile 
Avrupa birbirine bağlanmıştır. Türkiye’nin 
geniş bir enerji vizyonu olduğunu hükü-
metimizi kurduğumuz ilk günlerde söyle-
miştik. İşte bugün iddiamızın gerçek oldu-
ğu gündür. AK Parti’den önce Türkiye’nin 
jeo-stratejik önemi içi doldurulmadan bir 
retorik olarak ifade edilir, hangi imkanlara 
sahip olduğumuz ifade edilmezdi. İşte bu-
dur Türkiye’nin jeo-stratejik önemi. 

Biz, jeo-stratejik konumumuzla birlikte 
bölgede enerji merkezi, dağıtıcısı ve tran-
sit ülke pozisyonumuzu güçlendirmeye 
çalışıyoruz. Türkiye olarak; Doğu-Batı 
ve Kuzey-Güney ekseninde transit ülke 
olmayı, Ceyhan Terminali’nin enerji ti-
caret merkezi haline dönüştürülmesini, 
Samsun-Ceyhan BY-Pass Petrol Boru Hat-
tı ve Hazar Geçişli Doğalgaz Boru Hattı 
projelerini gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. 
Türkiye, artık büyük rüyalarını gerçeğe 
dönüştürüyor. Bu projelerle 21. yüzyılın 
İpek Yolu olarak adlandırılan Doğu-Batı 
Enerji Koridorunun hayata geçirilmesine 
öncülük ediyoruz. Türkiye-Yunanistan-
İtalya Doğalgaz Enterkonektörü vasıta-
sıyla da Hazar Havzası ve Orta Doğu’nun 
doğalgazını Avrupa’ya taşıyoruz. Doğalgaz 
kaynakları, Türkiye ve Yunanistan üzerin-
den Avrupa’ya ulaştırılacaktır. 

Bu projeyle Türkiye, Avrupa Birliği’nin do-
ğalgazda dördüncü ana arteri olma yolunda 
dev bir adım atmıştır. Bu hat aynı zamanda 
Avrupa Birliği’nin enerji arzı güvenliği bağ-
lamında, enerji kaynaklarını ve güzergah-
larını çeşitlendirme hedefi ile de örtüşmek-

tedir. Bundan sonraki hedefimiz, projenin 
ikinci ayağını teşkil eden ve Adriyatik al-
tından inşa edilecek olan Yunanistan-İtalya 
Doğalgaz Boru Hattı’nın tamamlanmasıdır. 
Hükümet olarak, doğalgaz boru hatları 
başta olmak üzere, enerji projelerini, aynı 
zamanda bölgede refahın, barışın ve huzu-
run geleceğini garantiye alacak çalışmalar 
olarak değerlendiriyoruz. Refahın, barışın 
ve huzurun olduğu yerde, yoksulluğun, 
terörün ve dünyayı tehdit eden diğer olum-
suzlukların barınamayacağına inanıyoruz. 
Yarın da inşallah Ocak’ta AB dönem baş-
kanlığını üstlenecek Slovenya’nın Başbaka-
nını Ankara’da konuk edeceğiz. 

Değerli arkadaşlarım…

2002 yılından bu yana sürekli artan bir 
tempoyla dünyayı taradığımızı biliyorsu-
nuz. Bu seyahatlerimizin büyük bir kıs-
mında iş adamlarımız, girişimcilerimiz, 
yatırımcılarımız da yanımızda oluyor, 
bu ülkelere birlikte gidiyor, varsa o ül-
kelerdeki faaliyetleri ile ilgili sıkıntıları 
gideriyoruz. Bu beş yıllık süre zarfında 
Türkiye’nin dış ticareti ciddi anlamda 
büyümüştür, bu alanda önemli bir atılım 
gerçekleşmiştir. 

Bakınız bu dinamizmin en müşahhas 
örneğini dün katıldığım bir törenden 
vereyim. Yurtdışında müteahhitlik hiz-
metleri yürüten tam 22 Türk firmasına 
dön törenle ödüllerini verdik. Neyi ba-
şardı bu firmalar? Dünyanın en büyük 
225 müteahhitlik firması arasına girdiler. 
2005 yılında bu sayı 14 idi, bugün 22’yi 
buldu. 2002 yılında yapılan iş tutarı 1.7 
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milyar dolardı, bu yıl Kasım ayı itibarıy-
la 19 milyar dolara ulaştık. 48 ülkede 
şirketlerimizin iş bitirmeleri 105 milyar 
dolara ulaşmıştır. Türkiye bugün yurtdışı 
müteahhitlik hizmetlerinde ABD ve Çin 
gibi iki dev ekonominin ardından dünya 
üçüncüsü konumuna gelmiştir. Müteah-
hitlerimiz, sadece yapılar inşa etmiyor, 
yatırımlar yapmıyor, aynı zamanda o 
ülkelerin yeniden imarında önemli roller 
üstleniyorlar, beşeri ve kültürel ilişki-
ler kuruyorlar, Türkiye’nin tanıtımını 
yapıyorlar. Bunlar çok önemli başarılar, 
Türkiye’nin ufkunu açan, büyümemize 
çok büyük katkı sağlayan başarılar. 

Sağlanan ekonomik istikrar, ciddi bi-
çimde azaltılan bürokrasi ve özel sektö-
rümüzü dünyaya açılmanın en önemli 
kozu olarak gören siyaset anlayışımızla 
bugünlere geldik. Beş yıldır bu ülkede 
istikrar var, güven var. Düşünün bundan 
önceki on yıl, on beş yıl, otuz yıl, kırk 
yıl bu istikrarla geçmiş olsaydı bugün 
Türkiye nerede olurdu? Haydi geçmi-
şi bir yana bırakalım, bundan sonra 
Türkiye’nin bu istikrarla yürüyüşüne de-
vam ettiğini düşünelim. Biz Türkiye’nin 
önü açık, geleceği aydınlık derken işte 
bunu anlatmaya çalışıyoruz. İnşallah bu 
parlak beş yıla nice yıllar ekleyeceğiz, 
devletimizle, özel sektörümüzle, büyük 
yatırımcılarımızla dünyanın zirvelerine 
yürüyeceğiz. AK Parti olarak bizim en 
büyük idealimiz de ülkemizi bu hedefe 
doğru taşımaktır, bütün zorluklara karşı 
Türkiye’nin istikrarını büyük bir aşk ve 
sadakatle korumaktır. 

Değerli arkadaşlar…

Bildiğiniz üzere hafta sonu Kızılcahamam’da 
yeni dönemi değerlendirmek, partimizin ve 
Türkiye’nin meselelerini konuşmak üzere 
partimizin artık geleneksel hale gelen isti-
şare toplantılarından bir yenisini daha ger-
çekleştireceğiz. İnşallah bu toplantımızda da 
her birinizin bilgilerinden, tecrübelerinden 
yararlanmak, uyarı ve önerilerinizi dinle-
mek istiyoruz. İstişare, bizim demokratik 
siyasetimizin temeli saydığımız çok önemli 
bir kavramdır. Doğruyu bulmak, istikame-
ti korumak ve milletten aldığımız büyük 
emanetin sorumluluğunu birbirimize hatır-
latmak için bu istişare zeminini korumaya, 
yaşatmaya önem veriyoruz. İnanıyorum 
ki bu toplantının partimizin ve ülkemizin 
geleceğine çok ufuk açıcı, çok bereketli yan-
sımaları olacaktır. Son olarak bugün kut-
lanmakta olan Dünya Çocuk Hakları Günü 
vesilesiyle gözbebeğimiz yavrularımızın 
gözlerinden öpüyor, her alanda olduğu gibi 
çocuk hakları alanında da evrensel stan-
dartlara ulaşmak için yoğun bir çabanın 
içinde olduğumuzu vurgulamak istiyorum. 
İnşallah hafta sonu yararlı bir toplantı yap-
mak dileğiyle sözlerime son veriyor, herke-
se başarılı çalışmalar diliyor, sevgilerimi, 
saygılarımı sunuyorum.
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Değerli arkadaşlarım, hanımefendiler, 
beyefendiler… Bu önemli toplantının ba-
şında sizleri en kalbi duygularımla selam-
lıyorum. 11. İstişare toplantımızın hayırlı, 
bereketli sonuçlar doğurmasını, istişare 
kavramının ruhuna ve manasına uygun 

semereler vermesini diliyorum. Bu istişare 
toplantılarımıza ilk defa katılan çok sayıda 
milletvekili arkadaşımız var. Toplantı-
mızın azami derecede yararlı olması için 
her arkadaşımı ülke meseleleri hakkında 
parti politikalarımıza katkı vermeye da-

AK Parti 11. Istişare ve 
Değerlendirme Toplantısı

Ankara | 24 Kasım 2007
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vet ediyorum. Bu platformda Türkiye’nin 
dününü, bugününü ve yarınlarını birlikte 
konuşacağız. Burada, dile getireceğiniz 
hiçbir fikrin zayi olmayacağını özellikle 
belirterek sözlerime başlıyorum. 

Değerli yol arkadaşlarım…

Eskiler “önce yoldaş, sonra yol” demişler-
dir. Bu ilke yol arkadaşlığımızın, birlikte-
liğimizin esasını oluşturuyor. Yollar bazen 
düzdür, bazen engebelidir, meşakkatlidir 
ama yürekler samimiyse, istikametiniz 
doğruysa, yol arkadaşlarınız bütün zor-
lukları birlikte yenebileceğiniz sadakat ve 
kararlılığa sahipse bütün engeller, bütün 
meşakkatler kolayca aşılır ve menzile 
birlikte ulaşılır. Milletimizin gönlünde 
mayalanan AK Siyaset birinci iktidar dö-
neminde Türkiye’nin kökleriyle, derinlik-
leriyle sağlam bir bağ kurmuştur. 22 Tem-
muz 2007 tarihinde milletimizin açtığı 
yeni sayfa önümüzdeki dönemin istikrar 
ve güven esasında Türkiye’ye büyük ba-
şarılar kazandıracağı bir dönem olacaktır. 
Bu dönemde demokrasinin çıtasını, hukuk 
devletinin çıtasını, sosyal barışın, adaletin 
ve kalkınmanın çıtasını çok daha yükseğe 
çıkaracağız. Hükümet programımızı açık-
larken söylediğim gibi, bu dönem inşallah 
Türkiye için büyük bir sıçrama dönemi 
olacaktır. Cumhuriyetimizin çağdaşlaşma 
hedeflerine, milletimizin refah ve özgür-
lük özlemlerine daha çok yaklaşacağız. 

AK Parti ile birlikte Türkiye’nin bahtı 
açılmış, rüyaları gerçek olmuştur. Demok-
rasimiz sağlam temeller üzerinde güçlen-
miş, hukuk devletimiz istisnasız bütün 

vatandaşlarımızın hukukunu gözetmek 
üzere çok daha muhkem hale gelmiştir. 
Türkiye’nin gücüne güç katmasıyla birlik-
te uluslararası itibarı ve saygınlığı en üst 
seviyeye çıkmıştır. AK Parti, sadece, ama 
sadece millet adına hareket eden sağlam 
bir yönetim iradesinin adıdır. Ülkemizi 
girdaptan çıkaran AK Parti’nin Türkiye’ye 
kazandırdığı en önemli şey, karamsarlığı 
yenmek ve siyasetin kaybettiği itibarı yeni-
den kazandırmaktır. 

Bu noktaya özellikle dikkat çekiyorum. 
Zira demokrasinin millet iradesiyle iliş-
kisini zayıflatmak isteyenler siyasetin iti-
barsızlığından, siyasetin iradesizliğinden 
kendilerine güç devşiriyorlar. “Siyasetin 
itibarı” dediğimiz şey, demokratik siste-
min saat gibi işlemesi için bütün taşların 
yerli yerine oturmasıdır. Bize göre, çoğulcu 
demokrasi farklı düşüncelerden rahatsız 
olan bir demokrasi değildir. Aksine farklı 
düşüncelerin bir ortak akla kavuştuğu 
düzenin adıdır çoğulcu demokrasi. Bunun 
için 22 Temmuz akşamı söylediğimiz gibi 
bizim iktidarımız sadece kendi bildiğini 
okuyan, başkalarının sesine kulağını kapa-
tan, demokratik katılım mekanizmalarını 
tıkayan bir iktidar değildir, bundan sonra 
da olmayacaktır. 

Daha bu yolun ilk adımlarında söyle-
diğimiz gibi hiçbir zaman, ama hiçbir 
zaman ayrıştırıcı temalar üzerinde si-
yaset yapmayacağız. Bu ülkenin bütün 
şarkılarını, bütün türkülerini birlikte 
söyleyeceğiz. Birbirimizle Yunus Emre’nin 
diliyle konuşacağız, Hacı Bektaşı Veli’nin, 
Mevlana’nın, Mehmet Akif ’in gönül zen-
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ginliğini taşıyacağız. Türkiye’nin daha el 
değmemiş eşsiz yer altı ve yerüstü zen-
ginliklerini Türkiye’ye kazandırmak için 
Veysel gibi bu uzun ince yolda yılmadan 
yorulmadan koşacağız. Türkiye’nin hiçbir 
değerini diğer değerleriyle çarpıştırmaya-
cağız. Türkiye’nin kronik sorunlarını te-
davülden kaldırdığımız gibi önümüzdeki 
sorunları da inşallah bu birlik siyasetiyle 
tedavülden kaldıracağız. Bu vatanın bü-
tün evlatları aynı ortak değer ve hedefler 
etrafında kenetlendiğinde neleri başara-
bileceğimizi düşünmek bile bana heyecan 
veriyor. Geleceğe baktığımda Türkiye’yi 
tarihine, medeniyet birikimine yakışan 
görkemli bir konumda görüyorum. Ufku-
muz açıktır, yolumuz açıktır. Onun için 
diyorum ki, ümitvar olalım, kendimize 
güvenelim, gelecek mutlaka Türkiye’nin 
olacaktır. 

Değerli arkadaşlar…

Teröre karşı yürüttüğümüz mücadelede 
çok kritik bir aşamaya gelmiş bulunu-
yoruz. Bu safhada terör örgütünü gerek 
içeride gerekse dışarıda tam olarak izole 
etmeyi, sosyal, lojistik, finansal ve psikolo-
jik bütün desteklerini kesmeyi başarmak 
durumundayız. Bu istikamette önemli 
mesafeler aldığımızı söyleyebilirim. Ancak 
daha almamız gereken mesafeler var. Bu, 
hassasiyet ve azami dikkatle yürütülmesi 
gereken bir süreçtir. Dış dünyada yoğun 
bir diplomasi trafiği yürüterek tecrid 
politikamızın başarıya ulaşması için çok 
uygun bir vasat elde ettik. Bugüne kadar 
ne yazık ki dost ve müttefikleri tarafın-
dan dahi yalnız bırakılan Türkiye, terörle 

mücadelesinde ilk kez dünyadan bu kadar 
güçlü bir destek bulmaya başlamıştır. 

Komşularımız, Orta Doğu ülkeleri, ABD 
ve AB, haklı mücadelesinde en azından 
söylem düzeyinde Türkiye’nin yanında yer 
almaktadır. Daha düne kadar terör örgütü-
nün menfi propagandasının tesirinde ka-
lanların bile, artık gerçeği görerek söylem 
değişikliğine gittiklerini sizler de görüyor, 
biliyorsunuz. Diplomatik çabalarımızın 
sonuçlarını görmekten elbette memnu-
niyet duyuyoruz. Ancak dostlarımızın 
söylemle yetinmeyerek özellikle finans 
kaynaklarının kurutulması ve terör örgü-
tünün maskeli faaliyetlerine son verilmesi 
için somut tedbirler almalarını bekliyoruz. 
Biz hükümet olarak bu süreci kararlılıkla 
takip edeceğiz. 

Açık söylüyorum, sonuca gitmek için çok 
önemli bir fırsat yakalamış bulunuyoruz. 
Terör örgütü, her taraftan kuşatılmış du-
rumdadır. Bu süreci başarıyla yürütme-
miz, siyasi, diplomatik ve askeri araçları 
bundan sonra da doğru ve etkin kullanma-
ya devam etmemiz için toplumsal psikolo-
jinin iyi yönetilmesi büyük önem taşıyor. 

Bu noktada son günlerdeki tartışmalardan 
yola çıkarak bazı muhalefet sözcülerine 
özellikle seslenmek istiyorum. Demokrasi-
yi korumanın yolu onu yaşatmaktır. Şiddet 
ve terörün düşmanı, özgürlük ortamıdır. 
Öyleyse terörle mücadelede nihai sonucu 
temin etmek için çoğulcu demokrasiyi ya-
şatalım, özgürlük ortamını güçlendirelim, 
diyorum. Bütün tecrübeler bundan başka 
çıkar yol olmadığını bize gösteriyor. Terör, 
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baskı ortamını sever, çünkü ondan besle-
nir. Hamaset edebiyatıyla Türkiye’yi bir 
baskı ortamına sürüklemeye çok hevesli 
görünenler, bunun sonuçlarını iyi düşün-
melidir. Zaman akıl ve sağduyuyla hareket 
etme zamanıdır. 

Açık ve net söylüyorum; türlü tahrik ve 
ithamlarla hükümetimizi, izlediğimiz 
strateji gereği mahrem tutulması gereken 
bazı konuları kamuoyu önünde tartışma-
ya zorlayanlar, sadece terör örgütünün 
ekmeğine yağ sürdüklerini görmeli ve 
bilmelidirler. Biz, baskılara, siyasi şantaj-
lara boyun eğerek milletimize böyle bir 
bedel ödetmeyiz. Kimse kusura bakmasın. 
Muhalefet partilerine sesleniyorum, ateşle 
oynamayın, bu mesele siyasi istismara gel-
mez. İç çatışmadan söz ediyorlar. Eğer bu 
milleti, bu memleketi gerçekten seviyor-
sanız bunu telaffuz dahi edemezsiniz. So-
ruyorum, kimi neyle tehdit ediyorsunuz? 
Sokakları tahrik ettiğinizin farkında mısı-
nız? Hükümete kötülük yapayım derken 
millete, memlekete nasıl bir fenalık yaptı-
ğınızın farkında değil misiniz? Amacınız 
bu olmasa da, Türkiye’ye yapacağınız en 
büyük kötülük menfi milliyetçilik söylemi-
ni sürdürmektir. 

Bölücü terör örgütünün hedefi, birlik ve 
beraberliğimizi bozmaktır. Onların istedi-
ği budur zaten. Buna fırsat verecek hiç bir 
söylem ve davranışı kabul edemeyiz. Mil-
let de sizi affetmez, bunu böyle bilin. Nara 
atarak, hamasi nutuklar atarak hiç bir yere 
varmak mümkün değildir. Gelin bundan 
vazgeçin. Bizim milliyetçiliğimiz müsbet 
milliyetçilik yoludur. O da vatana, mille-

te hizmettir. Milletimizin hiç bir ferdini 
dışarıda bırakmadan bir ve bütün olarak 
kucaklamaktır. Birlik ve beraberliğimizi, 
toplumsal barışımızı tehdit eden asıl teh-
like dışlayıcı milliyetçilik söylemleridir. 
Herkesi terör örgütünün tuzaklarına karşı 
uyanık olmaya davet ediyorum. Elimizde-
ki bütün kartları açmamızı istiyorsunuz; 
Allah aşkına siz kimden yanasınız? 

Bir kez daha söylüyorum, terörle müca-
delenin nihai amacı doğal olarak terör 
örgütünün silah bırakmasını sağlamaktır. 
Terörü ortadan kaldırmak, tasfiye etmek 
için siyasi, askeri, diplomatik bütün araç-
ları belirli bir strateji içinde devreye soku-
yoruz, hepsini zamanı ve zeminine göre en 
etkili biçimde kullanıyoruz. İlgili kurumla-
rımızla çalışarak belirlediğimiz bir strateji 
çerçevesinde hareket ediyoruz. Bazı konu-
larda açık konuşmuyorsak stratejik olarak 
muğlak kalmaları gerektiği içindir. 

Bakın, terör örgütünün nasıl tecrid edildi-
ğini hep birlikte görüyoruz. Terör örgütü 
ve onun yandaşları, bizim hamlelerimizi 
boşa çıkarmak için ellerinden ne gelirse 
yapıyor, her türlü iftiraya, tahrike, tehdi-
de, şantaja, karalamaya başvuruyor, bunu 
anlayabiliyoruz. Bölücü, ayrıştırıcı, dış-
layıcı bir dille saldırıyor. Aksini de zaten 
beklemiyoruz. Onlar bölücülüklerinin 
gereğini yapıyor. Peki, ama siz bize niye 
saldırıyorsunuz? Terör örgütünün niye 
rahatsız olduğunu biliyoruz da, siz niye 
rahatsız oluyorsunuz? Bunu anlamakta 
zorlandığımı söylemek zorundayım. Me-
rak etmeyin biz siyasi rant peşinde değiliz, 
olamayız. Böyle bir ulusal güvenlik konu-
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sunda, teröre karşı mücadelede iktidarı 
muhalefetiyle aynı safta buluşamayacak-
sak daha ne zaman buluşacağız? Bizi terör 
örgütünün tehdit ve şantajları yıldıramaz, 
ama bunlar üzüyor. Söyledikleriniz yenilir 
yutulur şeyler değil, bunun farkına bir an 
önce varmalısınız. Bakmayın susuyorsak, 
hak ettiğiniz gibi karşılık vermiyorsak o da 
milletimizin huzur ve selametini düşün-
düğümüz içindir. 

Bir kez daha diyorum ki, gelin bu mese-
lede siyasi rekabeti bir kenara bırakalım, 
el ele verelim, omuz omuza duralım, in-
sanlarımızı dışlamak yerine kazanmanın 
yollarını birlikte arayalım. Varsa öneri-
leriniz, görüşleriniz bunları iyi niyetle 
ortaya koyun yararlanalım; biz her türlü 
katkıya açığız. İçeride düşman aramak, 
vatandaşlarımızın bir bölümünü şu ya da 
bu sebeple sadık olanlar ve olmayanlar 
diye ayırmak birlik ve beraberliğimize 
zarar verir. Terör örgütünün istediği de 
budur zaten. Suça karışan varsa bunlarla 
ilgili devletimizin güvenlik kuvvetleri, 
hakimlerimiz savcılarımız gereken takibi 
zaten yapar, yapıyor. Bunun dışında kim-
senin kimseyi dışlamaya, kenara itmeye 
hakkı yoktur, olamaz. 

Daha evvel de söyledim, Atatürk’ün bana 
göre en büyük başarısı etnik kökeni, 
dini, inancı ne olursa olsun milletimizin 
bütün fertlerini Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşlığında birleştirmiş olmasıdır. 
Bu bağı muhakkak ve özenle korumak 
zorundayız. Aksi takdirde terör örgütü-
nü içeride de tam olarak tecrid etmeyi 
başaramayız. Bizim insanımız, en zor 

şartlarda bile milletine, devletine, cum-
huriyet değerlerimize sadakatini ortaya 
koymuştur. Hiç bir vatandaşımızı terör 
örgütünün propagandasına açık bıraka-
mayız, onun kucağına itemeyiz. Hiç bir 
gerekçe bunu mazur gösteremez. Bizim 
içeride düşmanlık diline değil, kardeşlik 
diline ihtiyacımız var. Eğer terör belasın-
dan kurtulacaksak bu, demokratik siya-
seti çare kapısı olarak, hak arama kapısı 
olarak açık tutmakla mümkün olacaktır. 
Herkes kendini özgürce anayasal düzen 
içinde meşru yollarla demokratik zemin-
lerde ifade edebilmelidir. 

Başta da söyledim, demokrasi, içindekileri 
dönüştürme gücüne sahiptir; kendisini ko-
ruması için yaşatılması, çalıştırılması ye-
terlidir. Demokrasi için gerçek tehlike için-
dekilerden değil dışında kalanlardan gelir. 
Çünkü hiç bir sistem dışında kalanlara nü-
fuz etme imkanına sahip değildir. Biz onun 
için kimse demokratik zeminin dışına 
itilmesin istiyoruz. Terör ve şiddetle henüz 
yollarını ayıramayanları da, demokrasiden 
yana tercih kullanmaya çağırıyoruz. Yalnız 
şunu da söylemek zorundayım, onların 
demokratik zeminde kalmalarını bizim 
arzu etmemiz tek başına yetmez. Altını 
çizerek söylüyorum; Onların da, ikisinin 
bir arada mümkün olmayacağını anlayıp 
terör yerine demokrasiyi tercih etmeleri 
gerekmektedir. Demokrasiden, haklarınızı 
korumasını bekliyorsanız bu kadarı da, de-
mokrasinin hakkı olmalıdır. Hiç kimsenin 
şüphesi olmasın, istismar edilmek istense 
bile bu mücadelede sonunda kazanan hep 
demokrasi olacaktır. 
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Demokrasimiz bugün ulaştığı noktada 
farklı görüşleri hukuk çerçevesinde 
kaldıkları sürece içinde tutabilme kabi-
liyetini geliştirmiştir. Demokrasiye bağlı 
kalmanın yolu terörü reddetmek ve hu-
kuksal düzene uygun hareket etmektir. 
Terörle hemhal olarak, anayasal düzen-
le sorunlu olarak ne demokrasi içinde 
kalınabilir, ne de demokrasiden medet 
umulabilir. Demokrasi ve hukukun ge-
reklerini yapmayanların mağduriyet ede-
biyatı yapmaları, dışlanmışlıktan prim 
devşirmeye çalışmaları kabul edilemez. 
Türkiye ne vizyondan kalkmış filmleri bir 
daha yaşar, ne de modası geçmiş rollere 
göz yumar. Türkiye bir hukuk devletidir 
ve hiç bir suç cezasız kalmaz. Bundan da 
kimsenin şüphesi olmasın. 

Biz millet olarak bu beladan yeterince 
çektik. Millet olarak aramızdaki bağla-
rın tarihsel ve insani derinliği var. Yeteri 
kadar acı tecrübemiz de var. Şimdi siyasi 
görüşü ne olursa olsun daha fazla acı ya-
şamak ve yaşatmak istemeyen herkesin 
cesaret ve kararlılıkla elini taşın altına 
koyma zamanıdır. Terörün bölücü pro-
pagandasına karşı toplumsal yapımızı 
tahkim etmek, kardeşlik bağlarımızı 
güçlendirmek, bizi tek bir millet yapan 
değerleri yücelterek paylaşmak için hepi-
mize sorumluluklar düşüyor. Biz iktidar 
partisi olarak bu sorumluluğun bilinci 
içinde hareket etmeye devam edeceğiz. 
Ben ümitvarım; şunu bütün kalbimle 
söylemek istiyorum. Önümüzde parlak 
bir gelecek var. Türkiye terör illetinden 
mutlaka kurtulacak, sosyal restorasyon 
sürecini mutlaka tamamlayacaktır. 

Değerli milletvekilleri…

Bildiğiniz üzere, 22 Temmuz öncesinde 
kamuoyuna sunduğumuz Seçim Beyan-
namemizin temel ve belirleyici unsurla-
rından biri, sivil ve demokratik yeni bir 
anayasanın yapılmasıydı. Bu amaçla aka-
demik hayat içinde temayüz etmiş bir grup 
hukukçumuzdan anayasa çalışmalarına 
hareket zemini teşkil edecek bir taslak ha-
zırlamalarını rica ettik. Önümüzdeki süreç 
içinde anayasa taslağını kamuoyunun tar-
tışmasına açacağız ve mümkün olan en üst 
seviyedeki toplumsal katılımı gerçekleşti-
rerek taslağa nihaî şeklini vereceğiz. Bu sü-
reçte, bütün kurumlarımızın, sivil toplum 
kuruluşlarının, üniversitelerin katkısına 
açık olacağımızı daha baştan ilân ettik. 
Ortaya çıkacak anayasanın “AK Parti’nin 
Anayasası” olmayacağını, mümkün olan 
en geniş mutabakatı sağlayarak, toplumsal 
ve demokratik gelişmeyi hızlandıracak, 
evrensel normlara uygun bir anayasanın 
yapımı için gerekli mekanizmaları hareke-
te geçireceğimizi ifade ettik. 

Türkiye’de hemen hemen bütün toplumsal 
çevrelerin ortak kanaati, 1982 Anayasa-
sının yapıldığı dönemin ruhunu yansıt-
tığı ve geldiğimiz noktada Türkiye’nin 
çağdaşlaşma ihtiyaçlarına cevap vereme-
diği istikametindedir. 12 Eylül sonrası 
Türkiye’de tesis edilen siyasi-hukuki yapı, 
esas itibariyle topluma güvensizliğin, 
topluma şüpheyle bakan bir anlayışın ürü-
nüydü. 1980’lerle birlikte Türkiye, küresel 
gelişmelerin de etkisiyle dışa dönük bir 
büyüme stratejisi benimsemiş ve kapalı 
bir toplum olmaktan giderek uzaklaşmaya 
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başlamıştır. Türkiye, dünya ile entegre ol-
dukça, 1982 Anayasası’nın getirdiği siyasî-
hukuki yapının çarpıklıkları da giderek 
daha açık şekilde görülmeye başlandı. 
Yeni ve bütünlüklü, çağdaş bir anayasaya 
ihtiyaç duyulduğunu yıllardır herkes söy-
ledi durdu. Siyasi partiler ve sivil toplum 
örgütlerinin taslaklar hazırladığını da 
biliyoruz. 

1982 Anayasası’nın Türkiye’yi 21. yüzyıla 
taşıyamayacağına, Türkiye için dar bir 
elbiseye, sınırlayıcı bir çerçeveye dönüştü-
ğüne dair genel bir toplumsal kabul oluş-
tu. Ancak biz iktidar sorumluluğuyla ha-
rekete geçince bugün, akıl sağlığı yerinde 
her insanı hayrete düşürecek bir manzara 
ile karşılaştık. 1982 Anayasası’ndan en çok 
şikayet edenler, birden onun müdafaasına 
yöneldiler. Yeni anayasa yapım sürecini 
akamete uğratmak için tartışma ahlâkının 
dışına çıkarak, kamuoyunu yanlış yön-
lendirmek, bilgilendirmek için ciddi bir 
gayret gösteriyorlar. Yeni anayasa taslağı 
çalışmalarını Cumhuriyetin temel ilkeleri-
ni zaafa uğratmaya dönük bir çaba olarak 
nitelemek için ya bilgisiz ya da kötü niyetli 
olmak gerekir. Daha kötüsü her ikisinin 
birlikte olmasıdır. Yeni anayasa tartışması-
nı “giyim-kuşam sorununa” indirgemek ve 
bütün süreci bu esasta tartışmak herhalde 
25 yıl süren anayasa tartışmalarını hiçe 
saymaktır. 

Daha henüz süreç başlamışken ve ortaya 
bir metin çıkmamışken bunu “AK Parti’nin 
Anayasası” diye yaftalamak, demokratik, 
ahlâkî bir bakışın ürünü olamaz. Aslında 
demek istedikleri şudur: Siz yapmayın! 

Peki, biz yapmayacağız da kim yapacak? 
Anayasa yapım sürecine geniş bir toplum-
sal destekle iktidara gelen siyasi parti değil 
de kim öncülük edecek? Bizim kanaatimiz 
odur ki, bu karşı çıkışlar, daha demokratik 
bir anayasa arayışının önünü kesmeye ve 
Türkiye’nin toplumsal gelişme dinamiğini 
baltalamaya dönüktür. Biz Türkiye’nin 
demokratik siyasi süreç içinde bir anayasa 
yapma iradesi gösterebilmesinin, çok mü-
him demokratik açılımlar sağlayacağına 
inanıyoruz. 

Türk demokrasisi, olağanüstü dönemler 
dışında, normal demokratik süreç içinde 
bir anayasayı hayata geçiremedikçe rüş-
tünü tam anlamıyla ispat edemeyecektir. 
Son beş yıldır yaşadığımız demokratik 
gelişmeleri sivil çağdaş bir anayasa ile 
taçlandırmak, Türkiye’nin kaçınamayaca-
ğı bir zorunluluğa dönüşmüştür. Biz bu 
sorumluluk duygusu içinde, demokratik 
katılımcı mekanizmaları azami seviyede 
işleterek, en geniş mutabakata dayalı yeni 
bir anayasanın hayata geçirilmesi için 
iktidar olmanın bütün gereklerini yerine 
getirmekte kararlıyız. 

Burada bir kez daha açık bir çağrıda bulu-
nuyorum. Bu eşsiz bir fırsattır, tarihi bir 
imkandır. Özellikle milletimizin bütün 
fertlerini benim ‘büyük uzlaşma’ dediğim 
ortak hedef ve değerler etrafında birleş-
tirmek için bu süreci çok değerli bir fır-
sata dönüştürebileceğimize inanıyorum. 
Söyleyecek sözü olan, Türkiye adına fikir 
üreten herkes ama herkes açık yüreklilikle 
bu demokratik sürece katılsın ve katkıda 
bulunsun. Demokrasiyi akamete uğrat-
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mak, ön yargıları kemikleştirmek ve yeni 
vehimler üretmek yerine, meseleyi esasın-
dan, özünden saptırmak yerine gelin milli 
bir mutabakat ile Demokrasimizin çıtasını 
Türkiye’nin hak ettiği seviyeye çıkaralım. 

Değerli arkadaşlarım…

Türkiye konjonktürel sıkıntılara rağmen 
hedef leri doğrultusunda ilerlemeye, 
güçlenmeye, büyümeye devam ediyor. 
Seçimlerin ardından hem Cumhurbaş-
kanlığı seçimi, hem de referandum süreci 
demokratik olgunluk içinde başarıyla geçi-
rilmiştir. Hükümet olarak ilk günkü azim 
ve kararlılığımızı koruyor, geçen beş yılın 
da tecrübe ve birikimiyle adımlarımızı çok 
daha ileri noktalara atıyoruz. Ekonomide 
artık sağlam, ayakları üstünde duran, 
kırılganlığını atmış, büyüme istikrarını 
sürdüren bir yapı oluşmuş durumda. Bu 
yapısal değişim ve istikrar ortamı sayesin-
de bugün Türkiye dünyanın dev ekonomi-
lerinden biri olma yolunda hızla ilerliyor. 
Ekonomimiz tam 22 dönemdir üst üste 
büyüme başarısı gösteriyor. 

1993-2002 yılları arasında ortalama sade-
ce 2.6 oranında büyüyen Türkiye ekono-
misi, geçen beş yılda ortalama yüzde 7.3 
oranında büyüdü, bugün de aynı şekilde 
büyümeye devam ediyor. Daha beş yıl önce 
çöküşün eşiğine gelmiş olan ekonomimiz, 
bugün büyüklük sıralamasında dünyada 
17, Avrupa’da 6. sıraya kadar yükselmiştir. 
Dinamik büyümememizin yakın zamanda 
çok daha iyi seviyelere gelmesini kuvvetle 
muhtemel görüyorum. 

Eskiden gündemin her zaman ilk sıraların-
da yer alan, en çok konuşulan, en çok dert 
yanılan konu olan enflasyondan söz eden 
kaldı mı? Bugün eskinin canavarı diz çök-
müş, milletin yolundan çekilmiş ve sadece 
aylık enflasyon oranlarının açıklanması ile 
haber olabiliyor. Bu kronik problem artık 
Türkiye’nin gündeminden düşmüştür. Bir 
yandan yatırımlar artıyor, bir yandan sek-
törler büyüyor, bir yandan yeni yatırımlar-
la yeni istihdam üretiliyor. Türkiye doğru 
istikamette ilerleyen dinamik bir ekono-
minin bütün işaretlerini veriyor, bundan 
büyük mutluluk duyuyoruz. 

İhracatımız her gün artıyor, borçlarımız 
azalıyor, bu ülkenin kazancını bu ülkenin 
insanına, bu ülkenin ihtiyaçlarına harca-
mak noktasında her gün elimiz daha bü-
yük bir oranda rahatlıyor. Bir tek günü vic-
danımızda bir gölgeyle kapatmamak için 
teraziyi sımsıkı tutuyor, ince eleyip sık do-
kuyoruz. Görüyorsunuz atılan iftiralardan 
da üstümüzde başımızda bir şey kalmıyor. 
Biz milletimize inanıyoruz, güveniyoruz, 
onlar da bizi iyi biliyorlar, iyi tanıyorlar. 
Bu milletle aramıza bir tek gün bile mesafe 
koymadık, kendimizi sırça köşklere, sağır 
duvarların arkasına kapatmadık. Biz zaten 
istesek de bunu yapamayız, bizim gönlü-
müz bu milletin ırağında şen olmaz. 

Nereden geldiğimizi, nereye döneceğimi-
zi, sadece hoş bir sadanın baki olduğunu, 
Sultan Süleyman’a kalmayan bu dünyanın 
bize de kalmayacağını iyi biliyoruz. Bu mil-
letin gönül tahtında bir yer sahibi olmayı, 
dünyanın hiçbir makam ve mevkiine de-
ğişmeyiz. İnanıyorum ki her arkadaşım 
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benim bu hissiyatımı gönülden paylaşıyor. 
İnanıyorum ki adalet kavramını kendine 
isim seçen bir partinin çatısı altında ada-
letten, vicdandan, ahlaktan mahrum tek 
bir kişinin bile barınması mümkün değil-
dir, olmayacaktır. 

Değerli arkadaşlarım…

B e ş  yı l d ı r  Tü rk i ye’ ye  h i z m e t  i ç i n , 
Türkiye’yi dünyada layık olduğu yüksekli-
ğe taşımak için geceli gündüzlü çalışıyor, 
gayret gösteriyoruz. Bu süre zarfında Tür-
kiye bir krizler ülkesi olmaktan çıkmış, 
bir fırsatlar ülkesi haline gelmiştir. Bir 
umutsuzluklar ülkesi olmaktan çıkmış, 
taze umutların yeşerdiği aydınlık bir ülke 
haline gelmiştir. İnsanlarımız, en önem-
lisi gençlerimiz yeniden ülkesi için hayal 
kurmaya başlamıştır. Bugün dünyanın ne-
resine giderseniz gidin, orada Türkiye’nin 
güçlenen, zenginleşen, ağaran imajını his-
sedebilirsiniz. Dünyanın her ülkesindeki 
vatandaşlarımızın başı diktir. Düne kadar 
yaşadığı ekonomik ve siyasi krizlerle dış 
itibarı sarsılan ülkemiz, bugün çok kısa bir 
zamana sığdırdığı değişim atılımıyla örnek 
alınan bir ülkedir. Uluslararası zeminlerde 
ses getiren, sözünü dinlettiren, aktif, karar-
lı, attığı adımlarla önemini fark ettiren bir 
ülkedir. Kendini Ankara’nın koridorlarına 
kilitleyenler bu farkı göremiyor olabilirler, 
ama bu gerçeği değiştirmiyor. 

Bakın son on beş gün içinde İngiltere’den 
Amerika’ya, İtalya’dan Romanya’ya, Çek 
Cumhuriyeti’nden Azerbaycan’a birçok 
ülkeye ziyaretlerde bulundum. Hemen 
her hafta dünyadan devlet ve hükümet 

başkanları Ankara’ya geliyor, uluslararası 
zirvelere ev sahipliği yapıyoruz. Sadece 
ekonomik olarak değil siyaseten de bir 
cazibe merkezi haline gelmiş bulunuyo-
ruz. Samimiyetle ve gururla söylüyorum 
ki, Türkiye içeride yaşadığı değişimin çok 
daha parlağını dünyada yaşıyor. Elbette 
dünyada bizimle hesabı olanlar var, elbette 
bizi zor duruma düşürmek isteyenler var, 
ama onlar bile biliyorlar ki bugün artık 
karşılarında o eski Türkiye yok. Artık 
gücünün ve büyüklüğünün farkında, he-
sabını iyi yapan, adımını düşünerek atan, 
ama atınca da istediği hedefe ulaşan bir 
Türkiye var. 

Türkiye’nin dış itibarının nereden nereye 
geldiğini anlamak için dış gündemimizde-
ki temel meselelerde beş yıl öncesine göre 
bugün ne durumda olduğumuza bakmak 
yeterli olacaktır. Türkiye artık zor soluk 
alıp veren, solgun, bitkin bir ülke değil, 
Türkiye artık yaşayan, sıkıntılarından 
arınan, gözünü geleceğe çeviren dinamik 
bir ülke. Ve bu aydınlık Türkiye tablosu, 
dünyanın neresinden bakarsanız bakın 
bütün güzelliğiyle görülebiliyor. Bu tablo 
inanıyorum ki, Türkiye’yi hep içine kapalı, 
krizlerle yaşayan, mutsuz insanların ül-
kesi olarak görmüş, Türkiye’ye asla güve-
nememiş zihinleri bile etkileyecek kadar 
parlaktır. 

Değerli arkadaşlar…

Sizler, bu ulvi hizmet gayesinde birlikte 
koştuğumuz, birlikte mücadele verdiği-
miz öncü kadrolarsınız. Uzun ince bir yol 
olan bu hizmet yolculuğunda duygusal 
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bütünlüğümüz, birlik ve beraberliği-
miz, gönül bağımız büyük önem taşıyor. 
Her bir arkadaşımın yüreğinin millet 
ve memleket sevdasıyla dolu olduğunu 
biliyorum. Bizim siyasetimizin özü ma-
kam, mevki, menfaat, gösteriş değildir. 
AK siyasetin temeli sevgi ve aşkla insa-
nımıza hizmet etmek, dürüstlük ve sami-
miyetle Cumhuriyetimizi kalkındırma, 
halkımızın yaşam standardını yükseltme 
hedefine odaklanmaktır. AK Parti, farklı 
düşünceleri ortak akıl potasında billur-
laştıran, demokratik mekanizmaların 
ideal şekilde işlediği, ama parti disiplini 
ve parti kimliğinin de önemli olduğu bir 
siyasal harekettir. Siyasi kimlik, siyasi ah-
lak, siyasi düşünce ve siyasi organizasyon 
bir bütündür. AK Parti ortaya koyduğu 
kimlikle, ahlakla, düşünceyle, icraatla, 
teşkilat yapısıyla Türkiye’de yeni siyaset 
tarzının lokomotifidir. İnanıyorum ki her 
arkadaşım Türkiye’nin gelişimi için de, 
partimizin büyümesi ve gelişmesi için de 
elinden gelen katkıyı verecektir. Siyasi 
kadromuzun çok farklı alanlarda, çok 
önemli meziyet, kabiliyet ve birikimlere 
sahip kişilerden oluştuğunu görüyorum 
ve bu, aydınlık bir gelecek için ümidimi 
artırıyor. Bu düşüncelerle istişare toplan-
tımızı açıyor, toplantımızın güçlü ve mü-
reffeh bir Türkiye için yol gösterici, ışık 
tutucu olmasını diliyor, sizleri sevgiyle 
selamlıyorum.
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Değerli arkadaşlar, sevgili kardeşlerim, 
hanımefendiler, beyefendiler… Sizleri en 
kalbi muhabbetlerimle selamlayarak söz-
lerime başlıyorum. Bu toplantı vesilesiyle 
siyasetimize güç veren, enerjisini, heyeca-
nını katan siz değerli yol arkadaşlarımla 
beraber olmaktan büyük mutluluk duydu-
ğumu da özellikle ifade etmek istiyorum. 

Türkiye’nin adaletle kalkınma yolculu-
ğunda AK Parti olarak sorumluluğumuz 
her geçen gün biraz daha artıyor. İlk beş 
yıllık iktidar döneminde milletimizin bü-
yük teveccühü ve desteğiyle başlattığımız 
büyük değişimi aynı dikkat ve kararlılıkla 
sürdürerek ülkemizi kalkındırmak bizim 
için bir mecburiyettir. Yeni bir dönemin 
başındayken bazı uyarılarda bulunmayı 
bir şart olarak görüyorum. 

Dikkat etmenizi istiyorum: Önümüzdeki 
en büyük tehlike, rehavettir, yapılan hiz-
metleri yeterli görmektir, hedef ve amaçla-
rımızdan dikkatimizi dağıtmaktır. Aksine 
kazanılan başarıları, aldığımız mesafeleri 

bir başlangıç, bir sıçrama noktası olarak 
göreceğiz ve ülkemizi çok daha iyi yerle-
re taşıyacağız. Sakın bu rehavet ve atalet 
tuzağına düşmeyin. Sizden, bizden önce 
de çok idealist siyasetçiler geldi, geçti. 
Hemen çoğunun düştüğü tuzak iktidar 
rehaveti oldu, atalet oldu. Bizim için her 
gün yeni bir gündür, her sabah yeni bir 
başlangıçtır. Unutmayın, biz AK Parti ola-
rak yola çıkarken milletimize yüreğimizi 
açtık, milletimiz de kendi yüreğini bize 
açtı. Bu karşılıklı sevdanın aşınmasına, bu 
sevginin azalmasına, bu heyecanın küllen-
mesine asla izin vermemeliyiz. Zira bize 
göre mükafatların en büyüğü milletimizin 
rızasıdır, hayır duasıdır. Bu duruşa, bu 
tavra uygun bir siyasi duruş, bir olgunluk 
ve vakar içinde hareket etmeye çalışıyoruz. 

Kendi menfaatini düşünmekten bu milleti 
düşünmeye vakti kalmayanlardan olmaya-
cağız. Unutmayalım ki hedeflerini ve ide-
allerini yitirenler benliklerini de yitirirler. 
Biz insanımıza hizmet davasında aşkımızı, 
azmimizi, heyecanımızı her geçen gün 

AK Parti Genişletilmiş Il 
Başkanları Toplantısı

Ankara | 13 Aralık 2007
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artıracak, hedefe daha bir kuvvetle kilit-
leneceğiz. Türkiye’de son beş yılda alınan 
mesafeler nabzımızın milletin nabzıyla 
birlikte atmasının eseridir. Başarılarımı-
zın tamamı milletimizin başarısıdır. Biz, 
ne yaptıysak milletimizle birlikte ülkemiz 
için yaptık. Yıldızı parlayan, itibarı yük-
selen Türkiye milletimize ne kadar umut 
veriyorsa, bize de o kadar umut veriyor. 

Değerli arkadaşlarım…

Geçen beş yıl içinde şahsımı en çok mem-
nun eden husus AK Parti’nin bir bütün ola-
rak demokrasi sınavından alnının akıyla 
çıkmış olmasıdır. Bu cümleyi Türk siyase-
tinin bütününe şamil kılmayı inanın çok 
isterdim. Ancak hepimiz beraber yaşadık 
ve gördük ki, Türkiye’de siyaset kurumu 
henüz eski marazi alışkanlıklarından kur-
tulabilmiş değildir. Bazı muhataplarımızın 
saati 1980’li yıllarda durmuş. Bazı muha-
taplarımızın saati 1970’li yıllarda durmuş. 
Hatta bazıları 1960’lı yıllarda kalmışlar… 
Ezberlerini bozamayanlar aynı nakaratlar-
la yarım asır siyasette kalabiliyorlar. Eski 
alışkanlıklar, eski gelenekler değişmiyor, 
ama bu alışkanlıkları sürdürenler, eski 
geleneklerin aktörleri değişiyor. Her yeni 
aktör eski zihniyetin esiri olarak kaldığı 
için milletimizden aynı cevabı alıyor. Uzun 
süredir siyasetin içinde olan, önemli tecrü-
beler yaşamış, devlet yönetiminde bulun-
muş siyaset erbabının sıra demokrasiye 
sahip çıkmaya geldiğinde nasıl bir ikilem 
yaşadıklarına ülkemiz adına büyük bir 
üzüntü duyarak şahit olduk. Öyle ki gün 
gelmiş, TBMM’nin iradesini savunmak, 
demokrasiye kayıtsız şartsız sadakat gös-

termek noktasında AK Parti tek başına da 
kalmıştır. 

Bunlar Türk siyasetinin dünden bugüne 
taşıdığı, gölgesi bugünlere vuran kötü 
alışkanlıklarıdır. Geçen beş yılda gördük 
ki bu konuda da değişimin bayraktarlığını 
AK Parti yapıyor, yapacaktır. Türk siya-
setinden kötü alışkanlıkları temizlemek, 
işler zora girdiğinde demokrasiden başka 
yönlere dümen kıran zihniyetlerle müca-
dele etmek de bizim görevimizdir. Çünkü 
milletimiz bu gölgeli demokrasi tabloları-
nı, bu arızalı siyaset manzaralarını hiç hak 
etmiyor. Demokrasi tarihimiz boyunca 
normal şartlar altında yapılmış her seçim-
de milletimiz demokrasiye bağlılığını en 
açık ve net şekilde ortaya koymuştur. Türk 
siyasetine bu kusurlu demokrasi zihniye-
tini taşıyanlar, üzülerek ifade ediyorum 
kifayetsizliğini örtmeye çalışan siyasetçi 
sınıf larıdır. Siyaseti bir imtiyaz olarak 
gören, sadece günü düşünen, Ankara’nın 
koridorlarının ötesinde ne olup bittiğini 
bilmeyen, merak etmeyen bu zümreler 
Türkiye’nin kayıp yıllarının da sorumlusu-
dur. Bu sorumsuz siyaset anlayışları ülkeyi 
defalarca tükenmenin eşiğine getirmiştir. 
Sonunda milletimiz iradesini en net biçim-
de ortaya koydu, değişim kararını verdi. 

AK Parti, Türkiye’nin değişim idealinden, 
koşma ve yol alma arzusundan doğdu. Bu 
sebeple her toplantımızda milletimize ve 
ülkemize borcumuzu, sorumluluğumu-
zu, siyasetten muradımızın ne olduğunu 
birbirimize hatırlatıyoruz. Demokrasiye 
bağlı kalacağız. Demokrasiye farklı tarifler 
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arama gayretine girmeyeceğiz ve millet 
iradesine de asla ihanet etmeyeceğiz. 

Değerli arkadaşlarım…

Seçimin hemen arkasından hem iç mesele-
ler, hem dış meselelerle ilgili olarak yoğun 
bir döneme girdik. 

Bunlar Türkiye’nin değişim sürecinin ola-
ğan sancılarıdır, hatta değişimin sağlıklı 
bir istikamette ilerlediğinin işaretleridir. 
Önümüze engeller ve zorluklar bundan 
sonra da çıkacaktır, bunları da aklıselim-
le, dayanışmayla ve birlik beraberliğimizi 
daha da güçlendirerek aşacağız. Kendi iç 
meseleleriyle boğuşan, krizlerden başını 
kaldıramayan, suistimallere teslim olan 
bir Türkiye yok artık. Artık Ankara’daki 
yönetim ile 81 vilayette yaşayan insanları-
mız birlikte aynı istikamete yürüyor. Artık, 
kapalı kapılar arkasında olup bitenleri 
kaygıyla izleyen bir kamuoyu yok. Artık 
kamuoyumuz, kalbi millet için çarpan bu 
kadronun bu ülkenin hukukunu, onurunu 
nasıl bir kararlılıkla koruduğunu görüyor, 
biliyor. Milletin emniyet duygusu, güven 
duygusu güçlendikçe, ekmeği ve aşı büyü-
dükçe zemin kaybedenler telaşa kapılıyor, 
tedirgin oluyorlar. Neden? Çünkü istismar 
alanları kapanıyor. Çünkü Türkiye büyük 
sıkıntılarını çözme iradesine kavuşuyor. 
Çünkü Türkiye dünyaya sözünü dinletiyor

Evet, bugünkü Türkiye başı dik bir Türki-
ye… Dünya ile açık ve net konuşan, caydı-
rıcılığı olan, vazgeçilmezliğini güçlendiren 
bir Türkiye’dir. Türkiye’ye bu saygınlığı 
kazandıran siyasi irademizdir, siyasi irade-

nizdir. Yetmiş milyon insanı ortak bir duy-
guda, ortak bir heyecanda buluşturabilece-
ğini dosta düşmana gösteren bir Türkiye… 
Herkesin tam anlamıyla sahiplendiği, her-
kesin canı gibi sevdiği, geleceği için yetmiş 
milyon insanın aydınlık hayaller kurduğu, 
herkesin aidiyetiyle, vatandaşlığıyla onur 
duyduğu bir Türkiye… Geçmişteki yöne-
tim hatalarıyla yüzleşmekten çekinmeden 
sorunlarını çözme iradesini cesaretle orta-
ya koyabilen bir Türkiye… Yeniden üreten, 
ürettiğini değere dönüştüren, bu değerle-
riyle dünyanın en ücra köşelerine kadar 
açılan bir Türkiye… Adalet gibi, demokrasi 
gibi, özgürlük gibi kavramlara inandırıcı-
lık kazandıran, kuruluş ideallerine sahip 
çıkan bir Cumhuriyet ülkesi…

Değerli arkadaşlar…

Biliniz ki bugün Türkiye’nin önüne çıka-
rılan iç ve dış her zorluğun, her engelin 
altında, aydınlık ufuklara doğru ilerleyen 
Türkiye’sinin bazılarında oluşturduğu 
rahatsızlık, keyifsizlik, panik vardır. Ama 
açıkça ifade ediyorum; demokratik ve 
ekonomik istikrarını asla sekteye uğratma-
yacak. Allah’ın izniyle çözümsüz, çaresiz 
hiçbir meselemiz yoktur. Biz birlik ve be-
raberlik içinde toplumsal bütünlüğümüzü 
koruduğumuz, kardeşlik iklimini geliştir-
diğimiz, enerjimizi birleştirdiğimiz takdir-
de aşamayacağımız engel yoktur. 

Türkiye her geçen gün büyüyor, her geçen 
gün aydınlanıyor. Türkiye Allah’ın izniyle 
zirveye koşuyor. Millet olarak emek ve 
alınteri döktükçe kalkınma ve refaha ka-
vuşuyoruz. Bütün ekonomik göstergelerde 
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hedeflerimizin üzerinde sonuçlar alıyoruz. 
Ama daha önemlisi kalkınmanın adalet ve 
merhamet temelinde olmasıdır. Unutma-
yın; Hükümetimiz sadece AK Partililerin 
değil Türkiye Cumhuriyeti’nin bütün va-
tandaşlarının hükümetidir. Omuzlarımız-
da sadece yüzde 47’nin emaneti yok, yüz-
de 100’ün emanetini taşıyoruz. Hepimiz 
bu sorumluk bilinciyle hareket etmeliyiz. 

Üzülerek ifade ediyorum ki, Türkiye’de 
bazı kavramlar aşındırılmıştır. Bunlardan 
birisi de kardeşliktir. Kardeşlik dediğimiz, 
adalettir, merhamettir, sevgidir, şefkattir, 
birbirini anlama çabasıdır, paylaşmadır. 
Eğer siz lüks ve sefahat içindeyken, kar-
deşleriniz ızdırap içindeyse siz kardeşlik 
hukukundan söz edemezsiniz. Bu ülkede 
hiçbir kardeşimizin mahzun olmaması, 
hiçbir ocağın sönmemesi toplumu bir bü-
tün olarak kucaklayan büyük dava adam-
larının omuzlarındadır. Tekrar ediyorum: 
Bu dava sizindir ve sizin omuzlarınızdadır. 

Davamız millete hizmet davasıdır, insanı-
mıza refah ve mutluluk sağlama davasıdır. 
İnşallah, iddiamızın altında kalmayacağız, 
inşallah büyük milletimizle dost, yar ve 
yaran olacağız. İnşallah emaneti bugüne 
kadar olduğu gibi bundan sonra da hakkıy-
la taşıyacağız. Bu sadece benim inancım 
değil, sadece sizlerin inancınız da değil, bu 
yetmiş milyon insanımızın ortak inancı, 
umudu, heyecanıdır. Bu inancı zedeleme-
mek, bu umudu kırmamak, bu heyecanı 
eksiltmemek için gecemizi gündüzümüze 
katarak çalışmak bizim boynumuzun 
borcudur. AK Parti Türkiye için büyük bir 
şanstır. Türkiye’nin birliği, bütünlüğü için 

şanstır; gelişmesi, kalkınması için şanstır… 
Bu şansı zayi etmemek, bu fırsatı en iyi 
şekilde değerlendirmek hepimizin yüküm-
lülüğündedir. 

Sizlerle her toplantımız Türkiye’ye hiz-
met aşkımı tazeliyor. Muş’tan Bilecik’e, 
E d i r n e’ d e n  İ s t a n b u l ’ a ,  Ko nya’ d a n 
Kırşehir’e her bir şehrimizden getirdiğiniz 
selamlar, müjdeler yüreklerimizi geniş-
letiyor. Sizlerin bölge bölge, il il, ilçe ilçe 
ve hatta köy köy, Türkiye’nin umutlarına, 
Türkiye’nin değişimine, Türkiye’nin hayal-
lerine sahip çıktığınızı bilmenin güvenini 
daima hissediyorum. Bu güzel duygularla 
sözlerime son veriyor, sevgilerimi saygı-
larımı sunuyorum. Allah yolumuzu açık 
etsin.
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Saygıdeğer konuklar, değerli kardeşlerim, 
hanımefendiler, beyefendiler... Hepinizi 
en kalbi duygularla selamlıyor, Kağıthane 
Kadın Kolları Kongremiz’in hayırlı so-
nuçlar getirmesini diliyorum. Gerek AK 
Parti bünyesinde, gerek Türk siyasetinin 
genel manzarası içinde siz hanımlarımızın 

ağırlığının giderek artmakta olmasından 
büyük bir mutluluk duyuyorum.

Türk siyaseti, çağın gereklerine uygun, ül-
kemizin ihtiyaçlarına cevap verecek bir yol 
haritasına sahip olacak ve kendini sürekli 
yenileyecekse, hanımlarımızın sesine, has-

AK Parti Kağıthane Ilçe Kadın 
Kolları 2. Olağan Kongresi

İstanbul | 6 Ocak 2008
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sasiyetlerine, sezgi ve birikimlerine mut-
laka kulak vermek durumundadır. Açıkça 
ifade edeyim ki; hanımların etkili olmadığı 
bir siyasi hareketi sadece renksiz ve derin-
liksiz bulmakla kalmıyor, demokrasinin 
temsil kabiliyeti bakımından da sakıncalı 
ve sağlıksız buluyorum. Bu nedenle, sizler 
gerek siyaset anlayışımızın yenilenmesin-
de, gerek Türkiye’nin değişim hedeflerinin 
yakalanmasında, gerekse siyaset kültü-
rümüzün zenginleşmesinde ağırlığınızı 
koymak durumundasınız. Siyasetimizin 
yerleşik kötü alışkanlıkları var; gerekirse 
bu kötü alışkanlıklarla da mücadele etmek 
ve siyasi varlığınızı herkese kabul ettirmek 
zorundasınız.

AK Parti siyaseti, milletin sesine kulak 
veren, Türkiye’yi geleceğe hazırlayan bir 
niteliğe, bir karaktere sahiptir. Biz milleti 
kadındır, erkektir, çocuktur, yaşlıdır, diye 
ayırt etmiyoruz. Her bir vatandaşımızın 
bizim başımızın üstünde yeri vardır. Biz 
bu ülkenin iktidarına talip olurken, her 
bir vatandaşımıza refah ve mutluluk bor-
cumuz olduğunu kabul ederek yola çıktık. 
Her vatandaşımızın vatandaşlık hakları 
bizim için mukaddestir. Biz, yılların er-
telediği özlemleri, yılların ertelediği top-
lumsal talepleri karşılayacak yegane siyasi 
kadroyuz.

Değerli kardeşlerim...

Toplumumuzun bütün kesimlerinin 
dertleriyle sıkıntılarıyla tek tek ilgilen-
mek, tek bir insanımızı ıskalamayacak 
bir siyaset anlayışını bütün kurumlarıyla 
tesis etmek durumundayız. Hanımlarımız 

sadece bu ülke nüfusunun yarısını teşkil 
etmiyor; aynı zamanda Türkiye’nin yaşa-
dığı bütün krizlerin, bütün darboğazların 
aşılmasında en ağır yükü yükleniyor, en 
büyük fedakarlığı yapıyor. Açıkça itiraf 
edeyim ki, hanımlarımızın engin maharet 
ve fedakarlıkları olmasa, bu toplum bu 
büyük ekonomik depremlerin enkazı al-
tından çıkamazdı. Yaşanan onca sıkıntıya, 
yokluğa, yoksulluğa rağmen, ailelerimizi 
ayakta tutan, çocuklarımızı karnı tok, sırtı 
pek dolaştıran, bütün eksik ve gedikleri 
kapatmak için çırpınan kadınlarımız, bu-
gün ayağa kalkıp geleceğe doğru yürüyen 
Türkiye’nin de mimarlarıdır.

Değerli hanımlar...

Artık sizlerin sıkıntılarınızı hafifletmenin, 
yüzlerinizi güldürmenin, yüreklerinizi 
serinletmenin vakti gelmiştir diye düşünü-
yorum. İnşallah Türkiye’nin yelkenlerini 
şişiren değişim ve yenilenme rüzgarları, 
sizlerin önünüzde de yepyeni ufuklar 
açacaktır. Bu millet nasıl sıkıntılarını atlat-
mak için sizlerin gücünüze, dirayetinize, 
engin şefkatinize, bilgi birikiminize ihti-
yaç duymuşsa, inşa ettiğimiz yeni Türkiye 
için de sizlerin güzel fikirlerinize, zengin 
vizyonunuza, ince duygularınıza ihtiyacı-
mız vardır. Sizin damganızı vurmadığınız 
bir Türkiye’de emin olunuz ki, toplumun 
talepleri karşılanamaz ve bu ülke hedefle-
rine ulaşamaz.

Kardeşlerim...

Bu cennet vatanın çocukları olarak en bü-
yük sorunumuz aidiyet sorunudur. Bizi en 
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çok üzen, en çok yaralayan şey bu aidiyetin 
yara almış olmasıdır. Hepimiz bu ülkeye 
ait olmaktan, bu ülkenin vatandaşı olmak-
tan mutlu olmalıyız. Hepimiz seslerimizin 
kaybolmayacağını, muhataplarımızın bizi 
duyduklarını, taleplerimizin karşılana-
cağını, çocuklarımızın aydınlık yarınlara 
emin adımlarla yürüyeceğini bilmek zo-
rundayız. Bütün gayretimiz, bütün çaba-
mız emin olunuz ki, bunun içindir. 

Türkiye’nin herhangi bir yerinde herhangi 
bir ailenin yüzü gülmüyorsa bize düşen bir 
sorumluluk vardır. Biz bu sorumluluğun  
şuurunda olmak durumundayız. Bir an 
için rehavete kapılmak gibi bir lüksümüz 
olamaz. Biz her türlü ayrımcılığa, dışlayı-
cılığa karşıyız. AK Parti kardeşlik siyaseti-
nin, birlik ve bütünlük siyasetinin adıdır. 
Türkiye’nin her bölgesinde, her şehrinde 
varlık gösterebilen, tüm Türkiye’yi aynı 
ruhla kucaklayabilen yegane parti AK 
Parti’dir. 22 Temmuz seçimleri bunun en 
güzel ispatıdır.

Türkiye’nin bahtını açmak için yola çıktı-
ğımız gibi, yol boyunca dikkatimizi halkı-
mızdan ayırmayacağız. Zira bu yol, milletin 
yoludur. AK Parti, siyasetiyle, ekonomisiyle, 
sosyal hayatı, demokrasisi, kültürü ve sana-
tıyla bütün dünyanın gıpta ile bakacağı bir 
Türkiye hayali kuruyor. Bu hayalimiz, bu 
rüyamız emin olunuz ki, gerçekleşiyor. İna-
nıyorum ki, sizler sahip olduğunuz analık 
duygularınızla bu hayale çocuğunuz gibi sa-
hip çıkacak, bu hayalin gerçeğe dönüşmesi 
adına herkesten çok heyecanlanacaksınız. 
Sizlere inanıyor ve güveniyorum. Sizler si-
yasetin esas aktörlerisiniz. 

Zira sizler toplumun esas aktörlerisiniz. Bi-
zim siyasetimiz tepeden inmeci, Ankara’da  
şekillenen, toplumun sadece sonuçların-
dan haberdar olabildiği bir siyaset değil-
dir. Biz toplumun ihtiyaç ve taleplerinden 
hareketle siyaset üretiyoruz. Toplumun 
öncelikli ihtiyaçları bizim siyasetimizin de 
öncelikleridir. AK Parti siyasetinin geçen 
zaman içinde rutinleşmemesi, heyecanını, 
ışığını yitirmemesi için sizleri bir güvence 
olarak görüyorum. Mutlu ve kalkınmış bir 
Türkiye özleminin sizlerin gönüllerinizde 
asla tazeliğini, canlılığını yitirmeyeceği-
ne, asla küllenmeyeceğine inancım tam-
dır. Gelin gönül zenginliklerinizi, hayat 
meziyetlerinizi bu ülke siyasetine katın; 
böylece siyaset kazansın, millet kazansın, 
Türkiye kazansın.  
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Değerli arkadaşlar... Yeni yılın bu ilk grup 
toplantısında hepinizi en kalbi duygula-
rımla selamlıyorum. Acılarımızı ve mut-
luluklarımızı paylaştığımız oranda millet 
olma bilincimiz güçleniyor. İnşallah yeni 
yılda da milletçe daha güzel günler göre-
cek, daha müreffeh bir Türkiye’ye ulaşmak 
için canla başla çalışmaya devam edeceğiz.

Devletimiz,  milletimizle birlikte güçlen-
diği oranda  geçmişin yanlışlarını, ihmal-
lerini  telafi ediyor, yıllarca ertelenen so-
runlarımızı çözüme ulaştırıyoruz. Allah’ın 
izniyle özgüvenimiz tamdır. Milletimize 
güveniyoruz, milletimiz de devletine, 
hükümetine güveniyor. Millet ile devlet 
arasındaki bu karşılıklı güven duygusunu 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 8 Ocak 2008
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her gün biraz daha güçlendirmek siyaseti-
mizin temel misyonudur. Bu yola çıkarken 
söylediğimiz gibi “çözümsüz hiçbir mese-
lemiz yoktur.” 

Şimdiye kadar dize getirdiğimiz zorluklar 
göz önüne alındığında bundan sonra da 
önümüzdeki meselelerin hangi usul ve 
yöntemlerle aşılacağını çok iyi biliyoruz. 
Bugüne kadar karanlıktan beslenen  te-
rör örgütü mensupları,  Türkiye’nin gün 
ışığına kavuşmasından, açık ve şeffaf bir 
demokrasiye ulaşmasından ne kadar te-
dirgin olduğunu gösteriyor. Onların kirli 
ve karanlık eşkalleri, Türkiye günışığına 
kavuştukça daha çok belirginleşiyor.  De-
mokrasi, hukuk ve adaletin güçlenmesi, 
Ankara’nın bütün kurumlarıyla birlikte 
kalbini Anadolu’ya vermesi, vatandaşımı-
zın devletiyle bütünleşmesi teröristlerin 
tabanını kurutuyor. 

Evet, Perşembe günü Diyarbakır’da mey-
dana gelen bombalı cinayet, terör örgütü-
nün çocuk masumiyetine bile tahammülü 
olmadığını bir kez daha en açık biçimde 
göstermiştir. Ortaya çıkan fotoğraf her-
halde insaf sahibi, yüreğinde insanlıktan 
zerre kadar merhamet olan herkesin içini 
yakmıştır. Bu ülkenin umudu, geleceği, 
yarını olacak gencecik çocuklarımız ders-
hanelerinin önünde kitaplarıyla, rüyala-
rıyla birlikte alçakça tezgahlanan bir ci-
nayete kurban gitmişlerdir. Çocuklarımız 
nur içinde yatsınlar… Hayatını kaybeden 
tüm kardeşlerimize Allah’tan rahmet, 
yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. 
Annelerine, babalarına, kardeşlerine Allah 
sabır ve metanet versin.  

Cumartesi günü bakan ve milletvekili ar-
kadaşlarımla birlikte Diyarbakır’daydık. 
Yaşamını yitiren kardeşlerimizin ailele-
rine taziyede bulunduk, yaralılarımızı 
hastanede ziyaret ettik, halkımızla kucak-
laştık. Her zaman söylediğim gibi teröre 
verilecek en güzel cevap birlik ve beraber-
liğimizi korumamız, kardeşlik duygusuyla 
birbirimizle daha fazla kenetlenmemizdir. 
Diyarbakır ve bölge halkı terör ortamının 
olumsuzluklarından çok çekti, büyük be-
deller ödedi. Son dönemdeki gelişmelerle 
geleceğe dair ümitleri artan Diyarbakırlı 
kardeşlerimiz    huzur ortamının  devam 
etmesini, bu tür terör eylemleriyle huzur-
larının bozulmamasını arzuluyor.

Evet, anne ve babalarıyla hafta sonu gö-
rüştüğüm şehit çocuklarımız Rıdvan Süer, 
Eren Şahin, Melek İpek ve Ferhat Mutlu 
yüreğimizi dağladı. Biliyorum ki, 70 mil-
yonluk milletimiz de bu derin acıyı yüre-
ğinde hissetti. Eren Şahin’in annesi Bursalı, 
babası Diyarbakırlı’ydı. Rıdvan Süer Anka-
ralı bir ailenin evladıydı. Lice’li bir ailenin 
evladı olan Ferhat Mutlu’nun ağabeyi asker 
olarak şehit edilmişti. Melek İpek, annesi-
nin babasının olduğu kadar bizim de melek 
ve ipek ruhlu bir evladımızdı. O bedenler, o 
temiz ve masum ruhlar aramızdan ayrıldı. 
Peki o caniler, bu cinayeti işleyenler, azmet-
tirenler, cinayet emrini verenler ne elde 
ettiler? Hangi ideale hizmet ettiler? Hangi 
ideallerini gerçekleştirdiler? Karanlık mas-
keleri indirildiğinde ne söyleyebilirler? 

Evet, terör ve şiddet bir akıl kilitlenme-
sidir.  Bu kilit er geç kırılacaktır. Terör, 
toplumdan tecrit olacaktır. Esasen bugün 
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yaşanan da toplumdan ve dünyadan tecrit 
olmanın, tabansız kalmanın şuursuzlu-
ğudur. Çocuk masumiyetine kastedecek 
kadar insanlığa düşman olmak hangi dü-
şünceyle izah edilebilir? Toplumu tedirgin 
ederek, korku ve kaygı salarak, kaos orta-
mı oluşturarak akılla bulunacak çözümleri 
akıl dışı bırakmak isteyenler muratlarına 
eremeyeceklerdir. Hayır, biz bu tuzakları 
biliyoruz. Bölge insanı bu tür tuzaklarla 
çok imtihan oldu.

Uluslararası uyuşturucu mafyasının ma-
şası olarak onlarla sarmal halinde iç içe 
geçen bu cinayet şebekesi açık söylüyorum 
sonun başlangıcına yaklaşmıştır. Bu mille-
te huzuru, adaleti, merhameti, demokrasi-
yi, kalkınmayı, refahı çok görenler bu mil-
letin hukukunu korumak için dikkatimizi 
dağıtmaya muvaffak olamayacaklar. O şe-
hit çocuklarımızın adları gelecek nesilleri 
yetiştirecek okullarımızda yaşayacak. 
Demokrasi içinde, hukuk içinde, bin yıllık 
medeniyet birikimimiz içinde çözümsüz 
olduğuna inandığımız hiçbir meselemiz 
yoktur. Bu vatanın bütün evlatları bir ve 
beraberdir. Sorunlarımızı birlikte çözüme 
götürürken, Türkiye her geçen gün aydın-
lanırken aklın yoluna mayın döşeyenler 
bu toplumdan bertaraf olacaklardır. Ulus-
lararası  toplum da hükümetimizin kararlı 
tutumu sonucu artık, maskeli terörün 
şifrelerini çözmüş, maskenin arkasındaki 
karanlık eşkali tanımıştır. 

Değerli arkadaşlar...

Biz, istisnasız bütün vatandaşlarımız için 
siyaset yapıyoruz. İstisnasız bütün vatan-

daşlarımızın hukuku bizim hukukumuz-
dur. Tereddütsüz söylüyorum. Türkiye, 
daha çok demokrasi, daha çok refah, 
daha çok kalkınma, daha güçlü bir hukuk 
devleti olma yolundaki yürüyüşünü asla 
kesintiye uğratmayacaktır. Türkiye, vatan-
daşlarının mutluluğu için geriye doğru 
bir tek adım atmayacaktır. Türkiye artık, 
meselelerini konuşamayan, tartışma imka-
nından mahrum o eski günlerin Türkiye’si 
değildir. Demokrasinin çıtası olabildiğince 
yükselmiştir. Bunu bütün dünya görmüş, 
hakkaniyet sahibi herkes takdir etmiştir.

Türkiye’nin, sorunlarını çözebilecek bir 
siyasi iradeye kavuştuğunu bütün dünya 
görmüştür. Konuşabildiğimiz, özgürce tar-
tışabildiğimiz, demokratik hayata güç ver-
diğimiz ölçüde medeniyet çıtası yükselecek 
olan bir ülke olduğumuzu artık hepimiz 
biliyoruz. Siyasetin problem çözücü araçla-
rını bir bir devreye sokuyor, siyasetin konu-
larını siyasetin dışına itmiyoruz. Biliyoruz 
ki, toplumsal meseleler, siyaset tarafından 
kuşatılıp, siyasetin medenî tartışma ortamı 
içine alınmadıkça sosyolojik, ekonomik, 
hukuki küçük sorunlar birbirini tetikleye-
rek yeni sorunlara yol açmaya başlar. 

Son beş yıldır, demokrasi, hukuk ve öz-
gürlükler bahsinde yükselttiğimiz çıtaya, 
kat ettiğimiz büyük mesafeye rağmen bel-
li zihniyet kalıplarının değişime direndiği 
doğru olabilir. Kuşkusuz hayatın tabiiliği 
içinde bu bir süreçtir. Geldiğimiz nokta-
da bu olumlu süreçten en çok rahatsız 
olanlar eski istismar alanlarını şimdi kay-
bedenlerdir. Türkiye yaklaşık 30 yıldır ay-
rılıkçı terörle mücadele ediyor; bu müca-
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delede güvenlik kuvvetlerimiz her zaman 
büyük özveri  ve kararlılık göstermiştir. 
Bugün de aynı özveri ve kararlılıkla mü-
cadeleyi sürdürmektedir. Terörle müca-
delemizden asla taviz vermeden, demok-
ratik bir hukuk devletinin vatandaşları 
olarak meselelerimizi siyasetin ve sosyal 
hayatın imkanları içinde açık ve şeffaf 
biçimde konuşmaya devam edeceğiz. Si-
yaset, tabiatı gereği bundan vazgeçemez; 
çünkü siyasetin esası, şiddeti dışlayarak 
konuşabilmektir. Demokrasinin esası, 
şiddeti, terörü reddederek yasal zeminde 
sorunları siyasetin konusu yapabilmektir. 
Beş yıldır her alanda yaptığımız budur. 
Bundan sonra da demokrasi istikametin-
de yapacağımız budur. 

Demokrasi ve hukuk içinde, milletimizin 
birlik ve beraberliğini, mutluluk ve huzu-
runu esas alarak siyaset yapıyor, ülkemizi 
yönetiyoruz. Milletimizi ve ülkemizi bir 
bütün olarak gören siyasetimizin bu ku-
şatıcı hüviyetinin her geçen gün daha iyi 
anlaşılmasından da büyük memnuniyet 
duyuyoruz. 70 milyon insanımızın en 
büyük arzusu, en büyük özlemi birlik ve 
beraberlik ruhunun Türkiye’ye hakim 
olmasıdır.

AK Parti olarak, adaleti ve kalkınmayı esas 
alan bir parti olarak, beş yıllık icraatımız 
açıkça ispat etmiştir ki siyasetteki varlık 
nedenimiz vatandaşlarımızın taleplerini 
karşılamak, birlik ruhunu güçlendirmek-
tir. Bunun için her türlü önyargıyı ve yer-
leşik alışkanlıkları sorgulayarak büyük 
mesafeler aldık, toplumun ihtiyaçlarına 
cevap verecek büyük yenilikler getirdik. 

Siyasetimizi milletimizle tanımladık, mil-
letimizle birlikte yürümeye azami özen 
gösteriyoruz. Bizim en önemli prensibi-
miz, kime yönelirse yönelsin, kimden ge-
lirse gelsin şiddeti, terörü mutlak surette 
dışlamaktır. Hiçbir toplumsal mesele, hiç-
bir gerekçe teröre meşruiyet kazandırmaz. 
Meselelerimizi konuşmanın, çözmenin 
meşru aracı siyasettir.

Şunu artık herkes çok iyi anlamalıdır: Te-
rörle hiçbir davaya hizmet edilemez, hiçbir 
sorun çözülemez. Terör çıkmaz yoldur. Te-
rörü yöntem olarak seçenler hiçbir hedefe 
ulaşamazlar, hayırlı hiçbir amaca hizmet 
edemezler. Terörü bir yöntem olarak onay-
layanlar, mazur görenler ise terör eylem-
lerinin kanlı sonuçlarına, vahşi yüzüne 
ortak olurlar. Terör her türlü gelişmenin, 
ekonomik, siyasi ve demokratik açılımın 
önünde büyük bir engeldir. Güneydoğu, 
Doğu Anadolu halkı  artık terörün olum-
suz sonuçlarından etkilenmek, acı çekmek 
istemiyor. Bu yüzden de sesini yükseltiyor, 
terörü kınıyor, açıkça huzur ve istikrardan 
yana tavır takınıyor. Bu yüzden Diyarba-
kır’daki sivil toplum kuruluşları bu hain 
saldırıyı kınadılar, sağlanan güven ve 
istikrar ortamını baltalayacak her türlü te-
rörist girişime karşı bir bütün olarak tavır 
aldıklarını gösterdiler. Demokratikleşme-
den, kardeşlik ve dostluk hukukumuzdan, 
sevgi ve saygı ikliminden alsa taviz verme-
yeceğiz, geri adım atmayacağız, terörün 
ektiği nifak tohumlarının yeşermesine 
fırsat vermeyeceğiz. Diyarbakır’ın en işlek 
caddesinde bomba patlatıp, yavrularımı-
zın, sivil ve masum vatandaşlarımızın, gü-
venlik güçlerimizin hayatına kastedenler 
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nasıl bu bölgeyi, bölge insanını düşünüyor 
olabilirler? Böyle alçakça bir eyleme giri-
şenler nasıl insaniyetten, insanların hakla-
rından bahsedebilirler? 

Türkiye’nin hamuru ahlakla, adaletle, 
hoşgörüyle yoğrulmuştur; bu bölgenin ha-
muru kardeşlikle, merhametle, erdem ve 
faziletle karılmıştır. Bu işler, bu canice sal-
dırılar, bu kanlı eylemler bölge insanının 
karakterinden, seciyelerinden, örfünden  
nasibini alamamanın bir sonucudur. Bu 
tür yöntemler bu ülkenin toplumsal doku-
sunu, insan profilini yansıtmamaktadır. 
Toplumuna, örfüne, dinine, geleneklerine 
bu kadar yabancılaşan, insani hasletlerini 
bu kadar yitirenler, hiçbir insanımızı tem-
sil edemez, hiçbir vatandaşımızı temsile 
soyunamaz. Terörle bir yere varılamadı-
ğını bütün dünya anladı, ümit ediyoruz 
bunlar da vakit çok geç olmadan terörle 
bir yere, bir amaca ulaşılamayacağını an-
larlar. Bizim hedefimiz, güçlü, müreffeh 
ve demokratik Türkiye idealidir. Hiçbir 
tereddüt göstermeden bu milletin her 
ferdinin en geniş anlamda demokrasiyi ve 
özgürlükleri hak ettiğine inanıyoruz. Zira, 
demokrasi ve özgürlükler milletin ortak 
değeri, ortak kazanımlarıdır.  

Siyasetteki bütün muhataplarımızdan 
beklentimiz, terör ile toplumsal mese-
lelerimizi mutlaka birbirinden ayırarak 
konuşabilme ve siyaseti meşru çözüm yolu 
olarak kurumsallaştırma çabasına katkı 
yapmalarıdır. Hiç kimse, ama hiç kimse, 
meşru zemin ile gayrı meşru çizgide aynı 
anda bulunamaz. Herkesin, iyi niyet sahi-
bi herkesin, hakkaniyet sahibi herkesin, 

şiddeti dışlayan herkesin, atması gereken 
adım bellidir. Bu devlet büyük bir devlet, 
bu millet büyük bir millettir. Gelin, bu dev-
lete ve bu aziz millete ait olmanın onurunu 
hep birlikte yaşayalım. Böyle bir vasatı 
oluşturduğumuzda, korku ve nefretten 
arınarak büyük bir millet olma vasfımızı 
harekete geçirdiğimizde, meselelerimizin 
hallerinin hiç de zor olmadığını açık bir şe-
kilde görebileceğiz. Allah’a şükürler olsun 
ki, o günlere en yakın noktadayız. Zira va-
tandaşımızın gönlü, iradesi, aklı, vicdanı 
sadece ve sadece birlikten yanadır.

Değerli kardeşlerim...

Geçtiğimiz beş yıllık dönemde TBMM çatı-
sı altında Türkiye’nin her alanda yaşadığı 
değişimi yansıtan pek çok önemli yasama 
çalışması yapılmış, pek çok yasa çıkarılmış-
tır. Bu yeni dönemde de yine Türkiye’nin 
ihtiyacı olan yasal düzenlemeleri, yasama 
faaliyetlerini aynı titizlik ve dikkatle sürdü-
rüyoruz. Mutlaka haberdarsınızdır, Meclis 
gündemine gelmek üzere olan son derece 
önemli yasa tasarıları var. Dün Bakanlar 
Kurulumuz’da çok önemli yasaları değer-
lendirdik. Bunlardan biri “devlet sırları” 
ve “gizliliğin nerede başlayıp nerede bit-
tiğiyle” ilgili konuları yasal bir zemine ve 
hukuki tariflere bağlayacak olan tasarıdır. 
Bu tasarıyı kamu yönetimimiz açısından, 
devlet-toplum ilişkileri açısından, şeffaflık 
ve hesap verebilirlik açısından çok ama çok 
önemli buluyoruz. Çünkü insanlarımızın 
bilgi alma hakkını önemli buluyoruz. Dev-
let yönetiminin şeffaflığı ile milletin bilgi 
alma hakkının korunması bize göre demok-
rasinin esasıdır. Zira devlet, milletindir. 
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Demokratik bir devletin mümkün olan 
en şeffaf yapı içinde faaliyetlerini sürdür-
mesi bir zorunluluktur. Bizde maalesef 
“devlet sırrı” kavramı uzun yıllar boyunca 
muğlaklıktan kurtarılamamış, dolayısıyla 
zaman zaman bu kavram istismar edilmiş-
tir. Her devletin sır niteliği taşıyan bilgi 
ve belgeleri vardır, ülkenin menfaatleri ve 
güvenliği için bu bilgi ve belgeler açıklan-
maz. Bu uygulama dünyanın her ülkesinde 
vardır, uygulanmaktadır, uygulanması da 
doğaldır. Ancak bu uygulamanın, vatan-
daşların bilgi alma hakkını ve özgürlüğü-
nü en az etkileyecek dar sınırlar içinde 
yürütülmesi gerekir. Dahası neyin devlet 
sırrı olduğuna, neyin olmadığına herkesin 
kendi keyfine göre karar vermemesi, bu-
nun bir hukuki dayanağının, ölçüsünün, 
tarifinin olması gerekir. Yeni yasa tasarı-
mız, bugüne kadar muğlak kalan, belirsiz 
kalan noktaları hukuki esaslara bağlamayı 
amaçlamaktadır. Daima ifade ediyoruz, biz 
devletin şeffaf olması gerektiği, bunun de-
mokrasinin bir gereği olduğu fikrini savu-
nuyoruz. Ancak bu açıklığın, bu şeffaflığın 
elbette bir sınırı var. Bu, bütün ülkeler için 
böyle...

Bu yasal düzenlemeyle son derece önemli 
bu konuyu istismar edilmekten, vatandaş-
larımızın bilgi alma özgürlüğünü sınırla-
yacak, devletin faaliyet alanı içinde karan-
lık bölgeler oluşturacak belirsizliklerden 
tümüyle uzaklaştırıyoruz. Bu yasayla aynı 
zamanda yetki sahiplerinin hesap vere-
bilirlikleri de sağlanmış ve garanti altına 
alınmış oluyor. Sizlerin dikkat ve ilginizle 
inanıyorum ki bu önemli yasa tasarısı 
Meclis’ten geçerek yasalaşacaktır. Bu sa-

yede Türkiye’de devletin, kurumlarımızın 
daha şeffaf bir yapıya kavuşması yolunda 
da önemli bir adım atmış olacağız.

Değerli milletvekilleri...

Yine meclis gündemine gelecek bir baş-
ka yasa tasarısı da “ticari sırlarla” ilgili. 
Biliyorsunuz geçmişte Türkiye özellikle 
bankacılık alanında çok ciddi suistimal-
ler yaşadı, ağır bedeller ödedi. Bankalar 
hortumlandı, haksız kazançlarla servet 
sahibi olundu, ihalelere büyük fesatlar 
karıştırıldı, kara paralar aklandı. Bunda en 
büyük sorumluluk elbette ülkeyi yöneten 
hükümetlerindi. Nitekim onlar da bu be-
deli en ağır biçimde ödediler. Siyasetçiler 
milletten ceza aldı, haksız kazanç elde 
eden haramzadeler teşhir oldular ama, bu 
ülke, bu millet çok büyük varlıklarını kay-
betti. Öyleyse en kötü ihtimali düşünerek 
usulsüzlük ihtimallerinin kapısını tama-
men kapatmamız gerekiyor. Bunun için, 
ticari suçlarla etkin biçimde mücadeleye 
imkan verecek, yasal boşlukları ortadan 
kaldıracak hukuki çalışmaların yapılama-
yışı da etkili olmuştur. Hükümet olarak 
beş yılı aşan görev süremiz boyunca hır-
sıza, arsıza, hortumcuya göz açtırmamaya 
azami özen gösterdik. Bu irade son derece 
önemlidir. 

Geçmişte bu ülkenin kaynakları talan 
edilirken gerçeği göremeyenler ya da gör-
mezden gelenler ne yazık ki bu suçlara 
ortak oldular. Bugün Allah’a şükür ki, hak-
sız kazanca “dur” diyen kararlı, dirayetli 
bir iktidar var. Ancak biz istiyoruz ki, bu 
konular yasal bir güvenceye kavuşsun. Bu 
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konunun iki yönü var, bir yandan ticari sır, 
banka sırrı, müşteri sırrı gibi kavramları 
tanımlayıp koruyacaksınız. Bir yandan da 
bunların dışında kalan bilgi ve faaliyetler-
de şeffaflığı sağlayacak, istismara giden 
yolları denetime açacaksınız. Geçmişte 
maalesef sırların fâş edildiği, şeffaf ol-
ması gerekenin de örtülü hale getirildiği 
dönemler yaşadık. Sonucunda özellikle 
bankacılık alanında yaşanan yolsuzlukla-
rın ağır bedelini de ülke olarak hep birlikte 
ödedik. İnşallah bu yasayla bu konuda da 
çok önemli bir mesafe alacağız, bankacılık 
faaliyetlerini, ticari faaliyetleri de güvenli 
bir yapıya kavuşturmuş olacağız.

Değerli arkadaşlarım...

Yine Meclis gündemine gelecek bir başka 
yasal düzenlemeyle Afet İşleri, Sivil Savun-
ma ve Acil Durum genel müdürlüklerimizi 
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 
adı altında bir arada toplamayı hedefli-
yoruz. Hiç olmamasını temenni ediyoruz 
ama ülkemiz doğal afetlere açık bir coğ-
rafya. Zaman zaman bizi üzen felaketler 
yaşıyoruz, acil durumlar yaşanıyor, insan-
larımızın acil ihtiyaçları ortaya çıkıyor. 
Çok açık söylüyorum, devlet devletse zor 
günde kendini gösterecek, geç kalmaya-
cak, mazeret üretmeyecek.

Değerli arkadaşlarım...

Görüşülmek üzere Meclis gündemine ge-
lecek olan bir diğer önemli yasa tasarısı da 
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen 
Kütükleri’yle ilgili kanunda yapılacak olan 
değişikliklerle ilgilidir. Biliyorsunuz 155 

ayrı ülkede yaşamakta olan seçme hakkına 
sahip 3 milyon 810 bin gurbetçi insanımız 
var. Onlar, bu ülkenin vatandaşlarıdır. İşçi 
olarak, öğrenci olarak, iş adamı olarak yurt 
dışında emek ve değer üretmektedirler. 
Gönülleri, yürekleri buradadır, bizimledir. 
Avustralya’dan Almanya’ya, Hollanda’dan 
Fransa’ya, Belçika’dan Yeni Zellanda’ya 
farklı ülkelerde yaşamaktadırlar. Onların 
vatandaşlık haklarını en geniş manada 
kullanmalarını ve bulundukları ülkelerde 
oy verebilmelerini sağlamak, Türkiye’nin 
demokratik gelişmesine katkılarını temin 
etmek bizim görevimizdir. Her gittiğimiz 
ülkede vatandaşlarımız bizden talepte 
bulundular. Şimdi bu yasa değişikliğiyle 
hem gurbetteki bu insanlarımızın sesine 
kulak vermiş oluyor, hem de inşallah bu 
sıkıntıları ortadan kaldırmayı amaçlı-
yoruz. Bu hem bizim görevimiz, hem de 
demokrasinin önemli bir gereğidir. Hepsi 
bizim vatandaşımız, bu ülkede yaşayanlar 
da, gurbette yine bu ülke için çalışıp değer 
üretenler de...

Demokrasi her vatandaşımıza oy hakkı 
veriyor, bu hakkın kullanılmasını temin et-
mek ve millet iradesinin tecellisinde müm-
kün olan yüksek katılımı sağlamak için 
çaba göstermek mecburiyetindeyiz. Bu hu-
susu yasal bir zemine oturtmak amacıyla 
TBMM’nde çalışmalar 1995 yılında başla-
tılmış, ancak bugüne kadar önemli bir me-
safe alınamamış, sıkıntı geçici maddelerle 
çözülmeye çalışılmıştır. Bu yasayla yurt 
dışı seçmen kütüklerinin hazırlanması ve 
mümkün olan yöntemlerle yurtdışındaki 
insanlarımızın oylarını kullanması için 
gerekli yasal esaslar belirlenmiş olacaktır. 
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Konsolosluklarımıza sandık kurularak, 
mektupla, vekaletle ya da elektronik yolla, 
hangisi mümkünse o yöntemle vatandaşla-
rımızın Türkiye’nin siyasi rotasının belir-
lenmesine katılmasını istiyoruz. 

Seçimin usül ve yöntemini Yüksek Seçim 
Kurulu belirleyecektir. Bu konuda yıllardır 
süren sıkıntıların sona ereceğine, gurbette 
yaşayan insanlarımızın, sonuçları kendi-
lerini de yakından ilgilendiren seçimlerde 
demokratik haklarını çok daha rahatlıkla 
kullanabileceklerine inancımız tam. Bu 
olması gerekendir, demokrasimiz için bu-
güne kadar olmaması bir ayıptır, bu ayıbı 
bu düzenlemeyle kaldırmak boynumuza 
borçtur. Böylece yurtdışında yaşayan va-
tandaşlarımızın çok önemli bir talebini 
yerine getirmiş, bir hak mahrumiyetini 
ortadan kaldırmış olacağız.

Değerli arkadaşlar...

Bu arada Almanya’da bir devlet televiz-
yonunda Alevi vatandaşlarımızı rencide 
eden bir yayın yapılmasının bizi çok üz-
düğünü belirtmek istiyorum. Söz konusu 
yayında yer alan çirkin ima ve ithamlar 
İslam dinine ve milletimizin en önemli or-
tak değerlerinden olan aile geleneklerine 
bağlı Alevi vatandaşlarımız başta olmak 
üzere bütün milletimizi derinden üzmüş-
tür. Gerek Diyanet İşleri Başkanlığımız, 
gerek Dış İşleri Bakanlığımız ve vatandaş-
larımız buna karşı tepkilerini dile getir-
diler. Evrensel ölçekte saygı gerektiren ve 
ilgili mevzuatla da koruma altına alınan 
inanç, fikir, ifade ve yayın özgürlüklerinin, 
kültürlerarası diyalog ve hoşgörüyü geliş-

tirecek şekilde kullanılması gerektiğine 
inanıyoruz. Yayın özgürlüğü, bu anlayışın 
dışına çıkılmasına ve insan onurunun çiğ-
nenmesine bir mazeret teşkil edemez. Bu 
olayla ilgili bir kez daha hükümet olarak 
tepkimizi dile getiriyor, bir daha bu tür bir 
saygısızlığın yaşanmamasını diliyorum.

Değerli arkadaşlar...

Türkiye’ye hizmet yolunda yaptığınız her 
katkıdan dolayı sizleri yürekten kutluyo-
rum. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyo-
rum. 
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Değerli arkadaşlarım, sevgili AK Partili-
ler... Sizleri en kalbi duygularımla selam-
lıyorum.

Türkiye’nin çok daha mutlu ve müreffeh 
yarınlara doğru çıktığı yolculukta Türk 
siyasetine değişim ruhunu ve heyecanını 
getiren siz değerli yol arkadaşlarımla bir-

likte olmanın mutluluğu içindeyim. Yaptı-
ğımız her toplantıda bu mutluluğumu, bu 
memnuniyetimi ifade ediyorum, bunlar 
samimi hislerimdir, çünkü ben sizinle 
bir araya geldikçe Türkiye’nin aydınlık 
yarınlarını görüyorum. Teşkilatlar bizim 
hareketimizin belkemiğidir, güçlü teşkilat 
başarının temel şartıdır. Memnuniyetle 

AK Parti Il Başkanları Toplantısı

Ankara | 9 Ocak 2008
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söyleyebilirim ki, AK Parti’nin başarısının 
altında yatan en önemli sırlardan biri, 
sahip olduğu teşkilatın gücü, dinamizmi 
ve samimiyetidir. 3 Kasım, 28 Mart ve 22 
Temmuz seçimlerindeki başarılarımızda 
teşkilatlarımızın önemli bir rolü vardır.

En üst kurul olan Merkez Yürütme Kurulu 
üyelerinden mahalle temsilcisine ve san-
dık müşahidine kadar teşkilatımızın her 
kademesindeki arkadaşlarımızın özverili 
çalışmaları, gayreti, samimiyeti hareketi-
mizi bugünkü noktalara taşımıştır. Büyük 
Türkiye idealiyle çıktığımız bu hizmet yol-
culuğunda arkadaşlarımızın heyecanını, 
azmini, gayretini koruması, artırması gü-
cümüze güç katacaktır. Bu yüzden sizlerle 
bir araya gelerek heyecanımızı paylaşma-
mız, vizyon ve hedeflerimizi tazelememiz 
büyük önem taşıyor.

Bildiğiniz üzere 2007 yılı içinde ülkemiz 
için çok önemli seçimler yaşadık. Hem 
genel seçimler, hem Cumhurbaşkanlığı 
seçimi, hem de ülkemizin siyasi tıkanma 
noktalarını açmak adına yapılan referan-
dum demokrasinin zaferi ile sonuçlandı. 
Bütün bu seçimlerin ardından Türkiye’nin 
önümüzdeki yıllarda yolculuğunu nasıl 
bir istikamet üzere yapacağına milletimiz 
karar verdi. Hamdolsun ki, o istikamet AK 
Parti’nin savunduğu değişimin gösterdiği 
istikamettir. O istikamet geçen beş yılda 
Türkiye’yi karanlıklardan alıp huzura, 
istikrara, kalkınmaya, büyümeye götüren 
istikamettir. Millet iradesi, bu ülkenin yö-
nünü artık tartışılmaz bir şekilde geleceğe 
çevirdiğini açık ve net olarak bir kere daha 
göstermiştir.

Yetmiş milyon insanımız hep birlikte ay-
dınlık bir Türkiye hedefine kilitlendiğini, 
sadece ekonomik değil, demokratik ve sos-
yal kazanımlarımızdan da asla vazgeçilme-
yeceğini ifade etmiştir. Milletin bu sözünü, 
milletin mesajını, milletin verdiği dersi 
anlayan anlamıştır, anlamayanın da mil-
letin ilgisini, millet nezdindeki itibarını 
yitirdiği açıkça ortaya çıkmıştır. Türkiye’yi 
çıktığı bu medeniyet yolculuğundan çevir-
meye kimsenin gücü yetmez, yetmeyecek-
tir. Millet iradesini kimse dizginleyemez, 
durduramaz. Çünkü bu yol milletin yolu-
dur, milletin çizdiği istikamettir, milletin 
gösterdiği hedeftir. AK Parti’nin bu yolun, 
bu değişimin, bu hedeflerin sancaktarlığı-
nı üstlenmiş olmasının şerefi ve bahtiyarlı-
ğını yaşamak da hepimizin, her AK Partili 
arkadaşımın hakkıdır.

Değerli arkadaşlarım...

Siyaset pür-dikkat olmamızı gerektiren 
bir büyük sorumluluktur. Hepimiz birbiri-
mizden olduğu kadar temsil ettiğimiz bü-
yük kitlelerden, milletimizden mesuliyet 
duymalıyız. Bir önceki toplantımızda dile 
getirdiğim bazı önemli hususların hayata 
geçmesinden büyük memnuniyet duydu-
ğumu özellikle belirtmek istiyorum. 

Türkiye’yi bir bütün olarak kucaklamak, 
81 şehrimizin kardeşliğini taçlandırmak 
için attığınız adımlar her türlü takdirin 
üzerindedir. Daha çok kollarımızı açaca-
ğız, daha çok günlümüzü açacağız. Bu mil-
letin henüz karşılanmamış ihtiyaçları var. 
Hayatın tabii seyri içinde toplumun yeni 
ihtiyaçları, yeni talepleri olması son derece 
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normaldir. Dolayısıyla her zaman bir adım 
önde olmak, gelişmeleri iyi takip etmek, 
yenilenmek zorundayız. 

Aklımızdan çıkarmamamız, asla unut-
mamamız gereken iki önemli husus var. 
Bunlardan birincisi, Türkiye’de yıllar yılı 
hükümetlerin hataları neydi, bu hatalar 
Türkiye’yi nasıl bir felaketin eşiğine getir-
di? Bakınız bundan sadece beş yıl önce bu 
ülkede umutlar tükenme sınırına gelmiş, 
milletin ülkesine ve devletine aidiyeti ağır 
yaralar almıştı. Hangi alana, hangi sektö-
re, hangi göstergeye baksanız, uçuruma 
doğru hızla giden bir ülkenin işaretleriyle 
karşılaşıyordunuz. Analar babalar, geçim 
sıkıntısını, yaşanan krizleri, ödedikleri 
ağır faturaları bir yana bırakmış, çocuk-
larının sürüklenmekte oldukları karanlık 
geleceği kara kara düşünür olmuşlardı. 
Gençlerimiz ülkelerini çok sevmelerine 
rağmen, Türkiye’nin geleceğinden umutla-
rını kesme noktasına gelmişlerdi. Türkiye, 
o gençlerin neredeyse tamamının “bırakıp 
gitmeyi” istediği bir ülke haline gelmişti. 
Çünkü yaşanan ekonomik ve siyasi krizle-
rin faturası artık taşınmaz bir yük olarak, 
her gün daha da ağırlaşan bir yük olarak bu 
milletin sırtına yükleniyordu. İşte o günleri, 
o ağır krizleri, Türkiye’yi uçurumun kenarı-
na kadar getiren yönetim zafiyetlerini hiç 
unutmamamız gerekiyor. Neden? Türkiye 
bir daha o karanlıklara dönmesin, aynı 
hatalar bir daha yapılmasın, aynı acılar bir 
daha yaşanmasın diye. Bunları millet ola-
rak unutmamalıyız, unutmayacağız.

Beş yıl önceki Türkiye ile bugünün Tür-
kiye’sinin aynı ülke olduğuna inanmak 

gerçekten çok zor... Peki o günlerden 
bugünlere nasıl gelindi, o kara bulutlar 
nasıl dağıldı? Millet iktidara el koydu, 
demokratik hakkını kullanarak kifayetsiz-
leri yönetimden uzaklaştırdı ve Türkiye 
belirlenen değişim rotasına girdi. İşte o 
rota AK Parti’nin de rotasıdır, AK Parti’nin 
milletimizin hedefleri ve beklentilerini 
esas alarak çizdiği yol haritasıdır. Bu yol 
haritamızın rehberi, yol göstericisi millet-
tir. Topyekun millet. Bir bütün olarak mil-
let. Bütün farklılıklarını bir ruh ve gönül 
zenginliğine dönüştüren, bir arada yaşama 
iradesini güçlendiren millet. Bu millete 
hizmet etme şerefi de Allah’ın lütfu ile biz-
lere nasip oldu. Bunun kıymetini çok, ama 
çok iyi bileceğiz. Alın teriyle, samimiyetle 
çalışacağız, emek ve değer üreteceğiz.  

Değerli arkadaşlarım...

Hep söyledik, söylüyoruz, Türkiye o kadar 
büyük bir ülke ki, imkanları ihtiyaçlarını 
karşılamaya fazlasıyla yeter. Yıllarca bu 
millete ödetilen fatura, Türkiye’nin im-
kansızlıklarından değil, yönetimlerin ki-
fayetsizliklerinden, demokratik istikrarın 
yakalanamamasından kaynaklanmıştır. 
Bu ülkenin kaynakları kötü kullanılmış, 
istismar edilmiş, sistemin çürümesine göz 
yumulmuştur. Siyaset millet adına yapıl-
maktan uzaklaşmış, kişisel menfaatlere 
endekslenmiştir. Milletimizin ihtiyaçları 
ihmal edilmiş, devletle millet arasına yük-
sek duvarlar çekilmiştir. Açık söyleyeyim; 
Türkiye’nin on yıllar boyunca yaşadığı 
bütün o sıkıntılar, bütün o istikrarsızlıklar, 
bütün o krizler hem bu millete, hem bu 
zengin ülkeye yapılan en büyük haksızlık-
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tır. Türkiye bugün elde ettiği kazanımları 
bundan çok zaman önce zaten yakalamış, 
bugün çok daha farklı hedefleri kovalıyor 
olmalıydı. Bu muhasebeyi her insanımı-
zın, ama özellikle de siyasetçiler olarak biz-
lerin aklından asla çıkarmaması gerekiyor.

Siyasetin yeniden rayından çıkmasına, 
yozlaşmasına, popülizmin kucağına düş-
mesine asla izin veremeyiz. Aksine son 
beş yılda olduğu gibi siyaset ve demokrasi 
bu ülke insanının gelecek adına en büyük 
umudu olmaya devam etmelidir. Türkiye 
sıkıntılı dönemlerini aşmak adına dümeni 
demokrasinin dışına çevirdiği her dönem-
de daha ağır sıkıntıların içine sürüklen-
miştir. Gelişmenin, kalkınmanın bir türlü 
istikrarlı, devamlı, yerleşik bir nitelik kaza-
namaması demokratik istikrarın kazanıla-
mamasındandır. Bunun suçunu herkesten 
önce siyasetçiler kendilerine sormalıdır. 
Çünkü siyaseti bu ülke için umut olmaktan 
çıkaranlar, kifayetsiz siyasetçilerdir, kendi 
menfaatini düşünmekten ülkesini, milleti-
ni unutanlardır.

Değerli AK Partililer...

Türkiye’nin düz bir ilerleme çizgisinde 
ilerlemesini, kırılmalar yaşamadan kal-
kınmasını ve istikrarını sürdürmesini 
istemeyenlerin varlığı aşikârdır. Bugün de 
huzur ve istikrarın bu ülkenin her yanına 
yayılmasından, yetmiş milyon insanımızın 
kalplerinde yeniden mutlu ve müreffeh 
bir Türkiye heyecanı filizlenmesinden 
rahatsız olanların kirli oyunlarını da hep 
birlikte izliyoruz. Buradan çok açık ve net 
olarak ifade ediyorum, hiç kimse kendini 

boş umutlara kaptırmasın, Türkiye’nin 
huzurunu, istikrarını, bin yıllık kardeşlik 
ruhunu kurda, kuşa yem etmeyiz.

Bir arada, birlikte yaşama irademiz her 
zamankinden çok daha güçlenmiştir, daha 
da güçlenecektir. 70 milyon insanımızın 
kalbi birlikten yanadır, vahdetten yanadır. 
Milletimizin büyük fedakârlıklarla, büyük 
zorluklara, sıkıntılara göğüs gererek elde 
ettiği kazanımları hiçbir ihanet planına 
kurban etmeyiz. Kim Türkiye’nin huzur ve 
istikrarının pamuk ipliğine bağlı olduğu-
nu düşünüyorsa gaflet uykusundadır. Bu 
millet üstündeki ölü toprağını silkeledi, 
umudunu ve özgüvenini yeniden kazan-
dı, gelecek hedeflerine doğru kararlılıkla 
ilerliyor. Ben dünyada bu milletin varoluş 
iradesini kıracak bir güç göremiyorum. 
Göreceksiniz son çırpınışlar da fayda et-
meyecek, Türkiye medeniyet yolundan 
dönmeyecektir. Yaralar alırız, yaralarımızı 
millet olarak, bir olarak, bütün olarak, 
dost olarak, kardeş olarak asırlardır sardı-
ğımız gibi sarar, yolumuza devam ederiz. 
Türkiye’nin büyük zenginlikleri vardır, 
ama en büyük zenginliği, en büyük gücü 
bu sarsılmaz millet olma bilincidir, bunu 
herkes iyi bilsin.

Değerli arkadaşlar...

Aklımızdan çıkarmamız gereken bir diğer 
husus da Türkiye’nin sadece beş yıl gibi 
kısa bir zaman içinde bütün dünyayı şaşır-
tan bu değişimi nasıl gerçekleştirdiğidir. 
Önce demokrasiyle, önce devlet millet 
uyumu ve beraberliğiyle, sonra değişim 
ruhu ve bilinciyle. AK Parti hükümetleri, 
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değişimin güzergâhını cesaret ve kararlı-
lıkla belirlemiş, Türkiye’nin kaynaklarını 
doğru yönetmiş, suistimale ve popülizme 
yüz vermemiş ve en önemlisi demokra-
siye, milli iradeye sadakatini bir an bile 
yitirmemiştir.

Geçen beş yıllık zamanın tek bir anında 
bile milletimizin sesine asla sağır kalma-
dık, milletimizin beklentilerine yabancı 
olmadık. Milletimiz de bizim samimiyeti-
mize, dirayetimize ve liyakatimize inandı, 
bize güvendi, büyük bir destek verdi, 
omuz omuza Türkiye’nin ileri hedeflerini 
kovaladık, kovalıyoruz. Zorluklarla, engel-
lerle karşılaştık, asla yılmadık, yorulma-
dık. Kazandıklarımız bizi şımartmadı, bu-
lunduğumuz makamları tapulu malımız 
olarak görmedik, akşam başımızı yastığa 
koyduğumuzda her günün, her saatin, her 
anın muhasebesini yapmayı ihmal etme-
dik. Milletimizin uzağında kalmadık, her 
zaman onların arasında olmaya devam 
ettik, ama onların yüzüne, gözlerinin içine 
baktığımız kadar vicdan aynamızda gönül 
rahatlığıyla kendi yüzümüze de baktık.

Şükürler olsun, sandık ortaya her kondu-
ğunda milletin terazisinde doğrularımız  
ağır bastı, her siyasi yarıştan alnımızın 
akıyla çıktık. İnşallah, sandıktan milleti-
mizin rızasını alarak nasıl yüz akıyla çık-
tıysak, bütün hesapların görüleceği hesap 
gününden de hesabımızı doğru tutmuş 
olarak yüzümüzün akıyla çıkarız. Zira biz, 
millete siyaset dikte etmiyoruz, milletin 
siyasetini iktidara taşıyoruz. Çünkü biz, 
milletimizle aynı istikamette yürüyoruz. 
Bunu da kılı kırk yararak, hesabımızı her 

an önce Allah’a, sonra milletimize verme-
ye hazır olarak ve nereye doğru yürüye-
ceğimizi, nerede duracağımızı iyi bilerek 
yapmaya bundan sonra da devam edece-
ğiz. Geleceğimizin aydınlık olacağından 
en ufak bir şüphem yok. Umutsuzluğa, 
karamsarlığa zerre kadar prim vermeyen, 
Türkiye’yi bir bütün olarak kucaklayan bir 
kadroyuz. 

Ülkeme, milletime ve siz değerli dava 
arkadaşlarıma sonuna kadar inanıyor, 
güveniyorum. Yetmiş milyon insanımızın 
hayallerinin gerçek olmasına, aydınlık 
ufuklara ulaşmaya az kaldı. Yeter ki, isti-
kameti şaşırmayalım. Yeter ki, kardeşlik 
ruhumuzu, hizmet aşkımızı yaralamak 
isteyenlere fırsat vermeyelim. Yeter ki, 
adalet ve kalkınma çıtasını milletimizle 
birlikte her gün biraz daha yükseltelim. Bu 
umut ve heyecanla sözlerime son veriyor, 
sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.
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Saygıdeğer konuklar, değerli kardeşlerim, 
hanımefendiler, beyefendiler… Hepinizi 
en kalbi duygularla selamlıyor, Kadıköy 
Kadın Kolları Kongremiz’in hayırlı so-
nuçlar getirmesini diliyorum. Gerek AK 
Parti bünyesinde, gerek Türk siyasetinin 
genel manzarası içinde siz hanımlarımızın 

ağırlığının giderek artmakta olmasından 
büyük bir mutluluk duyuyorum.

Türk siyaseti, çağın gereklerine uygun, ül-
kemizin ihtiyaçlarına cevap verecek bir yol 
haritasına sahip olacak ve kendini sürekli 
yenileyecekse, hanımlarımızın sesine, has-

AK Parti Kadıköy Ilçe Kadın 
Kolları 2. Olağan Kongresi

İstanbul | 19 Ocak 2008
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sasiyetlerine, sezgi ve birikimlerine mut-
laka kulak vermek durumundadır. Sizler 
Türkiye’nin büyük değişim ve dönüşüm 
çalışmalarına katkıda bulunmak için siya-
sete ağırlığınızı koymak durumundasınız. 
Biliyorsunuz hangi kademede olursa olsun 
AK Parti’nin yaptığı kongreler siyasete 
ufuk kazandıran, Türkiye’nin umudunu 
arttıran kongreler oluyor. Ülkemiz için 
büyük öneme sahip seçimlerle dolu bir yı-
lın ardından, yeni bir güçle, yeni bir dina-
mizmle ve taze umutlarla yeni bir dönemi 
başlatmış bulunuyoruz.

Geçen beş yılda Türkiye, her alanda tarihe 
geçecek bir değişim başlatarak ağırlıkları-
nın çoğundan kurtulmuş, aydınlık ufukla-
rın eşiğine kadar gelmiştir. Önümüzdeki 
dönemde de, milletimizden aldığımız güç 
ve yetkiyle başlattıklarımızı bitirmenin, 
kazandıklarımızı kalıcı hale getirmenin, 
ulaştıklarımızdan daha büyük hedeflere 
koşmanın azmi ve gayreti içinde olacağız. 
Milletimizin bizden beklentisi budur, 
seçim sandığından çıkan millet kararı 
budur. Yetmiş milyon insanımızı aynı 
idealler etrafında toplayarak medeniyet 
yolculuğumuzun bu ikinci merhalesini 
de aynı aşk ve şevkle tamama erdirece-
ğiz. Değişim Türkiye’nin zeminini hiç 
olmadığı kadar sağlamlaştırmıştır, şimdi 
bu zemin üzerinde sağlam, güçlü, parlak 
bir gelecek inşa edeceğiz. Kadınımızla 
erkeğimizle, gencimizle yaşlımızla, köy-
lümüzle kentlimizle, 81 vilayet ve yetmiş 
milyon insanımızla, Cumhuriyetimiz’i 
kuruluş ideali olan medeniyet seviyesinin 
ötelerine taşıyacağız. Buna millet olarak 
inanıyoruz, birbirimize dayanarak, birbi-

rimizden güç alarak, birbirimize yardım 
ederek bu yola çıkıyoruz.

AK Parti siyaseti, milletin sesine kulak 
veren, Türkiye’yi geleceğe hazırlayan bir 
niteliğe, bir karaktere sahiptir. Biz milleti 
kadındır, erkektir, çocuktur, yaşlıdır, diye 
ayırt etmiyoruz. Her bir vatandaşımızın 
bizim başımızın üstünde yeri vardır. Biz bu 
ülkenin iktidarına talip olurken, her bir va-
tandaşımıza refah ve mutluluk borcumuz 
olduğunu kabul ederek yola çıktık. Her va-
tandaşımızın vatandaşlık hakları bizim için 
mukaddestir. Biz, yılların ertelediği özlem-
leri, yılların ertelediği toplumsal talepleri 
karşılayacak yegane siyasi kadroyuz.

Değerli kardeşlerim…

Artık sizlerin sıkıntılarınızı hafifletmenin, 
yüzlerinizi güldürmenin, yüreklerinizi 
serinletmenin vakti gelmiştir diye düşünü-
yorum. İnşallah Türkiye’nin yelkenlerini 
şişiren değişim ve yenilenme rüzgarları, siz-
lerin önünüzde de yepyeni ufuklar açacak-
tır. Bu millet nasıl sıkıntılarını atlatmak için 
sizlerin gücünüze, dirayetinize, engin şefka-
tinize, bilgi birikiminize ihtiyaç duymuşsa, 
inşa ettiğimiz yeni Türkiye için de sizlerin 
güzel fikirlerinize, zengin vizyonunuza, 
ince duygularınıza ihtiyacımız vardır. Sizin 
damganızı vurmadığınız bir Türkiye’de 
emin olunuz ki, toplumun talepleri karşıla-
namaz ve bu ülke hedeflerine ulaşamaz.

Kardeşlerim…

Bu cennet vatanın çocukları olarak en 
büyük sorunumuz aidiyet sorunudur. 
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Bizi en çok üzen, en çok yaralayan şey bu 
aidiyetin yara almış olmasıdır. Hepimiz 
bu ülkeye ait olmaktan, bu ülkenin vatan-
daşı olmaktan mutlu olmalıyız. Hepimiz 
seslerimizin kaybolmayacağını, muhatap-
larımızın bizi duyduklarını, taleplerimizin 
karşılanacağını, çocuklarımızın aydınlık 
yarınlara emin adımlarla yürüyeceğini bil-
mek zorundayız. Bütün gayretimiz, bütün 
çabamız emin olunuz ki, bunun içindir. 
Türkiye’nin herhangi bir yerinde herhangi 
bir ailenin yüzü gülmüyorsa bize düşen bir 
sorumluluk vardır. Biz bu sorumluluğun  
şuurunda olmak durumundayız. Bir an 
için rehavete kapılmak gibi bir lüksümüz 
olamaz. Biz her türlü ayrımcılığa, dışlayı-
cılığa karşıyız. AK Parti kardeşlik siyaseti-
nin, birlik ve bütünlük siyasetinin adıdır. 
Türkiye’nin her bölgesinde, her şehrinde 
varlık gösterebilen, tüm Türkiye’yi aynı 
ruhla kucaklayabilen yegane parti AK 
Parti’dir. 22 Temmuz seçimleri bunun en 
güzel ispatıdır. Türkiye’nin bahtını açmak 
için yola çıktığımız gibi, yol boyunca dik-
katimizi, ilgimizi halkımızdan ayırmayaca-
ğız. Zira bu yol, milletin yoludur. 

AK Parti, siyasetiyle, ekonomisiyle, sosyal 
hayatı, demokrasisi, kültürü ve sanatıyla 
bütün dünyanın gıpta ile bakacağı bir Tür-
kiye hayali kuruyor. Bu hayalimiz, bu rü-
yamız emin olunuz ki, gerçekleşiyor. İna-
nıyorum ki, sizler sahip olduğunuz analık 
duygularınızla bu hayale çocuğunuz gibi 
sahip çıkacak, bu hayalin gerçeğe dönüş-
mesi adına herkesten çok heyecanlana-
caksınız. Sizlere inanıyor ve güveniyorum. 
Sizler siyasetin esas aktörlerisiniz. Zira 
sizler toplumun ana parçasısınız. Bizim 

siyasetimiz tepeden inmeci, Ankara’da  şe-
killenen, toplumun sadece sonuçlarından 
haberdar olabildiği bir siyaset değildir. 
Biz toplumun ihtiyaç ve taleplerinden 
hareketle siyaset üretiyoruz. Toplumun 
öncelikli ihtiyaçları bizim siyasetimizin de 
öncelikleridir. 

AK Parti siyasetinin geçen zaman içinde 
rutinleşmemesi, heyecanını, ışığını yi-
tirmemesi için sizleri bir güvence olarak 
görüyorum. Mutlu ve kalkınmış bir Türki-
ye özleminin sizlerin gönüllerinizde asla 
tazeliğini, canlılığını yitirmeyeceğine, asla 
küllenmeyeceğine inancım tamdır. Gelin 
gönül zenginliklerinizi, hayat meziyet-
lerinizi bu ülke siyasetine katın; böylece 
siyaset kazansın, millet kazansın, Türkiye 
kazansın.  

Sizlerle ekonomimizde son dönemde ger-
çekleşen büyük dönüşümü de paylaşmak 
istiyorum: Türkiye ekonomisi, son 5 yılda 
olağanüstü bir performans göstermiş, 
ekonominin tüm sahalarında ülkemizin, 
milletimizin yüzünü ağartan bir gelişim 
içinde olmuştur. Milli gelir itibariyle dün-
yadaki 180 ülke arasında 2002 yılında 26. 
sıradayken, bugün 17. sıraya yükselmiş 
bulunuyoruz. 2002 yılında Avrupa’nın 12. 
büyük ekonomisi iken, bugün 6. büyük 
ekonomisi konumundayız. Küresel serma-
ye girişi bakımından 217 ülke arasında 53. 
sırada iken, bugün 16. sıraya yükselmiş 
bulunuyoruz. 25 Avrupa Birliği ülkesine 
kıyasla, Türkiye, bütçe açığının gayri safi 
milli hasılaya oranı bakımından en yüksek 
oranlı ülkeydi. Bugün bütçe fazlası veren 
9’uncu ülkeyiz. Türkiye’ye inanmayanlar, 
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Türkiye’ye güvenmeyenler, Türkiye’nin ba-
şarısını dışarıda arayanlar nereden nereye 
geldiğimizi görmek istiyorlarsa, önce bu 
rakamlara bir baksınlar.

Türkiye, tarihinde ilk kez olarak, tam 23 
dönem üst üste büyüme başarısını göster-
miştir. Gayri Safi Millli Hasıla, 2003-2006 
döneminde ortalama yüzde 7,4 oranında 
büyüme kaydetmiştir.

2002 yılında yüzde 60’lar seviyesinden 
devraldığımız iskontolu faiz oranlarını 
yüzde 16’lara kadar çektik. Kamu net borç 
stokunun GSMH’ya oranı 2002 yılında 
yüzde 78,4 idi. 2006 sonunda bu oran yüz-
de 45’e gerilemiştir. 2007 sonu itibariyle 
40’ın da altında sonuçlanmış olduğunu gö-
receğiz inşallah. 2002 yılında 181 milyar 
dolar gayri safi milli hasılanız var, bunun 
yüzde 78,4’ü borç. Bu yıl  sonu itibariyle 
tahmini 489 milyar  dolar üzerinde gayri 
safi milli hasılamız var, bunun yüzde 40’ı 
borç. Bizim dönemimizde, bir yandan Tür-
kiye ekonomisi büyürken, bir yandan da 
bu büyümeye oranla borç stoku azalmıştır.

Bakın, 2005 yılından itibaren, Hazine 
tarihinde ilk kez, toplam kamu net borç 
stoku azalmaya başlamıştır. 2005 yılında 
Türkiye’nin toplam kamu net borç stoku 
269 milyar YTL iken, bugün 249 milyar 
YTL’ye gerilemiştir. Bu gerileme de inşal-
lah devam edecektir. Bakınız, 1985 yılın-
dan 2002 sonuna kadar yapılan özelleştir-
me tutarı sadece 8 milyar dolar. Biz, 5 yılda 
25.5 milyar dolarlık özelleştirme yaptık. 
Ulaştırma Bakanlığı’nın, TMSF’nin yap-
tığı özelleştirmeleri de eklerseniz, 5 yılda 

gerçekleştirilen özelleştirme miktarı tam 
40 milyar dolar. Biz iktidara geldiğimizde, 
2002 yıl sonunda Merkez Bankası rezervi 
sadece 26,8 milyar dolar seviyesinde iken, 
Merkez Bankası rezervimiz 70 milyar 
dolar seviyesine yükselmiştir. Böylece 
ekonomimizin dış şoklara dayanıklılığı ar-
tırılmıştır. 2007 yılında ihracat 106 milyar 
dolara ulaşmıştır.

Biz geldiğimizde baktık, Türkiye’nin Ulus-
lararası  Para Fonu’na olan borcu, ana para 
artı faiz olmak üzere 23,5 milyar dolar. 
Bugün geldiğimiz noktada borcumuz, 7,3 
milyar dolar’a inmiş durumdadır. Buradan 
IMF’yle ilişkileri eleştiren bazı parti lider-
lerine seslenmek istiyorum: Bakınız, DSP-
MHP-ANAP koalisyonundan oluşan 57. 
Hükümet döneminde IMF’den 28 milyar 
dolar kullanılmış, 57. Hükümet IMF’den 
borçlanma rekoru kırmış, Türkiye’yi bü-
yük bir borç sarmalına sokmuş, aldıkları 
paranın sadece 9.2 milyar doları geri öde-
miş, o hükümetin koalisyon ortağı olanlar 
bugün çıkmış IMF’ye bağımlılığı eleştiri-
yor. Biz beş yılda IMF’ye 31.4 milyar dolar 
ödeme yaptık. 

2003 yılından bugüne kadar 115 bine 
yakın derslik yaptık. İktidara geldiğimiz-
den beri 567 milyon ücretsiz ders kitabı 
ilk ve orta öğretim kurumlarında okuyan 
öğrencilere dağıtıldı. 2007-2008 Eğitim-
Öğretim yılında ilköğretim ve orta öğretim 
öğrencilerine toplam 156 milyon ücretsiz 
ders kitabı dağıtımını gerçekleştirdik. İlk 
kez bizim dönemimizde eğitimin bütçe-
den aldığı pay en yüksek kalem olmuştur. 
Buna 2008 yılında da devam ettirdik. 2002 
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yılında eğitime ayrılan bütçe 7 milyar 461 
milyon YTL iken, 2008’de eğitime bütçe-
den 23 milyar YTL ayrılmıştır. Yani o gün-
den bugün eğitime ayrılan pay yüzde 207 
oranında artırılmıştır. 7’si vakıf 39 tane 
yeni üniversite kurduk. Okullarımıza 550 
bin adet bilgisayar gönderdik. 2008 yılın-
da 108 bin bilgisayar daha göndereceğiz. 
1962-2002 arasında, yani 40 yılda toplam 
1 milyon 641 bin 930 öğrenciye burs ve 
kredi verilmiştir. Bizim dönemimizde, 
2003-2007 yılları arasında, yani 5 yılda 
toplam 1 milyon 48 bin 394 öğrenciye burs 
ve kredi verilmiştir.

İktidarımızın 5 yılında 305’i hastane ve ek 
binası olmak üzere 912 sağlık yatırımını 
4 milyar 851 milyon YTL  harcayarak hiz-
mete açtık. Geçmiş hükümetlerin kamu 
hastanelerinde hizmete soktuğu, odasında 
banyo ve tuvalet bulunan hasta yatağı sa-
yısı 10.100 iken 5 yılda bu sayıyı 22.088’e 
çıkardık. 1999-2002  yılları arasında 39 
bin yeni istihdam oluşturulmuşken 2003-
2007 yılları arasında 102.000 yeni sağlık 
çalışanı istihdamı oluşturduk. “Sağlıkta 
Dönüşüm Programı” ile kaynakların daha 
verimli kullanımını sağladık.

Şu ana kadar 78 Adalet sarayının açılışını 
yaptık, 2008 içinde 56 Adalet sarayının 
daha açılışını yapacağız.

Hükümet olarak Cumhuriyet tarihimizin 
en büyük konut hamlesini başlattık. Şu 
ana kadar Türkiye genelinde 286 bin  adet 
konutun yapımına başladık. Bunlardan 
155 bin  adedini tamamladık. Yine Türkiye 
genelinde TOKİ aracılığıyla 351 okul yapı-

yoruz, 170 civarında okulu tamamladık. 
Bu da yaklaşık 10 bin derslik demektir.

Bölünmüş yol yapımları hızla devam edi-
yor. Cumhuriyet tarihi boyunca 6100 km. 
bölünmüş yol yapılmış iken, hükümetimiz 
döneminde 7767 km. bölünmüş yol yapı-
mı tamamlandı. Bölünmüş yollarımız bi-
zim dönemimizde ikiye katlanarak 13.867 
km’ye ulaştı. Bölünmüş yol çalışmaları 
dışında 2003 yılından bu yana toplam 
2.530 km tek yol yapımını tamamladık. 
Önceki hükümetlerin başlatıp da altından 
kalkamadığı Karadeniz Sahil Yolu bizim 
dönemimizde tamamlanmıştır. 14 yıldan 
bu yana bitirilemeyen, adeta bir yılan 
hikâyesine dönen Bolu Tüneli açılmıştır.

2008 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi AK Par-
ti hükümetlerinin hazırladığı diğer büt-
çeler gibi sosyal yönü güçlü bir bütçedir. 
Sizlere bu konuda birkaç örnek vermek 
isterim: 2007 yılında 150 YTL olan üni-
versite öğrenci burs ve kredi tutarı, 2008 
yılında yüzde 6.7 oranında artışla 160 
YTL’ye çıkarılmaktadır. Özürlülerin eğiti-
mi ve bakımı için  696 milyon YTL ödenek 
öngörülmüştür. Kimsesiz çocukların yuva-
lar ve yurtlarda bakımı için   294 milyon 
YTL’ye ödenek tahsis ettik. Çocuklarına 
bakamayan ailelere ayni-nakdi yardım 
olarak 51 milyon YTL, yaşlıların SHÇEK’te 
bakımı için ise 95 milyon YTL ödenek 
koyduk. 2008 yılında 232 milyon YTL tu-
tarında ücretsiz kömür yardımı yapacağız. 
2008 yılında ilkokul ve liselerde ücretsiz 
kitap yardımı için toplam 290 milyon YTL, 
taşımalı ilköğretim yemek bedeli olarak 
ise 167 milyon YTL ödenek tahsis ettik. Ta-
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rımsal desteklemeler için 2008 bütçesinde 
5 milyar 400 milyon YTL ödenek tahsis et-
tik. Esnafa verilecek düşük faizli kredinin 
finansmanı için Halk Bankası’na aktarıl-
mak üzere 2007 yılında 172 milyon YTL 
ödenek öngörülmüşken, bu tutar 2008 
yılında 211 milyon YTL’ye yükseltilmiştir. 

2007 yılında çiftçilere verilecek düşük 
faizli kredinin finansmanı için Ziraat 
Bankası’na ödenmek üzere 173 milyon 
YTL ödenek konulmuş iken, bu tutar 2008 
yılında 400 milyon YTL’ye çıkarılmıştır.
Sosyal güvenliği olmayanların sağlık 
giderleri için 2007 yılında 3 milyar 780 
milyon YTL gider yapılacak olup, 2008 yılı 
bütçesine bu amaçla 3 milyar 850 milyon 
YTL ödenek konulmuştur.

Değerli kardeşlerim…

Bizim medeniyetimiz bir gönül medeniye-
tidir. Biz medeniyetler inşa etmenin yolu-
nun önce gönülleri ihya etmekten geçtiği-
ne inanıyoruz. İnsan onurunu korumak, 
insana hizmet etmek, insanın mutluluğu 
için çalışmak... Bunlar bizim siyasetimizin 
temelidir. Asırlardır aynı sofrada karnını 
doyuran, aynı türkülerle duygulanan, 
aynı sınırda nöbet bekleyen, aynı umudu 
paylaşan insanlarımızın birliğini ve dirli-
ğini korumayı en büyük görevimiz olarak 
görüyoruz. Bu ülkenin yetmiş milyon 
güzel vatandaşı var, hepsinin canı bizim 
için azizdir. İstiyoruz ki hepsinin ocağı 
şen olsun, hepsi emeğinin karşılığını alsın, 
hepsi devletin imkanlarından aynı şekilde 
faydalansın. Hepsi özgür olsun, kimsenin 
yüreğinde bir yara olmasın, kimsenin için-

de bir ukde kalmasın. Külfeti nasıl paylaşı-
yorsak nimeti de aynı şekilde adaletle pay-
laşalım. Türkiye’nin batısında ne güzellik 
varsa doğusunda da olsun, güneyinde ne 
varsa kuzeyinde de olsun. 81 vilayetimizin 
tamamı şen olsun, tamamı mamur olsun, 
tamamı aydınlık olsun. Bir somun ekmeği 
bölüşür gibi bu ülkenin kazancını paylaşa-
lım, umudunu arttıralım. Her insanımız 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanın 
bahtiyarlığını doya doya yaşasın.

İşte bizim inandığımız büyük Türkiye bu, 
insanıyla güçlü, insanıyla zengin, insanıy-
la aydınlık Türkiye bu. İnşallah bu ideale 
güç birliği, duygu birliği, kalp birliği ile 
hep birlikte ulaşacağız. Şuna kesinlikle 
emin olun ki, bir toplumda barışın temi-
natı özgürlüktür, kardeşliktir, eşitliktir.  
Toplumsal barışı zedeleyen ise yasaklar-
dır, ayrımcılıktır, dışlayıcılıktır. Toplumsal 
barışı korumak, milli iradeyi önemsemek, 
halkın sorunlarıyla dertlenmek sadece 
siyasetçinin işi de değildir. Demokrasiye 
inanan, halkını seven, toplumuyla barışık 
olan herkes bu derdi yüreğinde hissetmek 
zorundadır.

Değerli AK Partililer...

Sizlerden ricam bu ülkenin ideallerini 
canlı tutmanızdır, bu ülkenin insanları-
nı saran bu güzel geleceğin heyecanını 
gönüllerinizde hissetmenizdir. İstikamet-
lerini bir türlü Türkiye’nin istikametine 
uyduramayanlara uyup vaktinizi harcama-
manızdır. Siyasetçinin görevi ülkenin me-
selelerine hal çareleri üretmek, milletine 
hizmet etmektir. Toplumun ızdırap çektiği 
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her meseleyi siyasetin konusu yapmak, de-
mokrasi içinde çözmeye çalışmaktır. Hala 
eski senaryolarla günü kurtarma derdine 
düşen, kendini yenileyemeyen, bu milleti 
anlamak noktasında mesafe kazanamayan 
siyaset sınıfının vadesi doluyor. Onları 
kendi hallerine bırakacağız, Türkiye’yi öz-
gür, çağdaş, dinamik bir demokrasi ülkesi 
haline getireceğiz. Bu ideale sahip çıkan 
siz değerli AK Partililer’i kutluyorum.

Türkiye’nin meselelerine sahip çıkan, bu 
meselelerin çözümüne katkı sağlama ira-
desi gösteren siz değerli hanımlarımızın 
heyecanınızı paylaşıyorum. İnşallah AK 
Parti bütün bireyleriyle milletimizin sesi 
olmaya, temsilcisi olmaya, umudu olmaya 
devam edecektir. Bu duygularla sözlerime 
son veriyor, bir kere daha kongremizin 
hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, 
sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.
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Değerli arkadaşlar… Hepinizi en kalbi duy-
gularımla selamlıyorum. Grup toplantı-
mızın ülkemiz için, milletimiz için hayırlı 
sonuçlar vermesini diliyorum. 

Sözlerime başlarken hafta sonu Kütahya’da 
meydana gelen elim tren kazasında ha-
yatlarını kaybeden vatandaşlarımıza 

Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı di-
liyorum. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar 
temenni ediyorum. Olay, tüm yönleriyle 
incelenmekte, araştırılmakta ve gereken-
ler yapılmaktadır, bundan hiç kimsenin 
şüphesi olmamalıdır. Allah milletimizi her 
türlü felaketlerden, bela ve musibetlerden 
korusun.

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 29 Ocak 2008
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Değerli arkadaşlar…

Geçtiğimiz hafta içinde, 49 yıl aradan son-
ra ilk defa bir Yunan başbakanı, sayın Kos-
tas Karamanlis ülkemize resmi bir ziyaret 
gerçekleştirdi. İki komşu ülke arasındaki 
ilişkiler açısından, diyalog ve işbirliğinin 
zenginleşmesi  açısından, bu ziyaretin son 
derece faydalı geçtiğini ifade etmek istiyo-
rum. Türkiye ve Yunanistan arasında tari-
hi bazı sorunlar olduğunu hepimiz kabul 
ediyoruz. Şunu anlamalıyız ki, sorunları 
büyütme, sorunlardan beslenme dönemi 
artık kapanmıştır. Her iki ülke de, hem ken-
dine hem de komşusuna güvenmek zorun-
dadır; zira global dünyada hiçbir ülkenin 
komşusuyla ilişkilerini, ihtilaflar üzerinde 
yürütme lüksü kalmamıştır. Hepimizin 
malumu olan bu sorunları aşmanın yolu, 
ülkelerimiz arasındaki siyasi, ekonomik 
ve kültürel işbirliğini artırmaktır. Sayın 
Karamanlis ile yaptığımız görüşmelerde 
sorunları elbette masaya yatırdık, tartıştık. 
Fakat sadece sorunlarımızı konuşmadık, 
birlikte neler yapabileceğimizi, ne gibi de-
ğerler üretebileceğimizi de konuştuk. Geç-
mişin olumsuzluklarına takılıp kalırsak, 
aydınlık bir gelecek inşa edemeyiz. Dünün 
sorunlarını yarınki nesillere aktarırsak 
barışa ve dostluğa hizmet etmiş olmayız. 
Ülkelerimizin birbirini tehdit olarak algı-
lamasını değil, imkan olarak, fırsat olarak 
algılamasını istiyoruz.

18 Kasım 2007 günü Türkiye-Yunanistan 
Doğalgaz Enterkonnektörü’nün açılışını 
Sayın Karamanlis’le beraber gerçekleştir-
miştik. Yunanistan, bugün Türkiye’nin AB 
üyeliğini, İzmir’in Expo 2015 adaylığını 

destekleyen önemli bir komşu ülkedir. İki 
ülke arasında, ekonomi, ticaret, turizm, 
ulaştırma, enerji gibi alanlarda sağladığı-
mız gelişmeler, barışın ve diyalogun en gü-
zel meyveleridir. Bu barış ve diyalog ham-
lesine, siyasetin olduğu gibi halkımızın, 
medyamızın, iş dünyamızın, sivil toplum 
kuruluşlarımızın da katkıda bulunacağı 
muhakkaktır. Bakınız, yıllarca üç tarafı 
denizlerle, dört tarafı düşmanlarla çevrili 
bir ülke olduğumuz söylemi, birilerinin 
ağzından hiç eksik olmadı. Fakat Ak Parti 
iktidarı bu kabuğu kırmış, bütün komşu-
larıyla olan ilişkilerini geliştirerek, korku-
ların yapay, gereksiz ve zararlı olduğunu 
ispat etmiştir.

Değerli arkadaşlar…

Evet, dile getirdiğimiz geniş bakış açımız 
dış politikamız için de, iç politikamız için 
de geçerlidir. Sorunlara siyah beyaz bir 
zaviyeden bakmıyoruz. Çözüm noktasını 
yakalamaya çalışıyoruz. Sorunları birbiri-
nin yedeği haline getirmek değil çözümle-
ri birbirini tamamlayacak şekilde üretmek 
zorundayız. Bizim yaptığımız, yapmak 
istediğimiz budur. Bazıları, sorunları biri-
bine yedekleyerek siyaset yapıyor. Bazıları, 
“bir sorunu çözelim ötekini erteleyelim” 
diyor. Oysa Türkiye’nin bir çok sorunu 
öteki sorunlarla iç içedir. Bir vatandaşın 
hukuku çiğnenirse ötekinin hukuku da 
çiğnenir. Evet, birileri belki geçici ola-
rak rahatsız olur ama, ülkenin topyekun 
kazanması daha önemlidir. Türkiye’nin 
zenginleşmesi özgürlüklerin gelişmesiyle 
olabilir. Adaletsiz özgürlük, özgürlüksüz 
kalkınma, hukuksuz refah olamaz. Bu 
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eşyanın tabiatına aykırıdır. Ülkemizi bir 
bütün olarak kucaklamakta, halkımızı bir 
bütün olarak sahiplenmekte zorluk çeken-
ler, milletimizin sorunlarını da bir bütün 
olarak algılamakta zorluk çekiyorlar.

Biz, toplumun belli bir kesiminin belli bazı 
sorunlarını gündeme getirmek için siyase-
te soyunmadık, çok şükür bugüne kadar 
da tüm Türkiye’yi kucaklayacak bir siyaset 
tarzı güttük. Ama bu durum, toplumun 
bazı kesimlerini görmezden gelmemizi, 
toplumumuzun bazı taleplerine duyarsız 
kalmamızı da gerektirmiyor. Biz, toplumu-
muzun her kesiminin, her türlü sorununu 
demokrasi içinde, hukuk içinde, toplum-
sal birlik ve bütünlüğümüzü koruyacak 
biçimde tartışırız, konuşuruz, çözmeye 
çalışırız. Toplumla bir işi olmayanlar, 
milli iradeyle bir bağı olmayanlar, halkla 
irtibatı olmayanlar “bana ne” diyebilirler, 
ama milli iradeye dayanarak siyaset yapan, 
demokrasiden ve toplumdan gücünü alan 
hiç kimse “neme lazım, beni ilgilendirmez”  
demek lüksüne sahip değildir. Toplumun 
bir kesimi eğitimsiz kalsın demek, top-
lumun bir kesimi üretmesin, çalışmasın 
demektir. Ne garip bir paradoks değil mi? 
İşte biz, bütün paradoksları gidermek için 
çalışıyoruz. Herkes emin olsun, kimsenin 
kaygısı olmasın ki, AK Parti hükümeti dö-
neminde Türkiye tehdit ve risklerle değil, 
imkan ve fırsatlarla tanışacaktır.

Kimsenin hak ve hürriyeti, başkasının 
hak ve hürriyetini ortadan kaldıramaz. 
Hiçbir hak ve hürriyet demokrasimiz için, 
Cumhuriyetimiz’in temel değerleri için, 
laik sistemimiz için bir tehdit oluştura-

maz. AK Parti hükümeti, Cumhuriyet’in 
de, demokrasinin de, laikliğin de, hukuk 
devletinin de teminatıdır, koruyucusudur. 
Bugüne kadar hiçbir adımımız, hiçbir uy-
gulamamız buna ters olmamıştır, bundan 
sonra da olmayacaktır.

Bakınız Milliyetçi Hareket Partisi ile birlik-
te genç kızlarımızın kılık kıyafetlerinden 
dolayı yüksek öğrenim hakkından mah-
rum bırakılmamasına yönelik olarak yap-
tığımız çalışmanın sonuçları dün ortaya 
çıktı. Anayasanın zaten bu konularla ilgili 
olan 10’uncu ve 42’inci maddelerindeki 
eşitlik ve eğitim-öğretim hakkına ilişkin 
düzenlemeleri netliğe kavuştururken, fiili 
yasağı YÖK yasasındaki değişiklikle orta-
dan kaldırmayı hedefledik. Bu değişiklik 
önerileri ortak teklifimiz olarak TBMM’ye 
sunulacaktır.

İyi niyetli hiçbir yaklaşım, Meclis çatısı al-
tında gerçekleştirdiğimiz bu mutabakatın 
her türlü kaygıyı dikkate aldığını ve sade-
ce üniversite kapılarındaki kızlarımızın 
mağduriyetini gidermeyi amaçladığını 
inkar etmeyecektir. Burada bir hususu 
özellikle ifade etmek istiyorum. Yapılan 
düzenlemeler yüksek öğrenimle sınırlıdır. 
Bunu başından beri açıkça söyledik. Biz 
bu huzursuzluğu üniversitelerde ortadan 
kaldırarak normalleşmeyi sağlayalım 
diyoruz, birileri çıkıp yeni sorun alanları 
icad etmeye çalışıyor. Bunu iyi niyetle izah 
etmek mümkün değildir. Hatta önümüz-
deki süreçte huzur arayışı mahiyetindeki 
bu açılımımızı bilerek ya da bilmeyerek 
sabote edecek, huzursuzluk üretecek pro-
vokasyonlara tanık olabileceğimizi şim-
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diden söylüyorum. Bizim buna müsaade 
etmemiz mümkün değildir.

Herkesin özellikle de medyanın bu ko-
nuda toplumsal barışımızı güçlendirme 
sorumluluğuyla hareket edeceğine inanı-
yorum. Tüm amacımız sorunlarını geride 
bırakmış, bütün enerjisini kalkınmaya, 
büyümeye, gelişmeye harcayan bir Tür-
kiye ortaya çıkarmaktır. Bunun için, hem 
dünyada hem Türkiye’de barış ve adaletin 
sesini yükseltiyoruz. Bunun için, gururlan-
madan, kibirlenmeden, “ben yaptım oldu” 
demeden ortak aklın gereğini, toplumsal 
mutabakatın gereğini yapıyoruz.  Bunun 
için, AB perspektifimiz ile komşuluk iliş-
kilerimizi birlikte güçlendiriyoruz. Bunun 
için, ekonomik kalkınma ile demokratik 
kalkınmayı birlikte yürütüyoruz. Bunun 
için vatandaşlarımızın tamamının huku-
kunu birlikte savunuyoruz. Bunun için 
hukuk terazisine vaktiyle konan taşları bir 
bir kaldırıyoruz. 

Değerli arkadaşlar…

Maşeri vicdan ile aynı istikamette yürü-
yerek, ülkemizin ertelenmiş meselelerine 
çözüm üretmek büyük bir sabır, metanet, 
kararlılık gerektiriyor. Unutmayalım ki, 
hepimiz hayatımız boyunca, bir samimi-
yet testinden geçiyoruz. Bu sınavda nihai 
başarı hayatımızın tamamını hesap vere-
bilecek şekilde yaşamamıza, attığımız her 
adımı samimiyetle ve milletimizi memnun 
edecek şekilde atmamıza bağlıdır. Dün 
samimi olmamız, bir zamanlar toplumun 
derdini dert edinmemiz, iyi işler yapma-
mız yetmiyor, bugün de yarın da samimi-

yetimizi, içtenliğimizi korumamız gere-
kiyor. Samimiyeti korumak da yetmiyor, 
sürekli tazelenmek, yenilenmek gerekiyor. 

Üzülerek söylüyorum ki, katı ideolojik 
kabuklar Türkiye’de istisnasız bütün 
kesimlerin düşünce uf kunu daraltmış, 
toplumsal kesimler yıllarca önyargılarla 
beslenmiştir. Ne yazık ki, Türk siyaseti de 
katı önyargılardan çok çekmiş, yanlış bilgi-
ler, tahammülsüz yaklaşımlar, hoşgörüsüz 
tutumlar ayrılıkları keskinleştirmiştir. 
Kuşkusuz önyargıların bir kısmının tarih-
sel kökleri olduğu bir gerçektir. Geçmişte 
yaşanan bazı olumsuzlukların zihinleri-
mizde bıraktığı tortular vardır. Ama ilele-
bet bu olumsuzlukları tazeleyerek, bugüne 
taşıyarak bir yere varamayız. Evet, hakikat 
hepimizi daima kendine çağırır. Ona ulaş-
madaki engeller ise çoğu kez içimizdedir, 
yüreğimizdedir, zihnimizdedir. Bütün 
mesele kendimizi aşmaktır, gerçek ile 
aramızdaki perdeyi aralamaktır. Ne var ki 
siyasi rekabet hakikatin ortaya çıkmasına 
değil de adeta kendi gerçeğini başkalarına 
dayatma şeklinde görülüyor. 

Kuşkusuz bu anlayış gerçeklerle aramıza 
perde oluyor. Biz, perdeleri aralamak zo-
rundayız. 70 milyon vatandaşımızla ara-
mızda hiçbir duvar bulunmamalıdır. Yeter 
ki, kendimizle yüzleşmekten, birbirimizin 
hukukunu korumaktan, milletin tamamı-
nın vicdanının sesi olmaktan vazgeçmeye-
lim. İşte bugün yaşadığımız bazı sorunlar 
da kabuk bağlamış önyargıların eseridir.

Kendi ürettiğimiz korkuların esiri olarak, 
bir neticeye varamayız. Kendi ürettiğimiz 
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engelleri aşılmaz kılarak, ileriye doğru me-
safe alamayız. Ama Türkiye’de demokrasi 
olgunlaştıkça, devlet ile millet yakınlaştık-
ça, katı kabuklar bünyemizi terk ettikçe, 
yıllarca gözümüzde büyüttüğümüz so-
runların esasen ne kadar küçük  sorunlar 
olduğu  görülecektir. Tam da bugünlerde 
ülkemizin yaşadığı gerçeğin bu olduğunu 
düşünüyorum. Geçmişin kutuplaştırıcı 
yaklaşımlarıyla, ayrıştırıcı önyargılarıyla, 
tahammülsüz tavırlarıyla bugünün so-
runlarını ne anlayabiliriz, ne de çözüme 
kavuşturabiliriz. 

Dünya değişiyor, toplum değişiyor, sorun-
larımız değişiyor. Yeni nesiller soğuk savaş 
günlerini bilmiyor, yeni kuşaklar sağ-sol 
kavgalarını hatırlamıyor. Bugünün top-
lumunu, bugünün sorunlarını geçmişin 
yaklaşımlarıyla yorumlayanlar toplumu 
kucaklayamazlar. Bu yüzden de toplumu 
suçlama yanlışına düşerler. Demokrasiyi 
hazmedemeyenler, milli iradeyi küçüm-
seyenler faturayı topluma kesmekten 
çekinmezler. Hatta “neticesine katlanır” 
yaklaşımıyla toplumu suçlamaktan geri 
durmazlar.

Türkiye, her türlü sorununu konuşacak, 
tartışacak, çözüm yollarını arayacak 
potansiyele sahiptir. Türk demokrasisi 
felaket tellallarına, bunalım ve kriz tüccar-
larına pabuç bırakmayacak, kendi sorun-
larının üstesinden gelebilecek olgunluğa 
ulaşmıştır. Ümitlerimizi tazeleyen, gücü-
müzü toplayan birçok sebep var, sayısız 
olumlu gelişme var. Elbette önümüzde 
aşmamız gereken zorluklar da var. Ama 
bütün zorlukların üstesinden gelecek açık 

yüreklerimiz var. Samimiyetle, heyecanla 
bu ülkenin eski ağırlıklarından kurtulması 
için çalışıyoruz. Allah’a şükür ki, Türkiye 
hukuk yolundadır, adalet yolundadır, çağ-
daş dünyanın saygın bir üyesi olarak geliş-
mesini sürdürmektedir. Cumhuriyetimiz, 
demokrasimizle birlikte güçlenmektedir. 
Devlet topluma daha çok açılmakta, devlet 
ile millet arasına girenler hem devletten 
hem de toplumdan tecrit olmaktadır. Za-
aflarımızdan gün be gün kurtuluyoruz.  
Bu yoldan, geriye değil ileriye gidiyoruz. 
Gerilim isteyenler, gerilimden beslenenler, 
toplumu kutuplara çekenler gizli ajandala-
rıyla birlikte birer birer deşifre oluyorlar.  

Düne kadar anlamakta güçlük çektiğimiz, 
bizim milletimizin arasında çıkmaz dedi-
ğimiz, ülkemize asla yakıştırmadığımız 
provokasyonlar bertaraf oluyor. Biliyorum 
ki, hak ve hakkaniyetten yana olan herkes 
bu süreci dikkatle izliyor, mutlulukla takip 
ediyor. Karamsar olmak için hiçbir neden 
yoktur. Bütün işaretler, bütün göstergeler 
Türkiye’de refahın adaletle birlikte çoğal-
dığını, önyargıların kırıldığını gösteriyor. 
Hukuk devleti açık, şeffaf bir düzenin 
adıdır. Hukuk devletinde karanlık odalar, 
komplolar, komitalar, çeteler, mafyalar 
yoktur. Hukuk devletinin tüm vatandaşla-
rı emniyet ve güven içindedir.

Her zaman vurguladığımız gibi; bütün 
meselemiz, toplumun tamamının rızasını 
kazanacak hizmetler yapmaktır. Bütün sa-
mimiyetimizle ortaya koyduğumuz siyase-
tin neticesinde bu milletin tamamının, bir 
bütün olarak kazanmasını istiyoruz. Evet, 
toplumun tamamının kazanmasını istiyo-
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ruz. Öyle olmasaydı, “toplumun bir kesimi 
mutlu olsun da gerisi önemli değil” desey-
dik bazıları gibi işimiz çok kolay olurdu. 
Ama bizim derdimiz toplumun tamamını 
refaha, adalete kavuşturmaktır. Bu yüzden 
ısrarla birliğimize vurgu yapıyoruz. Hiç-
bir siyasi temanın toplumun ayrışmasına 
vesile olmasını istemiyoruz. Bu yüzden, 
“bir kişinin hukukunu korumak herkesin 
hukukunu korumaya bağlıdır” diyoruz. 

Toplumun her bir ferdi aynı hak ve öz-
gürlüklere sahiptir, olmalıdır. Kimse 
kendisini dışlanmış, kenarda bırakılmış, 
mağdur edilmiş görmemelidir, hissetme-
melidir. Her bir vatandaşımızın sorunu 
bizim sorunumuzdur. Her bir vatandaşı-
mızın hakkını, hukukunu korumak bizim 
boynumuzun borcudur. Herkesten de böy-
le bakmalarını istiyoruz. Hiçbir vatandaşı-
mızın hukuku ayrışma sebebi, kutuplaşma 
gerekçesi olamaz. Ahlak zemini sağlam 
olan hiçbir siyasi hareket milletin beka-
sından kendi çıkar kaygılarıyla kopamaz. 
Dolayısıyla siyasetin asli görevi vatandaş-
ların hukukunu korumaktır. Bazıları, en az 
çeyrek asırdır tartışılan meselelerle yeni 
yüzleşiyormuş gibi yaparak belli sorunlara 
sırt dönmeyi marifet sayıyor. Sorunları göz 
ardı ederek, üstünü örterek, görmezden 
gelerek, tabu haline getirerek toplumun 
saadet ve selametini sağlayamayız. Ko-
nuşmaktan, tartışmaktan, çözüm yolları 
aramaktan çekinenler milletimizin sağdu-
yusuna, demokrasimizin ve hukuk devleti-
mizin gücüne haksızlık yaparlar. 

Yaşam tarzlarımızı karşı karşıya getiren-
ler, ait olduğumuz sosyal, sınıfsal taba-

kaları karşı karşıya getirenler, mensup 
olduğumuz kültürel çerçeveleri karşı 
karşıya getirenler Türkiye büyüklüğünde 
düşünürlerse, toplumu bir bütün olarak 
kabul ederlerse varlık alanlarını kaybede-
ceklerini zannediyorlar. Gerilim olmazsa 
işimizden gücümüzden oluruz diyenler 70 
milyonun mutluluğu için bir gayret içine 
giremiyorlar. Oysa toplumun bir kesimi-
nin kalbinin mahzun olması diğerlerinin 
mutluluğunu artırmıyor. Keza, toplumun 
bir kısmının mağdur olması hepsinin 
mutluluğundan bir şeyler eksiltiyor. Hepi-
miz, özgürlük, adalet, merhamet çıtasını 
yükseltebilsek inanın hepimiz yükseliriz. 
Toplumun bir kesiminin vatandaşlık 
haklarından mahrum kalmasından kim-
seye bir fayda yoktur. Herkesin hukukunu 
savunursak birilerinin mutluluğundan, 
huzurundan bir şey eksiltmiş olmayız. Ak-
sine kendi hukukumuzu korumak için bile 
mutlaka başkalarının hukukunu savun-
mak zorundayız. İnanıyorum ki, Türkiye’yi 
yorgun düşüren tartışmalar önümüzdeki 
günlerde artık tedavülden kalkacaktır. 
Gelin hep birlikte bu ülke insanını vicdanı 
üzerindeki yüklerin tamamını kaldıralım. 
Unutmayalım. 

Hepimiz birbirimizin hukukunu koruya-
cak, savunacak kadar olgunlaşmış bir mil-
letiz. Siyaset bu olgunluk çıtasının üzerine 
bir şey eklersek toplum için, millet için 
faydalı bir araç olabilir. Yok eğer, bütün 
tartışmaların ucu açık kalsın, Türkiye dün-
yaya kendi kimliğiyle bir birlik fotoğrafı 
vermesin diyenler varsa bu millet onları 
da açıkça görsün. Artık maskeli siyaset 
devri tamamlanmıştır. Şimdiye kadar 
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olduğu gibi belli sorunları ısrarla kendi 
tekelinde tutanlar artık modern Türki-
ye Cumhuriyeti’nde siyaset yapamazlar. 
Çözüm, 70 milyon insanımızın derdiyle 
dertlenmekte, sorunlarına birlikte çare 
üretmektedir. Sorunlarımız çözüldükçe 
devletimiz, milletimiz, demokrasimiz 
geriye gitmez, zaafa düşmez. Tam tersine 
sorunlarımızı çözebildiğimiz, birlik ve 
beraberliğimizi güçlendirdiğimiz oranda 
devletimiz de güçlenir, demokrasimiz de 
gelişir. 

Değerli arkadaşlar…

Son olarak önümüzdeki süreci doğrudan 
ilgilendiren partimizin önemli bir faali-
yetini sizlere ve teşkilatımıza duyurmak 
istiyorum. AK Parti, Siyaset Akademisi 
Yerel Yönetimler Programı önümüzdeki 
cumartesi günü İstanbul’da başlayacaktır.

Partimizin Ar-Ge başkanlığının koordi-
nasyonda Yerel Yönetimler Başkanlığımız 
ve Kadın Kolları Başkanlığımız’ın da kat-
kılarıyla parti vizyonumuzu geliştirecek 
olan bu eğitim programı 20 il merkezinde 
gerçekleşecektir. Ak Parti’nin yönetimde 
bilgiyi önceleyen siyaset anlayışının gereği 
olarak düzenlediğimiz bu yaygın eğitim 
programı hakkında Ar-Ge Başkanımız Reha 
Denemeç bey sizleri bilgilendirecektir.

Akademik bilgi ile  pratik yönetim sorun-
larının birlikte ele alınacağı bu programda 
seçkin bir akademik kadro katılımcılara 
Türkiye’nin Siyasi ve İdari Yapısından 
Kentleşmeye, Mevzuattan AB Sürecine, 
Kent Yönetiminden Kent Planlamasına, 

Çevre ve İmar Hukukundan  Kişisel Geli-
şime kadar yerel yöneticileri birinci dere-
cede ilgilendiren temel yönetim dersleri 
vereceklerdir. AK Parti’nin demokrasinin 
gelişmesinde yerel yönetimleri birinci de-
recede önemseyen siyasetinin gereği ola-
rak hazırlanan bu program inanıyorum 
ki geleceğin Belediye başkanları, İl Genel 
Meclis Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri 
için öğretici bir eğitim çalışması olacaktır. 
Keza, bu eğitim programlarında ortaya 
çıkacak olan birikim de partimize, siyase-
timize önemli katkılar sağlayacaktır. “si-
yaset yerelde başlar, eğitim yerelde başlar, 
adalet ve kalkınma yerelde başlar” diyen 
AK Parti, demokrasimizin güçlenmesini, 
sorunlarımızın çözülmesini ülkenin hiçbir 
köşesini ihmal etmeksizin yoluna kararlı-
lıkla devam ediyor.

Ülkemizin dünya ülkeleri arasında hak 
ettiği lider ve müreffeh konumu elde 
etmesi artık hayal değildir. Yeter ki hep 
birlikte elele, gönül gönüle verip aydınlık 
yarınlar için çaba harcayalım. AK Parti 
ile ülkemizde esmeye başlayan kaliteli si-
yaset rüzgârının hiç dinmemesi için yerel 
siyasetin önemi çok büyüktür. Gelişmiş, 
müreffeh, daha adil, lider ve aydınlık bir 
Türkiye’nin yolu özellikle yerel siyasete 
daha bilinçli bir katılımdan geçer. Bu ül-
kenin kalkınmasında her ilin, her ilçenin, 
her beldenin, her köyün, her mahallenin, 
her evin, her bir ferdin yapabileceği çok 
şeyler vardır. Ülkemiz için AK Parti olarak 
üzerimize düşen görevleri layıkıyla yerine 
getirmektedir ve yerine getirmeye de de-
vam edecektir.
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Değerli arkadaşlar…

Sözlerimi bitirirken hepinizi en samimi 
duygularımla selamlıyor, bu ülkenin ada-
letle kalkınması için gösterdiğiniz her 
çabaya milletim adına teşekkür ediyorum.
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Değerli misafirler, değerli arkadaşlar… He-
pinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Partimiz bünyesinde kurulan Siyaset Aka-
demisi, 20 ilimizde Yerel Yönetim Prog-
ramı adıyla yeni bir eğitim programına 
bugün başlıyor. Ar-Ge Başkanlığımızca 
yürütülen Yerel Yönetim Programına, Yerel 

Yönetimler Başkanlığımız ve Kadın Kolla-
rımız da önemli katkı ve destek sağladılar. 
Bu eğitim programı, bugüne kadar bir si-
yasal parti tarafından yürütülen en geniş 
kapsamlı eğitim faaliyetlerinden birisidir. 
Bu eğitim döneminde, on binden fazla 
vatandaşımızın çalışmalara katılmasını 
hedefliyoruz. Böylece, binlerce vatandaşı-

Yerel Yönetimler Toplantısı

İstanbul | 2 Şubat 2008
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mız demokrasinin beşiği olan yerel yöne-
timler konusunda bilgi ve birikim sahibi 
olacaklar. 

Programı, 20 ilimizde yürütüyoruz ama, 
81 ilimizde yaşayan ve programı izlemek 
isteyen vatandaşlarımız, bu programdan 
yararlanabilecekler. Daha sonraki aşama-
larda eğitim programlarını diğer illerimizi 
de kapsayacak şekilde genişleterek devam 
edeceğiz. “Türkiye’ye hizmet yolunda ben 
de varım” diyen her bir vatandaşımız bu 
programlara katılabilecek, demokrasinin 
katılımcı boyutunun gelişmesine, ülke me-
selelerinin konuşulup tartışılmasına katkı 
sağlayabilecek. 

Gelecek yıl yapılacak yerel seçimlere verdi-
ğimiz önemin bir göstergesi olarak bu eği-
tim programını başlatıyor, yerel siyaset ve 
yerel yönetimler alanında yetişmiş bir kad-
ro oluşturmanın adımını atıyoruz. Çünkü 
biz biliyoruz ki, yerel siyaset ve yerel yö-
netimler demokrasinin temelidir. Siyaset 
ile eş anlamlı olarak kullanılan politika 
eski Yunan’da ‘şehir’ anlamına gelen ‘polis’ 
kelimesinden türetilmiştir. Siyaset şehirle, 
şehir devletiyle ilgili işler anlamında kul-
lanılmaya başlamıştır. Siyasetin temelinin 
şehirden ve şehir yönetiminden doğduğu 
görüşü aslında yerel siyasetin önemini 
ortaya koyar. Yerel siyaset ve yerel demok-
rasinin genel siyasetin temeli olduğu yak-
laşımı, siyaset kavramının yerel doğasıyla 
da örtüşür. Bu yüzden yerelde ne kadar 
güçlü olursanız, yerel düzeyde katılım me-
kanizmalarını ne kadar geliştirebilirseniz, 
o ölçüde demokrasiniz de sağlam temeller 
üzerinde yükselir.

Çok şükür AK Parti belediyeciliği, yılların 
verdiği tecrübeyle ülke genelinde çok gü-
zel örnekler ortaya koyuyor. Bu başarılı 
hizmetlerin arkasında büyük bir beyin 
gücü, büyük bir yetişmiş kadro var. Ama-
cımız uygulama ile teoriyi bir arada eğitim 
programlarına yansıtıp daha geniş kitlele-
rin sürece katılımını sağlamaktır.

Değerli arkadaşlar…

AK Parti kuruluşundan bu yana, ak ve 
yeni bir siyaset anlayışını hakim kılmaya 
çalışıyor. Bizim siyasetimizin temelini 
“insana hizmet” düşüncesi oluşturuyor. 
“İnsanı yücelt ki devlet yücelsin” anlayı-
şıyla hareket ediyoruz ve “halka hizmetin 
hakka hizmet olduğu”nu asla aklımızdan 
çıkarmıyoruz. Şu gerçeği mutlulukla ifade 
ediyorum ki, AK Parti Türkiye’de siyasetin 
sadece şeklini değil, amacını ve özünü de 
değiştirmiştir. Artık siyasetin temelinde 
yalnızca millet vardır, yalnızca “egemen-
liğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu” 
düşüncesi vardır. 

Siyasetin amacı artık belli bir zümrenin 
menfaatlerini korumak, belli çevrelere çı-
kar sağlamak, sadece seçimleri kazanarak 
iktidara gelmek değildir. Siyaset amacı; 
halka hizmet etmek, adaleti, refahı ve kal-
kınmayı herkes için sağlamak, insanımı-
zın özgürlük ve mutluluğunu, ülkemizin 
itibar ve kalkınmasını geliştirmektir. Si-
yaset, hizmet üretiyorsa, sorun çözüyorsa, 
halkın iradesini yansıtıyorsa bir anlam 
taşır. İşte AK Parti, siyasetin kaybolan an-
lamını, seviye kaybeden itibarını, tükenen 
ulvi amacını geri kazandırmıştır. AK Parti, 
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kavga, çatışma, kriz ekseninde yürüyen 
siyasi rekabeti uzlaşma, barış ve güven 
esasına taşımıştır. Siyaseti farklılıklar 
üzerinden ayrışmaya sebep olacak şekilde 
değil; ortak hedefler, ortak akıl ve maşeri 
vicdana cevap verecek bir şekilde yaparak 
gerçek rotasına oturtmuştur. 

En büyük ortak hedefimiz, demokratik, 
laik, sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye 
Cumhuriyeti’ni muasır medeniyetler sevi-
yesinin üzerine çıkarmaktır. Bu hedefimizi 
paylaşan, siyaset yapmak isteyen, mille-
timize hizmet etmeyi en itibarlı makam 
olarak bilen herkese kapımız açıktır. Zira 
AK Parti, Türkiye’nin bütün renklerinin, 
bütün vatandaşlarının, bütün bölgelerinin 
partisidir. AK Parti, 70 milyon vatanda-
şımızı aynı samimiyetle kucaklayan, 780 
bin kilometre kare vatan toprağını aynı 
aşkla sahiplenen bir Türkiye partisidir. 22 
Temmuz seçimlerinde toplumun bütün 
kesimlerinden, ülkemizin bütün bölgele-
rinden aldığımız destek bunun en güzel 
göstergesidir.

Yola çıktığımız gün ilan ettiğimiz gibi, 
biz, imtiyaz değil adalet isteyenlerin par-
tisiyiz. Adalet, özgürlük, refah herkes için 
olabildiği, herkesi içine alabildiği oranda 
değerlidir. AK Parti’yi belirli grupların, 
belli hiziplerin, belli fraksiyonların değil, 
milletimizin partisi yapan anlayış bizim 
birlik felsefemizde yatmaktadır. Ülkemi-
ze kazandırdığımız yeni siyaset anlayışı, 
sosyal, ekonomik ve kültürel sermayemizi 
harekete geçirmeye dayanmaktadır. Bu 
dönüşümün yolu, demokratik katılımın 
önünü açmaktan geçiyor.

Bu eğitim programına her düşünceden, 
her görüşten arkadaşımız katılabilir, ken-
disini ifade edebilir, Türkiye’ye hizmet 
sevdamızı paylaşabilir. Olması gereken 
de budur. Bizleri birleştiren ortak payda, 
milletimize hizmet etme düşüncesidir, 
idealidir. Fakat şunu unutmamalıyız ki 
iyi niyet sahibi olmakla, iyi amaçlar taşı-
makla yetinemeyiz. İyi niyet kadar işini 
iyi yapmak, çok çalışmak, doğru yöntem 
ve usullerle hedefe yürümek de önemli-
dir. Hayatta olduğu gibi siyasette de, usül 
esastır. Dolayısıyla hepimizin milletimize 
nasıl en doğru ve en bilinçli şekilde hiz-
met edebileceğimizi kendimize sormamız 
gerekiyor. En iyi hizmeti yapabilmek için 
en iyi donanıma, birikime, tecrübeye sa-
hip olmamız gerekiyor. Bizler bu soruyu 
kendimize sürekli soruyoruz. Zira bilgi söz 
konusu olunca, hizmet söz konusu olunca 
mevcutla yetinemeyiz. Türkiye değişiyor, 
dünya değişiyor, rekabet artıyor, yeni so-
runlar ortaya çıkıyor. O zaman biz de de-
ğişime ayak uydurmak, kendimizi geliştir-
mek, halkımızın talep ve beklentilerini en 
iyi şekilde yerine getirmek durumundayız. 
Sizler de bu soruyu kendinize sorduğunuz, 
bu amacı paylaştığınız için buradasınız. 

Eğitim süresince, alanında uzman bilim 
adamlarımız, uygulamanın içinden gelen 
ve yılların tecrübesine sahip olan belediye 
başkanlarımız, bilgilerini sizlerle paylaşa-
caklar. Teoriyi de, uygulamayı da örnekle-
riyle sizlere aktarıp, donanım sahibi kişiler 
olmanıza katkıda bulunacaklar. Böylece 
gerekli bilgi birikimine sahip, sorunları-
mızın ve hedef lerimizin farkında olan 
kişiler olarak siyasete temelden başlama 
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imkanı bulacaksınız. Zira, siyasetin değer 
kazanması, heyecana olduğu kadar bilgi 
birikimine de bağlıdır. Bu eğitim programı 
yerel yönetimlere ilgi duyan herkese yö-
nelik bir kılavuzdur. Bu kılavuz, bilhassa 
kadınlarımız ve gençlerimiz için çok de-
ğerlidir. Kadınlarımızın ve gençlerimizin 
siyasete katılımına büyük önem veriyoruz. 
Biz bunu lafla, kotayla yapmıyoruz. Son se-
çimlerde partimizden meclise giren kadın 
sayısına bakın. Bir de kotacıların kadın 
milletvekili sayılarına bakın. İnşallah yerel 
seçimlerde belediye başkanı ve meclis üye-
si kadınlarımızın sayısını da artıracağız. 
Kadınlarımızın bu programa ilgilerinden 
gayet memnunum. Bu durum hedefimize 
ulaştığımızı, kadınlara yönelik mesajımı-
zın doğru anlaşıldığını gösteriyor. 

Değerli arkadaşlar…

Siyaset teorisi önümüze iki tane gelişmiş-
lik ölçütü koyuyor. Birincisi demokratik ve 
ekonomik yapının güçlü olması, ikincisi 
yerel yönetimlerin güçlü olmasıdır. Bu 
alanlarda yüksek standartları yakalamış 
ülkelerin insanları, daha iyi, daha kaliteli, 
daha insana yaraşır imkanlar içinde yaşı-
yorlar. Yerel yönetimlerin yetkilerinin ve 
sorumluluklarının artırılması, demokrasi, 
ekonomi ve özgürlükler konusundaki 
gelişmişliğin de bir ölçütü durumunda-
dır. İşte bu nedenle biz diyoruz ki: siyaset 
yerelde başlar. İşte bunun için diyoruz ki: 
kalkınma yerelde başlar. Siyaset yapmak 
isteyen kişi, önce kendi bölgesinin, yaşa-
dığı alanın sorunlarını, vatandaşın ihtiyaç 
ve taleplerini bilmenin yanı sıra şehrin 
imkan ve kaynaklarını da bilecek ki çözüm 

üretebilsin. Şahsi tecrübelerimiz de bunun 
açık bir ispatıdır. 

Yerel siyasette, yerel yönetimlerde bilgi ve 
tecrübesini geliştirenlerin ulusal siyasete 
ve merkezi yönetime katkısı büyük önem 
taşıyor. Yerel sorunları bilmek, halkla iç 
içe olmak, siyasete en aşağıdan başlamak, 
ayrı bir tecrübedir, ayrı bir ufuktur. Bütün 
mesele her geçen gün donanımınız üzeri-
ne yeni bir birikim koymak, bakış açınızı 
genişletmek, öğrenme sürecinizi daima 
sürdürmektir. Yerel yönetimler bir okul-
dur, bir enstitüdür. Teorik bilgi ile pratiğin 
içinde piştiğiniz birer üniversitedir. Yerel 
yönetimler okulunda başarılı imtihan 
veren herkes, Allah’ın izniyle ülkemizin ta-
mamına da liyakatle hizmet verebilir. Yerel 
yönetimler, millete hizmetin ilk basamağı-
dır. Milletin ne istediğini, ne beklediğini, 
sıkıntılarını en iyi yerel yöneticiler bilir, 
zira onların halkla bağı seçimden seçime 
değildir. Her sorunu olan önce belediye ka-
pısına gelir. Belediyecilik demek, milletin 
derdiyle dertlenmek, acısını ve sevincini 
paylaşmak, her daim vatandaşın sorunla-
rıyla hemhal olmak demektir. 

Halka en yakın hizmet birimi olan beledi-
yeler yaptıkları hizmetlerin olumlu karşılı-
ğını da hemen alırlar, yapmadıkları ya da 
kötü yaptıkları işlerin neticesini de hemen 
görürler. Sorunlar mahallinde çözüldük-
çe, merkezi yönetimin meşguliyeti de asli 
mecraına döner. Öyle düşündüğümüz için, 
yerel yönetimleri güçlendirmek vasıtasıy-
la ülkemizin kaynaklarını da en verimli 
şekilde kullanıyoruz. Böylece hizmet hem 
hızlı hem de kaliteli olarak milletimize 
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ulaşıyor. KÖYDES ve BELDES projelerimiz 
bunun en güzel örneğidir. Yerinden yöne-
tim sayesinde, işlerin takibi kolaylaşmış, 
sorunlar yerinde çözülmeye başlamış, 
bütün köylerimizin yol ve su sıkıntılarına 
çözüm üretilmiştir.

Değerli arkadaşlar… 

Gerçek anlamda demokratik bir idare tesis 
edilebilmesi için, siyasete katılımın arttı-
rılması şarttır. 

Siyaseti, kendini seçkin sananların alanı 
olarak değil, bütün milletimize hizmet 
alanı olarak görüyoruz. Seçilmek seçkin 
olmak, imtiyazlı olmak değildir. Aksine 
seçilmek hesap verebilir olmaktır, geniş 
kitleleri temsil etmektir. Siyaseti millet ya-
par, siyasetin rotasını millet belirler. Millet 
siyasetin esas öznesidir. Milleti siyasetin 
öznesi olmaktan çıkaranlar, ilk seçimde 
siyasetin dışında kalırlar. Demokrasinin 
güçlenmesi ve kırılgan yapıdan tamamen 
kurtulması, milletimizin sürekli siyasete 
yön vermesiyle, yönetimin katılımcı bir 
şekilde gerçekleşmesiyle mümkündür. 
Bunun yolu da önce yerel yönetimlerden 
geçer. Yerel yönetimlerin gücü, etkinliği, 
yapısı, bir bakıma ülkedeki demokrasinin 
kalitesini de ortaya koyar. Güçlü, halkın 
katılımını esas alan bir yerel yönetim an-
layışı, ülkemizde demokrasinin kurumsal-
laşmasını ve kalıcı olmasını sağlayacaktır. 

Millete rağmen değil, millet için siyasetin 
kapısı, yerel yönetimlerde milletle beraber 
açılır. Bu nedenle, iktidara geldiğimiz ilk 
günden beri yerel yönetim reformuna bü-

yük önem verdik. Çok önemli yasal düzen-
lemelere imza attık. Belediyelerimizin, il 
özel idarelerimizin sorumluluk alanlarını 
ve yetkilerini genişlettik, yerel yönetici-
lerimizin önünü açtık. Onlara görev ve 
sorumluluk verdik. Görevlerinin gereğini 
ifa edebilmeleri için de kaynak sağladık. 
İnşallah yeni düzenlemelerle bunu daha 
da geliştireceğiz. Merkezi yönetimin de-
netleyici, organize edici, destek sağlayıcı 
bir rol üstlenmesine çalıştık. Artık her şeyi 
hükümetten, merkezi idareden bekleme-
yeceğiz. Yerel yöneticilerimiz inisiyatif ala-
cak, ellerini taşın altına koyacaklar. Yapıl-
mayan, ertelenen her işin bahanesi Ankara 
olmaktan çıkacak. Hamd olsun attığımız 
adımların hepsi kısa zamanda semeresini 
verdi. Yerel yönetimlerimiz, belediye baş-
kanlarımız, kaymakamlarımız, valilerimiz 
de sağ olsunlar bizi mahcup etmediler, 
büyük bir heyecanla önemli hizmetler 
yaptılar. Böylece insanımıza güvenmekle, 
milletimize güvenmekle ne kadar isabet 
ettiğimizi somut olarak müşahede ettik.

Değerli arkadaşlar…

AK Parti, kurulduğu ilk günden bugüne 
kadar katıldığı tüm seçimlerde oyunu 
arttırdı.Çünkü AK Parti daima kendini 
milletle, milletten yana olmakla tanımladı, 
milletin çizdiği rotadan sapmadı. Mille-
tin artan alakası bu sevdanın karşılıklı 
olduğunu ispat etti. Milletimizin desteği 
sayesinde çalışma azmimiz, şevkimiz 
arttı. İnşallah, önümüzdeki yıl yapılacak 
yerel seçimlerde kendi rekorumuzu yine 
kendimiz kıracağız. Neden her seçimde 
daha iyi sonuçlar alıyoruz? Çünkü biz bu 
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milletle aynı dili konuşuyoruz. Siyaseti 
milletimizle beraber yapıyoruz. Hizmet 
talep eden vatandaşlarımız arasında hiçbir 
ayrım gözetmiyoruz. Demokraside, hukuk 
devletinde, sosyal adalette, ekonomide 
ülkemizin itibar çıtasını sürekli yüksel-
tiyoruz. Uzlaşma kapılarını ardına kadar 
açıyoruz. Başarılarımız bizi rehavete sevk 
etmiyor. Bakın biz ne dedik: Durmak yok, 
yola devam! Görüyorsunuz, durmuyoruz, 
yola devam ediyoruz. Bu millete daha fazla 
hizmet edebilmek için projeler üretiyo-
ruz. Siyasetin kısır tartışmalara mahkum 
olmasına izin vermeyeceğiz. Siyasette ka-
liteyi daha fazla yükselteceğiz. Bu başarı, 
yalnızca AK Parti’nin değil, AK Parti ile 
birlikte milletimizin başarıdır. Bu eğitim 
programında, bahsettiğim ilkeleri, değer-
leri sizlerle daha ayrıntılı olarak paylaşma 
imkanı bulacağız. İnşallah bu tür eğitim 
faaliyetlerine önümüzdeki dönemlerde de 
devam edeceğiz.

Sözlerime son verirken bu programın 
teorik içeriği ile pratik uygulamasını ha-
zırlayan arkadaşlarıma özellikle teşekkür 
ediyorum. Ülkemizin 81 vilayetinden 
programa katılacak arkadaşlarımıza başa-
rılar diliyorum. Siyaset Akademisi Yerel 
Yönetimler Eğitim Programımız’ın parti-
miz ve ülkemiz için hayırlara vesile olma-
sını diliyor, hepinizi en kalbi duygularımla 
selamlıyorum.
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Değerli arkadaşlar… Konuşmamın başında 
sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum.

Bildiğiniz gibi Kuzey Irak’taki PKK he-
deflerine yönelik operasyonlar belirlenen 
hedefler doğrultusunda devam ediyor. Ge-
nelkurmay Başkanlığımız da açıkladı, dün 
gece sabaha karşı saat 03:00’dan itibaren 
hava kuvvetlerimize bağlı savaş uçakları, 

Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerinde 
tespit edilen terörist hedeflere yönelik çok 
başarılı bir harekat gerçekleştirdi. Ağır 
kış şartlarında yapılan bu son harekât da, 
öncekiler gibi başarılı bir şekilde yürütül-
müştür. Bölücü terör örgütüne ait olduğu 
titizlikle tespit edilen çok sayıda hedef 
vurulmuştur. 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 5 Şubat 2008
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Bir kez daha bu harekatların planlama 
ve icrasında görev alan Genelkurmay 
Başkanım başta olmak üzere kuvvet 
komutanları, kahraman pilotlarımız ve 
subayından erine askerlerimizi şahsım, 
hükümetim, milletim adına kutluyorum. 
Bunlar Türkiye’nin terörle mücadele ko-
nusunda ne kadar kararlı ve ciddi oldu-
ğunu gösteren önemli operasyonlardır. 
Terör örgütü bu operasyonlarda ciddi 
zayiat vermekte, örgütün haberleşme ve 
lojistik alt yapısı büyük darbe almaktadır. 
Bu vesileyle tekrar vurgulamakta yarar 
görüyorum; terör örgütüne yönelik müca-
delemiz siyasi, askeri, diplomatik, sosyal 
ve ekonomik bütün alanlarda aynı kararlı-
lıkla devam edecektir. Terörist faaliyetlerle 
Türkiye’nin birliğine bütünlüğüne zarar 
verebileceklerini zannedenlerin ne büyük 
bir yanılgı içinde olduğu her geçen gün 
biraz daha net biçimde anlaşılmaktadır.

Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizde yaşa-
nan sosyo-ekonomik sıkıntıların büyük 
bir kısmının temelinde bölgede hayatı 
tehdit etmekte olan terör örgütü vardır. Bu 
tehdidin ortadan kalkmasıyla birlikte ina-
nıyorum ki Türkiye huzura kavuşacak, bu 
bölgelerde yatırımlar hızlanacak, bütün 
şehirlerimiz daha süratle kalkınacaktır.

Biz, yıllar yılı terörün bedelini yoksullukla 
ödemiş bu bölgelerimizin en kısa zamanda 
Türkiye’nin değişim hızını yakalayacakla-
rına samimiyetle inanıyoruz. Devlet ola-
rak, hükümet olarak üstümüze düşen her 
yatırımı yapıyoruz, yapacağız. Her zaman 
ifade ettiğimiz gibi biz 70 milyon insanımı-
zın, 81 vilayetimizin hükümetiyiz. Bu ülke 

insanının canına, birlik ve beraberliğine, 
mutluluk ve refahına kastedenlere de asla 
izin vermeyeceğiz. Bu mücadelenin başarı-
ya ulaşmasından sadece Türkiye kazançlı 
çıkmayacaktır. Başından beri söyledik, 
dost ve kardeş Irak’ın toprak bütünlüğünü, 
siyasi birliğini hep destekledik, destekle-
meye devam edeceğiz. Kardeş Irak halkı-
nın bir an önce huzur, refah ve istikrara 
kavuşmasını arzu ediyoruz. Bu konuda 
Türkiye olarak üzerimize düşeni de yaptı-
ğımıza inanıyorum.

Silahlı kuvvetlerimizin icra ettiği sınırötesi 
harekâtlarda da, kardeş Irak halkının zarar 
görmemesi için her türlü tedbir alınmakta, 
buna azami dikkat ve özen gösterilmek-
tedir. Bizim hedefimiz, Irak’ın kuzeyinde 
konuşlanan terör örgütüdür. Birlik ve 
beraberliğimize, toprak bütünlüğümüze, 
vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğine 
yönelen bölücü terör tehdidini bertaraf 
etmek, bizim meşru doğal hakkımızdır. Bu 
mücadelemizi, müttefikimiz ABD ve Irak 
makamlarıyla işbirliği ve yakın çalışma 
içinde sürdürmekte kararlıyız.

Değerli arkadaşlarım…

Bildiğiniz gibi 7–10 Şubat tarihleri arasın-
da, sayın Merkel ile görüşmek ve 44. Mü-
nih Güvenlik Politikası Konferansı’na ka-
tılmak üzere Almanya’ya gidiyoruz. Sayın 
Merkel ile Almanya’da bulunan 3 milyona 
yakın Türk vatandaşının sorunları, iki ülke 
arasındaki ilişkiler ve ülkemizin AB üyelik 
müzakereleri ile ilgili konuları ayrıntılı bir 
şekilde konuşma imkanı bulacağım. Hafta 
sonu, Münih Güvenlik Konferansı’nda da 



144

Recep Tayyip ERDOĞAN

açılış konuşması yapacağım. Ülkemizin 
barış ve medeniyet vizyonunu, dünya-
mızın geleceğiyle ilgili endişelerimizi 
ve umutlarımızı, sorunları ve çözüm 
önerilerimizi katılımcılara aktaracağım. 
Her yurtdışı ziyaretinde yaptığımız gibi, 
Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızla 
bir araya geleceğiz, Türk toplumunu il-
gilendiren konuları görüşeceğiz. Ne var 
ki, biz tam da oradaki vatandaşlarımızla 
kucaklaşmanın heyecanını yaşarken, 
Güvenlik Konferansı’nda ülkemizin ve 
insanlığın güvenliğini konuşmaya hazır-
lanırken Almanya’dan gelen acı bir haber 
ile sarsıldık. Almanya’nın Ludwigs-Hafen 
şehrinde meydana gelen trajik bir yan-
gın faciasında 9 vatandaşımız hayatını 
kaybetti. İkisi ağır, 20 de yaralı kardeşi-
miz var. Acımız, üzüntümüz büyüktür. 
Hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza 
Allah’tan rahmet, yakınlarına, milletimi-
ze, Almanya’da yaşayan vatandaşlarımıza 
başsağlığı, sabır ve metanet diliyorum. 
Yaralı kardeşlerimize Allah’tan acil şifalar 
temenni ediyorum.

Almanya İçişleri Bakanı Schaeuble ile dün 
akşam ziyaretime geldiklerinde bu elim 
hadiseyi bütün boyutlarıyla konuştum. 
Olayın bir an önce tüm boyutlarıyla aydın-
latılması için azami çaba göstermelerini 
beklediğimizi söyledim ve araştırmanın 
titizlikle yürütüleceğine dair söz aldım. 
Biz de hükümet olarak olayın aydınlanma-
sı için elimizden geleni yapacağız. Sadece 
Türk vatandaşlarının hayatlarını kaybet-
tiği bu yangında akıllara ilk gelen ihmal 
ya da kasıt ihtimali bizi büyük endişeye 
sevk etmiştir. Umuyorum ki, soruşturma 

en kısa zamanda sonuçlanacaktır ve olay 
aydınlığa kavuşacaktır. Hükümet olarak 
olayın bir an önce aydınlatılması için ya-
kın takipçisi olacağımızdan herkesin emin 
olmasını istiyorum. Umuyoruz ki, bu elim 
olayın arkasındaki esas saik “yabancı düş-
manlığı” olmasın. 

Alman makamlarıyla yaptığımız görüşme-
lerde Türkiye’den de bir uzman heyetin 
olayla ilgili incelemelere katkıda bulunma-
sı için mutabık kaldık. Ayrıca Devlet Ba-
kanımız Seyit Yazıcıoğlu da emniyetten 4 
kişilik bir ekiple bugün olay yerine giderek 
zor günlerinde bu elim trajediden etkile-
nen vatandaşlarımızla beraber olacak, yet-
kililerden soruşturmanın seyri hakkında 
bilgi alacak. Allah böyle acıları hiç kimseye 
yaşatmasın, diyorum.

Değerli arkadaşlar…

3 Kasım 2002 tarihinden bu yana vurgu-
ladığımız bir gerçeği hatırlatmakta yarar 
görüyorum. Türk milleti, hükümet ema-
netini bizim omuzlarımıza yüklediği gün, 
daha hiçbir icraatımız görülmemişken 
biz ülke meselelerine bakışımızı şöyle dile 
getirdik. Dedik ki: Türkiye’nin sorunları 
birbiriyle doğrudan ilgilidir. Demokrasi 
ile ekonomi, hukuk devleti ile kalkınma, 
adalet ile sosyal barış, eğitim ile özgürlük, 
iç politikadaki istikrar ile dış politikadaki 
saygınlık, üretim, yatırım, kalite, rekabet 
ile serbest piyasa doğrudan birbiriyle ilgili, 
birbirini belirleyen konulardır. Demok-
rasinin çıtasını yükseltmeden, özgürlük 
ortamını geliştirmeden ekonomiyi büyü-
temezsiniz. İçeride istikrar ve güveni tesis 
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etmeden uluslararası camiada ülkenizin 
itibarını yükseltemezsiniz. 

Hukuk devletinin temellerini sağlam-
laştırmadan, evrensel hukukun gereğini 
yapmadan, bütün vatandaşların haklarını 
güvenceye almadan kalkınamayız. Adale-
tin bütün vatandaşlarımızı kuşatmasını 
sağlamadan, Türkiye Cumhuriyeti devle-
tine vatandaşlarımızın aidiyetini güçlen-
dirmeden, o çok özlediğimiz sosyal barışı 
temin edemeyiz. Bunun için gecemizi 
gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Bütün 
meselemiz vatandaşlarımızın tam bir öz-
güven içinde olmasıdır. Biz vatandaşları-
mıza güveniyoruz. Vatandaşlarımızın da 
ülkesine, devletine, hükümetine güvenme-
si gücümüze güç katıyor. 

Türkiye bütün sorunlarının üstesinden 
gelebilecek kadar demokratik olgunluğa 
erişmiştir. Yeter ki, kabuk bağlayan önyar-
gılardan kurtulalım, yeter ki, milletimizin 
talep ve ihtiyaçlarını doğru anlayalım. Biz, 
Türkiye’yi çeyrek asırdır yoran, vatandaş 
ile devlet arasındaki güven ilişkisini zede-
leyen bir tartışma konusunu tedavülden 
çıkarmak istiyoruz. Bu konuda MHP ile AK 
Parti milletvekillerinin TBMM’ye sunduğu 
anayasa değişiklikleri yarın genel kurulda 
ele alınacak. Yapmaya çalıştığımız şeyin 
iyi anlaşılması lazım. Bizim yaptığımız 
bütünüyle yüksek öğretimde eğitim hakkı, 
eğitim özgürlüğü kapsamında, evrensel 
hukuk ilkelerini hayata geçirmeye yönelik 
bir düzenlemedir. Üniversitelerimizde 
bu özgürlükler üzerindeki sınırlamaları 
kaldırarak, esasen laikliği güçlendiren bir 
düzenlemeye imza atıyoruz. Bu konuda 

kamuoyunda dile getirilen bazı kaygı ve 
eleştirileri de dikkatle takip ediyoruz.

Daha önce de söyledim, bu eleştiri ve kay-
gıları, çözüm arayışlarımıza katkı olarak 
görüyor ve değerlendiriyoruz. Kimsenin 
endişesi olmasın; biz siyasi tercihine, 
yaşam biçimine bakmaksızın bütün va-
tandaşlarımızın yanındayız; herkesin 
hakkına, hukukuna sahip çıkmayı görev 
biliyoruz. Hak ve özgürlükleri bütün va-
tandaşlarımız için istiyoruz. Bugün laiklik 
ilkesinin anayasamıza girmesinin 71. yıl-
dönümünü kutluyoruz. Laiklik ilkesi, ana-
yasal tanımıyla demokratik, laik ve sosyal 
bir hukuk devleti olan Cumhuriyetimiz’in, 
birbirini tamamlayan temel niteliklerin-
den biridir. Cumhuriyetimiz’in kuruluş 
ideallerine ulaşmamız, hiç şüphesiz, bu 
nitelikleri lafzına ve ruhuna uygun bir 
biçimde tam olarak hayata geçirmemizle 
mümkündür. Mutlulukla ifade etmeliyim 
ki, milletimiz, Cumhuriyetimiz’in temel 
niteliklerini benimsemiş, laiklik gibi de-
mokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkelerini 
de içselleştirmiştir. İşte bu nedenle aziz 
milletimiz, bütün ilke ve kurumlarıyla 
Cumhuriyetimiz’in de, demokrasimizin de 
en büyük güvencesidir.

Cumhuriyetimiz’in en büyük başarısı, 
bana göre, kısa bir zamanda milletimizle 
bu ölçüde kucaklaşmış olmasıdır. Laiklik 
ilkesinin, Anayasamız’da yer almasının 
71. yıldönümünde bugün, farklı inanç 
ve yaşam biçimleri için özgürleştirici bir 
güvence olarak ne kadar hayati bir öneme 
sahip olduğunu çok daha iyi görüyoruz. 
Aynı zamanda millet olarak bugün, Gazi 
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Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği çağ-
daşlaşma hedeflerine her zamankinden 
daha yakın olmanın bahtiyarlığını yaşıyo-
ruz. Bu noktaya gelmemizde, laiklik gibi 
Cumhuriyetimiz’in temel değer ve ilkele-
rinin milletimiz tarafından ortak payda 
olarak kabul görmesi belirleyici bir role 
sahiptir. Bundan sonra da, bizi millet ola-
rak bekleyen çok önemli bir sorumluluğu-
muz olduğuna inanıyorum. O da, laikliği, 
ayrıştırıcı değil birleştirici bir ilke olarak 
yaşatıp gelecek nesillere taşımaktır. Bu-
nun için, bütün Cumhuriyet değerlerimiz 
gibi laiklik ilkesini de her türlü gündelik 
siyasi tartışmanın üstünde tutmaya büyük 
bir özen ve dikkat göstermeliyiz.

AK Parti olarak bu sorumluluk şuuruyla, 
Cumhuriyetimiz’i ve demokrasimizi daha 
da güçlendirmek için, şimdiye kadar oldu-
ğu gibi bundan sonra da aynı kararlılıkla 
çalışmaya devam edeceğiz. Açık söyle-
yelim, üniversitelerde fiili kılık kıyafet 
yasağı konusu hangi siyasi parti iktidarda 
olursa olsun o iktidarın çözmesi gereken 
bir konudur. Bu sorunla muhatap olma-
yan parti yoktur. Sorun bugün ne kadar 
iktidarı ilgilendiriyorsa muhalefeti de aynı 
ölçüde ilgilendiriyor. Siyasetin temel göre-
vi, vatandaş ile devlet arasındaki sorunları 
çözmektir, aradaki mesafeyi kaldırmaktır. 
Bu milletin hukuku, ancak ve ancak birli-
ğimizi, beraberliğimizi savunarak koruna-
bilir. CHP’linin hukuku, MHP’linin huku-
ku, AK Partili’nin hukuku, başını örtenin 
ya da örtmeyenin hukuku ayrı ayrı değil-
dir. Onun için diyoruz ki, diğer partileri-
mizde varsa çözüm için önerileri, gelsinler 
mecliste ortaya koysunlar; bu sorunu artık 

geride bırakmamıza katkıda bulunsunlar. 
Bu süreçte, her türlü kaygı ve eleştiriyi dik-
kate alarak, genel kabul görecek bir çözüm 
üretelim ki, laiklik ilkesi de, birlik ve bera-
berliğimiz de güçlensin istiyoruz. 

İktidara geldiğimiz ilk günden bu yana 
Cumhuriyetimiz’in temel değerlerine, 
milletimizin beklenti ve taleplerine yöne-
lik hassasiyetlerimizi yitirmeden, ortak 
değerlerimizi ve ortak hedeflerimizi aklı-
mızdan çıkarmadan hareket ediyoruz. Beş 
yıllık icraatlarımız, yaptıklarımızın ve ya-
pacaklarımızın en güzel örneğidir, bir nevi 
teminatıdır. İlk gün niyet okuyuculuğuna 
soyunup gizli gündem uyarısında bulu-
nanlar, geçen beş yılda mahcup oldular, 
tahriklerine karşılık bulamadılar, bayat-
lamış senaryolarıyla baş başa kaldılar. 22 
Temmuz’da milletimiz hem geçen dönem-
deki icraatlarımıza güvenoyu verdi, hem 
de önümüzdeki döneme yönelik vizyonu-
muzu paylaştığını gösterdi. Ancak üzüle-
rek ifade etmeliyim ki, niyet okuyucular, 
gizli gündem çığırtkanları alışkanlıkların-
dan kurtulamadılar. Şunu herkes çok iyi 
bilmelidir: AK Parti hukukun, demokrasi-
nin, laikliğin çerçevesi dışında hiçbir adım 
atmaz, hiçbir gerilimin tarafı olmaz.

Değerli arkadaşlar…

2007 yılına ilişkin ekonomik gerçekleşme-
ler bugünlerde artık netleşmeye başladı 
ve yine, temel göstergelerde milletçe he-
pimizi sevindiren sonuçlar alıyoruz. 2007 
yılında ihracatımız, bir önceki yıla göre 
yüzde 25,3 oranında artış gösterdi, 107 
milyar 154 milyon dolar seviyesine ulaştı. 
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Biliyorsunuz yıl sonu için ihracat hedefi-
miz 100 milyar dolardı, bunun üzerine 7 
milyar dolar daha ekledik ve yılı 107 mil-
yar dolar ile kapattık. Aynı dönemde itha-
latımız da yüzde 21,8 oranında arttı ve 170 
milyar dolar olarak gerçekleşti. 2007 sonu 
itibariyle, Türkiye’nin dış ticaret hacmi, 
277 milyar 141 milyon dolar seviyesine 
ulaşmış durumdadır. Yine bu dönemde, 
cari açığın finansmanında da en etkili ka-
lemlerden olan turizm gelirlerimiz tarihi 
bir seviyeye ulaştı. 2007 yılında turizm ge-
lirimiz 18 milyar 487 milyon dolar olarak 
gerçekleşmiştir. Yine bu dönemde, ülkemi-
zi ziyaret eden turist sayısı da 23 milyon 
341 bin kişiye ulaşmıştır. Türkiye’ye gelen 
turistler arasında, Almanlar 4 milyon 200 
bin turist’le 1. sırada Ruslar 2 milyon 465 
bin turistle 2. sırada, İngilizler 1 milyon 
916 bin turistle 3. sırada, Bulgarlar 1 mil-
yon 240 bin turistle yer almıştır. Dikkat 
ediniz, bu seviyeler, tarihimizde ilk kez 
gördüğümüz, ilk kez ulaştığımız seviyeler-
dir. Turizm alanındaki bu büyük başarıyı 
artırarak devam ettirmekte kararlıyız. Bu 
düşüncelerle, hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyor, çalışmalarınız da başarılar di-
liyorum.
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Değerli arkadaşlar... Hepinizi en kalbi duy-
gularımla selamlıyorum.

Bildiğiniz gibi, geçtiğimiz hafta bakan ve 
milletvekili arkadaşlarımın da katılımıyla 
Almanya’ya resmi bir ziyaret gerçekleş-
tirdik. Bu ziyaretimiz sırasında Almanya 
Başbakanı Sayın Angela Merkel ile ikili 
ilişkilerimiz, Türkiye’nin AB üyelik mü-

zakereleri ile bölgesel ve uluslararası ko-
nuları masaya yatırdık. Bu görüşmelerin 
önümüzdeki dönemde iki ülke ilişkilerine 
yeni açılımlar getireceğini umut ediyo-
rum. Halen 3 milyon civarında insanımız 
Almanya’da yaşıyor. Bu gerçek iki ülke 
ilişkilerini klasik diplomatik standartların 
ötesine taşıyor. Türkiye’deki Alman yatı-

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 12 Şubat 2008
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rımcıların sayısının her geçen gün artma-
sı, dış ticaret hacmimizde Almanya’nın bi-
rinci sırada yer alması, geçen yıl 4 milyon 
200 bin Alman’ın Türkiye’ye turist olarak 
gelmesi gibi birçok sebep ülkelerimizi bir-
birine daha da yakınlaştırıyor. Almanya ve 
Türkiye, birbirini iyi anlaması, yakınlığını 
koruması gereken iki ülke.

Şu bir gerçek ki, vatandaşlarımızın sosyal 
ve ekonomik pozisyonları, Almanya ile 
ilişkilerimiz üzerinde belirleyici bir etkiye 
sahip. Almanya şimdiye kadar verdiği des-
tekle AB ile ilişkilerimizin seyrinde olum-
lu bir rol üstlendi. Sayın Merkel’e bu tutu-
mun devamı yönündeki beklentilerimizi 
aktardık, Türkiye’nin müzakere süreciyle 
ilgili kaydettiği gelişmeleri detaylarıyla 
paylaştık. Bu arada uluslararası terörizme 
karşı ortak hareket etmenin gerekliliğini 
de bir kere daha önemle vurguladık. Git-
tiğimiz ülkelerde Türkiye’nin uluslararası 
meselelere yaklaşımını en güçlü biçimde 
ifade etmeyi gerekli görüyoruz.

Memnuniyetle ifade etmeliyim ki, Türki-
ye, Ortadoğu’dan Balkanlar’a kadar birçok 
bölgede yaşanan gelişmelerde görüşü me-
rak edilen, önemsenen, katkısı istenen bir 
ülke konumundadır. Bu ziyaret kapsamın-
da 44. Münih Güvenlik Konferansı’na da 
ana konuşmacı olarak iştirak ettim. Gerek 
orada yaptığım konuşmada, gerek yaptığı-
mız ikili görüşmelerde, bölgesel ve küresel 
konularla ilgili düşüncelerimizi ifade etme 
imkanı bulduk. Türkiye’nin AB üyeliğiyle 
ilgili beklentilerimizi, Türkiye’nin tam 
üyeliğinin AB’nin geleceği ve dünya barışı 
için ne kadar önemli olduğunu bir kere 

daha vurguladık. Bugün, Avrupa’da yaşa-
yan 5 milyon civarında vatandaşıyla Tür-
kiye, zaten Avrupa’nın önemli bir unsu-
rudur. Avrupa kıtası bugün çok toplumlu, 
çok inançlı, çok kültürlü bir nüfus yapısı-
na sahiptir. Bütün bu farklılıkları bir arada 
yaşatacak insani değerlerin ve medeni 
tecrübenin önemi büyüktür. Türkiye sahip 
olduğu tarihi birikimle AB için çok önemli, 
çok değerli bir ortak olma niteliğine sahip-
tir. Bu gerçeğin AB ideallerinin yaşatılması 
bakımından da mutlaka dikkate alınması, 
hatırlanması gerekmektedir. Almanya’da 
bulunduğumuz süre içinde Türkiye’nin 
dünya barışı için, küresel güvenlik için 
gereken her adımı atmaya hazır olduğunu, 
şimdiye kadar yaptıklarıyla da bunu gös-
terdiğini en açık biçimde ortaya koyduk.

Değerli arkadaşlar...

Pazar günü, Köln’de Almanya’da yaşayan 
vatandaşlarımızla, dernek başkanlarımız-
la bizi çok sevindiren, çok heyecanlan-
dıran bir toplantı gerçekleştirdik. Köln 
Arena’yı dolduran 20 bin civarındaki va-
tandaşımızla kucaklaştık, hasret giderdik. 
Aramızda mesafeler olsa da bu milletin 
bütün fertlerinin birbirine kalbi bir yakın-
lık içinde olduğunu bir kere daha gördük, 
yaşadık. Bu heyecan ve kaynaşma, Türk 
toplumunun dostluk, kardeşlik ve bir ara-
da yaşama iradesini en üst düzeyde ortaya 
koymuştur. Almanya’daki vatandaşlarımı-
zın durumlarıyla ilgili meseleleri de Sayın 
Merkel ile ayrıntılı olarak değerlendirme 
imkanı bulduk. Almanya’daki Türk toplu-
munun konumunun her alanda iyileşmesi 
ve gelişmesi bizi sevindiriyor. Alman-
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ya’daki Türkler Alman toplumuna entegre 
olabildikleri oranda konumlarını gelişti-
riyorlar. Bu yüzden temel yaklaşımımız, 
Almanya’daki soydaş ve vatandaşlarımızın 
Alman sistemine entegre olmaları; “yaban-
cı”, “göçmen”, “öteki” gibi değil, toplumun 
esas unsuru olarak kendilerini görmeye 
başlamalarıdır. 

Almanya’da yaşayan kardeşlerimiz, şim-
diye kadar Almanya’nın kalkınmasına 
katkı sağladıkları gibi, kendi kimlikleri-
ni de korumayı başardılar. Bu vesileyle, 
asimilasyona karşı olduğumuzu, asi-
milasyon ile entegrasyonu birbirinden 
kesin çizgilerle ayırmamız gerektiğini 
orada ifade ettim, burada da bir kez daha 
ifade etmek istiyorum. Entegrasyona 
direnmek, sosyal ve siyasal platform-
da geri planda durmak, üçüncü nesle 
ulaşan Türk kardeşlerimize yarar sağ-
lamaz. Elbette vatandaşlarımız dilimizi 
öğrenecekler, kültürümüzü yaşatacaklar. 
Bununla birlikte iyi eğitim alacaklar, 
kendilerini iyi yetiştirecekler, yaşadık-
ları toplumda aktif ve önemli roller de 
üstlenecekler. Bizim ısrarla vurguladığı-
mız şudur: Entegrasyonun şartı, yaşadığı 
toplumun dilini iyi öğrenmektir. İyi dil 
öğrenmenin şartı ise ana dilini iyi bil-
mektir. Anadilini iyi bilmeyenlerden Al-
mancayı iyi konuşmasını beklemek, dil 
biliminin mantığına terstir.

Almanya’da bazı medya kuruluşları 
Türkçe eğitimi yönündeki beklentimizi 
entegrasyon çabalarına ters bir durum 
gibi algılayarak bazı eleştiriler getiriyor-
lar. Oysa bizim söylediğimiz çok açıktır: 

Almanya’daki Türkler ana dillerini iyi bil-
meli, Almanca’yı da mutlaka iyi konuşur 
duruma gelmelidir. Herhalde hiç kimse, 
kimseden ana dilini unutmasını, ana dilini 
öğrenmemesini isteme hakkına sahip de-
ğildir. Biz, Türk toplumunun Almanya’ya 
entegrasyonuna büyük önem veriyor ve 
bunun için her türlü çalışmaya katkıda 
bulunabileceğimizi söylüyoruz. Türkiye’de 
nasıl Alman dilinde eğitim veren okul-
lar varsa ve yakın zamanda bir Alman 
üniversitesi kurulması planlanıyorsa, 
Almanya’da da hem Türkçe, hem Almanca 
eğitim veren kuruluşlar niçin olmasın der-
ken aynı samimi düşünceyi dile getirdik. 
Bunu farklı noktalara çekmek, kimseye bir 
yarar sağlamaz.

Değerli arkadaşlarım...

Ne yazık ki ziyaretimizin hemen öncesin-
de Ludwigshafen’de 5 tanesi çocuk, 9 insa-
nımızı kaybetmemiz, ziyaretimize ayrı bir 
anlam kazandırdı. Hepimizin yüreği yan-
dı, hepimiz derin acılar yaşadık. Almanya 
ziyaretimizin ilk gününde olay yerine gi-
derek yanan binada incelemelerde bulun-
duk, vatandaşlarımızın acısını paylaştık, 
hastanedeki bazı yaralı kardeşlerimizi zi-
yaret ettik. Pazar günü gönderdiğimiz özel 
uçakla cenazelerimiz Gaziantep’e getirildi. 
Devlet Bakanımız Mustafa Said Yazıcıoğlu 
cenaze sahipleri ve yakınlarına refakat 
etti. Dün Gaziantep’te gerçekleştirilen ce-
naze törenlerinden sonra kardeşlerimizi 
ebediyete uğurladık. Bir kez daha hepsine 
Allah’tan rahmet diliyorum, mekanları 
Cennet olsun…
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Değerli kardeşlerim…

Türkiye’de demokrasinin, hukuk devle-
tinin, özgürlüklerin çıtasını yükseltmek 
yolunda samimi bir gayret içindeyiz. Ama-
cımız, Türkiye’yi Avrupa Birliği standartla-
rına ulaştırmak, demokrasimizi daha ileri 
noktalara taşımaktır. 70 milyonun mesu-
liyetini yüreğinde hisseden, bu ülkenin 
bütün vatandaşlarını adaletle, merhametle 
bağrına basan, bu ülkenin istisnasız bütün 
evlatlarının hukukunu koruyan bir anla-
yışla yolumuza devam ediyoruz. Herkesin 
bahtını açmaktan, her vatandaşımızın yü-
zünü güldürmekten, toplumumuzun her 
kesiminin sorunlarına aynı duyarlılıkla 
yaklaşmaktan başka derdimiz yoktur, ola-
maz. Herkes emniyet içinde olsun, herkes 
güven içinde olsun, herkes demokrasinin, 
temel hak ve özgürlüklerin kazanımların-
dan istifade etsin istiyoruz.

Türkiye geçmişte ne çektiyse kutuplaşma-
dan çekti, gerilimden çekti, ne kaybettiyse 
bundan kaybetti. Artık, demode tartış-
ma konularını tedavülden kaldıralım; 
artık enerjimizi üretime, kalkınmaya, 
büyümeye harcayalım. Dağ gibi aşılmaz 
yükseklikte zannettiğimiz birçok sorun 
incir çekirdeğini doldurmayan kaygılar 
nedeniyle yıllarca ertelendi. Sonuçta bu 
ülkenin evlatları eğitim süreçlerinin, dola-
yısıyla üretim süreçlerinin dışında kaldı, 
rekabetin, kalitenin dışında kaldı. Bütün 
siyasi mülahazaların üzerinde bir hassasi-
yetle söylüyorum ki, yüreklerimizi birleşti-
rirsek aşamayacağımız hiçbir sorunumuz 
yok. Birbirimize inanırsak, birbirimize 
güvenirsek, önyargı duvarlarını aşabilir-

sek, aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. 
Yeter ki, birbirimizi doğru anlamaya çalı-
şalım, yeter ki empati yapalım, kendimizi 
karşımızdakinin yerine koyalım, yeter ki, 
birbirimizin dertleriyle dertlenmeyi başa-
rabilelim. Bakın, güven ve istikrar içinde 
aşılmaz sorunlarımızı aştık, sorunlarımızı 
aştıkça güvenimiz daha çok arttı. Gücü-
müzü birleştirince kaybetmedik, milletçe 
kazandık. 

Değerli arkadaşlar…

TBMM’de hak ve özgürlükler konusunda 
bir adım atıldı diye, samimi kaygılarını or-
taya koyan vatandaşlarımızı hariç tutarak 
söylüyorum, CHP’nin ve onlarla birlikte 
hareket eden medya grubunun nasıl bir 
yaygara kopardığını hep birlikte görüyo-
ruz. Sadece bazı siyasetçiler değil, bazı 
medya grupları da eski alışkanlıklarından 
kurtulamıyor. CHP yanlısı bu grubun gaze-
teleri, ne yazık ki, bir kez daha Türkiye’yi 
bölünmüş, ikiye ayrılmış gibi göstermenin 
gayreti içindeler. Dünyaya “iki Türkiye” 
fotoğrafı vererek, sanal kutuplaşmalar üre-
terek, gerilimi artırarak bir netice alacak-
larını zannediyorlar. Sonra kendi yaygara-
larını yansımalarını delil gösterip, ‘bakın, 
dünya medyası da bizim gibi düşünüyor.’ 
diye manşet atıyorlar. Güya, Türkiye’de 
bir kaos, belirsizlik havası ortaya çıkmış, 
kimse ne yapacağını, ne olacağını bile-
miyormuş. Kimseyi yanıltmayın, dünya 
medyasından işinize geldiği gibi seçerek 
verdiğiniz örnekler, sizin sesinizin yansı-
masıdır. O örnekler dünya medyasının çek-
tiği Türkiye fotoğrafına ait değildir, sadece 
sizin çarpıtarak yansıttığınız fotoğrafa 
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aittir. Öyle olmasa CHP ve yandaşı gazete-
lerin dışarıdan nasıl göründüğünü bütün 
çıplaklığıyla resmeden haberleri de sayfa-
larınızda görme imkanına sahip olurduk. 
Çünkü seçerek sayfalarınıza koyduğunuz 
karelerde siz görünmüyorsunuz. Hadi di-
yelim ki bunu kasten yapmadınız; o zaman 
eğer, dünyanın önemli gazetelerinde CHP 
ve yandaşları olarak nasıl göründüğünüzü 
merak ediyor da bu haberlere ulaşamı-
yorsanız söyleyin, biz size gönderelim. 
Özelleştirmeden vakıflar kanununa kadar 
onlarca konuda CHP zihniyetinin yakla-
şımlarının batıda nasıl istihza ile karşı-
landığını görmüyorsunuz herhalde. Bakın 
o zaman uygar, medeni dünya, bir temel 
hak ve özgürlük konusunda güya rejim 
için endişeye kapılıp yaygara koparan CHP 
yandaşı medyayı nasıl tasvir ediyor, sizi 
nereye koyuyor, görün. 

Türkiye’de bir kaos ve tutarsızlık varsa o 
da bu başlıkları atanların kafasındadır. 
Daha düne kadar, seçim atmosferinin he-
yecanı içinde yandaşınız Sayın Baykal’ın 
başörtüsü sorununu çözme vaadlerini 
manşete taşıyordunuz. ‘Üniversitelerde 
böyle yasak olmamalı.’ diye yazdığınız 
yazıların daha mürekkebi kurumadı. Ne 
oldu da şimdi yaygara koparıyorsunuz? O 
zaman istismar mı yapıyordunuz, istisma-
ra alet mi oluyordunuz? CHP zihniyeti se-
çimlerden önce gerilim siyaseti izledi, 22 
Temmuz’da gereken dersi aldı. Şimdi siz 
de gerilim politikasıyla hareket ediyorsu-
nuz. Hiç mi CHP’nin yaşadıklarından ders 
almıyorsunuz? Sizin aslında başörtüsüyle 
bir derdiniz yok, sadece fırsattan istifade 
başka bir hesabı görmek istiyorsunuz. 

Aslında çıkarlarınızı tehlikede görüyor-
sunuz, yoksa laikliği değil. Bu manşetler, 
yalnızca çıkar kavganızı örtmek için bir 
maske. Tıpkı bazı protesto gösterilerinde 
Cumhuriyetimiz’in kurucusu Atatürk’ün 
Bolşevik Lenin’e meşruiyet kazandırmak 
için istismar edilmesi gibi, siz de laiklik 
üzerinden kendi çıkar kavganıza meşrui-
yet kazandırmanın peşindesiniz.

Her fırsatta Türkiye’yi ikiye bölünmüş gibi 
göstermeye çok heveslisiniz. Soruyorum 
size; demokrasi, tek tip ve tek sesli olmak 
mıdır? Herkes aynı düşünmek, aynı giyin-
mek zorunda mı? Çok seslilik kaos mudur? 
Özgürlükler konusundaki hassasiyetiniz 
sadece işinize gelen konuları mı kapsıyor? 
Eğer bu sorulara gerçekten “evet” diyor-
sanız, korkarım ki siz demokrasiyi yanlış 
öğrenmişsiniz. Sizin düşlediğiniz düzen 
demokrasi değil, düpedüz diktatöryal bir 
rejimdir. Farklı görüşler var, bir tartış-
ma ortamı var diye, kimsenin Türkiye’yi 
bölünmüş gibi göstermeye hakkı yoktur, 
olamaz. Tartışmayı, çatışma gibi gösterip 
demokrasiyi, farklılıkları, özgürlükleri 
kötülemeye; dayatmacılığı, tek sesliliği ve 
yasakları yüceltmeye çalışıyorsunuz. Yap-
tığınız budur. Milletin Meclisi, milletin so-
runlarını çözmek için hukuk çerçevesinde 
bir adım atıyor. Meclis’e güvenmeyenlere, 
millete güvenmeyenlere millet de güven-
mez. Zaten güvenmiyor da. Bakınız bütün 
kamuoyu araştırmalarında en güvenilir-
liği en düşük kurumlar arasında medya 
geliyor. Bir kısım medyanın güvenilmez 
tavırları, milleti küçümseyen tavırları yü-
zünden medyanın genel itibarı da zarar 
görüyor. Kusura bakmayın, Türkiye’de 



153

Yeni Türkiye Vizyonu | Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda-4

herkes görüşlerini söyler, meselelerimizi 
tartışırız. Sonra demokrasinin kuralları 
işler ve işliyor. 

Demokratik düzenlerde kararlar nasıl olu-
şur, bu bellidir. Türkiye’de de işler, beğen-
seniz de, beğenmeseniz de böyle yürüyor. 
Bazı vatandaşlarımızın hassasiyetlerini 
kullanarak, laikliği çıkar kavganıza maske 
yaparak, bizden hiç bir haksız menfaat 
elde edemezsiniz, edemeyeceksiniz. Bo-
şuna uğraşmayın, ortak değerlerimizi 
istismar ederek, insanlarımızı kışkırtarak, 
bir bardak suda fırtına kopararak bir yere 
varamazsınız. Gelin Türkiye’ye de, insan-
larımıza da, demokrasimize de haksızlık 
yapmaktan vazgeçin. Medyamız, siyaset-
çilerimiz bu ülkeyi dünya nezdinde küçük 
düşürmenin değil, bu ülkeyi büyütmenin 
hesabı içinde olmalıdır.

Değerli arkadaşlarım…

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyeliği 
yolundaki kararlılığımız devam etmekte-
dir. Bütün bakanlıklarımızda, bütün ku-
rumlarımızda, Avrupa Birliği mevzuatına 
uyum doğrultusundaki faaliyetlerimiz 
kesintisiz sürüyor. Medyanın gündem 
konuları farklı olsa da, Avrupa Birliği sü-
recindeki çalışmalarımızı aksatmadan de-
vam ettiriyoruz. Son Almanya ziyaretimize 
de Türkiye’nin AB’ye tam üyelik noktasın-
daki kararlılığımız damgasını vurmuştur. 
Meclis Genel Kurulumuz’da görüşülmekte 
olan yeni Vakıflar Kanunu, bu kararlılığı-
mızın örneklerinden biridir. Bilindiği gibi, 
2006 yılının Kasım ayında Meclis’te kabul 
edilen söz konusu kanunun 9. maddesi, 

Cumhurbaşkanı tarafından bir kez daha 
görüşülmek üzere Meclis’e iade edilmişti. 
Ülke gündeminin yoğunluğu sebebiyle, 
Cumhurbaşkanı’nca yeniden görüşülmesi 
istenilen maddeler, ancak şimdi Meclis 
gündemine gelebilmiştir. Esasen, Meclis 
gündeminde görüşülmeyi bekleyen pek 
çok düzenleme vardır. Fakat biz, Avrupa 
Birliği sürecine verdiğimiz önemden dola-
yı, bu kanuna öncelik tanıdık. 

Vakıflar Kanunu çerçevesinde başlatılan 
tartışmaların, neredeyse hiçbirinin kanu-
nun içeriğiyle ilgili olmadığını görüyoruz, 
biliyoruz. Muhalefetin, farklı konuları 
gündemde tutma gibi bir gayreti olabilir. 
Fakat biz, önümüze bakmak, adımları-
mızı sağlam atmak, ülkenin ve milletin 
çıkarlarını korumak zorundayız. Avrupa 
Birliği hedefi bizim en öncelikli konula-
rımızdan biridir, bu süreçte dikkatimizi 
dağıtmamak, ilgimizi kaybetmemek için 
asli gündem maddelerimiz üzerinde yo-
ğunlaşıyoruz. Türkiye, bir takım çevrele-
rin korkularına, vehimlerine göre ritmini 
ayarlayamaz. Türkiye’nin önünde, devlet 
politikası olarak belirlenmiş hedef leri, 
bu hedeflere ulaşmak için de belirlediği 
stratejileri vardır. Bizim yaptığımız, bu 
stratejileri hayata geçirmek, Türkiye’yi asli 
mecrasında daha ileri noktalara taşımak-
tır. Vakıflar Kanunu da, işte bu çerçevede 
gündeme getirdiğimiz konulardan biridir. 
Esasen, bu kanun, sadece Avrupa Birliği 
uyum sürecinin gereği olmanın ötesinde, 
Türkiye’nin de ihtiyacıdır. Bu kanunu ha-
yata geçirmekle, Türkiye olarak, çok yönlü 
kazançlar elde edeceğimize inanıyorum. 
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Değerli arkadaşlarım…

Hükümet olarak özel önem verdiğimiz 
alanlardan biri de ülkemizde bilim ve 
teknolojinin önünün açılmasıdır. Avrupa 
Birliği üyeliğine talip Türkiye’nin sadece 
bilgi tüketicisi değil, aynı zamanda bilgi 
üreticisi bir ülke haline gelmesini hedef-
liyoruz. Sanayileşme sürecine oldukça ge-
riden katılan Türkiye’nin bilgi üretiminde 
aynı gecikmeyi yaşamaması gerekiyor. Ka-
çırdığımız her küresel fırsatın, gerisinde 
kaldığımız her gelişmenin bize fevkalade 
pahalı bir maliyeti var. 

Artık Türkiye, değil uzun vadeli, orta 
ve kısa vadeli programlar belirleyip uy-
gulayamadığı dönemleri geride bıraktı. 
Türkiye’yi geçtiğimiz 5 yılda, daha önce-
ki onlarca yıla denk bir ilerleme ortaya 
koydu. Ekonomik ve sosyal gelişmemizi 
sürdürülebilir kılmamız, ülkemizi reka-
bet ettiğimiz dünya ile yarışabilir hale 
getirmekle mümkündür. Özellikle bilim 
ve teknoloji alanındaki çalışmaları daha 
da ileriye taşıyacak önemli bir düzenle-
meyi hayata geçiriyoruz. Araştırma ve 
Geliştirme Faaliyetleri’nin Desteklenmesi 
Hakkındaki Kanun Tasarısı, Meclis Genel 
Kurulu’nun gündemindedir. Kendi tek-
nolojisini kendisi geliştirmeyen, araştır-
ma-geliştirme faaliyetlerine yeteri kadar 
önem verip kaynak ayırmayan ülkelerin, 
diğerleri karşısında rekabet şansı giderek 
zayıflıyor. 

Biz hükümet olarak, stratejik bir karar ala-
rak, bilimi, teknolojiyi, araştırma-geliştir-
me faaliyetlerini öncelikle geliştirilmesi ge-

reken alan olarak belirledik. Bunun için 25 
yıldır var olmasına rağmen atıl durumda 
bırakılmış olan Bilim ve Teknoloji Yüksek 
Kurulu’nu aktif hale getirdik. Söz konusu 
kurul, yaptığı düzenli toplantılarda aldığı 
kararlar ile ülkemizin bu alandaki çalışma-
larına büyük ivme kazandırmıştır. Genel 
Kurulda görüşülmekte olan Araştırma ve 
Geliştirme Faaliyetleri’nin Desteklenmesi 
Hakkındaki Kanun’un çıkmasıyla, bu alan-
da önemli bir adım daha atmış olacağız. 
Önümüzdeki yıllarda yüz milyarla ifade 
edilecek ihracatımız içinde katma değeri 
yüksek ileri teknoloji ürünlerinin payını 
ancak bu şekilde artırabiliriz. Son beş yıl-
da Ar-Ge çalışmalarına harcanan kaynak 
miktarını, Gayrı Safi Milli Hasılamız’ın 
binde 6’sından, yaklaşık yüzde 1’ine çı-
karmayı başardık. Bu adım, başlı başına 
Türkiye’nin kendi dinamikleriyle bilim ve 
teknoloji üretiminde çağı yakalaması için 
bir devrimdir. Bu kanunun da katkısıyla, 
2013 yılında Ar-Ge çalışmalarına, Gayrı 
safi Milli Hasılamız’ın yüzde 2’sine karşılık 
gelecek 16 milyar dolar kaynak ayırma he-
define ulaşacağımıza inanıyorum. 

Değerli arkadaşlar…

Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son 
verirken, Meclis çalışmalarımızın hayırlı 
sonuçlar doğurmasını diliyor, hepinizi say-
gıyla selamlıyorum. 
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Değerli arkadaşlar, sevgili AK Partili kar-
deşlerim, hepinizi en kalbi muhabbetle-
rimle selamlıyorum. Genişletilmiş İl Baş-
kanları Toplantımız’da sizlerle bir araya 
gelmenin mutluluğunu yaşıyorum.

Bu mutad toplantılarımızı çok önemsiyo-
ruz, zira bu toplantılar vesilesiyle istişare 
mekanizması işliyor, yeni düşünceler or-

taya çıkıyor, partimiz gücüne güç katıyor. 
AK Parti demokratik katılım mekanizma-
larını çalıştırma, demokrasinin kurum 
ve kurallarını işletme noktasında örnek 
alınacak bir uygulama içindedir. AK Parti, 
Türkiye ile birlikte güçlenmeyi şiar edin-
miş bir partidir. Bizler, AK Parti’nin kuru-
luşundan önce şu çok önemli gerçeği fark 

AK Parti Il Başkanları Toplantısı

Ankara | 13 Şubat 2008
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etmiş ve yüksek sesle ortaya koymuştuk: 
Türkiye’de öncelikle yenilenmesi gereken 
alan siyasettir. İnsanların siyaset algısın-
dan tutun da siyasi söylemlere, parti ya-
pılanmalarından siyasi mekanizmaların 
işleyişine kadar siyasetimizin köklü bir 
değişime ihtiyacı vardı. Bizler, bu alandaki 
toplumun büyük değişim talebine cevap 
vermek üzere AK Parti’yi kurduk ve kısa 
zamanda Türkiye toplumu bu partimizi, 
partimizin siyaset ilkelerini bağrına bastı. 
Zira AK Parti’nin siyaset felsefesi mille-
timizin felsefesidir. AK Parti’nin siyaset 
üslubu milletimizin üslubudur. 

Partimizin mevcut partilerden bir parti ol-
masını değil, siyasete soluk getirecek yeni, 
farklı bir siyasetin adresi olmasını istedik. 
En önemlisi partimizin milletimizi bir 
bütün olarak kucaklamasını, herkesin, her 
kesimin taleplerine cevap vermesini iste-
dik. Bunun için uçlarda dolaşan, marjinal 
siyaset yollarına kapılarımızı ta başta ka-
pattık. Zira, zümre siyasetinden, hizip si-
yasetinden Türkiye çok çekti. O siyaset bi-
çimleri, o partiler büyük düşünemeyenler 
için, herkesi kucaklayacak geniş bir yüreğe 
sahip olamayanlar için birer liman olabilir, 
ama biz, kendimizin değil, hasbelkader 
dahil olduğumuz zümrelerin değil bütün 
Türkiye’nin emniyet içinde kurtuluşuna 
kendimizi adadık. Bu kadar kuşatıcı ola-
mayacağımızı, kollarımızı bu kadar açma-
mızın doğru olmayacağını, reel politikaya 
uygun olmadığını bize de söyleyenler çok 
oldu. Ama biz, hiçbir zaman “küçük olsun 
benim olsun” mantığıyla hareket etmedik. 
Gerilimin bir tarafı olmak değil, bütün ge-
rilim alanlarını toplumdan uzaklaştıracak 

bir siyaset mümkündür dedik. Çok şükür, 
Allah yüzümüzü kara çıkarmadı, samimi-
yetimiz karşılıksız kalmadı. AK Parti siya-
sete sadece yeni bir soluk getirmedi, aynı 
zamanda yeni bir siyaset tarzı getirdi.

Toplumun belli bir kesiminin belli bazı so-
runlarına odaklanan, “biz ve diğerleri” şek-
linde ayrım yaparak marjinal kalıplarına 
çekilen bir siyasetin doğurduğu olumsuz 
sonuçlarını çok iyi biliyorduk. Bu yüzden 
toplumumuzun her kesiminin her soru-
nunu siyasetimizin konusu yaptık. Her 
kesimi aynı samimiyetle kucakladık, her 
kesimin her türlü sorununa aynı duyarlı-
lıkla yaklaştık. Adaleti, kalkınmayı, özgür-
lükleri, demokrasiyi belli kesimler için, sa-
dece kendimiz için istemedik. Türkiye’nin 
her bölgesine, her şehrine, toplumun her 
kesimine aynı samimiyetle kucağımızı 
açtık. Biz, enerjimizi belli bazı sorunlara 
teksif edip, umumun sorunlarına bigane 
kalmadık. Adalet isteyeceksek herkes için 
istemek, özgürlükleri genişletecek isek 
herkes için genişletmek durumundaydık. 

Bizler, Türkiye’nin sorunlarının sağlam bir 
siyasi irade ile çözülebileceğini iyi biliyor-
duk. Ekonominin, dış politikanın, sosyal 
politikaların, şehirleşmenin, eğitimin, sağ-
lığın sıkıntılarını biliyorduk. Bu ülkenin 
muazzam potansiyeline tüm varlığımızla 
inandığımız için, bu sıkıntıların ülkemizin 
makus talihi olmadığını da çok iyi biliyor-
duk. İşte AK Parti, siyaset kurumunu bu 
sorunları çözmekle vazifeli olarak görenle-
rin, sizlerin birleştiği bir çatı olmuştur. Bu 
çatı altında bu ülkenin mutluluğuna yaptı-
ğınız katkılardan dolayı hepinize teşekkür 
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ediyorum. Durmadan dinlenmeden, bu 
memleketin en ücra köşesine kadar imarı 
için, inşası için harcadığınız mesailer, üret-
tiğiniz fikirler karşılığını buluyor. 

Değerli arkadaşlar…

Yıllardır şahit oluyoruz, ülkemizde ne yazık 
ki devletimizle milletimizin arasına mesafe 
koymak isteyenler var. Devlet ile milletin 
mesafeli olmasından nemalananlar var. 
Onların kimler olduğunu anlatacak deği-
lim. Yakın zamana kadar, bazen toplumsal 
gelişmenin önüne bürokratik engeller çı-
karılmış, bazen mevzuat böyle buyuruyor 
diye toplum engellenmiştir. Nefesi yetersiz, 
enerjisi kıt siyasetçiler kısa vadeli kazanç-
ları yüzünden ülkenin uzun vadeli men-
faatlerini gözden kaçırmışlardır. Bize göre 
toplumsal gelişmenin önüne engel koy-
manın hiçbir meşru mazereti olamaz. Zira 
sorumluluk taşıyanlar, bu sorumluluğun 
gerektirdiği basireti, feraseti de taşımak 
zorundadır. Siyaset de en üst düzeyde top-
lumsal sorumluluk taşımaktır. Evet, açıkça 
diyorum ki, 70 milyonun hukukundan 
kendini mesul görmeyenler AK Parti çatısı 
altında siyaset yapamazlar. Dolayısıyla, eli-
mizi taşın altına koyduğumuz günden beri 
toplumun bütün meseleleri bizim mesele-
mizdir. Kimsenin, ama kimsenin endişesi 
olmasın, herkes, ama herkes, her kesim em-
niyet ve güven içinde olsun. 

Toplumun ihtiyaç duyduğu umut ve 
güven yerine endişe tüccarlığı yapanlar 
beyhude bir çaba içindedir. Türkiye’yi, 
modernleşme tecrübemizle, tarihi kim-
liğimizle, toplumsal dokumuzla, demok-

rasimizle, hukuk düzenimizle hiç alakası 
olmayan ülkelerle kıyaslayanlar boş yere 
vehim üretiyorlar.O vehimlerin alıcısı, 
müşterisi yoktur. Modern Türkiye Cumhu-
riyeti Devleti kuruluş felsefesine, istiklal 
ruhuna sahip çıkarak Atatürk’ün önümüze 
koyduğu muasır medeniyet yolundaki yü-
rüyüşünü sürdürecektir. Herkesin yaşama 
biçimi, herkesin yaşam tarzı, düşünceleri, 
inançları demokratik, laik ve sosyal bir 
hukuk devleti olan Cumhuriyetimiz’in 
güvencesi altındadır. AK Parti iktidarı, 
her bir vatandaşımızın yaşam tarzının, 
düşüncesinin, inancının teminatıdır, ko-
ruyucusudur. Eğer bazı vatandaşlarımız 
samimi bir endişe içindelerse, onlara da 
açıklıkla ifade ediyorum ki: Siz gerilim ve 
kutuplaşma üretenlere aldırış etmeyin, bu 
ülkede herkesin hakkını, hukukunu koru-
mak bizim öncelikli vazifemizdir. Başınız 
açık ya da kapalı olabilir, hiç fark etmez. 
Sorunlarınız bizim sorunlarımızdır, dert-
leriniz bizim derdimizdir, kaygılarınız 
bizim kaygımızdır. Hangi yönde olursa 
olsun tercihlerinize saygı duyuyoruz, so-
nuna kadar da duyacağız. Sizi anlıyoruz, 
daha iyi anlamaya çalışıyoruz. Ne zaman 
kendinizi, özgürlüğünüzü baskı altında 
hissederseniz açık söylüyorum, bizi daima 
yanınızda bulacaksınız.

Bu ülkede dışlanan, horlanan, ayrımcı-
lık gören her kim varsa, onun sığınacağı 
liman AK Parti iktidarıdır, hukuk siste-
mimizdir, demokratik rejimimizdir. Her-
hangi bir vatandaşımızın gönlünde eğer 
samimi bir gelecek endişesi varsa bu endi-
şeyi gidermek boynumuza borçtur. Kimse, 
kimseyi kendi gibi düşünmeye, kendi gibi 



158

Recep Tayyip ERDOĞAN

yaşamaya, kendi gibi inanmaya zorlaya-
maz. Başını örtenin de, başını açanın da 
güvencesi AK Parti hükümetidir. Hepimiz 
her türlü provokasyonu, her türlü tahriki 
boşa çıkaracak kadar medeni bir ülkenin 
vatandaşlarıyız. AK Parti iktidarının beş 
yıllık icraatları, uygulamaları ortadadır. 
İktidarın ilk aylarında estirilen “gizli 
gündem”, “gizli proje” çığırtkanlıklarının 
belki bir anlamı olabilirdi, ama her türlü 
uygulamasıyla beş yıldır iktidarda olan 
bir partiye bu tür yakıştırmalar yapmak 
gülünçtür. AK Parti merkezi yönetimiyle, 
yerel yönetimleriyle yıllardır Türkiye’ye 
hizmet etmektedir. Kim AK Parti’den bir 
zarar görmüştür, kim AK Partili yönetim-
lerden bir mağduriyet içine girmiştir? AK 
Parti’nin hizmetten başka bir derdi yoktur. 
AK Parti, marjinal bir ideoloji partisi değil-
dir, AK Parti insanımızın huzur ve refahını 
amaç edinmiş bir “hizmet partisi”dir.

Değerli arkadaşlarım...

3 Kasım seçimlerinden, AK Parti’den ön-
ceki Türkiye fotoğrafını bir hatırlayın. O 
fotoğrafın göstereceği en büyük gerçek, 
devlete küsmüş, siyasete olan güvenini yi-
tirmiş, umutlarına kaybetmiş bir milletin 
varlığıydı. Kendilerini milletten ayrı gö-
ren, kendilerini imtiyazlı gören kesimler, 
milletin kendi devletine küsmüş olmasını 
önemsiz bulabilirler. Fakat biz bunu di-
yemezdik, demedik. Biz, devlet ile millet 
arasındaki mesafeyi kaldırmayı siyasetin 
en önemli meselesi olarak gördük. Siyaset 
kurumu, devletle millet arasındaki köprü-
dür. Milletin devletle olan ilişkisi, siyaset 
kurumu aracılığıyladır. Milletin talepleri-

ni değerlendirecek, hizmetini ifa edecek, 
haklarını koruyacak olan kurum siyasettir. 
Demokratik sistemlerde bu olmazsa olmaz 
bir şarttır. Demokratik sistemlerde milleti 
temsil yetkisi taşıyan meclisin iradesi, 
her şeyin üzerindedir. Bu yüzden, siyaset 
köprüsünün sıhhati, sağlamlığı, toplumun 
sıhhatini, sağlamlığını da inşa eden bir 
misyona sahiptir. Eskiden nasıldı? Köprü 
sallanıyordu, kimse emniyet ve güven için-
de değildi. İşte AK Parti, siyaset köprüsünü 
sağlamlaştıran, millet ile devlet arasında 
yeni sağlam köprüler kuran, millete itimat 
telkin eden rolünü bugüne kadar başarıyla 
üstlenmiştir. Bundan sonra da, bu ülkede 
ne kadar hasarlı alan varsa onları gider-
mekte kararlıyız.

Kuşkusuz bütün istişare mekanizmalarını 
açık tutarak sorunlarımızı çözeceğiz. Hiç-
bir zaman “ben yaptım oldu” mantığıyla 
hareket etmeyeceğiz. Çünkü biz sadece AK 
Partililer’in, sadece bize oy verenleri değil, 
bütün toplumumuzun, bütün vatandaş-
larımızın emanetini taşıyoruz. AK Parti, 
sadece AK Partililer’in iktidarı değildir, AK 
Parti tüm milletimizin iktidarıdır. Bu ema-
nete ihanet eden kimse bizim saflarımızda 
siyaset yapamaz. AK Parti’ye oy versin veya 
vermesin biz herkese hizmet etmenin, biz 
herkesin hakkını ve hukukunu korumanın 
mücadelesini veriyoruz.

Değerli arkadaşlar…

İktidarımızın ilk döneminde hep birlikte 
büyük başarılara imza attık. Ekonomik ge-
lişmeler, sosyal politikalar, devletin itibarı 
açısından bereketli bir dönem geçirdik. AK 
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Parti iktidarı Türkiye’yi çağdaş uygarlık 
seviyesine yükseltme yolunda önemli me-
safeler kat etti. Türkiye Cumhuriyeti’nin 
en önemli çağdaşlaşma projesi olan 
Avrupa Birliği’ne ülkemizi yaklaştıran, 
katılım müzakerelerini başlatan, demok-
ratik reformları gerçekleştiren kimdir, 
hangi partidir? Türkiye’nin yönü bellidir, 
Türkiye’nin hedefi bellidir. AK Parti’nin 
Türkiye’yi hangi hedefe doğru taşıdığı, 
hangi istikamette geliştirdiği, büyüttüğü 
bellidir. Halkımızın zihnini bulandıran, 
Türkiye’nin istikametiyle ilgili polemikler 
üreten kesimler bugüne kadar çağdaşlık 
yolunda ne yaptılar, hangi hizmeti ortaya 
koydular, Türkiye’yi çağdaş dünyaya mı 
yaklaştırdılar, yoksa içine kapatarak geri 
kalmaya mı mahkum ettiler? Biz diyoruz 
ki, gölge etmeyin, başka ihsan istemiyoruz. 
Madem çağdaş uygarlık yolculuğumuzda 
bir katkınız, bir desteğiniz olmayacak, bari 
yürüyüşümüze set çekmeyin, vehimler 
üreterek gündemimizi meşgul etmeyin…

İkinci dönemimizde bu başarıyı artıra-
rak devam ettirmek, başarılarımıza ivme 
kazandırmak zorundayız. Zira insanı-
mız, daha iyisine, daha güzeline layıktır. 
Milletimiz, kendisini seveni, kendisine 
hizmet edeni diğerlerinden ayıracak, ödül-
lendirecek ferasete sahip olduğunu her 
fırsatta göstermiştir. 3 Kasım, 28 mart ve 
22 Temmuz seçimleri bunun çok açık bir 
örneğidir.

Eminim ki, önümüzdeki yerel seçimlerde 
de AK Parti’nin hizmet aşkı milletimizden 
en büyük ödül olarak, şeref madalyasını 
hak edecektir. Her defasında hatırlatıyo-

rum. Burada bir kez daha altını çiziyo-
rum. Bu ödül, bu şeref madalyası halka 
hizmetle vazifeli olmaktan ibarettir. Biz 
siyaseti milletimiz için, milletimizle bera-
ber yapıyoruz. Başarılarımızın hiçbirini 
kendi üzerimize zimmetlemiyoruz. Bu ba-
şarıların ülkemizin, halkımızın başarıları 
olduğunu biliyoruz. Kendi adımıza gurura 
kapılmıyoruz. Tabii ki, ülkemizin başarıla-
rıyla onur duyuyoruz. Zira, halkımız artık 
hayata, geleceğe daha olumlu bakıyor.

İnsanımızın özgüveni her geçen gün yük-
seliyor. Sadece içeride değil, yurtdışında 
yaşayan vatandaşlarımızın da özgüveni 
artıyor. Daha önce Paris’ten Melbourne’e 
kadar onbinlerce vatandaşımızla kucak-
laşma imkanı buldum. Yurtdışındaki 
vatandaşlarımız artık muhteşem toplantı-
larla güçlerini birleştiriyorlar, gücümüze 
güç katıyorlar. Gururla ifade ediyorum ki, 
Türkiye’nin büyüme heyecanı yurtdışında-
ki vatandaşlarımızın başını göğe erdiriyor. 
Onların mutluluğunu çok önemsiyorum. 
Zira hepimizin ailesinde yurtdışında 
yaşayan bir parçamız var. Onların kendi 
ülkelerine aidiyetlerinin güçlenmesi, ülke-
lerinin itibarıyla gurur duyması hepimiz 
için çok önemli. Zira, onlar yıllarca yaşa-
dıkları ülkeleri Türkiye ile kıyasladılar. 
Hastanelerini, okullarını, demokrasilerini, 
özgürlüklerini sürekli kıyasladılar. Ama 
artık, Türkiye Avrupa standartlarını adım 
adım gerçekleştiriyor. Avrupa Birliği’ne 
tam üyelik yolunda Türkiye koşar adım 
ilerliyor. Geçtiğimiz günlerde gerçekleş-
tirdiğim Almanya ziyaretinde bu gerçeğe 
şahit olmanın mutluluğunu yaşadım. On 
binlerce Türk vatandaşımızla Köln’deki 
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buluşmamız muhteşemdi. Bir kez daha 
gördüm ki, yurtdışında yaşayan kardeşle-
rimiz de artık güçlü, istikrarlı, itibarlı bir 
ülkenin pasaportunu taşımanın gururunu 
yaşıyor. Biliyorlar ki, güçlü bir Türkiye, 
her zaman onların yanında olacak, onların 
sıkıntılarına da çareler bulacaktır.

Görüyorsunuz, AK Parti siyaseti netice-
sinde Türkiye Cumhuriyeti içeride ve dı-
şarıda itibar sahibi, güçlü bir ülke haline 
gelmiştir. Türkiye artık daha demokratik, 
hukuk ilkelerine daha fazla bağlı, çağın 
gerektirdiği niteliklere daha fazla sahiptir. 
Bazıları bunu ısrarla görmüyor, belki de 
işlerine gelmediği için görmek istemiyor-
lar. Bazıları, milletin başarısını gölgelemek 
istiyor. Doğaldır, eğer gözünü kapatırsan, 
ortalık günlük güneşlik olsa dahi, sen ka-
ranlıkta kalmaya mahkum olursun. Onlar 
için, milletin ne düşündüğünün önemi 
yok, evrensel değerlerin, evrensel tanım-
ların önemi yoktur. Bize göre ise, siyasete 
katılımın artması, siyasetin kendini elit 
sananların oyuncağı olmaktan çıkarılması 
çok önemlidir. Zira yanlışlar milletin eliyle 
giderilmeli, doğrulara milletin eliyle ula-
şılmalıdır. 

AK Parti, yerel yönetimlere, teşkilatına, 
parti içi demokrasiye verdiği değerle bu 
konuda da siyasete öncülük ediyor. Bu 
toplantılarda fikirleri, projeleri, eleştirileri 
masaya yatırıyoruz, doğruya ulaşmak için 
‘istişarede hayır vardır’ düsturunu hayata 
geçiriyoruz. Sizlerin hem kendi illeriniz 
hem de Türkiye için geliştirdiğiniz fikirler, 
projeler bize yardımcı oluyor. Türkiye’nin 
başarısında 81 ilimizin tek tek başarılı 

olduğunu, bu illerimizin başarısında da 
sizlerin ne kadar emeğinizin geçtiğini iyi 
biliyoruz. Teşkilatımıza verdiğimiz değe-
rin karşılığını alıyor olmak bizi çok mem-
nun ediyor. Yerel siyaseti güçlendirmek, 
daha demokratik, daha güçlü bir toplumu 
hep birlikte inşa etmemiz açısından büyük 
önem taşıyor.

Biliyorsunuz Yerel Siyaset Akademi’miz 20 
şehirde eğitim faaliyetlerine başladı. Belki 
de ilk kez bir parti bu düzeyde kapsamlı 
ve sürekli bir eğitim programı gerçekleş-
tiriyor. Yerel siyaseti önemseyen, yerel 
siyasette aktif olmak, ülkeye hizmet etmek 
isteyen kardeşlerimiz bu eğitim program-
larıyla kendilerini daha çok geliştirecek-
lerdir. Her vatandaşımızı siyasetin faal bir 
mensubu haline getirmemiz gerekiyor. Fa-
kat bunu kavga, çatışma zemininde değil, 
ilim, sağduyu ve müzakere zemininde ger-
çekleştirmemiz gerekiyor. Siyaseti, slogan-
lardan kurtarmak, şehirlerimizi mamur 
hale getirmek ancak bilimsel-akademik 
çalışmalarla mümkün olabilir. Sizlerden 
ricam özellikle bu projelere daha çok des-
tek vermenizdir. Bu çalışmalar umarım 
karşılığını bulacak, gelecek yıl yapılacak 
olan yerel seçimlerden de AK Parti ve Tür-
kiye kazançlı çıkacaktır. Bugüne kadar bu 
ülke için yaptığınız çalışmalardan dolayı 
sizlere özellikle teşekkür ediyor, bundan 
sonraki çalışmalarınızda da başarılar di-
liyorum. Sözlerime son verirken, hepinizi 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Değerli arkadaşlarım… Sizleri en kalbi 
duygularımla selamlıyorum. Sözlerime 
başlarken, pazar günü bağımsızlığını 
ilan eden Kosova Cumhuriyeti’ni ülkem 
ve milletim adına kutluyorum. Kosova 
Cumhuriyeti’nin öncelikle Kosova halkına, 
komşumuz Balkanlar’a, Avrupa’ya ve tüm 
insanlığa hayırlı olmasını diliyorum. 

Kosova Cumhuriyeti’ni resmen tanıdı-
ğımızı dün açıkladık. Tarihi ve kültürel 
bağlarımız olan Balkanlar’da huzur ve ba-
rışın ikamesi için Kosova Cumhuriyeti’nin 
başarısı en büyük dileğimizdir. Kosova’nın 
bağımsız bir Cumhuriyet olarak dünya 
sahnesinde yerini alması, Balkanlar’ın 
barış, huzur ve istikrara kavuşması yö-

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 19 Şubat 2008
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nünde atılmış çok önemli bir adımdır. 
Şimdi Kosova halkının, Kosovalı yönetici-
lerin omuzlarında tarihi bir sorumluluk 
olduğunu hatırlatmak istiyorum. Kosova 
içindeki her kesime, her bir vatandaşa 
eşit muamele edilmesi, barış, huzur, istik-
rar, birlik ve beraberliğin korunması her 
zamankinden daha fazla önem arzediyor. 
İnanıyorum ki, Kosova bunu da başaracak, 
bölgesinde demokratik bir ülke olarak gü-
zel bir örneklik oluşturacak, bölgesel barış 
ve istikrara önemli katkılar sağlayacaktır.

Değerli arkadaşlar…

Türkiye olarak Kosova ile tarihi, kültü-
rel bağlarımız, ortak değerlerimiz, ortak 
inançlarımız var. Yüzyıllar boyunca bir 
arada barış içinde yaşamış, komşuluk, ak-
rabalık yapmış iki halk olarak Kosova’nın 
çektiği acıları yüreğimizde hissettiğimiz 
gibi Kosova’nın kalıcı bir barış ve istikrara 
kavuşması da en büyük dileğimizdir. Bu-
güne kadar, Kosova Barış Gücü’ne 750 per-
sonelden oluşan bir taburla destek verdik. 
Yine, bütün kurumlarımız, sivil toplum 
örgütlerimiz ve vatandaşlarımız Kosova 
halkına yardım elini uzatmak için adeta 
yarış içinde oldular. Kosova ekonomisinin 
gelişmesine bugüne kadar katkı sağladığı-
mız gibi bundan sonra da katkı vermeye 
devam edeceğiz. Kosova sorunun barış 
ve diyalog yoluyla çözümü için de yoğun 
diplomatik çaba sarfettik. Bu aşamadan 
sonra, hem Kosova’ya komşu ülkelerin, 
hem de bizzat Kosova’nın, itidali elden 
bırakmayacak, barışı ikame edecek vakur 
bir tavır içinde olmalarını bekliyoruz. Ben 
bütün tarafların gerekli hassasiyetlere aza-

mi derecede özen göstereceğine, bölgesel 
barış ve huzura katkı sağlayacağına inanı-
yorum. Bir kez daha Kosova’nın bağımsız-
lığını kutluyor, Kosova halkını tebrik edi-
yor, dünya için hayırlı olmasını diliyorum.

Değerli arkadaşlar...

Türkiye’nin adaletle kalkınma mücade-
lesi her geçen gün mesafe alıyor. Türkiye 
eksiksiz bir hukuk devleti, muhkem bir 
demokrasi olma yolunda önündeki bütün 
engelleri aşıyor. Belli ağırlıklarından kur-
tulmanın, kronikleşmiş belli tartışmaları 
gündeminden çıkarmanın mücadelesini 
veren Türkiye çağdaş uygarlık hedefine 
doğru yolculuğunu sürdürüyor. “Adalet 
mülkün temelidir.” ilkesi ile “Hakimiyet 
kayıtsız şartsız milletindir.” ilkesi Türkiye 
Cumhuriyeti’nin üzerine inşa edildiği iki 
temel sütundur. Cumhuriyetimiz’in özü 
olan bu felsefeyi geliştirmek, herkesin ada-
let güvencesine kavuşmasını temin etmek, 
bütün vatandaşlarımızın hukuk devletine 
aidiyetlerini güçlendirmek en önemli so-
rumluluğumuzdur. Zira, devlete aidiyetin 
zedelenmesinin faturasını geçmişte ağır 
şekilde ödemiş bir milletiz. Belli bir kesi-
min değil, herkesin ülkesini sevmesi, belli 
bir kesimin değil herkesin ülkesine, mil-
letine, devletine sahip çıkması en büyük 
arzumuzdur. Kuşkusuz önyargıları kırmak 
hiçbirimiz için kolay değildir. Eksiklikle-
rimizi kabullenmek hepimiz için zordur. 
Erdem ve fazilet ise önyargısız olabilmeyi 
başarabilmek, herkesin hukukunun devle-
tin güvencesinde olduğunu kabullenmek-
tir. Türkiye’de siyaset yıllarca korkuluklar 
üretmiş, korkulukların arkasına saklana-
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rak siyaset yapılmıştır. Bu siyasetin fatura-
sını milletimiz en ağır biçimde ödemiştir. 

Slogancı siyaset, hizipçi siyaset, aşırı uçlar 
üreten eski siyaset milleti bir bütün olarak 
kucaklamayı göze alamadığı için bizim 
nesillerimiz büyük acılar çekmişlerdir. 
Toplumdaki gerilim alanları büyük ölçüde 
siyaseti marjinal alanlara hapsedenlerin 
işine gelmiştir. Toplumun tamamını ku-
caklama idealiyle bir merkez partisi olarak 
kurulan AK Parti kendi uf kunu ülkeye 
dayatarak değil ülkemizin ufkunu genişle-
terek Türkiye’ye hizmeti esas almıştır. AK 
Parti, sayısız ideolojik tartışma ile toplu-
mun takatini tüketen, enerjisini toprağa 
gömen, toplumsal barışı zedeleyen siyaseti 
ta baştan reddetmiştir. Bütün toplumla ku-
caklaşmamızın, Türkiye ile birlikte büyü-
memizin sırrı buradadır. Biz, siyaseti, eko-
nomiyi, uluslararası ilişkileri, toplumsal 
ve kültürel konuları birbirinden ayrılamaz 
bir bütün olarak görüyoruz. Türkiye’yi her 
alanda geliştirmenin mücadelesini veriyo-
ruz. Bu yüzden ekonomik kalkınmayı da, 
demokratik reformları da hız kesmeden 
sürdürüyor, halkımızın yaşam standartla-
rını aynı kararlılıkla yükseltmeye devam 
ediyoruz.

Değerli arkadaşlarım…

Türkiye ekonomisinin, 2002 yılı sonunda, 
AK Parti iktidarıyla birlikte girdiği atılım 
süreci, çok şükür, hız kesmeden devam 
etmektedir. Türkiye ekonomisinin ölçeği, 
geride bıraktığımız 5 yıllık dönem için-
de 2 kattan fazla büyümüştür. Türkiye 
ekonomisi, platform değiştirmiş, kulvar 

değiştirmiş, geçmiş 10 yılla, 20 yılla, 50 
yılla kıyaslanamayacak ölçüde sağlam bir 
yapıya kavuşmuştur. Bugün, dünyanın 
hangi ülkesinde, hangi ekonomisinde 
olursa olsun, ekonominin istikrarlı şekilde 
büyümesi için iyimser bakış son derece 
önem arzetmektedir. Çünkü en küçük es-
nafımızdan, en büyük sanayicimize kadar, 
işçimizden çiftçimize kadar ekonominin 
tüm aktörleri, yatırımını, birikimini, üreti-
mini, girişimini, tasarrufunu beklentilere 
göre yapmaktadır.

Beklentiler ne kadar olumlu olursa, eko-
nomi de o kadar olumluya gidecektir. Biz, 
ekonomiye istikrar ve güven kazandırdık 
derken, işte bunu kastediyoruz. Toplu-
mun her kesimi Türkiye’nin kalkınma 
sürecine destek veriyor, geleceğe umutla 
bakıyor, beklentilerini muhafaza ediyor 
ve bunun da karşılığını alıyor. Bu bek-
lentileri olumsuza çevirmek için bugüne 
kadar çok yoğun kampanyalar yürütüldü. 
Geride bıraktığımız 5 yılı lütfen hatırlayı-
nız. Türkiye’nin kaynağı yok dediler, kriz 
çıkacak dediler. Türkiye dalgalanmaları 
kaldıramaz, bu dalgaları aşamaz dediler. 
Kriz için tarih bile verdiler, şu gün, şu 
saatte kriz çıkacak diye hayali senaryoları 
dolaşıma soktular. Çok şükür bu felaket 
tellallarının hiçbirinin dediği çıkmamış, 
Türkiye ekonomisi sapasağlam yoluna de-
vam etmiştir, etmektedir. Bizim politika-
larımız çok belirgin. Bizim hedeflerimiz 
çok açık. Bizim kararlılığımız, bizim di-
siplinimiz artık ispata gerek duymayacak 
şekilde net. Kim bunun tersini söylerse, 
kim, Türkiye’yi karamsarlığa, kötümserli-
ğe sevketmenin gayreti içinde olursa, açık 
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söylüyorum, kaybetmekten başka seçene-
ği yoktur.

Değerli arkadaşlarım…

Şuraya özellikle dikkatinizi çekmek is-
tiyorum: Türkiye’nin, 2002 öncesinde, 
uluslararası yatırımlardan aldığı pay, yıllık 
ortalama 1 milyar dolar. 2003 yılında yeni 
uluslararası sermaye yasasını çıkardık. 
Yatırım ortamını iyileştirmek için yoğun 
gayret sarfettik. Türkiye’de istikrarı, güve-
ni tesis etme noktasında önemli mesafe-
ler kaydettik. Bakın sonuç ne oldu: 2003 
yılında 1,7 milyar dolar. 2004 yılında 2,9 
milyar dolar. 2005 yılında 10 milyar dolar. 
Ve 2006 yılında 20 milyar dolar. Ne oldu 
da Türkiye bu noktaya ulaştı? Türkiye de-
mokratikleşti. Türkiye insan hak ve özgür-
lükleri noktasında ileriye gitti. Türkiye ak-
tif dış politikasıyla dünya genelinde saygın 
bir konuma ulaştı. Türkiye, büyük ölçekli 
bir ekonomi haline geldi. Bunun sonucun-
da da küresel sermaye Türkiye’ye yönel-
meye başladı. Peki 2007’de Türkiye’nin 
çektiği uluslararası yatırım miktarı nedir? 
Bakınız bu rakama dikkatinizi çekiyorum: 
Tam 21 milyar 873 milyon dolar. Tüm 
zamanların rekoru. Hani o, kriz gelecek, 
dalgalanma olacak, şu olacak, bu olacak 
diye ortalığı velveleye verenler var ya… 
Bu rakamı işte onlara ithaf ediyorum. 
Tam 21 milyar 873 milyon dolar. Bunun 
da ülkemize, milletimize hayırlı olmasını 
diliyorum.

Yine bir başka önemli gösterge, geçtiğimiz 
günler içinde OECD tarafından açıklandı. 
OECD, Türkiye’nin, uzun yıllardır 5 olan 

risk kategorisini, 4 olarak değiştirdiğini 
açıkladı. Bakın, puanlama, 0-7 arasında ya-
pılıyor ve Türkiye yıllar boyunca 5 seviye-
sinde takılıp kalmıştı. OECD, Türkiye’nin 
riskinin azaldığını görerek, risk kategori-
sini 5’ten 4’e çekti ki, bu da yine önemli 
bir gelişme, sevindirici bir gelişmedir. 
İhracatımızdaki artışı biliyorsunuz, 106 
milyar dolar seviyesini yakaladık. Turizm-
de yine tarihi bir rekor kırdık ve 2007’de 
18 milyar 487 milyon dolar seviyesine 
ulaştık. Ocak ayında, enflasyonda, bütçe 
gerçekleşmelerinde yine sevindirici geliş-
melere şahit olduk. Bütün bunları alt alta 
topladığınızda karamsarlık değil aksine 
umudun yükseldiği görülür. Bütün bunla-
rı alt alta topladığınızda, güçlü, dayanıklı, 
sağlıklı, korunaklı, büyüyen ve büyüme 
eğilimini muhafaza eden bir Türkiye çıkar. 
Bazıları bu tabloyu yanlış okuyabilirler. 
Bazıları rakamları sevmez, rakamlarla, 
matematikle arası iyi değildir, bu gelişme-
leri değerlendiremez. Ancak, bu tabloya, 
bu gelişmelere, bu büyümeye, ilerlemeye 
rağmen, Türkiye ekonomisine karamsar 
senaryolar çizmek, kusura bakmayın, iyi 
niyetle bağdaşmaz. Buna da kimsenin hak-
kı yoktur, olamaz.

Değerli arkadaşlarım…

Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak 
üzere, gelişmiş ülkeleri etkileyen bir dal-
galanma olduğunu hepimiz biliyoruz. Hiç 
şüphesiz bu dalgalanmanın küresel ölçek-
te, her ülkeye, her ekonomiye etkisi az ya 
da çok olacaktır. Ancak Türkiye, geçmişte 
çeşitli kereler başarıyla geçtiği gibi, bu 
dalgalanmadan da başarıyla geçecektir. 
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Bunu neye dayanarak söylüyorum? Bakı-
nız, bir ülke ekonomisinin sağlamlığını, 
dayanıklılığını, korunaklı, dirençli olup 
olmadığını gösteren veriler vardır. Bun-
ların sadece bir kaçını burada sizlerle 
paylaşmak istiyorum. Bir kere, Türkiye’de 
kamu borçlanması ciddi bir risk olmak-
tan çıkmıştır. Türkiye’de, kamu net borç 
stokunun Gayri Safi Milli Hasılaya oranı, 
2006 yılında yüzde 45 seviyesine kadar 
gerilemiştir. 2007 yılında bunun yüzde 
40’a kadar gerilediğini tahmin ediyoruz, 
o da önümüzdeki günlerde açıklanacak, 
göreceğiz. Bu oran, dikkat ediniz, 2002 
yılında yüzde 78 düzeyindeydi. Yine faiz 
oranlarına bakın. 2002 yılında TL cinsi 
iskontolu yıllık borçlanma faizi tam yüz-
de 62 düzeyinde. Bugün ise, yüzde 16,2. 
2002 yılında dolar cinsi eurobond faizi 
yüzde 10,7. Bugün yüzde 6,3. Borç vade-
leri yine tarihindeki en uzun seviyelere 
ulaşmış durumdadır. Türkiye, iç piyasa-
lardan 2002 yılında ortalama sadece 9 
ay vadeyle borçlanabiliyordu. Bugün ise, 
ihtiyaç duyması halinde tam 33,3 ay va-
deyle borçlanıyor. Kıyas bile kabul etmez. 
Yine borcun kompozisyonuna bakın, 
onun da değiştiğini göreceksiniz.

Türkiye’de bugün, kamu borç stoku içinde 
döviz ve dövize endeksli borçlanmanın 
oranı önemli ölçüde düşmüş, Yeni Türk 
Lirası’nın oranı artmıştır. Artık borcun, 
borç yapısının faizlere ve kurlara karşı 
hassasiyeti azalmıştır. Bir başka önemli 
gösterge Merkez Bankası rezervleri. 2002 
yılında Merkez Bankası rezervleri 26,8 
milyar dolar seviyesinde idi.

Değerli arkadaşlarım…

Bugün Merkez Bankası rezervlerimiz, altı-
nı çizerek ifade ediyorum, 72 milyar dolar 
seviyesine yükselmiştir. Uluslararası Para 
Fonu’na olan borcumuz, 23 buçuk milyar 
dolardan, bugün 6,9 milyar dolara düş-
müştür. Yapısal reformlarımızı da büyük 
bir kararlılıkla gerçekleştirdik, gerçekleş-
tirmeye de devam ediyoruz. Bugün banka-
cılık sektörümüz güçlü, sağlam, sağlıklı bir 
yapıya kavuşmuş durumdadır. Mevduatın 
krediye dönüşüm oranı artmış, bankalar 
artık üretimi, yatırımı fonlar hale gelmiş-
tir. Şimdi bütün bu ve benzeri göstergeler 
neye işaret ediyor? Türkiye, eski Türkiye 
değil. Türkiye ekonomisi, geçmişteki kırıl-
gan ekonomi değil. Türkiye bugün büyük 
ölçekli bir ekonomi, Türkiye bugün küre-
sel ölçekte bir ekonomi, Türkiye bugün kü-
resel ölçekte bir ekonomik oyuncu. Bunu 
Amerikalı görüyor, bunu Avrupalı görü-
yor, bunu Körfez ülkeleri, Afrika, Asya, 
Uzakdoğu görüyor. Bunu dünyanın büyük 
finans kurumları, bankacıları görüyor. 
İşte onun için Türkiye’nin risk kategorisi 
değişiyor. İşte onun için Türkiye’ye gelen 
küresel yatırımlar 22 milyar dolar sevi-
yesine çıkıyor. İşte onun için Türkiye’nin 
ihracatı artıyor, turizm geliri artıyor. Ama 
maalesef, bunu, Türkiye’de görmeyenler, 
daha doğrusu görmek istemeyenler çıkı-
yor. Her ne maksatla yaparlarsa yapsınlar, 
ekonomiye yönelik kötümser, karamsar 
senaryoları çizenler, yanlış yaparlar, yanlış 
yapıyorlar.

Ekonomi bizim önceliklerimiz sıralama-
sında ilk sıralarda yer almıştır ve bundan 
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sonra da böyle devam edecek. Özgürlük-
leri geliştirdikçe, demokrasimiz evrensel 
kriterleri yakaladıkça ekonomimiz daha 
da büyüyecek, gelişecek. Diplomaside ba-
şarılar elde ettikçe, aktif dış politikamızı 
sürdürdükçe ekonomi daha da iyiye gide-
cek. İnsan hak ve özgürlüklerinin kalitesi 
arttıkça ekonomi daha da iyiye gidecek. Ve 
ekonomi büyüdükçe, geliştikçe, ilerledik-
çe, tüm bu alanlar da gelişmeye ilerlemeye 
devam edecek. Onun için mali disiplinden 
asla taviz vermeyeceğiz. Onun için mali 
şeffaflıktan, mali öngörülebilirlikten asla 
taviz vermeyeceğiz. Para politikalarımızda 
kararlılığımızdan asla taviz vermeyeceğiz. 
Türkiye’ye büyük başarılar yaşattık, yaşat-
maya da Allah’ın izniyle kararlıyız.

Değerli arkadaşlarım…

Yine bu vesileyle bir hususun altını çiz-
mek istiyorum: Bakınız, esnaf ve sanat-
karlarımız, bu ülkenin, bu milletin temel 
yapı taşlarıdır. Selçuklular’dan bugüne 
kadar, esnafımız bu ülkenin savunmasın-
dan ekonomik kalkınmasına, eğitimden 
sağlığa kadar hemen her alanda belirleyici, 
yol gösterici, yön gösterici olmuştur. Esna-
fımızın bugünlere nerelerden geldiğini, 
hangi badireleri aşarak geldiğini çok iyi 
biliyoruz. Yıllar boyunca süren belirsiz 
ve yüksek enflasyon ortamından geçtiler. 
Ekonomi politikalarının yap-boz tahtasına 
dönüştüğü günleri atlattılar. İstikrarın bo-
zulduğu, krizlerin ülkeyi dibe çektiği gün-
lerden bugünlere ulaştılar. Siftah dahi ede-
meden kepenklerini kapatmak zorunda 
kaldıkları günlerden bugünlere geldiler. 
Şimdi bugün, ekonominin temel direğini 

yine onlar oluşturuyorlar. Ekonominin 
yaşadığı büyük dönüşümü gerçekleştirme 
noktasında da yine onlar önemli rol oyna-
dılar, oynayacaklar.

2002 öncesinde esnafın hangi şartlarda 
olduğunu hepimiz çok iyi hatırlıyoruz. 
İşbaşına gelir gelmez, esnafımızı rahat-
latmak için çeşitli önlemleri uygulamaya 
koyduk. Sicil affı ile 825 bin tacir, esnaf ve 
sanatkârın yeniden ekonomiye kazandırıl-
masını sağladık. 2002’de yüzde 59 seviye-
lerinde olan esnaf ve sanatkârlarımıza ve-
rilen kredi faiz oranlarını yüzde 13’e kadar 
çektik. Bakınız, 2002 yılında, esnafımıza 
153 milyon YTL kredi verilmiş iken, bu 
miktar 2007 yılı sonu itibariyle 2.7 milyar 
YTL olmuştur. Yani esnafımızın kullandığı 
kredi miktarı tam 17 kat artmıştır. 2002 
yılında 5 bin YTL olan kredi limiti, bugün 
50 bin YTL’ye yükseltilmiş, yani tam 10 
kat arttırılmıştır. 5 yıl önce, Türkiye’de sa-
dece 50 bin 435 kişi kredi kullanabilirken, 
bugün kredi kullanan esnaf sayısı 752 bine 
ulaşmıştır. Bir başka önemli gösterge açı-
lan kapanan işyeri sayısı. Bunun da zaman 
zaman istismar edildiğine şahit oluyoruz. 
Sadece kapanan şirket sayılarına bakar-
sanız, tabloyu eksik görürsünüz. Bakınız, 
2002 kasım ayından 2007 yılı sonuna ka-
dar 918 bin 478 esnaf ve sanatkâr ticari fa-
aliyete başlamıştır. Aynı dönemde 521 bin 
893 esnaf ve sanatkâr da faaliyetine son 
vermiştir. Kapananların açılanlara oranı 
2002 yılında yüzde 96 iken bu oran 2007 
yılı sonu itibariyle yüzde 61’e düşmüştür. 
Sürekli bardağın boş tarafına bakarak, 
doğru analizler yapamayız. Yanlış teşhisler 
ise yanlış sonuçlar doğurur.
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Esnaf ve sanatkârımıza ilişkin hizmetle-
rimizi önümüzdeki dönemde de sürdüre-
ceğiz. Esnaf ve sanatkarlara sağlanan kre-
dileri kademe kademe artıracak, faizleri 
de yine zaman içinde daha alt seviyelere 
çekeceğiz. Vergi ve istihdam yüklerini de 
yine kademeli olarak azaltacağız. Bürok-
ratik işlemleri azaltmak için, 5362 sayılı 
esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları 
kanununda değişiklik yapıyoruz. Yine, 
bu yıl içerisinde esnaf ve sanatkarlarımı-
zın sıkıntılarını bütün yönleriyle ortaya 
koymak için geniş katılımlı bir “Esnaf ve 
Sanatkârlar Şurası” gerçekleştireceğiz. Bu 
şurada da sorunları bütün boyutlarıyla ele 
alacak ve çözümleri de yine birlikte ürete-
ceğiz.

Değerli arkadaşlar…

Konuşmama son verirken başarılı ve 
hayırlı çalışmalar diliyor, sizleri saygıyla 
selamlıyorum.
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Sevgili gençler, değerli arkadaşlarım… Bu 
coşku dolu, heyecan dolu günde hepinizi 
en kalbi duygularımla selamlıyorum. AK 
Parti İstanbul İl Gençlik Kollarımız’ın ger-
çekleştirdiği bu kongrenin teşkilatımıza, 
İstanbulumuz’a ve ülkemize hayırlı olma-

sını diliyorum. Sözlerime başlarken sizleri 
yürekten tebrik ediyorum.

AK Parti siyasetine kattığınız soluk ve he-
yecandan dolayı, memleket meselelerine 
duyduğunuz ilgi ve alakadan dolayı sizleri 

AK Parti Il Gençlik Kolları  
2. Olağan Kongresi

İstanbul | 24 Şubat 2008
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kutluyorum. Özlemlerinizi, heyecanınızı, 
enerjinizi siyasete yansıtmanız, bu ülkeye 
duyduğunuz sevdanın, bu millete duy-
duğunuz sevginin bir tezahürüdür. Sizin 
heyecanınızı paylaşmak, sizinle birlikte ol-
mak, sizinle aynı ufka birlikte koşmak be-
nim için bir mutluluk vesilesidir. Gençlik 
kollarından siyasete başlayan biri olarak, 
sizlerin bu ülkeye ne kadar büyük bir kat-
kıda bulunabileceğinizi çok iyi biliyorum. 

Gençliğini siyasete katamayan, gençliğin 
potansiyelinden faydalanamayan hareket-
ler demokratik rekabette bir adım geriden 
gelmeye mahkumdur. Gençliğine önem 
vermeyen, gençlerinin gelişimini ihmal 
eden ülkeler uluslararası rekabette geriye 
düşmekten kurtulamazlar. Sizler sadece 
geleceğimizin değil, bugünümüzün de 
teminatısınız. Bugünkü varlığınızla, po-
tansiyelinizle üstleneceğiniz roller, yarın 
üstlenecekleriniz kadar önemlidir. Haya-
tın her alanında gençlerimiz aktif olmak, 
öncü rol üstlenmek durumundadır. Yarın-
ki Türkiye, en ücra köyüne kadar sizin gö-
zünüzdeki ışıkla aydınlanacaktır. Allah’ın 
izniyle Türkiye’ye çok büyük hizmetlerde 
bulunacağınıza dair size sonuna kadar 
inanıyorum, sonuna kadar güveniyorum. 

İlk gençlik yıllarımdan itibaren aktif 
siyasetin içinde olduğum için, Türkiye 
heyecanını hep yüreğimde yaşadığım için, 
burada sizin heyecanınıza şahit olmak 
yüreğimi kabartıyor, beni yeniden genç-
leştiriyor. Genciz, çünkü Türkiye ile ilgili 
rüyalarımız var, yarınlara dair büyük heye-
canlarımız var. Genciz, çünkü tüm milleti-
mize yetecek kadar sevgimiz, ülkemizi aya-

ğa kaldıracak kadar sevdamız var. Genciz, 
çünkü değişimden, gelişimden, yenileşme-
den yanayız. Değişemeyen, gelişemeyen, 
dünyada olup bitenleri okuyamayan siya-
setçiler bu ülke gençliğini anlayamazlar. 
Geçmişin karanlık dehlizlerinde kaybolan, 
körü körüne statükoyu korumaya çalışan 
siyasetçiler Türkiye’yi de, dünyayı da anla-
yamazlar.

AK Parti siyaseti gençliğin bu dinamik 
ruhunu temsil ediyor. AK Parti siyaseti 
gençliğin değişimci, aktif ruhunu temsil 
ediyor. Her gün biraz daha genişleyen, her 
gün biraz daha aydınlanan bu yolu ileride 
daha çok genişletecek, daha çok aydınlata-
caksınız. Hayatımızın her nefesini ülkemiz 
için, milletimiz için, insanlığa hizmet için 
harcayacağız. İktidarımızın ilk dönemin-
de, Türkiye’de birçok köklü sorunu çöz-
dük, bazılarının hayal edemeyeceği işleri 
gerçekleştirdik. Bu değişikliğe en iyi şahit 
olan gençlerimizdir, sizlersiniz. Çünkü siz-
ler, hayata siyasetin eskimiş kalıplarıyla, 
dar çerçeveleriyle bakmıyorsunuz. Çünkü 
sizler, yeni dünyanın umut ve heyecanla-
rını, imkan ve kaynaklarını biliyorsunuz. 
Biliyorum ki, siz sevgili gençler, sizin hızı-
nıza yetişecek, hayallerinize ortak olacak, 
hayallerinizi gerçekleştirmeyi mümkün 
kılacak bir yönetimden yanasınız. Siz 
gençler, aidiyetiyle daha çok gurur duya-
cağınız bir Türkiye istiyorsunuz. Yarınlara 
emniyet ve güven içinde yürümek, en-
gellere takılmadan koşmak istiyorsunuz. 
Allah’a şükür ki, bu koşuda beraberiz. Yü-
reklerinizde biriktirdiğiniz coşkuyu, özle-
mi paylaşmak için buradayız, aranızdayız. 
Atatürk’ün gösterdiği çağdaş uygarlıklar 
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seviyesinin üzerine çıkma hedefine her 
birlikte yürüyoruz.

Değerli arkadaşlarım…

Sizin buradaki coşkunuzun, heyecanınızın 
güzel bir mecra bulacağına, Türkiye’nin 
yarınlarının hayır ve bereket taşıyacak bir 
ırmağa dönüşeceğine bütün kalbimle ina-
nıyorum. Bu ırmağın beslendiği kaynak 
medeniyetimizdir. Bu medeniyetin şehir 
olarak tecessüm etmiş hali İstanbul’dur. 
1453’te henüz 21 yaşında olan Fatih Sultan 
Mehmet Han sizler için, bugünkü İstanbul 
gençliği için, bütün gençliğimiz için eş-
siz bir ilham kaynağıdır. İstanbul’dan 
Türkiye’ye bakmak, İstanbul’dan dünyaya 
bakmak büyük bir imkan, büyük bir ayrı-
calıktır. Zira İstanbul, bir medeniyet mer-
kezidir. İstanbul’un üzerinde yükseldiği 
medeniyet, hakka ve halka aşık erlerin hiz-
met anlayışıyla kurulmuş ve yükselmiştir. 
Bu medeniyet ki insanlığa sevgiyi, barışı, 
hoşgörüyü götürmüştür. Bu eşsiz ilham 
kaynağını en iyi biçimde değerlendirmek 
durumundasınız. Geleneksel değerleri, 
bu çağın şartları içerisinde diriltecek, 
aktif hale getirecek, bu değerlere yeni de-
ğerler katacak olan sizlersiniz. Geleneğin 
imkanları ile evrensel değerleri eşsiz bir 
ahenk içinde buluşturacak olan sizlersiniz. 
Evrensel olan ile geleneksel olanı buluş-
turmak, bu ikisinden ülkemize ve dünya-
mıza sıhhat ve esenlik taşıyacak reçeteleri 
yazmak sizin vazifeniz olacaktır. Bilgi 
çağının Türk gençleri tam bir donanıma 
sahip olmalı ki, ülkemiz muasır medeni-
yet hedefinin gerisinde kalmasın. İşte bu 
yüzden kendimizi çok iyi geliştirmeliyiz. 

Tarihi doğru okumalı, aktüel olayları çok 
iyi takip etmeliyiz. Bilgiyi, günübirlik 
hesapların esaretinden kurtarmalıyız. 
Hikmeti, irfanı, basireti, feraseti geliştir-
meliyiz. Bu sevdanızı, heyecanınızı, akılla 
ve bilgiyle desteklemelisiniz. Kalbinizde 
sevgiyi ve bilgiyi harmanlarsanız, bu ülke-
nin umuduna en büyük katkıyı siz yapmış 
olacaksınız.

Dünyanın geleceğini, ülkelerin kaderini, 
devletlerarası ilişkilerin seyrini artık es-
kisi gibi kaba kuvvet belirlemiyor. Bir ül-
kenin kaderini duygusal refleksler, içi boş 
sloganlar da belirlemiyor. İyi bilmeliyiz ki 
itibarın ve iktidarın kaynağı ilimdir, bilgi-
dir, düşüncedir. Siyasi, sosyal, ekonomik 
ve teknolojik değerler üretmek, sadece 
bilgiyle, düşünceyle, tefekkürle mümkün 
olabilir. Siyaseti kuru hamasetten, içi boş 
sloganlardan arındırmak da sizin görevi-
nizdir. Büyük bir ülkeye, şanlı bir millete 
mensup olmanın vakarı içinde kenetlen-
melisiniz. 70 milyon insanımızın daha 
mutlu, daha müreffeh olması için hayaller 
kurmalı, büyük hedeflere kilitlenmelisi-
niz. Bütün ayrımları reddetmeli, öfkeyi 
reddetmeli, dayanışmayı, diyalogu, sağlam 
bir iletişimi esas almalısınız. 

Sevgili gençler…

Türkiye genç bir ülkedir. Nüfusu gençtir. 
Türkiye nüfusunun yarısı 28 yaşın altında-
dır. Bu genç nüfus ülkemizin en büyük di-
namiği, en büyük imkanıdır. Cumhuriyet’e 
sadakatle sahip çıkacak, demokrasiye sa-
dakatle sahip çıkacak, milletimizin birlik 
ve beraberliğine sadakatle sahip çıkacak 
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gençlerimizin çağın bilgisiyle donanması 
şarttır. Cumhuriyetimiz’in kurucusu Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği gibi 
istiklale sahip çıkacak olan gençliğimizin 
istikbalimize sahip çıkması için muhakkak 
en iyi biçimde eğitilmesi gerekir. Üniversi-
telerimiz, liselerimiz, ilkokullarımız dünya 
ile rekabet edebilecek bir donanıma sahip 
olmalıdır. Türkiye’nin kalkınması için 
eğitime verdiğimiz önemi en üst düzeye 
çıkarmamız bu yüzdendir. Eğitime yüzde 
yüz destek kampanyası ile hükümetimiz 
2.5 milyar YTL’yi eğitim hizmetlerine tah-
sis etti. Beş yılda Milli Eğitim camiasına 
268 bin istihdam sağladık. Ülkemizin her 
köşesinde 115 bin derslik yaptık. 555 bin 
bilgisayar gönderdik ve bütün okullarımız 
bilgisayara, internet erişimine kavuştu.

Sevgili gençler… 

Bizim nesillerimiz büyük mahrumiyetler 
içinde büyümüştür. Biliyorsunuz, bizden 
önceki nesiller çok daha meşakkatli gün-
ler gördüler. Okul yıllarımızda ders kitabı 
alamadığı için ödevini yapamayan nice 
örnekler gördük. Yatılı okullar, yurtlar ol-
masa okula gidecek imkanlardan mahrum 
olan nice gençler gördük. Allah’a şükür ki, 
şimdi geçmişle mukayese edilemeyecek 
durumdayız. Her anlamda mesafe alıyo-
ruz. Dile kolay, bugüne kadar 411 milyon 
ders kitabını ücretsiz olarak ilköğretim ve 
ortaöğretimdeki çocuklarımıza ulaştırdık. 
İstedik ki, hiçbir evladımız ders kitabın-
dan mahrum kalmasın. Öğrencinin fakiri-
zengini olmaz dedik ve 1 milyon 48 bin 
öğrenciye burs ve kredi imkanı sağladık.

Bakınız, biz iktidara geldiğimizde Ar-Ge fa-
aliyetleri için bütçeden ayrılan pay dünya 
seviyelerinin çok altındaydı. Binde 6 olan 
bu payı, yüzde 1’e yükselttik, inşallah 2013 
yılında % 2 seviyesine çıkaracağız. Tabi 
mesele sadece bütçeden ayrılan kaynak 
meselesi değil. Bu kaynağın nasıl kullanıl-
dığı, yapılan çalışmaların bize neleri ka-
zandırdığı da çok önemli. Bunları sürekli 
takip ediyoruz, kaynağın verimli kullanıl-
ması için çok dikkatli davranıyoruz. İlk kez 
bizim dönemimizde eğitimin bütçeden al-
dığı pay en yüksek kalem olmuştur. Bunu 
2008 yılında da devam ettirdik. 2008 büt-
çesinde eğitime ayrılan payı, 2002’ye göre 
tam yüzde 207 oranında artırdık. Ülkemi-
ze 39 tane üniversite kazandırdık. 

İnşallah her şehrimizin bir üniversiteye 
kavuşmasını istiyoruz. 5 yılda 5 bin genci-
mizi yurtdışı eğitime göndereceğiz. 5 yılda 
2.5 milyon gencimize istihdam kapıları aç-
tık. Bütün bunlar yeter mi? Hayır yetmez. 
Çok daha ileri kazanımlar, çok daha ileri 
imkanlar sağlayacağız. Çalışarak, üreterek, 
alınteri dökerek, koşarak… Çünkü sizin 
geleceğinizle Türkiye’nin geleceği birdir. 
Sizin kuracağınız mesut, mutlu ailelerde 
inşallah gelecek nesiller yetişecektir. Sizin 
yürüyeceğiniz yollar, atacağınız adımlar, 
yarın bu ülkenin tarihi olacaktır. Bu umu-
du, bu sorumluluğu, yüksek bir dikkatle 
taşıyacağınıza bütün ruhumla inanıyo-
rum. Biz hep yanınızda olacağız. 

Gençlik kollarına, yerel siyasete verdiği-
miz önemle, sizlerin de yürüyüşümüze 
dahil olmanızı istediğimizi, size güvendiği-
mizi ortaya koyduk. Sizden bir şey rica edi-
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yorum. Lütfen bu ülkede daha çok sevgiyi, 
daha çok muhabbeti, daha çok diyaloğu 
artırın. Önyargılardan, hoşgörüsüzlükten, 
iletişimsizlikten, ucuz ve karşılıksız slo-
ganlardan biz çok çektik, siz çekmeyin. Bi-
limle donanın, ilimle donanın, irfanla do-
nanın, sevgiyi yeşertin, muhabbeti artırın, 
üretime, yüksek kaliteye odaklanın. Bunu 
yapın ki, bu ülke iddialarını gerçekleştir-
sin. Bunu yapın ki, anne ve babalarınızın 
rüyaları gerçek olsun. 

Değerli arkadaşlar, sevgili gençler… 

Ülkemizdeki gelişmeleri hepiniz görü-
yorsunuz. Bir atılım içindeyiz. Dünya ile 
rekabet içindeyiz. Avrupa Birliği’ne tam 
üyelik için kararlı bir mücadele yürütüyo-
ruz. İşte ekonomide, dış politikada, sosyal 
politikalarda nereden nereye geldiğimizi 
görüyorsunuz. Biliyorsunuz, hafıza-i be-
şer nisyan ile maluldür. Bazı şeyler ister 
istemez unutuluyor, bazı şeyler unuttu-
rulmak isteniyor. Bakın size bir örnek 
vereyim. Geçtiğimiz hafta çok sert bir kış 
yaşandı, ülkemizin hemen her yerinde 
yoğun kar yağışları yaşandı. Hiç duydunuz 
mu Bolu Dağı tıkandı, araçlar günlerce 
Bolu Dağı’nda mahsur kaldı haberlerini? 
Türkiye’nin iki metropolünü bağlayan 
yolun, biraz kar yağınca kapandığına hepi-
miz defalarca şahit olmadık mı? Ama işte 
görüyorsunuz, yıllarca tamamlanamayan 
Bolu Dağı tünelini hemen tamamladık. Ka-
radeniz Sahil Yolu’nu tamamladık. Binler-
ce kilometre duble yol yaptık. Şimdi bize 
soruyorlar, ne yaptınız diye? İnsaf, rakam-
lardan anlamıyorsunuz, hoşlanmıyorsu-
nuz ama bari böyle dev hizmetleri görün. 

Milletimizin sevincine, refahına ortak 
olun. İşte bu gibi hizmetleri unutturmaya-
cak olan, devam ettirecek olan sizlersiniz. 
Sizin genç ve diri hafızalarınız, bazılarının 
bilgi çarpıtmalarını ayıklayacak, gün yüzü-
ne çıkaracaktır.

Bakın ,  iki  tane tarihi  hedef  olarak 
milletimizin önüne koyduk. 2013 ve 
Cumhuriyetimiz’in 100. yılı olan 2023 tari-
hi. Bu yıllar için belirlediğimiz hedefler var. 
Diyoruz ki Türkiye’yi dünyanın en büyük 
10 ekonomisinden biri yapacağız. Allah’ın 
izniyle bu hedefler gerçek olacak, sizlerden 
ricam şudur, başarısızlığı lügatınızdan çıka-
rın. Yılmayın, engellere aldırmayın, tekrar 
tekrar denemekten bıkmayın.

Değerli kardeşlerim…

Son beş yılda kaydettiğimiz gelişme ve 
büyümenin altında yatan iki önemli 
faktör vardır. Birincisi güven ve istikrar. 
İkincisi de birlik ve beraberlik ruhunu 
güçlendirmemiz. Türkiye, ne zaman birlik 
ve beraberlik içinde kenetlendiyse bü-
yük atılımlara imza atmıştır. Bu ülkenin, 
bu vatanın, bu şehirlerin hasreti ayrılık 
siyaseti değil, nifak siyaseti değil, hizip 
siyaseti değil, zümre siyaseti değil, kavim 
ve kabile siyaseti değil, sınıf ve bölge siya-
seti değil, mezhep ve meşrep siyaseti değil, 
Türkiye’nin özlemi birlik siyasetidir, mille-
ti bir bütün olarak kucaklama siyasetidir. 
AK Parti milletin birlik özleminin bir teza-
hürüdür. AK Parti’nin başarısı, bu birlik ve 
beraberliğin bir sonucudur. Bu anlayışla, 
Türkiye’nin her bölgesini, her şehrini, her 
köyünü aynı ruhla sahiplendik; hiçbir 
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zaman ayrımcılığa tevessül etmedik. Bu-
rada bütün renkler aynı bahçenin çiçek-
leri olarak varlığını sürdürür. Bu anlayış 
Yunus’un anlayışı, Mevlana’nın anlayışı, 
Hacı Bektaşı Veli’nin, Karacaoğlan’ın anla-
yışıdır. Bizim temel felsefemiz, “Yaratılanı 
Yaratan’dan dolayı hoşgörmek”, 70 milyon 
vatandaşımızı aynı samimiyetle kucakla-
maktır. Bu anlayışla Demokratik istikrara, 
Türkiye’nin geleceğine sahip çıkacağız. 

Değerli kardeşlerim…

Bildiğiniz gibi Türk Silahlı Kuvvetleri per-
şembe akşamı Kuzey Irak’ta bulunan terör 
örgütüne yönelik bir kara harekatı başlattı. 
Birlik ve beraberliğimize kast eden terör 
örgütünü toplumdan tecrit etme mücade-
lesini çok yönlü olarak sürdürüyoruz. Her-
kes bilmelidir ki, vatandaşlarımızın can ve 
mal emniyetini, sınırlarımızın güvenliğini, 
birlik ve bütünlüğümüzü korumaktan 
başka bir amacımız yoktur. Silahlı Kuv-
vetlerimiz, ağır kışa ve olumsuz coğrafya 
şartlarına rağmen yeni bir kahramanlık ör-
neği sergiliyor. Bu millet, bu vatan için eş-
siz bir mücadele veren Mehmetçiğimiz’e, 
güvenlik güçlerimize Allah’tan kolaylıklar 
diliyorum. Maalesef terörle mücadelenin 
doğasında şehit ve gazi olmak da var. 
Kahramanca mücadele verirken şehit olan 
askerlerimize Allah’dan rahmet diliyorum. 
Kara kışta güneş doğuran bu aslanlara söy-
leyecek tek söz var:

Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker! 

Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer. 

Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi... 

Bedr’in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi. 

Sana dar gelmeyecek makberi kimler kaz-
sın? 

‘Gömelim gel seni tarihe’ desem, sığmazsın. 

Herc ü merc ettiğin edvâra da yetmez o 
kitâb... 

Seni ancak ebediyyetler eder istiâb.

Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber, 

Sana âgûşunu açmış duruyor Peygamber.

Değerli arkadaşlar…

İstanbul Gençlik Kolları’nı çok önemsiyo-
ruz. Bu yüzden çalışmalarınızı dikkatle 
takip ediyorum. Zira burada benim için iki 
tane çok kıymetli kavramın, iki tane göz-
bebeğimin buluşması var: Bunlardan biri 
İstanbul, biri gençlik. Hep ifade ediyorum, 
İstanbul Türkiye’nin aynasıdır. İstanbul 
Türkiye’nin özetidir. Dolayısıyla İstanbul 
gençliği de Türkiye’nin geleceğinin ayna-
sıdır. Şimdiye kadar yürüttüğünüz sosyal 
faaliyetler beni çok heyecanlandırdı. Dü-
zenlediğiniz salon toplantıları, seminerler 
ve konferanslar sizin bilgiye verdiğiniz 
önemi ve çağı ne kadar iyi takip ettiğinizi 
ortaya koyuyor. Her hafta düzenli olarak 
Ankara’ya yaptığınız ziyaretler de siyaseti 
ve siyaseti yakından takip etmenizi sağlı-
yor. Seçim sürecinde yaptığınız çalışmala-
rı, İstanbul’lu vatandaşlarımıza gönderdi-
ğim 2,5 milyon mektubu ulaştırmak için 
verdiğiniz emeği de minnetle anıyorum. 
Kısa film festivaliyle kendinizi her alanda 
geliştirmeye açık olduğunuzu ortaya koy-
dunuz. Diğer bilim ve sanat alanlarında fa-
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aliyetlerinizi çeşitlendirmenizi diliyorum. 
Beni en çok sevindiren icraatlarınızdan 
biri de gerçekleştirmiş olduğunuz binlerce 
ev buluşmasıdır. Bunu çok önemsiyorum. 
Zira, sohbet, insanlarla yüz yüze olmak 
en güçlü iletişim yoludur. Milli ve manevi 
değerlerimizin tazelenmesi açısından bu 
çalışmanızı çok önemsiyorum. 

Bütün bu yaptığınız çalışmalarda bele-
diyemizle, ilçe teşkilatlarımızla, ilgili ku-
rumlarla olan uyumlu çalışmalarınızdan 
dolayı sizleri tebrik ediyorum. Bu başarı-
larınızdan dolayı il gençlik kolları başka-
nımızı, yönetim ve yürütme kurulu üyele-
rimizi, hepinizi yürekten kutluyorum. Bu 
gibi faaliyetlerin, başarılarınızın artarak 
devamını bekliyorum. AK Parti gençliği, 
her zaman iftihar edeceğimiz, her zaman 
gururla yadedeceğimiz bir gençlik olarak 
Türk siyasetine damgasını vuracaktır. AK 
gençlik, “Kim var?” diye seslenilince, sağı-
na ve soluna bakmadan fert fert “ben va-
rım!” diyen bir gençliktir. AK gençlik, her 
bir ferdi “benim olmadığım yerde kimse 
yoktur” fikriyle sorumluluk üstlenen bir 
gençliktir. Özetle AK gençlik, “zaman ben-
dedir ve mekân bana emanettir!” şuuruyla 
hareket eden bir gençliktir. Bu düşünceler-
le konuşmama son veriyor, hepinize sevgi-
lerimi, saygılarımı sunuyorum.
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Değerli arkadaşlar… Hepinizi en kalbi 
duygularımla selamlıyorum. Sözlerimin 
başında grubumuz adına, hükümetimiz 
adına, milletimiz adına şahadet mertebe-
sine ulaşan Mehmetçiklerimiz’e Allah’tan 
sonsuz rahmet, mahzun ailelerine, yakın-
larına, şehitlerini yüreğine gömen aziz 
milletimize sabır ve metanet diliyorum.

Maalesef terörle mücadelenin doğasında 
şehit olmak da, gazi olmak da var. Ülkenin 
birliği bütünlüğü için, aziz vatan toprak-
ları için, insanımızın huzur ve güvenliği 
için mücadele ederken şehadete ermek, en 
büyük makamdır. Millet olarak, vatan ev-
latları olarak hepimiz büyük bir sınavdan 
geçiyoruz. Gün, yüreklerimizin birliğini, 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 26 Şubat 2008
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beraberliğini, kardeşliğini en üst seviyede 
gösterme günüdür. Gün, bütün provokas-
yonları bertaraf ederek milletçe kenetlen-
me, bütünleşme günüdür. Allah, milletimi-
zin, askerimizin yar ve yardımcısı olsun. 
Bugüne kadar her şehit haberiyle tarifsiz 
acılar çektik. Yürekleri dağlanan şehit an-
neleriyle, şehit babalarıyla, şehit eşleriyle, 
şehit evlatlarıyla birlikte yüreklerimiz 
acıya boğuldu. 70 milyon insanımızın bu 
acısından kendi hain emelleri için bir so-
nuç çıkmasını bekleyenlerin hayalleri hep 
kursaklarında kaldı. Sınır-ötesi operasyon-
larla, terörle mücadelede çok önemli bir 
aşamaya geçtik. Bu süreçte terör örgütünü 
etkisiz hale getirmek ve izole etmek için 
çok boyutlu bir mücadele sürdürüyoruz. 

Türkiye Cumhuriyeti bütün vatan evlatla-
rıyla, yetmiş milyon vatandaşıyla birlikte 
terör ve terörist karşısında yekvücut ol-
muştur. Düne kadar teröre gerekli tepkiyi 
vermeyenler Türkiye’nin bu mücadeledeki 
haklılığını bütün açıklığıyla görmüşlerdir. 
Terörden medet umanlar, terörün çirkin 
yüzüyle başbaşa kalacaktır. Yel, kayadan 
hiçbir şey koparamayacaktır. Milletimi-
zin bütünlüğünü yaralamaya, ülkemizi 
terör eliyle zaafa uğratmaya, evlatlarımızı 
uyuşturucuyla zehirlemeye, halkımızı pro-
vokasyonlarla kamplara bölmeye Allah’ın 
izniyle hiçkimse muktedir olamayacaktır. 
Hükümetimiz, milletimizin yoluna döşe-
nen bütün mayınları temizlemeye kararlı-
dır. Herkes artık şunu çok açık bir şekilde 
görmelidir: Terörle amaçlarına ulaşacakla-
rını sananlar büyük bir yanılgı içindedir. 
Terörle, kan dökmeyle, hukuksuzlukla hiç-
bir hedefe varılamaz. Terör çıkmaz yoldur. 

Türkiye’nin demokrasi içinde, hukuk için-
de çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. 
Bu gerçeği herkesin görmesi ve yanlıştan 
dönmesi gerekir.

Değerli arkadaşlar...

Türkiye’nin sınır ötesi operasyon yapması 
meşru müdafaa hakkının bir sonucudur. 
Her hükümet, her devlet vatandaşlarına, 
topraklarına, hukukuna karşı saldırılara 
karşılık vermek, toplumun güvenliğini 
sağlamak, ülkenin birliğini korumak du-
rumundadır. Türkiye’nin meşru müdafaa 
hakkının gereği olarak terörist unsurlara 
karşı mücadele yürütmesini uluslararası 
toplum gayet iyi anlamış ve anlayışla kar-
şılamıştır. Çok boyutlu olarak sürdürdüğü-
müz diplomasi sonucu, herkes Türkiye’nin 
haklı davasını daha iyi anlamaya başlamış-
tır. Türkiye, uluslararası ilişkilerini hep 
barış ve diyalog zemininde düzenlenmeye, 
geliştirmeye, iyileştirmeye devam edecek-
tir. Türkiye’nin barışçı karakteri bütün 
dünyada çok iyi bilindiği içindir ki, terör 
konusundaki mücadelemiz bugüne kadar 
eşi görülmemiş bir desteğe kavuşmuştur. 
Herkes şunu çok iyi bilmektedir: Bölgesin-
de her zaman barış ve istikrarın savunucu-
su olan Türkiye, bölgesel barış ve istikrara 
kast eden terör örgütüne karşı haklı bir 
mücadele içindedir. 

Türkiye kendi canını yakan ve bölgenin 
huzurunu bozan hiçbir yangına da biga-
ne kalmamıştır, kalamaz. Her ülke gibi, 
Türkiye’nin de kendini savunmaya, vatan-
daşlarının huzurunu, birlik ve beraberli-
ğini bozmaya çalışanları bertaraf etmeye 
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hakkı vardır. Terörle mücadelede temel 
referansımız hukuktur. Hukuk terazisine 
koymadığımız hiçbir adımı bugüne kadar 
atmadık, bundan sonra da atmayız. Evren-
sel hukuka ve değerlere, tabi olduğumuz 
uluslararası anlaşmalara uygun hareket 
ediyoruz. Hukuka uygun hareket etmek 
bizim için bir tercih meselesi değil, bir 
mecburiyettir. Bu noktada verdiğimiz 
mücadele de uluslararası hukuktan doğan 
haklarımızın kullanılmasından ibarettir. 

Değerli arkadaşlar…

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden çı-
kan güçlü iradenin gereği olarak Silahlı 
Kuvvetlerimiz’in Kuzey Irak’taki terör 
kamplarına yönelik hava operasyonları 
yaklaşık iki aydır devam ediyor. Şimdi de 
bir kara operasyonu ile terörü temizlik 
harekatını sürdürüyoruz. Bu askeri ope-
rasyonların şekli, zamanlaması, içeriği, 
devletimizin ilgili kurumlarınca tam bir 
karar birliğiyle belirlenmiştir. Açık ve net 
olarak bir kez daha altını çiziyorum. Bu 
operasyonlar Kuzey Irak’a yönelik olarak 
değil, sadece terör örgütüne yönelik ola-
rak yapılmaktadır. Tek hedefimiz, terör 
örgütüdür. Herkes bunu çok iyi idrak 
etmek zorundadır. Bu süreci ABD ve Irak 
yönetimiyle istişare halinde sürdürüyo-
ruz. Irak yönetiminin sergilediği dirayetli 
ve işbirliğine açık tutum takdire şayandır. 
Stratejik ortağımız ABD’nin istihbarat iş-
birliği konusundaki desteğini de şükranla 
yadetmek istiyorum.

Silahlı kuvvetlerimiz, bölge halkının zarar 
görmemesi için büyük bir hassasiyetle 

hareket etmektedir. Türkiye, her zaman, 
Irak’ın toprak bütünlüğünün, egemenlik 
haklarının mutlaka korunması gerektiğini 
savunmuş, Irak’ın siyasi birliğine büyük 
önem vermiştir. Kuzey Irak’ta yuvalanan 
terör örgütü bizim ülkemiz ve insanımız 
için bir tehdit olduğu kadar Irak için de 
bir siyasal istikrarsızlık unsurudur. Teröre 
yönelik işbirliğimiz, Irak ile yürüttüğümüz 
çok boyutlu ekonomik ve siyasi ilişkilere 
ivme kazandıracaktır. Nitekim, enerjiden 
bütün ihracat kalemlerine kadar ilişki-
lerimiz, ticaretimiz devam ediyor. Keza, 
Irak’ın imarı ve inşası için desteklerimiz 
en zor zamanlarında olduğu gibi bugün de 
devam ediyor, devam edecektir. 

Bakınız, Irak’a mevcut elektrik hattı ile 
yıllık 1.5 milyar kilovat saat elektrik ve-
riyoruz. Özellikle Kuzey Irak için bu hat 
can damarı özelliği taşıyor. Ayrıca Irak ile 
yeni bir elektrik iletim hattı için Enerji 
Bakanlığımız’ın çalışmaları hızla devam 
ediyor. Elektrikte Irak’ın teknik elemanla-
rını eğitiyoruz. Irak’ın komşumuz ve kar-
deşimiz olduğu bilinciğle hareket ediyor, 
Irak’lı dostlarımızla yakın iş birliği sürdür-
meye büyük önem veriyoruz.

Değerli arkadaşlar...

Evet, bu kara harekatının sadece tek amacı 
vardır: Irak’ın kuzeyinde üslenmiş terö-
ristleri etkisiz kılmak ve bölgedeki örgüt-
sel altyapıyı kullanılmaz hale getirmek. 
Ordumuz, sivillerin harekattan olumsuz 
etkilenmemeleri için gerekli bütün has-
sasiyetini göstermektedir. Harekatın şim-
diye kadarki seyri izlenirse durumun bu 
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şekilde cereyan ettiği rahatlıkla anlaşıla-
bilecektir. Askerlerimizin ilerleme istika-
metleri üzerindeki terörist unsurlar saf 
dışı bırakılmaktadır. Harekat ilerledikçe 
tespit edilen çok sayıda terörist barınma 
ve lojistik tesisi, içlerindeki silah, mühim-
mat ve malzeme ile birlikte tahrip edil-
mektedir. Terörist altyapıyı teşkil eden 
doğal ve yapay tüm tesisler, yeniden ona-
rılamayacak şekilde kullanılamaz hale 
getirilmektedir. Sivillerin kullanımında 
olan hiçbir altyapıya zarar verilmemek-
tedir. Ordumuzun, planlanan hedeflere 
ulaştıktan sonra en kısa zamanda yurt 
içine döneceği muhakkaktır. 

Değerli arkadaşlar…

Hükümetimiz, terörle mücadelenin çeşitli 
boyutlarını bir arada ele alan ve birbirini 
tamamlayan adımlar atmaktadır. Ülkemi-
zin ve milletimizin güvenliğini, esenliğini 
tehdit eden terörle mücadelenin diploma-
tik boyutunda aldığımız mesafe, bütün 
açıklığıyla ortadadır. Türkiye’nin terörle 
mücadeledeki haklılığı, uluslararası alan-
da tescil edilmiştir. Buradaki başarının 
arkasında, Türkiye’nin bölgesel barış için 
üstlendiği aktif, müspet rolün önemli bir 
payı vardır. Komşumuz Irak başta olmak 
üzere bölgesel barış ve istikrara verdiğimiz 
destek, mevcut istikrarsızlık ve çatışma 
halinin ülkemiz üzerindeki menfî tesirle-
rini bertaraf etme hususundaki kararlılı-
ğımızı da haklılaştırmıştır. Dış politikada 
Türkiye’nin tarihî misyonuyla mütenasip 
aktif-barışçı tutumumuz, bölgesel ve küre-
sel etkinliğimizi daha da üst seviyelere ta-
şımıştır. Terör örgütünü bertaraf etme isti-

kametindeki kararlı tutumumuzu, terörle 
mücadelenin ekonomik, sosyal ve siyasî 
boyutlarıyla desteklememiz gerektiğinin 
bilincindeyiz. Esasen bu alanlarda, yani 
terörle mücadelenin ekonomik, sosyal ve 
siyasî boyutlarında, bugüne kadar pek çok 
hamle yaptığımız hepinizin malûmudur.

İktidara geldiğimiz 2002 yılı sonlarından 
başlayan demokratikleşme ve ekonomik 
iyileşme süreci, Türkiye’de istikrarsızlaşan 
toplumsal yapıyı istikrara kavuşturmuş, 
devlet-toplum ilişkilerinde evrensel hu-
kuku esas alan önemli kazanımlar elde 
edilmiştir. Bugünkü siyasî atmosferi ve 
hukuk düzeni ile Türkiye, temel insan hak 
ve hürriyetlerini evrensel normlara uygun 
tarzda yaşatabilen bir ülke konumuna 
gelmiştir. Türkiye, üniter devlet yapısını, 
Cumhuriyet’in laik, demokratik, sosyal hu-
kuk devleti ilkelerini muhafaza ederek, bi-
reysel özgürlükleri en üst seviyede hayata 
geçirme kararlılığındadır. Hükümetimiz, 
hak ve özgürlükler alanında toplumdan 
gelen bütün talepler karşısında azamî 
duyarlılığa sahiptir. “Bu ülkede yaşayan 
her bir ferdin özgürlüğü, bizim özgürlü-
ğümüzdür.” ilkesinden hareket eden AK 
Parti’nin temel hedefi, bireysel özgürlükle-
ri evrensel demokratik standartlara kavuş-
turmaktır.

Bir kez daha ifade edelim ki, özgürlüklere 
ve haklara ilişkin algımızın çerçevesini 
çizen ana kavram, Türkiye Cumhuri-
yeti vatandaşlığıdır. Bize göre Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşlığı, toplum-devlet 
ilişkilerinin esas zeminidir. Bu zeminde 
bütün meselelerimizi konuşmak, siyasetin 
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imkânlarını sonuna kadar kullanmak bü-
tün vatandaşlarımızın hakkıdır. Diğer yan-
dan, Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizde 
ekonomik ve sosyal politikalara verdiğimiz 
önem, vatandaşlarımız tarafından çok iyi 
bilinmektedir. Sivil toplum örgütlerimizin 
de desteğiyle önümüzdeki dönemde sosyal 
politika alanında daha etkili çalışmaları 
hayata geçireceğimizi de belirtmek iste-
rim. Bir millet olmanın, kardeş olmanın, 
vatandaş olmanın şuuruyla demokratik 
siyasetin imkânlarını kullanarak çöze-
meyeceğimiz meselemiz yoktur. Türkiye, 
demokratik hukuk devletinin gereklerine 
uygun şekilde, terörle mücadelesini huku-
kun içinde kalarak sürdürecektir. Bu mü-
cadele, topyekûn milletçe yürüttüğümüz 
bir mücadeledir. Bu millete, bu milletin 
her ferdine yakışan, özgür ve müreffeh 
Türkiye ideali için sorumluluk üstlenmek 
ve kendi özgürlüğümüzü başkalarının öz-
gürlüğünde bulmaktır.

Değerli arkadaşlar...

Teröre, teröriste karşı olduğu gibi milli 
değerlerimizi kendi kirli emellerine maske 
kılmak isteyen bütün şer şebekelerine, bü-
tün çetelere karşı eş zamanlı bir mücadele 
yürütüyoruz. Buradaki eş zamanlılığa, 
buradaki kararlılığa özellikle dikkat çeki-
yorum. Tıpkı ekonomik kalkınmamızın 
demokratik kalkınmamızla eş zamanlı 
yürümesi, demokratik hukuk reformla-
rının ekonomik kalkınmamızla paralel 
yürümesi gibi bu ülkenin huzurunu kaçır-
mak isteyen şebekelerle mücadelemiz eş 
zamanlı olarak devam ediyor, devam ede-
cek. Nerede hukuksuz bir alan varsa orayı 

hukuksuzluktan, keyfilikten arındırmak 
bu ülkeye, bu millete en büyük borcumuz-
dur. Kaldı ki, yılların biriktirdiği, yılların 
ertelediği bu sorunların hepsini bütün 
politik mülahazaların, politik hesapların 
üzerinde görüyoruz. 

Değerli kardeşlerim...

Her ülkenin zor zamanları vardır, bu zor 
zamanlar birbirimize inanarak, birbiri-
mize güvenerek, aramızdaki birlik bera-
berliği güçlendirerek atlatırız, atlatıyoruz. 
Yeter ki Türkiye’yi gelecekte çok daha iyi 
seviyelere taşıyacak olan, Türkiye’yi daha 
güçlü, daha kalkınmış, daha ileri bir ülke 
haline getirecek olan adımları atma irade-
mizi kaybetmeyelim. Bu ülkenin her kö-
şesini aynı seviyede kalkındırmak adına, 
gelir adaletini sağlamak adına Türkiye’nin 
kaynaklarını hakça dağıtmak adına geçen 
beş yıl içinde çok şey yaptık. Bundan sonra 
daha fazlasını yapacağız, masamızdaki 
gündem maddelerinin arasında en fazla 
dikkati, gayreti bu konuya gösteriyoruz.

Yola çıkarken dedik ki; bu ülkenin nere-
sinde yaşıyor olursa olsun tek bir vatan-
daşımız bile devletinden, hükümetinden 
umudunu kesmesin, geleceğini karanlık 
görmesin. Çok şükür bugün artık bu ülke-
nin bütün vatandaşları devletine, hükü-
metine umutla bakıyor, derdinin çaresini 
bugün değilse yarın, ama mümkün olan en 
kısa zamanda devletinden, hükümetinden 
alacağına inanıyor. Bu güveni sağlamak, 
bu umudu canlandırmak çok önemli. 
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Bakınız bu ülkede yaşayan insanların ne-
redeyse yüzde 40’ı tarım kesiminde. Yıllar 
yılı yüzüne bakılmayan, problemleri çö-
zülmeyen, nihayetinde çökme noktasına 
gelmiş tarım sektöründe. Göreve geldiği-
mizde kriz şartları nedeniyle köylümü-
zün, çiftçimizin, hayvancımızın ocağında 
yangın vardı. Kötü bir tablo bekliyorduk, 
ama beklediğimizden de kötü bir manza-
rayla karşılaştık. Hemen kolları sıvadık, en 
başta çiftçimizi yeniden ayağa kaldıracak, 
tarlasına, çiftini çubuğuna döndürecek 
acil tedbirleri aldık, borçlarının bir kısmını 
sildik, bir kısmını yeniden yapılandırdık. 
Teşvik uygulamasını derde çare olacak şe-
kilde yeniden düzenledik canlandırdık. En 
önemlisi tarlalarda, çiftliklerde, meralarda, 
ağıllarda, seralarda toprağa ekilen ürünler-
le birlikte umudu yeniden yeşerttik. 

Uyguladığımız akılcı ve gerçekçi politika-
larla bugün Türk tarımı hayata dönmüş 
durumdadır. Bir çok alanda çok önemli 
gelişmeler yaşanıyor, bütün olumsuz iklim 
şartlarına, kuraklığa, sel baskınlarına rağ-
men çok sevindirici bir gelişme trendi ya-
kalamış durumdayız. Beş sene önce göreve 
geldiğimizde Türkiye’nin tarım üretimi 
ihracatı 3 milyar 996 milyon dolar iken, 
2007 sonu itibariyle bu rakam 11 milyar 
350 milyon dolar seviyesine yükselmiştir. 
Üç kat artış var, tarımın yeniden nefes 
almaya başladığının bundan açık bir gös-
tergesi olur mu?

Biliyorsunuz geçen sene yakın tarihte 
neredeyse benzerini hiç yaşamadığımız 
bir kuraklık felaketine maruz kaldık. Çift-
çimiz, köylümüz bu durumdan olumsuz 

etkilendi. Ama biz, geçmiş yönetimler gibi 
arkamızı dönmedik, tarım üreticimizi bu 
derdiyle baş başa bırakmadık. İmkanları-
mız neyse yardıma koştuk, kuraklıktan za-
rar gören tam 545 bin çiftçimize 264.5 mil-
yon YTL ödeme yaptık. Ziraat Bankası’na 
ve Tarım Kredi Kooperatif leri’ne borçlu 
olan çiftçilerimizin borçlarını bir yıl sü-
reyle erteledik. Çünkü bugün hükümet bu 
ülkenin bütün sektörleriyle olduğu gibi 
tarım sektörüyle de beraber yaşıyor, ora-
daki sıkıntıyı kendi sıkıntısı gibi görüyor. 
Henüz sıkıntılar bitmiş değil, ama özellikle 
ekonomisi tarıma ve hayvancılığa dayalı 
bölgelerimiz başta olmak üzere Türk ta-
rımını ayağa kaldıracak bütün adımlar 
atılıyor, atılacaktır. Tarımımızın kalkınma-
sını sadece bugünümüz açısından değil, 
geleceğimiz açısından da hayati derecede 
önemsiyoruz. 

Değerli arkadaşlar...

İfade ettiğim gibi tarım sektörümüzü daha 
etkin, daha verimli hale getirmek için hü-
kümet olarak büyük gayret sarf ediyoruz, 
gerektiğinde elimizdeki imkanları da sonu-
na kadar zorluyoruz. Bu çerçevede sizlerin 
aracılığınızla çiftçilerimize buradan bir 
müjde vermek istiyorum. Bildiğiniz gibi, 
çiftçilerimizin gübre ihtiyacını zamanında 
temin etmeleri için ayırdığımız mazot ve 
gübre desteklerini iki taksit halinde ödü-
yorduk. Bu yıl çiftçilerimizin ihtiyaçlarını 
gözeterek ödemeleri öne çekiyoruz, mazot 
ve gübre destekleme ödemelerini Mart 
ayında bir defada yapacağız. Hayvancılık 
ve hububat primleriyle birlikte Mart ayın-
da üreticilerimize ödenecek toplam rakam 
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1 milyar 840 milyon YTL olacaktır. Daha 
önceden doğrudan gelir desteğini kaldırdı-
ğımızı açıklamıştık, tarımsal desteklemede 
teşvik verimliliğini arttırmak amacıyla 
yürüttüğümüz çalışmalar devam ediyor. İn-
şallah bu çalışmalar neticesinde, doğrudan 
gelir desteklerindeki aksaklıkları gideren, 
verimliliği esas alan, bölgelerarası adaleti 
gözeten ve uluslararası taahhütlerimizle 
uyumlu bir uygulama yapısına ulaşacağız.

Önemle üstünde durduğumuz konular-
dan biri de çiftçimizin gübre ihtiyacıdır. 
Ülkemizde yılda 5,5 milyon ton gübre kul-
lanılıyor. Bu miktarın 3 milyon tonu ithal, 
kalan miktarın ise hammaddesinin yüzde 
90’ı ithaldir, büyük ölçüde dışa bağım-
lıyız. Bunu değiştirmek durumundayız. 
Ülkemizin gübrede dışa bağımlılığını en 
aza indirmek için çalışmalarımız devam 
ediyor. Son olarak, İran’ın özelleştirme 
kapsamına aldığı 10 çeşit gübre üreten en 
büyük gübre fabrikasına tarım kredi koo-
peratifimizin iştiraki olan GÜBRETAŞ yüz-
de 50 oranında hissedar olmuştur. Toplam 
değeri 685 milyon dolar olan bu işletme-
nin 4,5 milyon ton yıllık üretim kapasitesi 
mevcut olup, şu an üretim kapasitesi 2,5 
milyon tondur. Mayıs ayından itibaren bu 
fabrikadan ülkemize yılda 1,3 milyon ton 
gübre ithalatı gerçekleştirilecektir. Böyle-
ce ülkemizin uluslararası piyasada gübre 
tekellerine ve spekülatörlere karşı eli güç-
lenecektir.

Değerli arkadaşlar...

16 yıl önce bu gün Yukarı Karabağ’da bü-
yük bir katliam yaşandı. Ermeniler, Hoca 

Ali’de 613 kardeşimizi katletti bu menfur 
olayın yıl dönümünde hayatını kaybeden 
kardeşlerimizi birkez daha rahmetle anı-
yor, Ermenistanıda bu haksız işgali derhal 
son vermeye çağrıyorum. Sözlerime son 
verirken aziz milletimize barış, huzur dolu 
günler diliyorum. Şehitlerimizi bir kez 
daha rahmetle anıyorum. Zor kış şartların-
da büyük bir kahramanlık örneği sergile-
yen Mehmetçiğimiz’e Allah’tan kolaylıklar 
temenni ediyorum ve diyorum ki:

“Mehmedim sevinin başlar yüksekte

Ölsek de sevinin eve dönsek de

Sanma bu tekerlek kalır tümsekte

Yarın elbet bizim elbet bizimdir

Gün doğmuş, gün batmış ebed bizimdir.”

Sizleri sevgiyle, muhabbetle selamlıyo-
rum.
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Sevgili gençler, sevgili AK Partililer… Hepi-
nizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. 
Kongremizin partimize, ülkemize, gençli-
ğimize hayırlı olmasını diliyorum. Başkent 
Ankara’ya yakışan bir kongre gerçekleştir-
diğiniz için sizleri, Ankara Gençlik Kolları 

Teşkilatımızı yürekten tebrik ediyorum. 
Kongre vesilesiyle sizlerle beraber olmak-
tan dolayı, sizin heyecanınıza ortak olmak-
tan dolayı büyük mutluluk duyuyorum. 
Baharın bu ilk günlerinde bahar ile birlik-
te tazelenmeyi, yenilenmeyi diliyorum.

AK Parti Il Gençlik Kolları 
Olağan Kongresi

Ankara | 2 Mart 2008

3 Şubat 

2008 | 

ANKARA
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Bahar, tabiatın dirilişini müjdeler. Siz AK 
Parti gençliği de Türkiye’nin dirilişini, can-
lanışını, değişimini müjdeliyorsunuz. Sizi, 
anne babalarınız adına, geleceğimiz adına, 
yetmiş milyon insanımız adına yürekten 
selamlıyorum. AK Parti gençliği, şimdiye 
kadar gerçekleştirdiği kongrelerde sergi-
lediği demokratik olgunlukla Türkiye’nin 
geleceğinde siyasetin istikametini tayin 
ediyor. Gelecek, Allah’ın izniyle sizindir, 
gençliğimizindir. Sizler sadece geleceğimi-
zin değil, bugünümüzün de teminatısınız. 
Bugünkü varlığınızla, potansiyelinizle üst-
leneceğiniz roller, yarın üstlenecekleriniz 
kadar önemlidir.

Hayatın her alanında gençlerimiz aktif ol-
mak, öncü rol üstlenmek durumundadır. 
Geçen hafta İstanbul gençlik kollarımızın 
kongresinde aynı heyecana, coşkuya ta-
nıklık ettik. Bugün, burada, başkentte aynı 
coşkuya, aynı umuda şahit oluyoruz. Genç-
liğimizin AK Parti’ye teveccühü, bizleri zi-
yadesiyle memnun ediyor. Çünkü, siyaseti 
gençleştiren AK Parti’dir. Gençleri umut-
suzluk girdabından çıkaran AK Parti’dir. 
Siyaseti karakıştan çıkaran ve bahara 
erdiren AK Parti’dir. Gençlik kongreleri-
mizin, burada olduğu gibi, demokrasinin, 
sevginin, saygının, dayanışmanın adresi 
haline gelmesinden büyük memnuniyet 
duyuyorum. Yakın zamana kadar Türk 
gençliğine hamaset ve slogandan başka bir 
şey vermeyenler, partilerin gençlik organ-
larını siyasi partilerin bekleme odası gibi 
görenler gençliğe güvenmeyenlerdir.

AK Parti, daha işin başında Türkiye’de si-
yaseti gençleştirerek yola koyulan bir siya-

si harekettir. AK Parti için Gençlik Kolları 
Teşkilatı gençlerin siyaset yapmayı bekle-
dikleri bir bekleme odası değil, gençlerin 
fiilen siyasete katıldıkları bir mekanizma-
dır. Biz sizleri yedek kulübesinde değil, 
ilk onbirde görmek istiyoruz. Çok şükür 
bugün partimizin her kademesinde genç 
arkadaşlarımız görev yapıyor, sorumluluk 
üstleniyor. Zira biz gençliğe güveniyoruz. 
Gençlerin dinamizmini, heyecanını, coş-
kusunu siyasete yansıtamayan hareketler 
geriye gitmeye mahkumdur. Sizler siyase-
te gerginlik yerine heyecanı, kavga yerine 
kardeşliği taşıdınız. Sizler, kongrelerinizi 
asık suratlarla, çatık kaşlarla değil, güler 
yüzünüzle, tatlı dilinizle gerçekleştirdiniz. 
Sizlerin o temiz, saf yüreklerine de bu ya-
kışırdı. Hem Ankara’da hem İstanbul’da, 
Türkiye’nin dört bir tarafında böyle başa-
rılı gençlik kolları teşkilatına sahip olmak, 
partim ve ülkem adına beni son derece 
mutlu ediyor. Çünkü Ankara ve İstanbul, 
bizim diğer şehirlerimizin öncü teşkilat-
larıdır. Bu demokratik olgunluğunuzdan, 
bu vakur duruşunuzdan dolayı hepinize 
teşekkür ediyorum.

Değerli arkadaşlar, sevgili gençler…

Cumhuriyetimiz 85 yaşında. Ülkeler ta-
rihi açısından, devletler tarihi açısından 
bakacak olursak, genç bir devlete sahibiz. 
Üzerinde yaşadığımız coğrafya, ataları-
mızdan tevarüs ettiğimiz tarihi birikim 
bize muazzam imkanlar bahşediyor. Bu 
muazzam imkanı cumhuriyetimizin genç-
liğiyle, dinamizmiyle birleştirebilirsek, 
bizi o zaman kimse tutamaz. Hep söyleni-
yor, Türkiye büyük bir genç nüfus oranına 
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sahip. Son açıklanan nüfus verilerine göre 
nüfusumuzun yarısı 28 yaşın altında. 
İşte bu gençliğin enerjisini, atılımını, ce-
saretini doğru bir şekilde kullanmamız 
gerekiyor. Çok büyük bir nimeti hakkıyla 
değerlendiremezsek, o artık külfet olur. 
Türkiye, ne yazık ki yıllarca zengin imkan-
larını değerlendiremedi. Türkiye, zayıf yö-
netimlerin elinde yıllarca genç enerjisini 
kuvveden fiile çıkaramadı. Gençlerimiz, 
eğitimde, mesleki eğitimde, istihdamda 
haksız rekabetlere maruz bırakıldı. Enflas-
yon, işsizlik, ekonomik durgunluk, dünya 
ile rekabet edememek en çok gençlerimizi 
etkiledi. Bütün bunlar, hep gençlerimizin 
önünü tıkadı, gençlerimizin dünyanın 
diğer yerlerindeki yaşıtlarıyla eşit şartlar 
altında rekabet etmesine engel oldu. Genç-
lik hakkında konuşan herkes genç nüfusa 
güvendiğini söyledi, nutuklar atıldı ama, 
genç nüfus için, Türkiye’nin geleceği için 
yapılması gerekenler yapılamadı. 

Allah’a şükürler olsun, ülkemiz son 
dönemde büyük bir dönüşüm yaşıyor. 
Gençlerimiz yeniden umut ve heyecanla-
rına kavuştu. Türkiye’ye güven tazelendi, 
yönetime güven tazelendi. Gururla ifade 
ediyorum ki, bugün en çok da siz gençler 
Türkiye’ye, Türkiye’nin ilerleyişine inanı-
yorsunuz. Bunu görmekten büyük bahti-
yarlık duyuyorum. Göreve başladığımızda 
181 milyar dolar olan milli gelirimizi şim-
di 489 milyar dolara çıkardık. 500 milyar 
dolar sınırına ulaştık. Biliyorsunuz, eko-
nomimiz bizim dönemimizde dünyanın 
en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri 
olmuştur. Sadece ekonomimiz büyümedi, 
umutlarımız büyüdü, güvenimiz büyüdü, 

istikrarımız büyüdü, itibarımız büyüdü. 
Sadece ekonomimiz büyümedi, demokra-
simiz gelişti, hukuk devletimiz gelişti. Özel 
sektörümüz gelişti, rekabet gücümüz arttı.

Elde ettiğimiz güven ve itibar sayesinde 5 
yılda 2,5 milyon gencimize iş kapısı açtık. 
36 milyar dolardan aldığımız ihracatımı-
zı neredeyse 3 katına, 107 milyar dolara 
çıkardık. Enflasyon tek haneli rakamlara 
indi, faiz oranları rekor düzeyde düştü. 
Bütün dünyada ülkemizin itibarını zedele-
yen Türk lirasının sonundaki sıfırlar artık 
yok. Türkiye artık bir güven ve istikrar 
ülkesi oldu. Güven ve istikrardan kastım 
sadece ekonomik gelişme değildir. Sosyal, 
kültürel ve siyasal anlamda da güven ve 
istikrar ülkesiyiz. Genç insanın en çok 
ihtiyaç duyduğu şey özgüvendir, emniyet 
duygusudur, geleceğe dair umut taşımak-
tır. Genç insan, ülkesinin uluslararası are-
nadaki gücünü doğrudan hisseder. Genç 
adam, geleceğini görebildiği kadar hayal 
kurar. Biz uçsuz bucaksız hayallerinizin 
gerçekleşmesi için siyasetteyiz. İşte siya-
seti gençleştiren, umutlarımızı tazeleyen 
iktidarımızın en büyük başarısı budur. 
Elbette, bu başarıları sağlamak, bugünlere 
gelmek kolay olmadı. Yüksek zirvelerden, 
dar geçitlerden aşmamız gerekti. Allah’a 
şükür ki, bu yolculuğumuzda siz gençleri-
miz hep yanımızda oldunuz.

Değerli arkadaşlar…

Nüfusunun ağırlığı gençlerden oluşan bir 
ülkede, eğitim için yapılan harcamalar, 
çalışmalar büyük önem taşıyor. Bakın, 
cumhuriyet tarihinde ilk defa bütçeden 
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eğitim için ayrılan payı en yüksek sevi-
yeye çıkardık. Kamuda kullanılan kad-
roların yaklaşık yüzde 50’si öğretmen 
atamalarına ayrıldı. 115 bin yeni dersliği 
eğitime kazandırdık. Eğitimdeki en bü-
yük çağdaşlaşma hamlesini yapan AK 
Parti iktidarı okullarda bilgisayar çağını 
başlattı. Türkiye genelinde 555 binden 
fazla bilgisayarı okullara gönderdik. Ders 
kitabı olmayan öğrencimiz kalmasın 
dedik. Çocuğuna ders kitabı temin ede-
memenin acısı, hiçbir anne babanın yü-
reğine kök salmasın istedik. 411 milyon 
ücretsiz ders kitabını ilk ve orta öğretim 
kurumlarında okuyan öğrencilere dağıt-
tık. 39 tane yeni üniversite açtık. Bakın, 
bu sene yurtdışına master ve doktora için 
giden öğrenci arkadaşlarımızın sayısı 
1000’i aştı. İnşallah bu rakamı bu 5 yıl 
içinde 5000’e çıkaracağız. Üniversitesi 
olmayan sadece 9 tane ilimiz kaldı. Bütün 
illerimiz üniversiteye kavuşacak. Bunu 
istemeyenler var. Diyorlar ki hali hazırda 
üniversiteden mezun olan bir sürü genç 
var. Bunu diyenler, Türkiye’nin değişen 
perspektifini anlamakta güçlük çekiyor-
lar. Ekonomi nasıl ilerliyorsa, yatırımlar 
nasıl artıyorsa, elbette her şehrimize 
üniversite de gidecek. Nasıl duble yol gi-
diyorsa, nasıl doğalgaz gidiyorsa, üniver-
site de gidecek. KÖYDES ile memleketin 
bütün köylerine yol ve su götürüyorsak, 
elbette şehirlerimize üniversite de kuru-
lacak. Fakat onların mantığı ne yazık ki 
böyle çalışıyor. Türkiye’yi eski Türkiye 
zannediyorlar. Üniversitelilik bir imtiyaz 
değil, bir gerekliliktir. Bu ihtiyacı karşıla-
mak, çağdaşlığın da bir gereğidir.

Değerli arkadaşlar…

Ben bu ülkenin gençlerinde, önemli yete-
nekler, kıymetli bir potansiyel olduğunu 
biliyorum. Zira bu topraklar, büyük şahsi-
yetleri, büyük bilgeleri yetiştirdi, yine ye-
tiştirecektir. Denemekten, hata yapmaktan 
korkmayın. Hatalarınızdan ders almayı 
da unutmayın. Geçmişinizi unutmayın, 
geleceğinize de sahip çıkın, yenikliklere 
açık olun. Ülkenize sahip çıkın, hiçbir 
gelişmenin ülkenize olan aidiyetinizi zede-
lemesine asla izin vermeyin. Biliyorum, bu 
ülkenin gençlerinin vicdanlarını sızlatan 
olaylar olabiliyor. Fakat siz özgürlükten 
yana olmaya devam edin. Siz kardeşliği 
yüceltmeye devam edin. Siz, muhabbeti ar-
tırmaya, diyaloğu zenginleştirmeye, sizin 
gibi düşünmeyenlerden de öğrenmeye ve 
onları anlamaya devam edin. Soruna değil 
çözüme ortak olun. Sorunlarımız olacak-
tır, ailemizde, işimizde, ülkemizde sorun-
lar olacaktır. Sorunlarınızın sorumluluk-
larınızın önüne geçmesine izin vermeyin. 
Tek derdiniz Türkiye olsun. Türkiye ile 
öyle bir dertlenin ki, ‘bir derdim var, bin 
dermana değişmem’ düsturu, gönüllerini-
ze taht kursun.

Değerli arkadaşlar…

Bizim gençlik tasavvurumuz budur. Çok 
şükür, AK Parti gençliği, AK Gençlik bu 
tasavvura uygun bir gençliktir. Sizlerin 
çalışmalarınızı yakından takip ediyorum. 
Yaptığınız işlerin ne kadar doğru oldu-
ğunu, yaptığınız işleri ne kadar doğru 
yaptığınızı görüyor seviniyorum. Siyaseti 
yakından takip ediyorsunuz. Milletvekili, 
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bakan ve MKYK’de görevli arkadaşları-
mızla yaptığınız toplantılar, onların dene-
yimlerine verdiğiniz önemi gösteriyor. Ak 
elçiler olarak 22 Temmuz seçimlerinde 
gösterdiğiniz azim ve çaba için teşekkür 
ediyorum. Konya’ya, Çanakkale’ye, şehit 
ailelerine, huzur evlerine yaptığınız zi-
yaretleri çok önemsiyorum. Vaktiniz ve 
gücünüz varken bu tip sosyal hizmetleri 
artırın. Bir tebessümün dahi büyük önem 
taşıdığını unutmayın. Sizlerin bu başarı-
ları, bizim yüreğimize su serpiyor. Sizin 
siyasete katılımınıza, aktif roller üstlenme-
nize önem veriyoruz. İnanıyorum ki AK 
Parti gençliği, her zaman iftihar edeceği-
miz, her zaman gururla yadedeceğimiz bir 
gençlik olarak Türk siyasetine damgasını 
vuracaktır. Görev süresi dolan eski başkan 
arkadaşım Mehmet Ali Ballı’ya ve sizlere 
teşekkür ediyorum. Yeni seçilecek başkan 
arkadaşıma, ekibine başarılar diliyorum. 
Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Değerli arkadaşlar… Grup toplantımızın 
başında sizleri en kalbi duygularımla se-
lamlıyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden aldığı-
mız tezkere çerçevesinde hükümetimizin 
verdiği yetkiyle, Silahlı Kuvvetlerimiz, 
Irak’ın kuzeyindeki terör örgütü hedef-

lerine yönelik başlattığı kara harekatını 
başarıyla sonuçlandırmıştır. Bu kara ha-
rekatından beklenen ve planlanan amaç 
hasıl olmuştur. Teknik değerlendirmesini, 
dün Genelkurmay Başkanımız, basın men-
suplarıyla toplantısında bizzat yaptı. Ben, 
harekatın sonuçlarıyla ilgili önemli birkaç 
siyasi tespitimi sizlerle paylaştıktan sonra, 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 4 Mart 2008
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muhalefetten gelen bazı anlaşılmaz seslere 
de değinmek istiyorum. Türk ordusu, kara 
kışta, gece karanlıkta, ayakta bile durmanın 
zor olduğu bir coğrafyada fevkalade başa-
rılı bir operasyon icra etmiştir. Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin başarısı sadece zaman ve me-
kanın olumsuz şartlarından kaynaklanmı-
yor. TSK’nın başarısının önemli bir boyutu, 
tek bir sivilin dahi burnunun kanamaması, 
sivillere hiçbir zarar gelmemesidir. Bu du-
yarlılık, bu hassasiyet, her türlü takdirin 
üzerindedir. Ne yazık ki, bu konuda bile 
muhalefet çevreleri istismarcı siyaset anla-
yışından vazgeçememiştir.

Askeri birliklerimizin yurda dönmeleri 
üzerine yapılan spekülasyonlar gerçeği 
yansıtmayan, aksine gerçeği örten yorum-
lardır. Askerlerimizin yurda dönüşünün 
daha önce ilan edilmemiş bir tarihte ger-
çekleşmesi yapılan işin tabiatı gereğidir. 
Harekatın bitiş tarihinin kamuoyuna açık-
lanmamasını zaafmış gibi gündeme geti-
renler bilerek ya da bilmeden Türkiye’nin 
terörle mücadelesine gölge düşürmekte-
dirler. Böyle birlik ve beraberlik gerekti-
ren bir milli meselede, siyasi polemikler 
üretmek, haksız suçlamalarda bulunmak 
sorumluluk duygusuyla bağdaşmıyor. So-
rumluluk sadece yönetenlere, hükümete 
düşmüyor, bir ülkenin muhalefeti de, ana-
muhalefeti de, medyası da, sivil toplumu 
da bu tür konularda sorumluluk duygu-
suyla hareket etmelidir.

Değerli arkadaşlar,

Her millette, her ülkede partiler üstü tu-
tulan meseleler vardır. Ulusal güvenlik 

konuları, özellikle de terörle mücadele, 
bunların başında gelir. Bu meselede, iç 
siyasi mülahazalarla, rant hesaplarıyla 
hareket edilmez. Parti kimlikleri bir kena-
ra bırakılır; hangi siyasi tercihten olursa 
olsun herkes, teröre karşı ortak bir irade 
etrafında kenetlenmek için çalışır. Çün-
kü bu meselede sözkonusu olan birlik 
ve beraberliğimizdir; vatandaşlarımızın 
can güvenliğidir, şehitlerimizin kanıdır, 
insan hayatıdır. Daha evvel de söyledim, 
o zaman şartlar farklıydı. Şimdi bu şartlar 
altında bir kez daha söylüyorum: Allah 
bize buradan gelecek oyu nasip etmesin. 
Muhalefete, özellikle de Sayın Baykal’a ses-
leniyorum. Sayın Baykal, her şey, parti si-
yasetinden ibaret değildir. Oy hesaplarının 
da üzerinde değerler vardır. Allah aşkına, 
bunu ne zaman öğreneceksiniz! Hüküme-
te muhalefet edelim diye, şehitlerimize 
saygısızlık yapmayın, o kahramanlara 
haksızlık yapmayın. Defalarca söyledik 
ama, bakıyorum da, size anlatamamışız. 
Sınırötesi harekat, öyle iç politika malze-
mesi yapılacak bir konu değildir. Seçmen 
tüketimi için, gaz almak için yapılmaz. 
Orada kalınması gerektiği kadar kalınır. 
Sayın Baykal, hatta sizi susturmak için 
bile daha fazla kalınmaz. Zaten her şartta 
konuşacak bir şey bulursunuz siz. Sınırö-
tesi harekat, askeri gerekçe ve ihtiyaçlara 
göre yapılır. Türk Silahlı Kuuvvetlerimiz 
de, son harekatta bunun en iyi örneğini 
vermiştir. Mehmetçiğimiz, zor bir coğraf-
yada, ağır kış şartlarında, hiç beklemediği 
bir anda terör örgütüne büyük bir darbe 
vurmuştur. Ordumuz, her şartta, her mev-
simde üstüne düşen vazifeyi en iyi şekilde 
yerine getirmeye hazır olduğunu, gerekli 
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cesarete de, kurmay zekasına da, kabiliyet 
ve donanıma da fazlasıyla sahip olduğunu 
göstermiştir. Gidişi de, dönüşü de terör ör-
gütü için sürpriz olmuştur.

Değerli arkadaşlarım…

Siyasi muhalefet, sakın Silahlı Kuvvetle-
rimizi polemik içine çekmeye çalışmasın. 
Varsa söyleyecek sözü olan, varsa eleşti-
recek olan, onların siyasi muhatabı biziz. 
Ama size kötü bir haberim var. Aklınıza 
her geleni sorumsuzca söyleyecekseniz, 
dinlemeye de hazır olun. Bizim de söyleye-
ceklerimiz vardır, elbette. Böyle bir hareka-
tın nasıl yapılacağını, askerin neye ihtiyacı 
olduğunu, ne kadar kalınması gerektiğini 
siz mi daha iyi biliyorsunuz? Bırakın, onu 
da Genelkurmayımız bilsin. Silahlı Kuvvet-
lerimiz, hükümetimizle tam bir koordinas-
yon içinde bu harekatı mükemmel bir şe-
kilde planlayıp icra etmiştir. Genelkurmay 
Başkanımız ve Kuvvet komutanlarımız 
başta olmak üzere subayından erine bu 
harekata katılan bütün kahramanları-mızı 
tekrar selamlıyorum, kutluyorum. Şehitle-
rimize Allah’tan rahmet, gazilerimize şifa-
lar diliyorum. Bu kahramanların hakkını, 
ne yapsak ödeyemeyiz. Askerlerimiz, başta 
da öngörüldüğü gibi en kısa sürede en iyi 
sonuçla geri dönmüştür. Kim ne derse de-
sin, maksat büyük ölçüde hasıl olmuştur. 

Terörle mücadelemiz, teröristler silahı 
bırakmadıkça devam edecektir. Zaman ve 
zemin neyi gerektirirse, bundan sonra da 
o yapılacaktır. Terörle, teröristlerle, terörü 
doğuran kaynaklarla, terörün bağlantıla-
rıyla mücadelemiz kesintisiz, tereddütsüz 

devam etmektedir. Kara harekatı, hava ha-
rekatı, askeri önlemler, teknik konulardır. 
Hükümetimiz sınırötesi operasyon yetki-
sini meclisimizden almış, TSK da bu çer-
çevede yetkilendirilmiştir. Bu süreç, halen 
devam ediyor. Meselenin teknik boyutları-
na vakıf olmayan kesimlerin senaryo yaz-
maları, hedef belirlemeleri, görev tanım-
lamaları bir anlam taşımıyor. Bu görevi 
üstlenenler sorumluluklarına müdriktir, 
işlerini en iyi şekilde yapmaktadır. Bu mü-
cadele, askeri boyutuyla, diplomatik boyu-
tuyla, siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik 
tüm yönleriyle sürdürülmektedir. Terörle 
mücadele, bütün bunları kapsayan topye-
kün bir mücadeledir. Önemli olan, doğru 
enstrümanları en doğru zamanda ve etkili 
bir şekilde kullanmayı bilmektir. Bütün bu 
alanlarda çalışmalarımızı daha da derin-
leştirerek sürdüreceğiz. Terörün istismar 
ettiği sosyal ve ekonomik şartların iyileş-
tirilmesi için devam eden çalışmalarımız, 
uygulamalarımız var. Önümüzdeki dönem 
bu alanda önemli adımlar atmaya devam 
edeceğiz.

Değerli arkadaşlar...

İsrail’in Filistin halkına Gazze’de uygula-
dığı şiddet, her türlü insaf ölçüsünü aşan 
bir boyuta varmıştı. Gazze’de yaşanan tra-
jedi karşısında hissiyatımı pazar günü dile 
getirdim. Dünden bu yana Gazze’de sükü-
netin sağlanmış olmasından, İsrail’in ope-
rasyonu sona erdirmesinden memnuniyet 
duydum. Şimdi önemli olan, çatışmaların 
yeniden başlamasını engellemektir. Tür-
kiye Cumhuriyeti Devleti’nin Başbakanı 
olarak orada yükselen çığlığa karşılık 
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vermeyi, hükümetim ve milletim adına bir 
insanlık borcu kabul ediyorum. Yalnızca 
mazlum Filistin halkı değil, inanıyorum 
ki, hiçbir halk, hiçbir millet, hiçbir inanç 
grubu kabul etmeyeceği gibi İsrail halkı da 
bu kadar kan ve şiddeti içine sindiremez. 
Bildiğiniz gibi önceki gece Filistin Ulusal 
Yönetim Başkanı Sayın Abbas ve dün de 
İsrail Başbakanı Olmert ile bir görüşme 
yaptım. Rahatsızlığımızı, hissiyatımızı, 
beklentilerimizi ifade ettim. Ortadoğu’da 
barış sesleri ne zaman yükselse, karşılıklı 
adımlar ne zaman atılsa iki taraf da provo-
kasyonlara açık hale getiriliyor ve şiddet 
egemen oluyor.

Bu şiddetin kimseye, ama kimseye bir fay-
dası yoktur. Ne Filistin’in ne İsrail’in, ne de 
Ortadoğu’nun geleceği bu dehşet denge-
siyle korunabilir. Bir an önce müzakere sü-
reci başlatılmalı, herkes sorumluluk duy-
gusuyla ve sağduyuyla hareket etmelidir. 
Sayın Abbas ve Olmert’le görüşmelerimde 
muhataplarımın barış süreci konusunda-
ki yardım beklentilerine de aynı karşılığı 
verdim. Biz Türkiye olarak, bugüne kadar 
olduğu gibi bundan sonra da Ortadoğu’da 
barış ve istikrarın tesisine, Filistin halkı-
nın acılarına son verecek çabalara her tür-
lü katkıyı yapmaya devam edeceğiz.

Değerli arkadaşlarım...

Türkiye’nin değişim iradesi her geçen gün 
güçleniyor. Bu değişim içinde vatandaşla-
rımıza doğrudan hizmet veren yerel yöne-
timlerimizin de mutlaka önemli bir yeri 
var. Son dönemde yerel yönetimlerimiz 
hem temel hizmet alanlarında, hem şehir-

cilikte, hem de sosyal çalışmalarda büyük 
bir atılım içindedir. Bu noktada yerel yöne-
timlerimizin daha etkin ve verimli hizmet 
sunabilmelerinin sağlanması şarttır. İşte 
bu gerçekten hareketle yerel yönetimleri-
mizi yakından ilgilendiren, sıkıntılarını 
giderecek iki önemli yasal düzenleme şu 
anda meclisimizin gündemindedir. Siz-
lerin aracılığıyla kamuoyumuzu bu yeni 
yasal düzenlemeler konusunda kısaca 
bilgilendirmek istiyorum. Bildiğiniz gibi 
yerel yönetimlerimiz, halkımızın mahalli 
ve müşterek nitelikli her türlü ihtiyacını 
karşılamakla görevli kurumlarımızdır. Son 
dönemde yerel yönetimlerimizin görev ve 
sorumlulukları oldukça genişletilmiştir, 
ancak bu görev ve sorumlulukların sınır-
larındaki bazı belirsizlikler de yeni düzen-
lemeleri gerektirmektedir. Katılımcı ve 
çoğulcu yönetim anlayışının kökleşmesi 
için yerel yönetimlerin güçlendirilmesine, 
yerel demokrasinin güç kazanmasına bü-
yük önem veriyoruz.

Değerli arkadaşlarım...

Bugün bütün dünyada yerelleşme eğilimi 
artıyor, buna bağlı olarak da yerel yöne-
timlerin sorumluluk alanları genişliyor. 
Yerel yönetimler alanında bizim de günün 
gereklerine uygun değişimi gerçekleştir-
memiz, yerel yönetimlerimizi daha etkin 
ve verimli hale getirerek yerel hizmetlerin 
kalitesini artırmamız şarttır. İnşallah bu 
yasal düzenlemelerle yerel yönetimleri-
mizin dinamizmini arttırmış, hizmetlerin 
daha hızlı verilmesine imkan sağlamış 
olacağız. Burada gayemiz, demokrasi ve 
katılımı güçlendirmek, kamu kaynakları-
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nın daha verimli kullanılmasını sağlamak, 
hesap sorma ve hesap verme mekanizma-
larını etkin bir şekilde çalıştırmaktır. Mil-
letimize daha iyi hizmet götürmek ve de-
mokrasi kültürünü zenginleştirmek için, 
güçlü, etkili, verimli yerel yönetim yapıları 
kurmamız gerekiyor. Bu sebeple hükümet 
olarak yerel yönetimlerimizin yetkileri-
nin artırılmasına büyük önem verdik, bu 
konuda güçlü ve kararlı bir irade ortaya 
koyduk. Yerel yönetimlerde yeniden yapı-
lanma meselesi uzun zamandır konuşu-
luyor, geçmiş birçok hükümet tarafından 
hükümet programlarına da alındığı halde 
bir türlü gerekli adımlar atılamıyordu. 
Göreve geldiğimizden bu yana bu adımları 
atmanın mücadelesini veriyoruz. İnşallah 
bu dönemde attığımız adımlarla da önemli 
bir hayalimizi daha gerçeğe dönüştüre-
ceğiz. Bu çerçevede yönetim zihniyetinin 
değiştirilmesine büyük önem ve ağırlık 
veriyoruz.

Yerel yönetimlerin personel istihdamını 
kolaylaştırmak, kentsel dönüşüm projeleri 
uygulamak, sivil toplum kuruluşlarının 
mahalli idarelerin yönetimine aktif olarak 
katılmasını sağlamak konularında bugüne 
kadar cesur adımlar attık. Yerel yönetim 
hizmetlerinin halkımızın ihtiyaçlarına 
göre belirlenmesi, karar sürecine halkımı-
zın dahil olması, bilgi edinme hakkı, hesap 
verebilirlik gibi konularda çok temel dü-
zenlemeler yaptık. İl Özel İdaresi Kanunu, 
Belediye Kanunu, Büyükşehir Belediye 
Kanunu ve Mahalli İdare Birlikleri Kanu-
nu 2004 ve 2005 yıllarında yürüttüğümüz 
yasama çalışmalarıyla çıkardık. Bu yasa-
larla birlikte, merkezi idare tarafından yü-

rütülen bir çok görev, yetki ve sorumlulu-
ğu mahalli idarelere devrettik. Sorunların 
yerinden çözülmesi için, taleplerin hızla 
karşılanması için attığımız bu adımlar ce-
sur adımlar olduğu gibi; Türkiye’nin hak 
ettiği ölçüde kalkınması için de yeni cesur 
adımların atılması gerekiyor. 

Değerli arkadaşlar…

Anayasamızın 127. maddesi, mahalli ida-
relere görev ve sorumluluklarıyla orantılı 
gelir kaynakları sağlanacağı konusunu 
hükme bağlıyor. Hükümetimiz, bu ilkeye 
uygun olarak, yerel yönetimlerimizin 
mali yapılarını güçlendirecek her türlü 
tedbiri almayı öncelikli görevleri arasında 
görüyor. Çünkü belediyelerimizin verdiği 
hizmet doğrudan vatandaşımıza sunulan 
hizmettir, burada bir tıkanıklığa, bir ge-
cikmeye, bir ihmale asla izin veremeyiz. 
Yerel hizmetlerin layıkıyla verilmesi, 
aksamaması için belediyelerimizin güçlü 
olması şarttır. Sadece maddi açıdan değil, 
yapı ve işleyiş olarak da güçlü belediyelere 
ihtiyacımız var. Kendi ayakları üzerinde 
duramayan, kendi sorunlarını çözemeyen 
bir belediye, halka gerekli hizmetleri götü-
rebilir mi? Kendisi himmete muhtaç hale 
gelen, personelinin maaşını ödeyemeyen, 
hiçbir araç-gereci olmayan belediyeler, na-
sıl iş üretebilir, nasıl hizmet yapabilir? 

Bildiğiniz gibi yerel yönetimlerimizin mali 
yapılarının kapsamlı bir şekilde gözden 
geçirilmesi ve güçlendirilmesini, ‘İl Özel 
İdareleri ve Belediye Gelirleri Yasası’ ile 
gerçekleştiriyoruz. Bu yasa tasarısında 
getirdiğimiz başlıca yenilikleri sizlerle 
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paylaşmak istiyorum. Genel bütçe vergi 
gelirleri tahsilât toplamı üzerinden ma-
halli idarelere ayrılan pay miktarını yak-
laşık yüzde 30 oranında artırıyoruz. Geç-
tiğimiz yıl, mahalli idarelere gönderilen 
13.3 milyar YTL, yeni yasanın yürürlüğe 
girmesiyle 4 milyar YTL artacak, yaklaşık 
17.5 milyar YTL olacaktır. Daha önce pay 
matrahına dahil edilmeyen petrol, alkollü 
ve gazlı içecekler ile motorlu taşıtlar üze-
rinden alınan özel tüketim vergileri ve özel 
iletişim vergisinin tamamı pay matrahına 
dahil edilecektir. Mahalli idare gelirleri tek 
kanunda toplanacak, konuyla ilgili muhte-
lif kanunlar kaldırılacaktır. 

Yerel yönetimlere aktarılan payların dağı-
tımında nüfusa ilave olarak performans ve 
gelişmişlik endeksi gibi yeni kriterler geti-
riyoruz. Özellikle gelişmişlik endeksi kri-
teri, daha az gelişmiş belediyelerin daha 
fazla pay almasına imkan sağlayacaktır. 
Nüfusu 10 binin altında olan belediyelere 
mali yardım için Maliye Bakanlığı bütçesi-
ne denkleştirme ödeneği konulması öngö-
rülmektedir. Denkleştirme ödeneği, mali 
yapıları yetersiz olan küçük belediyeleri 
rahatlatacak bir düzenlemedir. Merkezi 
idare tarafından toplanan vergilerde ol-
duğu gibi, bu kanunda yer alan vergi ve 
harçlara ilişkin maktu miktarların, her 
yıl yeniden değerleme katsayısı oranında 
artırılması imkanını getiriyoruz. Vergi ve 
harçlar yeniden düzenleniyor, uygulama 
basitleştiriliyor ve kolaylaştırılıyor. Vergi 
ve harç uygulamasında da daha adil meka-
nizmalar getiriyoruz. Bu çerçevede, önce-
likle belediyeleri beş gruba ayırıyoruz. Her 
grup içinde bulunan belediye sınırlarını 

da ayrıca 3 dereceye ayırarak vergi yükü-
nü, gelişmişlik durumuna göre azaltıyo-
ruz. Bürokrasi ve kırtasiyeciliği artıran uy-
gulamaları da büyük ölçüde kaldırıyoruz.

Değerli arkadaşlar…

Adrese dayalı nüfus kayıt sisteminin so-
nuçlanmasından sonra 2262 belediyenin 
nüfuslarında yüzde 1 ile yüzde 87 arasın-
da azalma olmuştur. Bu azalmaya paralel 
olarak genel bütçe vergi gelirlerinden 
belediyelere gönderilen paylarda da aynı 
oranda azalma görülmektedir. Belediye 
gelirlerinde düşme olmaması için gere-
ken her tedbiri alıyoruz. Nüfusu düşen 
belediyelerin borçlarından yapılan kesin-
tileri sıfıra indirme konusunda Bakanlar 
Kurulu kararı hazırlanması için talimat 
verdik. Bu çerçevede İller Bankası’ndan 
yapılan diğer kesintiler de gözden geçiri-
lerek belediyelerin gelir kayıpları büyük 
ölçüde önlenecektir. Bu uygulama bu yıl 
başından itibaren geçerli olacak ve yerel 
yönetimler genel seçimlerine kadar de-
vam edecektir. İl özel idaresi ve belediye 
gelirleri kanunumuzun Temmuz ayında 
yürürlüğe girmesini planlıyoruz. Böylece, 
nüfusu azalan belediyelerimiz, bu düzen-
lemelerden sonra yerel hizmetlerini sağ-
lıklı bir şekilde sunabilmek için ihtiyaç du-
yacakları mali kaynaklara fazlasıyla sahip 
olacaklardır. Diğer yandan köylerde daha 
etkili bir yönetim yapısının kurulması ve 
idari kapasitelerinin artırılması amacıyla 
köy kanununun değiştirilmesine yönelik 
hazırlıklar da devam etmektedir. 2008 yılı 
sonuna kadar bu kanunu da yürürlüğe 
koymayı hedefliyoruz.
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Değerli arkadaşlar…

Yerel yönetimlerde görev ve yetki alanını 
düzenlemek ve belediyelerimizin mali 
yapılarını güçlendirmekle, yerel yönetim 
reformunu tam olarak hayata geçirmiş 
olmuyoruz. Buna ilaveten yerel yönetim-
lerimizin idari kapasitelerini güçlendir-
memiz ve nüfus ve sorumluluk alanları 
bakımından yerel yönetimlerimizi optimal 
büyüklüğe kavuşturmamız da gerekiyor. 
‘Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde 
İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Deği-
şiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı’ 
bu amaçla hazırlanmıştır. Bu kanun ile, 
yerel yönetimlerin yapısı, işlevleri ve işle-
yişinde verimlilik, etkinlik ve tutumluluk 
ilkelerini hayata geçiriyoruz. Kamu yöne-
timinde yeniden yapılanma süreci içinde, 
yerel yönetimlere daha çok görev ve so-
rumluluk veriyoruz. İdari, mali ve teknik 
kapasiteleri yüksek belediyelere ihtiyacı-
mız var. Mevcut yerel yönetim yapımızda, 
idari kapasiteleri yetersiz çok sayıda be-
lediyenin varlığı önemli bir sıkıntımızdır. 
Bu sadece devletin değil, doğrudan vatan-
daşlarımızın da sıkıntısıdır, hizmetlerin 
verilmesini güçleştiren, aksamalara zemin 
hazırlayan önemli bir sorundur. Ayrıca, 
yerel yönetimlerin bu derece parçalı ve kü-
çük ölçekli olması, başlatmış olduğumuz 
reform sürecini de olumsuz etkilemekte-
dir. Bu belediyelerden 863 tanesi, nüfus 
itibariyle kurulduğu dönemin mevzuatı 
bakımından belediye olma yeterliliğinin 
altına düşmüştür. 

Bildiğiniz gibi, mevcut belediye yasamıza 
göre nüfusu 2000’in altına düşen belediye-

lerin tüzel kişiliklerinin kaldırılması yasal 
bir zorunluluktur. Bu belediyelerimize, 
birleşme ve katılmalarla nüfuslarını artır-
ma imkanı sağlamak üzere iki yıllık bir 
süre verilmişti. Bu süre sona erdiği için, bu 
belediyelerimizin tüzel kişiliklerinin sona 
erdirilmesi gerekiyor. Şunu özellikle vur-
gulamak istiyorum: Bu beldelerde yaşayan 
vatandaşlarımızın en ufak bir endişe duy-
malarını gerektirecek bir durum yoktur. 
Belediye teşkilatının kalktığı yerlerde, hiz-
metin daha iyi yapılması için gerekli bü-
tün önlemler alınmıştır, alınacaktır. Kırsal 
alanlarımızda, il özel idareleri ve köylere 
hizmet götürme birlikleri yoluyla çöp top-
lama, temizlik, içme suyu, kanalizasyon 
gibi temel alt yapı hizmetleri daha kaliteli 
olarak sunulacaktır. Gerektiğinde il özel 
idareleri veya köylere hizmet götürme bir-
likleri tarafından buralarda birimler açı-
labilecektir. Bu yerleşim yerleri için genel 
bütçe vergi gelirlerinden ayrılan paylar, 10 
yıl süre ile il özel idarelerine aktarılacaktır. 
Aktarılan kaynaklar, bu yerleşim yerleri-
nin ihtiyaçları için kullanılacaktır. Bazı id-
diaların aksine bu beldeler cazibesini yitir-
meyecek, belki artıracaktır, köyden kente 
göçe sebebiyet verilmeyecektir. KÖYDES 
çalışmalarındaki başarımız, bu gerçeği çok 
iyi bir şekilde ortaya koymaktadır.

Değerli arkadaşlar…

Yasanın kapsadığı bir diğer husus, bü-
yükşehir belediye teşkilatları içinde yer 
alan ilk kademe belediyeleridir. Bu tür 
belediyelerimiz, özellikle kentleşmeyle il-
gili ciddi koordinasyon sorunlarına sebep 
oluyor. Rasyonelleştirme ihtiyacı, sadece 
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kırsal alandaki küçük belediyelerle sınırlı 
değildir. Büyükşehir belediyelerimizdeki 
ilk kademeler için de aynı ihtiyaç var. 
Nüfus yoğunluğu dikkate alındığında, 
merkezi hükümet tarafından sunulan eği-
tim, sağlık, sosyal yardım, nüfus ve tapu 
gibi hizmetler, ilçe kurulmamasından 
dolayı sağlıklı bir şekilde sunulamamak-
tadır. Bu illerde sadece valilik teşkilatının 
olması, kamu hizmetlerinin aksamasına 
neden olmakta, ilçe kurmayı zorunlu 
kılmaktadır. Büyükşehirler de ilçeyi esas 
alan bir yönetim yapısı kurmak, merkezi-
leşmeyi azaltacak, yerelde sunulan kamu 
hizmetlerine erişimi kolaylaştıracaktır. 
Ayrıca, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi 
Kanunu’yla, kent bütünlüğünün sağlan-
ması ve büyük kentlerin gelişme alanları-
nın daha disiplinli bir yapıya kavuşması 
için büyükşehir belediyelerinin sınırları 
genişletilmiştir. Sınır genişlemesi sırasın-
da irili ufaklı çok sayıda ilk kademe bele-
diyesi büyükşehir sınırlarına katılmıştır. 
Bu kanun tasarısının hazırlık sürecinde, 
mevcut yapının aksayan yönlerini tespit 
ederek daha etkili bir yönetim sistemi 
kurmaya çalıştık. Yeterli büyüklüğe sahip 
ilk kademe belediyelerini ilçe belediyesi-
ne dönüştürüyoruz. 239 adet ilk kademe 
belediyesi de en yakın ilçe belediyesiyle 
birleştiriliyor. Merkezinde ilçesi olma-
yan büyükşehirler de dahil olmak üzere, 
büyükşehirler de toplam 43 yeni ilçe 
kuruyoruz. Böylece, büyükşehirlerde ilk 
kademe belediyeleri kaldırılıyor, parçalı 
yönetim yapısına son veriliyor, görev ve 
yetkilerin açıkça belirlendiği berrak yapı-
lar oluşturuluyor. 

Değerli arkadaşlar…

Bu meseleyi siyasi malzeme konusu yap-
mak doğru değildir. Önemli olan halkımı-
zın gerekli hizmeti en iyi şekilde alabilme-
sidir. Amaç insanımıza en iyi, en kaliteli 
hizmeti götürebilmek, şehirlerimizi ma-
mur hale getirebilmektir. Hizmet üreteme-
yen, derde deva olamayan küçük küçük be-
lediyeler, ancak halkın sırtında bir yüktür. 
Vatandaş ile devletin, siyasetin ilişkisinde 
yegane ölçü hizmettir. AK Parti hükümeti 
hizmeti esas almış, hizmete engel olan, 
hizmeti aksatan engelleri kaldırmak için 
bütün riskleri alarak bu yola koyulmuştur. 
Daha demokratik, daha gelişmiş bir top-
lum yapısı için etkili bir kamu yönetimine 
ihtiyacımız var. Hazırladığımız bu kanun 
tasarılarının önemi bu açıdan bakılınca 
daha iyi anlaşılabilecektir. Yerel yönetim-
lerin bu yeni yapısıyla vatandaşlarımıza 
daha kaliteli hizmet, daha hızlı bir şekilde 
sunulabilecektir. Halkımızın hizmet süre-
cine katılımı sağlanacaktır. Bu tasarıyla, 
yerel yönetimlerimizin idari, teknik ve 
mali kapasiteleri yükselecek, hizmet ma-
liyeti düşürülecek, kaynak israfı ve çarpık 
kentleşme önlenecektir. Tasarıda sadece 
nüfus kriteri değil, coğrafi şartlar, hizmet 
sunumunun bütünlüğü ve dolayısıyla ve-
rimli kaynak kullanımı da esas alınmıştır. 
Belediyelerimizin devir ve tasfiyesi aşama-
sında, çalışanlarımızın bütün özlük hakla-
rı korunacak, yeni işlerde istihdamları sağ-
lanacak, hiç kimse mağdur edilmeyecektir. 
Umudumuz odur ki, bu düzenlemelerin 
ardından Türkiye, demokratik, modern ve 
güçlü bir kamu yönetimi yapısına kavuşa-
caktır. Bizim muradımız budur, hedefimiz 
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budur. Kimse konuyu saptırmaya, mese-
leyi farklı noktalara çekmeye, halkımızın 
hissiyatını istismar etmeye kalkmamalı. 
Bu adım, siyasi rant hesaplarıyla atılmış 
bir adım değildir. AK Parti hükümeti, ba-
şından beri halkımızın, ülkemizin yararı-
na cesur adımlar atmakta, yine halkımızın 
refah ve kalkınması için her türlü bedeli 
ödemeyi göze almaktadır.

Değerli arkadaşlarım...

Bu ülkenin uzun yıllardır ihtiyaç duydu-
ğu halde gerçekleştiremediği bu değişimi, 
sadece AK Parti hükümeti yapıyor diye 
spekülasyonlara kurban etmemek lazım. 
Diyorlar ki yerel seçimler yaklaşıyor, AK 
Parti bu yüzden bu meseleyi gündeme 
getirdi. Bu nasıl bir mantıktır buradan 
soruyorum; yıllar boyunca bu milletten 
oy alabilmek için köylere belde, beldelere 
ilçe, ilçelere il, illere büyükşehir yapma 
vaatleriyle gidenler bu ülkenin siyaset-
çileri değil miydi? Bu vaatler uzun yıllar 
boyunca popülist siyasetin geçer akçesi 
kabul edilmedi mi? Bu ülkede kırk yıldır 
siyaset yapanlar bu meseleleri iyi bilir. 
Bunların bir kısmı sözlerini tutup eğrisini 
doğrusunu tartmadan bu ülkeye bir çok 
belde, ilçe, il kazandırdılar. Ama ne oldu, 
hepsi tabelada kaldı, il demekle, belde de-
mekle sorunlar çözülmedi, sıkıntılar bit-
medi, şehircilik bir adım ileri gitmedi. Biz 
siyaseten aleyhimize de olsa popülizmi 
reddediyor ve milletimize cesaretle “Daha 
iyi, daha hızlı, daha yaygın hizmetin yolu 
vasfını kaybetmiş belediyeleri kaldırmak-
tır” diyoruz.

Bir kere daha buradan ifade ediyorum 
ki AK Parti hükümetlerinin popülizmle 
işi yoktur, olmayacaktır. Popülizme zer-
re kadar prim vermiyoruz, hizmeti esas 
alıyoruz. Bakınız bunun ispatını da yine 
rakamlarda görmek mümkün. Bu düzen-
lemeyle belediyeliği kaldırılacak olan ilk 
kademe belediyelerinin yüzde 59’u şu 
anda AK Partili belediye başkanlarının 
yönetimindedir. Yine belediyelik hükmü 
kalkacak nüfusu 2000’in altındaki beledi-
yelerden yüzde 57’si seçimi AK Parti’nin 
kazandığı belediyelerdir. Bu düzenleme 
sonrasında elinde bulundurduğu beledi-
ye başkanlığı sayısında en büyük kayba 
uğrayacak parti yine AK Parti’dir. Buna 
rağmen biz bu düzenlemeleri gündeme 
getiriyoruz, çünkü buna Türkiye’nin ih-
tiyacı var, milletimizin ihtiyacı var. İna-
nıyorum ki bu belediyelerimizin sınırları 
içinde yaşayan insanlarımız da bu gerçeği 
bu kadar net biçimde göreceklerdir. Biz sı-
kıntılara çare üretmenin, vatandaşlarımı-
za en iyi hizmeti götürmenin, Türkiye’nin 
gecikmiş yatırımlarını, il il, ilçe ilçe, 
belde belde, köy köy gerçekleştirmenin 
hesabını yapıyoruz. Bizi seçim yatırımı 
yapmakla suçlayanlar, biraz da kafaları-
nı bu meselelere yorsunlar, bu milletin 
derdine çare olacak yerel projeler üret-
sinler, şehirciliğimize, belediyeciliğimize 
yeni açılımlar getirsinler. AK Parti’nin 
bu milletten oy istemek için böyle küçük 
hesaplara ihtiyacı yok, hiçbir zaman da 
olmadı. Biz milletimizi biliyoruz, milleti-
miz bizi biliyor, onlar layık görürlerse biz 
Türkiye’nin her köşesinde hizmetlerimize 
devam ederiz.
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Değerli arkadaşlar...

Sizleri bir kez daha en kalbi duygularımla 
selamlıyorum. Barış içinde, huzurla, kar-
deşçe yaşayacağımız bir dünya için attığı-
nız her adımı yürekten alkışlıyor, saygılar 
sunuyorum. 
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Değerli arkadaşlarım, saygıdeğer davetli-
ler... Sizleri en kalbi duygularımla selamlı-
yorum. Bu güzel şehirde sizlerin aranızda 
olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade 
ederek sözlerime başlamak istiyorum. Ön-
celikle başta İzmirli hanımlar olmak üzere, 
ülkemizin ve dünyanın tüm kadınlarının, 
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyor, 

eşitliğe, adalete, barışa ve huzura vesile 
olmasını temenni ediyorum.

İzmir, Türkiye’nin AK Parti iktidarıyla 
yaşadığı büyük değişimin öncü şehirlerin-
den, sembol şehirlerinden biri. Bu sebeple 
ülkemizin kalkınma yolunda aldığı her 
mesafe, elde ettiği her kazanım İzmir’de 

AK Parti Il Teşkilatı ile Yemek

Izmir | 8 Mart 2008
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bir başka heyecanla karşılanıyor. Ben her 
geldiğimde İzmir’i saran bu kalkınma 
heyecanını hissediyorum. Hükümet ola-
rak İzmir’e ilk günden beri büyük önem 
atfettik. Çünkü İzmir, tıpkı İstanbul gibi, 
tıpkı Antalya gibi Türkiye’nin dışa açılan 
penceresi, ülkemizin görünen yüzüdür. 
İzmir, her yıl ciddi sayıda turist ağırlıyor. 
Bu misafirlerimiz Türkiye’yi İzmir’le gö-
rüyor, İzmir’le tanıyor, ülkelerine gidince 
İzmir’de gördüklerini anlatıyor. Bunun 
yanında sahip olduğu sanayi ve ticaret ka-
pasitesiyle de ekonomimiz için çok önemli 
bir şehrimiz İzmir. Biliyoruz ki İzmir’in 
kalkınması, bütün Ege’nin kalkınması 
anlamına geliyor, hatta Türkiye’nin kal-
kınması açısından büyük önem taşıyor. Bu 
yüzden İzmir’in üstünde önemli durduk, 
İzmir’in yatırımları için imkanlarımızı da-
ima sonuna kadar zorladık.

Değerli arkadaşlar...

Sizler biliyorsunuz, buraya sık sık geliyoruz, 
hiçbir zaman da eli boş gelmiyoruz. Mutla-
ka açılışlar yapıyoruz, İzmir’in geleceğine 
damga vuracak, İzmir’e hayat getirecek 
yatırımları hizmete açıyoruz. Daha birkaç 
ay önce, Aralık ayının ortalarında yine İz-
mir’deydik, Ödemiş’ten gerçekleştirdiğimiz 
toplu açılış töreniyle Türkiye’nin dört bir 
yanına kalkınma heyecanını taşıyan tesisle-
ri hizmete açtık. Beş yılı aşkın iktidarımız-
da İzmir’e çok önemli tesisler, yatırımlar 
kazandırdık, bundan da büyük bir gurur 
ve mutluluk duyuyoruz. Sizler bunları ga-
yet iyi biliyorsunuz; İzmir genelinde 3200 
derslik yaptık. Menemen, Aliağa, Kiraz, 
Bergama, Beydağ ilçelerinin devlet hasta-

neleri tamamlandı. İzmir Çocuk Hastanesi, 
Tepecik Devlet Hastanesi, Atatürk Devlet 
Hastanesi ek binaları ve yenileme yatırım-
ları yapıldı, bu hastanelerin kapasiteleri 
arttırıldı. İzmir’in adliye sarayı bu dönemde 
yenilendi, yine TOKİ tarafından ilçeler de 
dahil olmak üzere İzmir’e tam 8100 yeni 
konut daha kazandırıldı. KÖYDES Projesi 
kapsamında İzmir’deki 670 köyün tama-
mında yollar asfaltlandı, su problemleri 
çözülmeye devam ediyor, kısa süre içinde 
tüm Türkiye’de olduğu gibi İzmir’de de 
yol, su ve okul problemleri olan köy kalma-
yacak. Adnan Menderes Havalimanı Dış 
Hatlar Terminali’nin İzmir için ne anlama 
geldiğini çok iyi biliyorsunuz. Kuzey Çevre 
Yolu’nu, Manisa ve Seferihisar duble yolla-
rını, Konak köprülü kavşak düzenlemeleri-
ni biliyorsunuz. Beydağ Barajı’nı, Yortanlı 
ve Kavakdere barajlarını yine biliyorsunuz, 
bunların İzmir’e ne getirdiğini en iyi sizler 
biliyorsunuz. Her alanda İzmir’in ihtiyacı 
ne ise, en iyisiyle, İzmir’e layık olan şekil-
de yapılmaya samimiyetle gayret edildi. 
İzmir hem turizm alanında, hem sektörel 
anlamda bir dünya kenti olma yolunda 
önemli mesafeler aldı. Biliyorsunuz EXPO 
2015 için aday şehirler arasında İzmir de 
var, Üniversiyat Oyunları yine İzmir’de 
düzenlendi, bu organizasyon için ciddi tesis 
yatırımları yapıldı. Çeşme’yi turizm bölgesi 
ilan ettik, bunun bu bölgenin turistik gelişi-
mine önemli atılımlar getireceği umudunu 
taşıyoruz.

Değerli davetliler...

Bütün bunları neden anlatıyorum. 2002 
yılında milletimizin teveccühüyle göreve 
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geldiğimizde Türkiye’nin hükümeti olaca-
ğımızı, milletimizin her ferdine aynı yakın-
lıkta duracağımızı söylemiştik. 5 yıldır bu 
anlayışla hareket ettik, bütün bölgelerimi-
zi, bütün illerimizi, bütün vatandaşlarımı-
zı aynı samimiyetle kucakladık. Ayrımcı-
lığa, imtiyaz üreten partizan yaklaşımlara 
tenezzül etmedik. Aradan bir yerel seçim, 
bir genel seçim geçti, biz her seçimden 
sonra milletimizin huzuruna çıkıp aynı 
taahhütlerimizi tekrarladık. Hamdolsun 
geçen zaman yüzümüzü ağartmış, bizim 
hükümetlerimiz milletimizi hayal kırıklı-
ğına uğratmamıştır. 

Biliyorsunuz 2009 yılında yerel seçimler 
var. Bu millete hizmet eden hizmetinin 
karşılığını alacak, edemeyen yerini daha 
iyi hizmet edecek olana bırakacak. Açık 
ve net olarak ifade edeceğim, önümüzdeki 
yerel seçimlere yönelik hedeflerimizi bili-
yorsunuz. İzmirli kardeşlerimiz gözlerinde 
bu hedefe yönelik pırıltıyı, aşkı, heyecanı 
görebiliyorum. Bu süreci çok iyi değerlen-
dirmek durumundayız. Biz, İzmir’i seviyo-
ruz, İzmir’i milli tarihimizin bir emaneti 
gibi görüyoruz, İzmir’in her açıdan daha 
ileri noktalara ulaşmasını istiyoruz. Ve di-
yoruz ki: Belediyecilik AK Parti’nin işidir. 
İstiyorum ki İzmir, Antalya gibi, Konya 
gibi, Kayseri gibi, Bursa gibi öngörülen he-
deflerin de ötesine geçen bir atılım içinde 
olsun, hiç vakit kaybetmesin.

Biz hükümet olarak Türkiye’nin bütün 
şehirlerini aziz biliyoruz, belediyelerimizi 
de parti rozetlerine bakarak değerlendir-
miyoruz. Bakınız AK Partili bir belediye 
yönetimi olmadığı halde, İzmir’e bu kadar 

kısa zamanda kazandırdığımız tesisleri, 
yatırımları biraz önce sıraladım. Beş bu-
çuk yıllık hükümetimiz döneminde bir 
gün bu ülkenin şehirlerini, ilçelerini, belde 
ve köylerini, oralarda yaşayan insanlarını 
birbirinden ayırmadık. Hepsinin ihtiyacı-
nı kendi ihtiyacımız, hepsinin sıkıntısını 
kendi sıkıntımız bildik, ayrım gözetmek-
sizin bütün şehirlerimizi aynı samimiyetle 
kucaklıyoruz. İzmir’i de daha güzel günler 
bekliyor, Türkiye’nin bütün şehirlerini çok 
daha mutlu ve aydınlık bir gelecek bekli-
yor. Yeter ki biz birbirimize bağlılığımızı 
yitirmeyelim, bu ülkenin vaktini, enerjisi-
ni boşa harcamayalım.

Değerli dostlar...

AK Parti sorumlu siyasetin adresidir. Her 
icraatımız, her söylemimiz taşıdığımız so-
rumluluğu yansıtıyor, yansıtmalı. Ama so-
rumlu ve duyarlı davranmak sadece hükü-
met partisinin görevi değildir. Demokratik 
sistem içindeki her parti, her örgüt aynı 
sorumluluk duygusuyla hareket etmelidir. 
Malesef zaman zaman bazı beyanlar ve 
eleştiriler bu sorumluluk anlayışına uy-
gun düşmüyor. Bunun adı sorumlu siyaset 
değildir, herkes bu ülkeye, bu millete karşı 
sorumluluklarını iyi bilmelidir. Bu millet 
siyasetle sorumluluk duygusunu buluştu-
ramayan siyasetçilerden çok çekti, ülke-
miz çok büyük sıkıntılar yaşadı. Artık bu 
çatışmacı anlayışları terk etmek gerekiyor, 
cumhuriyetin kurumlarını ve demokrasi-
yi birlikte korumak, birlikte yükseltmek, 
devleti ve milleti bir bütün olarak düşün-
mek gerekiyor.
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Değerli kardeşlerim…

Türkiye’nin son beş yılda elde ettiği kaza-
nımların daha ileri noktalara taşınması, 
kalıcı hale getirilmesi önem taşıyor. Bu-
nun için de olmazsa olmaz şart istikrarın 
devamıdır. Gelin hep birlikte Türkiye’yi 
ileriye taşımanın hesabını yapalım, gelin 
Türkiye’yi dünyanın en gelişmiş ülkeleri 
arasına yükseltecek projeleri, fikirleri, 
açılımları konuşalım. Siyaseti mahkum et-
meye çalıştıkları konu başlıklarını bu ülke 
on yıllardır konuşuyor, tartışıyor, bunlarla 
çok vakit kaybettik. Herkes aklı selimle, 
sağduyuyla, samimiyetle hareket etmeli, 
sorun üretmeye değil, sorun çözmeye yo-
ğunlaşmalıdır. Türkiye siyasetten umudu 
canlı tutmasını, değişimin hızını kesme-
mesini bekliyor. Kalkınma yolunda, ilerle-
me yolunda, gelişme yolunda, problemle-
rimizi çözme yolunda çok mesafeler aldık, 
gelinen nokta Türkiye için çağı yakalama 
fırsatıdır, bu fırsatı geri çevirmeyelim. 
Milletimiz Türkiye için doğru istikametin 
ne olduğunu gayet iyi biliyor, siyasetçi de 
bilmek zorunda. Ben Türkiye’nin bu de-
ğişim fırsatını iyi kullanacağına, bir kez 
daha yanlışa düşmeyeceğine samimiyetle 
inanıyorum. Türkiye’nin bütün şehirlerin-
de gördüğüm budur, İzmir’in hissiyatı da 
budur, böyle görüyor, böyle hissediyorum.

İzmir AK Parti teşkilatları olarak yerel 
seçimlere çok iyi hazırlanmalı, kalan 
süreyi çok iyi değerlendirmelisiniz. Biz, 
yerel yönetimlere büyük önem veriyo-
ruz. Bu yüzden ‘kalkınma yerelde başlar’ 
düşüncesiyle hareket ettik. Yerel Siyaset 
Akademimiz’in eğitim çalışmaları sürü-

yor. Gelecek yıl yapılacak yerel seçimlere 
verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak 
bu eğitim programını başlattık, yerel siya-
set ve yerel yönetimler alanında yetişmiş 
bir kadro oluşturmanın adımını atıyoruz. 
İnanıyorum ki, Meclis üyelerimiz, belediye 
başkanlarımız, teşkilat mensuplarımız bil-
gi, birikim ve potansiyellerini geliştirme 
noktasında bu eğitimi iyi bir fırsat olarak 
değerlendireceklerdir.

Değerli kardeşlerim…

AK Parti, kurulduğu ilk günden bugüne 
kadar katıldığı tüm seçimlerde oyunu 
arttırdı. Çünkü AK Parti daima kendini 
milletle, milletten yana olmakla tanımladı, 
milletin çizdiği rotadan sapmadı. Mille-
tin artan alakası bu sevdanın karşılıklı 
olduğunu ispat etti. Milletimizin desteği 
sayesinde çalışma azmimiz, şevkimiz arttı. 
İnşallah, önümüzdeki yıl yapılacak yerel 
seçimlerde kendi rekorumuzu yine kendi-
miz kıracağız. Neden her seçimde daha iyi 
sonuçlar alıyoruz? Çünkü biz bu milletle 
aynı dili konuşuyoruz. Siyaseti milletimiz-
le beraber yapıyoruz. Hizmet talep eden 
vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım 
gözetmiyoruz. Demokraside, hukuk dev-
letinde, sosyal adalette, ekonomide ülke-
mizin itibar çıtasını sürekli yükseltiyoruz. 
Uzlaşma kapılarını ardına kadar açıyoruz. 
Başarılarımız bizi rehavete sevk etmiyor. 
Bakın biz ne dedik: Durmak yok, yola 
devam! Görüyorsunuz, durmuyoruz, yola 
devam ediyoruz. Katılımınız için sizlere 
teşekkür ediyor, sevgilerimi saygılarımı 
sunuyorum.
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Değerli hanımefendiler, sevgili AK Partili-
ler… Sizleri en kalbi duygularımla selam-
lıyorum. Bu güzel atmosferde gerçekleştir-
diğimiz İzmir Kadın Kolları kongresinin 
partimize, ülkemize hayırlı olmasını di-
liyorum. Sözlerime başlarken birkaç gün 
önce kaybettiğimiz, güzel İzmir’e vaktiyle 

anlamlı hizmetlerde bulunan eski belediye 
Başkanı merhum İhsan Alyanak’ı rahmetle 
anıyorum. Bu ülkenin bütün değerlerini 
sahiplenmek, bütün kıymetlerini hakka-
niyetle takdir etmek bizim boynumuzun 
borcudur. 

AK Parti Il Kadın Kolları  
2. Olağan Kongresi

Izmir | 9 Mart 2008
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Değerli hanımefendiler, değerli kardeşle-
rim…

AK Parti, insanı ve hizmeti merkeze alan 
bir siyaset anlayışıyla ülkemize hizmet 
etmeye, ülkemizi mamur etmeye devam 
ediyor. Bu başarıda hiç şüphesiz sizlerin 
emekleri var, alınteri var. Dolayısıyla 
Türkiye’nin imarında, inşasında birinci de-
recede pay sahibisiniz. Türkiye’de kadınla-
rımızın asaletini, birikimini, zarafetini ve 
aklını siyasete aktaran en güçlü parti AK 
Partidir. Bu başarının temelinde sizlerin 
Türkiye’yi sevgiyle, merhametle sahiplen-
meniz, bu ülkenin bütün evlatlarına dost-
lukla, şefkatle el uzatmanız var. Birlik ve 
beraberliği her şeyden çok önemseyen bir 
siyasi hareketin mensupları olarak bütün 
Türkiye’nin sorumluluğunu üzerimizde 
hissediyoruz. Kadın erkek, genç yaşlı, zen-
gin fakir demeden 70 milyon vatandaşı-
mızın mutlu olması için çalışıyoruz. Doğu 
batı demeden, şehir, kasaba, köy demeden 
her yere hizmet ulaştırmaya gayret ediyo-
ruz. Bunu da başarıyoruz. Daha da başarılı 
olacağız. Bunu da hep birlikte yapacağız. 
Bütün sorunlara aynı zaviyeden bakarak 
yapacağız. Bütün sorunları bizim sorunu-
muz bilerek yapacağız. Ekonomiyi sosyal 
politikalardan, demokrasiyi hukuktan, 
eğitimi dış politikadan ayrı ayrı alanlar 
olarak görmeyeceğiz. İşte AK Parti ile bir-
likte Türkiye’yi 5 yılda baştan başa ayağa 
kaldıran mucizenin izahı budur.

Ayrımcılığın her türlüsüne karşı çıktık. 
Eğitimde, üretimde, istihdamda, hayatın 
her alanında cinsiyet ayrımcılığına da, 
ayrımcılığın bütün türlerine de karşıyız. 

Keza, siyasete katılmada kadına karşı 
yürütülen ayrımcılığa da, aile içi şiddete 
de karşıyız. Yolun başında dedik ki, bizim 
iktidarımız imtiyaz isteyenlerin değil ada-
let isteyenlerin iktidarıdır. Bu yüzden AK 
Parti imtiyaz üretmez, adalet üretir. Eğer 
imtiyaz isteyenler varsa, bu ülkede imtiyaz 
bütün milletimizindir dedik. Bizim bir 
tek konumuz, tek bir meselemiz var, o da 
Türkiye’dir. Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, 
yaşlısıyla, özürlüsüyle kimsenin temel 
haklarının engellenmediği bir Türkiye. 
Bunun için çalışıyoruz, bunun için koştu-
ruyoruz.

Değerli kardeşlerim...

Kadın sorunları sadece kadınların sorunu 
değildir. Toplumumuzun her kesiminin 
her türlü sorunu ortak bir anlayış ve işbir-
liğiyle, yine toplumun tüm kesimlerinin 
çabasıyla çözülebilir. Kadınlarımızın haya-
tın her alanında aktif roller üstlenebilmesi 
için de yine ortak bir gayret göstermemiz 
gerekiyor. Kadınlarımızın siyasetteki, 
toplumsal hayattaki yeri biz erkeklerin 
yerini daraltmaz, bize ancak güç katar. 
Kadını toplumsal hayatın dışına itmek, 
bütün dünyanın az veya çok yaşadığı bir 
sorundur. İnsanı anlamayan, insana hak 
ettiği kıymeti vermeyen, insanı merkeze 
koymayan anlayışlar, bu soruna adil bir 
yaklaşım geliştiremezler. Toplumsal ge-
lişmeyi ne sadece kadınlar ne de sadece 
erkekler tek başına başarabilir. Hiç kimse 
hiç kimseyi dışlamasın, hiç kimse hiç 
kimsenin hukukuna riayetsizlik etmesin. 
Mutlu bir toplum için hepimiz birbirimi-
zin hukukunu gözetmek zorundayız. Me-
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deniyetin gereği budur, insanlığın gereği 
budur. Biz, kadınlarımızın da bu süreçte 
ülkelerinin gelişimine destek olacaklarını 
biliyoruz. Son beş yıldır yaşadığımız geliş-
meler, bunun en büyük kanıtıdır. Biz bu 
mücadelemizde yanımızda oldukları için, 
bu ağır yükü birlikte omuzladığımız için 
bütün kadınlarımıza şükran duyuyoruz. 
Bu toplum, yaşadığı onca kötü tecrübeye, 
karanlık günlere rağmen ayakta kalabil-
diyse, bu hiç şüphesiz bu toplumun hamu-
rundan kaynaklanmaktadır. Evin direği 
olduğu gibi, toplumsal yapının direği de 
kadındır. Evlerimiz, ailelerimiz, sizlerin 
sayesinde ayakta kalabildiği için, bugün 
millet olarak başımız dik, alnımız ak. Ka-
dınımızın sabrı, umudu, metaneti, vakarı 
olmasaydı bugünlere gelemezdik. 

Değerli hanımefendiler, değerli misafirler…

Kadınlarımız, ticaretten siyasete, sosyal 
hizmetlere kadar birçok alanda aktif 
roller almaya başlamıştır. Bu durum, hiç 
şüphesiz, ülkemizin AK Parti’yle birlikte 
değişen çehresiyle ilgilidir. Bugün Türkiye 
ihracatta rekor kırıyorsa, 107 milyar dolar 
rakamına ulaştıysa, bu ihracatı yapan şir-
ketlerimizin, iş yerlerimizin birçoğunun 
başında kadınlarımızın olduğunu, onla-
rın başarılı bir performans gösterdiğini 
görmezden gelemeyiz. İşveren olarak, işçi 
olarak, yönetici olarak kadınlarımız bu 
ülke için emek ve değer üretiyorlar. Sa-
dece İzmir 2007 yılında 6 milyar doların 
üzerinde ihracat yapmış. Bugün İzmir’de 
yıllarca tamamlanamayan yatırımlar AK 
Parti döneminde tamamlandıysa, bu el-
bette bütün İzmirliler’in emeğinin karşılı-

ğıdır. İzmir, bugün EXPO 2015 adayıysa, 
bu elbette bütün Türkiye’nin gururudur. 
Aldığımız tedbirler sonucunda, İzmir’de 
hırsızlık, kap-kaç gibi huzur bozucu suç-
lar % 80 oranında azalmışsa, bu bütün 
İzmir’in başarısıdır.

AK Parti hükümeti olarak İzmir’e büyük 
önem verdik, ciddi yatırımlar yaptık. 
İzmir’e kazandırdığımız hizmetleri sizler 
çok iyi biliyorsunuz. İzmir genelinde 3200 
derslik yaptık. Menemen, Aliağa, Kiraz, 
Bergama, Beydağ ilçelerinin devlet has-
tanelerini tamamladık. İzmir Çocuk Has-
tanesi, Tepecik Devlet Hastanesi, Atatürk 
Devlet Hastanesi ek binaları ve yenileme 
yatırımları yapıldı, bu hastanelerin kapa-
siteleri arttırıldı. İzmir’in adliye sarayı bu 
dönemde yenilendi, yine TOKİ tarafın-
dan ilçeler de dahil olmak üzere İzmir’e 
tam 8100 yeni konut daha kazandırıldı. 
KÖYDES Projesi kapsamında İzmir’deki 
670 köyün tamamında yollar asfaltlandı, 
su problemleri çözülmeye devam ediyor, 
kısa süre içinde tüm Türkiye’de olduğu 
gibi İzmir’de de yol, su ve okul problemleri 
olan köy kalmayacak. Adnan Menderes 
Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nin İzmir 
için ne anlama geldiğini çok iyi biliyor-
sunuz. Kuzey Çevre Yolu’nu, Manisa ve 
Seferihisar duble yollarını, Konak köprü-
lü kavşak düzenlemelerini biliyorsunuz. 
Beydağ Barajı’nı, Yortanlı ve Kavakdere 
barajlarını yine biliyorsunuz, bunların 
İzmir’e ne getirdiğini en iyi sizler biliyor-
sunuz. İnşallah istikrar ve güven ortamını 
sürdürdüğümüz sürece Türkiye’nin daha 
hızlı büyüdüğünü, kalkındığını göreceğiz. 
Birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz sü-
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rece aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. 
Türkiye ne zaman birlik ve beraberlik duy-
gusuyla kenetlense tarihi adımlar atmış, 
büyük dönüşümler gerçekleştirmiştir.

Sevgili kardeşlerim…

Millet olarak birlik ve beraberliğimizi her 
şeyin üstünde tutmak mecburiyetindeyiz. 
Önümüzde büyük imkan ve fırsatlar var. 
Türkiye’yi bu fırsatları değerlendirmekten 
alıkoyacak hiç bir güç, hiç bir engel göre-
miyorum. Yeter ki biz, birlik ve beraber-
liğimizi koruyalım; yeter ki, milletimizin 
değerlerini, cumhuriyetimizin nitelikleri-
ni ortak payda bilelim, bunların etrafında 
kenetlenelim. Bugün eğer bir ve beraber-
sek, bunu milletimizin kahir ekseriyetinde 
bu inanç ve şuurun yerleşmiş olmasına 
borçluyuz. Ama en çok da, canlarını bu 
uğurda feda eden kahraman vatan evlatla-
rına borçluyuz. Son kara harekatında 24’ü 
asker, 3’ü geçici köy korucusu 27 evladımı-
zı şehit verdik. Bu kahramanlardan ikisi 
bugün İzmir’de yatıyor. Pilot üsteğmen 
Gürcan Ulucan ve piyade üsteğmen Ser-
kan Çakal’ı burada ölümsüzlüğe uğurla-
dık. Şehitlerimize bir kez daha Allah’tan 
rahmet diliyorum. Milletimizin başı sa-
ğolsun. Onlar, arkadaşlarıyla birlikte eşsiz 
bir mücadele verdiler. 8 gün boyunca zor 
bir arazide, ağır kış şartlarında, gece ko-
şullarında terör örgütüne baskın tarzında 
önemli darbeler vurdular. 

Hep söylüyoruz; terörle mücadelenin 
sadece askeri boyutu yok. Sadece tek tek 
teröristleri etkisiz hale getirerek, sadece 
sınır ötesi harekatlar yaparak terörü sona 

erdirmek mümkün değildir. Öyle olduğu-
nu söyleyenlere sesleniyorum; muhalefete 
geçince mi aklınıza geldi, böyle olduğu? 
Siz de iktidar oldunuz bu ülkede, o zaman 
neden Kandil’e gidip bu işi bitirmediniz? 
Yoksa aradınız da haritada Kandil’in yeri-
ni mi bulamadınız? Yoksa bizden habersiz 
gittiniz de 95’lerde, 2000’lerde Kandil’de 
terörist mi yoktu? Bu ucuz polemikleri 
bırakın. Sınırötesi harekatla terör örgütü-
nün kökü kazınacak olsa, bugüne kadar 
Türkiye, her türlüsünü yaptı; 20’den fazla 
sınırötesi harekat oldu; şimdiye kadar te-
rörün çoktan bitmiş olması gerekmez miy-
di? Kimse kimseyi aldatmasın. Eli silahlı 
teröriste karşı askeri mücadele elbette bu 
işin olmazsa olmazıdır. Ama onun yanın-
da siyasi, ekonomik, sosyal ve diplomatik 
tedbirler alınmazsa, uzun soluklu bu mü-
cadele sabır ve kararlılıkla yürütülmezse 
nihai sonucun alınamayacağını hepimiz 
biliyoruz. Onun için de terör örgütünün 
insan kaynağını, finansal, lojistik destek-
lerini kesmek adına bütün bu alanlarda 
topyekün bir mücadele yürütüyoruz. 

Son harekatta, bu konuda aldığımız mesa-
feler de açıkça görülmüştür. Ordumuz, bu 
son harekatla, teröristi her an, her yerde 
vurmaya hazır olduğunu göstermiştir. 
Bunun için gerekli teknik ve kabiliyete 
fazlasıyla sahip olduğunu ortaya koy-
muştur. Harekatın planlamasında, üstün 
kurmay zekasını sergilemiştir. İcrasında 
mehmetçiğin, nasıl büyük bir inanç ve 
kahramanlık ruhuna, nasıl sarsılmaz bir 
vatan sevgisine sahip olduğunu dosta, 
düşmana göstermiştir. Etkisiz hale getiri-
len terörist sayısı, vurulan hedefler büyük 
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bir başarıya işaret etmektedir. Fakat bana 
göre daha büyük başarı, terör örgütünün 
umutlarının yok edilmesinde, iradesinin 
kırılmasında elde edilmiştir. Harekatın 
şekli, baskın tarzında oluşu, iyi planlanma-
sı, en kötü şartlarda, en kısa sürede, en iyi 
neticeye ulaşması, büyük bir caydırıcılık 
etkisi meydana getirmiştir. Ne yazık ki, 
harekattan dönen kahramanlarımız daha 
koğuşlarına dönüp botlarını çıkarmadan 
başlatılan anlamsız bir tartışma, bütün bu 
başarıları gölgelemiştir.

Ben bu tartışmanın devamında millet, 
memleket menfaati görmüyorum. Gerek 
ulusa sesleniş konuşmamda, gerekse 
salı günkü grubumuzda ve cuma günü 
Uşak’ta, söylenmesi gereken bazı şeyleri 
ifade ettim. Yine de bir iki gerçeği tekrar 
dile getirmekte yarar görüyorum. Bu 
harekatın arkasında, hükümetimizin ver-
diği yetki vardır; siyasi sorumluluğu da 
bize aittir; muhalefet, eleştirilerinde bizi 
muhatap almak durumundadır. Ne yazık 
ki, bu ikazlarımıza rağmen sorumlulukla 
bağdaşmayan haksız, insafsız ve ölçüsüz 
bazı söylemler, tartışmayı hiç arzu etmedi-
ğimiz bir noktaya getirdi. Milletimiz için, 
şeref ve namus en başta gelen değerlerdir. 
İnsan, onuru için yaşar. Özellikle askerlik, 
şeref ve namus üzerine yeminle başlayan 
kutsal bir görevdir. Eğer Genelkurmay 
Başkanım, ‘üniformamı çıkarırım’ diyorsa, 
eğer başbakan, ‘siyaset elbisemi çıkarırım’ 
diyorsa, ya delil gösterirsiniz, iftiranızı 
ispatlarsınız, ya da susarsınız. Zulümle 
abad olunmaz, iftirayla da siyaset olmaz. 
Dünyanın kaç ülkesinde, hükümetiyle 
askeriyle milletinin itibarını istiskal eden, 

dışarıdan emir alıyor gibi göstermek için 
bu kadar hevesli bir muhalefet vardır, doğ-
rusu çok merak ediyorum. Siyaseten bu 
kadar çaresiz durumda olabilirsiniz, ama 
kurumlarımızın itibarına, şerefine söz söy-
leyemezsiniz. Siyasi rekabet, demokrasile-
rin temelidir fakat unutmayın, her şey de-
ğildir; siyasi rekabetin dışında tutulması 
gereken meseleler de vardır. Kışla, siyasete 
girmesin, diyoruz. Evet ama, siyaset de 
kışlaya girmesin. Askerliği askerlere bıra-
kın, teknik boyutuyla bir askeri harekatın 
nasıl yapılacağına da siz karışmayın. Ben 
bu kadarını söylemekle yetiniyor, takdiri 
milletime havale ediyorum.

Değerli arkadaşlar…

Bakınız, Cuma günü Uşak’ta bir vatandaşı-
mızın af talebinde bulunması üzerine söy-
lediğimiz sözler de bugün farklı yönlere çe-
kilmiş. Af konusu elbette hukuken devletin 
ve Meclis’in iradesindedir. Biz bundan bah-
setmiyoruz. Kamu vicdanında, maktülün 
ailesinin vicdanında bunun nasıl bir etki 
doğuracağı da önemlidir, devlet düzenleme 
yaparken bunu da hesaba katmalıdır. Bir 
hukuki düzenleme yaparken bunun, kamu 
vicdanına uyup uymadığına, toplumun yü-
reğini sızlatıp sızlatmadığına dikkat etmek, 
toplumun ve tarafların hassasiyetlerini gö-
zetmek de devletin görevidir. Siyasetçinin 
toplumun hissiyatını nazara almasından 
daha doğal ne olabilir?

Değerli kardeşlerim…

Bakınız, parlementodaki kadın milletveki-
li katılım oranı yüzde 4.4’den yüzde 9.7’ye 
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çıkmıştır. Bayan milletvekili arkadaşları-
mızın sayısındaki artışın temel nedeni de 
AK Partidir. Bugün, modernliği, ilericiliği 
kimseye bırakmayanların kaç tane kadın 
milletvekili var? Söylesinler de bu işe ne 
kadar önem verdiklerini görelim. Geçen 
dönem Meclis’te toplam 24 bayan milletve-
kili vardı, bu dönem 50 bayan milletvekili 
var. AK Parti’nin bayan milletvekili sayısı 
ise 11’den 30’a yükseldi. Kaldı ki, biz bu 
rakamları, bu seviyeyi de yeterli görmüyo-
ruz. Kadınlarımızın özellikle yerel siyasete 
katılımlarına büyük önem veriyoruz. Çün-
kü siyaset yerelde başlar. Çünkü kalkınma 
yerelde başlar. Yaklaşık 6 ay içinde, İzmir 
İl Kadın Kolları’na mensup üyelerimizin 
sayısı 11.000 artmış. Bu gelişme bizi zi-
yadesiyle memnun etmiştir. Biliyorum ki 
bu üyelikler kağıt üzerinde kalmayacak, 
her üyemiz kadın kollarımızda aktif gö-
revler üstlenecektir. Eleştirilerinizle, tes-
pitlerinizle, önerilerinizle, projelerinizle 
İzmir ve Türkiye için muasır medeniyet 
kafilemize büyük katkıda bulunacaksınız. 
Biliyorsunuz, yerel yönetimler akademisi 
uygulamasıyla insanlarımızın siyasete 
katılım sürecini bilimsel bir çizgiye çek-
mek istiyoruz. Biz kayıtlarımızda en az 
yüzde 20 oranında kadın üye hedefini or-
taya koymuştuk. İzmir’de katılımın yüzde 
25’e ulaşması son derece gurur vericidir. 
Kadınlarımızın siyasete hassasiyetlerini, 
yeteneklerini taşımalarının çok ama çok 
gerekli olduğunu düşünüyorum. Özgürlük 
bana varsa iyi, sana varsa kötü diyen, top-
lumu sınıflara, zümrelere bölen, toplumun 
bütün katmanlarında ayrımcılığı körükle-
yen zihniyetin öncelikle siyasetten tasfiye 
olmasını istiyoruz. Bu topraklarda sevgi-

yi, adaleti, hoşgörüyü, özgürlüğü hakim 
kılacaksak, bunu kadınlarımız olmadan 
yapamayız. Eğer toplumun temeli kadınsa, 
elbette kadın, toplumun geleceği hususun-
da da söz sahibi olacaktır.

Değerli misafirler, değerli hanımefendiler…

Kadına büyük önem verilen muhteşem bir 
geleneğe, muhteşem bir kimliğe ve inanca 
sahibiz. Kadının hangi nedene dayanırsa 
dayansın, toplumun, sosyal hayatın, eğiti-
min dışına atılması bizim vicdanlarımızı 
kanatır. Yola çıktığımızda toplumun hem 
vicdanı hem aklı olacağız dedik, hassa-
siyetlerimizi bu vicdana göre belirledik. 
Bu nedenle, kadının toplumsal statüsünü 
korumak ve geliştirmek için birçok yasal 
düzenlemeler yaptık. Kadın erkek eşitli-
ğini anayasal bir ilke olarak düzenledik. 
Anayasanın 10. ve 90. maddelerini eşitlik 
temelinde yeniden düzenledik. Kadın ve 
çocuk sağlığı açısından birçok yeni uy-
gulamayı, kampanyayı hayata geçirdik. 3 
Temmuz 2006 tarihinde bütün kurumları-
mıza gönderdiğimiz bir genelgeyle çocuk 
ve kadına karşı şiddetin engellenmesi için 
önemli bir adım attık. Haydi kızlar okula 
kampanyasıyla 300 bin kızımızı eğitime 
kazandırdık, hayata kazandırdık. Şartlı 
Nakit Transferi uygulamasıyla çocuklarını 
okutmakta zorlanan ailelere devlet olarak 
yardım ediyoruz. İlköğretimde kız öğren-
ciler için 25 YTL erkek öğrenciler için 20 
YTL ödeme yapıyoruz. Orta öğretimde kız 
öğrencilerimiz için 45 YTL erkek öğren-
cilerimiz için 35 YTL ödeme yapıyoruz. 
2003 yılından 2008 Ocak’a kadar Türkiye 
genelinde 1 milyar 71 milyon YTL ödeme 
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yaptık. Sadece İzmir’deki evlatlarımız için 
10 milyon YTL ödeme yaptık. Peki bu öde-
meyi nasıl ve kime yapıyoruz. Ödemeler 
Ziraat Bankası veya PTT eliyle annelere 
yapılıyor. Evet, annelere... Evet, işte bu 
anlayışıyla 2010 yılına kadar kız ve erkek 
çocuklarımız için okullaşma oranını yüzde 
100’e ulaştıracağız.

Muasır medeniyet çizgisini yakalamak 
için izlediğimiz yol budur. Türkiye’yi Avru-
pa Birliği standartlarına kavuşturmak için 
yürüttüğümüz siyaset budur. Türkiye’nin 
her yerine açtığımız okullar, hastaneler, 
sağlık ocakları, TOKİ aracılığıyla inşa 
ettiğimiz konutlar, inanıyorum ki hem be-
denen hem de ruhen daha sağlıklı aileler 
kurmamızı sağlayacaktır. Biz, günü kur-
tarmanın derdinde değil, geleceği de kur-
tarmanın, geleceği kurmanın peşindeyiz. 
İnşallah bu hedefe hep birlikte ulaşacağız. 
Türkiye’de, İzmir’de daha yapacağımız çok 
iş, yürüyeceğimiz çok uzun bir yol var. Bu 
yüzden ne diyoruz: DURMAK YOK, YOLA 
DEVAM... Ben sizlere demokrasiye, aydın-
lığa, Türkiye’ye yaptığınız büyük katkılar-
dan dolayı teşekkür ediyorum. Kongremi-
zin hayırlara vesile olmasını diliyorum. 
Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
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Değerli arkadaşlar… Hepinizi en kalbi duy-
gularımla selamlıyorum. 

Bugün yıllardır ertelenen bir temel mese-
lemizden söz etmek istiyorum. TBMM’nin 
gündeminde olan, Sosyal Güvenlik Refor-
mu ülkemizin bugününü ve yarınlarını 
ilgilendiren hayati öneme sahip konu-

lardan biridir. Bildiğiniz gibi Plan Bütçe 
Komisyonu’ndan geçti. Önümüzdeki gün-
lerde genel kurula gelecek. Bizden önceki 
hükümetlerin sürekli konuştuğu, sürekli 
tartıştığı ama, çözüme bugüne kadar 
kimsenin yanaşmadığı temel sorunlar bu-
günkü Türkiye’nin en öncelikli meselesi ol-
muştur. Sosyal Hukuk Devleti ilkesini tam 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 11 Mart 2008
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olarak hayata geçirmek için ilk günden 
beri Türkiye’nin öncelikli meselelerini çö-
züm sırasına koyan hükümetimiz bu me-
seleyi kangren haline gelmeden çözmek 
zorundadır. Hükümetimiz daha önce attığı 
büyük reform adımlarının tamamlayıcısı 
olarak Sosyal Güvenlik şemsiyesini güven-
ceye almaya mecburdur. Bunun güçlü bir 
siyasi irade ve kararlılık gerektirdiğinin 
farkındayız. Türkiye’nin bu değişim ve dö-
nüşüme ihtiyacı vardır, AK Parti hükümeti 
bu meseleyi de makul bir noktaya taşıma-
ya kararlıdır. 

Türkiye sosyal güvenlik reformunu daha 
fazla erteleyemez. Sosyal Güvenlik mese-
lesi tıpkı ulusal güvenlik gibi popülizme 
feda edilemez. Defalarca anlattık, her 
platformda, her zeminde dile getirdik. 
Ekonomik Sosyal Konseyde, Çalışma Ba-
kanlığımız bünyesindeki Üçlü Danışma 
Kurulu toplantılarında, Sosyal Güvenlik 
Yüksek Danışma Kurulu toplantılarında, 
sendikalarımızla istişarelerimizde dile 
getirdiğimiz üzere burada bir kez daha bu 
zaruretin siyasi ve ekonomik nedenlerini 
açıklamak istiyorum: Evet, Türkiye’de sos-
yal güvenlik sistemi, uzun yılların hataları 
sonucu sürdürülebilirlik vasfını giderek 
kaybetme noktasına gelmiştir. Siyasette 
ve ekonomide uzun yılların birikimiyle 
ortaya çıkan çarpık düzen, sosyal güvenlik 
sisteminin insanî ve iktisadî cepheleriyle, 
rasyonel bir şekilde ele alınmasının önün-
de engel teşkil etmiştir.

Eski, çarpık siyaset anlayışı, sosyal güven-
lik sistemini bir siyasî rant alanı olarak 
algılamış, ekonomik ve toplumsal gerçek-

leri göz ardı ederek sadece oy kaygısıyla 
sosyal güvenlik sistemini tahrip etmiştir. 
1969’dan sonra, 25 yıl sigortalı, 5 bin gün 
prim ödeyen 38 yaşındaki kadın, 43 ya-
şındaki erkek emekli olabiliyor, olabildi. 
Bunun sorumlusu kim? Bunun sorumlusu 
işte 1969 sonrasında sorumsuz, kaygısız, 
düşüncesiz, popülist uygulamalardır. O 
ucuz popülist siyasetin aktörlerinin kimler 
olduğunu siz benden daha iyi biliyorsu-
nuz. Türkiye’yi bu noktalara nasıl getir-
diler, Türkiye’ye bu yükü nasıl yüklediler 
önce bir bunun muhasebesini yapsınlar. 
5 yıldır onların bozduklarını tamir etmek 
için çalışıyoruz. Son 5 yılda Türkiye’nin 
siyasette ve ekonomide oluşturduğu rasyo-
nel zemin, sosyal güvenlik alanını da yeni-
den düşünmemize imkân vermiştir.

AK  Pa r t i ,  y e n i  s i ya s e t  a n l ay ı ş ı y l a 
Türkiye’de siyasetin parametrelerinin de 
yeniden düşünülmesine hizmet etmekte-
dir. Sosyal güvenlik alanında yaptığımız 
ve yapacağımız yapısal reformlar, işte bu 
yeni siyaset parametreleri temelinde yürü-
mektedir. Buradaki önceliğimiz ülkemizin 
bekasıdır, milletimizin ve devletimizin ge-
leceğidir. Geleceği ucuz popülizmle değil 
ancak ve ancak rasyonel hesaplarla öngö-
rebilir, planlayabiliriz. Açık ve net olarak 
söylüyorum: AK Parti, toplumsal kaynak-
ların siyasî çıkar kaygısıyla ve irrasyonel 
şekilde dağıtılmasını reddeden bir siyaset 
anlayışını temsil etmektedir. Siyaseti, için-
de yaşadığımız dünyanın gerçeklerinden 
bağımsız bir zeminde kuramayız; kurmaya 
kalkıştığımızda da uzun vadede milleti-
mize kötülük ederiz. Kısa vadeli siyasi 
kazanımlar için toplumun geleceğini, ül-
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kenin geleceğini riske atamayız. Alınması 
gereken bir risk varsa o riski biz alırız ama, 
toplumun bekasını, milletin geleceğini be-
lirsizliğe bırakamayız. 

Şunu özellikle belirtmek istiyorum: devlet 
de, kamu yönetimi de iktisadî süreçleri 
dikkate almak, hesabını kitabını iyi yap-
mak durumundadır. Kamunun menfaati-
ni, toplumun uzun vadeli çıkarlarını gö-
zetmek, hesaba katmak kamu yönetiminin 
öncelikli görevidir. Yani temennilerle dev-
leti yönetemezsiniz. Rasyonel-demokratik 
devlet, küresel iktisadî süreçleri de hesaba 
katan bir işleyişe sahip olmak zorundadır. 
Hükümetimiz, bunun şuurunda olarak, 
sosyal güvenlik sistemimize ilişkin re-
formlarını tamamlamak azmindedir. Biz, 
bugüne kadarki hükümetlerin ihmâlinden 
ve rant kaygısından kaynaklanan ve biri-
kerek çoğalan bir problemi çözme sorum-
luluğunu taşımaktayız. Bu sorumluluğu 
taşımakta tereddüt etmiyoruz; çünkü biz 
milletin orta ve uzun vadeli çıkarlarını 
gözetiyoruz; siyaseti günlük çıkar hesapla-
rının ötesinde bir iş olarak görüyoruz.

Değerli arkadaşlar...

Milletimiz bizden imtiyaz değil adalet 
istiyor. Biz de adalet ve kalkınmayı şiar 
edinmiş bir kadroyuz. Adaletin temel şar-
tı sosyal devletin bütün vatandaşlarının 
eşitlik esasında haklarını kullanmasıdır. 
İstiyoruz ki, kimse devlete mesafeli olma-
sın, kimse devlete itimatsızlık içinde olma-
sın. Bu ülkede emekli sandığı mensubu, 
Bağ-Kur mensubu, SSK mensubu ya da 
yeşil kartlı vatandaşların hepsi ortak bir 

hukuka bağlıdır. Hepsi için ayrı ayrı hukuk 
düzenleri olması kabul edilemez. Bizim 
iktidarımıza kadar gelen bu yanlışlar beş 
yılda büyük ölçüde düzeltilmiştir, şimdi 
kalan eksikleri de telafi etmeye mecburuz. 

Değerli arkadaşlar...

Kimse Türkiye’nin gerçeklerinden kopuk 
yorumlar yapmasın. Önce gerçek verileri 
önümüze koyduktan sonra yorum ve öne-
rilerimizi getirmek zorundayız. Bakınız, 
Sosyal Güvenlik düzenimizle ilgili bir 
tek örnek vereceğim. 1960’ta 24 çalışan 
1 emekliye bakarken, bu oran 1970’te 9; 
1980’da: 3; 1990’da 2; 2007’de ise 2 çalışa-
na 1 emekli seviyesine düşmüştür. Soruyo-
rum, bu tablo Türkiye için sürdürülebilir 
mi? Biz siyasiler değil de, mesela sendika-
larımız bu ülkeyi yönetmiş olsalar ben bu 
tabloyu sürdürebilirim diyecek babayiğit 
var mıdır? Sürdürülebilir bir sosyal güven-
lik için bu oranın en az 4 çalışana 1 emekli 
olması gerektiğini bütün uzmanlar, bütün 
bilim adamları ifade ediyorlar. Bakınız, 
bozulan aktif-pasif oranı, aktüeryal denge-
leri de bozmuş ve sosyal güvenlik açıkları 
artarak bugünlere gelmiştir. 1990 öncesi 
kendi kendini finanse edebilen sistem 
1991’den sonra açık vermeye başlamış, bu 
açık katlanarak bugünlere gelmiştir. Tür-
kiye bu yükü daha fazla taşıyamaz. Yani 
acil müdahale iktisaden, aklen, mantıken 
zorunludur. 

Hükümetimiz, Sosyal Güvenlik Reformu 
ile; norm ve standart birliğinin sağlanma-
sını, Sosyal güvenlik sisteminin finansal 
sürdürülebilirliğinin sağlanmasını, “kolay 
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erişilebilir, tüm vatandaşlarımızı kapsa-
yan Genel Sağlık Sigortası’nın kurulmasını 
amaçlamıştır. Getirdiğimiz yeni düzenle-
meyle geliri asgari ücretin üçte birinden az 
olanların Genel Sağlık Primleri Hazine ta-
rafından karşılanacaktır. 18 yaş altındaki 
herkes; prim borcu, sigortalılık vb. hiçbir 
şart aranmaksızın sağlık hizmetlerinden 
yararlanabilecektir. Vatansızlar ve hatta 
sığınmacılar dahil Türkiye’de Genel Sağlık 
Sigortası kapsamında bulunmayan kimse 
kalmayacaktır. Hükümet programımızın 
gereği budur, Eşitliği esas alan anayasanın 
gereği budur, ülkemizin ekonomisinin ge-
reği budur, dünyanın realitesi budur, yani 
aklın da, bilimin de, rasyonel yönetimin de 
yolu budur.

Bazıları yasa taslağının tek bir cümlesini 
bile okumadan spekalüsyon üretiyorlar. 
Çalışanların, emeklilerin haklarında ge-
rileme olacakmış. Açık söylüyorum, yok 
öyle bir şey. Aksine iyileşme olacak. Ben 
de emekçiyim, ben de damdan düşenim. 
Bütün işçilerimizle, çiftçimizle, memuru-
muzla, esnafımızla her zaman kendimi 
beraber hissettim. Hiçbir zaman bu ülke 
için değer üreten kimseye fildişi kuleler-
den bakmadım. Benim gözümde emekten, 
alınterinden, helal kazançtan daha değerli 
hiçbir şey yoktur. Çalışma hayatının bütün 
tarafları bu sürecin başından beri içinde-
dir. Defalarca göz göze, yüz yüze bu mese-
leleri konuştuk. Soruyorum: Şu an emekli 
olduğu halde 2 milyon 100 bin insanımız 
emeklilikten sonra çalışmak zorunda mı-
dır, değil midir? Sosyal Güvenlik sistemi-
mizle ilgili bir çelişki değil midir bu tablo? 
Bu çelişkiyi gidermek hükümetin görevi 

değil midir? Bütün sosyal politikalarımız 
nasıl toplumun huzur ve mutluluğunu 
esas alıyorsa Sosyal Güvenlik Reformu ile 
ilgili düzenlememiz de toplumun huzuru-
nu, mutluluğunu esas alıyor. 

Değerli arkadaşlar... 

Evet, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanunu’nda değişiklik yapıl-
masına dair kanun tasarısı bildiğiniz 
gibi TBMM’nin gündemindedir. Kanun 
taslağı Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan 
geçti, Genel kurula gelmek üzere. Tabii ki, 
bu çok boyutlu reform en geniş anlamda 
toplumun katılımını, sosyal taraf ların 
katılımını zorunlu kılıyor. 3 Ocak 2008 
tarihli Ekonomik ve Sosyal Konsey’in ya-
yınladığı bildiride açık çağrıda bulundum. 
Bu kanun taslağı kanunlaşıncaya kadar 
bütün kesimlerin görüş ve önerilerine 
kapımız ardına kadar açıktır dedik. Bu 
çağrımız halen geçerlidir. Hangi kurumun 
olmazsa olmazları neler ise bize bildirin. 
Kaldı ki, bu meseleler bütün boyutlarıyla 
işçi, işveren ve emekli örgütlerimizin tem-
silcilerinin de yer aldığı Sosyal Güvenlik 
Kurumu bünyesinde tartışılmıştır. Bir 
çok meselede olduğu gibi çözümsüzlüğü 
çözüm gibi gösterenler ucuz popülizme 
teşebbüs etmesinler. Kimseyi itham etmek 
kastıyla söylemiyorum ama, bu konuyu bir 
istismar aracı haline getirmek isteyenler 
realite ile yüzleşmek zorundadır. Bizim 
bütün arzumuz eşitsizliklerin mümkün 
olabildiği kadar giderilebilmesidir. 

Bu toplumun geleceğini, bu milletin uzun 
vadeli çıkarlarını düşünmek, toplumu bir 
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bütün olarak algılayabilmek sadece hü-
kümetin değil, kamusal faaliyet gösteren 
her kurum ve kuruluşun da görevidir. 
Bakınız bizim iktidarımıza kadar bütün 
sendikaların en güçlü talebi Sosyal Güven-
lik Kurumları’nın birleştirilmesi, tek çatı 
altına alınmasıydı. SSK Bağ-Kur ve Emekli 
Sandığı. 5502 sayılı kanunla 16 Mayıs 
2006 tarihinde birleşti ve tek çatı altında 
toplandı. Pratikte henüz aşamadığımız 
sorunlar var ama, bu ideal gerçekleşti. Bil-
diğiniz gibi “norm ve standart birliğini sağ-
lamaya dönük” 5510 sayılı yasa anayasa 
mahkemesinin bazı hükümlerini iptaliyle 
yürürlüğe girmemişti. Şimdi iptal gerekçe-
lerini de karşılayan norm ve standart birli-
ği amacımızı gözeten yeni bir tasarı hazır-
ladık ve Meclis’in gündemine getirdik.

Amacımız mevzuatı birleştirerek farklı 
sosyal güvenlik kurumları şemsiyesi al-
tındaki vatandaşlarımızı gerçek anlamda 
ortak bir şemsiye altına almaktır. Birileri 
sanki düne kadar öyle bir sorun yokmuş 
gibi, bu da nereden çıktı havasında fikir 
yürütüyor. Çalışma Bakanımız öncelikle 
Üçlü Danışma Kurulu’nda bütün sosyal 
taraflara ayrıntılı olarak bilgi verdi. Ardın-
dan siyasi partilerimizin grupları bilgilen-
dirildi. Keza, üniversitelerimizin görüşleri 
alındı. Alınan görüş ve öneriler büyük 
ölçüde taslağa yansıtıldı. Kuşkusuz realite, 
Türkiye’nin imkan ve kaynakları ölçüsün-
de bir karar almayı zorunlu kılıyor. 

Değerli arkadaşlar... 

Peki bu yasa neleri getiriyor? Hangi top-
lumsal kesimler ne ölçüde etkileniyor? 

Sosyal devlet ilkesinin gereği olarak, 
bakınız, bu düzenleme ile emeklilik ko-
şulları ve maaş hesapları işçi, memur ve 
esnaf için eşitleniyor. Herkes, farklı hukuk 
düzenlemelerine tabi olmaktan çıkarılı-
yor ve bir eşitlik ilkesi getiriliyor. Bu bir 
mecburiyettir, bu bir zorunluluktur. Eko-
nominin realitesi de bunu gerektiriyor. 
Sosyal Güvenlik sistemiyle ilgili kararlar 
en az 40-50 yıllık perspektiflerle hazırlan-
mak zorundadır. Bu işin tabiatı gereğidir. 
Bakınız üzülerek ifade ediyorum. Bun-
dan 39 sene önce 1969’da gelecekle ilgili, 
Türkiye’nin geleceğiyle ilgili yapılan yanlış 
bir öngörü bugün önümüzde açık olarak 
duruyor. 1991’de bu açık 300 milyar YTL 
olarak 10 binde 5 iken bugün bu açık Gayri 
Safi Milli Hasılamız’ın yaklaşık yüzde 4’ü 
seviyesine yükselmiştir. Dünden bugün 
görülebilseydi, bu böyle olmayacaktı ama 
bugün geleceği doğru hesaplamak ve doğ-
ru planlamak zorundayız. Yaptığımız şey, 
temelde çalışma hayatını, çalışma barışını 
esas alan bir düzenlemedir. Bugünümüzü 
ve yarınlarımızı güvenceye alan bir düzen-
lemedir. Çalışanlarımızı sistemin içinde 
tutmaya dönük bir düzenleme yapıyoruz. 
Prim ödeme gün sayısının 7 binden 9000’e 
çıkmasına itiraz edenler bu uygulamanın 
bundan 20 yıl sonra, 2028’de ilk defa işe 
girecek olanlar için olduğunu söylemiyor-
lar. Sanki bugün çalışanları ilgilendiriyor-
muş gibi bir hava estiriyorlar.

Değerli arkadaşlar… 

Yeni düzenlemenin Bağ-Kur, SSK ve Emek-
li Sandığı mensuplarına neler getirdiğini 
kısaca özetleyelim: Bağ-Kur’da basamak 
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sistemini kaldırıyoruz. Ödenen prim 
miktarı ve gün sayısı emekli maaşlarına 
doğrudan yansıyacaktır. Bağ-Kur’da ba-
samak sistemini kaldırıyoruz ki, benim 
vatandaşımın kazancı artmadan primleri 
artmasın. Yasaya göre, basamak sistemi ye-
rine esnafımızın ve çiftçimizin beyan ettiği 
kazanç oranı üzerinden prim alınacaktır. 
Ayrıca, prim oranları yüzde 40’tan yüzde 
33.5’a kadar düşüyor. Bağ-Kurlular için 
ilk kez SSK’lılar gibi geçici iş göremezlik 
ödeneği ön görüyoruz. İş kazası geçiren 
bir esnafımız raporlu olduğu sürece Sosyal 
Güvenlik Kurumu’ndan geliriyle orantılı 
olarak ücretini alacaktır. Mevcut sistemde 
1 gün dahi prim borcu varsa vatandaşımız 
sağlık hizmetinden yararlanamıyor. Bunu 
esnafımız çok iyi biliyor. Biz bu süreyi 30 
güne çıkarıyoruz. Dolayısıyla 30 günden 
aşağı prim borcu olan BağKur’lu sağlık 
hizmetinden yararlanabilecek. Yine Bağ-
Kurlu, SSK’lı ya da Emekli Sandığı men-
suplarının olduğu gibi 18 yaşına kadar 
bütün çocuklarımız hiçbir şart aranmak-
sızın sağlık hizmetinden yararlanabilme 
hakkına kavuşuyor. İşte sosyal hukuk 
devleti budur. Çalışanların, emeklilerin, 
dul ve yetimlerin bu yasayla hak kaybına 
uğradığını şimdiden iddia etmek hakkani-
yete uygun mudur? 

Bakınız, ilk kez tarımda çalışanlar ve köy 
muhtarlarına asgari ücretin yarısı kadar 
gelir beyan edebilme imkanı getiriyoruz. 
SSK’lı işçiler ve bakmakla yükümlü olduk-
ları aile fertlerinin sağlık hizmetlerinden 
yararlanma süresini 90 günden 30 güne 
indiriyoruz. Soruyorum sendikalarımızın 
değerli yöneticilerine. Bu talep sendikala-

rımızın her platformda eleştirdiği bir me-
sele, bir sorun değil miydi? Yine emzirme 
ödeneğini 50 YTL’den 203 YTL’ye, cenaze 
ödeneğini 242 YTL’den 608 YTL’ye çıka-
rıyoruz. İşverenlerin işçilere verdiği ayni 
yardımlardan prim kesilmeyecektir. Hem 
emeği, hem alınterini korumaya alıyoruz 
hem de üretici kesimleri güvenceye alıyo-
ruz. Bakınız, yine ilk kez, yurt dışı müte-
ahhitlik hizmetlerinde işverenlerimizin 
rekabet gücünü olumsuz etkilemeyecek 
şekilde, işçilerimizi de mağdur etmeyecek 
şekilde sigortalılıklarını yeniden düzen-
lenme imkanı veriyoruz. Bireysel emekli-
lik ve özel sağlık sigortalarını, yani tamam-
layıcı sigortaları teşvik eden düzenlemeler 
getiriyoruz.

Değerli arkadaşlar...

Memur da, işçi de, esnaf da, çiftçi de Tür-
kiye Cumhuriyeti’nin hür ve özgür vatan-
daşıdır. Hepsi Türkiye için değer üretir. 
Hepsini sahiplenmek üzerimize borçtur. 
Bütün sosyal kesimler bizden imtiyaz 
yerine adalet istiyor. İlk defa memuriyete 
girecek olanlar bu yasanın kapsamına 
alınıyor. Allah korusun ama, ölüm aylığı-
nın memur ailesine bağlanabilmesi için 
gerekli görülen 10 yıl çalışma zorunlulu-
ğunu bu yasa 5 yıla indiriyor. Memurların 
emekli aylıkları tüm çalışma sürelerinde-
ki primleri esas alınarak hesaplanacak şe-
kilde düzenleniyor. İsteğe bağlı sigortalı 
olabilmek için 3 yıl çalışma şartı kalkıyor. 
İsteyen, şartları uygun olan bugünden 
primlerini ödeyebilecektir. Kısmi süreli 
çalışanlar da sigortalı olabilecekler, ça-
lışmadıkları süreleri isteğe bağlı sigorta 
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ile tamamlayabilecekler. Doğum izinleri, 
akademik eğitim süreleri gibi daha önce 
hizmet borçlanması yapılamayan süreler 
için de borçlanma imkanı getirilmiştir. 
Ayrıca, bu düzenlemelerin önemli bir 
sonucu da kayıt dışılığın kayıt altına 
alınmasıdır. Bunu da yıllarca konuştuk. 
Kamu idareleri ve bankalarla işbirliği ya-
parak kayıt dışılıkla mücadele edeceğiz. 

Değerli arkadaşlar... 

Genel Sağlık Sigortası İle hangi iyileşme-
ler geliyor? Her şeyden önce, her şeyden 
önemlisi bütün vatandaşlarımızı, evet 
bütün vatandaşlarımızı genel sağlık si-
gortası kapsamına alıyoruz. Yeşil kart 
uygulamasının yerine aile içindeki geliri 
asgari ücretin üçte birinden az olanla-
rın primleri devlet tarafından ödenerek 
genel sağlık sigortası haklarından yarar-
lanmaları sağlanacak. Devlet ilk kez, ben 
sizin açığınızı kapatıyorum demeyecek. 
İlk defa primli katkı sistemi getiriliyor. 
Türkiye’de sürekli yaşayan yabancılar da 
sağlık sigortası kapsamına alınıyor. Ko-
ruyucu sağlık hizmetleri ilk defa finans-
manı sağlanacak sağlık hizmetleri kapsa-
mına alınıyor. 18 yaşından küçük bütün 
çocuklar sigortalılık ya da prim ödeme 
şartı aranmaksızın sağlık hizmetlerinden 
yararlanacaklar. Prim ödeme gücü olma-
yan vatandaşlarımızın primleri devlet 
tarafından karşılanıyor. Aile içindeki 
kişi başına düşen aylık gelir tutarı brüt 
asgari ücretin üçte birinden az ise primi 
devlet tarafından karşılanarak genel sağ-
lık sigortası haklarından yararlanması 
sağlanıyor. Vatandaşlarımız sözleşmeli 

sağlık tesislerinden istediklerine mü-
racaat edebilecekler. İkamet yeri dışına 
sevk halinde yol parası, zaruri masraf ve 
refakatçi giderleri ödenecekti. Biliyorsu-
nuz, Bağ-Kur ve Yeşil kartlılara şimdiye 
kadar ödenmiyordu. Yatarak tedavi gören 
vatandaşlarımızdan alınan katkı payını 
tamamen kaldırıyoruz. 

İşte sosyal devlet budur, esasen sigortalı 
olmanın mantığı budur. Türkiye’de teda-
visinin yapılamadığı tespit edilen kişile-
rin ayrım yapılmaksızın yurtdışına teda-
viye gönderilmesine imkan sağlıyoruz. 
Sözleşmeli sağlık tesislerinin vatandaştan 
talep edebilecekleri fark ücretine %20
’lik bir üst sınır getiriyoruz. Bu yasayla 
Türkiye’de ilk kez bağımsız çalışanları, 
yani kendi nam ve hesabına çalışanları 
da devlet sosyal güvenlik şemsiyesi altına 
alıyor ve haklarını koruyor. Türkiye’de ilk 
kez, itfaiyeciler, yangın söndüren vatan-
daşlar için fiili hizmet zammı getiriyoruz. 
Acil hallerde sözleşmeli ve sözleşmesiz 
sağlık kuruluşlarının Genel Sağlık Si-
gortası fiyatlarını uygulamak zorunda 
olduğu hüküm getiriliyor ve bu bedelin 
kurumca karşılanması sağlanıyor. En 
önemlisi, evet en önemlisi Türkiye’de 
ilk kez sosyal devlet olmanın bir gereği 
olarak her ay itibariyle tahsil edilen prim 
toplamının 4’te 1’i kadar devlet katkısı 
getiriyoruz. İşte toplumu önceleyen AK 
Parti’nin sosyal devlet anlayışı budur. İşte 
Türkiye’yi o karanlık girdaptan çıkaran 
ve bu günlere kavuşturan AK Parti ikti-
darının sosyal güvenlikle ilgili gelecek 
perspektifi budur.
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Değerli arkadaşlarım...

Türkiye İstatistik Kurumu, 8 Mart 2008 
itibariyle milli gelirin hesaplanması yön-
teminde değişiklik yaptı, yeni rakamları 
kamuoyuna açıkladı. Bizim, bugüne kadar 
kullandığımız hesaplama yöntemi, “1987 
bazlı seri” olarak adlandırılıyordu ve 
takdir edersiniz ki güncelliğini önemli öl-
çüde yitirmişti. Teknolojideki gelişmeler, 
imkanlardaki gelişmeler, yeni araştırma 
yöntemlerinin ortaya çıkması, özellikle 
de Avrupa Birliği ile uyumun sağlanması 
amacıyla yöntem değiştirildi, hesaplama 
kapsamı genişletildi. Şuraya özellikle 
dikkatinizi çekmek istiyorum: Türkiye’de 
olsun, diğer ülkelerde olsun, yöntem de-
ğişiklikleri ihtiyaca göre periyodik olarak 
yapılır, nitekim bizim ülkemizde de zaman 
zaman bu güncellemeler yapılmıştır. Bu, 
bizim yaptığımız, 2008 tarihli güncelleme 
öncesinde, 1972 yılında ve 1993 yılında 
da güncelleme yapılmıştır. Yine kapsam 
genişlediği için, yeni teknikler, yeni yön-
temler kullanıldığı için, güncellemeler sı-
rasında farklılıklar da oluşmaktadır. 1993 
yılında güncelleme yapıldığında, dikkat 
ediniz, Türkiye’nin milli geliri güncelleme 
sonrasında yüzde 38 oranında artış göster-
miştir.

Değerli arkadaşlarım...

Milli gelir hesaplarında yaptığımız gün-
celleme, çok uzun ve titiz bir çalışmanın 
sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Kurum 
personeli eğitilmiş, değişik ülkelerle teknik 
çalışma toplantıları yapılmış, uluslararası 
danışmanlık hizmetleri alınmış; ölçümde 

kullanılan sayımlar, kayıtlar gözden geçiril-
miş ve çalışmaların hacimleri artırılmıştır. 
Dikkat ediniz, 1987 bazlı seride kullanılan 
veriler ile bugünkü veriler arasında her 
yönden ciddi farklılıklar oluşmuş durum-
da. Konut sayıları, istihdam verileri, sanayi 
ve işyeri istatistikleri gibi birçok veri sağ-
lıklı bir şekilde hesaplanmış ve en güncel 
şekilde hesaplama yöntemine dahil edil-
miştir. İnternet hizmet sağlayıcıları gibi, 
kiralama şirketleri, faktöring şirketleri, 
katılım bankaları gibi yeni sektörler de bu 
yeni seride dikkate alınmaya başlanmıştır. 
Bu yeni seri, eski seriye göre ekonomik 
gelişmeleri hem toplamda hem de sektör 
ayrıntısında çok daha duyarlı, çok daha 
sağlıklı biçimde yansıtmaktadır. Her şey-
den önemlisi, bu yeni seri, bu yeni hesap-
lama yöntemi, Avrupa Birliği normlarına 
uyumlu bir seridir. Türkiye, bu yeni seri ile, 
ESA 95, yani Avrupa Muhasebe Sistemi’ne 
uyumlu bir milli gelir hesaplama yöntemi-
ni benimsemiş bulunmaktadır.

Ye n i  h e s a p l a m a  y ö n t e m i n e  g ö r e , 
Türkiye’nin milli gelir göstergelerini de bu-
rada sizlere aktarmak istiyorum. Ancak, ön-
celikle şunu ifade etmeliyim: Milli gelirin 
hesaplanması, hesaplama yönteminin oluş-
turulması, son derece teknik bir konudur, 
yüzlerce uzmanın çabası sonucu ortaya 
çıkmıştır ve tamamen bilimsel metodlarla 
oluşturulmuştur. Bu konuda yorum yapan 
ya da yapacak olan kişilerin, donanımlı 
olması, konuya vakıf olması da bu bağlam-
da son derece önemlidir. Yine, bu konu 
üzerinde siyasi yorum yapacak olanlara da 
bir hatırlatma yapmak istiyorum: Bu yeni 
rakamlar, sadece son yıllar, sadece AK Parti 
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dönemi için hesaplanmış rakamlar değil-
dir. 1998 yılından itibaren yıllık milli gelir 
rakamlarımız yeniden hesaplanmış, böyle-
ce bir kıyas yapma imkanı da doğmuştur. 
Örneğin, eski hesaplama yöntemine göre, 
1998 yılında Türkiye’nin milli geliri 201 
milyar 561 milyon dolar idi. Yeni yöntemle 
ise milli gelir o yıl, yani 1998 yılında, 270 
milyar 947 milyon dolar olarak hesaplan-
mıştır. Yine, 2002 yılında, eski yönteme 
göre milli gelir 182 milyar 564 milyon dolar 
iken, yeni yöntemle 230 milyar 494 milyon 
dolar olarak hesaplanmıştır.

Değerli arkadaşlarım…

2006 yılında, Türkiye’nin gayri safi yurt içi 
hasılası, yani milli geliri, 758 milyar 391 
milyon YTL olmuştur. Bir başka deyişle, 
2006 yılında milli gelirimiz, 526 milyar 
429 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 
2002 yılında 230 milyar dolar seviyesinde 
olan milli gelirimiz, 5 yılda yüzde 100’ün 
üzerinde artış kaydetmiş ve 526 milyar 
dolara yükselmiştir. 2007 yılına ait milli 
gelir rakamları da 31 Mart tarihinde açık-
lanacak. Türkiye ekonomisi, 2007 yılının 
ilk çeyreğinde yüzde 8,2; ikinci çeyreğinde 
yüzde 4,2 ve üçüncü çeyreğinde de yüzde 
3,3 oranında büyüme kaydetmiştir. Bir kez 
daha tekrar etmeliyim ki, Türkiye ekono-
misi, tarihinde ilk kez 23 çeyrek üst üste 
büyüme başarısını göstermiştir. 2007 yılı 
3’üncü çeyrek sonu itibariyle Türkiye’nin 
milli geliri 636 milyar YTL, yani 489 mil-
yar dolar seviyesine çıkmıştır. 31 Mart 
tarihinde yeni rakamlar açıklandığında, 
2007 yılının bütününü de görecek ve in-

şallah orada da sevindirici sonuçlara şahit 
olacağız.

Değerli arkadaşlar...

Bu düşüncelerle Türkiye için yaptığınız 
hizmetlerden dolayı sizlere teşekkür edi-
yor, hepinizi en kalbi duygularımla selam-
lıyorum.
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Sevgili gençler, değerli kardeşlerim… Siz-
leri en kalbi duygularımla selamlıyorum. 
Batman İl Gençlik Kolları kongremizin 
hayırlı olmasını diliyorum. Bu vesileyle 
buradan Hasankeyf ’e, Sason’a, Beşiri’ye, 
Gercüş’e ve Kozluk’a sevgilerimi, selam-
larımı gönderiyorum. Buradaki birlik 
coşkusuna, kardeşlik iklimine katılmak 

için bu ilçelerimizden gelen sevgili gençle-
rimizi bağrıma basıyorum. Bu coşkuyu, bu 
heyacanı paylaşmak üzere aranızda bulu-
nuyorum. Böylesine güzel bir atmosferde 
coşku dolu bir kongre gerçekleştirdiğiniz 
için, sizleri yürekten tebrik ediyorum. 
Sizin genç yüreklerinizdeki heyecanı pay-
laşmaktan, sizlerle bir arada bulunmaktan 

AK Parti Il Gençlik Kolları 
Kongresi

Batman | 15 Mart 2008
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dolayı duyduğum memnuniyeti ifade et-
mek istiyorum. 

Türkiye sizin heyecanınızla, sizin aklınız-
la, sizin ideallerinizle, sizin ülke sevginiz-
le, ülkenize duyduğunuz güçlü aidiyetle 
geleceğe daha emin adımlarla ilerliyor. 
Türkiye’nin enerjisi sizsiniz. Türkiye’nin 
gücü sizsiniz. Türkiye’nin hem geleceği, 
hem bugünü sizsiniz... 

Sevgili gençler…

Türkiye’de siyasetin sizin enerjinize, si-
zin heyacınınıza daha fazla ihtiyacı var. 
İnanın, AK Parti gençliğinin düzenlediği 
bu kongreler vesilesiyle adeta ilk gençlik 
yıllarıma dönüyorum. Bu sayede tekrar 
tekrar geçmişin muhasebesini yapıyor, o 
günlerden bugüne Türkiye’nin yaşadığı 
değişim ve dönüşümü bir kez daha gözden 
geçirme fırsatı buluyorum. Hatırladıkları-
mızın bir kısmı bizi sevindiriyor, önemli 
bir kısmı ise yüreğimizde burukluğa ne-
den oluyor. Büyük acılara, büyük sıkıntı-
lara şahit olduk. Büyük badireler atlattık. 
Ciğerim yanarak söylüyorum, bakınız, 
ben ve benim kuşağıma ait büyükleriniz 
geçmişe dönüp baktıkça neler görüyoruz? 
Ne yazık ki, geriye doğru gittikçe binler-
ce, on binlerce gencimizin gözlerindeki 
pırıltının, ideolojik hesaplaşmalar, siyasi 
istismarlar nedeniyle kaybolup gittiğini 
görüyorum. 

Bizim nesillerimizin gençliği, çok ağır 
ülke meseleleri içinden geçti ve çok ağır 
bedeller ödedi. Bir gelecek ideali olmayan, 
hamasetten öte bir heyecan taşımayan, 

yüreğindeki gençlik ateşi sönmüş siyaset-
çiler, gençliği kamplara böldüler, kutuplaş-
tırdılar, birbirine kırdırdılar. Gençlerimi-
zin heyacanını, gençlerimizin enerjisini, 
gençlerimizin iradesini “elde bir” olarak 
gören bu siyasi anlayışlar, maalesef binler-
ce, milyonlarca gencimizin yıllarını heba 
ettiler. Türkiye’nin onlarca yılını heba et-
tiler. O günleri üzüntüyle, acıyla hatırlıyo-
ruz. Ama şükürler olsun ki artık buna izin 
vermeyecek bir gençlik var. Şükürler olsun 
ki, bugün siz varsınız. Ne mutlu ki, bugün-
kü gençliğimiz karanlık hesaplaşmaların, 
köhnemiş siyasetin malzemesi olmaktan 
çıkmıştır. Çünkü bugün, genç dimağların, 
genç beyinlerin enerjisini sömüren değil, 
onların enerjisine liyakatle siyasete taşı-
yan bir AK Parti var. AK Parti, bu ülkenin, 
Türkiye sevdalısı genç ruhların gönlünde 
doğan bir partidir. AK Parti, bütün genç-
liğimizi kucaklayarak Türkiye’de siyaseti 
gençleştiren bir partidir. Birleştirici siyase-
timiz sayesindedir ki gençliğimiz artık de-
rin toplumsal ayrışmaların değil, toplum-
sal mutabakatın tarafı haline gelmiştir. Bu 
gençlik tarihiyle, toplumuyla, ülkesiyle 
barışık bir gençliktir. Bu gençlik Batman 
ile barışık olduğu kadar İstanbul ile, Bursa 
ile, Konya ile, Trabzon ile, Muğla ile barı-
şık bir gençliktir. Farklılıklarını zenginlik 
olarak gören, demokrasiyi içine sindiren, 
vatanıyla, milletiyle, değerleriyle barışık 
bir gençliktir bu. Bu gençlik kardeşliğimi-
zin, birliğimizin, barış içinde birarada ya-
şamanın en büyük teminatıdır. Bu gençlik 
adalet ve kalkınma heyecanını yüreğinde 
hisseden bir gençliktir, bu gençlik, mille-
tinin yüzünü ağartan AK Parti gençliğidir. 
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Sevgili kardeşlerim, AK Partimizin aziz 
gençleri…

Türkiye, imkanlarını ve kaynaklarını her 
geçen gün biraz daha zenginleştiriyor. Çok 
şükür, onlarca yılın ihmalini beş yıl gibi 
kısa bir sürede telafi ederek, milletimizin 
üzerindeki yükleri önemli ölçüde azalt-
tık. AK Parti’nin rüyası demokrasisi daha 
çok gelişmiş, milli geliri daha çok artmış, 
evrensel değerlerle daha çok bütünleşmiş 
bir Türkiye’dir. Unutmayınız ki, bunu 
başarabilmek için önce yüreğinizde bir 
kor, bir ateş olması lazım. İşte o, sevgidir, 
muhabbettir. Sevgi en güçlü enerji kayna-
ğıdır. Sevgi en iyi ilaçtır. Sevgi en büyük 
güçtür. Hayatı, toplumu, aileyi, fertleri bir 
arada tutan, birbirine kenetleyen en güç-
lü bağ sevgi bağıdır. O sevgi, o muhabbet 
yüreğinizi dolduruyorsa, oradan taşıyorsa 
aşamayacağınız zorluk yoktur. Bu sevgi bö-
lünmez bir bütündür. Sevgiyi, saygıyı esir-
gemek bize yakışmaz. Biz, insanları maka-
mına, mevkiine, rengine, ırkına, servetine 
göre sevmeyiz. Biz insanları sadece insan 
olduğu için severiz. Çünkü biz “Yaradılanı 
severiz, Yaratan’dan ötürü” kaidesini şiar 
edindik. Sevildiğimiz kadar sevdiğimiz ka-
dar güzelleşiriz. İnsan sevgisi, yurt sevgisi, 
vatan sevgisi, ülke sevgisi, insanlık sevgisi 
hepsi aynı kaynaktan beslenir. 

Sevgili kardeşlerim…

Biz, dikenli yollardan, dikenli tarlalardan 
geçerek bugünlere geldik. Bir Türkiye rü-
yamız, bir Türkiye tasavvurumuz vardı. 
Türkiye’nin yaşadığı değişim ve dönüşü-
me, milletimizin değişim ve dönüşüm ta-

leplerine bağlı olarak zaman içinde bizler 
de büyüdük, geliştik, bilmediklerimizi öğ-
rendik. Ancak, ilk gençlik yıllarımızdan bu 
yana bizim için, değişmeyen tek şey, Büyük 
Türkiye rüyasını gerçeğe dönüştürmek ve 
millete hizmet arzusu oldu. Güle baktıkça 
bülbülün yüreği nasıl çırpınırsa, bizim de 
yüreğimiz millete hizmet aşkıyla çarptı, 
öyle çırpındı. Bugün de bu hizmet aşkıyla, 
bu şuurla, bu sorumlulukla “durmak yok, 
yola devam” diyoruz. Bu yolun ne kadar 
meşakkatli olduğunu bile bile yola devam 
diyoruz. Çünkü hepimiz bu topraklarda ye-
tişen değerlerle ayakta durduk, durmaya 
devam edeceğiz. Ülkesine küsmüş, ülke-
sinden ümidini kesmiş gençleri anlamaya 
çalışarak bu günlere geldik. Acaba ‘bu genç 
insanın derdi nedir’, ‘bu derdin dermanı 
nedir’ sorularına cevap araya araya bugün-
lere geldik. 

Sevgili gençler, varsa bir dert bu derdin 
dermanı, şifası olmaya var mısınız? Gelin 
kardeşlik yollarını daha çok genişletelim. 
Gelin bu ülkenin bütün türkülerine, bü-
tün çiçeklerine, bütün renklerine birlikte 
sahip çıkalım. Gençlerimizden, sizlerden 
özellikle rica ediyorum. Lütfen üzerinde 
yaşadığınız bu toprakların değerini, kıy-
metini iyi idrak edin. Zira bu topraklar 
büyük medeniyetlerin beşiğidir. Buradan 
bizim elimiz, bizim yüreğimiz ta Afrika’ya 
kadar uzandı. Buradaki bereket, bura-
daki kardeşlik ruhu yüzyıllar boyu taa 
Balkanlar’ı mamur hale getirdi. Yeniden 
büyük bir millete mensup olduğumuzu 
hissetmek zorundayız. Lütfen, geleceğe 
bakarken ne kadar büyük bir milletin, ne 
kadar büyük bir medeniyetin mensubu 
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olduğunuzu hesaba katın. Lütfen ülke için-
deki ihtilafları derinleştirecek hiçbir pro-
vakosyonun, hiçbir kutuplaşmanın, hiçbir 
ideolojik kavganın tarafı olmayın. 

Bu ülkenin selameti, bu ülkenin huzuru 
için bizlere olduğu kadar sizlere de büyük 
görev ve sorumluluklar düşüyor. Hepimiz 
bu ülkeye sevdalanmalıyız. Hepimizin bu 
topraklara karşı borcu, bu millete karşı 
ebedi sorumlulukları var. Bu ülkenin, 
bu vatanın, bu şehirlerin hasreti ayrılık 
siyaseti değil, nifak siyaseti değil, hizip 
siyaseti değil, zümre siyaseti değil, kavim 
ve kabile siyaseti değil, sınıf ve bölge siya-
seti değil, mezhep ve meşrep siyaseti değil, 
Türkiye’nin özlemi birlik siyasetidir, mille-
ti bir bütün olarak kucaklama siyasetidir. 
Türkiye’nin her bölgesini, her şehrini, her 
köyünü aynı ruhla sahiplenme siyasetidir. 
AK Parti gençliğinin temel yaklaşımı da bu 
birliği ve beraberliği güçlendirmek, ülke-
mizi bir bütün olarak kucaklayabilmektir.

Değerli kardeşlerim…

Biz, gençlerimizin önünü açmak, daha iyi 
eğitim almalarını sağlamak için bütün im-
kanlarımızı seferber ediyoruz. Türkiye’nin 
tamamını, 81 vilayetimizin tamamını eği-
tim, sağlık, emniyet ve adelet olmak üzere 
dört temel üzerinde inşa etmek için kolları 
sıvadık. Gençlerimizin gelecekte daha iyi 
standartlarda hayatlarını idame ettirmele-
ri için, bütçeden eğitime ayrılan payı birin-
ci sıraya çıkardık. 2008’de genel bütçeden 
eğitime ayırdığımız, 2002 yılıyla kıyaslan-
dığında tam 207 kat fazladır. İktidar oldu-
ğumuz 5 yılda 2.5 milyon gencimize yeni 

istihdam kapısı açtık. Yine aynı dönemde, 
kamuda kullanılan kadroların yarısını öğ-
retmen atamaları için kullandık. Gençle-
rimizin eğitim standartlarını yükseltmek 
için geçtiğimiz dönemde, üniversiteden 
yoksun şehirlerimize 39 yeni üniversite 
kurduk. Bunlardan biri de Batman’dır. 
Batmanlı gençlerimizin, vatandaşımızın 
üniversite talebi vardı ve biz de Batmanlı 
kardeşlerimizin bu arzusunu gerçekleştir-
dik ve Batman Üniversitesi’ni açtık. Çünkü 
buradaki çocuklarımızın da en az büyük 
şehirlerimiz kadar bilgilenmeye, gelişen 
teknolojileri kullanmaya, dünyayı tanıma-
ya ihtiyacı var, hakkı var. 

Biliyorsunuz, geçmişteki siyasi iktidarlar 
Batman’a bir plaka numarası vererek il 
haline getirdiler ancak neredeyse hiçbir 
altyapı yatırımını, hiçbir hizmeti ger-
çekleştirmediler. Ankara’da masa başına 
mahkum olan, zayıf, iradesiz koalisyon 
hükümetleri buralara çok uzak, çok sağır 
ve çok yabancı kaldılar. 2002’den sonra 
Türkiye için, milletimiz için, 81 vilayeti-
miz için yeni bir dönem başladı, yeni bir 
sayfa açıldı. Bütün şehirlerimizin daha 
muhkem adalet ve emniyet duygusuyla, 
daha güçlü bir ekonomiyle, daha güçlü bir 
altyapıyla donatılması için Türkiye’yi do-
ğusundan batısına, kuzeyinden güneyine 
karış karış dolaşıyoruz, yeniden imar edi-
yoruz. Batman’ın da daha iyi imkanlara ka-
vuşması için, AK Parti iktidarı olarak ciddi 
yatırımların altına imza attık. Batman’da 
eğitimde önemli aşamalar kaydettik. 
2003-2008 yılları arasında 993 dersliğin 
yapımını tamamladık. Toplam 451 okula 
ADSL (hızlı internet erişimi) bağlantısı 
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yaptık. Bugüne kadar 2.460 adet bilgisayar 
gönderdik. Batman’daki vatandaşlarımı-
zın en iyi şartlarda, yeterli seviyede sağlık 
hizmeti alabilmesi için imkanlarımızı zor-
ladık. Bizden önceki dönemde Batman’da 
45 uzman hekim vardı, biz bu sayıyı ne-
redeyse iki katına ulaştırarak 86 uzman 
hekime çıkardık. Pratisyen hekim sayısını 
ise 89’dan 141’e çıkardık. İktidarımız dö-
neminde Batman’a 30 yataklı Gercüş Dev-
let Hastanesi ve 125 yataklı Kadın Doğum 
ve Çocuk Hastanesi olmak üzere 2 adet 
hastane, 5 adet sağlık ocağı ve 1 adet Eği-
tim Tipi Sağlık Ocağı kazandırdık. Şu anda 
250 yataklı Merkez Devlet Devlet hastane-
si inşaatı devam ediyor. İnşaallah, Nisan 
2008 tarihi itibariyle bunu da tamamla-
yıp Batmanlı kardeşlerimizin hizmetine 
açacağız. Ardından, Mayıs ayında ihalesi 
yapılacak olan Kozluk Devlet Hastanesi’ni 
de tamamlayınca Batman ilimizin sağlık 
altyapısını daha da güçlendirmiş olacağız. 

İşte millete hizmet etmek, ülkesine hizmet 
etmek budur. Çünkü biz milletimizin sı-
kıntılarını, dertlerini çok iyi biliyoruz. Bir 
vatandaşımızın hastalandığında bir hasta-
neden diğer hastaneye dolaştırılmasının 
ne demek olduğunu, bunu bizzat yaşamış 
biri olarak çok iyi biliyorum. Bunun için 
şehirlerimize yaptığımız bu sağlık yatı-
rımlarının ne kadar mühim olduğunu da 
son derece iyi biliyorum. Bunun için laf 
değil, iş üretiyoruz. Bunun için imtiyaz 
değil, adalet üretiyoruz. Bunun için eğitim 
ve sağlık yatırımlarını, milletimizin adalet 
ve emniyet duygusunun en üst düzeyde 
yaşamasını her şeyin üzerinde tutuyoruz. 
Bunun için toplumsal huzur ve refahı, gü-

ven ve istikrarı birinci önceliğimiz olarak 
görüyoruz. İster Batman’da, ister İzmir’de, 
İster Diyarbakır’da, İster Sinop’ta olsun, 
Türkiye’nin herhangi bir yerindeki her-
hangi bir vatandaşımızın canının yanması, 
imkansızlıklar yüzünden harap olması, en 
çok bizi yaralıyor. Bunun için insanımızın 
mutluluğunu, insanımızın hak ettiği ha-
yat standartlarına kavuşmasını herkesten 
daha çok biz istiyoruz ve bunun mücade-
lesini veriyoruz. İşte görüyorsunuz, bugün 
Türkiye’nin her tarafında yeni okullar, 
yeni hastanaler, yeni fabrikalar, yeni ko-
nutlar yükseliyor.

Bakınız, Batman’da bugün Toplu Konut 
idaremizin eliyle toplam 2.060 konut, 
2 ilköğretim okulu, 2 ticaret merkezi, 2 
sağlık ocağı, 2 cami uygulamaları başlat-
tık. Başlattığımız bu uygulamaların top-
lam yatırım bedeli yaklaşık 126 milyon 
YTL’dir. Proje ve ihale çalışmaları devam 
eden 4.332 konut, 50 yataklı hastane, 
ilköğretim okulu, lise, spor salonu ile bir-
likte, Batman’da 6.392 konut, 2 ilköğretim 
okulu, lise, spor salonu, hastane, 2 ticaret 
merkezi, 2 cami, 2 sağlık ocağı ve top-
lum merkezi yapılmış olacaktır. Sadece 
Batman değil, bugün Kars’tan Edirne’ye, 
Trabzon’dan Antalya’ya kadar ülkemizin 
dört bir yanında yeni yükselen inşaatlar 
görüyorsunuz. Şehirlerimiz daha ma-
mur, daha bayındır hale geliyor. Bugün 
Türkiye’nin dört bir yanı adeta şantiye 
alanına dönmüş durumda. Bunun tek bir 
sebebi var, o da AK Partimiz’in hiçbir ay-
rım gözetmeksizin insana hizmet odaklı 
bir parti olmasıdır. 
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Sevgili gençler, değerli Batmanlılar…

Biz, AK Parti iktidarı olarak milletimizin 
emanetine sadakatle sahip çıktık ve daha 
çok demokrasi, daha çok adalet, daha çok 
özgürlük getirdik, Türkiye’yi 5 yıllık iktida-
rımızda ikiye katladık. Güven ve istikrarın 
meyvelerini memleketimizin her köşesi, 
her şehri kalkınmayla, yatırımla, üretimle 
aldı. İstedik ki bölgelerimiz arasında, şe-
hirlerimiz arasında bu kadar büyük gelir 
uçurumları olmasın. Bizim iktidarımız 81 
vilayetimizi kucaklayan, memleketin her 
köşesine hizmet götüren bir iktidar oldu. 
Ankara’da masa başına mahkum olan 
hükümetler gibi olmadığımız için bunları 
başardık. Hizipçi siyasetlerle, bölgeci si-
yasetlerle, kabileci siyasetlerle Türkiye’yi 
bir bütün olarak kucaklayamazsınız. İşte 
AK Parti 70 milyonun kardeşliğine inan-
dığı için 81 şehrimizi kucakladı ve bütün 
şehirlerine, bütün köylerine kadar hizmet 
götürdü. 

Sevgili gençler…

Bizlerden sonra bu emaneti sizler, genç 
nesiller devralacak. Biliyorum ki, sizler 
bizim devrettiğimiz bu mirası daha da güç-
lendirecek, Türkiye’nin zenginliklerini, ül-
kemizin potansiyelini daha da büyütecek-
siniz. Kültürel değerlerimizle çatışmadan, 
tarihimize sırtınızı dönmeden, milletimize 
yüz çevirmeden, insanımıza sırt çevirme-
den bu ülkeye hizmet etmeyi sürdürecek-
siniz. Büyük bir ülke, açık ve şeffaf bir 
toplum, demokratik bir hukuk devleti ze-
mininde hepimize çok şey katacak, çok şey 
kazandıracaksınız. Sizden önceki nesiller 

büyük zorluklarla yüzleşti, sayısız yanlış-
larla sınandılar. Hâlâ o yanlışların bedeli, 
faturası ödetiliyor. Eminim ki, sizler geç-
mişte yaşanan hatalardan ibret çıkaracak, 
Türkiye’nin yeniden bu hatalara düşmesi-
ne izin vermeyeceksiniz. İşte bunun için 
geçmişi iyice anlamak, geleceğe özgüvenle 
bakmak gerekiyor.

Hepinizin bu ülke için bir hayali olması 
ve bu hayali gerçekleştirmek için bütün 
gücüyle çalışması lazımdır. Şimdi sizlere 
soruyorum: Bu ülkenin emanetine sada-
katle sahip çıkmaya, bu ülkenin itibarına 
itibar katmaya hazır mısınız? Türkiye’nin 
aydınlık geleceğine gönülden inanıyor 
musunuz? Ben, hepinizin gözlerinde bu 
ışığı görüyorum. Şunu asla unutmayın: 
Bu ülkenin çaresi de, bu ülkenin ümidi de 
sizlersiniz. Allah yolunuzu açık etsin. Bu 
düşüncelerle, kongremizin bir kez daha 
hayırlı olmasını diliyor, hepinizi sevgiyle, 
muhabbetle selamlıyorum. 
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Değerli hanımefendiler, sevgili hemşeh-
rilerim… Sizleri en kalbi duygularımla 
selamlıyorum . Buradan Kurtalan’a , 
Pervari’yi, Eruh’a, Şirvan’a, Baykan’a, 
Aydınlar’a selam ve sevgilerimi gönderi-
yorum. Türkiye’nin yüz akı, milletimizin 
umudu olan bir siyasi çizginin mensupları 
olan siz değerli AK Partililerle benim gön-

lümde özel bir yeri olan bu güzel şehirde 
buluşmanın, bu kongre heyecanını paylaş-
manın mutluluğu içindeyim.

Her zaman ifade ediyorum; ben kadınla-
rımızı Türkiye’nin değişiminin en önemli 
dinamiklerinden biri olarak görüyorum. 
Çünkü sizler, en zor günlerde, en sıkıntılı 

AK Parti Il Kadın Kolları 
Kongresi

Siirt | 15 Mart 2008
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zamanlarda sabrınız, fedakârlığınız ve 
dirayetinizle bu ülkeyi ayakta tutan en 
önemli güç oldunuz. Şimdi Türkiye dün-
yanın zirvelerine doğru ilerlerken, elbette 
yine en büyük dayanağımız sizlersiniz. 
Sizler bu ülkenin çocuklarını gönülleriniz-
deki ak umutlarla büyütüyorsunuz. Sizler 
sadece siyasete değil, ekonomiden ticare-
te, eğitimden sağlığa, tarımdan sanayiye, 
kültürden sanata kadar uzanan çizgide 
hayatın her alanında bu ülkeye çok önemli 
katkılarda bulunuyorsunuz. Özellikle de 
yerel yönetimlerimizin halkımızla yakın-
laşmasında, sosyal süreçlere işlerlik kazan-
dırılmasında, toplumsal hayata sevginin, 
şefkatin, güzelliklerin hakim olmasında 
sizlerin çok önemli katkılarınız oluyor, 
bunları da bizzat gözlüyorum. Sizlere 
hem teşekkürlerimi ifade ediyorum, hem 
de önümüzdeki yerel seçimlerde sizler-
den çok daha fazlasını beklediğimi ifade 
ediyorum. Siyasete katacağınız daha çok 
zenginlik bulunduğuna inanıyor, sizlere 
güveniyorum.

Değerli hanımlar...

AK Parti iktidarıyla geçen beş yılı aşkın 
zaman içinde ülkemiz çok önemli bir deği-
şim yaşamış, büyük ilerleme göstermiştir. 
2002 yılında göreve geldiğimiz zaman mil-
letimize sözünü verdiğimiz ne kadar hedef 
varsa hamdolsun bugün hepsine ulaşmış 
durumdayız. Türkiye yaşadığı ağır kriz 
şartlarından adım adım uzaklaşarak, sağ-
lam, istikrarlı, dinamik bir ekonomik yapı-
ya kavuşmuştur. Her gün borçlandığımız, 
her gün ekonomik olarak küçüldüğümüz, 
her gün uçuruma biraz daha yaklaştığımız 

o karanlık günler artık sona erdi. Türkiye 
23 dönemdir üst üste büyüyen, her gün 
kazanımlarının üstüne yeni kazanımlar 
ekleyen, kaybettiği yılları yavaş yavaş geri 
kazanan bir ülke haline geldi. Sadece Siirt 
değil, sadece Mardin değil, sadece Konya 
değil, sadece Kayseri değil Türkiye’nin 81 
vilayeti bir kalkınma seferberliğine girdi. 
Bütün köylerimiz şenleniyor, bütün yol-
larımız aydınlanıyor. Bu tablo hepimizi 
çok sevindiriyor, çok mutlu ediyor. Çün-
kü geçmişte o ağır krizler yaşanırken, bu 
milletin derdiyle dertlenemeyen yönetim-
lerin elinde Türkiye artık günü kurtarma 
imkânlarını kaybettiği gibi, geleceğinden 
de yemeye başlamıştı.

Bu ülkeyi yönetenler, bizi sıkıntılarımızla, 
yoksulluğumuzla, çaresizliğimizle baş başa 
bıraktıkları gibi, çocuklarımızın geleceğine 
de zarar verir hale gelmişlerdi. Gençlerimiz 
geleceklerine korkuyla bakıyor, hayatlarını 
nasıl sürdüreceklerine dair endişeye kapılı-
yorlardı. Umutları tükenmeye yüz tutmuş-
tu, ülkeleri için, sevdikleri için, toplumları 
için hayal kuramaz hale gelmişlerdi. Şimdi 
şükürler olsun bugünlerimizi de, inşallah 
yarınlarımızı da o müflis tüccarlardan kur-
tarmış durumdayız. Çocuklarımızın göz-
lerine umut, kalplerine gelecek heyecanı 
geri döndü. Çünkü AK Parti iktidara geldi. 
AK Parti bu milletin adalet taleplerinden 
doğdu. AK Parti, bu milletin vicdanından 
ve aklından doğdu. Milletimiz AK Parti’yi 
kucakladı, AK Parti de milletimizi kucakla-
dı. Hiçbir şehrimizi ötekinden ayırmadık. 
Hiçbir zümrenin, hiçbir çıkar çevresinin 
partisi ve iktidarı olmadık. Türkiye’yi bir 
bütün olarak sevdik, inşallah son nefesle-
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rimize kadar da öyle seveceğiz. Siirt nasıl 
gözümüzün ışığıysa Sivas da gözümüzün 
ışığıdır. Isparta’yı ne kadar seviyorsak 
Afyonkarahisar’ı da o kadar seviyoruz. 
Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Diyarbakır ne 
kadar gönlümüzdeyse, ne kadar canımız 
ciğerimizse İzmir, Bursa, Balıkesir, Kütah-
ya, Zonguldak da canımızdır, ciğerimizdir. 
Biz bu toprakların hepsi için can verdik. 
Şehitlerimizin aziz ruhları bu şehirlerimizi 
hepimiz için ortak bir vatan haline getirdi.

Bu birliği, bu kardeşliği Allah’ın izniyle 
kurda kuşa yem etmeyeceğiz. Bizim inan-
cımızda ne Arap’ın Acem’e, Ne Türk’ün 
Kürt’e, Ne Laz’ın Çerkez’e üstünlüğü 
vardır. Bizim yuvalarımız bu inançla ku-
rulmuştur. Bizim evlatlarımız bu inançla 
büyümüştür. Bizim inancımızda erkeğin 
kadına üstünlüğü yoktur. Kadını hor gö-
ren, dışlayan, ayrımcılık yapan anlayış ca-
hiliye geleneğidir. Yeniden toparlanacağız, 
yeniden kendimize geleceğiz, evlatlarımı-
za yeniden sahip çıkacağız, onların gönül-
lerini kazanarak bu ülkeye kazandıracağız. 
Türkiye’nin üzerindeki sis perdesi kalk-
mıştır. Bütün halkımız Cumhuriyet’e sahip 
çıkmıştır, bütün halkımız barışa, kardeşli-
ğe, demokrasiye sahip çıkmıştır. Devleti-
miz ile milletimiz bütünleşmiştir. Buzlar 
erimiş, karlı yollar açılmıştır. Türkiye’ye 
bahar gelmiştir. Evet, bu ülkenin gençle-
rinin gözü, gönlü aydınlanmıştır. Sizler 
onlara en yakın olanlarsınız, onların gele-
cekten söz ederken ne kadar heyecanlan-
dıklarına, nasıl güzel planlar yaptıklarına, 
kendilerine nasıl ileri hedefler seçtiklerine 
en çok sizler şahit oluyorsunuz.

Şunu samimiyetle ifade edeyim ki, çocuk-
larımızın kalplerindeki bu heyecan benim 
için geçen beş yıllık zamanın en büyük 
kazancıdır. İnanıyorum ki o umut ve heye-
can, bu ülkenin mutlu ve müreffeh yarınla-
rının da teminatı olacaktır, inşallah umut-
la dolu o çocuklar bizi muasır medeniyet 
seviyesinin ötelerine taşıyacaklar. Türkiye 
Cumhuriyeti’ni 100. kuruluş yılına daha 
aydınlık, daha güçlü, daha demokrat, daha 
özgür bir ülke olarak taşıyacaklar. En başta 
onları yetiştiren siz annelerimiz olmak 
üzere, hepimize gurur verecekler, mutlu-
luk verecekler.

Değerli kardeşlerim…

Türkiye düne göre bugün daha iyi bir 
noktadadır. Demokratik reformlar, hak ve 
özgürlükler alanındaki açılımlar Türkiye’yi 
daha güçlü hale getirmiştir. Bu kazanımlar-
dan geriye dönüş olmayacaktır. Türkiye’nin 
demokratik dönüşümüne ayak uydurama-
yanlar, demokratik kazanımları bu millete 
çok görenler olabilir. Biz demokratik yürü-
yüşümüze aynı kararlılıkla, aynı heyecanla 
devam edeceğiz. Şunu açıkça belirtmek 
isteriz ki, Türkiye’yi düşünmek sadece AK 
Parti’nin görevi değildir; bütün kişi ve ku-
rumlar ülke ve millet menfaatleri konusun-
da sorumluluk duygusuyla hareket etmek 
zorundadır. Türkiye’nin demokratik görü-
nümünü, ekonomik dengelerini, güven ve 
istikrar ortamını bozanlar, bunun tarih ve 
millet önünde vebalini de taşıyacaklarını 
bilmelidir.

Aziz milletimize sesleniyorum; müsterih 
olunuz, biz AK Parti olarak 22 Temmuz’da 
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sandıkta verdiğiniz temsil yetkisine so-
nuna kadar sahip çıkacağız. Milletimizin 
uzun yıllar boyunca ağır bedeller ödeye-
rek elde ettiği demokratik ve ekonomik 
kazanımların bir kalemde silinip gitme-
sine hiçbir surette izin vermeyeceğiz. Biz 
Türkiye’yi Atatürk’ün koyduğu muasır 
medeniyet hedefine doğru yaklaştırmak 
için gece gündüz çalışırken, Türkiye her 
alanda büyük dönüşümler yaşarken bi-
rilerinin Türkiye’nin imajını bozmaya, 
istikrarını bozmaya, Türkiye’yi geri götür-
meye çalışması kabul edilemez. İçeride ve 
dışarıda hayati meselelerle uğraştığımız 
böyle hassas bir dönemde, demokrasiyi za-
afa uğratmanın, siyasi istikrarı bozmanın 
milletimize neler kaybettireceğini herkes 
iyi hesap etmelidir. Bu millete ve memleke-
te vereceği zararın vebalini üstleneceğini 
bilmelidir. 

Değerli kardeşlerim…

Türkiye, demokrasi yürüyüşünü, adalet ve 
kalkınma yürüyüşünü, hak ve özgürlük-
leri geliştirme yürüyüşünü aksatmadan 
sürdürecektir. Bakınız yeni bir demokratik 
adım için hazırlıklarımız sürüyor. Türkiye 
olarak, aslında çok geciktiğimiz, on yıllar 
önce başlanmış olması gereken bir projeyi 
önümüzdeki aylarda hayata geçiriyoruz. 
Uydu yoluyla tüm dünyadan izlenebile-
cek, ancak ağırlıklı olarak İran ve Irak’ın 
Türkiye’ye yakın bölgelerine hitap edecek 
çok dilli bir kanalın çalışmalarına Türkiye 
Radyo Televizyon Kurumumuz başladı. 
Kürtçe, Arapça ve Farsça olarak planlanan 
bu yeni kanal, 24 saat aralıksız yayın yapa-
cak. 2009 yılı başlarında, mümkün olursa 

daha erken bir tarihte yayına geçecek bu 
yeni kanal, sadece Türkiye’den değil, Or-
tadoğu başta olarak geniş bir coğrafyadan 
takip edilebilecektir. TRT, bu konuya iliş-
kin çalışmalarına başladı, altyapıya ilişkin, 
personele ilişkin, yayının içeriğine ilişkin 
planlama çalışmaları devam ediyor.

Değerli arkadaşlar…

Hükümet olarak Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi’ne yönelik büyük bir yatırım ham-
lesine hazırlanıyoruz. Güneydoğu Anado-
lu Projesi’ni tamamlamak üzere ciddi bir 
çalışma başlatıyoruz. Güneydoğu Anadolu 
Projesi (GAP), bünyesindeki enerji ve 
sulama yatırımlarına harcanan kaynak 
da dikkate alındığında bölgesel gelişme 
alanında Cumhuriyet tarihinin en büyük 
bölgesel gelişme projesidir. GAP, 9 ilimizde 
büyük bir sosyal ve ekonomik dönüşüme 
imkan sağlayacaktır. Adıyaman, Batman, 
Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, 
Şanlıurfa ve Şırnak doğrudan, tüm bölge 
ise dolaylı olarak bu yatırımlardan etki-
lenecektir. GAP, başlangıçta bölgenin su 
ve toprak kaynaklarının geliştirilmesine 
dayanan bir program olarak ele alınmış; 
Fırat ve Dicle Havzası’nda sulama ve hid-
roelektrik enerji üretimine yönelik 22 
baraj, 19 hidroelektrik enerji santrali ve 
sulama yatırımları öngörülmüştür. 1989 
yılında hazırlanan Master Plan ve 2002 
yılında yapılan revizyon ile tarım, sanayi, 
ulaştırma, eğitim, sağlık, kırsal ve kentsel 
altyapı yatırımlarını da içine alan bir böl-
gesel kalkınma projesine dönüşen GAP, 
bugün çok sektörlü, sürdürülebilir insani 
kalkınmaya dayalı entegre bir bölgesel kal-
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kınma projesi haline gelmiştir. Bu projeyle 
ekonomik olarak sulanabilir alanların 
sulamaya açılmasını, enerji üretiminin ar-
tırılmasını ve büyük bir bölgesel kalkınma 
hamlesi gerçekleştirilmesini amaçlıyoruz. 
GAP, sürdürülebilir bir bölgesel kalkınma 
projesi olarak ülkemizde uygulama şansı 
bulan başarılı bir proje olmakla beraber, 
proje kapsamında gerçekleştirilecek işler 
planlanan hedeflerin gerisinde kalmıştır.

Hükümetimiz döneminde Güneydoğu 
Anadolu Projesi’nin mümkün olan en kısa 
sürede tamamlanmasına karar verdik. Gü-
neydoğu Anadolu Bölge Gelişme Planı’nı 
gözden geçirdik, gelinen aşamayı bölgede 
yaptığımız incelemelerle yerinde tespit et-
tik. Bunun sonucunda Güneydoğu Anado-
lu Bölgesi’nde yerel dinamikleri harekete 
geçirerek ekonomik ve sosyal dönüşümün 
öncelikle sağlanması, sulama projelerinin 
tamamlanması, kırsal ve kentsel altyapı 
ihtiyaçlarının giderilmesi, tarıma dayalı 
sanayinin geliştirilmesi için Güneydoğu 
Anadolu Projesi’nin tamamlanmasına yö-
nelik olarak GAP Eylem Planı hazırlandık. 
GAP’ın tamamlanmasıyla bölgesel istih-
damda önemli bir gelişme kaydedilecek, 
bir çok vatandaşımıza bu kapsamda iş 
imkanı sağlanmış olacaktır. Ayrıca böl-
gede özel yatırımlarda da büyük bir artış 
yaşanacaktır. Bölgede kişi başına gelir ülke 
ortalamasına yaklaştırılacaktır. Tarımda 
verimlilik artırılarak tarıma dayalı sanayi-
nin rekabet gücünün geliştirilmesi ve böl-
ge ihracatının artırılması ile GAP Bölgesi 
turizm çekim merkezi haline getirilmiş 
olacaktır.

Değerli arkadaşlarım, değerli hanımlar, 
değerli kardeşlerim… 

İnşallah çocuklarımızı, gençlerimizi ha-
yal kırıklığına uğratmayacağız, geçmiş 
nesillerimizin çektiklerini onlara çektir-
meyeceğiz. Bu konuda ben çok müsteri-
him, sizler de müsterih olunuz, Türkiye 
bir daha o karanlıklara geri dönmeyecek-
tir. Çünkü milletimiz beş yıldır her alan-
da devam eden değişimin değerini, bu 
ülkeye kazandırdıklarını çok iyi biliyor. 
Toplumla barışık, toplumun beklentile-
rine kulak veren, ülkenin ihtiyaçlarını 
ciddiye alan, ülkesini kendisinden daha 
çok seven, daha çok düşünen bir yönetim 
anlayışının değerini milletimiz çok iyi 
biliyor. Biz, Ankara’da masa başında Tür-
kiye haritasına bakıp siyaset yapmıyoruz. 
Biz, kapalı kapılar ardında siyasi hesap-
larla planlar yapmıyoruz. Gözümüz, gön-
lümüz, kulağımız milletimizdedir. Biz, 
sizinle birlikte, sizin önerilerinizi, sizin 
talep ve ihtiyaçlarınızı esas alarak siyaset 
yapıyoruz. Bu milleti yürekten seviyoruz, 
bu millet de bizi yürekten, canı gönülden 
seviyor. Bu sevgi karşılıksız bir sevgi de-
ğildir. Bizim geçmiş yönetimlerden far-
kımızı da çok iyi biliyorsunuz. Kalkınma 
ve ilerleme yolunda tarihi bir fırsatın ka-
pımızı çalmakta olduğu bugünlerde dahi, 
bu milletin gittiği yoldan gitmeyi kendine 
yediremeyenler var, bunu da bu ülkenin 
insanları gayet iyi biliyor. Hiç endişeniz 
olmasın, günü geldiğinde, sandık ortaya 
konduğunda bunun hesabı da yine en 
demokratik şekilde kendilerinden soru-
lacaktır.
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Çok açık söylüyorum; Türkiye’nin kaybe-
deceği bir siyasetin kazananı olmaz. Kim 
bu ülkeyi huzursuz ederek, istikrarına 
gölge düşürmeye çalışarak kendine fayda 
sağlayacağına inanıyorsa gaflettedir. Biz 
bu ülkenin birliğini, beraberliğini, bütün-
lüğünü özgürlüklerden asla taviz verme-
den korumaya kararlıyız. Demokrasi fikri-
ni içine sindiremeyenlere, demokrasi dışı 
yöntemlere tevessül edenlere asla prim 
vermeyeceğiz. Bu ülke sadece ekonomide, 
sadece yönetimde, sadece kalkınmada de-
ğil, toplumsal hayatın her alanında layık 
olduğu en yüksek standartları mutlaka 
yakalayacaktır. Artık demokrasi bu ülke-
nin “olsa da olur, olmasa da olur”u değil, 
“olmazsa olmaz”ıdır. Bu milletin teveccü-
hüyle siyaset sahnesinde yer bulanların 
demokratik değerlere saygı noktasında 
muhasebelerini bir an önce yapmaları 
yararlarına olacaktır. Çünkü bu ülkede 
gölgeli siyasetin son kullanma tarihi geç-
miştir. Açık söylüyorum, vesayet siyaseti 
bitmiştir. Bu ülkenin anneleri, bu ülkenin, 
yani Türkiye Cumhuruiyeti’nin kadınları 
siyasete el koymuştur. AK Parti, AK Parti 
kadroları sadece kardeşliğin siyasetini ya-
pacaktır. 

Değerli kardeşlerim...

Türkiye’yi bir uçtan bir uca kalkındırma-
dan, yoksulluğu, yoksunluğu bu ülkenin ya-
kasından söküp atmadan, bütün şehirleri-
mizi mamur, bütün gönülleri şen etmeden 
bizim işimiz bitmez, bitmeyecektir. Türkiye 
o çok hak ettiği zirvelere ulaşmadıkça, bize 
durmak yok. Milletimiz özlemlerine kavu-
şuncaya kadar bize durmak yok. Şu üç şeyi 

asla yitirmeyeceğiz: Umudumuzu, birbiri-
mize bağlılığımızı ve istikrarımızı. Bunlar 
hayalini kurduğumuz o güzel yarınların ka-
pısını açacak altın anahtarlardır, bunu hiç 
aklımızdan çıkarmayalım. Dikkat edin, bu-
gün Türkiye’nin önüne çıkarılan bütün en-
gellerin hedefinde de bunlar vardır. Bizim 
bu medeniyet yolculuğunda tökezlememizi 
isteyenler birbirimize bağlılığımızı zayıflat-
mayı, istikrarımızı bozmayı, umudumuzu 
kırmayı umuyorlar. Çok açık söylüyorum, 
asla başaramayacaklar, asla bu ülkenin 
ahengini bozamayacaklar. Bu ülkenin 
gencecik insanlarının gözlerindeki umut 
ışıltısını asla söndüremeyecekler. Bizim 
birliğimizi, beraberliğimizi, dostluğumuzu, 
kardeşliğimizi asla zedeleyemeyecekler. Bu 
ülkeyi karanlıklardan alıp aydınlıklara taşı-
yan değişim istikrarına hiçbir şekilde gölge 
düşüremeyecekler. Bu ülkenin rotasının ye-
niden karanlıklara çevrilmesine izin verme-
yeceğiz. Bunu sadece kendim ve AK Partili-
ler adına değil, 70 milyonu aşkın insanımız, 
vatandaşımız adına da söylüyorum.

Değerli hanımlar...

Türkiye’nin gelecek için koyduğu hedefle-
re ulaşması için milletimizin ortak bir duy-
guda buluşmasının, insanımızın birbirine 
kenetlenmesinin çok büyük önemi var. 
Geçmişte açılan yaraları iyileştirmemiz, 
gönül kırgınlıklarını gidermemiz, düşeni 
elinden tutup kaldırmamız lazım. Bu ülke-
nin bütün şehirleri ihya olmadan, bütün 
ocakları şen olmadan Türkiye asla hedef-
lerine ulaşamaz. Biz 2002 yılında göreve 
geldiğimizde “Önce insan!” dedik, şimdi de 
aynısını söylüyoruz. Bizim için kalkınma-
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nın en önemli göstergesi insanlarımızın 
gönlündeki aydınlığın yüzlerine vurur 
hale gelmesidir. Sizlerin, gençlik kolları-
mızla birlikte Siirt’te nasıl gönülden, nasıl 
fedakarca çalıştığınızı biliyorum. Siirt 
insanın derdine, sıkıntısına, ihtiyacına 
çare olmak için nasıl seferber olduğunuzu 
biliyorum. Ve şunu da biliyorum; bütün 
bunları siyasi bir menfaat temin etmek 
için değil, bu ülkeye sevdanız, bu millete 
muhabbetiniz nedeniyle yapıyorsunuz.

Bizim siyasetten muradımız hizmettir, 
insanımızın ihtiyaçlarını gidermektir, bu 
ülkenin geleceğini kurtarmaktır. Bunun 
için gecemizi gündüzümüze katarak çalış-
maya, bulunduğumuz yer, mevki, makam, 
teşkilat neresiyse orada en iyisini yapmak 
için gayret göstermeye devam edeceğiz. 
Parlak başarılarla geçen beş yıllık dönem 
sizlerin eserinizdir, bunu her fırsatta söy-
lüyor, hakkınızı teslim ediyorum. El ele 
vermeye Türkiye’nin bütün şehirlerini 
mamur hale getirmeye, bütün insanları-
mızın yanında olmaya devem edeceğiz. 
Biz siyasetin sınırını Ankara’nın sınırların-
dan öteye taşıyamayanlardan değiliz. AK 
Parti döneminde Siirt’in nereden nereye 
geldiğini en iyi sizler biliyorsunuz, çünkü 
sizler burada yaşıyorsunuz, Siirt’in gerçeği 
sizlerin de gerçeğiniz. Siirt’te bugün okul 
ve öğretmen açığı yok denecek bir seviye-
ye gelinmiştir, okuma yazma oranı yüzde 
89’a çıkmıştır, inşallah en kısa zamanda 
bu oranı yüzde 100’e tamamlayacağız. 
2003-2008 Yılları arasında 1.047 dersliğin 
yapımı tamamlandı. Okullara 362 ADSL 
(hızlı internet erişimi) bağlantısı yapıldı. 
Bugüne kadar 1.448 adet bilgisayar gön-

derdik. Şartlı Nakit Transferleri kapsamın-
da 37.270 Siirtli çocuğumuza 14.382.709 
YTL eğitim yardımı yaptık. 30.259 çocuğu-
muza 7.407.060 YTL tutarında sağlık yar-
dımı gerçekleştirdik. 1.908 anne adayına 
116.610 YTL gebelik yardımı yaptık. Bu 
ödemeleri bizzat annelerimize yapıyoruz. 

Bir çok dalda uzman doktor yoktu, en basit 
bir heyet raporu için çevre illere gitmek 
mecburiyeti doğuyordu, şimdi her branştan 
en az üçer uzman doktor Siirt’e hizmet ve-
riyor. Siirt’e üç devlet hastanesi açtık. Siirt 
iki tane yeni özel hastaneye kavuştu. Yine 
Siirt’te TOKİ projeleri çerçevesinde 2.818 
konut inşaatına başlanmış, bunlardan 395’i 
bitirilmiştir, diğerleri de hızla devam et-
mektedir. 2003-2007 yılları arasında Siirtli 
çiftçilerimize 82 milyon YTL’lik tarımsal 
destek ödemesi yapılmıştır. Hükümetimiz 
döneminde, Siirt’e yaptığımız sosyal yar-
dım ve proje destekleri toplamı 45 milyon 
YTL’ye yaklaşmıştır. Bunları neden söylü-
yorum; çünkü bunlar doğrudan insanımı-
zın ihtiyaçlarıdır, bu ihtiyaçları karşılamak 
da bu devletin görevidir. Biliyorsunuz Siirt-
Ziyaret arası duble yola kavuştu. Ilısu barajı 
çalışmaları ise sürüyor. Şimdi önümüzde 
yerel seçimler var, inşallah hükümetiyle, 
belediyesiyle, kadınıyla erkeğiyle, genciyle 
yaşlısıyla el ele çok daha aydınlık yarınlara 
birlikte yürüyeceğiz. Güzel günler yakında-
dır. Bu duygularla sözlerime son veriyor, 
sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.
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Değerli hanımefendiler, sevgili Şanlı-
urfalılar, Peygamberler şehri, İstiklal 
Mücadelesi’nin efsanevi ocağı Şanlıurfa’nın 
güzel insanları… Sizleri en kalbi duygula-
rımla selamlıyorum. Son derece güzel bir 
atmosferde gerçekleştirdiğimiz kongremi-
zin partimize ve ülkemize hayırlı olmasını 
diliyorum. Şanlıurfa gibi güzel ve tarihi bir 

şehrimizde, sizlerle bir arada bulunmanın 
mutluluğunu yaşıyorum.

Şanlıurfa’da olmak medeniyetin merke-
zinde olmaktır. Peygamberlere anava-
tanlık yapan bu şehrin gönlümüzdeki 
yeri her zaman paha biçilmezdir. Burada 
sizleri sevgiyle selamlarken Viranşehir’e, 

AK Parti Il Kadın Kolları 
Kongresi

Şanliurfa | 16 Mart 2008
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A kç a ka l e’ ye ,  B i re c i k ’ e ,  B o z o va’ ya , 
Ceylanpınar ’a ,  Halfeti ’ye,  Harran’a , 
Hilvan’a, Siverek’e, Suruç’a da sevgileri-
mi, saygılarımı, selamlarımı yolluyorum. 
Ülkemizin her yerinde bu coşkuyu yaşıyo-
ruz. Dün Siirt ve Batman’daydık. Bugün 
öğleden sonra Mardin Gençlik Kolları 
kongremize katılacağız. Bütün şehirlerimi-
zin atılımına, kalkınmasına yerinde tanık 
oluyoruz. Bütün şehirlerimiz AK Parti’nin 
getirdiği birlik ve beraberlik ruhunu solu-
yor. Allah, birlik ve beraberliğimizi daim 
eylesin ve bizi adaletten, merhametten 
ayırmasın. 

Değerli hanımefendiler, değerli misafirler…

AK Parti’nin başlattığı adalet ve kalkınma 
hamlesi büyük bir hızla devam ediyor. 
Ülkemizin birçok köklü sorununa, el atı-
lamayan, cesaret isteyen, kararlılık isteyen 
sorununa el attık. Biz, yola çıktığımızda ‘ne 
aldatan olacağız ne de aldanan olacağız’ 
dedik. Yani yüreğimizi ortaya koyarak bu 
işe başladık. Yüreğimizi milletimize ema-
net ettik. Milletimizin yüreğine güvendik, 
milletimiz de yüreğimize güvendi. Şükür-
ler olsun ki, mahcup olmadık, iddiamızın 
altında kalmadık, milletimizi de mahcup 
etmedik. Ankara’da kiminle, nasıl konuşu-
yorsak Şanlıurfa’da, Kahramanmaraş’ta, 
İstanbul’da, Antalya’da aynı şeyleri söyle-
dik. Sözümüzün eri olduk, milletimizin 
emanetine ihanet etmedik. Türkiye’nin 
40 yıl önce, 50 yıl önce çözmesi gereken 
meseleleriyle uğraştık. Ferhat gibi yola 
çıktık ve inşallah girdiğimiz uzun ince 
yolun çoğu gitti azı kaldı. Büyük hukuk 
reformları yaptık. Eğitimde, sağlıkta, ada-

leti yaygınlaştırmada, konut edindirmede, 
tıkanan yolları açmada hep milletimizin 
yanında olduk. Batmakta olan bir eko-
nomiden rekorlar çıkardık. Milletimizin 
alınterini kemiren, Türkiye ekonomisini 
rehin alan enflasyonu tek haneye çektik, 
faizleri indirdik, ihracatı üç kat artırdık. 
Kamu yönetiminde, tarımda, sanayide 
ülkemizin çıtasını sürekli yükselttik, daha 
da yükselteceğiz. İnsanların mensubu bu-
lunmaktan daha fazla gurur duyduğu bir 
ülke hedefimiz var. Sadece geçmişinden 
değil, bugününden ve yarınından da gurur 
duyulacak, iftihar edilecek bir ülke hedefi-
miz var. 

Değerli kardeşlerim…

Bu ülkede yaşayan herkesin ülkesine karşı, 
milletine karşı görevleri vardır, sorumlu-
lukları vardır. Önemli görevlere gelmiş ki-
şilerin sorumlulukları daha çoktur. Bu ül-
kenin bugününü ve geleceğini düşünmek 
sadece iktidar partisinin görevi değildir. 
Soruyorum sizlere: Türkiye’nin uluslararsı 
itibarını, saygınlığını düşünmek sadece 
AK Parti’nin mi görevidir? Türkiye’nin 
güven ve istikrarını düşünmek sadece 
AK Parti’nin mi görevidir? Türkiye’nin 
demokratik ve ekonomik kazanımlarını 
gözetmek sadece AK Parti iktidarının mı 
görevidir? Elbette biz tek başımıza da kal-
sak Türkiye’yi düşünmeye, milletimizin çı-
karlarını korumaya, demokrasimize sahip 
çıkmaya devam edeceğiz. Ancak istiyoruz 
ki herkes sorumluluk duygusuyla hareket 
etsin, bu ülkenin ve milletin menfaatlerine 
zarar verecek davranışlardan kaçınsın. 



232

Recep Tayyip ERDOĞAN

Bugüne kadar yapılan yanlışlıklar, yapı-
lan haksızlıklar, sebep olunan krizler hep 
yapanın yanına kar kaldı. Ekonomik kriz-
lerin müsebbipleri bir gecede bu milleti 
fakirleştirdi, ama hiçbir şey yokmuş gibi 
işlerine devam etti. Demokrasimiz, hukuk 
sistemimiz nice yanlışlıklara maruz kaldı, 
milletimiz nice sıkıntılar yaşadı, bedeller 
ödedi. Yapılan hataların, keyfi davranış-
ların faturasını hep milletimiz, ülkemiz 
ödedi. Bu ülkenin itibarını zedelemeye, 
bu ülkenin demokratik ve ekonomik is-
tikrarını bozmaya, bu milletin iradesini 
hiçe saymaya, bu ülkenin hukuk sistemini 
tartışmalı hale getirmeye kimin hakkı 
olabilir? Gerilimler ve krizler üreterek bu 
ülkenin kaynaklarını heba etmeye, enerji-
sini boşa çıkarmaya kimin hakkı var? Hiç 
kimse böyle ağır bir vebali taşıyamaz. Bu 
milletin vicdanını yaralayanlar, bu mille-
tin huzurunu kaçıranlar, bu milletin irade-
sini değersiz ilan edenler, bu milletin ahını 
almaktan kurtulamazlar. Anti demokratik 
eğilimleri alkışlama hastalığından kurtu-
lamayanlar, üçüncü sınıf bir demokrasiyi 
Türkiye’ye layık görebilirler. Ancak bu 
beyhude bir çabadır. Türkiye birinci sınıf 
bir demokrasi yolunda önemli mesafeler 
almıştır. Türkiye, zamanın gerisinde ka-
lanların, toplumun gerisinde kalanların 
dar kalıplarını çoktan aşmıştır. Türkiye’yi 
çağdaş dünyadan koparmaya, Türkiye’yi 
evrensel değer ve normlardan uzaklaştır-
maya çalışan bağnaz anlayışlar bu milletin 
gündeminden tasfiye olmuştur.

Kimse Türkiye’yi geri götüremez, kimse 
Türkiye’yi üçüncü sınıf bir ülke gibi gös-
teremez. Bu ülke, bu millet bu dar görüşlü 

anlayışların ürettiği kalıplara sığmayacak 
kadar büyüktür. Eğer Türkiye bu dar gö-
rüşlerin eline kalsa ne Avrupa Birliğiyle 
müzakerelere başlayabilirdi, ne yıllık 22 
milyar dolar küresel yatırım çekebilirdi, 
ne 107 milyar dolar ihracat yapabilirdi, ne 
enflasyonu tek haneli rakamlara düşürebi-
lirdi. Siz hem iş yapacaksınız, gece gündüz 
durmadan koşacak, Türkiye’yi Atatürk’ün 
koyduğu çağdaş uygarlık seviyesine yak-
laştıracaksınız, hem de kriz ve gerilim er-
babının engellemeleriyle uğraşacaksınız. 
Hayırlı bir iş yapmak gibi bir derdiniz yok, 
bari gölge etmeyin. Yastığa başınızı koydu-
ğunuzda milletim için, ülkem için bugün 
ne yaptım diye, kendi kendinize bir sorun 
Allah aşkına.

Bu son gelişmeden sonra bir tek zil takıp 
oynamadıkları kalanlara soruyorum: 
Bu ülkede nasıl bir demokrasi, nasıl bir 
özgürlük, nasıl bir istikrar istiyorsunuz? 
Ben size söyleyeyim mi? Onların sadece 
eskimiş, modası geçmiş yasakçı fikirleri 
vardır. Onlar milletin iradesine saygı gös-
termek yerine, onu nasıl yok sayacaklarını 
düşünür. Onlar daha güçlü demokrasi inşa 
etmek yerine, daha çok yasakçı yönetimler 
kurmayı düşler. Onlar hukuk devletini 
geliştirmek yerine, zorlamalardan medet 
umarak hukukla millet iradesini nasıl kar-
şı karşıya getireceklerini düşünür. Onlar 
çağdaş dünyayla bütünleşen demokratik 
bir ülke değil, kendi içine kapanmış otori-
ter bir ülke peşinde koşar. Gece gündüz bu-
nun hesabını yaparlar. Bizim hayallerimiz 
var. Bizim bu ülke için, bu millet için daha 
iyi bir gelecek hayalimiz var. Biz gecesini 
gündüzüne katarak, milletine, ülkesine, 
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bayrağına kendisini adamış bir kadroyuz. 
Biz bu millete hizmet etmekten, bu mille-
tin emanetini taşımaktan başka bir gaye-
nin peşinde hiç olmadık, bundan sonra da 
asla olmayacağız.

Bu millet kendisine hizmet edeni de, kendi 
yoluna taş koyanı da çok iyi biliyor. Bizim 
millete hizmetten başka bir derdimiz, 
başka bir hedefimiz, başka bir gayemiz 
yoktur bunu herkes bilsin, anlasın artık. 
Bunların rahatsız oldukları AK Parti değil, 
millet iradesidir. Bunların korktukları AK 
Parti değil, millet egemenliğidir. Bunların 
zarar verdikleri AK Parti değil, demokra-
sidir, hukuk devletidir, Türkiye’dir. Büyük 
bir ülke, güçlü bir millet, istikrarlı bir 
Türkiye’den rahatsız mısınız? Ne bunların 
cevabını verebilirsiniz, ne bunların vebali-
ni ödeyebilirsiniz. Türkiye bu ayıptan kur-
tulur ama siz kurtulamazsınız. Ne çağdaş 
dünyayı umursuyorsunuz, ne millet irade-
sini önemsiyorsunuz. Ne evrensel hukuka 
saygınız var, ne kendi anayasamıza güve-
niniz var. Dışarıya da itibar etmiyorsunuz, 
içeriye de önem vermiyorsunuz. Ne olacak 
sizin bu haliniz? Bu millet daha ne kadar 
sizin keyfiliklerinizin bedelini ödeyecek, 
daha ne kadar sizin kifayetsizliğinizin 
sıkıntısını çekecek? Kendinizi değiştirin 
de, bizim ayağımıza çelme takıp duraca-
ğınıza bu aziz millete hizmette yarışalım, 
siz de bu ülke için koşun, biz de koşmaya 
devam edelim. Hem siz takılıp kaldığınız 
durumdan kurtulursunuz, hem de millet 
bu demokratik rekabetten fayda görür. 
Biz de, milletimiz de boş yere zamanını ve 
emeğini harcamamış olur.

AK Parti’yi dincilikle, fanatizmle, terör ve 
şiddetle yanyana göstermeye çalışmak, en 
hafif tabiriyle gayri ciddiliktir, akla karayı 
karıştırmaktır. Yerle gök, geceyle gündüz, 
yalanla gerçek arasındaki mesafe neyse, 
AK Parti’yle dincilik ve şiddet arasındaki 
mesafe de odur. İster sağda, ister solda 
olsun, ister din maskesini kullansın, ister 
başka ideolojilerin arkasına saklansın, 
ister içeride ister dışarıda olsun, AK Parti, 
her türlü aşırılığın, şiddet ve fanatizmin 
karşısında olmuştur. Her zeminde, her 
imkanı kullanarak aşırı uçlarla mücadele 
etmiştir, etmeye de devam edecektir. Onun 
için millet iradesi, AK Parti’yi siyasi yelpa-
zenin merkezine oturtmuştur. Bizim söy-
lemlerimiz de, icraatlarımız da ortadadır. 
Bizim yolumuz, çizgimiz bellidir. Bugüne 
kadar olduğu gibi bundan sonra da de-
mokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti 
olan cumhuriyetimizin ideallerini gerçek-
leştirmek için çalışmaya devam edeceğiz. 
Bizden aksini bekleyenler, hayal kırıklığı 
yaşamaya, gülünç durumlara düşmeye 
mahkumdur ve hep mahkum kalacaktır. 
Milletimiz bize inandı, güvendi. Biz de, bir 
bütün olarak Türkiye’ye inanmaya, hiç bir 
ayrım yapmadan milletimize güvenmeye 
devam edeceğiz.

Değerli kardeşlerim…

Türkiye’yi çağdaş uygarlık seviyesine ulaş-
tırmak için aynı kararlılıkla yolumuza de-
vam ediyoruz. Beş yılda Türkiye’mizi nere-
den nereye getirdiğimizi, neler yaptığımızı 
en iyi siz biliyorsunuz. İşte eğitim: 5 yılda 
118 bin derslik yaptık. 15 milyon çocuğu-
muza ücretsiz ders kitabı dağıttık. Bütün 
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okullarımızı bilgisayar ağıyla donattık. 
Bütçeden en büyük payı eğitime ayırdık. 
İşte sağlık: Hastaneleri birleştirdik. Hangi 
sosyal güvenlik kuruluşuna mensup olur-
sa olsun, bütün vatandaşlarımızın istediği 
sağlık kuruluşundan hizmet alabilmesini, 
ilacını istediği yerden temin edebilmesini 
sağladık. İlaçta KDV indirimine gittik. 
Her ilimize modern sağlık ocakları, has-
taneler kurduk. Tarımsal kredilerin, esna-
fımıza sağlanan kredilerin miktarını ar-
tırdık. Bu kredilerin miktarını artırırken 
faiz oranlarını düşürdük, ödeme süresini 
uzattık. TOKİ aracılığıyla inşa ettiğimiz 
konutlar, duble yollar, hizmet binaları 
hep bizim hizmet anlayışımız neticesinde 
ortaya çıktı. Bakınız toplu konutta 295 
bin sayısına ulaştık, bunların 170 binini 
tamamladık. En önemlisi, bunları sadece 
bir bölge için değil, bütün şehirlerimiz 
için, bütün ilçelerimiz için, bütün köyleri-
miz için gerçekleştirdik.

Bizim hep vurguladığımız bir şey var. Bi-
zim için 70 milyon birdir, bütündür. Hep-
sinin öncelikleri bizim önceliğimizdir. 
Hepsinin sorunları bizim sorunlarımız-
dır. Dolayısıyla biz adaleti, kalkınmayı, 
refahı, ekmeğimizi, aşımızı büyütmeyi, 
bereketlendirmeyi böyle anlıyoruz. Ada-
let yoksa hiçbir şey yoktur. Türkiye’nin 
yıllarca beklediği, annelerin, babaların 
yıllarca beklediği şey adalettir. Okulda 
adalet, iş yerinde adalet, siyasette adalet, 
yönetimde adalet en öncelikli mesele-
mizdir. Biz bu işe baş koyduk. Biz bu işe 
gönlümüzü verdik. Buradan geriye dönüş 
olmayacaktır. Türkiye baştan başa ma-
mur oluncaya kadar çalışmaya, alın teri 

dökmeye devam edeceğiz. Daha önem-
lisi, bunu beraber yapacağız. Kadınıyla, 
erkeğiyle, genciyle, doğusuyla, batısıyla 
birlikte ülkemizi güzelleştireceğiz. Zira, 
bu ülke bizim, bu memleket bizim. 

Değerli misafirler, değerli hanımefendi-
ler…

Türkiye’nin büyüme, gelişme hamlesi der-
ken, gerçekleşmiş bir realiteden söz ediyo-
ruz. Türkiye’nin bozulan kalp ritmi düzene 
girmiştir. Türkiye’de umutsuzluk kapıları 
ardına kadar açılmıştı, şimdi tamamen 
kapanmıştır. Bu umut rüzgarı, şehirleri-
mizde, sokaklarımızda, evlerimizde esiyor, 
hissediliyor. Bütün ocaklar şenleniyor. 
Bunu en iyi hissedecek olan siz kadınları-
mızsınız. Bir evin ikliminin değiştiğini en 
çabuk sezecek olan sizlersiniz. Çocuğunun 
daha iyi bir okula gitmesine en çok sevine-
cek olan sizlersiniz. Çocuğunu hastaneye 
götürdüğünde gördüğü muamelenin nasıl 
değiştiğini en iyi görecek olan sizlersiniz. 
Hükümetimiz döneminde tüm Türkiye’de 
olduğu gibi Şanlıurfa’da da en ciddi yatı-
rımları eğitim sahasında gerçekleştirdik. 
Zira insana yapılan, geleceğe yapılan yatı-
rım, en kıymetli yatırımdır. Yarınlarımızı 
kurtarmak için, cehaletle mücadele etmek 
için en büyük önceliğimiz eğitimdir. Tür-
kiye nüfusunun yarısının 28 yaşından 
küçük, dörtte birinin 14 yaşından küçük 
olduğu hatırlanırsa, eğitim faaliyetlerinin 
önemi daha iyi anlaşılacaktır. Dikkatini-
zi çekerim, eğitime yatırım konusunda 
İstanbul’dan sonra Şanlıurfa ikinci sırada 
gelmektedir. Şanlıurfa’da beş yılda toplam 
3160 derslik yaptık. Bugüne kadar 4.272 
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adet bilgisayar gönderdik, 1.446 ADSL 
(hızlı internet erişimi) bağlantısı yapıldı. 
46 adet ortaöğretim pansiyonu tamamlan-
dı. Yeni Halk Eğitim Merkezi’nin 21 ders-
likli olarak inşaatı bitmiştir. 

Sağlık alanında da birçok önemli gelişme-
ye imza attık. 1993 yılında temeli atılan 
ancak bir türlü tamamlanmayan, bölgenin 
en büyük devlet hastanesi konumundaki 
500 yataklı Şanlıurfa Devlet Hastanesi’ni 
tamamladık. 25 yataklı Bozova Devlet 
Hastanesi’ni, Şanlıurfa Ağız ve Diş Sağlığı 
Merkezi’ni hizmete açtık. 2002’de 141 
olan uzman hekim sayısı 262’ye çıkmış-
tır. 66 olan 1. basamak poliklinik sayısını 
273’e çıkardık. 2 yıl içinde Şanlıurfa Ad-
liye Sarayı’nı tamamladık. Sosyal devlet 
ilkesinden hareket ediyoruz. Sosyal yar-
dımlaşmanın, dayanışmanın bu ülkenin 
hamuru, kıvamı olduğunu iyi biliyoruz. 20 
Tarımsal Kalkınma Kooperatifi çatısı altın-
da birleşen 1.250 ailemize Kırsal Alanda 
Sosyal Destek Projesi kapsamında yaklaşık 
11 milyon YTL faizsiz destek verdik. Şartlı 
nakit transferlerini çok önemsiyoruz. Dev-
let olarak, yeni nesillerin daha iyi şartlarda 
yetişmeleri için, sağlık hizmetlerinden, 
okuldan, eğitimden mahrum kalmamaları 
için gerekli sorumluluğu yerine getiriyo-
ruz. Şartlı Nakit Transferleri kapsamında 
78.730 çocuğumuza 30 milyon YTL eğitim 
yardımı, 28.256 çocuğumuza yaklaşık 7 
milyon YTL tutarında sağlık yardımı yap-
tık. Böylece, hükümetimiz döneminde, 
Şanlıurfa’ya sosyal yardım ve proje destek-
leri kapsamında toplam 122 milyon YTL 
kaynak aktardık.

Bu çalışmalar ailelerimiz için, bilhassa ka-
dınlarımız için büyük önem taşıyor. TOKİ 
aracılığıyla tüm Türkiye’de modern şehir-
ler kuruyoruz. Şanlıurfa’da 2.880 konut, 2 
ilköğretim okulu, 1 lise, 3 ticaret merkezi, 
1 sağlık ocağı ve 3 cami tamamlanmıştır. 
Proje ve ihale çalışmaları devam eden uygu-
lamalar da bitirilince toplam 6.271 konut 
sayısına ulaşacağız. Ben TOKİ tarafından 
yapılan evlerimizi çok önemsiyorum. Bu 
evlerde kurulacak mutlu ve modern aile-
ler, bu evlerde yetişecek mutlu çocuklar, 
Türkiye’nin geleceğine de mutluluk taşı-
yacaklardır. Cumhuriyetin tarihinin en 
büyük kırsal kalkınma hamlesi KÖYDES 
ile susuz köy, yolsuz köy kalmayacak dedik. 
Tüm Türkiye’de olduğu gibi Şanlıurfa’da da 
sözümüzü tuttuk. Biliyorsunuz Şanlıurfa’ya 
doğalgaz getirdik. Bozova yayla sulama 
projesini tamamladık. Akçakale sınır kapısı 
hizmet binasını yaptık. Devletin vatan-
daşlarımıza daha iyi hizmet etmesi için 
ülkemizin her yerinde yeni hizmet binaları 
yapıyoruz. Eskiden temeli atılıp yarım ka-
lan icraatları tamamladığımız gibi, bizim 
dönemimizde başlayan işleri de hızlı bir 
şekilde tamamladık. Zira milletimizin bir 
ihtiyacı varsa, biz milletimizi bekletemeyiz. 
Şehrimizin altyapı çalışmaları büyük mesa-
fe kat etmiştir. Kanalizasyon eksikliği, içme 
suyu sorunu, yağmur suyu drenajı ihtiyacı 
olan yerlerde gerekli çalışmalar yapılmış, 
halkımızın ihtiyaçları büyük ölçüde gideril-
miştir. Arıtma suyu şebeke testleri tamam-
lanmıştır ve şehrimizin tamamına şu anda 
arıtılmış su verilmektedir.

Şanlıurfa’da tarıma yönelik çalışma-
larımızdan da bahsetmek istiyorum. 
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Şanlıurfa’da çiftçilerimize 2002 yılında 
128 milyon YTL toplam tarımsal destek ve-
rilmiş iken, 2007 yılında 449 milyon YTL 
destek verdik. İlimizde hayvancılık destek-
lerini tam 17 kat artırdık. Şanlıurfa’da 31 
kooperatife 16,5 milyon YTL kredi desteği 
sağladık. Şanlıurfa’nın sulamaya açılmış 
tarım alanlarının üçte biri AK Parti dö-
neminde açılmıştır. GAP’ta yapacağımız 
büyük atılımla, dev yatırımlarla bölgenin 
ekonomisini daha da geliştireceğiz, is-
tihdam gibi, göç gibi sorunları aşacağız. 
Hükümet olarak Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi’ne yönelik büyük bir yatırım ham-
lesine hazırlanıyoruz. Güneydoğu Anado-
lu Projesi’ni tamamlamak üzere ciddi bir 
çalışma başlatıyoruz. 

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), bün-
yesindeki enerji ve sulama yatırımlarına 
harcanan kaynak da dikkate alındığında 
bölgesel gelişme alanında Cumhuriyet 
tarihinin en büyük bölgesel gelişme pro-
jesidir. GAP, 9 ilimizde büyük bir sosyal ve 
ekonomik dönüşüme imkan sağlayacaktır. 
Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, 
Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak 
doğrudan, tüm bölge ise dolaylı olarak bu 
yatırımlardan etkilenecektir. GAP, başlan-
gıçta bölgenin su ve toprak kaynaklarının 
geliştirilmesine dayanan bir program ola-
rak ele alınmış; Fırat ve Dicle Havzası’nda 
sulama ve hidroelektrik enerji üretimine 
yönelik 22 baraj, 19 hidroelektrik santra-
lı ve sulama yatırımları öngörülmüştür. 
1989 yılında hazırlanan Master Plan ve 
2002 yılında yapılan revizyon ile tarım, 
sanayi, ulaştırma, eğitim, sağlık, kırsal ve 
kentsel altyapı yatırımlarını da içine alan 

bir bölgesel kalkınma projesine dönüşen 
GAP, bugün çok sektörlü, sürdürülebilir 
insani kalkınmaya dayalı entegre bir böl-
gesel kalkınma projesi haline gelmiştir. 
Bu projeyle ekonomik olarak sulanabilir 
alanların sulamaya açılmasını, enerji üre-
timinin artırılmasını ve büyük bir bölgesel 
kalkınma hamlesinin gerçekleştirilmesini 
amaçlıyoruz.

GAP, sürdürülebilir bir bölgesel kalkınma 
projesi olarak ülkemizde uygulama şansı 
bulan başarılı bir proje olmakla beraber, 
proje kapsamında gerçekleştirilecek işler 
planlanan hedeflerin gerisinde kalmıştır. 
Hükümetimiz döneminde Güneydoğu 
Anadolu Projesi’nin mümkün olan en kısa 
sürede tamamlanmasına karar verdik. Gü-
neydoğu Anadolu Bölge Gelişme Planı’nı 
gözden geçirdik, gelinen aşamayı bölgede 
yaptığımız incelemelerle yerinde tespit et-
tik. Bunun sonucunda Güneydoğu Anado-
lu Bölgesi’nde yerel dinamikleri harekete 
geçirerek ekonomik ve sosyal dönüşümün 
öncelikle sağlanması, sulama projelerinin 
tamamlanması, kırsal ve kentsel altyapı 
ihtiyaçlarının giderilmesi, tarıma dayalı 
sanayinin geliştirilmesi için Güneydoğu 
Anadolu Projesi’nin tamamlanmasına yö-
nelik olarak GAP Eylem Planı hazırlandık. 
GAP’ın tamamlanmasıyla bölgesel istih-
damda önemli bir gelişme kaydedilecek, 
bir çok vatandaşımıza bu kapsamda iş 
imkanı sağlanmış olacaktır. Ayrıca böl-
gede özel yatırımlarda da büyük bir artış 
yaşanacaktır. Bölgede kişi başına gelir ülke 
ortalamasına yaklaştırılacaktır. Tarımda 
verimlilik artırılarak tarıma dayalı sanayi-
nin rekabet gücünün geliştirilmesi ve böl-
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ge ihracatının artırılması ile GAP Bölgesi 
turizm çekim merkezi haline getirilmiş 
olacaktır.

Değerli misafirler, değerli hanımefendiler…

Türkiye’yle birlikte kadınlarımız da ilerli-
yor. Sosyal hayatta, iş hayatında, siyasette 
daha aktif sorumluluk alıyorlar. Parla-
mentodaki kadın katılımı 4.4’den 9.7’ye 
çıkmıştır. Zira, AK Parti siyasetin çehresini 
değiştirmiştir. Siyasete sorunları, ihtilafı, 
şiddeti değil, çözümü, diyalogu, sevgiyi 
taşımıştır. Kadın milletvekili sayımızdaki 
artış, meclisimizin temsil gücünü artırı-
yor, AK Parti bu alanda da önü çekiyor. 
Elbette geldiğimiz nokta yeterli değil. Biz 
kadınların siyasete katılımını kota yoluyla 
gerçekleştirmek istemiyoruz. Çünkü kota 
kadına güvenmeyenlerin aklına gelebile-
cek bir çözüm. Kadınlarımızın sosyal ve 
siyasal haklarını, yasal düzenlemelerle, 
eğitim hamleleriyle, fikirle, düşünceyle 
hayata geçireceğiz. Bu nedenle, kadın er-
kek eşitliğini anayasal bir güvence olarak 
düzenledik. Haydi kızlar okula kampan-
yasıyla, 300.000 kız çocuğumuzu eğitime 
kazandırdık. Bu kızlarımız, hem kendileri 
için, hem de ülkeleri için anlamlı, değerli 
işler yapacaklardır.

Değerli hanımefendiler, sevgili misafirler…

Biz yerel siyaseti çok önemsiyoruz. Siya-
set yerelden başlar, kalkınma yerelden 
başlar diyoruz. Bunun için yaptıklarımızı, 
yapacaklarımızı milletimizle paylaşıyo-
ruz, dürüst hareket ediyor, şeffaf bir yapı 
gösteriyoruz. Teşkilatımıza bu yüzden 

büyük önem veriyoruz. Teşkilatlarımızın 
çalışmalarını yakından takip ediyoruz. 
Şanlıurfa Kadın Kolları da diğer bütün 
teşkilatlarımız gibi büyük bir başarıyla fa-
aliyetlerini sürdürmektedir. Şanlıurfa’nın 
AK Parti ile tanışmasına, halkımızın AK 
Parti’yi daha iyi tanımasına yaptığınız 
katkılardan dolayı sizlere çok teşekkür 
ediyorum. Kadın kolları başkanımızı ve 
çalışma arkadaşlarını tebrik ediyor, yeni 
kurulacak kadın kolları başkanlığımıza da 
başarılar diliyorum. Bu vesileyle sözlerime 
son verirken, hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum.
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Değerli arkadaşlarım, sevgili AK Partili-
ler... Genişletilmiş İl Başkanları toplantı-
mızda sizleri en kalbi duygularımla selam-
lıyorum. Mutad olarak gerçekleştirdiğimiz 
bu önemli toplantının partimiz ve ülkemiz 
için hayırlı olmasını diliyorum.

Cumhuriyetimizin çağdaşlaşma hedefle-
rini gerçekleştirmek için milletimizle el 
ele gönül gönüle çıktığımız medeniyet 
yolculuğunda zorluklarla, güçlüklerle kar-
şılaşabiliriz. Uzun ince bu yolun sonunun 
aydınlığa çıkacağına dair inancımız tam-
dır, azim ve kararlılığımız ilk günkü kadar 

AK Parti Genişletilmiş  
Il Başkanları Toplantısı

Ankara | 21 Mart 2008
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güçlüdür, hizmet aşkımız ve şevkimiz ilk 
günkü kadar diri ve canlıdır. Sadece ve sa-
dece millete hizmet için yola çıkmış, gön-
lünde millete hizmet dışında bir murat, 
bir gaye taşımayan memleket sevdalıları 
olarak, sabırla, metanetle, sağduyuyla yo-
lumuza devam ediyoruz. Çünkü biz bütün 
zorlukların sonunda bir kolaylığın, bütün 
darlıkların sonunda bir genişliğin olduğu-
na inanıyoruz.

Değerli kardeşlerim...

AK Parti, kendi siyasetini daima ülkemi-
ze hizmetleriyle, ülke için ürettiği katma 
değerle tanımlayan bir partidir. AK Parti, 
bugüne kadar hiçbir aşırılığın, hiçbir geri-
limin tarafı olmadı, bundan sonra da olma-
yacaktır. AK Parti, kurulduğu günden beri 
toplumsal merkezin partisidir, 70 milyon 
insanımızı aynı samimiyetle kucaklayan 
bir Türkiye partisidir. Demokrasiye me-
safeli olanlar, halka mesafeli olanlar bizi 
anlamakta güçlük çekebilir. Onlar hesapla-
rını yaparken, Türkiye’nin kazanımlarını, 
Türkiye’nin birikimlerini hesaba katma-
yabilir. Onlar hesap yaparken Türkiye’nin 
dününü, bugününü, yarınlarını düşünme-
yebilir. Değiştiremeyeceğimiz kadar kemik-
leşmiş önyargılara sahip olabilirler, ama 
biz, bu ülkeye, bu millete, bu topluma hiz-
mete kendini adamış bir siyasi kadroyuz.

Birileri, ülkenin itibarının yükselmesini, 
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne girmesini, 
hukuk reformlarıyla hem vatandaşın hem 
devletin güçlenmesini siyasetin normal-
leşmesini, krizlerin bitmesini milli gelirin, 
ihracatın, üretimin artmasını, enflasyon 

ve yüksek faiz ateşinin sönmesini önemsiz 
bulabilir. Birileri; bölgesel adaletin sağlan-
masını, şehirlerimizin, köylerimizin bir bir 
mamur hale gelmesini, cumhuriyetimizin 
muasır medeniyet hedeflerine yaklaşması-
nı, dünyadaki rekabet gücümüzün artması-
nı, Türk lirasının değerini, Türk milletinin 
saygınlığını, toplumsal dayanışmanın 
güçlenmesini, hukuk devletinin çetelerden 
arınmasını önemsemeyebilir. Bazılarının, 
Cumhuriyetimiz’in 100. yılına güçlü bir 
demokrasi, güçlü bir ekonomi ile hazırlan-
mak gibi bir derdi olmayabilir. Ama biz, 
Türk milletinin hukukunu korumak için bu 
hedeflerimizden geriye doğru bir tek adım 
atmayacağız. Biz, sorumlu siyaset diyerek 
yola çıktık, sorumluluk duygusundan hiç-
bir zaman uzaklaşmayacağız.

Parti programımız, hükümet programımız 
açık ve şeffaftır. Her gün milletimize ne ya-
pıp ettiğimizin hesabını veriyoruz. Yaptık-
larımızı da yapamadıklarımızı da halkımız 
gün be gün değerlendiriyor. Bizim odak-
landığımız tek şey, ülkemize hizmettir, hal-
kımıza hizmettir. Bizim odaklandığımız 
tek yer, ülkemizin itibarını, demokrasimi-
zin saygınlığını yükseltmek, halkımızın 
ekmeğini aşını büyütmektir. Bize oy ve-
ren, oy vermeyen 70 milyon insanımız da 
aynı amaca kilitlenmiş, aynı hedefe gönül 
vermiştir. AK Parti kurulduğu günden bu 
yana siyasi ve hukuki meşruiyeti her şeyin 
üzerinde tutmuştur. Demokrasilerde, meş-
ruiyetin kaynağı millettir. Temel erkler, 
millet adına yetki kullanır. Siyasi partiler, 
milleti, doğrudan milletten aldıkları yet-
kiyle temsil ederler. AK Parti olarak biz 
milletimiz adına siyaset yapıyoruz. Her 
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konuşmamızın özü, özeti 70 milyona hiz-
mettir. 

Beş yılı aşkın iktidarımızın tüm icraat-
ları da göstermiştir ki, bizim siyasi an-
layışımızda ‘öteki’ yoktur. Hiç kimse AK 
Parti’nin zümre siyaseti yaptığını, bölge si-
yaseti yaptığını, mezhep ve meşrep siyaseti 
güttüğünü söyleyemez. Keza, siyasetimi-
zin temel belirleyeni hiçbir zaman sayısal 
gücümüz olmadı, olmayacaktır. Ancak 
dün, yüzde 34’ün siyasal meşruiyeti nedir 
diye soranlar, yüzde 47’yi görünce şimdi 
de çoğunluğun dediği mi olacak diyorlar. 
Tek bir ferdin bile iradesi, tercihi, kanaati 
bizim için önemlidir, muteberdir, saygın-
dır. Bizim demokrasi anlayışımız, her bir 
ferdin hukukunu, hak ve özgürlüklerini 
korumak, onların iradelerine saygı duy-
maktır. Biz milletimizi azınlık çoğunluk 
diye görmüyoruz, biz milletimizin her bir 
ferdini görüşleri dikkate alınması gereken 
bir değer olarak kabul ediyoruz. Biz hor 
görmek değil, hor görülenlere sahip çık-
mak için, biz dışlamak değil, dışlananlara 
kucak açmak için, biz ezmek değil, ezenle-
re el uzatmak için siyasete soyunduk. Bu 
yüzden demokratik katılıma, çok sesliliğe, 
uzlaşıya, diyaloğa büyük önem verdik. 
Ama çoğunluğun azınlık üzerinde baskı 
kurmasına nasıl karşı olduysak, azınlığın 
çoğunluğa tahakküm etmesine de öyle 
karşıyız. 

Demokrasi, çoğunluk istibdadı değildir 
diyenler, sakın azınlık tahakkümünü 
savunuyor olmasınlar. Çünkü bazıları 
kendilerine layık gördüklerini, adamına 
göre bazen azınlık, bazen ise çoğunluktan 

esirgeyebiliyor. Bunların hepsini gördük, 
yaşadık. Böyleleri için belirleyici olan, ken-
dilerinin ne tarafta olduğudur. Eğer sayısal 
olarak azınlıktalarsa, çoğunluk haksızdır, 
yok eğer çoğunluktalarsa zaten azınlık 
olan haksızdır. Ama her hal ve karda onlar 
haklıdır. Biz bu yaklaşımı hiçbir zaman 
doğru bulmadık. Aslolan, ilkeli siyasettir. 
Aslolan herkes için geçerli ilkelerdir. Unut-
mayalım ki, doğrular, hak ve hürriyetler, 
adamına göre değişmez. Doğru, her za-
man, her yerde, herkes için doğrudur. Sa-
yın Baykal söyleyince doğru, CHP yapınca 
doğru ama başkaları yaptığında yanlış hiç 
bir şey olamaz. Bir şey ya doğrudur, ya yan-
lıştır. Aynı anda ikisi birden mümkün ola-
mayacağına göre, Sayın Baykal ve CHP’nin 
yanlış yapma imtiyazı mı var, diye sormak 
lazım. Eğer başkası yaptığında yanlış olan 
CHP yaptığında doğru oluyorsa, bu özel 
himayeyi, bu ayrıcalık hakkını nereden 
kendinde buluyor? Bunu ne hukuka, ne 
de millet vicdanına sığdırmak mümkün 
değildir.

Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk dev-
leti olan cumhuriyetimizi yükseltmenin, 
istisnasız bütün vatandaşlarımızın aidiyet 
bağlarını güçlendirmenin tek yolu, herkes 
için eşit hak ve hukuktur. Bu konuda yıl-
ların ihmalini gidermek, bütün bölgeleri-
mize, bütün şehirlerimize adaletle hizmet 
götürmek, devletimizi milletimizle bütün-
leştirmek siyasetimizin temel felsefesidir. 
Bütün vatandaşlarımız, bize oy versin ver-
mesin bizim için, bize göre “bir” ve eşittir. 
Sükunetimiz, vakarımız, sağduyu ve aklı 
selime daima vurgu yapmamız sorumlu 
siyaset tarzımızın bir gereğidir. Yola çıktı-
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ğımızda “Türkiye’nin hem aklı hem vicda-
nı olacağız” dedik. “İktidar olmak hiçbir 
zaman bizi şımartmayacak, halk ile aramı-
za mesafe koymayacak” dedik. Çok şükür, 
halkımızın başını önüne eğdirmedik. Hal-
kımızın rızasını kazandığımız için halkın 
bize desteği çığ gibi büyüdü. İddiamızın 
altında kalsaydık halkımız hür iradesiyle 
bize yeniden emanetini vermezdi. Hiçbir 
engelleme çabası, Türkiye Cumhuriyeti’ne 
sadakatle hizmet idealimizi gölgeleye-
meyeceği gibi demokratik iradesini daha 
sekiz ay önce ortaya koyan milletimizle 
aramızı açmaya da yetmez. Biz, Türkiye’yi 
geriye değil, her alanda daha da ileriye 
taşımak için çalışıyoruz. Geçen 5 yıllık ic-
raatlarımız bunun en güzel kanıtıdır.

Açık söylüyorum, biz demokrasinin çıtası-
nı, hukuk devletinin çıtasını yükseltmeye, 
halkımızın haklarını özenle korumaya 
devam edeceğiz. Hukukun, adaletin genel 
prensiplerinden şaşmadan ülkemizi kal-
kındıracağız. Her zaman söyledik, yine 
söylüyoruz: Bizim özgürlük anlayışımız, 
başkalarının özgürlüğünü güvenceye 
almaktır. Benim özgürlüğüm iyi, senin öz-
gürlüğün kötü anlayışının daima karşısın-
da olduk. Özgürlükler, bir bütündür, böl-
mek de mümkün değildir. Ne hiyerarşi, ne 
de sen-ben ayrımı kabul etmez. Birimizin 
özgür olmadığı yerde hiçbirimiz özgür ola-
mayız. Adalet ve özgürlük, ancak herkes 
için olduğunda gerçekleşir. Bunun için te-
reddüde düşmeden, engellere takılmadan 
demokrasimizin çıtasını daha da yükselt-
meye devam edeceğiz. Meclis çatısı altında 
milletin iradesini temsil eden hiçbir gruba, 
hiçbir partiye haksızlık yapılmasını kabul 

edemeyiz. Demokrasinin kurumlarını, or-
ganlarını korumadan, her şeyin üzerinde 
tutmadan demokrasiyi yaşatamayız. 

Siyaset dışı müdahalelerle siyasi alan tan-
zim edilemez. Siyasetin rotasını da millet 
belirler, siyasi alanı da ancak millet tan-
zim eder. Biz sadece kendimize demokrat 
olmadığımızı her zaman gösterdik. Sayın 
Baykal diyor ki, “Başbakan DTP’ye kapa-
tılma davası açılırken yargıya intikal eden 
konular üzerinde konuşmak doğru olmaz 
demiştir.” Ben o ifadeyi Çek Cumhuriyeti 
gezisi sırasında gerekçeyi görmeden bir de-
ğerlendirme yapmanın mümkün olamaya-
cağını ifade ettikten sonra söyledim. Kaldı 
ki, daha o geziye çıkmadan havaalanında 
ve sonra uçakta gazetecilerin soruları üze-
rine şunları ifade ettim: “Demokratik mü-
cadele yolları açık tutulmalı. Katı defans 
uygulanırsa, parlamento dışına itilirlerse 
onları da dağa gönderirsiniz. Parlamento-
ya seçimle gelmiş olan milletvekillerinin 
dokunulmazlığını kaldırmak, parlamento 
dışına atmak doğru olmaz.” Hatta, Sayın 
Baykal’la birlikte aynı çatı altında siyaset 
yapıp sonra dağa çıkanlar yok mu, diye de 
sormuştum. Silah ve şiddet yerine anaya-
sal düzen içinde demokratik siyaseti tercih 
edenlere kapıları kapatmamamız gerekti-
ğini özellikle vurgulamıştım. 

Bu ilk açıklamamdan sonra 20 Kasım 
2007 tarihli AK Parti Grup toplantımızda 
dedim ki: “AK Parti olarak bizim yaklaşı-
mımız, demokrasiyi içine sindiren, anaya-
sal düzene uygun hareket eden herkesin 
demokratik sistem içinde tutulmasıdır. 
Bunu başarmak da biz siyasilerin görevi-
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dir.” Şimdi asıl demokrasi ve siyaset ku-
rumunu savunmak gerektiğinde hep sus-
kunluğu tercih eden sayın Baykal’a şunu 
sormak gerekir: 29 Ocak 2008 tarihin-
deki Grup konuşmasında Baykal önemli 
bir kehanette bulunuyordu. Diyordu ki: 
“Türban düzenlemesi önemli siyasi geliş-
melere yol açacaktır…” Peki soruyorum, 
Baykal’ın o günden bir bildiği mi vardı? 
Sayın Baykal, siyaset arenasında bileğini 
bükemediği AK Parti’nin bu tür yollarla 
devre dışı kalmasından mı medet umu-
yor? Bunu daha önce de denediniz Sayın 
Baykal. Böyle özlemlerin içinde olmak 
yerine siz de çalışın, siz de milletin gönlü-
nü kazanın, bu ülkeye hizmet etmek için 
biraz çaba gösterin, siz de teveccüh görür-
sünüz. Milletimiz sizin durumunuzu çok 
basit bir dille anatıyor zaten: Kıskanma 
ne olur, çalış senin de olur.

Değerli kardeşlerim…

Her gün dünya devletlerinin liderleri-
ne, yatırımcılarına, AB temsilcilerine 
Türkiye’nin demokrasi yolunda kat ettiği 
mesafeyi anlatıyoruz. Türkiye’nin nasıl 
çağdaş bir demokratik düzen olduğu-
nu, demokrasinin nasıl kökleştiğini, AB 
normlarına nasıl yaklaştığımızı anlatı-
yoruz. Uluslararası camia da, Türkiye’de 
yaşananları “sessiz devrim” diye alkışlıyor, 
övgüyle söz ediyor. Peki, demokrasi zedele-
nirse, milli irade güç kaybederse, Türkiye 
demokratik ve ekonomik kazanımlarını 
kaybederse, bunu nasıl izah edebiliriz? 
Türkiye’nin itibarını, prestijini, selametini, 
kalkınmasını, gelişmesini düşünmek sa-
dece bizim görevimiz midir? Türkiye’nin 

yine çelişkilerle, yine krizlerle anılma-
sına sebep olmaya kimsenin hakkı var 
mı? Türkiye’nin krizlerle anılmasından 
rahatsız olmayanlar, bu milletin şaşmaz 
terazisini akıllarından çıkarmasınlar. En 
geniş anlamıyla demokrasi, evrensel anla-
mıyla özgürlükçü bir hukuk, bu ülkenin 
insanlarından, bu halktan esirgenemez. 
Bunun için, siyasetimizin esası milleti-
mizin hukukunu korumaktır, öyle de ol-
maya devam edecektir. Zira ne bu millet 
ne bu devlet sahipsiz değildir. Eğer bu 
gelişmelerin Türkiye’ye, milletimize neler 
kaybettirmekte olduğunu görmesek, biz 
de sevinebilirdik. Bakın, içten içe sevinç 
çığlıkları atan siyasi muhaliflerimiz bile, 
bunu milletimize çok da belli etmemeye 
çalışıyorlar. Ama ne kadar uğraşsalar da 
gizleyemedikleri için duygularını nasıl 
mahçup bir şekilde izah etme telaşına 
girdiklerini de görüyoruz. Rahat ve açıkça 
savunulamayacak bir haksızlığı örtbas 
etmek için türlü türlü mazeretler üretiyor-
lar. Her zaman başımız dik, alnımız açık. 
Söylediğimiz gibi, eğer Türkiye kazanacak-
sa biz kaybetmeye razıyız. Ama bunun böy-
le olmadığını, bu işe gizli gizli sevinenlerin 
mahcubiyetinden bile anlarsınız. Kaç gün 
sonra konuşmaya başladıklarına, ne söy-
lediklerine ve nasıl söylediklerine bakın, 
bunu çok açık görürsünüz.

Değerli kardeşlerim… 

AK Parti, kurulduğu günden beri milleti-
mizin nezdinde Türkiye kadar büyük bir 
siyasetin temsilcisi olarak görülüyor. Bu 
hedefi biz en başta “bizim siyasetimizin 
merkezinde insan yer alır” diyerek koy-
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muştuk, ilk günden beri de bu sözümüzün 
arkasındayız. Bu ilkemiz milletimizin 
sinesinde mâkes bulmuştur, karşılık bul-
muştur, işte bizim için en büyük gurur 
vesilesi budur. AK Parti iktidarda olduğu 
beş yılı aşkın süre içinde 70 milyon insa-
nımızın ortak umudu olmayı başarmıştır. 
Toplumun her kesiminden, ülkemizin her 
bölgesinden oy almış, hizmeti de 70 mil-
yon insanımıza ve 81 vilayetimize adaletle 
götürmenin kaygısı, gayreti içinde olmuş-
tur. Kurulduğundan bu yana AK Parti’nin 
girdiği her seçimden oylarını ciddi oranda 
arttırarak çıkmasının sadece siyasi değil, 
sosyolojik açıklaması da bu gerçeğe işaret 
etmektedir. Biz bu göstergeleri, rakamları, 
araştırmaları elbette çok önemsiyor, çok 
dikkatle izliyoruz. Ama bizim çok daha bü-
yük bir dikkatle ve hassasiyetle izlediğimiz 
bir şey daha var, o da milletimizin kalple-
rindeki umut ve heyecan, çocuklarımızın 
gözlerindeki ışıktır. Bu ülkenin insanla-
rının bu ülkenin geleceğine sahip çıkma 
konusundaki azim ve gayreti, Türkiye’nin 
değişimine verdikleri gönülden destek, 
AK Parti siyasetinin millet rotasında iler-
lemekte olduğunun en büyük delilidir. Bu 
sebeple, geçen beş yılı aşkın zaman boyun-
ca milletimizle ortak bir duyguda buluşa-
rak hangi istikamete yürümüşsek, bundan 
sonra da aynı istikamette, aynı kararlılık 
içinde yürüyeceğimizden kimsenin şüphe-
si olmasın. Çünkü o istikamet, halkımızın 
bize gösterdiği istikamettir, halkımızla 
birlikte yürüdüğümüz rotadır. Bizi halkı-
mızın yolundan döndürmeye de hiç kim-
senin gücü yetmez. Türkiye’yi Atatürk’ün 
belirlediği çağdaş uygarlık yolundan dön-
dürmeye kimsenin gücü yetmez.

Değerli arkadaşlarım...

Siyasi partiler demokrasi içinde varolur, en 
temel sorumluluklarından biri de demok-
rasiyi yaşatmak, demokrasiye sadakatle 
bağlı kalmaktır. Çünkü son tahlilde de-
mokrasiye sahip çıkmak, milletin oyuna, 
milletin sesine, milletin sözüne, milletin 
iradesine sahip çıkmaktır. Yıllar boyunca 
bu ülkeyi sıkıntılardan sıkıntılara, kriz-
lerden krizlere, bunalımlardan bunalım-
lara sürükleyen yönetimler ya bu gerçeğe 
sağırdılar ya da bu gerçeği duymazdan 
geldiler. Bu yüzden siyaset milletimiz 
nezdinde itibar kaybetti, güven kaybetti. 
Biz ilk günden beri siyaseti ülke mesele-
lerinin çözüm adresi haline getirmenin, 
siyasete güven ve itibar kazandırmanın da 
mücadelesini veriyoruz. Bu yolda bizzat 
siyasiler tarafından yalnız bırakıldığımız, 
demokrasi imtihanına tek başına girdiği-
miz zamanlar da oldu. Ama hamdolsun 
hepsinden alnımızın akıyla çıktık, siya-
seti millet iradesinin adresi ve umudu 
haline getirmeyi başardık. Bugün yeni bir 
imtihanın eşiğindeyiz, inşallah bundan 
da yüzümüzün akıyla çıkacağız. Her gün 
medyada “AK Parti ne yapacak?” soruları 
soruluyor, yorumları yapılıyor. Çok açık ve 
net olarak söyleyeyim: AK Parti ilk günden 
beri ne yapıyorsa bugün de onu yapacak. 
Hukuka, demokrasiye ve millet iradesine 
sadakatle bağlı kalacak. Millet siyasetine, 
Cumhuriyetimiz’in muasır medeniyet 
hedeflerine, AK Parti ilkelerine, değişim 
felsefesine, aklıselime yakışanı yapacak. 
Nasıl zaferle tamamlanmış her seçimden 
sonra “Durmak Yok, Yola Devam” diyorsak, 
uğradığımız haksızlıklar, önümüze çıka-
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rılan zorluklar karşısında da Türkiye’ye 
hizmet aşkımızı asla yitirmeden aynı azim 
ve kararlılıkla “Yola Devam” diyeceğiz.

Değerli kardeşlerim...

İlk günkü heyecanla yolumuza devam 
ediyoruz, edeceğiz. Türkiye için ve siya-
setimiz için maalesef son derece üzücü 
gelişmeler yaşanmış olsa da, bu noktaya 
takılıp kalmak, çizgimizi ve üslubumuzu 
kaybetmek bize yakışmaz. Demokrasiyi en 
yüksekte tutmaya, hukuka ve adalete inan-
maya, Türkiye’nin onurunu kendi onuru-
muz gibi savunmaya ve milletimizin biz-
den beklediği hizmetleri yapmaya devam 
edeceğiz. Aklıselimden, sağduyudan asla 
uzaklaşmayacak, haklılığımıza gölge düşü-
recek hal ve hareketlerden uzak duracağız. 
Çünkü bize yakışan budur, milletimizin 
bizde gördüğü farklılık da budur.

Önümüzde yerel seçimler var; Türkiye’nin 
kalkınma iradesini güçlendirmek, gelece-
ğimizi inşa etmek, şehirlerimizi mamur 
hale getirmek noktasında bu seçimleri 
son derece önemli görüyoruz. Sizlerden 
bütün gücünüz, dikkatiniz ve enerjinizle 
bu seçimlere hazırlanmanızı istiyorum. 
Gerek sorunların ve taleplerin tespitinde, 
gerekse Türkiye’ye kazandırdıklarımızın iyi 
anlatılmasında hepinize görevler düşüyor. 
Türkiye’nin neresinde yaşıyor olursa olsun, 
artık insanlarımızın hak ettikleri hizmetleri 
alması lazım. Bütün şehirlerimizin sorun-
larından artık arınması, geleceğe hazırlan-
ması lazım. AK Parti sadece Türkiye’nin yö-
netiminde değil, yerel yönetimlerde de çok 
önemli, örnek gösterilecek hizmetler ortaya 

koydu, bunun daha da güçlenerek, daha 
da gelişerek devam etmesi lazım. Bölgeler 
arasındaki gelişim farklılıklarının, gelir 
uçurumlarının, işsizliğin, sosyal sıkıntıla-
rın ortadan kaldırılması lazım. Bizim gün-
demimizin ana maddeleri bunlardır, bunlar 
olmaya da devam edecektir. Başkaları başka 
gündemler peşinde olabilirler, onları da bı-
rakalım tarih değerlendirsin.

AK Parti siyasetinin batıdan doğuya, ku-
zeyden güneye 81 vilayette, ilçelerimizde 
ve köylerimizde temsilcisi olan sizler, yü-
zünüzü Türkiye’nin gelecek hedeflerinden, 
milletin meselelerinden çevirmeyeceksiniz. 
Bizim ucuz polemiklerle, boş vehimlerle, 
gerilimlerle işimiz yok, bunlarla meşgul 
olmayı da Türkiye’nin hayrına görmüyoruz. 
Bütün arkadaşlarımdan ricam bu hassasi-
yeti, bu dikkati, bu özeni asla kaybetmeme-
leri, AK Parti’ye yakışan ciddiyet ve vakar 
içinde olmalarıdır. Bu millet bizden hizmet 
bekliyor, Türkiye’yi mutlu ve müreffeh bir 
ülke haline getirmemizi bekliyor, siyaseti 
kötü alışkanlıklarından kurtarmamızı, 
demokrasiye, millet iradesine sadakatle 
bağlı olmamızı istiyor. Esasen milletimiz 
Türkiye’yi aydınlığa taşımak isteyenlerle, 
geçmişin karanlıklarına taşımak isteyenleri 
de birbirinden gayet iyi ayırıyor. Hep söylü-
yorum, milletin terazisi asla yanlış tartmaz. 
Medeniyet kervanını kimse yoldan çevi-
remez, Türkiye’nin ışığa, aydınlığa doğru 
yolculuğunu kimse durduramaz. 

Değerli arkadaşlarım...

Bu ülke için yapacak daha çok işimiz var. 
Geçen beş yılın kazanımlarını kalıcı hale 
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getirmek, istikrarı korumak, Türkiye’nin 
vizyonunu geliştirmek zorundayız. 23 
dönemdir üst üste büyüyen ekonomimi-
zin gelişimini korumak, refahımızı adım 
adım artırmak için aynı aşk ve şevkle ça-
lışmak durumundayız. Bu ülkenin bütün 
çocuklarını, bütün gençlerini bugünlerden 
çok daha müreffeh yarınlara hazırlamak 
zorundayız. Bizim yoğunlaştığımız konu, 
vatandaşlarımızın hukukunu korumaktır. 
Bizim asıl gündemimiz budur, Türk siya-
setinde bu hayati meseleleri tek başına 
gündemde tutan da sadece AK Parti’dir. 
Yapılanı bozmayı, işleyeni durdurmayı, 
çalışanı karalamayı siyasetinin temeli ha-
line getiren siyasetçileri de kendi hallerine 
bırakalım. Bizim sorumlu olduğumuz ad-
res millettir, biz bu milletin gönül rızasını, 
hayır duasını alabilmek için gece gündüz 
çalıştık, çalışıyoruz. Halkımız, haklıyı da 
haksızı da çok iyi biliyor. Hiç kimsenin en-
dişesi olmasın, değişimin sahibi millettir, 
bu millet bu değişime sahip çıkmayı da 
bilir. Allah bu milletin yolunu açık etsin. 
Allah Türkiye’nin yolunu açık etsin. Bu 
arada, baharın gelişini müjdeleyen, yeni 
başlangıçlar, tazelenme ve yenilenme bay-
ramı olan Nevruzunuz’u kutluyor, sevgi, 
barış ve kardeşlik bağlarımızı güçlendir-
mesini temenni ediyorum. Bu sözlerle 
konuşmama son veriyor, hepinize sevgile-
rimi, saygılarımı sunuyorum.
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Sevgili gençler, değerli kardeşlerim… Siz-
leri en kalbi duygularımla selamlıyorum. 
Edirne İl Gençlik Kolları kongremizin par-
timiz için, Edirnemiz için, Türkiyemiz için 
hayırlı olmasını diliyorum. Bu vesileyle 
buradan Edirne merkeze, Uzunköprü’ye, 
Meriç’e, İpsala’ya, Keşan’a, Havsa’ya, 

Lalapaşa’ya, Süloğlu’ya ve Enez’e sevgileri-
mi, selamlarımı gönderiyorum.

Bugün Edirnemiz’de yaşanan birlik coşku-
suna, kardeşlik iklimine katılmak için bu 
ilçelerimizden gelen sevgili gençlerimizin 
şahsında tüm Edirneli vatandaşlarımızı 

AK Parti Il Gençlik Kolları 
Kongresi

Edirne | 29 Mart 2008
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bağrıma basıyorum. Ben de bu coşkuyu, 
bu heyacanı paylaşmak üzere, sultanlar 
şehri, şehirler sultanı Edirnemiz’de bu-
lunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. 
Böylesine köklü bir tarihi geçmişe, zengin 
bir kültürel birikime sahip Edirnemiz’in 
şanına yakışır bir kongre gerçekleştirdiği-
niz için, sizleri yürekten tebrik ediyorum. 
Yarınki Türkiye’yi inşa etmek için bugün-
den bütün memleket meseleleri üzerinde 
kafa yoran, bugünden elini taşın altına 
koyan, bugünden siyasete yüreğini katan 
siz sevgili gençlerimizle iftihar ettiğimi 
özellikle söylemek istiyorum. 

Türkiye, genç nüfusuyla, yetişmiş insan 
gücüyle, beşeri ve ekonomik kaynaklarıyla 
dünyanın en dinamik birkaç ülkesinden 
biridir. Türkiye sizin heyecanınızla, sizin 
aklınızla, sizin ideallerinizle, sizin insanlık 
sevginizle, bu ülkeye duyduğunuz güçlü 
aidiyetle geleceğe daha emin adımlarla 
ilerliyor. Bu memleketin sadece yarınları 
değil, bugünleri de sizsiniz. Hiçkimse, ama 
hiç kimse sizin Türkiye’ye yönelik hayal-
lerinizi, hizmet aşkınızı azaltamayacaktır. 
Hiç kimse, ama hiç kimse Türkiye aşkıyla 
dolu yüreklerinizdeki heyecanı söndüre-
meyecektir. 

Sizler, hangi mirasa sahip olduğunuzu bil-
diğiniz gibi, bu kutlu mirası nasıl koruya-
cağınızı da biliyorsunuz. Binbir eza ve cefa 
ile kurulan bu Cumhuriyet size emanet 
edildi, şehit kanlarıyla yoğrulan, gazilerin 
yürekleriyle elde edilen bu aziz vatan sizin 
omuzlarınızda, sizin alınterinizle yüksele-
cek. Bu milletin hak ettiği adaletin çıtasını, 
merhametin çıtasını, demokrasinin ve 

hukukun çıtasını siz yükselteceksiniz. Siz, 
bu ülkenin bütün yaralarını saracaksınız, 
siz, bu ülkenin bütün vatandaşlarıyla ku-
caklaşacaksınız, Siz, Türkiye’yi bilgi çağına 
kavuşturacak, ülkemizi adaletle kalkındı-
racaksınız. Siz, Cumhuriyetimiz’i demok-
rasiyle, milletimizin iradesiyle payidar 
kılacaksınız. Sizi yürekten kutluyorum, 
ucuz sloganlara teslim olmadığınız için, 
evrensel değerleri sahiplendiğiniz için, 
ülkenizin her köşesini aşkla, muhabbetle 
sevdiğiniz için, bu sevgiyi siyasete taşıdığı-
nız için sizi yürekten kutluyorum.

Sizler şanslı bir nesilsiniz, sizler tarihin 
kalbinde yaşıyorsunuz. Edirne bu ülkenin 
en önemli merkezlerinden biridir. Biz, 
burada bir muhteşem tarih yazdık. Bura-
dan üç kıtaya adalet ve merhamet elimizi 
uzattık. İnanıyorum ki, Selimiye kadar 
görkemli, bir o kadar ince bir medeniyetin 
çocukları olarak tarihimize sahip çıktığı-
mız kadar geleceğimize de sahip çıkacağız. 
Sizden önceki genç nesiller ne yazık ki, 
yıllarca dar ideolojik partilerin istismar 
aracı haline getirildi. Türkiye üzerinde 
yanlış hesaplar yapanlar Türk gençliğinin 
kalbine fitne tohumları ektiler. Türkiye’de 
toplumun kutuplaşmasını isteyenler, 
toplumun kamplara bölünmesini arzula-
yanlar gençlerimizin bağlandığı değerleri, 
gençlerimizin idealizmini çatışma konusu 
haline getirdiler. Bu ülkede büyük acılar 
yaşandı, büyük bedeller ödendi. Allaha 
şükürler olsun ki, artık Türk gençliği biri-
lerinin açtığı istismar kapılarından içeriye 
bir tek adım atmıyor. Türk gençliği ucuz 
sloganlara teslim olmuyor, ülke aidiyetini 
yaralayanların peşinden gitmiyor, duygu-
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larını, düşüncelerini, ideallerini istismar 
edenlere zerre kadar prim vermiyor. Genç-
liğimiz ülkesini sahipleniyor, demokrasiyi 
sahipleniyor, kardeşliği ve adaleti güçlen-
diriyor. 

Son bir ayda, partimizin gençlik kong-
releri dolayısıyla en çok gençlerimizle 
birlikte oldum. İstanbul’da, Ankara’da, 
İzmir’de, Batman’da, Siirt’te, Mardin’de, 
Şanlıurfa’da, Gaziantep’te, Çanakkale’de 
gördüğüm heyecan sizin heyecanınız ka-
dar büyüktü. AK Parti gençlik kongreleri 
Türkiye’nin birliğinin sembolüydü. AK 
Parti gençlik kongreleri AK Parti’nin siya-
sete getirdiği güvenin eseriydi. AK Parti 
olarak kaybolan bu özgüveni siyasete geri 
getirdiğimiz için büyük bir mutluluk duyu-
yoruz. AK Parti gençliği AK Parti’nin birlik 
siyasetini benimsediği için Türkiye’deki 
81 vilayetin 80’inde AK Parti milletvekili 
çıkarabilen tek parti olmuştur. Demek ki, 
AK Parti Türkiye’de birliğin sembolüdür, 
güvenin sembolüdür, istikrarın sembolü-
dür. Çünkü AK Parti siyaseti gençleştiren, 
umutları tazeleyen bir partidir. 

Bakınız bundan 6 sene evvel ardarda 
yaşanan krizlerin en büyük faturasını 
gençlerimiz ödüyordu. Hortumlanan her 
banka hem sistemi if lasa sürüklüyordu, 
hem de gençlerimizin umutlarını silip 
süpürüyordu. Fesat karıştırılan her ihale 
hem rejimi çökertiyordu, hem de milletin 
ekmeğini küçültüyordu. Adalete güven, 
siyasete güven, idareye güven zedeleniyor, 
her gün yeni bir mafya ortaya çıkıyordu. 
Evet, yıllarını çaldılar Türkiye’nin. Ama 
merak etmeyin, geri aldık. Bakınız, 2001 

yılında umutları kırılan bir çok gencimiz 
kendi ülkesinden bir başka ülkeye gitme-
nin yollarını arıyordu. Kaybolan bu güven 
geri geldi. Bu güven AK Parti ile geldi. Bu 
güven sizinle, sizin gözlerinizdeki ışıkla 
birlikte geldi.

Sevgili gençler…

Gelecek ideali taşımayan, yüreğindeki 
gençlik ateşi sönmüş, dünyayı otuz yıl, 
kırk yıl geriden takip eden siyasetçile-
rin Türkiye’ye kazandıracağı bir değer 
kalmamıştı. Türkiye’nin büyümesinden, 
Türkiye’nin dünya ile rekabet edebilecek 
güce ulaşmasından, yönetimin şeffaflaş-
masından, demokrasinin güç kazanma-
sından ve hepsinden önemlisi devletin 
milletle bütünleşmesinden endişe duyan 
anlayışlar miadını doldurmuştur, artık ge-
ride kalmalıdır. Herkesin önceliği Türkiye 
olmalı, herkesin önceliği millet iradesini 
korumak, milletin menfaatlerine odaklan-
mak olmalı. Bunun asgari şartı da kişisel 
ihtirasları, parti çıkarlarını, kısır politik 
anlayışları geriye atmaktır. Bunun şartı, 
sağduyuyu, uzlaşmayı, aklı selimi ön pla-
na çıkarmaktır. Türkiye’yi, Türk milletini, 
siyasetinin merkezine yerleştiren AK Parti 
bu yüzden kurulduğu günden itibaren 
sağduyunun, aklı selimin, ortak aklın ad-
resi olu. AK Parti bu yüzden gerilim yerine 
huzuru, çatışma yerine uzlaşmayı, tek 
seslilik yerine çok sesliliği, ayrışma yerine 
bütünleşmeyi ön plana çıkardı. Sadece 
Türkiye’yi düşünmek, sorumlu davranma-
yı gerektirir. AK Parti bu yüzden sorumlu-
luk duygusuyla hareket etti, bundan sonra 
da sorumluluğu elden bırakmayacak.
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Ne mutlu ki, bugünkü gençliğimiz karan-
lık hesaplaşmaların, köhnemiş anlayışla-
rın, gayrimeşru siyasetin metası olmaktan 
çıkmıştır. Bugün geçmişin muhasebesini 
doğru değerlendiren, yüzünü Türkiye’nin 
aydınlık geleceğine dönen, tercihini de-
mokrasiden, adalettten, kalkınmadan 
yana kullanan bir gençlik var. Bu gençlik 
toplumsal ayrışmaların değil, toplumsal 
mutabakatın merkezindedir. Bu gençlik 
tarihiyle, toplumuyla, ülkesiyle, devletiy-
le, Cumhuriyet’le, demokrasiyle barışık, 
Cumhuriyet’in temel özelliklerini baştacı 
eden bir gençliktir. Farklılıklarını zengin-
lik olarak gören, demokrasiyi içine sin-
diren, toprağıyla, değerleriyle barışık bir 
gençliktir bu. Bu gençlik kardeşliğimizin, 
birliğimizin, barış içinde bir arada yaşa-
manın en büyük teminatıdır. Bu gençlik ak 
gençliktir, bu gençlik, milletinin yüzünü 
ağartan AK Parti gençliğidir. 

Sevgili kardeşlerim, değerli gençlerimiz…

Bizim hayatımız dikenli yollarda yürü-
mekle geçti. Bugün de yolumuza dikenler 
serpiştirilmeye, türlü engeller çıkarılmaya 
çalışılsa da, biz bu yolları gül bahçesine 
çevirmeye, milletimize hizmet yolunda 
yürümeye devam edeceğiz. Öfkeyle değil, 
ortak akılla, bilimle, sevgiyle, dayanışmay-
la milletimizin yolunu açacağız. AK Parti, 
kurulduğu günden bugüne hiçbir zaman 
“küçük olsun benim olsun” mantığıyla 
siyaset yapmadı. AK Parti, hiçbir zaman 
grup siyaseti, zümre siyaseti, kavim ve 
kabile siyaseti, mezhep ve meşrep siyaseti 
yapmadı. Gerilimin tarafı olmak kolay ola-
nı seçmektir. Kimse ile mutabakat arama-

nız gerekmez, kimsenin gönlünü kırıyor 
muyum acaba diye bir endişe duymanız 
gerekmez. Bu yüzden marjinal çevrelerin, 
çıkar şebekelerinin, milleti bir bütün ola-
rak kucaklayamayanların, hizipçilerin işi 
kolaydır ama, Türkiye’yi bir bütün olarak 
sevenlerin, herkesin hukukunu korumak 
isteyenlerin işi zordur. Biz bu zorluğa talip 
olduk.

Tüm Türkiye’yi kucaklamak, merkez par-
tisi olmak, iktidar partisi olmak sorumlu 
davranmayı, kuşatıcı olmayı gerektirir. 
Biz bu hassasiyetten ayrılmayacak, “her-
şey Türkiye için” diyerek yol yürümeye 
devam edeceğiz.  Hep adaletten, hep 
hakkaniyetten yana olduk. AK Parti’nin 
Türkiye tasavvuru, milli geliri daha çok 
artmış, demokrasisi daha çok gelişmiş, 
evrensel değerlerle daha çok bütünleşmiş 
bir Türkiye’dir. Bugüne kadar attığımız 
adımların hepsi bu istikamettedir. Bu 
adımlarla Cumhuriyetimiz güçlenmiştir. 
Bu adımlarla demokrasimiz güçlenmiştir. 
Bu adımlarla Türkiye’nin uluslararası iti-
barı, saygınlığı en yüksek noktaya çıkmış-
tır. Bunun için bizim gerilimle, kavgayla, 
kısır tartışmalarla, lüzumsuz polemiklerle 
kaybedecek vaktimiz yok. 

Biz, Türkiye’nin uluslararası itibarını artır-
makla, toplumsal sorunlarını, ekonomik 
sıkıntılarını, işsizlik sorununu, altyapı 
sorunlarını aşmakla, milletimize hizmet 
götürmekle uğraşıyoruz. Hiçbir ayrımcı-
lık yapmadan temel hak ve özgürlükleri 
bütün vatandaşlarımıza eşit olarak nasıl 
paylaştırabiliriz, adaleti bir uçtan bir uca 
bu topraklara nasıl yayarız, milletimizin 
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huzur ve refahını en geniş manada nasıl 
sağlarız, hiçbir sosyal sınıf, ırk, din, mez-
hep veya bölge ayrımı yapmaksızın bütün 
bireyleri vatandaşlık temeli altında nasıl 
toplarız, biz bunun derdindeyiz. Birileri 
bundan rahatsızlık duyuyor diye demok-
rasiden, temel hak ve özgürlüklerden, 
adaletten, huzur ve refahın sağlanmasın-
dan vazgeçecek değiliz. Çünkü bütün bu 
sorumluluklar, bu görevler milletimizin 
bizden talepleridir. Geleceğe güvenimiz 
tamdır. Milletimize güvenimiz tamdır. 
Allah’a şükür ki, milletimizin de bize güve-
ni her geçen gün artmaktadır.

Değerli kardeşlerim…

Türkiye, dönemimizde her açıdan büyük 
bir dönüşüm geçiriyor. Türkiye 40 yıl 
sonra AK Parti iktidarıyla birlikte ilk kez 
tek haneli enflasyon oranını görmüştür. 
Türkiye ekonomisinin ölçeği, geride bı-
raktığımız 5 yıllık dönem içinde 2 kattan 
fazla büyümüştür. 2002 yılında 36 milyar 
dolar olan Türkiye’nin ihracatı, 2007 yı-
lında Cumhuriyet tarihi rekoru kırarak 
107 milyar dolara ulaşmıştır. 2002 yılında 
Türkiye’nin turizm geliri 8 milyar 479 mil-
yon dolar iken, 2007 yılında 18 milyar 487 
milyon dolara ulaşmıştır. Türkiye’ye giren 
doğrudan uluslararası sermaye, 2007 yı-
lında rekor seviyeye ulaşarak 22 milyar 
dolar olmuştur. AK Parti’den önce bu ra-
kamın yıllık ortalaması sadece 1 milyar 
YTL civarındaydı. Türkiye, iç piyasalardan 
2002 yılında ortalama sadece 9 ay vadeyle 
borçlanabiliyordu. Bugün ise, tam 33,3 ay 
vadeyle borçlanıyor. Bütün bunları alt alta 
topladığınızda, ortaya güçlü, dayanıklı, 

sağlıklı, korunaklı, büyüyen ve büyüme 
eğilimini muhafaza eden bir Türkiye çıkar. 

Değerli yol arkadaşlarım…

Dönemimizde Edirne de büyük bir ilerle-
me kaydetti, önemli yatırımlar kazandı. 
2002 yılına kadar toplam 2449 derslik 
yapılmışken, 2003-2008 arasında inşaatı 
devam edenlerle birlikte Edirne’ye top-
lam 292 derslik kazandırdık. 2002 yılına 
kadar 4 adet anadolu lisesi mevcutken, 
iktidarımız döneminde 4 adet anadolu 
lisesi inşaat ettik. Edirnemiz’de daha önce 
hiç mevcut olmayan 1 adet bilişim anado-
lu teknik lisesini, 1 ilköğretim yurdunu 
ve 1 adet yatılı ilköğretim bölge okulunu 
Edirnemiz’e kazandırdık. 2002 yılına ka-
dar toplam 7 ortaöğretim yurdu mevcut-
ken, 1 adet ortaöğretim yurdu de bizim 
dönemimizde hizmete açıldı. 2002 yılına 
kadar az sayıda ve demode bilgisayarlar 
varken, biz okullarımıza tam 3079 adet bil-
gisayar gönderdik. Yine, ADSL bağlantısı 
mevcut değilken, iktidarımız döneminde 
241 eğitim kurumumuzu hızlı internete 
kavuşturduk. 2002 yılında yüzde 80 olan 
ortaöğretim okullaşma oranını ise 2008 
yılı itibarıyla yüzde 98’e yükselttik. Haydi 
Kızlar Okula kampanyası ile 163 çocu-
ğumuzu okula kazandırdık. Daha önce 
okuma yazma bilmeyen 3953 yetişkin, 
bizim dönemimizde okuma yazma öğren-
di. Şartlı Nakit Transferi’nde il genelinde 
5687 aileye ve 6713 öğrenciye Şartlı Nakit 
yardımı yaptık. 

Sağlık’ta da önemli adımlar attık. Aralık 
2002 - Mart 2008 arasında yatırım, ba-
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kım-onarım, donanım ve ambulans alımı 
işleri için harcanan 55 milyon 786 bin 
YTL’dir. Hükümetimiz döneminde; 3 adet 
toplam 240 yataklı ek hastane binası, 12 
Yataklı Havsa Entegre İlçe Hastanesi, 1 
adet Diş Polikliniği, 6 adet Aile Sağlık 
Merkezi ve 1 adet Sağlık Ocağı inşaatını 
tamamladık. 84 yataklı Merkez Devlet 
Hastanesi Ek Binası’nı da inşallah bu yılın 
sonunda tamamlamayı planlamaktayız. 
Ayrıca 400 yataklı Merkez Devlet Hasta-
nesinin yapımını planlıyoruz. Edirne’nin 
mevcut yatak kapasitesinin 865 olduğu-
nu düşünürsek, bu projenin önemi daha 
iyi anlaşılır. 52 adet I. Basamak poliklinik 
sayısı, bugün 124’e ulaştı. 2 adet 112 acil 
istasyonu sayısını 9’a çıkardık. Toplam 
1.853 konut, 3 ilköğretim okulu, 3 ticaret 
merkezi, 3 cami, sağlık ocağı, kreş uygu-
lamalarını başlattık. Bu uygulamaların 
inşaatları büyük bir hızla tamamlanıyor. 
Başlattığımız uygulamaların toplam yatı-
rım bedeli yaklaşık 119 milyon YTL’dir. 
Proje ve ihale çalışmaları devam eden 
4.390 konut, ilköğretim okulu, ticaret 
merkezi, çocuk sosyal rehabilitasyon mer-
kezimiz var. Böylece, Edirne’de 6.243 ko-
nut, 4 ilköğretim okulu, 4 ticaret merkezi, 
3 cami, sağlık ocağı, kreş ve çocuk sosyal 
rehabilitasyon merkezi yapmış olacağız. 
2002 sonuna kadar toplam 21 km. bö-
lünmüş yol yapılmış iken, hükümetimiz 
döneminde tam 74 km. bölünmüş yol 
yapıldı. Edirne’ye de geçtiğimiz yıl do-
ğal gaz getirdik. 2003–2007 döneminde 
Edirne’ye sosyal yardım ve proje destekle-
ri kapsamında toplam 23 milyon 509 bin 
YTL kaynak aktardık. 

Edirne’de çiftçilerimize 2002 yılında 
45,9 milyon YTL toplam tarımsal destek 
verilmiş iken, 2007 yılında 119,7 milyon 
YTL destek verdik. Dönemimizde toplam 
438 milyon YTL tarımsal destek verdik. 
Hükümetimiz döneminde Edirneli çiftçile-
rimize 29 milyon YTL mazot desteği, 12,3 
milyon YTL kimyevi gübre desteği verdik. 
Edirne’de, çiftçilerimize 2002 yılında 9,4 
milyon YTL prim desteği verilmiş iken, 
2007 yılında 61,3 milyon YTL prim desteği 
verdik. Bu dönemde Edirne’de çiftçilerimi-
ze toplam 180,2 milyon YTL prim desteği 
atardık. 2002 yılında 1,8 milyon YTL olan 
hayvancılık desteklerini, 2007 yılında 7,1 
kat artırarak 12,8 milyon YTL’ye çıkardık. 
Edirne’de toplam 42,2 milyon YTL hayvan-
cılık desteği verdik. Tarımsal Kalkınma 
Kooperatif leri’ne bizden önceki 3 yılda 
218 Bin YTL kredi desteği verilmişken, biz 
5 yılda tam 5,9 milyon YTL kredi desteği 
sağladık. 

Değerli kardeşlerim…

İnşallah önümüzdeki dönem hem Edir-
nemiz, hem Türkiye daha büyük bir hızla 
kalkınmaya, büyümeye, gelişmeye devam 
edecek. Teşkilatlarımız bu süreçte de aynı 
aşkla, aynı şevkle çalışmaya devam ede-
cekler. Sizin azminiz, heyecanınız, gayre-
tiniz çok önemli. Bu yüzden ‘durmak yok, 
yola devam diyoruz”. Kongremizin hayırlı 
olmasını diliyor, sizleri saygıyla, sevgiyle 
selamlıyorum.
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Değerli hanımefendiler, sevgili Bursalı 
kardeşlerim…. Sizleri en kalbi duygularla 
selamlıyorum. Tarihin, kültürün, sanatın 
ve yeşilin içi içe geçtiği bu güzel şehirde 
sizlerle birlikte olmaktan, bu coşkuyu, bu 
heyecanı sizlerle paylaşmaktan dolayı son 
derece mutluyum. Bursa kadın kollarımı-

za, bize bu coşkuyu, bu heyecanı yaşattık-
ları için çok teşekür ediyorum. Kongremi-
zin Bursamız için, ülkemiz için hayırlara 
vesile olmasını diliyorum.

Bursa’ya her gelişimde kendimi evimde, 
yuvamda hissettim. Bursa’ya her gelişimde 

AK Parti Il Kadın Kolları 
Kongresi

Bursa | 30 Mart 2008
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kendimi dostlarım arasında, kardeşlerim 
arasında, yoldaşlarım arasında hissettim. 
Bursa’ya her gelişimde huzuru hissettim, 
gönül ferahlığını hissettim. Bursa, Şeyh 
Edebali’nin, Ertuğrul Gazi’nin, Osman 
Gazi’nin ilk göz ağrısıdır. Bursa, Orhan 
Gazi’nin, Murat Hüdavendigar’ın, Yıldı-
rım Beyazıd’ın bize yadigarıdır. Bursa, 
Hayme Ana’nın, Rabia Bala Hatun’un, 
Mal Hatun’un, Nilüfer Hatun’un bize mi-
rasıdır. Bursa, uğruna canlarını seve seve 
feda eden, bu toprakları bize vatan kılan 
yüz binlerce şehidimizin bize emanetidir. 
Her birini tek tek rahmetle, minnetle anı-
yorum. Hemen şuracıkta, Yeşil Türbe’de, 
Tophane’de, Muradiye’de, Yıldırım’da ya-
tan büyüklerimizin huzurunda, Kurtuluş 
Savaşımız’ın, terörle mücadelemizin şehit-
lerinin huzurunda bir kez daha tekrarla-
mak istiyorum: Emanetiniz, emin ellerde... 
Mirasınız emin ellerde... Yadigarınız emin 
ellerde... Bu millet, sizin eserinize tarih 
boyunca sahip çıkmıştır, sahip çıkmaya da 
devam edecektir.

Değerli kardeşlerim, değerli hanımefendi-
ler…

Bakınız, kadın kollarımızın, gençlik 
kollarımızın kongreleri münasebetiyle 
Türkiye’nin her şehrine vaktimiz elver-
diğince gitmeye, kongrelere katılmaya 
gayret ediyorum. Şunu samimiyetle ifade 
etmek istiyorum. Şurada, Bursa’daki coşku 
neyse, Mardin’deki coşku da o. Buradaki 
heyecan neyse, Batman’daki heyecan da 
o. Buradaki atmosfer neyse, İzmir’deki, 
Uşak’taki, Şanlıurfa’daki, Gaziantep’teki 
atmosfer de o. Hamdolsun, bütün şehir-

lerimiz, AK Parti’nin getirdiği birlik ve 
beraberlik ruhunu soluyor. Milletimiz, 
memleketimizin her bir köşesinde, özledi-
ği, arzu ettiği, umut ettiği, istediği iktidarı 
görmenin huzurunu, coşkusunu yaşıyor. 
Bizler de, her gittiğimiz yerde, bu huzura, 
bu coşkuya şahitlik etmenin bahtiyarlığını 
yaşıyoruz. Çok şükür şehirlerimiz deği-
şiyor. Çok şükür memleketimiz, yıllardır 
arzu ettiği hizmete kavuşuyor. Çok şükür 
Türkiye, hakettiği, layık olduğu itibara, 
istikrara, güvene kavuşuyor.

Bakınız, her fırsatta ülkemizin şehirlerine 
gidip, bir yandan yeni hizmetlerimizin açı-
lışını yapıyor, bir yandan da eksiklikleri tes-
pit ediyoruz. Yine her fırsatta, dünya baş-
kentlerine giderek, Cumhurbaşkanları’na, 
Başbakanlar ’a , Meclis Başkanları’na 
ülkemizi anlatıyor, işbirliğini, ticareti, 
ikili ilişkileri geliştirmenin gayreti içinde 
oluyoruz. Geride bıraktığımız hafta içinde 
üç Balkan ülkesine resmi birer ziyarette 
bulundum. Önce Bosna-Hersek’e, ardın-
dan da Arnavutluk ve Bulgaristan’a gittim. 
Hem bu ülkelerin yetkilileriyle görüşme 
fırsatım oldu, hem de bu ülkelerdeki soy-
daşlarımızla, kardeşlerimizle kucaklaşma 
fırsatım oldu. Saraybosna’da, Tiran’da, 
Sofya ve Kırcali’de kardeşlerimizle, soy-
daşlarımızla hasret giderme, dertleşme 
imkanımız oldu. Orada da ifade ettim. Biz, 
Balkanlar sevindiğinde sevinen, Balkanlar 
üzüldüğünde üzülen bir milletiz. Çünkü 
bizim ortak bir tarihimiz var, ortak kül-
türümüz var, ortak geleneklerimiz, ortak 
değerlerimiz var. Çünkü bizim her şeyden 
önce oralarda soydaşlarımız var.
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Şunu memnuniyetle ifade etmek istiyo-
rum. Türkiye son 5 buçuk yılda köklü 
bir değişim sürecinden geçti. Türkiye’nin 
dünya üzerindeki, özellikle de bölge üze-
rindeki itibarı, ağırlığı, etkinliği, işbirliği 
imkanları arttı. Çok şükür bu ülkelerdeki 
soydaşlarımız artık başları dik, geleceğe 
güvenle bakar şekilde hayatlarını idame 
ettiriyorlar. Türkiye’nin değiştiğini, dönüş-
tüğünü, kalkındığını görüyorlar ve bun-
dan mutlu oluyorlar. Onların mutluluğu 
da bizleri mutlu ediyor. İşte bu, değişen 
Türkiye’nin eseridir. İşte bu, hızla kalkı-
nan, hızla büyüyen, hızla refaha ve zengin-
liğe koşan Türkiye’nin eseridir. Bakınız, 
bu ülkenin nereden nereye geldiğini ve 
nereye gittiğini en iyi hanım kardeşlerimiz 
hissediyor, en iyi sizler hissediyorsunuz. 
Atölyelerde hanım kardeşlerimiz çalışı-
yor, fabrikalarda hanım kardeşlerimiz 
çalışıyor, tezgahlarda, tarlalarda, fabrika-
larda, işyerlerinde hanım kardeşlerimiz 
çalışıyor. Evlerinde, mutfaklarında hanım 
kardeşlerimiz çalışıyor. AK Parti’yle bir-
likte, artık siyasette, il, ilçe, belde teşkilat-
larında, yerel yönetimlerde hanım kar-
deşlerimiz görev alıyor. Yani Türkiye’nin 
değişimini, dönüşümünü, nereden gelip 
nereye gittiğini en iyi hanım kardeşlerimiz 
görüyor, yaşıyor.

Özellikle de şunu vurgulamak istiyorum. 
Türkiye ekonomisindeki değişimi en yakın-
dan takip eden, en yakından hissedenler 
de hanım kardeşlerimiz. Çünkü AK Parti 
öncesinde, mutfaklardaki yangını en ya-
kından hisseden sizlerdiniz. Fabrikalardan, 
atölyelerden en önce işten çıkarılan sizler 
oldunuz. Eşleriniz, babalarınız, kardeşle-

riniz işten atıldığında en çok üzülen sizler 
oldunuz. Çarşının, pazarın nabzını tutan, 
her ay, hatta her gün artan fiyatlar karşı-
sında çaresiz kalan sizler oldunuz. Anne 
olarak, bacı olarak, evlat olarak, eş olarak, 
mutfaktaki tencerede kaynatacak bir şey 
olmadığında yüreği en önce yanan sizler ol-
dunuz. Enflasyonun bu ülkede nasıl bir bela 
olduğunu, nasıl bir karabasan olduğunu 
en iyi sizler biliyorsunuz. Fiyatlar sürekli 
artıyordu. Etiketler sürekli değişiyordu. Bir 
ay 10 liraya aldığınız bir ürün, sonraki ay 
15 liraya, 20 liraya yükseliyordu. Bunun 
karşılığında ücret artmıyor, evin geliri yük-
selmiyordu. Cebinizdeki para, sofranızdaki 
ekmek, mutfağınızdaki yemek, tencereniz-
deki aş durduğu yerde eriyip gidiyordu. 
Yüzde 50, yüzde 70, hatta yüzde 130’lara 
varan enflasyon oranlarını yaşadık.

Bir şeyi unutmayalım. Enflasyonun etkisi, 
sadece fiyatlarla sınırlı kalmadı. Enflasyon 
yıllar boyunca yoksulluk üretti, işsizlik 
üretti, göç üretti, terör üretti. Enflasyon yü-
zünden devlet milletine hizmet götüreme-
di. Enflasyon yüzünden toplumda çürüme, 
toplumda yozlaşma belirtileri görülmeye 
başladı. Hatırlarsanız, her seçim öncesin-
de, her siyasi parti enflasyonu çözeceğiz 
vaadiyle karşınıza çıktı, ama daha yüksek 
bir enflasyon bırakarak sahneden çekildi-
ler. Çok şükür, Türkiye’de bir neslin adeta 
kabusu haline gelen enflasyonu tek haneli 
oranlara kadar çektik. 35 yılın ardından 
ilk kez 2004 yılında Türkiye tek haneli enf-
lasyonla tanıştı ve çok şükür enflasyonu 
tek haneli oranlarda muhafaza ettik. Daha 
da aşağı çekmek için kararlıyız ve inşallah 
bunu da hep birlikte başaracağız.
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Şimdi, milletin bu sevincini paylaşama-
yanlar, milletin bu başarısını hazmede-
meyeler zaman zaman çıkıp “enflasyon 
düştü ama fiyatlar artıyor” diyerek ortalığı 
bulandırmanın peşindeler. Herhangi bir 
“İktisada Giriş” kitabının önsözünü oku-
salar, enflasyonun düşmesinin fiyatların 
değil, fiyat artış hızının düşmesi olduğunu 
anlayacaklar. Ama bunların anlamaya, 
öğrenmeye hiç niyetleri yok. Yapılamaz 
denilen, hayal denilen şeyleri başardık, 
hep birlikte, sizlerle başardık. Daha da 
yapacağımız çok şey var, başaracağımız, 
başarmamız gereken çok şey var. İnşallah 
mevcut sorunları da aşacak, Türkiye’yi çok 
daha ileri noktalara taşıyacağız. Hatırla-
yın, paradan sıfır atmak bu ülkede gelmiş 
geçmiş her iktidarın hayali ve hedefi oldu. 
Ama her bir hükümet paraya sıfır ekleme-
nin ötesine geçemedi. Biz geldiğimizde, 
2002 yıl sonunda Türkiye dünyanın en bol 
sıfırlı paralarından birine sahipti. Yurtdı-
şına çıkan kardeşlerimiz hatırlar, kimse 
görmesin diye Türk Lirası adeta saklanıyo-
du. Enflasyonu düşürdük ve bir kalemde 
paramızdan 6 sıfırı attık. Bugün çok şükür 
itibarı olan, değeri olan bir paramız var. 
Önümüzdeki yıl başında, 1 Ocak’ta para-
daki Yeni ibaresini de kaldırıyoruz ve Türk 
Lirası’na dönüyoruz. Bu operasyonu da 
başarıyla halledeceğiz.

5 yılda Türkiye’nin milli gelirini iki katına 
çıkardık. Kişi başına düşen milli geliri iki 
katına çıkardık ve 10 bin dolara giderek 
yaklaşıyoruz. İktidara geldik, Uluslararası 
Para Fonu’na yapılmış 23,5 milyar dolar 
borcu bulduk. Çalıştık, gayret ettik, bu 
borcu tam 6,9 milyar dolara kadar çektik. 

İktidara geldik, Merkez Bankası rezervle-
rini 27 milyar dolar olarak bulduk. Bugün 
ise tam 75 milyar dolarlık rezerve sahibiz. 
İşte hizmet budur, işte gayret budur.

Türkiye’nin her bir şehrinin çehresini 
değiştirmek için gece gündüz çalışıyoruz. 
Bakınız, önce eğitim dedik, bu sözümüzün 
arkasında durduk, bütçeden en büyük 
payı eğitime ayırdık. Kız çocuklarımızın 
okuması için kampanya başlattık ve tam 
300 bin kız çocuğumuzu okulla buluştur-
duk. 5 yılda 115 bin derslik yaptık. 15 mil-
yon çocuğumuza ücretsiz ders kitabı da-
ğıttık. Bütün okullarımızı bilgisayar ağıyla 
donattık. Sadece Bursa’da 3 bin 124 tane 
derslik yaptık. Bu 5 yıl içinde Bursa’ya, 10 
tane genel lise, 9 tane anadolu lisesi, 2 tane 
fen lisesi, 3 tane anadolu öğretmen lisesi 
kazandırdık. Tam 8 bin 699 adet bilgisa-
yarı okullarımıza dağıttık, 608 okulumuza 
hızlı internet bağlantısı kurduk. Bu öğre-
tim yılında, il genelinde 4 bin 848 aileye ve 
10 bin 206 öğrenciye şartlı nakit yardımı 
yapıyoruz. Dikkat ediniz, Türkiye eğitimde 
bu boyutta bir hamleyi daha önce görmedi.

Bir başka önemli alan sağlık. Hükümetimiz 
döneminde 8 adet hastaneyi Bursamız’a 
kazandırdık. (250 yataklı Nilüfer Çocuk 
Hastanesi, 50 yataklı Gemlik Devlet Has-
tanesi, M. Kemalpaşa Devlet Hastanesi Ek 
Bina, Yenişehir Devlet Hastanesi Ek Bina, 
Dr. A. Bozkaya Spastik Çocuk Hastanesi Ek 
Bina, Orhangazi Devlet Hastanesi Ek Bina, 
Bursa Devlet Hastanesi Ek Bina ve A. Ö. 
Sönmez Onkoloji Hastanesi Ek Bina), 112 
Acil Servis istasyonu sayısı 14 idi, bunu 
29’a çıkardık. Bursa’ya tam 665 adet polik-
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linik odası kazandırdık. 200 yataklı Dört-
çelik Ruh Sağlığı Hastanesi’nin inşaatı 
devam ediyor. 400 yataklı Merkez Onkoloji 
Hastanesi, 300 yataklı Bursa İnegöl Devlet 
Hastanesi, 50 Yataklı Orhaneli Devlet Has-
tanesi ve Orhangazi Sağlık Ocağı’nın arsa 
temin ve proje çalışmaları devam ediyor. 
50 yataklı Mudanya Devlet Hastanesi in-
şaatının projelendirilme çalışmaları yine 
devam ediyor.

Ulaşım noktasında yine Bursa’yı bir mer-
kez haline getirdik. Bursa’nın çevre illerle 
ve ilçeleriyle ulaşımını kolaylaştırmak 
için 106 kilometre yol inşaatını tamam-
ladık ve hizmete açtık. Yine bu vesileyle 
Büyükşehir Belediye Başkanımız’a teşek-
kür ediyorum. Bursa’nın çağdaş, modern, 
yaşanabilir bir kent olması için ekibiyle 
birlikte büyük gayret gösterdiler, dev pro-
jelere imza attılar. Bakınız, Hızlı Feribot 
İskelesi tamamlandı ve hizmete açıldı. 
Bu, gerçekten de dev bir projedir. Hem 
Bursa Büyükşehir Belediyemiz’i, hem de 
İstanbul Büyükşehir Belediyemiz’i bu 
projeden dolayı tebrik ediyorum. Şu anda 
Bursa-İstanbul arası hızlı feribotla sadece 
75 dakikada alınabiliyor. Yine sadece 10 
ayda taşınan araç sayısı 275 bin. Bu iskele 
İstanbul’un Anadolu’ya, Bursa’nın da dün-
yaya açılan kapısı haline geldi. Metroyu 
bitirdik, test sürüşlerine başladık ve Mayıs 
ayında inşallah hizmete açıyoruz. Bu yılın 
yaz aylarında da 7 kilometrelik Uludağ 
Üniversitesi hattının temelini atıyoruz. 
Acemler Kavşağı çilesini eminim hepiniz 
biliyorsunuz. 12 yılda 3 kez temel atıldı 
ancak bir türlü bitirilemedi. AK Parti gel-
di ve kavşağı 167 günde bitirip hizmete 

açtı. Bursa’nın diğer yerlerinde 40 ayda 
tam 10 kavşak hizmete açıldı. Doğu-Batı 
Atıksu Arıtma Tesisleri’ni bitirdik, Nilüfer 
Vadisi’ni yeniden ele alıyoruz. Birçok dev 
projemizi inşallah Nisan-Mayıs aylarında 
toplu şekilde hizmete açacağız. Konut 
noktasında Bursa büyük bir dönüşüm 
yaşadı. TOKİ eliyle 5 yıl içinde Bursa’da 
tam 4 bin 458 konut yaptık, bitirdik. 4 bin 
365 konutun inşaatı halen devam ediyor. 
Bunlara ek olarak 8 bin 443 konut için de 
proje aşamasındayız. Bütün projelerimiz 
tamamlandığında, Bursa genelinde 17 
bin 266 konutu bitirmiş olacağız ki, bu da 
Cumhuriyet tarihimizin en büyük konut 
hamlesidir. Sadece konut değil, bunların 
sosyal donatılarını da hesaba katıyoruz ve 
bunların da inşaatını sürdürüyoruz. Proje-
ler tamamlandığında, Bursa, 11 ilköğretim 
okulu, 4 lise, 11 ticaret merkezi, 10 cami, 4 
sağlık ocağı, 2 kütüphane, 2 kreş, ve 5 en-
gelsiz yaşam birimi kazanmış olacak.

Değerli kardeşlerim, değerli hanımefendi-
ler…

Biz yerel siyaseti çok önemsiyoruz. Siyaset 
yerelden başlar, kalkınma yerelden başlar 
diyoruz. Bunun için yaptıklarımızı, ya-
pacaklarımızı milletimizle paylaşıyoruz, 
dürüst hareket ediyor, şeffaf bir yapı gös-
teriyoruz. Teşkilatımıza bu yüzden büyük 
önem veriyoruz. Teşkilatlarımızın çalış-
malarını yakından takip ediyoruz. Bursa 
Kadın Kolları da diğer bütün teşkilatımız 
gibi büyük bir başarıyla faaliyetlerini sür-
dürüyor. Bizim farklılığımız samimiyeti-
miz. Bizim farklılığımız gayretimiz. Bizim 
farklılığımız dürüstlüğümüz, canayakınlı-
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ğımız, dostane, sıcak yaklaşım tarzımız. Bu 
millet AK Parti’ye gönül verdiyse, biliniz ki 
bu teşkilatımız sayesinde olmuştur, sizin 
sayenizde olmuştur. Bugün Türkiye’nin 
elde ettiği her başarı, her kazanım, her 
sevindirici gelişme bizzat sizlerin eseri-
dir. Daha iyilerini yapacağız. Durmadan, 
dinlenmeden, heyecanımızı bir an olsun 
kaybetmeden yola devam edeceğiz. Kim 
ne derse desin, kim ne yaparsa yapsın, kim 
hangi engeli çıkarırsa çıkarsın, biz Türkiye 
için çalışacağız. Asla gerilimlerin tarafı 
olmayacağız. Barıştan, huzurdan, güven-
likten, adaletten, istikrardan ve demokra-
siden asla taviz vermeyeceğiz.

Millet bizim ne yaptığımızı görüyor. Millet 
hizmetlerimizi görüyor ve takdir ediyor. 
Biz, bir hayır dua alabilirsek, arkamızda 
hoş bir sada bırakabilirsek, bu bize yeter. 
Bu anlayışla çalıştık ve çalışmaya devam 
edeceğiz. Ben bu noktada sözlerime son 
verirken, bir kez daha kongreye başarılar 
diliyorum. Yönetimde görev alan, faaliyet-
lerde görev alan tüm arkadaşlarımızı, tüm 
kardeşlerimizi canı gönülden tebrik edi-
yor, hepsine teşekkür ediyorum. Bursa’nın 
AK Parti ile tanışmasına, halkımızın AK 
Parti’yi daha iyi tanımasına yaptığınız 
katkılardan dolayı sizlere ayrıca teşekkür 
ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selam-
lıyorum.
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Değerli Yalovalılar, değerli hanımefen-
diler… Hepinizi en kalbi duygularımla 
selamlıyorum. Yalova Kadın Kolları 
kongremizin teşkilatımıza, Yalovamız’a 
hayırlı olmasını, yeni ufuklar açmasını di-
liyorum. Buradan Altınova’yı, Armutlu’yu, 
Çiftlikköy’ü, Çınarcık’ı ve Termal’i sevgiyle 
saygıyla selamlıyorum. 

Değerli kardeşlerim… 

AK Parti, Türkiye için, demokrasimiz için 
son derece önemli bir mihenk taşıdır. AK 
Parti ile Türkiye muasır medeniyet çıtasını 
yükseltmiş, demokrasisini güçlendirmiş, 
ülkenin saygınlığını en üst düzeye çıkar-
mıştır. AK Parti, sadece AK Parti’ye oy 

AK Parti Il Kadın Kolları 
Kongresi

Yalova | 30 Mart 2008
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verenler için değil, sadece AK Parti rozeti 
taşıyanlar için değil, bu ülkenin yetmiş 
milyon insanı için umudun yegane adre-
si olmuştur. Zira AK Parti, dar bir kadro 
hareketi değil, bir zümre hareketi değil, 
Türkiye’yi bir bütün olarak kucaklayan, 
Türkiye’de siyaseti insana hizmete odak-
layan bir partidir. AK Parti, bugüne kadar 
milletimizin Türkiye için kurduğu güzel 
hayallerin, beslediği umutların takipçisi 
oldu, bundan sonra da milletimizin ide-
allerinin takipçisi olmaya devam edecek. 
Başkalarının AK Parti’yi tanımlamaları 
farklı olabilir, başkaları kemikleşmiş ön-
yargılarıyla AK Parti’yi görmek istedik-
leri gibi görebilirler ama, biz kendimizi 
Türkiye’nin menfaatleriyle tanımlayan, 
Türkiye’nin vicdanıyla ve aklıyla tanım-
layan bir partiyiz. Olmazsa olmazımız 
Cumhuriyetimiz’in temel sütunlarıdır. Ol-
mazsa olmazımız demokrasidir, anayasal 
hukuk düzenidir, bütün vatandaşlarının 
aidiyetiyle onur duyduğu insan hak ve 
hürriyetlerinin kullanılmasıdır, daha çok 
adalettir, daha çok kalkınmadır, daha çok 
özgürlüktür. Bu haklar yıllar yılı Türk mil-
letinden esirgenmeseydi Türkiye bugün 
çok daha ileri mesafelerde olurdu. 

Açık söylüyorum, bizim tesis ettiğimiz 
güven ve istikrar zemini sayesinde devle-
timiz ile milletimiz kucaklaşmıştır. Bizim 
tesis ettiğimiz demokratik istikrar orta-
mında siyaset kurumu halkın güvenini, 
halkın rızasını kazanmıştır. Soruyorum, 
AK Parti’den başka 81 vilayetin 80’inde 
milletvekili çıkarabilen bir ikinci parti 
var mı? Türkiye’nin her bölgesini aynı 
muhabbetle kucaklayacak bir başka parti 

gördünüz mü, duydunuz mu? Yine açık 
söylüyorum. Buradan, bu istikrar çizgi-
sinden, bu huzur tablosundan geriye gidiş 
olmayacaktır. Türkiye’de demokrasinin 
çıtasını yeniden düşürmek, bu milletin 
boynunu yeniden bükmek mümkün olma-
yacaktır. Zira Türkiye’nin hukukunu koru-
mak için bütün azmimizle çalışmaya, tıka-
nan bütün yolları açmaya devam edeceğiz. 
Herkesin güven içinde olmasını istiyorum. 
Herkesin emniyet içinde olmasını diliyo-
rum. İstisnasız bütün vatandaşlarımızın 
başı dik, alnı açık olsun. Türkiye’nin bahtı 
bir daha kapanmayacaktır. 

Sevgili kardeşlerim… 

AK Parti, egemenliğin kayıtsız şartsız 
millete ait olduğu ilkesinden doğan, milli 
iradeyi iktidara taşımaktan öte muradı 
olmayan bir partidir. Sizler sadece bir par-
ti teşkilatının gönüllüleri değil, kalpleri 
Türkiye sevdasıyla dolu hizmet gönüllü-
lerisiniz. Bu sebeple AK Parti’nin her top-
lantısını, her buluşmasını, her kongresini 
Türk siyasetinin gelişimi adına önemli bir 
fırsat, bir kazanım olarak görüyorum. İşte 
kadınlarımız Cumhuriyet’e, demokrasiye 
sahip çıkıyorlar. İşte gençlerimiz siyasete 
akıllarını, gönüllerini katarak bu milletin 
hukukuna sahip çıkıyorlar. Bu ülkeyi zaafa 
düşürmek, bu istikrar tablosunu zedele-
mek mümkün değildir. 

Türkiye, geçen beş yıllık dönemde AK 
Parti hükümetleriyle, zaman geçtikçe 
değeri daha iyi anlaşılacak önemli başa-
rılar kazanmıştır. Bunlardan en önemlisi 
toplumumuza, ekonomimize, hayatımıza 
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egemen olan huzur ve istikrar ortamıdır. 
Bu beş yıl içinde milletimizle duygu birli-
ği içinde, el birliği içinde, iş birliği içinde 
çalışarak çok önemli hedeflerimize tek tek 
ulaştık. Türkiye ağır bir ekonomik ve siya-
si krizin ortasından, uçurumun eşiğinden 
koparak sürekli büyüyen, dengelerini ye-
niden kuran, üreten, kazanan, geleceğe de 
umutla bakan bir ülke haline geldi. Dün-
yayı şaşırtan bu hızlı iyileşmenin mimarı 
bu iki kelimedir: huzur ve istikrar. O huzur 
ve istikrarla göreve geldiğimiz ilk günden 
bugüne kadar Türkiye sürekli büyüdü, 23 
dönüm üst üste büyüme başarısıyla bir 
rekora imza attı. Başta siyasi rakiplerimiz 
olmak üzere kimse AK Parti iktidarının 
Türkiye’yi geri götürdüğünü söyleyemez. 
Kimse, AK Parti iktidarında Türkiye’nin 
itibarının yara aldığını, halkın ekmeğinin 
küçüldüğünü, insan hak ve özgürlüklerin-
de geri gittiğimizi, ülkemizin rekabet gücü-
nün zaafa uğradığını iddia edemez.

Bakınız, kişi başına milli gelirimiz önce 
iki katına çıktı, sonra daha da artarak 10 
bin dolar hedefini zorlayan bir çizgiye 
geldi. Faizler düştü, Türkiye’nin egemen-
liğini tehdit eden borç dağları yavaş yavaş 
erimeye yüz tuttu, yıllardır dizginleneme-
yen enflasyon kontrol altına alındı. Bütün 
bu başarılara sevinemeyenler, AK Parti 
iktidarının bu büyük başarıları karşısın-
da bile hakkı teslim etmeyenler acaba 
Türkiye’nin başarısından mutlu olamı-
yorlar mı? Bakınız, bizim devraldığımız 
Türkiye’nin manzarası ile, bugünün Tür-
kiyesi arasında hiçbir benzerlik kalmadı. 
Dün krizden çıkıp krize giriyorduk, bu-
gün rekor üstüne rekorlar kırıyoruz. Ne 

kadar zamanda oldu bütün bu gelişme-
ler? Beş yılda oldu; beş yıl içinde neredey-
se tamamı negatifte olan göstergeler pozi-
tife döndü. Nasıl oldu? Bu rekorlar nasıl 
elde edildi? Bu başarıları bu millete kim 
armağan etti? Millet iradesinin iktidara 
taşınmasıyla oldu. Çıkar siyaseti, mafya 
siyaseti, ihaleye fesat karıştıran siyaset, 
zümre siyaseti, sınıf siyaseti, seçkinci elit 
siyaseti halkın alınteri üzerinden elini 
çektiği için bugünlere geldik. Kişisel ihti-
raslarını, çıkar ve menfaatlerini siyasetin 
merkezine yerleştirenler, 3 Kasım’da ve 
22 Temmuz’da siyasetten tasfiye oldukla-
rı için Türkiye bu başarıları yaşama şan-
sına kavuştu. Şimdi sadece milli iradeyi 
ve bir bütün olarak milletin çıkarlarını 
siyasetinin merkezine yerleştiren bir par-
ti iktidarda. 

Bu ülkenin maddi ve manevi değerleri-
ni istismar edenler, maskeli siyasetçiler 
siyasetin meşru zeminini kendi çıkarları 
için kullanamadıkları için Türkiye bir 
girdaptan çıktı. Siz siyasete sahip çıktınız, 
siz emeğinize, alın terinize, çocuklarınızın 
geleceğine sahip çıktınız da Türkiye öyle 
kurtuluş çizgisine geldi. Türkiye’nin kay-
naklarının yine Türkiye’nin ihtiyaçlarına 
seferber edilmesiyle oldu. El birliğiyle bu-
günlere geldik. Sizin sayenizde bugünlere 
geldik. Bütün bu gelişmeler bu ülke için 
değer üreten girişimcinin, yatırımcının, 
emekçinin, işçinin, memurun, esnafın 
önünün açılmasıyla oldu. Eğitimde, sağlık-
ta, çalışma hayatında, hayatın her alanın-
da çağın gerektirdiği yeniliklerin devreye 
sokulmasıyla Türkiyemiz ayağa kalktı. Bi-
zim ilk günden beri söylediğimiz, “Bu ülke 
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doğru yönetilirse imkanları da, kaynakları 
da kendine yeter” sözünün ne kadar doğru 
olduğu bu beş yıllık kalkınma tecrübesiyle 
kanıtlanmış oldu.

Değerli kardeşlerim...

Türkiye Cumhuriyeti tarihine geçen bu 
atılımın AK Parti hükümetlerine nasip ol-
ması bizim için paha biçilemeyecek kadar 
değerli bir gurur vesilesidir. Ancak burada 
milletimize şükran duygularımızı ifade 
etmek, Türkiye’nin beş yıllık büyük başarı-
larının gerçek mimarı olan insanlarımızın 
hakkını teslim etmek boynumuza borçtur. 
Bütün dünyanın hayranlıkla izlediği bu 
atılımın gerçek sahipleri batısından doğu-
suna, kuzeyinden güneyine, şehirlerinden 
köylerine, kadınlarından erkeklerine, 
gençlerinden yaşlılarına bütün bir ülkedir, 
Türkiye’dir, milletimizdir. Bu başarı sizin 
eserinizdir. Burada sıkıntılı yıllar boyun-
ca yüreğine taş basarak ocağını, ailesini, 
ülkesini ayakta tutan siz değerli kadınla-
rımıza özellikle teşekkür ediyorum. Sizler 
Türkiye’nin kahırla, acıyla, zorluklar ve sı-
kıntılarla geçen bütün o kriz yılları boyun-
ca belki de en ağır bedeli ödediniz, ama 
bunun üstesinden gelmeyi, bu kervanı her 
şeye rağmen yürütmeyi bildiniz. Sizlerin 
hakkınızı ödeyemeyiz. Ama hep beraber 
bir daha bu acıların, bu sıkıntıların ya-
şanmaması için bütün gücümüz, bütün 
enerjimiz, bütün azmimizle çalışabilir, bu 
ülkeyi gelecek nesillerin gurur duyacağı 
bir seviyeye taşıyabiliriz. Gelin gönlünüz-
deki zenginliği siyasete katın, ekonomiye 
katın, ticarete katın, toplumsal hayata, in-
sani projelere, kültürel hareketlere katın, 

ülkemiz bereketlensin. Sizlerde bu heye-
canı, bu azim ve kararlılığı görmek beni 
her zaman mutlu ediyor, bugün burada 
gördüğüm tablo da umudumuzu tazeleyen 
bir tablo. Sizin yürekleriniz bizimle olduk-
ça Allah’ın izniyle bu hizmet kervanı çok 
daha büyük hizmet yapacaktır. 

Evet, görüyorsunuz, biliyorsunuz, sorunla-
rımız var, sıkıntılarımız var, bunlar doğru. 
Her zifiri karanlığın arkasında aydınlık 
bir sabah olduğuna inanıyoruz. Sabahın 
sahibi olduğuna inanıyoruz. Türkiye’yi 
muasır medeniyetler seviyesinin üzerine 
çıkarma hedefine doğru emin adımlarla 
ilerliyoruz. Attığımız adımları yeni adım-
larla, kazanımlarımızı yeni kazanımlarla 
desteklemek gerekiyor, inşallah bunları da 
hep birlikte başaracağız. Sağduyu içinde, 
aklı selim içinde, sorumluluk duygusu 
içinde yolumuza aynı kararlılıkla, aynı 
heyecanla devam edeceğiz. Türkiye, hiçbir 
kazanımından, birikiminden geriye doğru 
tek bir adım atmayacak…

Değerli kardeşlerim…

Türkiye uzun yılların ardından ilk kez tek 
haneli enflasyon oranını görmüştür. 36 
milyar dolardan devraldığımız ihracat, bu-
gün 107 milyar dolara ulaşmış durumda. 
Yüzde 60’lardan aldığımız faiz oranları, 
yüzde 16’lara kadar inmiş durumda. 2002 
yılında Türkiye’nin turizm geliri 8 milyar 
479 milyon dolar iken, 2007 yılında 18 
milyar 487 milyon dolara ulaşmıştır. 2007 
yıl sonu itibariyle Türkiye’ye gelen doğru-
dan uluslararası yatırım miktarı 22 milyar 
dolar. Biz, Türkiye olarak 1953 yılından 
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beri uluslararası yatırımları çekmeye ça-
lışıyoruz. Ancak 2003 yılına kadar, bazı 
istisnalar dışında ortalama çekebildiğimiz 
dış yatırım miktarı 1 milyar dolar. Bugün 
geldiğimiz noktada 22 milyar dolar. Ya da 
bir başka rakam, özel sektörün yatırımları. 
2002 yılında özel sektörün yaptığı toplam 
yatırım miktarı 43,4 milyar YTL. 2007 
rakamları henüz açıklanmadı, 2006’da 
vardığımız, ulaştığımız seviye ne biliyor 
musunuz? Tam 143,3 milyar YTL. Bakınız, 
2002 yılında Türkiye’nin milli gelirinin 
yüzde 61,5’i borç. 2006 yılında bu oran 
yüzde 34,2. AB tanımlı borç stokumuz, 
milli gelirimizin yüzde 39’u civarında ger-
çekleşecek. Maastricht kriteri yüzde 60. 
Türkiye, bütçe açığı oranlarından sonra 
kamu net borç stokunun milli gelire oranı 
itibariyle de Maastricht kriterini karşıla-
mış bir ülke. IMF’den devraldığımız borç 
miktarı 23,5 milyar dolardı, bugün 6,9 mil-
yar dolar. Merkez Bankası rezervimiz 26,8 
milyar dolardı, bugün 75 milyar dolar. 
Bunlar kendi kendine olmadı. İşte bunlar, 
istikrarla oldu, güvenle oldu. Bütün bun-
ları alt alta topladığınızda, ortaya güçlü, 
dayanıklı, sağlıklı, korunaklı, büyüyen ve 
büyüme eğilimini muhafaza eden bir Tür-
kiye çıkar. 

Değerli yol arkadaşlarım…

Yalova’ya geçen beş yılda çok önemli hiz-
metler ve yatırımlar kazandırdık. 2002 
yılına kadar toplam 1021 derslik yapılmış-
ken, 2003-2008 arasında inşaatı devam 
edenlerle birlikte toplam 224 derslik yap-
tık. Edirnemiz’de daha önce hiç mevcut 
olmayan 1 adet bilim ve sanat merkezini 

hizmete açtık. 2002 yılına kadar az sayı-
da ve demode bilgisayarlar varken, biz 
okullarımıza tam 1706 adet bilgisayar 
gönderdik. Yine, ADSL bağlantısı mevcut 
değilken, iktidarımız döneminde 100 
eğitim kurumumuzu hızlı internete ka-
vuşturduk. 2002 yılında yüzde 82 olan or-
taöğretim okullaşma oranını ise 2008 yılı 
itibarıyla yüzde 94’e yükselttik. Daha önce 
okuma yazma bilmeyen 1936 yetişkin, bi-
zim dönemimizde okuma yazma öğrendi. 
Sağlıkta da önemli adımla attık. Hüküme-
timiz döneminde, 120 yataklı termal otel 
inşaatı, 1 adet halk sağlığı laboratuarı ve 6 
adet sağlık ocağı inşaatı tamamlanmıştır. 
Hükümetimiz döneminde, yatırım, bakım-
onarım, donanım ve ambulans alımı işleri 
için harcanan para 17 milyon 354 bin 
YTL’dir. 26 olan I. Basamak poliklinik sa-
yısını 50’ye çıkardık. Yalova’da 3 adet 112 
acil istasyonu vardı. Bugün 7 adet 112 acil 
istasyonumuz var. Toplam 1.358 konut ve 
sevgi evleri uygulamaları başlattık. Baş-
latılan uygulamalardan konut inşaatları 
tamamlanmıştır. Sevgi evleri inşaatları ise 
devam ediyor. Başlatılan uygulamaların 
toplam yatırım bedeli yaklaşık 80 milyon 
YTL’dir. 1.000 konut, ilköğretim okulu ve 
endüstri meslek lisesinin de proje ve ihale 
çalışmaları devam ediyor. Yalova’da 2.358 
konut, ilköğretim okulu, endüstri meslek 
lisesi, sevgi evleri yapılmış olacaktır. 5 
yıl içinde sosyal yardımlaşma dayanışma 
vakıflarına 4 milyon 249 bin YTL kaynak 
aktardık. Yalova Çiçekçilik Organize Sana-
yi Bölgesi projesi için 2011 yılında tamam-
lanması planlanan bölgedeki, tüm parsel-
lerin tahsis edilmesi halinde yaklaşık 70 
adet tesis kurulacaktır. Böylece yaklaşık 



263

Yeni Türkiye Vizyonu | Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda-4

3.500 kişiye yeni istihdam sağlanmış ola-
cak. Yalova Konfeksiyoncular Küçük Sana-
yi Sitesi 2009’da tamamlanınca yaklaşık 
1500 kişiye istihdam alanı açılmış olacak. 

Değerli kardeşlerim…

Kadın demeden erkek demeden hepimiz 
ülkemize hizmet etmenin, Türkiye’yi ay-
dınlık yarınlara taşımanın mücadelesi 
içinde olacağız. Kadınlarımızla erkekle-
rimiz hayatın her alanında eşit olacaklar, 
denk olacaklar, ille bir ayrımcılık olacaksa, 
bizim de bazı uygularımızda görüldüğü 
gibi kadınlara pozitif ayrımcılık şeklinde 
olacak. Hepimize düşen roller var, sorum-
luluklarımızın bilincinde olarak ülkemize, 
milletimize hizmet edeceğiz. Bizim taşıdı-
ğımız emanet millet emanetidir, gittiğimiz 
yol milletimizin yoludur, ulaşmaya gayret 
ettiğimiz hedefler milletimizin beklentile-
ridir. Zaten geçen beş yıllık başarı hikaye-
sinin temel fikri de budur. Bizim siyasetten 
muradımız bu millete, bu ülkeye hizmet et-
mekten başka bir şey değildir. Milletimizin 
büyük teveccühüyle Türkiye’yi hepimizin 
özlemle beklediğimiz aydınlık yarınlara 
taşıma sorumluluğu bize yüklenmiştir. 
Bu sorumluluğun gereğini en iyi şekilde 
yapabilmek için geceli gündüzlü çalışıyo-
ruz. Adı gibi ak pak bir yolun yolcusuyuz, 
her gece başımızı yastığa koyduğumuzda 
muhasebemizi yaparak, bu millet davası-
na en ufak bir gölge düşürmeden hizmet 
etmenin hassasiyetiyle buralara geldik. 
Bizim milletimizin vicdanına, hakkani-
yetine, dirayetine inancımız sonsuzdur, 
onların gönül rızasını, hayır duasını almak 
için yola çıktık, bu gayeyle adımlarımı-

zı atmaya devam ediyoruz. Gözümüzü 
gelecek hedeflerimizden ayırmadan, hu-
kuka ve demokrasiye sadakatimizi asla 
yitirmeden, kulağımızı milletin sesinden 
ayırmadan “durmak yok, yola devam” di-
yoruz. Türkiye güzel yarınlarına mutlaka 
kavuşacaktır, buna gönülden inanıyoruz. 
Hiç kimse Türkiye’nin istikametini millet 
iradesinin gösterdiği yönden gayrisine çe-
viremeyecektir, buna da inanıyoruz. Allah 
bu milletin yolunu açık etsin, Türkiye’nin 
yolunu açık etsin. Kongremizin hayırlı ol-
ması dileklerimi tekrarlayarak sözlerime 
son veriyor, sizlere sevgilerimi, saygılarımı 
sunuyorum.
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Değerli arkadaşlarım... Sizleri en kalbi 
duygularımla selamlıyorum. Sizlerle bir-
likte, yediden yetmişe yürekleri bizimle 
birlikte olan, kalpleri ve vicdanları burada 
olan 70 milyon vatandaşımızı da en kalbi 
muhabbetlerimle selamlıyorum. Kars’tan 
Edirne’ye,  Çanakkale’den Batman’a , 
Trabzon’dan Antalya’ya, Diyarbakır’dan 

İzmir’e, Kayseri’den İstanbul’a bütün mil-
letimize barış ve huzur dolu bir gelecek 
diliyorum. 

Bildiğiniz gibi İzmir’in EXPO 2015 adaylığı 
için 2006 yılı Mayıs ayında bir başvuru yap-
mış, o günden sonra da güzel bir işbirliği 
içinde tanıtım çalışmalarımızı başarıyla 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 1 Nisan 2008
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sürdürmüştük. Dün maalesef Paris’ten 
istediğimiz haber gelmedi, EXPO 2015’i 
Milano şehri aldı. Başta İzmirliler olmak 
üzere hepimiz bu karara üzüldük. Üzüldük; 
çünkü İzmir dünyanın en önemli organizas-
yonlarından biri olan EXPO’yu fazlasıyla 
hak ediyordu. Doğal güzellikleriyle, coğrafi 
konumuyla, tarihiyle, kültürel birikimiyle, 
ticari potansiyeliyle, insani zenginliğiyle 
EXPO İzmir’e, İzmir EXPO’ya çok yakışa-
caktı. Bu süreçte tüm kurumlarımız büyük 
bir gayretle, büyük bir emek ortaya koy-
dular. Bu emeğin karşılığını almayı elbette 
isterdik, ama şunu da hemen ifade edeyim 
ki bu süreçten azımsanmaması gereken ka-
zanımlar da elde etmiş durumdayız.

Öncelikle güzel İzmir’imizin tanıtımı 
adına uluslararası zeminde pek çok fırsat 
yakaladık ve bu fırsatları çok iyi kullandık. 
Buna ilaveten böyle büyük bir organizas-
yona nasıl hazırlanılması, neler yapılması 
gerektiği konusunda önemli tecrübeler 
edindik. Aynı azim ve inançla İzmir’i 
bir EXPO kenti haline getirinceye kadar 
mücadelemizi, gayretimizi sürdüreceğiz. 
Aynı heyecanın İzmirli vatandaşlarımızda 
da fazlasıyla bulunduğuna inanıyorum. 
Milano’ya başarılar diliyorum, İzmir’e 
destek oyu veren tüm ülkelere teşekkür 
ediyorum. Önümüzdeki dönemde İzmir’in 
kentsel problemlerine, altyapı çalışmala-
rına, dönüşüm projelerine, sosyo-kültürel 
zenginleşmesine dönük projelerimizi san-
ki EXPO adaylığını kazanmış gibi kararlı-
lıkla sürdüreceğiz. Bu ilk adımdı, inşallah 
bir sonraki adımda, daha güçlü, daha biri-
kimli olarak yola çıkacak ve daha önemli 
başarılara imza atacağız. 

Değerli arkadaşlarım...

Dün itibariyle, 2007 yılı 4. çeyrek büyüme 
rakamları açıklandı. 2007 yılının son çey-
reğinde, Türkiye’nin gayri safi yurt içi ha-
sılası yüzde 3,4 oranında büyüme kaydetti. 
Bildiğiniz gibi gayri safi yurtiçi hasıla ilk 
çeyrekte yüzde 7,6; ikinci çeyrekte yüzde 
4; üçüncü ve bu son dördüncü çeyrekte de 
yüzde 3,4 oranlarında büyüme kaydetti. 
2007 yılı ortalama büyüme hızı ise yüzde 
4,5 olarak gerçekleşti. Şunu, büyük bir 
memnuniyetle ifade etmek istiyorum: Tür-
kiye ekonomisi, bu son çeyrekteki pozitif 
büyümeyle birlikte, tam 24 çeyrek üst üste 
büyüme kaydetmiştir. Dikkat edin, bu dü-
zeyde, bu seviyede bir sürekliliği geçmişte 
ülkemiz hiç yaşamadı. 

Türkiye’nin ilk kez gördüğü, ilk kez tecrübe 
ettiği bir büyüme sürecinin içindeyiz. Ge-
çen yıl olağandışı olarak yaşanan bazı olay-
lar, uluslararası dalgalanmalar ve seçim 
süreci büyümeyi kısmen olumsuz etkilemiş 
olabilir. Ancak bu rakam, küçümsenmeme-
si gereken bir büyümeye işaret etmektedir. 
Son 10 yılın, 20 yılın, 30 yılın büyüme 
oranlarını alt alta koyun bu son 5 yıldaki 
tabloya benzer bir tablo göremeyeceksi-
niz, göremezsiniz. Türkiye bir yıl büyüme 
kaydettiyse, iki yıl küçülmüş. Bir dönem 
büyüme yüksek seyretmiş, ancak arkasın-
dan çok sert küçülmeler olmuş. Deyim ye-
rindeyse, ekonomi bir ileri gittiyse iki geri 
gitmiş. Hamdolsun bu tabloyu bütünüyle 
tersine çevirdik. Son beş yılın, 2003-2007 
arasının ortalama büyüme hızı yüzde 6,9. 
Türkiye’yi büyüttük. Türkiye’nin ekonomi-
sini, Türkiye’nin ekmeğini, aşını, üretimini 
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büyüttük. Türkiye’nin itibarını yükselttik. 
Türkiye’nin büyümesi sağlıklı şekilde, sür-
dürülebilir şekilde devam ediyor.

Bakın, bir noktanın altını özellikle çizi-
yorum: Bu büyüme, ekonomik olumsuz-
luklara, siyasi olumsuzluklara ve küresel 
ölçekteki olumsuzluklara rağmen elde 
edilmiştir. Burası çok önemli. Türkiye eko-
nomisinin bugün ne kadar dayanıklı, ne 
kadar sağlam bir yapıda olduğunun da en 
somut, en önemli göstergesidir bu.

2007 yılında, bütün dünyayı etkisi altına 
alan bir ekonomik dalgalanma yaşadık, 
yaşamaya devam ediyoruz. Cumhurbaş-
kanlığı seçimine ilişkin tartışmalara şahit 
olduk. İki seçim, bir referandum sürecin-
den geçtik. Ve yine önemli bir faktör, son 
yılların en kurak yılını geride bıraktık. 
Tüm bu ve benzeri olumsuzluklara rağ-
men, Türkiye ekonomisi yüzde 4,5 ora-
nında büyümüştür. Bu, Türkiye’nin, mil-
letimizin büyük bir başarısıdır ve inşallah 
devam da edecektir. Türkiye ekonomisi 
artık değişmiş, normalleşmiştir. Türkiye 
ekonomisinin, aynı şekilde hassasiyetleri 
de değişmiştir. Ekonomi için siyasi istik-
rar ve güven ortamı her zamankinden 
daha fazla önem arzeder hale gelmiştir. 
Herkesin bunun sorumluluğunu idrak 
etmesi, bunun sorumluluğunu taşıması 
gerekiyor.

Şunu bir kez daha belirtmek istiyorum. 
Kimsenin bu millete bedel ödetmeye hak-
kı yoktur, olamaz. Kimsenin, Türkiye’nin 
kazanımlarını boşa çıkarmaya hakkı 
yoktur, olamaz. Kimsenin, Türkiye’nin bu 

başarılarını gölgelemeye hakkı yoktur, 
olamaz. Türkiye güçlü ekonomisiyle, bü-
yük ekonomisiyle, küresel oyuncu haline 
gelen ekonomisiyle geleceğe doğru emin 
adımlarla ilerliyor ve ilerlemeye de de-
vam edecektir.

Değerli arkadaşlarım,

2007 yılında elde ettiğimiz bu büyüme 
oranıyla birlikte, Türkiye’nin gayri safi 
yurtiçi hasılası da 856 milyar 387 milyon 
YTL’ye; yani, 658 milyar 786 milyon dola-
ra yükselmiştir. Yine burada da önemli bir 
hususu dikkatlerinize sunmak istiyorum. 
Türkiye, 500 milyar dolar sınırını artık 
aşmıştır. 500 milyar dolar sınırı, önemli 
bir eşiktir. Türkiye artık, 1. ligde oyna-
yan bir takım haline gelmiştir. Bu eşiğin 
aşılması, küresel yatırımcılar için, finans 
kuruluşları için, özellikle de Türkiye’nin 
dünyadaki imajı için son derece önemli-
dir. Bakınız, Türkiye ekonomisi bugün, 
659 milyar dolarlık bir büyüklüğe, hacme 
ulaşmıştır. Nereden geldiğimize lütfen 
dikkat ediniz. 2002 yılında gayri safi 
yurtiçi hasılamız 230 milyar dolardı. 
Bugün geldiğimiz nokta 659 milyar do-
lar. 5 yılda Türkiye’nin gayri safi yurtiçi 
hasılasına tam 429 milyar dolar ekledik. 
Dikkat ediniz, tam yüzde 186 oranında 
artış sağladık. Yine kişi başına yurtiçi 
milli hasılamız da 9 bin 333 dolar olarak 
gerçekleşmiştir. Bu da yine ülkemizin bu-
güne kadar gördüğü en yüksek seviyedir. 
2013’te bu seviyeye ulaşmayı hedefliyor-
duk, inşallah bu yıl sonunda, yani 2008 
sonunda bu hedefe ulaşmış olacağız.
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Değerli arkadaşlarım...

Yine dün itibariyle açıklanan bir başka 
oranı da sizlerle paylaşmak istiyorum. 
Kamu net borç stokunun gayri safi yurtiçi 
hasılaya oranı, 2002 yılında yüzde 61,5 
seviyesindeydi. Bu oranı her yıl kademe 
kademe düşürdük ve 2006 sonunda yüzde 
34’e kadar çektik. Dün itibariyle bu ora-
nın, yüzde 29,1’e düştüğünü görüyoruz. 
Bu da son derece önemli ve sevindirici bir 
gelişme. Dikkat ediniz, Türkiye’nin kamu 
net borcu, tarihinde ilk kez 2005 yılından 
itibaren gerilemeye başlamıştı. Bir yandan 
ekonomi büyüyor, bir yandan borçlar reel 
olarak azalıyor. 2005 yılında 271 milyar 
YTL olan borç stoku, 2006 yılında 259 
milyar YTL’ye, 2007 yıl sonunda da 249 
milyar YTL’ye geriledi. Bakın, bunlar, bu 
rakamlar, çok önemli rakamlar. Bu rakam-
lar, Türkiye’nin daha önce hiç şahit olma-
dığı rakamlar. Bu rakamlar, Türkiye’nin 
büyüdüğünü, geliştiğini, kalkındığını, 
ilerlediğini somut olarak ortaya koyan ra-
kamlar. Bu rakamlar, Türkiye’nin aydınlık 
geleceğine bugünden ışık tutan rakamlar.

Türkiye’yi kim nereye çekmeye çalışırsa ça-
lışsın, Türkiye’nin gündemini kim çarpıt-
maya çalışırsa çalışsın, bizim önceliğimiz 
bu rakamlar, bizim önceliğimiz ekonomi, 
bizim önceliğimiz reformlar. Biz, sofradaki 
ekmeği büyütmenin mücadelesi içindeyiz. 
Biz, Türkiye’nin ekonomisini büyütmenin, 
Türkiye’yi küresel bir oyuncu yapmanın 
mücadelesi içindeyiz. Biz, Türkiye’nin, 
on yıllar boyunca insafsızca, vicdansızca 
büyütülmüş borçlarını eritmenin, bozul-
muş ekonomik dengelerini düzeltmenin 

mücadelesi içindeyiz. Biz, yoksullukla, yol-
suzlukla, işsizlikle kararlı şekilde, sabırlı 
şekilde mücadelenin gayreti içindeyiz. Biz, 
Türkiye’nin itibarını, hem ulusal ölçekte, 
hem de uluslararası ölçekte daha ileriye 
götürmenin mücadelesi içindeyiz.

Bakın değerli arkadaşlarım...

Geçen hafta üç Balkan ülkesini kapsayan 
resmi bir ziyaret gerçekleştirdim. Önce 
Bosna-Hersek’in başkenti Saraybosna’ya, 
ardından Arnavutluk’un başkenti Tiran’a, 
son olarak da Bulgaristan’ın başkenti 
Sofya’ya ve soydaşlarımızın yoğun olarak 
yaşadıkları Kırcaali’ye gittim. Her üç ül-
keyle de bizim tarihi ve kültürel bağlarımız 
var. Her üç ülkede de soydaşlarımız, kar-
deşlerimiz var. Her üç ülkede de yatırım 
yapan işadamlarımız var. Biz, bu ülkelerle 
ülkemiz arasında mekik dokuyarak, bütün 
bu ilişkilerimizi daha ileriye taşımanın 
mücadelesini veriyoruz. Sadece Bulgaris-
tan örneğinde bile ilişkilerimizin nereden 
nereye geldiğini görmek mümkün. Türki-
ye ile Bulgaristan arasındaki ticaret hacmi 
son dört yılda dört kat artmış ve 4 milyar 
dolar seviyesine ulaşmıştır. Bulgaristan’da 
faaliyet gösteren Türk-Bulgar ortak teşeb-
büslerinin sayısı 2.500’e ulaşmıştır. Bul-
garistan’daki Türk yatırımlarının toplamı 
600 milyon dolar seviyesinde olup, bun-
lar üretime yönelik istihdam oluşturan 
yatırımlardır. 4 yıl önce yine Bulgaristan 
ziyaretimde bir özel şirketimizin yaptığı 
yatırımın temel atma törenine katılmış-
tım. 4 yıl sonra gittim ve bu yatırımın, 
Bulgaristan’ın en büyük yatırımları ara-
sında yer aldığını büyük bir memnuniyet 
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içinde gördüm. 380 milyon dolara ulaşan 
bir yatırım sözkonusu ve 1.500 kişiye bu-
rada iş imkanı sağlanmış. Aynı şirketin, 
Tırgovişte’de 415 milyon dolar değerinde 
2. faz yatırımı planladığını da öğrendim. 
Bu da ilave 500 kişiye istihdam anlamına 
geliyor ve şirket, bu tesislerini de 2010 yı-
lında tamamlamayı amaçlıyor.

Bakın bunlar, hepimizin göğsünü kabartan 
gelişmeler. 5 yıl öncesine kadar değişik so-
runlarla gündeme gelen ilişkilerimiz, bu-
gün artık ticaretimizle, işbirliği alanlarıyla, 
yatırımlarla gündeme geliyor. O ülkelerin 
Cumhurbaşkanları’yla, Başbakanları’yla, 
diğer üst düzey yetkilileriyle oturup ko-
nuştuğumuzda, artık siyasi meselelerden 
çok ticari meseleleri, ithalatı, ihracatı, 
ortak yatırımları konuşuyoruz. Bosna-
Hersek, Arnavutluk ve Bulgaristan’da iş 
konseyleriyle toplantılar yapma imkanı-
mız oldu. Hem bizim işadamlarımız, hem 
onların işadamları bir araya geldiler ve 
işbirliği imkanlarını konuştuk. Yine sivil 
toplum örgütleriyle, üniversite çevreleriy-
le, özellikle de Kırcaali’de soydaşlarımızla 
buluşma, kucaklaşma fırsatımız oldu.

Yine bugün de resmi bir ziyaret için, Baş-
bakan Sayın Reinfeldt’in davetlisi olarak 
İsveç’e gidiyoruz. İade-i ziyaret niteliği ta-
şıyan bu ziyaretimizde de başta Kral Sayın 
16’ıncı Gustaf ve Başbakan Sayın Reinfeldt 
olmak üzere üst düzey yetkililerle görü-
şeceğiz. İsveç iş çevreleriyle, buradaki va-
tandaşlarımızla, soydaşlarımızla bir araya 
gelecek, saygın bir dış politika enstitüsün-
de de katılımcılara hitap edeceğim. İsveç, 
önemli bir ticaret ortağımız olmanın yanı 

sıra, Avrupa Birliği sürecimizde de bizi 
destekleyen bir ülke. Parlamentoda bulu-
nan 7 siyasi partinin tamamı Türkiye’nin 
üyeliğine destek veriyor. Bu açıdan da zi-
yaretimiz önem taşıyor.

Bakın, Türkiye’nin ihracatı, 2002’de 36 
milyar dolar seviyesinde iken, geçen yıl 
107 milyar dolara ulaştı. Uluslararası kü-
resel yatırımlar 22 milyar dolara ulaştı. Bi-
zim Türkiye dışındaki yatırımlarımız keza 
tarihi seviyelerde, yurtdışı müteahhitlik 
hizmetlerinde ilk 5’te yer alıyoruz. Bunlar 
nasıl oluyor? Bunlar, işte bu yoğun temas 
trafiğiyle, gece gündüz süren gayretlerle 
oluyor. Her gittiğimiz ülkede Türkiye’nin 
tezlerini anlatıyoruz, uluslararası üyelik-
lerimiz için lobi yapıyoruz, ticareti, ekono-
mik ilişkileri bir adım öteye götürmenin 
imkanlarını konuşuyoruz.

Değerli arkadaşlar...

Türkiye’nin ekonomik kazanımlarını kı-
saca anlattım. Bu kazanımların hepsi AK 
Parti’yle temsil edilen demokratik irade-
nin kesin sonuçlarıdır. Bu siyasi iradeden 
bağımsız olarak hiçbir gelişme izah edile-
mez. Mutlulukla söylüyoruz, evet, Türkiye 
bugün, her zamankinden daha zengin, 
daha özgür, daha çoğulcu bir ülkedir. 
Türkiye uzun yıllardan sonra, son 6 yılda 
gelişme ivmesini bırakmamak üzere yaka-
lamış, dünya ile rekabet edebilme düzeyi-
ne gelmiş güçlü bir ülkedir.  Avrupa Birliği 
ile tam üyelik müzakerelerini yürüten bir 
ülke olarak, evrensel demokratik normlara 
her zamankinden daha yakın bir ülkedir. 
Bugün toplum, demokrasi, özgürlük ve 
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refah talebini yüksek sesle dillendirmekte, 
siyasetin temel koordinatlarını belirleme-
de öncülük etmektedir. Bu husus, Türk 
demokrasisinin ulaştığı seviye ve olgunlu-
ğun en bariz göstergesidir.

Çoğullaşan, çoğulculaşan, demokrasiyle 
birlikte ekonomisi, ekmeği, aşı, itibarı 
büyüyen Türkiye’de devleti ve toplumu 
ayrı kimlikler olarak görmek mümkün 
değildir. Türkiye demokratik temsil esa-
sında ciddi bir istikrar yakalamıştır ve 
demokratik düzen içinde yerel ile evrensel 
değerlerin uyumlu bir sentezine doğru yol 
almaktadır. Bu gidişatın sağlıklı devamı 
için siyasetin müdafaa edilmesi, siyasetin 
çözüm kapasitesinin korunması, geliştiril-
mesi hayati derecede önemlidir. Siyaseti 
zayıflatma gayretleri, sadece millete zarar 
vermez; aynı zamanda devleti de zaafa 
uğratır. Devletin ve milletin ortak çıkar-
larını müdafaa etmekle mükellefiz. Zira, 
devletin ve milletin bekası birbirinden 
ayrı hususlar değil, birbirine bağlı husus-
lardır. Bazılarının iddia ettiği gibi milletin 
çıkarlarından ayrı bir devlet çıkarından 
söz edilemez. Milletsiz devlet olmaz. De-
mokratik siyaseti savunmak milletimizin 
hukukunu, emeğini, alın terini, iradesini 
savunmaktır. Biz AK Parti olarak demok-
ratik siyaseti savunmaya devam edeceğiz. 

Değerli arkadaşlar...

Milletimizin gönlündeki ve vicdanındaki 
yerimizi korumak, ülkemize hak ettiği, la-
yık olduğu hizmetleri sunmak bugüne ka-
dar siyasetimizin ana ekseni oldu, bundan 
sonra da aşkla, heyecanla bu çizgide, bu 

istikamette yürüyeceğiz. Halkın rızasıyla 
ve halkın tercihleriyle iktidar olan, hiz-
metleriyle Türkiye’yi kısa zamanda ayağa 
kaldıran AK Parti, kurulduğu günden beri 
bütün icraatıyla milletimizin gönlünü, vic-
danını, rızasını kazanmaya odaklanan bir 
siyaset ortaya koymuştur. Emeklerimizin, 
alın terimizin karşılığı milletimizin dev-
letimizle birlikte güçlenmesidir. Bu yolun 
başında demiştik ki, yegane hedefimiz De-
mokratik, Laik, Sosyal bir Hukuk Devleti 
olan Türkiye Cumhuriyeti’ni, devletiyle 
ve milletiyle birlikte hak ettiği medeniyet 
düzeyine eriştirmektir. Halkımızın adalet 
ve kalkınma taleplerini karşılamak için 
hiçbir engele takılmadan, tökezlemeden 
alın teri dökmeye, gece gündüz çalışmaya 
devam ediyoruz, devam edeceğiz.  AK Par-
ti, bu hedef istikametinde bugüne kadar 
Türkiye’ye tarihi başarılar kazandırdı. Her 
zeminde, her şartta ülkemizin hukukunu 
koruduk, her zeminde, her şartta ülkemi-
zin menfaatlerini savunduk. Milletimizin, 
menfaatlerini, geleceğini, hak ve hukuku-
nu korumaktan başka bir gayemiz olmadı. 

Değerli arkadaşlar...

Şimdi bir mahkeme sürecindeyiz. Bu sü-
reç, kendi tabii mecrasında işleyecek, yü-
rüyecek ve günü geldiğinde neticelenecek. 
Biz, AK Parti olarak hiçbir zaman kişisel 
bir dava, kişisel bir mesele üzerinde olma-
dık, olmayacağız. Bugün muhatap olduğu-
muz mesele de bizler için asla kişisel bir 
mesele değildir. Bizim şahsi davamız yok-
tur, bizim için mesele Türkiye meselesidir, 
milletimizin geleceğidir. Omuzlarımızdaki 
sorumluluğun idraki içinde, soğukkanlı-
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lıkla, metanetle bu süreci yürüteceğiz. Bu, 
Türkiye’yi bir ve bütün olarak kucaklama 
sorumluluğudur. Bu, milletimizin gelece-
ğini düşünme sorumluluğudur. Milletimiz 
müsterih olsun. Biz, bugüne kadar oldu-
ğu gibi bundan sonra da AK Parti olarak 
üzerimize düşen azami sorumluluğu ye-
rine getireceğiz. Bundan kimsenin, hiçbir 
vatandaşımın endişesi, şüphesi, kaygısı 
olmasın.

Milletimizden arzu ve beklentimiz, gele-
ceğimizi karartmak isteyen korku tacirle-
rine, tahrik ve provokasyonlara asla fırsat 
vermemesidir. Diliyor ve umuyoruz ki, bu 
sürecin sonunda kazanan adalet olsun, hu-
kuk olsun. Diliyor ve umuyoruz ki, kaza-
nan demokrasi olsun, millet iradesi olsun. 
Kazanan Türkiye olsun. Bu süreçte biz, hu-
kukun üstünlüğü ilkesine bağlı kalarak va-
kar içinde demokratik duruşumuzu sonu-
na kadar sürdüreceğiz. Milletimizin bizde 
gördüğü ve bizden beklediği gibi sadece ve 
sadece ülkemize hizmete odaklanacağız. 
“Her şey Türkiye için” ilkesiyle yola çıktık 
ve miletimiz 22 Temmuz’da bize “Durmak 
yok, Yola Devam” dedi. Bu hizmet yolunda 
durmadan yola devam edeceğiz. Milleti-
mizin hukukunu, iradesini, geleceğini sa-
vunmaya devam edeceğiz. İnanıyorum ki, 
demokrasimiz ve hukuk sistemimiz bu sı-
navdan daha da güçlenerek çıkacaktır. Her 
zaman söylediğimiz gibi, biz Türkiye’ye 
güveniyoruz, milletimize güveniyoruz. 
Kendimizden de şüphemiz yok. Tam bir 
özgüven ve kararlılık içinde yola devam 
edeceğiz. Bütün meselemiz, demokratik, 
laik, sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye 
Cumhuriyeti’ni hak ettiği muasır medeni-

yet çizgisine taşımak, ülkemizi dünya ile 
rekabetin gerisinde kalmayacak bir kalkın-
ma düzeyine eriştirmektir. Bu duygularla 
hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor, he-
pinize başarılı bir yasama haftası geçirme-
nizi diliyorum. 
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Değerli Erzurumlular, sevgili AK Partililer, 
değerli hanımefendiler… Sizleri en içten 
duygularımla selamlıyorum. Kongremizin 
başta siz hanımlarımız olmak üzere, AK 
Parti’ye, Türk siyasetine ve ülkemize hayır-
lar getirmesini temenni ediyorum. Bu ve-
sileyle buradan Erzurum Merkez’e, İspir’e, 

Pazaryolu’na, Tortum’a, Uzundere’ye, 
Olur’a, Oltu’ya, Şenkaya’ya, Narman’a, 
Horasan’a, Ilıca’ya, Aşkale’ye, Pasinler’e, 
Köprüköy’e, Çat’a, Tekman’a, Karayazı’ya, 
Hınıs’a ve Karaçoban’a sevgilerimi, se-
lamlarımı gönderiyorum. Bugün dadaşlar 
diyarı Erzurum’da yaşanan birlik coşkusu-

AK Parti Il Kadın Kolları 
Kongresi

Erzurum | 5 Nisan 2008
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na, kardeşlik coşkusuna katılmak için siz 
hanım kardeşlerimle birlikteyiz, buradan 
tüm Erzurumlu kardeşlerimi, vatandaşla-
rımı bağrıma basıyorum.

Coğrafi konumuyla, üretimiyle, ihracatıy-
la, yatırımıyla, doğal güzellikleriyle, insan 
kalitesiyle Doğu Anadolu Bölgemiz’in 
kalbi olan Erzurum, Cumhuriyetimiz 
için de son derece önemli bir merkezdir. 
Cumhuriyetimiz’in, Türkiyemiz’in temel-
leri bu topraklarda atıldı. “Milli sınırlar 
içinde vatan bölünmez bir bütündür; 
parçalanamaz” kararı ilk defa burada, bu 
şehirde, Erzurum’da alındı. Bu topraklar 
işgal altındayken, ilk defa Erzurum’da, 
“Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine 
karşı millet topyekûn kendisini savuna-
cak ve direnecektir” denildi. Bütün bun-
lar, Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında 
Türkiye’yi dünyanın en önde gelen devlet-
lerinden biri haline getirme iddiasındaki 
AK Partimiz için de büyük önem taşıyor. 
Türkiye’nin istiklal mücadelesine start ve-
rilen Erzurum’da, biz de istikbal mücade-
lemizin startını verdik. Hatırlayacaksınız, 
tarihte ilk defa, Bakanlar Kurulu’nu, 23 
Temmuz 2004 günü Erzurum Kongresi’nin 
84. yıldönümünde Erzurum’da topladık. O 
toplantıda Türkiye’nin medeniyet yürü-
yüşünün önemli adımlarından biri olan 7. 
uyum paketini imzaladık; Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’ne sevk ettik. Ve bugün de, 
bağımsız Türkiye’nin temellerinin atıldığı 
Erzurum’a, Türkiye’nin demokratikleş-
mesinden, zenginleşmesinden, huzur ve 
refaha kavuşmasından heyecan duyan ka-
dınlarımızın coşkusunu paylaşmak üzere 
geldik. 

Değerli kardeşlerim...

Bildiğiniz gibi 3 Kasım 2002 tarihinde mil-
letimizin büyük teveccühüyle Türkiye’yi 
yönetme sorumluluğunu üstlendik, millet 
emanetini omuzlarımıza aldık. 22 Tem-
muz 2007 seçimlerinde milletimiz, emane-
ti ikinci kez ve daha güçlü bir şekilde bize 
verdi. Bu yılın Kasım ayında inşallah bu 
şerefli görevde 6. yılımızı tamamlayacağız. 
Şöyle bir geriye baktığımızda milletimizle 
el ele gönül gönüle vererek yürüdüğümüz 
bu yolda ülkemize çok mesafeler aldırdığı-
mızı görüyor, bundan da büyük mutluluk 
duyuyoruz. Biz milletimizden emaneti 
aldığımızda nasıl bir Türkiye vardı, bugün 
nasıl bir Türkiye var? Bu ikisi arasında 
akla kara kadar büyük bir fark var, bunu 
milletimiz gayet iyi biliyor. O gün millete 
rağmen bu ülkeyi yönetmekte ısrar eden-
ler ülkeyi bir uçurumun eşiğine kadar ge-
tirmişti. AK Parti millet siyasetini iktidara 
taşımak, Türkiye’yi felaketlere sürükleyen 
sağır yönetimleri yürürlükten kaldırmak 
için kuruldu. Yolun en başında açık ve 
net olarak şunu söyledik: Millete rağmen 
siyaset olmaz. Bizim siyasetimiz millet 
iradesinden doğmuştur. İstikametimiz 
daima milletimizin beklentilerini gerçeğe 
dönüştürmek, ülkemizin gelecek hedef-
lerini yakalamak üzere olmuştur. Bugün 
bu çizgiden bir milim sapmış değiliz, bu 
kararlılıkla dimdik ayaktayız.

Sevgili Erzurumlular…

AK Parti iktidarı milletin iktidarıdır. AK 
Parti iktidarının en büyük önceliği mille-
timizle, halkımızla birlikte büyümektir. 
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Bunun için hükümetimiz Türkiye’nin 
öncelikli sorunlarını halkın temel sorun-
ları olarak belirlemiş, çözümü de milletle 
birlikte üretmiştir. Hükümetimiz, yerel 
yönetimlerimiz, canla başla çalışarak, ge-
celerini gündüzlerine katarak, farklı bir 
hizmet anlayışıyla, farklı bir yerel yönetici-
lik anlayışıyla vatandaşlarımıza hizmet gö-
türmenin çabası içindeler. Türkiye’nin ge-
neline hâkim olan hizmet rüzgârı, hizmet 
anlayışı, en küçük birimlerimize kadar, 
köylerimize, beldelerimize, ilçe ve illeri-
mize kadar yansıyor. Bölgelerimiz arasın-
daki, şehirlerimiz arasındaki ekonomik 
farkları kapatıyoruz, sosyal adaletsizlikleri 
gideriyoruz. Türkiye’nin milli gelirinden 
aldığı pay, ortalamanın çok gerisinde olan 
bölgelerimizi, şehirlerimizi yatırımcıla-
rımız ve üreticilerimiz için cazibe mer-
kezi oluştursun diye teşvik kapsamına 
aldık. Herkesin, her şehrin, her bölgenin 
Türkiye’nin imkân ve kaynaklarından eşit 
ve adil olarak yararlanmasını istiyoruz, bu 
yönde çaba harcıyoruz. 

Sevgili kardeşlerim…

Bakınız ,  biz  gi t t iğimiz  her  ülkede, 
Tü rk i ye’ n i n  i t i b a r ı n ı  yü ks e l t e c e k , 
Türkiye’yi uluslararası arenada öne çıkara-
cak çalışmaları yürüttük, yürütmeye de-
vam ediyoruz. Düzenlediğimiz kampanya-
lar sayesinde şehirlerimizin her biri, kendi 
potansiyellerine göre ayrı bir cazibe mer-
kezi haline geldi. İktidarımız döneminde; 
Antalya’yı Avrupa’nın en önemli kongre 
merkezi haline getirdik, bu şehrimiz her 
yıl uluslararası kongrelere, kültürel orga-
nizasyonlara ev sahipliği yapıyor. İstanbul, 

aynı şekilde, kongre merkezi olduğu gibi 
her geçen gün dünyanın en önemli ticaret 
merkezi olma yolunda ilerliyor. Bu sayede, 
2010 yılının Avrupa Kültür Başkenti ilan 
edildi. Ülkemizin bütün şehirlerini ayrı bir 
cazibe merkezi haline getirme mücadele-
mizin en önemli karşılıklarından birini, 
bildiğiniz gibi Erzurum’da aldık. 2011 
UNIVERSIAD Kış Olimpiyatları, Erzurum 
Palandöken’de düzenlenecek. Bu olimpi-
yatlar, gençlerimizin önünde yeni ufuklar 
açacak, Erzurumumuz’a, Türkiyemiz’e 
büyük katkılar sağlayacaktır. Bakınız, 
Erzurum bizim dönemimizde daha önce 
olmadığı kadar yatırımla, hizmetle tanıştı. 
Bölgesinin en önemli merkezi olmasına 
karşın, bu potansiyeli karşılayacak bir ha-
vaalanı yoktu. Erzurum’a Türkiye’nin en 
büyük havalimanlarından birini inşa ettik. 
Şu anda, bölgesinin en aktif havalimanla-
rından biri olan bu havalimanına günde 
8-10 uçak işliyor. 

Değerli hanım kardeşlerim, sevgili dadaş-
lar…

Biz hiçbir zaman gerilimden, kavgadan, 
kaostan yana olmadık, olmayacağız. Bizim 
yolumuz, milletimize hizmet yoludur. AK 
Parti’nin tasavvuru, milli geliri daha çok 
artmış, demokrasisi daha çok gelişmiş, 
evrensel değerlerle daha çok bütünleşmiş 
bir Türkiye’dir. Biz, Türkiye’nin sınırlarını 
güvence altına almakla, toplumsal so-
runlarını, ekonomik sıkıntılarını, işsizlik 
sorununu, altyapı sorunlarını aşmakla, 
milletimize hizmet götürmekle uğraşıyo-
ruz. Çünkü bütün bu sorumluluklar, bu 
görevler milletimizin bizden talepleridir. 
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Bu görevden kaçmayacağız, bu yoldan 
dönmeyeceğiz.

Değerli kardeşlerim,

Türkiye’yi büyütmek, ekmeğimizi bü-
yütmek, Türkiye’ye hakettiği itibarı ka-
zandırmak için mücadele veriyoruz. 230 
milyar dolardan aldığımız Türkiye’nin 
gayri safi yurt içi hasılasını yüzde 180 
oranında büyüttük ve 659 milyar dolara 
yükselttik. Yaklaşık 180 ülke arasında 
en büyük 17’inci ekonomi olduk. Beş yıl 
önce Türkiye 9 sıra gerideydi. İnşallah 
yeni hedefimiz Türkiye’yi dünyanın en 
büyük 10 ekonomisi arasına sokmak.  
Kişi başına yurtiçi hasılayı 9 bin 333 
dolara kadar yükselttik. 2013 için belir-
lediğimiz 10 bin dolar hedefine bu yıl 
sonunda ulaşmış olacağız. Türkiye’nin 
çığ gibi büyümüş borçlarını erittik, erit-
meye devam ediyoruz. Türkiye’nin 2004 
yılında toplam kamu net borç stoku 274 
milyar YTL. 2005 yılında, dikkat ediniz, 
borçlarımız tarihinde ilk kez gerilemeye 
başladı ve 271 milyar YTL oldu. 2006 
yılında gerileme devam etti: 259 milyar 
YTL. 2007’de gerileme devam etti: 249 
milyar YTL. Borcun yurtiçi hasılaya 
oranı 2002’de yüzde 61,5 oranındaydı. 
Bugün kaç biliyor musunuz? Tam yüzde 
29,1. 23,5 milyar dolardan aldığımız IMF 
borçlarını 6,9 milyar dolara kadar çektik. 
Türkiye’nin ihracatını 107 milyar dolara 
yükselttik. Türkiye bu seviyeyi de daha 
önce hiç görmedi. Türkiye’nin çektiği 
uluslararası küresel yatırım miktarını 22 
milyar dolara çıkarttık. Türkiye bu sevi-
yeleri de daha önce hiç görmedi. Bunlar 

çalışarak oluyor, gayret göstererek oluyor, 
milletimizin sorunlarını dert edinerek 
oluyor.

Erzurum’da da önemli yatırımlara imza 
attık. 2003-2008 yılları arasında 931 ders-
liğin yapımını tamamladık. Toplam 935 
okula ADSL bağlantısı kurduk. Bugüne 
kadar 5.820 adet bilgisayar gönderdik. 6 
Adet genel liseyi de bu yıl içinde tamam-
layacağız. Yüksek öğrenim öğrencileri için 
8.644 kişilik yurt kapasitesi oluşturduk. 
2.860 öğrenci kapasiteli 13 adet ortaöğre-
tim pansiyonu hizmete açtık. 

Sağlıkta da önemli adımlar attık. 6 adet 
hastane ile 2 adet hastane ek binası, 1 adet 
Halk Sağlığı Laboratuarı, 1 adet Eğitim 
Tipi Sağlık Ocağı ve 10 adet sağlık ocağı 
inşaatını tamamladık. Hükümetimiz döne-
minde, yatırım, bakım-onarım ve donanım 
işleri için harcanan rakam 347 milyon 
617 bin YTL’dir. Bölgenin en büyük Eği-
tim Araştırma Hastanesi’ni Erzurum’a 
inşa ediyoruz. İnşallah, 3 Temmuz günü 
bu hastanemizin de açılışını hep birlikte 
gerçekleştireceğiz. 8 adet mevcut olan 112 
acil istasyonu sayısını 22’ye çıkardık. 135 
olan uzman hekim sayısı 253’e çıktı. 66 
adet I. Basamak poliklinik sayısını 202’ye, 
81 adet II. Basamak poliklinik sayısını 
204’e çıkardık. Erzurum Adliye Binası’nı 
inşa ettik.

Toplu Konut İdaremiz, Erzurum’da top-
lam 4.314 konut, 2 ilköğretim okulu, lise, 
3 ticaret merkezi, 2 cami, kütüphane ve 
pansiyon uygulamaları başlattı. Bu konut-
lardan; 1.593 konut Gecekondu Dönüşüm, 
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974 konut Afet Uygulamaları, 119 konut 
Tarımköy Uygulamaları, 504 konut Alt 
Gelir Grubu kapsamında yapılmaktadır. 
Şimdiye kadar 2.894 adet konutumuzu 
tamamladık. Başlattığımız uygulamaların 
toplam yatırım bedeli yaklaşık 230 milyon 
YTL.’dir. Ayrıca, 5.709 konut, 4 ilköğretim 
okulu, 2 lise, 2 ticaret merkezi, 2 cami, 6 
pansiyon, 4 çok amaçlı salon, sevgi evleri, 
engelsiz yaşam merkezinin proje ve ihale 
çalışmaları devam ediyor. Böylece toplam-
da tam 10.023 konut, 6 ilköğretim okulu, 
3 lise, 5 ticaret merkezi, 4 cami, kütüpha-
ne, 7 pansiyon, 4 çok amaçlı salon, sevgi 
evleri ve engelsiz yaşam merkezi yapılmış 
olacaktır.

Erzurum’da daha önceki yıllarda başlayıp 
2002 yılı sonuna kadar 49 km Bölünmüş 
Yol yapılmıştır. Hükümetimiz dönemini 
kapsayan 2003-2007 yılları arasında ise 
toplam 203 km Bölünmüş Yol yaptık. 2003 
yılında Erzurum’a doğal gaz ulaştırdık. 
Tarımın gelişmesine büyük önem veriyo-
ruz. Tarımın Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla’ya 
katkısı düzenli olarak artmış, 2007 yılında 
50,7 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 
2002’de 4 milyar dolar olan tarım ürünleri 
ihracatı iki kattan fazla artmış, 2007’de 10 
milyar doları aşmıştır. Tarımsal kredi faiz-
lerini % 59’dan % 17,5’e indirdik. 2002 yı-
lında 550 bin çiftçiye 529 milyon YTL kredi 
kullandırılmış iken, 2007 yılında 1 milyon 
çiftçiye 6,2 milyar YTL kredi kullandırdık. 
Erzurum’da çiftçilerimize 2002 yılında 
49,8 milyon YTL toplam tarımsal destek 
verilmişken, bu desteği 5 yılda %50 artarak 
2007’de 74,4 milyon YTL’ye ulaştırdık. 

Dönemimizde Erzurum’a toplam 297 
milyon YTL tarımsal destek verdik . 
2002’de 883 Bin YTL olan hayvancılık 
desteklerini 2007’de tam 30 kat artırıp 
27 milyon YTL’ye çıkardık. Bu dönemde 
Erzurum’a toplam 44 milyon YTL hayvan-
cılık desteği verdik. Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifleri’ne 1999-2002 döneminde 
2,1 milyon YTL kredi desteği verilmiş-
ken, bu rakamı 8 kat artırarak 16,2 mil-
yon YTL’ye çıkardık. Kırsal Kalkınma 
Yatırımları’nın Desteklenmesi Projesi kap-
samında, 2006–2007 döneminde 42 proje-
ye toplam 6,7 milyon YTL Hibe desteği ver-
dik. Ayrıca 2007 yılında makine ekipman 
destekleme programından 3 milyon YTL 
hibe desteği verildi. 

Erzurum Merkez-II, Erzurum Oltu ve Erzu-
rum Merkez (Besi) OSB’lerin altyapı inşa-
atları devam ediyor. Bu OSB’lerde yer alan 
tüm parseller tahsis edildiğinde, 80 adet 
tesis kurulmuş ve yaklaşık 4.000 kişiye yeni 
istihdam sağlanmış olacaktır. Erzurum Azi-
ziye Otoban KSS projesinin tamamlanma-
sıyla 45 işyeri açılacak, 200 kişiye istihdam 
imkanı sağlamış olacağız. ATA Teknokenti 
Teknoloji Geliştirme Bölgesi 2005 yılında 
kuruldu. Erzurum’da 2003’ten bu yana 
1.982 firma kurulmuştur.

Şartlı Nakit Transferleri kapsamında 
51.084 çocuğumuza 16 milyon 594 bin 
YTL eğitim yardımı yaptık. 39.844 çocu-
ğumuza 9 milyon 300 bin YTL tutarında 
sağlık yardımı gerçekleştirdik. Böylece, 
2003–2007 döneminde Erzurum’a sosyal 
yardım ve proje destekleri kapsamında 
toplam 104 milyon 761 bin YTL kaynak ak-
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tardık. İlk beş yılımızda, 40.192 ailemize 
36 milyon 87 bin YTL değerinde 183.939 
ton kömür yardımı yaptık.

Değerli hanımlar...

Sizler Türkiye’nin geçmişte geçirdiği 
sıkıntılı yılları, kriz dönemlerini çok iyi 
biliyor, hatırlıyorsunuz. En ağır çileleri 
sizler yaşadınız, en büyük bedelleri sizler 
ödediniz, en ağır yükleri sizler taşıdınız. 
Bu ülkenin çocukları Türkiye’den umudu 
kesecek bir hale gelirler de, anaların yü-
reği buna dayanır mı? Her güne ayrı bir 
krizle uyanan, kendi vatandaşlarına bile 
güven vermeyen, dünyada itibarını yitir-
miş bir böyle bir umutsuzluklar ülkesinde 
çocuklar gelecek hakkında hangi hayali 
kurabilir, hangi hedefi kovalayabilir? Tür-
kiye oralardan buralara geldi, en büyük 
kazancımız insanımızın kalbindeki umut-
tur, gençlerimizin gelecek heyecanı, çocuk-
larımızın gözündeki ışıltıdır. O kâbuslar 
ülkesi gitti, yerine bir umutlar ülkesi geldi. 
Nasıl oldu bu? Milletimizin özgüvenini 
geri kazanmasıyla, yeniden işe koyul-
masıyla, Türkiye’nin topyekûn harekete 
geçmesiyle oldu. Türkiye’nin yönünün 
gelecek hedeflerine çevrilmesiyle, yöne-
timde istikrar ve disiplinin sağlanmasıyla 
oldu, problemlerin, dertlerin, sıkıntıların 
üstüne kararlılık ve cesaretle gidilmesiyle 
oldu. Suistimallerin, ihmallerin, vurdum-
duymazlıkların ortadan kalkması, devletin 
cebinden nemalananların engellenmesiyle 
oldu. Bu ülkenin geleceğini talan etmeye 
kalkışanların önlerinin kesilmesiyle oldu. 
İnşallah gelecek daha iyi olacak.

Biz, azimle, kararlılıkla hizmet yolculuğu-
muzu sürdüreceğiz. Uzun ince bu yolda 
hanım kardeşlerime de büyük sorumlu-
luklar düşüyor. İnanıyorum ki, ana kade-
me, kadın kolları ve gençlik kolları aynı 
heyecanla, aynı samimiyetle çalışmaya 
devam edecekler. Sizlere güveniyoruz, 
sizlere inanıyoruz. Bu inançla, bu umutla 
sözlerime son veriyor, kongremizin hayırlı 
olması temennisiyle sizleri muhabbetle se-
lamlıyorum. Allah Türkiye’nin yolunu ve 
milletimizin bahtını açık etsin.
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Değerli Trabzonlu kardeşlerim, sevgili 
gençler… Sizleri en kalbi duygularımla 
selamlıyorum. Trabzon İl Gençlik Kol-
ları kongremizin hayırlı olmasını dili-
yorum. Buradan Akçaabat’a, Araklı’ya, 
Arsin’e,  Beşikdüzü’ne,  Çarşıbaşı ’na , 
Çaykara’ya, Dernekpazarı’na, Düzköy’e, 
Hayrat’a, Köprü-başı’na, Maçka’ya, Of ’a, 

Sürmene’ye, Şal-pazarı’na, Tonya’ya, 
Vakfıkebir’e, Yomra’ya sevgilerimi, selam-
larımı gönderiyorum.

Şunu samimiyetle ifade etmek istiyorum. 
Trabzon’da, Trabzon gençliğinde, bu coş-
kuyu, bu heyecanı, bu aşkı, bu sevdayı 
görmekten dolayı son derece mutluyum, 

AK Parti Il Gençlik Kolları 
Kongresi

Trabzon | 5 Nisan 2008
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gururluyum. Gözlerinizdeki ışıktan gurur 
duyuyorum. Yüzlerinizdeki aydınlıktan 
gurur duyuyorum. Bu heyecandan, bu 
coşkudan dolayı gurur duyuyorum. Sa-
dece ben değil, tüm Türkiye sizinle gurur 
duyuyor. Tüm Türkiye gençleriyle gurur 
duyuyor. Siz Türkiye’nin yarınlarısınız. Siz 
Türkiye’nin geleceğisiniz. Siz Türkiye’nin 
bitmez tükenmez ener j is is iniz .  Siz 
Türkiye’nin hizmet aşkıyla yanıp tutuşan 
yüreğisiniz. Siz Türkiye’nin gururusunuz. 
Siz Türkiyesiniz. 

Türkiye’yi  i l  i l  dolaşıyorum. İmkan 
buldukça, fırsat buldukça, programım 
elverdikçe, kadın kollarımızın, gençlik 
kollarımızın kongrelerine katılıyorum. 
Bugün, Trabzon’daki şu coşku, aynı şe-
kilde, Siirt’te, Batman’da, Şanlıurfa’da, 
Mardin’de, Gaziantep’te, İstanbul’da, 
Yalova’da, Edirne’de, Bursa’da var. Bugün 
Trabzon’daki şu heyecan, ülkemin her 
köşesinde, her ilinde, her ilçesinde, her 
köyünde var. Bakın, daha önce, Ankara’da 
yapılan Trabzon etkinlikleri haftasının açı-
lışında da ifade ettim. Burada bir kez daha 
hatırlamak, bir kez daha hatırlatmak isti-
yorum. Yıl 2001. O günlerde Türkiye bir 
yangın yeri… Türkiye, tarihinin en ağır fi-
nansal krizini yaşıyor. Ekonominin bütün 
göstergeleri, bütün dengeleri altüst olmuş. 
Siyaset çözüm üretemiyor. Faizler almış 
başını gitmiş. Tek tek dükkanlar kapanı-
yor, kepenkler iniyor. Fabrikaların çarkları 
duruyor. Her gün yüzlerce, binlerce karde-
şimiz işinden atılıyor, işsiz kalıyor. Yoksul-
luk, yokluk çığ gibi büyüyor. Türkiye’nin 
üzerinde karabulutlar dolaşıyor. 

İşte o günlerde, o kara bulutları dağıtmak 
için AK Parti’yi kurduk. O yılın Kasım ayın-
da Trabzon’a geldim. Meydan’da, Belediye 
binasının balkonundan Trabzonlu hem-
şehrilerime seslendim. Rahmetli Adnan 
Menderes, aynı meydanda, aynı balkon-
dan halka hitap etmiş ve “Yeter, Söz Mil-
letindir” demişti. Yıllar sonra, Türkiye’de 
yeni bir demokratikleşme hamlesinin 
arefesinde, aynı balkondan Trabzonlular’a 
seslenme bahtiyarlığına eriştim. O gün, 
Trabzon meydanında, adeta gürleyen, 
tarihi kalabalığa, “Yeter, söz de, karar da 
milletindir” demiştim. Yine o gün şunları 
söylemiştim: “Biz barışın, sevginin temsil-
cileriyiz. Dürüst ve inanılır olmanın mü-
cadelesindeyiz. Bir rahmet rüzgârı esiyor. 
Ben bunu sizin gönüllerinizde görüyorum; 
bakışlarınızda okuyorum” demiştim. 
Allah’a çok şükür, o gün, 2001 yılı Kasım 
ayında, Trabzon meydanındaki kalabalık-
ta gördüğüm heyecan, coşku, sevgi seli, 
bugün de aynı şekilde devam ediyor. O gün 
gözlerinizde gördüğüm ışıltı, o gün yürek-
lerinizde, gönüllerinizde gördüğüm parıl-
tı, bugün de aynı şekilde devam ediyor. O 
gün Trabzon da, Trabzon gibi Türkiye’nin 
81 ili de, benimle birlikte, “Yeter söz de, 
karar da milletindir” diye haykırmıştı. Çok 
şükür, bugün de Türkiye bu sözün arka-
sında duruyor. Bugün de Türkiye “söz de, 
karar da milletindir” diyor...

Bakınız; 18 Kasım 2002 yılında iktidara 
geldik. O günden bugüne, “söz de, karar 
da milletindir” sözümüzün arkasında 
durduk. Demokrasi alanında, insan hak 
ve özgürlükleri noktasında, ekonomide, 
siyasette, dış politikada, sosyal yaşamda 
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Türkiye’nin arzuladığı, yıllardır özlemini 
duyduğu, talep ettiği reformları gerçekleş-
tirdik. Türkiye’yi hakettiği noktaya ulaş-
tırmak için, muasır medeniyet seviyesine 
çıkarmak için, gece demedik, gündüz de-
medik mücadele ettik. Bugün geldiğimiz 
seviye, dünden çok daha iyi. Şundan emin 
olunuz. Yarın çok daha iyi olacak. Asla 
ümitsiz olmayın. Asla karamsar olmayın. 
Türkiye son 5 buçuk yılda, AK Parti’yle ha-
yal dahi edilemeyenleri başardı. AK Parti 
Türkiye’nin yüzünü güldürdü, AK Parti 
milletimizin yüzünü güldürdü. AK Parti 
Türkiye’ye güzellikler yaşatmaya, sevinç-
ler yaşatmaya, milletçe yeni coşkular, yeni 
heyecanlar yaşatmaya devam edecek. Bir 
kez daha ve yüksek sesle tekrar ediyorum. 
Durmak yok, yola devam...

Değerli kardeşlerim, sevgili gençler, sevgili 
Trabzonlular…

Bizim lügatımızda yorulmak yok. Bizim 
lügatımızda rehavet yok. Bizim lügatı-
mızda yılgınlık, bıkkınlık asla yok. Biz, 
Türkiye’ye, millete hizmet aşkıyla yürü-
dük, bu aşkla yürümeye devam ediyoruz. 
Millete hizmette yorgunluk da yoktur, 
bıkkınlık da yoktur, yılgınlık da yoktur 
ve olamaz. Gittiğimiz her ilde, hizmetle-
rimizi gördükçe, AK Parti’nin o illerimize 
kazandırdıklarını gördükçe, heyecanımız 
da, enerjimiz de bir kat daha artıyor. Sizin 
coşkunuzu, sizin sevdanızı gördükçe, az-
mimiz, kararlılığımız bir kat daha artıyor. 
Milletimizle kucaklaşınca, milletimizle 
dertleşince hizmet aşkımız, hizmet şevki-
miz bir kat daha artıyor.

Bakın, biraz önce de ifade ettim, Türkiye’yi 
karış karış geziyor, genç kardeşlerimizin, 
hanım kardeşlerimizin kongrelerine ka-
tılıyoruz. Gittiğimiz illerde açılışlar yapı-
yoruz. Sorunları dinliyor, onlara çözüm-
ler üretiyor, yeni projelerin temellerini 
atıyoruz. Aynı şekilde, Türkiye’nin artan 
itibarına, artan gücüne, artan ağırlığına 
paralel olarak, bölgemizdeki, dünyadaki 
ülkelerle temaslarımızı sürdürüyoruz. 
Sadece son iki hafta içinde, Türkmenistan 
Devlet Başkanı’nı, Estonya Başbakanı’nı, 
Kuveyt Emiri’ni, ABD Başkan Yardımcısı’nı 
Türkiye’de ağırladık. Bosna-Hersek’te, 
Arnavutluk’ta, Bulgaristan’da temaslarda 
bulunduk. Çarşamba-Perşembe günleri 
İsveç’te temaslar yaptım, ayağımın tozuyla 
Trabzon’a geldim. Gittiğimiz her ülkede 
Türkiye’nin tezlerini anlatıyoruz. Gittiği-
miz her ülkede, ticareti, işbirliğini, ikili 
ilişkileri daha ileriye götürmenin müca-
delesini veriyoruz. Gittiğimiz her ülkede, 
soydaşlarımızla, vatandaşlarımızla, kar-
deşlerimizle görüşüyor, onların dertlerini 
dinliyor, o ülke makamları nezdinde hak-
larını arıyoruz.

Şuraya lütfen dikkat ediniz. Türkiye’nin 
2007 yılında toplam ihracatı 107 milyar 
dolar. Türkiye böyle bir rakamı daha önce 
hiç görmedi. 2002 yılında bu rakam sade-
ce 36 milyar dolardı. 5 yılda bu rakamı üçe 
katladık. Yine uluslararası küresel yatırım 
miktarı 2007 yılında 22 milyar dolara 
ulaştı. Türkiye bırakın bu seviyeyi yaka-
lamayı, bunun hayalini bile kurabilecek 
durumda değildi. İşte tüm bu temasları-
mız, çabalarımız, mücadelemiz Türkiye’yi 
buralara taşıdı. 
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Saraybosna’da kardeşlerimizin coşkusunu 
paylaştık. Tiran’da tarihi ve kültürel bağ-
larımız olan kardeşlerimizin coşkusunu 
paylaştık. Bulgaristan’da, Sofya’da komşu-
larımızın, oradaki kardeşlerimizin sevin-
cini paylaştık. İsveç’te vatandaşlarımızın 
gurbetini paylaştık. Bakın, Bulgaristan’ın 
Kırcali kentinde yoğun olarak soydaş-
larımız yaşıyor. Gittik, bizi bağırlarına 
bastılar, “buraya gelen ilk Türk Başbakanı 
sizsiniz, Allah sizden razı olsun” dediler. 
Bu bile bizim için yeter. Bu hayır duasını 
almak bile bizim için yeter.

Ankara’ya kapanarak ihracatı bu seviye-
lere çıkaramazsınız. Ankara’ya kapanarak 
yatırımları bu seviyeye çıkaramazsınız. 
Türkiye’nin gayri safi yurtiçi hasılası 2002 
yılında 230 milyar dolardı. Bugün bu raka-
mı 659 milyar dolara çıkardık. Ankara’ya 
kendinizi hapsederek bu seviyelere ula-
şamazsınız. Ankara’nın doğusu var, batısı 
var. Türkiye’nin doğusu var, batısı var. 
Birilerinin bunu, Ankara’ya hapsolmuş, 
Ankara’ya kilitlenmiş olanlara hatırlatma-
sı gerekiyor. Gelin bir yoksulun kapısını 
çalın. Gelin bir garibin halini hatırını so-
run. Çiftçi ne yapıyor, esnaf ne yapıyor, işçi 
memur kardeşim ne yapıyor gelin bunu 
yerinde görün. Türkiye nasıl değişiyor, 
nasıl dönüşüyor, Anadolu’ya çıkın ve bunu 
görün. Anadolu bugün her kentiyle bir 
şantiye halinde. Yollar yapılıyor, köprüler 
yapılıyor, hastaneler, okullar yapılıyor, 
eğitimde, sağlıkta, adalette ve emniyette 
Türkiye nasıl yeniden yapılanıyor bunu 
gelin yerinde görün. Ankara’dan korku 
senaryoları üreterek, Ankara’dan gerilim-
ler türeterek hiç bir yere varamazsınız. 

Çünkü bu millet neyin ne olduğunu çok iyi 
biliyor. Bu millet kimin yerinde saydığını, 
kimin de kendisi için gece gündüz gayret 
ettiğini, mücadele ettiğini görüyor, biliyor.

Bakın, şu Trabzon türküsü ne de güzel ifa-
de etmiş:

Oy benum sevduceğum

Olur mu böyle keder

Of sürmene yaylası 

Onbeş doktora bedel

Ah bir gelseler Trabzon’a, o kederli halle-
rinden, o gergin hallerinden, o karamsar 
hallerinden kurtulacaklar, hastalıklarından 
kurtulacaklar ama cesaretleri yok. Bu mil-
letle bir kucaklaşsalar, milletle aynı yöne 
bir baksalar, kronik, gerilim üzerine kurulu 
siyaset anlayışlarından kurtulacaklar ama 
niyetleri yok. Türkiye’nin dertleriyle dert-
lenseler, kendi dertlerinden kurtulacaklar. 
Milletin sorunlarını sorun edinseler, kendi 
sorunlarından kurtulacaklar. 

Buradan Trabzonlu genç kardeşlerime 
altını çizerek ifade etmek istiyorum: Biz, 
AK Parti olarak, bugüne kadar hiç bir ge-
rilimin tarafı olmadık, bundan sonra da 
olmayacağız. Bizim önceliğimiz demokra-
si. Bizim önceliğimiz ekonomi. Bizim ön-
celiğimiz milletimizin, ülkemizin refahı. 
Bizim önceliğimiz, demokratik, laik, sosyal 
hukuk devleti olan Cumhuriyetimiz’i kal-
kındırmak. Bizim önceliğimiz hizmet. Bu 
önceliklerimizden asla vazgeçmeyeceğiz, 
asla taviz vermeyeceğiz. Sağduyulu olaca-
ğız. Soğukkanlı olacağız.
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Trabzonlu kardeşlerimden bunu özellikle 
istirham ediyorum. Tahriklere karşı son 
derece dikkatli olun. Fırsatçılara karşı 
son derece dikkatli olun. Trabzon’a nifak 
tohumları sokmak isteyenlere karşı son 
derece dikkatli olun. AK Parti gençliğine 
yaraşan vakardır. AK Parti gençliğine ya-
raşan ağırbaşlılıktır. AK Parti gençliğine 
yaraşan, başkalarına örnek olmaktır. Bu 
ilkelerden asla ve asla taviz vermeyin. Han-
gi mesele olursa olsun, gerginliğin tarafı 
olmayın.

Şunu asla unutmayın. Biz, hizmet için va-
rız. Biz Türkiye’nin aydınlık yarınları için 
varız. Biz, gönüller yapmak için varız. Biz, 
Türkiye’yi büyütmek, ekmeğimizi büyüt-
mek, Türkiye’ye hakettiği itibarı kazandır-
mak için varız.

Değerli kardeşlerim, sevgili Trabzonlu 
gençler…

Türkiye nüfusunun yarısı, yaşı 28’in altında 
olan gençlerimizden oluşuyor. Biz, “sizler 
Türkiye’nin geleceğisiniz” derken, bunu 
inanarak söylüyoruz. Siyaseti gençleştiren 
AK Parti’dir. Gençleri Türkiye’nin geleceğin-
de söz sahibi yapan AK Parti’dir. Gençleri 
siyasi partilerin oy deposu, eleman deposu, 
militan deposu olarak değil, siyasi partilerin 
esas unsuru olarak gören ve bunun gereğini 
yapan AK Parti’dir. Bizim gençlerimizden 
korkumuz yok, çekincemiz yok. Tam tersine 
bizim geleceğimiz, bizim zenginliğimiz, bi-
zim potansiyelimiz siz gençlersiniz.

Biz, gençlerimizin önünü açmak, daha 
iyi eğitim almalarını sağlamak için bütün 

imkanlarımızı seferber ediyoruz. Gençle-
rimizin gelecekte daha iyi standartlarda 
hayatlarını idame ettirmeleri için, büt-
çeden eğitime ayrılan payı birinci sıraya 
çıkardık. 2008’de genel bütçeden eğitime 
ayırdığımız, 2002 yılıyla kıyaslandığında 
tam 207 kat fazladır. İktidar olduğumuz 5 
yılda 2.5 milyon gencimize yeni istihdam 
kapısı açtık. Yine aynı dönemde, kamuda 
kullanılan kadroların yarısını öğretmen 
atamaları için kullandık. Gençlerimizin 
eğitim standartlarını yükseltmek için geç-
tiğimiz dönemde, üniversiteden yoksun 
şehirlerimize 39 yeni üniversite kurduk. 

Peki Trabzon’a neler yaptık, Trabzon’a ne-
ler kazandırdık?

2003 – 2008 yılları arasında tam 1.510 
dersliğin yapımını tamamladık. Toplam 
565 okula adsl (hızlı internet erişimi) 
bağlantısı yaptık. Trabzon’a bu 5 buçuk 
yıllık dönemde 3 bin 967 adet bilgisayar 
kazandırdık. Yüksek öğrenim öğrencileri 
için 5 bin 512 kişilik yurt kapasitesi sağla-
dık. 380 öğrencimizi barındıracak 2 adet 
ortaöğretim pansiyonu yaptık. Karadeniz 
Teknik Üniversitesi’ne 2003 yılında, Diş 
Hekimliği Fakültesi, İletişim Fakültesi ve 
Eczacılık Fakültesi’ni kazandırdık. 2004 
yılında Güzel Sanatlar Fakültesi, Yabancı 
Diller Eğitim Fakültesi’ni kazandırdık. 
2005 yılında Mimarlık Fakültesi ile Mü-
hendislik Fakültesi’ni kazandırdık. 2006 
yılında ise Beden Eğitimi ve Spor Yüksek 
Okulu kazandırdık. Hukuk Fakültesi ku-
rulmasının kararını da aldık. Of Teknik 
Eğitim Fakültesi’ni bir kaç ay önce hizmete 
açtık.
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Sağlık noktasında tüm Türkiye’de köklü 
bir dönüşüme imza attık. Aynı şekilde 
Trabzon’da da hizmet ürettik. Şuraya lüt-
fen dikkat ediniz AK Parti iktidarı döne-
minde, Trabzon’a, 3 Hastane (50 Yataklı 
Köprübaşı Devlet Hastanesi, 25 Yataklı 
Çaykara Devlet Hastanesi, 25 Yataklı Şal-
pazarı Devlet Hastanesi) 4 adet Hastane 
Ek Binası (22 Yataklı Of Devlet Hastanesi 
Ek Binası , 50 Yataklı Araklı Devlet Hasta-
nesi Ek Binası, 45 Yataklı Sürmene Devlet 
Hastanesi Ek Binası, Merkez Numune 
Hastanesi Ek Binası), 7 adet Sağlık Ocağı, 
3 adet Sağlık Meslek Lisesi ve 1 adet Bölge 
Donatım Müdürlüğü binası yaptık. Biz gel-
diğimizde Trabzon’da 228 uzman hekim 
vardı, bu sayıyı 295’e çıkardık. Trabzon’da 
196 adet poliklinik vardı, bu sayıyı tam 
406’ya çıkardık. Yani iki kattan fazla artır-
dık. 6 adet 112 acil istasyonu vardı, bugün 
16 adet istasyon var. Bu yoğunlukta bir 
hizmeti geçtiğimiz hiç bir dönemde göre-
mezsiniz.

Bakın, yol kültürdür, yol kalkınmadır, 
yol refahtır. Eğer Türkiye’nin yollarını 
yapmazsanız, belli bir kaliteye ulaştır-
mazsanız, dünyayla yarışmanız, dünyayla 
rekabet etmeniz de mümkün değildir. Bu 
anlayışla yola çıktık ve Türkiye’nin tüm 
şehirlerini çağdaş standartlarda duble 
yollar kazandırdık. Biliyorsunuz, Karade-
niz sahil yolunu tamamladık ve hizmete 
açtık. Karadeniz sahil yolunun 2002 yılına 
kadar sadece yüzde 35’i tamamlanmıştı. 
Geldik, durumu inceledik ve bu yolun aci-
len bitirilmesine karar verdik. 4 yıl içinde 
de bu yolu tamamladık ve hizmete açtık. 
Samsun’dan ta Sarp’a kadar, 6 il, 63 ilçe, 17 

bucak merkezi, 9 liman, 2 havaalanı ve bir 
çok yerleşim birimine bu yolla hayat geldi. 
Trabzon şehir geçişinin 12 kilometrelik 
etabını da yine bu kapsamda tamamladık 
ve hizmete açtık. Şehir içindeki eksiklik-
leri tamamlıyoruz ve en kısa zamanda 
bunları da bitirmiş olacağız. Uçağa binme-
yen kimse kalmasın dedik, hava ulaşımını 
alt gelir grubundaki vatandaşlarımıza da 
açtık. Şu rakamlara dikkat ediniz: 2002 yı-
lında Trabzon havaalanını kullanan yolcu 
sayısı 396 bin. 2007’de bu rakam nereye 
ulaştı biliyor musunuz? Tam 1 milyon 483 
bin kişiye. Neredeyse 4 kat artış sağladık.

Toplu konut noktasında yine ilklere imza-
mızı attık. TOKİ aracılğıyla bugüne kadar 
Trabzon’da tam 2 bin 99 konutu tamam-
ladık. Şu anda 43 konutun inşaatı devam 
ediyor. 2 bin 109 konutun daha yapımı 
proje aşamasında. Tüm bu projeler ve inşa-
atlar tamamlandığında Trabzon 4 bin 251 
yeni konuta kavuşmuş olacak.

2003 yılında yoksul kardeşlerimize, kim-
sesiz kardeşlerimize toplam 4 milyon YTL 
sosyal yardım sağladık. Bu yardımı her yıl 
kademe kademe artırdık ve 2007 yılında 
tam 8 milyon YTL’ye çıkardık. Sadece 
2007 yılında 15 bin 646 ailemize toplam 8 
bin 490 ton kömür yardımı yaptık. 2003-
2008 arasında Trabzon’a verdiğimiz top-
lam sosyal yardım miktarı tam 54 milyon 
YTL.

Trabzon’a iki tane yeni Organize Sanayi 
Bölgesi kazandırdık. Bu sanayi bölgelerin-
de yer alan bütün parseller tahsis edildi-
ğinde, 25 adet tesisin işletmeye geçmesiyle 
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yaklaşık 1.250 kişiye yeni istihdam sağlan-
mış olacak. 2004 yılında Trabzon Teknolo-
ji Geliştirme Bölgesi’ni kurduk.

Bakın, dikkatinizi çekiyorum, bu saydıkla-
rım, Trabzon’a son 5 yıl içinde yaptığımız 
hizmetlerin yalnızca bir kısmı. Tamamını 
saymaya kalksam, buna vaktimiz yetmez. 
İşte AK Parti’nin hizmet anlayışı budur. 
İşte AK Parti’nin iş görme şekli budur. Biz 
rakamlarla konuşuyoruz. Biz somut hiz-
metlerle konuşuyoruz. Biz yapıyoruz ve 
haklı olarak yaptıklarımızla övünüyoruz.

Değerli kardeşlerim…

Hem spor noktasında, hem de uluslararası 
organizasyonlar noktasında da Trabzon 
haklı konumunu gün be gün yeniden kaza-
nıyor. Biliyorsunuz Karadeniz Oyunları’nı 
başarıyla gerçekleştirdik. Şimdi, 2011 
Gençlik Olimpiyatları’na hazırlanıyoruz. 
Bununla ilgili dev yatırımları da başlattık 
ve Trabzon’a çok değerli spor tesislerini 
kazandırıyoruz. 

Trabzon’un adeta kalbi olan Trabzonspor’a 
desteğimi de sürdürüyorum. Bakın bu 
destek bugün başlamış değil, buraya dik-
katinizi çekiyorum. Ben, İstanbul Büyük-
şehir Belediye Başkanlığım döneminde 
Trabzonspor’a her türlü maddi ve manevi 
desteği verdim, bunu bugün de imkanlar 
ölçüsünde sürdürüyorum. Akyazı Tesis-
leri Projesi’ni yakından takip ediyorum 
ve bununla ilgili de imkanlar ölçüsünde 
desteğimizi sürdüreceğiz. Trabzonspor’un 
güç kazanması, başarılı olması Türk fut-
bolunun, özellikle de Anadolu futbolunun 

güç kazanması, başarılı olması demektir.  
Trabzonspor, hem Türkiye’de, hem de 
Avrupa’da büyük başarılar elde edebilecek 
tecrübeye ve ruha sahiptir. Bu vesileyle, 
Trabzonspor’a bir kez daha başarılar dili-
yorum.

Değerli kardeşlerim, sevgili gençler…

Bizlerden sonra bu emaneti sizler dev-
ralacaksınız. Şunu asla unutmayın:  Bu 
ülkenin çaresi de, bu ülkenin ümidi de 
sizlersiniz. Allah yolunuzu açık etsin. Bu 
düşüncelerle, kongremizin bir kez daha 
hayırlı olmasını diliyor, hepinizi sevgiyle, 
muhabbetle selamlıyorum. 
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Değerli kardeşlerim, saygıdeğer hanıme-
fendiler, sevgili Ankaralılar… Hepinizi 
en kalbi duygularımla selamlıyorum. 
AK Parti Ankara Kadın Kolları’nın bu 
muhteşem kongresi partimize, ülkemize, 
milletimize hayırlı olsun. Yolunuz, bahtı-
nız daima açık olsun. Buradan Altındağ’ı, 
Çankaya’yı,  Etimesgut’u, Keçiören’i , 

Mamak’ ı ,  S incan’ ı ,  Yenimahal le’y i , 
Akyurt’u, Ayaş’ı, Bala’yi, Beypazarı’nı, 
Çamlıdere’yi, Çubuk’u, Elmadağ’ı, Evren’i, 
Gölbaşı’nı, Güdül’ü, Haymana’yı, Kalecik’i, 
Kazan’ı ,  Kızılcahamam’ı,  Nallıhan’ı , 
Polatlı’yı, Şereflikoçhisar’ı selamlıyorum. 
Cumhuriyetimiz’in başkentinde yürekleri-
ni, akıllarını AK Parti siyasetine katan siz 

AK Parti Il Kadın Kolları 
Kongresi

Ankara | 6 Nisan 2008
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kardeşlerime teşekkür etmek için huzurla-
rınızdayım. Bugün, burada ortaya koydu-
ğunuz coşku ve heyecana ortak olmak için 
aranızdayım. Sizi yürekten selamlıyorum. 
Heyecanınızı, muhabbetinizi, sadakatinizi 
yürekten tebrik ediyorum.

Bugün burada yüreklerini birleştiren siz 
AK Partili kadınlar, Türkiye’nin güven ve 
istikrar içinde büyümesinin teminatısınız. 
Türkiye’nin huzur içinde medeniyet yo-
lunda yürümesinin teminatısınız. Sizin eli-
niz siyasete değdiği için Türkiye karanlık 
bir girdaptan çıktı. Sizin temiz yürekleri-
niz Türkiye’nin yönetimine yansıdığı için 
ülkemiz krizlerden, kaoslardan çıktı. Siz 
aklınızı, vicdanınızı, birikiminizi siyasete 
yansıttığınız için Türkiye ekonomisi AK 
Parti iktidarında rekorlar üstüne rekorlar 
kırdı. Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlı-
sıyla sizlerin iradesi olmasaydı Türkiye’de 
siyaseti felç edenler, idareyi felç edenler bu 
ülkeyi koyu bir karanlığa götüreceklerdi. 
2000’li yıllarında başında Türkiye, bir uçu-
rumun kenarına sürüklenmişti. O nokta-
dan Türkiye’yi kurtarıp emniyetli bir yola 
koymak AK Parti iktidarına nasip oldu. 
Türkiye’yi Cumhuriyetimiz’in kuruluş ide-
allerine yaklaştırmak, Atatürk’ün belirttiği 
muasır medeniyetler seviyesine yaklaştır-
mak AK Parti iktidarına nasip oldu. AK 
Parti, değişimin, dönüşümün, gelişimin, 
ilerlemenin adresi oldu. Bu süreçte kadın-
larımız önemli roller üstlendiler. 

Yıllarca kadınlarımızın siyasete katılma-
sı, siyasete müdahale etmesi engellendi. 
Yıllarca gençlerimizin siyasete katılması, 
akıllarını siyasete katması engellendi. Yıl-

larca kadınlarımız üretim süreçlerinden, 
eğitim süreçlerinden, bilgilenme süreç-
lerinden, toplumsal hayata değer katma 
süreçlerinden dışlandı. Bu dışlamanın bir 
amacı vardı. Sizin siyasetten, toplumsal 
hayattan dışlanmanızın, dışlayanlar için 
bir kazancı vardı. “Türkiye’de siyaseti bir 
avuç elit, bir avuç seçkinci yapabilir, halk 
siyaset yapamaz, halkın iradesi siyasete, 
yönetime yön veremez” dediler. Halka rağ-
men siyaset yapmayı esas alanlar, fildişi 
kulelerinde bu halkı küçümseyenler, bu 
milleti horlayanlar en temel hakları halk-
tan esirgediler, adaleti halktan esirgediler, 
kalkınmayı halktan esirgediler. Varoşlar-
dan gelenler, alt sınıflar, kenar mahalle-
liler, köyden kente göç edenler, kiracılar 
bu ülkeyi yönetemez dediler. Bütün bu 
sıfatlara binlerce, milyonlarca kez maruz 
kaldığımı, bir çok kardeşimizin maruz kal-
dığını sizler iyi biliyorsunuz. 

Kuşkusuz esas mesele Tayyip Erdoğan 
değildi. Benim nazarımda bütün bunların 
anlamı şuydu. Altındağlılar, Yenimahal-
leliler, Etimesgutlular, Sincanlılar, Kızıl-
cahamamlılar, Keçiörenliler bu ülkeyi 
yönetemez, onların akılları bu işlere ermez 
demek istiyorlardı. Cumhuriyeti cumhur-
dan, demokrasiyi halktan esirgeyenler 
Türk halkının, Türk milletinin gözünün 
içine baka baka bu halk, “bu millet siya-
setin öznesi, siyasetin aktörü olamaz” 
dediler. “Bize özgü bir demokrasi tanımı 
olmalı” dediler. “Bizim imtiyazlarımızı 
garanti altına alan bir demokrasi olma-
lı” dediler.. Halk ise öyle demedi. Halk, 
“evet ben yoksulum ama, kimseye çiğnet-
mek istemediğim bir onurum var” dedi. 
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“Polatlı’da, Çanakkale’de, Dumlupınar’da, 
Sakar ya’da ,  İnönü’de,  Şanlıurfa’da , 
Kahramanmaraş’ta, İzmir’de, Erzurum’da, 
Kastamonu’da, Samsun’da benim ecdadım 
şehit oldu, gazi oldu, ülkesini savunma-
yı, korumayı bildi” dedi. Halk, “bu ülke 
benim, bu devlet benim, başkent benim, 
Cumhuriyet benim, demokrasi benim, 
laiklik benim, hukuk devleti benim” dedi. 
Halk, Cumhuriyetimiz’in bütün değerleri-
ni benimsedi. Demokrasiyi, laikliği, hukuk 
devletini birbirinden ayırmadı. Aksine bu 
temel değerleri bir bütün olarak benimse-
di. “Siyasetin görevi bu değerleri hakkıyla 
hayata geçirmektir” dedi bu millet. 

Evet, bu tarih, bu ülke, bu millet bölün-
mez bir bütündür. Yükseltmemiz gere-
ken, Türkiye Cumhuriyeti’dir. Türkiye 
Cumhuriyeti’ne aidiyetle, bu ülkenin 
vatandaşı olmakla hepimiz ama hepimiz 
büyük onur duyuyoruz. Hiçbir siyasi fark-
lılık, bu milletin yüreğine fitne tohumu 
ekemez. Hiçbir provokasyon, 70 milyon in-
sanımızın kardeşlik iklimini zedeleyemez. 
Biz buradayız. Bu ülkenin kiracıları deği-
liz, ev sahipleriyiz. Siyasi misyonumuz 70 
milyonun kendini ev sahibi hissetmesidir. 
Bu millete en büyük borcumuz, herkesin 
hukukuna sonuna kadar sahip çıkmaktır. 
Kimsenin hukuku çiğnenmesin, kimsenin 
kalbi kırılmasın diye siyaset yapıyoruz. 
Demokrasinin, hukukun, laikliğin, sosyal 
devletin çıtasını yükseltmek için siyaset 
yapıyoruz.

AK Parti, millete hizmete kendini odakla-
mış bir partidir. Hiçbir zümrenin, hiçbir 
ideolojinin, hiçbir gizli gündem sahibinin 

güdümünde olmadık, olmayacağız. Yürek-
lerimiz açık, zihinlerimiz açık. Olup biteni 
gördük, görüyoruz. Dünyanın zenginlik-
lerinden, imkanlarından, kaynaklarından 
bu milletin alması gereken payı istiyoruz. 
Gecemizi gündüzümüze katmamızın 
nedeni budur. Başkalarının mecali yetme-
yebilir. Başkalarının enerjisi kalmamış 
olabilir. Başkaları sermayeyi tüketmiş 
olabilirler. Ama biz, bu ülke, bu millete 
hizmet aşkıyla doluyuz. Bu aşk, bir kez 
vuslatla neticelenmiştir. Bu sevda, önüne 
taş konabilir bir sevda değildir. Bu millete 
hizmet aşkı engellenebilir, azaltılabilir bir 
aşk değildir.

Değerli kardeşlerim...

İmtiyaz düzenlerinin bozulmasından 
rahatsız olan, menfaat düzenlerinin bo-
zulmasından rahatsız olan siyasetçiler 
olabilir. Millete hizmet etmek, halkın dert-
leriyle dertlenmek yerine kısır çekişme-
lerden kurtulamayan siyasetçiler olabilir. 
Halkın vicdanına kulak verselerdi yıllarca 
bu halkın, bu milletin neyi isteyip neyi 
istemediğini duyacaklardı. Milletin gön-
lünde makes bulan AK Parti’nin niçin bu 
kadar sahiplenildiğini de kolayca anlaya-
caklardı. Onlara düşen kendi siyasetlerini 
gözden geçirmekti. Neden bu millet bizi 
tasfiye etti, neden bu halk siyaseti tepeden 
tırnağa yeniledi, biraz düşünselerdi, seçim 
sonuçlarından ders çıkartsalardı, milletin 
niçin kendilerine teveccüh göstermediği-
ni anlayacaklardı. İmtiyazlarını korumak 
isteyen siyasetçiler, geniş halk kitlelerinin, 
milyonların taleplerini yıllarca sümen 
altı etmeseydi Türkiye o kayıp yılları ya-
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şamayacaktı. Bu özeleştiriyi yapsalardı 
Türkiye’nin bir gecede 50 milyar doları 
buharlaşmayacaktı. Kime hizmet etmeleri 
gerektiğini unutmasalar, en azından sa-
mimi olsalardı, iktidarları döneminde 22 
bankası batmayacaktı bu ülkenin. 

Ne zamanki AK Parti bozulan ekonomik 
dengeleri düzene koydu, ne zamanki ül-
kemiz kaybettiği itibarı kazanmaya başla-
dıysa işte o zaman eyvah dediler. Türkiye 
geri dönülmez bir çizgiye girdi, siyaset 
bizim için daha da zorlaştı dediler. Bu 
siyaset çizgisinin Türkiye’yi muasır me-
deniyet çizgisine taşıdığını, Türkiye’nin 
itibarının yükseldiğini gördüler. Geleceğin 
Türkiye’sinde kendilerine yer olmadığını, 
isimlerinin silindiğini gördüler. Kendi 
yanlışlarından ders alacaklarına, başlarına 
gelen musibetlerden ders çıkaracakları-
na, kendilerini yenileyeceklerine millete 
öfkelendiler, bize öfkelendiler. 3 Kasım’da 
dökülenler, 28 Mart’ta dökülenler, 22 
Temmuz’da dökülenler öfkelerini bizden 
çıkarmak istediler. 

Oysa bu öfke onların hayrına değil. Öfke-
lendikçe, gerilim ürettikçe uzlaşmadan 
dem vurdular. Biz ise hiçbir zaman geri-
limin tarafı olmadık. Hiçbir zaman krize, 
kaosa neden olacak davranışlara tevessül 
etmedik. Hep uzlaşmacı olduk, hep aklı se-
limle hareket ettik, hep sağduyudan yana 
olduk. Muhalefetin modası geçmiş gerilim 
oyunlarına alet olmadık. Biz hep milletin 
tarafında olduk. Milletin çizdiği istikamet-
ten ayrılmadık. Demokrasi çizgisinden, 
hukuk çizgisinden, meşruiyet çizgisinden 
hiç sapmadık. Sorumlu davrandık, serin-

kanlı hareket ettik, sadece millete hizmet 
hedefine kilitlendik. 

Biliyoruz ki, devletin çıkarları ile milletin 
çıkarları birbirinden bağımsız değildir. AK 
Parti devletin çıkarları ile milletin çıkarla-
rını birleştiren bir siyaset tarzı izlemiştir. 
Türkiye’nin onuruna, Türkiye’nin itibarı-
na zerre kadar bir kayıp getirmediğimiz 
gibi başkalarının zaafa uğrattığı ülkemizin 
itibarını geri kazandırdık. Bu aziz millet 
şahidimizdir. Bütün dünya şahidimizdir. 
Herkes bilsin ve inansın ki, bu milletin 
maşeri vicdanı asla yanlışta ittifak etmez. 
Bu milletin maşeri vicdanı her zaman doğ-
rudan yanadır. 22 Temmuz seçimlerinin 
sonuçları açıklandığında halka kızanlar, 
bu halk yine yanlış yaptı diyenler, er geç 
kendi yanlışlarıyla karşılaşacaklardır. 22 
Temmuz seçimlerinden önce “Türk mil-
leti oylarını çeyrek altın karşılığında AK 
Parti’ye verecek, AK Parti çeyrek altın dağı-
tıyor” diyenler günlerce toplumun önüne 
çıkamadılar ama şimdi konuşuyorlar. Ne 
dediklerine dikkat edin. Ne dediklerini 
lütfen dikkatle kaydedin. Hangi gün, hangi 
koşullarda kimin adına konuştuklarının 
kayıtlarını tutun. O gün, 22 Temmuz’da 
mahcup olanlar, yarın da, öbür gün de 
mahcup olacaklardır. Biz üzerimize düşeni 
yapıyoruz. Aldığımız millet emanetini taşı-
yoruz. Şerefle bu emaneti taşımaya devam 
edeceğiz. 

Değerli kardeşlerim…

Türkiye’yi büyütmek, ekmeğimizi büyüt-
mek, Türkiye’ye hakettiği itibarı kazandır-
mak için mücadele veriyoruz. 230 milyar 
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dolardan aldığımız Türkiye’nin gayri safi 
yurtiçi hasılasını yüzde 180 oranında 
büyüttük ve 659 milyar dolara yükselt-
tik. Yaklaşık 180 ülke arasında en büyük 
17’inci ekonomi olduk. Beş yıl önce Türki-
ye 9 sıra gerideydi. İnşallah yeni hedefimiz 
Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 ekono-
misi arasına sokmak. Kişi başına yurtiçi 
hasılayı 9 bin 333 dolara kadar yükselttik. 
2013 için belirlediğimiz 10 bin dolar hede-
fine bu yıl sonunda ulaşmış olacağız. 

Türkiye’nin çığ gibi büyümüş borçlarını 
erittik, eritmeye devam ediyoruz. Borcun 
yurtiçi hasılaya oranı 2002’de yüzde 61,5 
oranındaydı. Bugün kaç biliyor musunuz? 
Tam yüzde 29,1. 23,5 milyar dolardan al-
dığımız IMF borçlarını 6,9 milyar dolara 
kadar çektik. Türkiye’nin ihracatını 107 
milyar dolara yükselttik. Türkiye bu sevi-
yeyi de daha önce hiç görmedi. Türkiye’nin 
çektiği uluslararası küresel yatırım mik-
tarını 1 milyar seviyelerinden 22 milyar 
dolara çıkarttık. Türkiye bu seviyeleri de 
daha önce hiç görmedi.

Değerli kardeşlerim…

Türkiye’yi eğitim, sağlık, adalet ve em-
niyet olmak üzere dört sütun üzerinde 
yükseltmeye devam ediyoruz. Ankara’da 
yaptığımız çalışmalar, büyük değişim ve 
dönüşümü ortaya koyuyor.

Eğitimde çok önemli hizmetlere imza 
attık. 2003-2008 yılları arasında 7.102 
derslik yaptık. Toplam 1.118 okula adsl 
(hızlı internet erişimi) bağlantısı gerçek-
leştirdik, okullarımıza 13.040 adet bilgi-

sayar gönderdik. 2008 yılında ilköğretim-
okul öncesi; okul yapımı ve onarımları 
için 10.553.411 YTL. ödenek tahsis ettik. 
Yüksek öğrenim öğrencileri için 16.418 
kişilik yurt kapasitesi oluşturduk. 43 adet 
ortaöğretim pansiyonu yaptık.

Hükümetimiz döneminde, yatırım, ba-
kım-onarım, donanım ve ambulans alımı 
işleri için sağlık alanında harcanan para 
tam 465 milyon 798 bin YTL.’dir. 5 adet 
Hastane inşaatı, 3 adet Hastane Ek Binası 
İnşaatı, 2 adet Verem Savaş Dispanseri, 
1 adet AÇSAP Merkezi ve 62 adet Sağlık 
Ocağı’nın inşaatını tamamladık. 24 adet 
mevcut olan 112 acil istasyonu sayısını 
83’e çıkardık. 2306 olan uzman hekim 
sayısı 3229’a ulaştı. 239 adet I. basamak 
poliklinik sayısını 824’e, 591 adet II. basa-
mak poliklinik sayısını 1.800’e çıkardık. 
Ankara’da 36.951 konut, 24 ilköğretim 
okulu, 18 lise, 26 ticaret merkezi, 15 spor 
salonu, 20 cami, 11 sağlık ocağı, 5 kütüp-
hane, 16 kreş, pansiyon, rehabilitasyon 
merkezi ve sevgi evleri uygulamalarını 
başlattık.

Bu uygulamalardan 16.519 konut, 9 il-
köğretim okulu, 4 lise, 7 kreş, 9 ticaret 
merkezi, 9 spor salonu, 6 cami, 2 kütüp-
hane, 4 sağlık ocağını tamamladık.  Uygu-
lamaların toplam yatırım bedeli yaklaşık 
2 milyar YTL’dir. Ayrıca, 44.205 konut, 3 
ilköğretim okulu, lise, 2 ticaret merkezi, 2 
cami, sağlık ocağı ve karakul da proje ve 
ihale aşamasındadır. Böylece, Ankara’da 
toplam 81.156 konut, 27 ilköğretim okulu, 
19 lise, 28 ticaret merkezi, 15 spor salonu, 
22 camı, 12 sağlık ocağı, 5 kütüphane, 16 
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kreş yapmış olacağız. Ankara ilinde daha 
önceki yıllardan başlayıp 2002 yılı sonuna 
kadar toplam 474 km. Bölünmüş Yol yapıl-
mıştı. Hükümetimiz dönemini kapsayan 
2003-2007 yılları arasında ise toplam  192 
km. Bölünmüş Yol yaptık.

Ankara Çubuk Hayvancılık İhtisas ve An-
kara Başkent OSB’lerin altyapı inşaatları 
devam ediyor. Bu projeler için, 2008 yılı 
fiyatlarıyla 4 milyon 786 bin YTL devlet 
kredisi kullandırılmıştır. Bu OSB’lerde yer 
alan tüm parseller tahsis edildiğinde, 607 
adet tesis kurulmuş ve yaklaşık 30.000 
kişiye yeni istihdam sağlanmış olacaktır. 
Diğer taraftan 275 hektar büyüklüğünde-
ki; Anadolu OSB’nin de yer seçimi tamam-
lanarak tüzel kişiliği oluşturulmuştur. 
Ankara’da 6 Teknoloji Geliştirme Bölgesi 
kurulmuştur. Ankara’da 2003’ten bu 
yana 61.810 firma faaliyete başlamıştır. 
2003-2007 döneminde KOSGEB Destek 
Yönetmeliği kapsamında, 6.174 işletmeye 
18 milyon YTL’lik destek sağladık. 2003-
2007 döneminde KOSGEB kredi destekleri 
kapsamında, 1.434 işletmeye kredi desteği 
sağladık, 157 milyon YTL’lik kredi hacmi 
oluşturduk. 2007 yılında 2003 yılına göre; 
marka başvuruları %100’den fazla artarak 
4536’ya ulaşmıştır.

5 yıl içinde SYD vakıflarına 78 milyon 259 
bin YTL kaynak aktardık. 18 adet Tarımsal 
Kalkınma Kooperatifi çatısı altında birle-
şen 1.140 ailemize Kırsal Alanda Sosyal 
Destek Projesi kapsamında 9 milyon 242 
bin YTL faizsiz destek verdik. Proje Destek 
Programları kapsamında toplam 334 proje 
uygulandı. Toplam 5 milyon 865 bin YTL 

kaynak aktarılan bu projelerden 59 bin 
ailemizin yararlanmasını sağladık. Şartlı 
Nakit Transferleri kapsamında 22.172 ço-
cuğumuza 10 milyon 743 bin YTL eğitim 
yardımı yaptık. 

6.645 çocuğumuza 2 milyon 425 bin YTL 
tutarında sağlık yardımı gerçekleştirdik. 
Böylece, 2003–2007 döneminde Ankara’ya 
sosyal yardım ve proje destekleri kapsa-
mında toplam 108 milyon 341 bin YTL 
kaynak aktardık. Hükümetimiz dönemin-
de, 50.820 ailemize 44 milyon 161 bin YTL 
değerinde 233.037 ton kömür yardımı 
yapılmıştır.

Çiftçilerimize 2002 yılında 79,3 milyon 
YTL tarımsal destek verilmişken, bu 
desteği 2 kat artırarak 2007’de 167,7 
milyon YTL’ye ulaştırdık. Dönemimizde 
Ankara’ya toplam 596 milyon YTL tarım-
sal destek verdik. Ankara’da çiftçilere 
2002 yılında 14 bin YTL prim desteği ve-
rilmiş iken, bu rakam hububat primiyle 
birlikte 2007 yılında 30,4 milyon YTL’ye 
ulaştı. Ankara’da çiftçilerimize son 5 yılda 
toplam hububat primi ile birlikte 57 mil-
yon YTL Prim Desteği, 55,7 milyon YTL 
Mazot Desteği, 23 milyon YTL Kimyevi 
Gübre Desteği verdik. 2002’de 967 bin 
YTL olan hayvancılık desteklerini 2007’de 
5 kat artırıp 5 milyon YTL’ye çıkardık. Dö-
nemimizde Ankara’ya toplam 23 milyon 
YTL hayvancılık desteği sağladık. Tarım-
sal Kalkınma Kooperatiflerine 1999-2002 
döneminde 3,7 milyon YTL kredi desteği 
verilmişken, bu rakamı 6 kat artırarak 
21,5 milyon YTL’ye çıkardık. Kırsal Kal-
kınma Yatırımları’nın Desteklenmesi Pro-
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jesi kapsamında, 2006–2007 döneminde 
372 projeye toplam 6 milyon YTL Hibe 
Desteği verdik. 

Değerli kardeşlerim…

Biz aşkla, muhabbetle emek üretmeye, bu 
ülke için koşmaya, bu ülkenin kadınları 
için, çocukları için emek ve değer üretmeye 
devam edeceğiz. Asla yılgınlığa düşmeye-
ceğiz. Asla tereddüde düşmeyeceğiz. Yolu-
muz aydınlıktır. Allah’ın izniyle bu ülkenin 
de, bu milletin de bahtı açıktır. Sözlerimi 
bitirirken size teşekkür ediyorum. Siz bu 
ülkenin ev sahiplerisiniz. Siz, Türkiye’de 
siyasete güç verdiniz. Türkiye’nin gücü-
ne güç kattınız. Siz, milletimizin bahtını 
açtınız. Siz, milletimizin umutlarını taze-
lediniz. Siz, Türkiye’yi bir girdaptan, bir 
kaostan, bir karanlık tünelden çıkardınız. 
Sizi yürekten kutluyorum. Türkiye’nin 
aydınlanan yolunu daha çok aydınlatacak 
olan da sizlersiniz. Türkiye’de tıkanmak 
istenen yollardaki taşları temizleyecek 
olan da sizsiniz. Bu milletin emeğini, bu 
milletin alın terini, bu milletin idrakini, bu 
milletin tercihlerini, bu milletin yaşama 
biçimini, bu milletin yüksek felsefesini, 
bu milletin bir arada olma iradesini kimse 
küçümseyemez. Türkiye’nin her köşesinde 
aynı coşku, aynı heyecan. Bütün kalpler 
birleşmiş. Bütün gönüller bir olmuş. Bin-
lerce, milyonlarca Teşekkürler Türkiye… 
Binlerce Teşekkürler Ankara… Kongremiz 
hayırlı olsun, geleceğimiz aydınlık olsun…
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Değerli Malatyalı kardeşlerim, sevgili 
gençler… Sizleri en kalbi duygularımla 
selamlıyorum. Malatya İl Gençlik Kolları 
kongremizin hayırlı olmasını diliyorum. 
Bu vesileyle buradan, sizlerin aracılı-
ğıyla Akçadağ’a, Arapgir’e, Arguvan’a, 
Battalgazi’ye, Darende’ye, Doğanşehir’e, 

D o ğ a n y o l ’ a ,  K a l e ’ y e ,  Ku l u n c a k ’ a , 
Pütürge’ye, Yazıhan’a , Yeşilyurt’a ve 
Hekimhan’a sevgilerimi, selamlarımı gön-
deriyorum.

Şunu samimiyetle ifade etmek istiyorum. 
Malatya’daki bu coşkuyu, bu heyecanı 

AK Parti Il Gençlik Kolları 
Kongresi

Malatya | 6 Nisan 2008
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görmekten dolayı son derece mutluyum. 
Gözlerinizdeki ışığı, yüzlerinizdeki aydın-
lığı, yüreklerinizdeki sevgiyi görmekten, 
hissetmekten dolayı son derece mutlu-
yum. Seyit Battal Gazi’nin memleketinde, 
Merhum Cumhurbaşkanımız Turgut 
Özal’ın memleketinde bulunmaktan, AK 
Parti’nin gönül dünyasında özel bir yeri 
olan Malatya’da sizlerle kucaklaşmaktan 
son derece mutluyum. Böyle bir atmosfe-
ri, böyle bir coşkuyu, böyle bir heyecanı 
Malatyalı gençlerimizle paylaşmaktan 
dolayı son derece mutluyum. İşte AK Parti 
gençliği budur. İşte Türkiye’nin kaynağı, 
Türkiye’nin enerjisi budur. İşte Türkiye’nin 
geleceği budur. Ülkemin geleceği sizlersi-
niz. Ülkemin yarınları sizlersiniz. Ülkemin 
enerjisi, heyecanı sizlersiniz. Sizinle gurur 
duyuyorum, sizinle gurur duyuyoruz. 2 ay-
dır, programım elverdiği ölçüde il gençlik 
kollarının, il kadın kollarının kongrelerine 
katılıyorum. Doğu’dan Batıya, Kuzey’den 
Güney’e mümkün oldukça, fırsat buldukça 
sizlerin arasında olmaya gayret ediyorum.

Şuna inanınız. Gittiğim her şehirde, katıl-
dığım her kongrede, Türkiye’nin aydınlık 
geleceğine ilişkin umutlarım daha da 
güçleniyor, coşkum, heyecanım, enerjim 
daha da artıyor. Bakın, Ankara’ya kilitlenip 
kalmış, Ankara’ya hapsolmuş, Ankara’ya 
odaklanmış siyasetçiler, bizim bu gayreti-
mizi izlemekten yorgun düşmüş durumda. 
AK Parti iktidarının enerjisi karşısında 
inanın, başları dönmüş durumda. Sadece 
şu son 1 ay içinde, Siirt dedik, Mardin 
dedik, Şanlıurfa dedik, Batman dedik. 
Manisa, Uşak, İzmir, Çanakkale dedik. 
İstanbul, Edirne, Yalova, Bursa, Erzurum, 

Trabzon dedik. Gittik, açılışlar yaptık, 
kongrelerimize katıldık, gençlerimizle, 
hanım kardeşlerimizle, vatandaşlarımızla 
hasbihal ettik. Durmadık. Bosna-Hersek 
dedik, Arnavutluk dedik, Bulgaristan de-
dik. Ayağımın tozuyla İsveç’ten geldim, 
Trabzon ve Erzurum’a uğradım, ve bugün 
Mayatya dedik. Yorulmak mı? Asla. Dur-
mak mı? Asla. Bizim lügatimizde millete 
hizmet yolunda durmak, yorulmak, hız 
kesmek yok. Biz Türkiye için yola çıktık. 
Biz, Türkiye’nin her bir şehrini, her bir 
ilçesini, her bir köyünü imar etmek için 
yola çıktık. Yolun başında ne dedik? Uzun 
ince bir yoldayız, gideceğiz gündüz gece 
dedik. Ankara’nın Güdül ilçesinde ne var-
sa, Malatya’nın Hekimhanı’nda o olacak 
dedik. İstanbul’un Üsküdar’ında sorunları 
çözmek için gereken gayret, Siirt’in Perva-
ri ilçesinde de aynı kararlılıkla gösterile-
cek dedik.

Bizim için, Çankaya, Keçiören, Altındağ 
hükümete ne kadar yakınsa, Arapgir, 
Pütürge, Akçadağ da o kadar yakın ola-
cak. Türkiye’nin potansiyeli, Türkiye’nin 
zenginliği bütün il ve ilçelere eşit şekilde 
dağılıncaya kadar, Türkiye hakettiği ko-
numa yükselinceye kadar durulmayacak, 
yola devam edeceğiz. İşte biz enerjimizi 
bu anlayıştan alıyoruz. İşte biz heyecanı-
mızı bu hizmet aşkından alıyoruz. İşte biz 
coşkumuzu, sizlerden gençlerden alıyoruz. 
Bunu bazıları anlayamaz. Çünkü milletle 
kucaklaşmak nedir, bunun hazzı nedir, 
mutluluğu nedir, bazıları bunu bilemez. 
Ankara’nın doğusuyla da, batısıyla da 
bunların hiç işi olmaz. Soruyorum size. Şu 
son 10 yılda Malatya’ya kaç Başbakan gelip 
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halinizi hatırınızı sordu? Sorunlarınıza, 
meselelerinize bu kadar eğilen, bu kadar 
ilgi gösteren kaç Başbakan gördünüz? 
Gelemezler. Gelmeye yüzleri yok. Gelip ko-
nuşacak meseleleri yok. Onlar Ankara’da 
oturmuş, kuyu kazmakla meşguller. Hiz-
met edemedik, hizmet üretemedik, mem-
leketin meselesine merhem olamadık, bari 
hizmet edeni engelleyelim. Bunlar bunun 
peşindeler. Bu millet, neyin ne olduğunu 
çok iyi biliyor. Bu millet, kendisine hizmet 
edeni, destek olanı, köstek olanı çok iyi bi-
liyor. Bu millet faturayı kime keseceğini de 
çok iyi biliyor.

Bakın, merhum Turgut Özal’ı huzurları-
nızda bir kez daha rahmetle, minnetle anı-
yorum. Ruhu şad olsun. Malatya en büyük 
şahididir. Mirasını yerle bir ettiler. On yıl-
larca mirasının üzerinden geçindiler ama 
hakkını veremediler. Onun ateşlediği de-
ğişim arzusunu söndürdüler. Ekonomide, 
siyasette, dış politikada, eğitimde, sağlıkta, 
ulaştırmada, her alanda onun başlattığı 
dönüşümü akamete uğrattılar. Çok şükür 
AK Parti var. Çok şükür AK Parti teşkilatı 
var. Çok şükür AK Parti gençliği var. Bı-
raktığı yerden devraldık, Türkiye’yi daha 
ileriye, daha yükseğe, muasır medeniyet 
seviyesine çıkarmak için azmettik ve çok 
şükür bunu da başardık, başarıyoruz. 

Özal’dan sonra Türkiye, değişim dönüşüm 
açısından sanki fetret dönemine girdi. 
Ekonomi geriye gitti, demokrasi geriye git-
ti, hak ve özgürlükler geriye gitti, Türkiye 
içine kapandı. Türkiye, krizlerle, kaoslarla, 
geriye gidişle anıldı. AK Parti, iktidara ge-
lince bütün bu kayıp yılları Türkiye’ye geri 

kazandırdı. Türkiye yeniden şaha kalktı, 
her alanda büyük dönüşümler yaşamaya 
başladı. Onlarca yılda yapılamayanlar bir 
dönemde yapıldı.

Sevgili kardeşlerim, değerli gençler…

Üzerinizdeki sorumluluk, omuzlarınızda-
ki ağırlık çok büyük. Dikkat ediniz. Tür-
kiye nüfusunun yarısı, yaşı 28’in altında 
olan gençlerimizden oluşuyor. Biz, “sizler 
Türkiye’nin geleceğisiniz” derken, bunu 
laf olsun diye söylemiyoruz. Siyaseti genç-
leştiren AK Parti’dir. Gençleri Türkiye’nin 
geleceğinde söz sahibi yapan AK Parti’dir. 
Gençleri siyasi partilerin oy deposu, ele-
man deposu, militan deposu olarak değil, 
siyasi partilerin esas unsuru olarak gören 
ve bunun gereğini yapan AK Parti’dir. Bi-
zim gençlerimizden korkumuz yok, çekin-
cemiz yok. Tam tersine bizim geleceğimiz, 
bizim zenginliğimiz, bizim potansiyelimiz 
siz gençlersiniz.

Değerli kardeşlerim, değerli Malatyalı 
gençler…

Malatya’nın haksızlıklar karşısında, eğil-
meden, bükülmeden, taviz vermeden, 
yiğitçe, kahramanca dimdik durduğunu 
çok iyi biliyoruz. Malatya’nın adının, tah-
riklerle, provakasyonlarla, vahşice işlen-
miş cinayetlerle anılmasını Malatya hak 
etmiyor. Bu tür marjinal hadiselerle kimse 
Malatya’ya, Malatyalılara haksızlık etme-
sin. Malatya bir sevgi şehridir.  Malatya 
tarihi ve kültürel derinliğiyle Türkiye’nin 
her şehrine örnek olacak bir merhamet 
şehridir. Bu tür tahriklere lütfen çok 
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dikkat edin. Memleketin hangi meselesi 
olursa olsun, sağduyulu, soğukkanlı, olun, 
demokratik duruşunuzu asla bozmayın, 
bundan asla taviz vermeyin. Hangi mesele 
olursa olsun, gerginliğin tarafı olmayın. 
Şunu asla unutmayın. Biz, hizmet için va-
rız. Biz Türkiye’nin aydınlık yarınları için 
varız. Biz, gönüller yapmak için varız.

Bakın, Türkiyemiz için gece demeden, 
gündüz demeden çalışıyoruz. Türkiye’yi 
b üyü t m e k ,  e km e ğ i m i z i  b üyü t m e k , 
Türkiye’ye hakettiği itibarı kazandırmak 
için mücadele veriyoruz. Önce yoksulluk 
dedik, önce işsizlik dedik. 230 milyar 
dolardan aldığımız Türkiye’nin gayri safi 
yurtiçi hasılasını yüzde 180 oranında 
büyüttük ve 659 milyar dolara yükselttik. 
Dikkat edin, Türkiye bugün artık 1. ligde 
oynayan, dünyanın büyük ekonomileri 
arasında yer alan bir ülke haline gelmiştir.

Yaklaşık 180 ülke arasında en büyük 
17’inci ekonomi olduk. Beş yıl önce Türki-
ye 9 sıra gerideydi. İnşallah yeni hedefimiz 
Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 ekono-
misi arasına sokmak. Kişi başına yurtiçi 
hasılayı 9 bin 333 dolara kadar yükselttik. 
2013 için belirlediğimiz 10 bin dolar he-
define bu yıl sonunda ulaşmış olacağız. 
Türkiye’nin çığ gibi büyümüş borçlarını 
erittik, eritmeye devam ediyoruz.

Bakın, bu konuda kamuoyunu yanıltmak 
için sürekli yanlış yorumlar yapılıyor, yan-
lış rakamlar veriliyor. Sizlere, devletin res-
mi rakamlarını söylüyorum: Türkiye’nin 
2004 yılında toplam kamu net borç stoku 
274 milyar YTL. 2005 yılında, dikkat edi-

niz, borçlarımız tarihinde ilk kez gerileme-
ye başladı ve 271 milyar YTL oldu. 2006 
yılında gerileme devam etti 259 milyar 
YTL. 2007’de gerileme devam etti 249 
milyar YTL. Borcun yurtiçi hasılaya oranı 
2002’de yüzde 61,5 oranındaydı. Bugün 
kaç biliyor musunuz? Tam yüzde 29,1. AK 
Parti Türkiye’yi borçlandırdı diyenlere bu 
rakamlar ithaf olunur. Onlar borçlandı, 
insafsızca, sorumsuzca borçlandı, bunları 
biz ödedik. 23,5 milyar dolardan aldığımız 
IMF borçlarını 6,9 milyar dolara kadar 
çektik. Türkiye’nin ihracatını 107 milyar 
dolara yükselttik. Türkiye bu seviyeyi de 
daha önce hiç görmedi. Türkiye’nin çektiği 
uluslararası küresel yatırım miktarını 22 
milyar dolara çıkarttık. Türkiye bu seviye-
leri de daha önce hiç görmedi. 

Bakın, buradaki genç kardeşlerimin belki 
de hiçbirisi hatırlamaz. Siz doğduğunuzda 
bu ülkede yüksek enflasyon vardı. Çocuk-
ken vardı, ilk gençlik yıllarınızda vardı. 
Yüzde 130’lar seviyesine kadar yükselen 
enflasyon oranlarını gördük. Enflasyon 
Türkiye’nin kaderidir, Türkiye’nin çözü-
lemez sorunudur sanılıyordu. Çok şükür 
Türkiye’ye bu sevinci de yaşattık. 2004 
yılından itibaren, 35 yılın ardından ilk kez 
enflasyonu tek haneli oranlara çektik ve 
mücadelemiz de devam ediyor.

Bakın, ekonominin tüm göstergelerinde, 
tüm alanlarında tarihi seviyede başarılar 
elde ettik, etmeye de devam ediyoruz. 
Geçen yıl yaşanan küresel dalgalanmalar, 
petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki artış, ku-
raklık gibi sebeplerle bazı göstergeler de 
hafif oynamalar olsa da, pozitif seyir sür-
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mektedir. Türkiye’yi daha ileriye taşıma-
nın mücadelesini veriyoruz. İktidara geldi-
ğimiz ilk günden itibaren dedik ki; İstikrar 
ve güven güçlenen ekonominin olmazsa 
olmaz şartı. Türkiye ne kadar istikrarlı bir 
ülke olursa, ne kadar demokratik bir ülke 
olursa, o kadar güçlü bir ekonomi, o kadar 
güçlü bir ülke olur dedik. İstikrar ve güven 
ortamının ne kadar hassas bir denge oldu-
ğunu, Türkiye’nin geleceği için hayati de-
recede önemli olduğunu hepimiz görmek 
zorundayız. Şunu biliniz: Bu istikrarı, bu 
güven ortamını, bu huzur ortamını, büyük 
Türkiye hedefini kimsenin bozmasına izin 
vermeyeceğiz. Türkiye, ilerleme ve kal-
kınma yolunda geriye doğru tek bir adım 
atmayacaktır.

Değerli kardeşlerim, değerli gençler,

Biz, gençlerimizin önünü açmak, daha iyi 
eğitim almalarını sağlamak için bütün im-
kanlarımızı seferber ediyoruz.  Türkiye’nin 
tamamını, 81 vilayetimizin tamamını eği-
tim, sağlık, emniyet ve adelet olmak üzere 
dört temel üzerinde inşa etmek için kolları 
sıvadık. Gençlerimizin gelecekte daha iyi 
standartlarda hayatlarını idame ettirmele-
ri için, bütçeden eğitime ayrılan payı birin-
ci sıraya çıkardık. 2008’de genel bütçeden 
eğitime ayırdığımız, 2002 yılıyla kıyaslan-
dığında tam 207 kat fazladır. Eğitimde 115 
bin derslik yaptık. İktidar olduğumuz 5 
yılda 2.5 milyon gencimize yeni istihdam 
kapısı açtık. Yine aynı dönemde, kamuda 
kullanılan kadroların yarısını öğretmen 
atamaları için kullandık. Gençlerimizin 
eğitim standartlarını yükseltmek için geç-

tiğimiz dönemde, üniversiteden yoksun 
şehirlerimize 39 yeni üniversite kurduk. 

Eğitim noktasında Malatya’ya neler yap-
tık? 2003-2008 yılları arasında 1.369 
dersliğin yapımını tamamladık. Toplam 
949 okula adsl (hızlı internet erişimi) 
bağlantısı yaptık. Bugüne kadar 6 bin 509 
adet bilgisayarı Malatyamız’ın okullarına 
kazandırdık. 2008 yılında ilköğretim-okul 
öncesi; okul yapımı ve onarımları için 5 
milyon YTL ödenek tahsis ettik. Yüksek 
öğrenim öğrencileri için 3 bin 558 kişilik 
yurt kapasitesi oluşturduk. 501 öğrenci 
barındıracak 5 adet ortaöğretim pansiyo-
nu yaptık. Sağlık noktasında yine Malatya 
daha önce hiç görmediği hizmetleri gördü. 
Bizim dönemimizde, Malatya’da 1 hastane 
(75 yataklı Darende Hulusi Devlet Hasta-
nesi), 1 adet Eğitim Tipi Sağlık Ocağı ve 12 
adet Sağlık Ocağı’nın inşaatı tamamlandı. 
800 yataklı yeni bir Devlet Hastanesi’ni 
de inşallah en kısa zamanda Malatya’ya 
kazandırıyoruz. Malatya’ya 37 uzman he-
kim kazandırdık ve toplam sayıyı 203’e 
çıkardık. Biz geldiğimizde 185 poliklinik 
odası vardı, bu sayı bugün 358’e ulaştı. 8 
tane 112 acil istasyonu vardı, bugün 22 
tane var.

Tarım noktasında yine önemli çalışmalar 
yaptık. Malatya’da çiftçilerimize 2002 
yılında 33,5 milyon YTL toplam tarımsal 
destek verilmişti. Bu destek miktarını son 
5 yılda %20 artırdık ve 2007 yılında 40,2 
milyon YTL destek sağladık. Dönemimizde 
Malatya’da çiftçilerimize toplam 208 mil-
yon YTL tarımsal destek verildi. Yine aynı 
dönemde Malatyalı çiftçilerimize 20,6 
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milyon YTL Mazot Desteği, 7,8 milyon YTL 
Kimyevi Gübre Desteği, 15,4 milyon YTL 
Hayvancılık Desteği sağladık. Kayısı’nın 
Malatya için de, Türkiye için de önemini 
biliyoruz. Bu konuda Malatya milletvekili 
arkadaşlarım Kayısı Meclis Araştırma Ko-
misyonu kurdular. Bu vesileyle onları da 
tebrik ediyor, bu çalışmalarında başarılar 
diliyorum.

Toplu Konut İdaremiz, Türkiye’nin her 
şehrinde olduğu gibi, Malatya’da da çok 
önemli eserleri sizlere kazandırdı. 2 bin 
98 konutu tamamladık ve hak sahiplerine 
teslim ettik. 840 konutun inşaatı devam 
ediyor. 9 bin 372 konutun daha yapımı da 
proje aşamasına geldi. Bütün bu projeler 
tamamlandığında, Malatyamız 12 bin 310 
konuta sahip olacak. 

Sosyal yardımlar noktasında yine çok 
başarılı işler yaptık, yoksulu, kimsesizi, 
garibi, gurebayı yalnız bırakmadık. 2003 
yılında toplam 4 milyon YTL yardım 
yapmıştık. Bu miktarı kademe kademe 
artırdık ve 2007 yılında tam 9 milyon YTL 
yardım yaptık. Sadece 2007 yılında 28 bin 
ailemize 23 bin ton kömür yardımı yap-
tık. 813 aileye kırsal alanda sosyal destek 
projesi kapsamında faizsiz kredi sağladık. 
Şartlı nakit transferleri kapsamında 28 bin 
710 çocuğumuza eğitim yardımı; 13 bin 
çocuğumuza sağlık yardımı ve 860 anne 
adayına gebelik yardımı yaptık. 2003 yıl 
başından bugüne kadar Malatya’ya sağ-
ladığımız sosyal yardım miktarı, tam 74 
milyon YTL’ye ulaştı.

Bakın, 2002 yıl sonuna kadar Malatya’da 
32 kilometre duble yol vardı. Buna tam 
119 kilometre ilave ettik. Havaalanı yo-
lunun tamamlanması için bizzat talimat 
verdim ve yapım başladı. Şu anda tek şe-
ridin bittiğini öğrendim, inşallah en kısa 
zamanda ikinci şerit de hizmete açılacak. 
Malatya Havalanı’ndan Ankara, İstan-
bul ve İzmir’e bugün günde 5 ila 6 sefer 
düzenleniyor. Yolcu kapasitesi 500 bine 
çıkmış durumda. Bu liste uzayıp gidiyor. 
Sadece Malatya değil, bugün Kars’tan 
Edirne’ye, Trabzon’dan Antalya’ya kadar 
ülkemizin dört bir yanında yeni yükselen 
inşaatlar görüyorsunuz. Şehirlerimiz daha 
mamur, daha bayındır hale geliyor. Bugün 
Türkiye’nin dört bir yanı adeta şantiye 
alanına dönmüş durumda. Bunun tek bir 
sebebi var, o da AK Partimiz’in hiçbir ay-
rım gözetmeksizin insana hizmet odaklı 
bir parti olmasıdır. 

Sevgili gençler…

Bizlerden sonra bu emaneti sizler, genç 
nesiller devralacak… Biliyorum ki, sizler 
bizim devrettiğimiz bu mirası daha da güç-
lendirecek, Türkiye’nin zenginliklerini, 
ülkemizin potansiyelini daha da büyüte-
ceksiniz. Hepinizin bu ülke için bir hayali 
olması ve ve bu hayali gerçekleştirmek 
için bütün gücüyle çalışması lazımdır. 
Şunu asla unutmayın: Bu ülkenin çaresi 
de, bu ülkenin ümidi de sizlersiniz. Allah 
yolunuzu açık etsin. Bu düşüncelerle, 
kongremizin bir kez daha hayırlı olmasını 
diliyor, hepinizi sevgiyle, muhabbetle se-
lamlıyorum. 
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Değerli arkadaşlar… Hepinizi en kalbi duy-
gularımla selamlıyorum.

Bugün ne diyeceğimiz her zamankinden 
daha çok önem taşıyor. Zira siyasette 
önemli olan, demokratik duruşunuzu sağ 
sol yapmadan ortaya koymaktır. Bugünler 
elbette geçecektir. Türk demokrasisi, ku-

rum ve kurallarıyla inanıyoruz ki, mevcut 
sorunlarını aşabilecek tecrübe ve olgunlu-
ğa sahiptir. Bugünlerden geriye sorunlar 
değil, onların nasıl çözümlendiği, siyasi 
aktörlerin bu süreçte ortaya nasıl bir du-
ruş koydukları kalacaktır. İçinde bulundu-
ğumuz süreç ülkemize hizmet aşkımızdan, 
demokrasi mücadelemizden hiçbir şey ek-

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 8 Nisan 2008
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siltmeyecektir. Biz, “herkes için, her vatan-
daşımız için daha çok demokrasi, daha çok 
refah” ilkesiyle yola çıktık, bundan sonra 
da bu istikamette yürüyeceğiz. Halkımızın 
aklına, vicdanına, hissiyatına tercüman 
olmaya devam edeceğiz. Milletimize güve-
neceğiz ve milletimizin hukukunu sonuna 
kadar savunacağız. Bugüne kadar milleti-
mize bedel ödetecek hiçbir uygulamamız 
olmadı, bundan sonra da olmayacaktır.

Şunu herkes bilsin ki, sular yokuş yukarıya 
akmaz; Türkiye, demokrasi mecrasından 
geri döndürülemez. Dolayısıyla biz yine, 
demokrasiyi, hukuk devletini, milli men-
faatlerimizi, 70 milyon insanımızın mut-
luluğunu, 81 vilayetin yollarını, 40 bin kö-
yümüzün sularını, şehirlerimizin mamur 
hale gelmesini, üretimi, istihdamı, rekabe-
ti düşünmeye, halkımızın meseleleri için 
çare ve çözüm üretmeye devam edeceğiz. 
Demokrasinin, hukuk devletinin yollarını 
açmayı, ülkemizin istikbalini aydınlatma-
yı sürdüreceğiz. Bugüne kadar kendimizi 
değil, ülkemizi, milletimizi düşündük, 
bundan sonra da aynı yolda yürüyeceğiz, 
Modern dünyanın ayrılmaz bir parçası ola-
rak Türkiye’nin çağdaşlaşma mücadelesini 
sürdüreceğiz. Türkiye Cumhuriyeti’nin de-
mokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti 
karakteri güçlenmeye devam edecektir. 

Halka güvenmeyenlerin düşünceleri 
farklı olabilir. Biz, halkımız gibi düşünü-
yoruz. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam 
üyeliği için müzakere kararı alındığında 
da, milli gelirimiz ve ihracatımız üçe kat-
landığında da hedefimiz, Türkiye’nin ay-
dınlık geleceğinden başka birşey değildi. 

Cumhuriyetimiz’in 100. yılına odaklanan 
bir iktidar partisiyiz. 70 milyonun huku-
kunu savunuyoruz. Bu ülkenin 80 vilaye-
tinde milletvekili çıkardık.  Türkiye’nin 
bölünmez bütünlüğünün teminatı olduğu-
muz gibi bu iddiaya ulaşan, bu ölçekte ül-
kemizi bir bütün olarak temsil eden başka 
bir parti yoktur. Kavganın, gerilimin, öfke-
nin tarafı değiliz; milletimizden yanayız ve 
milletimiz gibi düşünüyoruz. 22 Temmuz 
akşamı dediğim gibi ‘Biz yalnızca bize oy 
verenlerin değil, bize oy vermeyenlerin de 
emanetini taşıyoruz.’

Değerli arkadaşlarım...

Türkiye 2002 Kasım’ından bu yana daha 
güçlü, daha kalkınmış bir ülke olma, daha 
mutlu, müreffeh yarınlara ulaşma adına 
doğru olanı yapıyor, doğru istikamette 
ilerliyor. Bu istikamet milletimizin gös-
terdiği istikamettir. Türkiye için yegâne 
doğru istikamettir. Şartlar ne olursa olsun 
asla dışına çıkmamamız gereken istika-
mettir. 2001 yılından bu yana milletimizin 
iradesi ve beklentileri doğrultusunda bir 
yandan Türkiye’yi yaşadığı ağır sıkıntılar-
dan, zorluklardan çıkarmanın, bir yandan 
da çocuklarımıza yepyeni, aydınlık bir 
gelecek inşa etmenin mücadelesini veri-
yoruz. Bu mücadeleyi milletimizle el ele, 
gönül gönüle vererek, bu ülkenin gelecek 
hedeflerine kilitlenerek yürütüyoruz. AK 
Parti’nin tek gündemi budur, milletimizin 
de temel beklentisi bu noktadadır. Geçen 
zaman zarfında bir hususu çok açık ve net 
olarak müşahede ettik: Türkiye’nin nab-
zını Ankara’da oturarak tutmanın imkanı 
yoktur. Türkiye’nin gelecek heyecanını, ço-
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cuklarımızın taze umutlarını, insanımızın 
üretim azmini Ankara’da oturup sağır ko-
ridorların, aşılmaz duvarların, kapalı kapı-
ların ardından duymak mümkün değildir.

Ankara’da felaket senaryoları yazmayı, 
boş vehimler üretmeyi, düz giden işleri 
sekteye uğratmayı kendine iş edinmiş 
olanlar var. Eğer kendinizi bu atalete tes-
lim ederseniz, Türkiye’nin nasıl bir azim 
ve heyecanla geleceğe doğru ilerlemekte 
olduğunu asla bilemezsiniz. Bu ülkenin 
bütün şehirlerinde, bütün ilçelerinde, bü-
tün köylerinde artık büyüklüğüne yakışan 
bir ülke olmanın umudu, hayali yeşermiş 
durumdadır. Bu dinamizmi, bu atılım he-
yecanını, milletimizin yediden yetmişe her 
ferdinin aynı kararlılıkla sahiplendiği bu 
varoluş iradesini görmek için Türkiye ile 
kucaklaşmanız, halleşmeniz gerekir.

Değerli arkadaşlarım...

Hükümet olduğumuz ilk günlerden bu-
günlere milletimizle muhabbetimizi gev-
şetmemeye, muhabbetimizi soğutmama-
ya, bağlantımızı koparmamaya özellikle 
dikkat ettik, hassasiyet gösterdik. Biz siya-
setini millete dayatanlardan değiliz. Biz si-
yasetini milletin doğrularından çıkarmaya 
gayret eden bir çizgiyi temsil ediyoruz. Do-
layısıyla bizim milletimizden ayrı düşme-
miz de, ayrı düşünmemiz de söz konusu 
değildir. Bakınız son bir ayda ülkemizin 
yoğun siyasi gündemine rağmen yine bir 
çok ilimize, bölgemize giderek vatandaş-
larımızla kucaklaşmayı, onların dertlerini, 
fikirlerini dinlemeyi ihmal etmedik. Bazı-
larının buna bir türlü vakit bulamamaları 

kendi yanlışlarıdır, bizim doğrumuz halkı-
mızla irtibatı, ünsiyeti, muhabbeti asla ve 
asla koparmamaktır. 

Geçtiğimiz bir ay içinde çeşitli vesilelerle 
Türkiye’nin batısından doğusuna, kuze-
yinden güneyine bir çok ilimizi dolaştık, 
insanımızla kucaklaştık, dertlerini, dinle-
dik. Uşak’ta, İzmir’de, Manisa’da, Siirt’te, 
Batman’da, Şanlıurfa’da, Mardin’de, 
Giresun’da, Edirne’de, Yalova’da, Malatya’da, 
Bursa’da, Trabzon’da, Erzurum’da milletimi-
zin gelişme heyecanının, medeniyet aşkının 
ne kadar canlı olduğunu gördük, mutlu 
olduk. İnsanlarımızın Türkiye’yi neyin fela-
kete sürükleyeceğini, neyin kurtuluşa erdire-
ceği noktasında fevkalade bilinçli olduğunu 
bir kere daha müşahede ettik.

Türkiye’yi doğru okuyamayan, doğru de-
ğerlendiremeyenlerin bundan daha iki gün 
önce bizimle birlikte olmalarını, Malatya 
meydanını dolduran insanımızın gelecek 
heyecanına tanık olmalarını isterdim. Gen-
ci yaşlısı, kadını erkeği, şehirlisi köylüsü, iş-
çisi memuru hepsi oradaydı ve Türkiye’nin 
aydınlık geleceğe yaptığı yürüyüşün geri 
dönülmez yol olduğunu haykırıyordu. Biz 
gittiğimiz her yerde bu coşkuyu, bu heyeca-
nı, bu umudu, bu azim ve kararlılığı bire bir 
yaşıyoruz. Bu ülke kayıp yıllarını, boşa har-
canmış zamanını geri kazanmakta kararlı-
dır. Bu ülke demokrasi ve adaletle, huzur ve 
istikrarla, birlik ve beraberlikle büyümekte 
kararlıdır. Milletimiz de bize inanıyor, 
güveniyor, bizim bu ülkeye hizmet etmek 
dışında bir muradımız olmadığını, olama-
yacağını da gayet iyi biliyor.
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Değerli arkadaşlarım…

Her zaman söyledim, söylemeye de devam 
ediyorum. Bizim önceliğimiz ekonomi. 
Bizim önceliğimiz demokrasi. Bizim ön-
celiğimiz bir bütün olarak Türkiye’nin hu-
kukudur. Bizim önceliğimiz, milletimizin 
sofrasındaki ekmeğini büyütmektir. Bizim 
önceliğimiz, Türkiye’nin, başta işsizlik ve 
yoksulluk olmak üzere kronik sorunlarını 
tek tek çözmektir. Hamdolsun AK Parti, ge-
ride bıraktığımız 5 buçuk yılda bu hedefe 
yönelik tarihi başarılar elde etti ve etmeye 
de devam ediyor. Şimdi, bir hususun özel-
likle altını çizmek istiyorum: AK Parti’nin 
ekonomide sağladığı dönüşüm, asla ve 
asla gelip geçici, göstermelik, saman alevi 
gibi yanıp sönen bir değişim değildir.

Burası çok önemli. 2003 yılında, 2004 
yılında, Türkiye’nin ekonomik göster-
geleri rekor seviyelerde çıktığında, bazı 
çevreler bu başarıya kulp takmanın çabası 
içindeydiler. Bazıları, eski alışkanlıkların-
dan hareketle, bu başarıların gelip geçici 
olduğunu savundular. Türkiye’nin eko-
nomik krizden yeni çıktığını, bu nedenle 
göstergelerin iyiye gittiğini iddia ettiler, 
uluslararası konjonktürü bahane ettiler. 
Bu başarıların, ehil ellerdeki bir idarenin 
milletiyle birlikte verdiği mücadelenin 
eseri olduğunu söylemeye dilleri varmadı.

Herkes şunu görmelidir: 2002 sonundan 
itibaren Türkiye ekonomisi çok köklü, 
çok sağlam ve çok sağlıklı bir dönüşüm 
yaşamıştır. Yıllarca yapılamayan reformla-
rı yaptık. Finansal sektörde, mali alanda, 
para politikalarında, makro ve mikro alan-

larda on yıllardır atılamayan adımları ce-
saretle attık. Bakınız, şuraya lütfen dikkat 
ediniz. Sadece 1980 sonrasını söylüyorum. 
1980’de ekonomik kriz ve 24 Ocak karar-
ları. 1986’da ekonomik kriz. 1988-1989’da 
kriz. 1991’de yine kriz. 1994’te kriz ve 5 
Nisan kararları. 1998-99’da kriz ve 2001 
krizi, diğer adıyla büyük çöküş. Her 2 
yılda, 3 yılda bir Türkiye ekonomik krize 
girmiş. Her 2 yılda, 3 yılda bir Türkiye’nin 
dengeleri alt üst olmuş. Türkiye her krizde 
biraz daha yoksullaşmış, işsiz sayısı biraz 
daha artmış, gelir dağılımındaki eşitsizlik 
biraz daha açılmış.

Dikkat ediniz, ortada çok açık, çok aleni 
bir kısır döngü var. Bu kısırdöngüden 
çıkış nasıl olur? Bunun da cevapları belli. 
Demokrasiyi güçlendireceksiniz. İnsan 
hak ve özgürlüklerini genişleteceksiniz. 
Türkiye’ye istikrarı hakim kılacak, bunu 
muhafaza edeceksiniz. Türkiye’nin dış 
ticaretini artırmak için gereken temasları 
yapacak, diplomatik açılımları gerçekleşti-
receksiniz. Ekonominin acil ihtiyaç duydu-
ğu reformları yapacaksınız. Cesur adımlar 
atacaksınız, kararlı adımlar atacaksınız. 
Biz işte bunları yaptık. 

Ama bizden öncekiler bunu yapmadılar, 
yapamadılar. Kriz ve kaos üreterek siyaseti 
tanzim etme alışkanlığından kurtulamadı-
lar. Bu millete çok ağır bedeller ödetmek 
pahasına gereken reformları gerçekleş-
tirmediler, gerçekleştiremediler. Her bir 
ekonomik krizde, milletin sofrasındaki 
ekmeği küçülttüler, haklarını geri aldılar, 
emeğini ziyan ettiler ve bütün bunlardan 
önemlisi, milleti karamsar, milleti umut-
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suz hale getirdiler. Şimdi AK Parti bu kısır-
döngüyü kırdığı için feryat figan ediyorlar.

Değerli arkadaşlarım…

Türkiye’nin bugün geldiği nokta, sadece 
rakamlarla izah edilebilecek bir nokta 
değildir. Bunu da defalarca ifade ettim. 
Demokrasi son derece önemli. İstikrar 
çok önemli. Güven çok önemli. Dünyaya 
açılmak, dünyayı takip etmek, rekabette 
ayakta kalabilmek çok önemli. İçerde 
güçlü olmak için, güçlü bir ekonomi için, 
dışarıda da güçlü olmak, itibarlı olmak çok 
önemli. Bunu hiç kimse görmezden gele-
mez. Demokrasiye giriş dersinde sürekli 
bütünlemeye kalarak Türkiye güçlü bir 
ekonomi olamaz. İşte biraz önce krizleri 
saydım size. İçine kapanan, içine kapan-
mış Türkiye’nin krizleridir bunlar. Demok-
rasi dersinden sınıfta kalan Türkiye’nin 
krizleridir bunlar.

Baştan beri söylediğimiz bir şey var; diyoruz 
ki ekonomi, demokrasiden, özgürlüklerden, 
hukuktan soyutlanamaz. Demokrasi olma-
dan, hukukun üstünlüğü sağlanmadan, 
hukukun evrensel ilkeleri hayata geçiril-
meden ekonomik gelişme de olmaz. Esasen 
milletimiz de bu durumun farkındadır. 22 
Temmuz seçimlerini bu minvalde okumak 
gerekir; milletimiz, ekmeğiyle özgürlüğü 
arasındaki bağın şuurunda olarak tercihini 
yapmıştır. Millet, özgürlüklerdeki geniş-
lemenin ekonomik refahını da artırdığını 
bilerek karar vermiştir.

Demokrasi konusundaki kıstaslarımız ye-
rel değil, evrensel kıstaslardır. Avrupa Bir-

liği hedefinin bizim açımızdan en önemli 
yanı, bu evrensel kıstaslara ulaşmamızı 
sağlayacak bir yol haritası sunmasıdır. Do-
layısıyla bizim Avrupa Birliği hedefinde 
zafiyet göstermemiz asla söz konusu 
olamaz. Türkiye için demokrasinin evren-
sel standartlarına ulaşmak, tam üyelik 
hedefinin de üzerindedir. Bundan sonra 
yaşayacağımız süreç, hükümetimizin Av-
rupa Birliği hedefindeki kararlılığını bir 
kez daha gösterecektir. Nitekim, Türk de-
mokrasisi açısından artık bir ayak bağına 
dönüşmüş olan ve hukukun genel ilkeleri 
bakımından tartışmalı sonuçlara yol açan 
Türk Ceza Kanunu’nun 301. maddesin-
de gerekli değişiklikleri yapma yönünde 
adım atmış bulunuyoruz. Bunu, Türk 
demokrasisini daha da ileriye taşıyacak 
başka adımlar seri bir şekilde izleyecektir.

Değerli arkadaşlar… 

Dün, partimizin MKYK toplantısında 
partimizin karşı karşıya bulunduğu ‘ka-
patma davası’ ile ilgili geniş kapsamlı 
değerlendirmelerde bulunduk. Bu önemli 
toplantıda kendi geleceğimizi değil, Türk 
demokrasisinin geleceğini, ülkemizin 
geleceğini konuştuk. Toplantımızda, bu 
sürecin ortaya çıkarabileceği belirsizlikler 
ve kamuoyunda oluşan kaygılar da çok 
boyutlu olarak ele alındı. Mahkeme süreci 
hiç şüphe yok ki, kendi doğal mecrasında 
ilerleyecektir. Arkadaşlarımız bu konuda 
gereken çalışmaları başlatmıştır. Ancak 
bu sürecin, ülkemiz ve milletimiz için çok 
ağır bazı siyasi ve ekonomik sonuçlara 
yol açacağını da görmezden gelemeyiz. 
Merkez Karar ve Yönetim Kurulumuz bu 
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sürecin ortaya çıkarabileceği siyasi ve eko-
nomik bedelleri milletimize ödetmemek 
hususunda kararlılığını ortaya koymuş-
tur. Milletimiz adına bu süreci yönetme 
sorumluluğu siyaset kurumuna aittir. Bu 
sürecin olumsuz sonuçlarıyla karşı kar-
şıya kalacak olan milletimizin siyasetten 
beklentilerinin bu yönde olduğu açıktır. 
Buradaki esas mesele, davanın seyrinden 
ve neticesinden bağımsız olarak, bu süreç 
içinde siyasetin sorun çözme kapasitesini 
muhafaza edebilmesidir. Kamuoyumuzun 
talebi de bu doğrultudadır. 

Siyaset kurumu, varlık sebebi olan bu 
sorumluluğu üstlenmekten kaçamaz, kaç-
mamalıdır. Kaldı ki; ülkemiz ve milletimiz 
için ağır kayıplara yol açabilecek, siyasi ve 
ekonomik istikrarın bozulması, birlik ve 
bütünlüğümüzün zaafa uğramasıyla so-
nuçlanabilecek böyle bir sürece siyaset ku-
rumunun kayıtsız kalması düşünülemez. 
Biz AK Parti olarak, sorumluluğumuzun 
idraki içinde, üzerimize düşeni yapmakta 
kararlıyız. Hukuk sistemimizin de, demok-
rasimizin de bu süreçten daha da güçlene-
rek çıkması için, demokratik siyaset içinde 
çözüm arayışımız devam edecektir. Ülke 
ve millet menfaatleri sözkonusu olduğun-
da diğer siyasi partilerin de çözüm için 
mutabakat zemininde buluşacağını umu-
yoruz. Demokratik siyaseti, çare kapısı 
olarak açık tutmak mecburiyetinde oldu-
ğumuzu bilhassa vurgulamak istiyorum. 
Bu inanç ile sözlerime son verirken, sizleri 
saygıyla selamlıyorum.
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Sevgili gençler, değerli arkadaşlarım… Siz-
leri en kalbi duygularımla selamlıyorum. 
Gençlik kollarımızın bu muhteşem kong-
resinin parti teşkilatımıza ve Türkiye’ye 
hayırlı olmasını diliyorum. Sözlerime 
başlarken siz sevgili gençlerimizi yürekten 
tebrik ediyorum. Türkiye’nin siyasetine 

yaptığınız katkılardan dolayı sizleri canı 
gönülden kutluyorum. Biliyorum ki, sizler 
milyonları temsilen buradasınız. Biliyo-
rum ki, 81 vilayetimizi temsilen yürekle-
rinizi, akıllarınızı, gönüllerinizi bir araya 
getirdiniz. Dolayısıyla sizlerin şahsında 
bütün şehirlerimizi, bütün ilçelerimizi, 

AK Parti Gençlik Kolları 
2. Olağan Kongresi

Ankara | 13 Nisan 2008
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bütün belde ve köylerimizi sevgiyle, mu-
habbetle selamlıyorum. 

Siz, Türkiye’nin hem aklı, hem vicdanısı-
nız. Sizin heyecanınızı paylaşmak, sizinle 
birlikte olmak, sizinle aynı ufka birlikte 
koşmak benim için her zaman mutlulukla-
rın en büyüğüdür. Zira siz, bugünümüzün 
ve yarınlarımızın teminatısınız. Zira siz, 
Türkiye aşkını yüreklerinde hisseden, akıl-
la duyguyu birleştiren nesillersiniz. 

Türkiye’nin her köşesinde sizin kabaran 
yüreklerinize eşlik etmek, sizin sevgi dolu 
coşkunuza ortak olmak, benim için en 
büyük heyecan kaynağı oldu. Ankara’da, 
Mardin’de, Batman’da, Edirne’de, Antalya’da 
Malatya’da, Gaziantep’te, Çanakkale’de 
siz sevgili gençler sadece salonları değil, 
meydanları da yüreklerinizle, akıllarınızla 
doldurdunuz. Siz, siyasete sahip çıkarak 
ülkenizin kaderine sahip çıktınız, milletin 
iradesine sahip çıktınız, demokrasiye, adalet 
ve kalkınma iradesine, AK Parti’ye sahip çık-
tınız. Siz, 22 Temmuz’da bütün ayrılık gay-
rılıkları, bütün farklılıkları bertaraf ettiniz. 
Türkiye’nin birlik ve beraberlik iradesine 
güç ve kuvvet verdiniz. Sağ olun, var olun.

Bu ülke bir daha karanlığa gömülmeyecek. 
Bir daha sizin gözünüzdeki ışık, yüzünüz-
deki aydınlık sönmeyecek. Çünkü siz, AK 
Parti’nin birlik siyasetine gönül vererek 70 
milyonun derdini dert edinen bir gençliksi-
niz. Kimin derdi varsa onun yanındasınız, 
kimin meselesi varsa onunla birliktesiniz. 
Sizin bahar tazeliğindeki kalplerinize kim-
se ama kimse fitne tohumu ekemez. Sizin 
aydınlık ufkunuzu kimse kör ideolojilerle 

karartamaz. Siz, milletinizin değerleriyle, 
Anadolu’nun bütün türküleriyle, bütün 
renk ve desenleriyle, bin bir meşakkatle 
kurulan Cumhuriyetimiz’in bütün kaza-
nımlarıyla barışık yaşayan bir nesilsiniz. 
Tarihe, kültüre, hikmete, irfana, bilgiye su-
samış, milletin susuzluğunu da gidermeye 
çalışan modern Türkiye Cumhuriyeti’nin 
evlatlarısınız. Yarınki Türkiye, inanıyorum 
ki, en ücra köyüne kadar sizin gözünüz-
deki ışıkla, sizin bilgi birikimlerinizle, 
sizin Türkiye sevdanızla aydınlanacaktır. 
Türkiye’ye çok büyük hizmetlerde buluna-
cağınıza dair size sonuna kadar inanıyo-
rum, sonuna kadar güveniyorum.

Sevgili gençler…

Hukuk sistemimiz, demokrasimiz adına 
önemli bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte 
kim ne söylüyor, ne yapıyor, nasıl bir duruş 
sergiliyor, lütfen dikkatle izleyin. Demokra-
tik siyasi hayatımızın temel bir unsuru olan 
ana muhalefet partisine de iyi bakın. Sayın 
Baykal’ın son zamanlarda söylediklerini iz-
leyin bakın, ne diyor? “Laikliği milleti oyuy-
la getirmedik” diyor. Cumhuriyeti de, devle-
ti de, demokrasiyi de CHP kurdu, diyor. Bir 
defa devleti de, Cumhuriyeti de Atatürk’ün 
liderliğinde milletimiz kurmuştur Sayın 
Baykal. Cumhuriyetimiz’in gücü ve anlamı 
da milli iradenin ürünü olmasındandır. 
Hem Sayın Baykal’ın bilmediği bir şey var: 
Devletin partisi olmaz, milletin partisi olur. 
Millet herşeyin başıdır, merkezidir, temeli-
dir. Laiklik meselesine gelince... Baykal mil-
lete güvenmediğini, millete rağmen siyaset 
yaptığını bu sözleriyle bir kez daha ortaya 
koymaktadır, itiraf etmektedir. 
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Açık söylüyorum: Laiklik yüce meclisin 
iradesiyle ve milletimize benimsetilerek 
anayasaya girmiştir. Yoksa CHP’nin da-
yatmasıyla değil. Bugün de milletimizin 
kahir ekseriyeti, laik devlet düzeninden 
yanadır. Demokratik, laik, sosyal bir hukuk 
devleti olarak Cumhuriyetimiz’in temel 
niteliklerini benimsemiştir. Atatürk’ün 
ve Cumhuriyetimiz’in en önemli başa-
rısı da budur. Aksi takdirde 84 yıllık 
Cumhuriyetimiz’in birikimine de, Atatürk’e 
de, laikliğe de, meclis iradesine de, milleti-
mize de büyük haksızlık yapmış oluruz.

Milletimizin laiklikle bir problemi yok, 
Baykal’ın dayatmacı anlayışıyla problemi 
var. Milletimiz, cumhuriyetimizin her de-
ğerini aynı samimiyetle sahiplenmektedir. 
Ama birilerinin milletimizin kabulleriyle, 
milli iradeyle, demokrasiyle problemi 
olabilir. Bu ise beyhude bir çabadır. Mille-
timiz, laikliğe de, demokrasiye de, hukuk 
devleti anlayışına da sahip çıkmasını bilir. 
Türkiye’de laikliğin oylanmasını isteyen 
yoktur, buna ihtiyaç da yoktur. Çünkü 
Sayın Baykal ve zihniyetinden başka mille-
timizin laiklikten yana olduğu konusunda 
kimsenin bir şüphesi yoktur. Baykal artık 
Atatürk’ün arkasına saklanıp siyaset yap-
mayı bırakmalı. Vefatından hemen sonra 
paradan puldan resmini biz mi kaldırdık?

Değerli kardeşlerim…

Bir büyüğünüz olarak hissiyatımı sizlerle 
paylaşmak istiyorum. İlk gençlik yılla-
rımdan itibaren siyasetin içinde oldum. 
Ülkemin kaderi ile ilgilenmek kaderim 
oldu. Sürekli mukayeseler yaptım, sürekli 

sorguladım, yenilenmeye, değişime büyük 
önem verdim. Öğrenme sürecinin sonu 
olmadığına inandım. Türkiye’nin büyüme 
heyecanını, kalkınma azmini her zaman 
yüreğimde hissetmeye çalıştım. Çok şü-
kür ki, ülkeme hizmet etme heyecanımı 
yitirmedim, bu millete hizmet etmeyi en 
büyük mesele olarak gördüm.

Bütün siyasi hayatımda şunu gördüm: 
Milletin derdiyle dertlenmekten, milletin 
hizmetinde olmaktan daha anlamlı bir ma-
kam yok. Milletin sevgisini, hayır duasını 
almaktan daha büyük bir ödül yok. Bugün 
sizinle birlikte olmak, bu hizmet yolculu-
ğunda sizlerle birlikte yol yürümek, sizin 
heyecanınıza şahit olmak yüreğimi kabar-
tıyor, heyecanıma heyecan katıyor. Bu mil-
letin evlatları, bu ülkenin gençleri olarak 
sizler tam bir emniyet ve güven duygusu 
içinde olun. Ümidiniz, aşkınız, azminiz hiç 
eksilmesin.

Her gün biraz daha genişleyen, her gün 
biraz daha aydınlanan bu yolu ileride daha 
çok genişletecek, daha çok aydınlatacak-
sınız. Hayatımızın her nefesini ülkemiz 
için, milletimiz için, insanlığa hizmet için 
harcayacağız. Gençlik heyecanlarımız asla 
yanlış yapmamıza, hukuk ve hakkaniyet-
ten sapmamıza izin vermeyecek. Bu ülke, 
bu devlet, bu millet tarihiyle, coğrafyasıy-
la, kültürüyle, insanıyla, Cumhuriyeti’yle, 
demokrasisiyle bizim. “Biz kaç kişiyiz” 
diye hiçbir zaman sormadık, hiçbir zaman 
böyle marjinal, böyle ayrımcı bir soru 
sormayız. Zira biz, 70 milyonuz. Evet biz, 
“Biz, 70 milyonuz” diyemeyenlerin siyaset 
tarzlarıyla aynı siyaseti yapmıyoruz. 70 
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milyon olarak, bu ülkenin bütün vatandaş-
ları olarak, bir ve bütün olarak insanımızı 
kucaklıyoruz. Bu vatan bizim, bu ülke bi-
zim, bu devlet bizim, hepimizin. İstisnasız 
bütün vatandaşlarımızdan, bütün gençle-
rimizden isteğimiz bu bilinci savunmak, 
bu bilinci geliştirmektir. Bu anlayışla, bu 
inançla ülkemize hizmet edeceğiz.

Evet, AK Parti’nin siyaset felsefesi 70 milyo-
nun birlik ruhunu korumak, bu birlik ruhu-
nu geliştirmektir. Bunun için diyoruz ki, 81 
vilayetin 80’inde milletvekili çıkarmamız 
Türk siyaset tarihinin, demokrasi tarihimi-
zin en önemli, evet en önemli gelişmesidir. 
Demokrasinin kökleşmesinin, sahiplenil-
mesinin bu olaydan daha önemli bir göster-
gesi yoktur. AK Parti siyaseti, Türkiye’nin 
birlik ve bütünlüğünün yegane teminatıdır. 
AK parti olarak biz, sokaktaki her iki insan-
dan birinin oyunu aldık ama, oyunu alma-
dıklarımızın emanetini emanetimiz bildik. 
Siyasetimizin özü bu sorumluluğu daima 
en üst düzeyde hissetmektir.

Değerli arkadaşlar, sevgili gençler... 

Biz Cumhuriyetimiz’in hiçbir değerini 
yekdiğeriyle kıyaslayan bir siyaset anlayışı 
içinde olmadık, olmayacağız. Biz, “De-
mokratik, Laik, Sosyal bir Hukuk Devleti” 
olan Cumhuriyetimiz’in bütün değerle-
rinin birbirinin tamamlayıcısı olduğu-
nu düşünüyoruz. Klikçi siyasetçiler ise 
Cumhuriyet’in değerlerini, Cumhuriyet’in 
temel sütunlarını birbirinin alternatifi gibi 
sunuyorlar. Cumhuriyet’in değerlerini, 
temellerini karşı karşıya getirenler devlet 
için de millet için de ayrıştırıcı bir siyaset 

yürütüyorlar. Onlar, 70 milyon diyemedik-
leri için, sadece ayrışma ekseninde, sadece 
ihtilaf ekseninde, sadece çatışma eksenin-
de siyaset yapabileceklerini düşünüyorlar. 
Türkiye’yi kutuplaştırarak insanları etraf-
larında toplayabileceklerini, yeniden güç 
kazanabileceklerini zannediyorlar. Bizi de 
çatışmanın bir tarafı gibi göstermeye çalı-
şıyorlar ama, biz onların çekmek istedikle-
ri mindere gelmeyeceğiz. Onların güreştiği 
siyaset minderinden Türkiye çok çekti. 
Biz, birlik ve beraberlikten zerre kadar geri 
adım atmayacağız. Biz, kendi siyasi çıkar-
larımızı hiçbir zaman Türkiye’nin çıkar-
larının üzerinde değerlendirmeyeceğiz. 
Cumhuriyetimizin 100. yıl hedeflerinden 
zerre kadar geri adım atmayacağız. Bugü-
ne kadar ne yaptıysak Türkiye’nin muasır 
medeniyet hedefleri için yaptık, bundan 
sonra da bu istikamette yürüyeceğiz.

İktidarımızın ilk döneminde, Türkiye’de 
birçok köklü sorunu çözdük, bazılarının 
hayal edemeyeceği işleri gerçekleştirdik. Bu 
değişikliğe en iyi şahit olan gençlerimizdir, 
sizlersiniz. Çünkü sizler, hayata siyasetin 
demode kalıplarıyla, dar ideolojik gözlük-
lerle bakmıyorsunuz. Çünkü sizler, yeni 
dünyanın umut ve heyecanlarını, imkan 
ve kaynaklarını biliyorsunuz. Biliyorum ki, 
siz sevgili gençler, sizin hızınıza yetişecek, 
hayallerinize ortak olacak, hayallerinizi 
gerçekleştirmeyi mümkün kılacak bir anla-
yıştan yanasınız. Siz gençler, aidiyetiyle her 
yönden gurur duyacağınız bir Türkiye isti-
yorsunuz. Siz gençler, ekonomik gücüyle, 
demokrasisiyle, hukuk devletiyle dünyada 
saygınlığı daha fazla olan bir Türkiye’den 
yanasınız. Siz gençler, şiddeti, öfkeyi red-
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dediyor, aklın yolunda, bilimin yolunda 
ilerliyorsunuz. Yarınlara emniyet ve güven 
içinde yürümek, engellere takılmadan koş-
mak istiyorsunuz. Allah’a şükür ki, bu koşu-
da beraberiz. Yüreklerinizde biriktirdiğiniz 
coşkuyu, özlemi paylaşmak için buradayız, 
aranızdayız, yanınızdayız.

Sevgili gençler…

Türkiye genç bir ülkedir. Nüfusu gençtir. 
Türkiye nüfusunun yarısı 28 yaşın al-
tındadır. Bu gençlik bize göre ülkemizin 
en büyük dinamiği, en büyük imkanıdır. 
Cumhuriyet’e sadakatle sahip çıkacak, 
laikliğe, demokrasiye sahip çıkacak, mil-
letimizin birlik ve beraberliğine sahip 
çıkacak, evrensel insani değerlere sahip 
çıkacak gençlerimizin çağın bilgisiyle do-
nanması şarttır.

Cumhuriyetimiz’in kurucusu Gazi Musta-
fa Kemal’in işaret ettiği gibi istiklale sahip 
çıkacak olan gençliğimizin istikbalimize 
sahip çıkması için muhakkak en iyi biçim-
de eğitilmesi gerekir. Üniversitelerimiz, li-
selerimiz, ilkokullarımız dünya ile rekabet 
edebilecek bir donanıma sahip olmalıdır. 
Türkiye’nin kalkınması için eğitime ver-
diğimiz önemi en üst düzeye çıkarmamız 
bu yüzdendir. Eğitime yüzde yüz destek 
kampanyası ile hükümetimiz 2.5 milyar 
YTL’yi eğitim hizmetlerine tahsis etti. 
Beş yılda Milli Eğitim camiasına 268 bin 
istihdam sağladık. Ülkemizin her köşesin-
de, Hakkari’den İstanbul’a kadar tam 115 
bin derslik yaptık. Okullarımıza 555 bin 
bilgisayar gönderdik ve bütün okullarımız 
bilgisayara, internet erişimine kavuştu. 

Biliyorsunuz, bizim nesillerimiz büyük 
mahrumiyetler içinde büyümüştür. Biz-
den önceki nesiller çok daha meşakkatli, 
çok daha zor günler gördüler. Okul yılları-
mızda arkadaşından ders kitabını ödünç 
alamadığı için ödevini yapamayan nice 
örnekler gördük. Yatılı okullar, yurtlar 
olmasa okula gidecek imkanlardan mah-
rum kalan nice gençler gördük. Allah’a 
şükür ki, şimdi geçmişle mukayese edile-
meyecek durumdayız. Her anlamda mesa-
fe alıyoruz. Artık bu milletin çocuklarının 
derdini dert edinen bir parti var iktidar-
da. Artık ilköğretim ve ortaöğretimdeki 
yaklaşık 15 milyon çocuğumuzun bütün 
ders kitapları ücretsiz olarak karşılanıyor. 
Biz, istedik ki, hiçbir evladımız ders ki-
tabından mahrum kalmasın. Öğrencinin 
fakiri-zengini olmaz dedik ve üniversite-
deki 1 milyon 48 bin öğrenciye burs ve 
kredi imkanı sağladık.

İlk kez bizim dönemimizde eğitimin büt-
çeden aldığı pay en yüksek kalem olmuş-
tur. Bunu 2008 yılında da devam ettirdik. 
2008 bütçesinde eğitime ayrılan payı, 
2002’ye göre tam yüzde 207 oranında ar-
tırdık. Ülkemize önce 40 tane üniversite 
kazandırdık. Son olarak 9 yeni üniversite 
açtık ve üniversitesiz şehrimiz kalmadı. 
5 yılda 2.5 milyon gencimize istihdam 
kapıları açtık. Bütün bunlar yeter mi? 
Hayır yetmez. Çok daha ileri kazanımlar, 
çok daha ileri imkanlar sağlayacağız. 
Çalışarak, üreterek, alınteri dökerek, ko-
şarak. Çünkü bize göre sizin geleceğiniz 
Türkiye’nin geleceğidir. 
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Değerli arkadaşlar…

Ekonomik göstergelere, istatistiklere ba-
kacak olursak, bizim dönemimizle daha 
önceki dönemleri kıyaslayacak olursak, 
başarımız apaçık bir şekilde ortadadır. 
Ancak, burada çok önemli bir noktaya 
dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Bizim 
gerçekleştirdiklerimiz, rakamların, gra-
fiklerin, istatistiklerin çok daha ötesin-
dedir. Çünkü AK Parti iktidarı, bu ülkede 
insanlarımızın gelecek tasavvurlarını 
değiştirmiştir. Hayal kırıklığı ve karam-
sarlık, yerini umuda ve heyecana bırak-
mıştır. Hani hep ekonomide önceliğimiz 
güven ve istikrar ortamını oluşturmaktır 
diyoruz ya, işte o güven ve istikrar sadece 
ekonomik çevreler için değil, insanlarımı-
zın zihinleri, hayata bakışları ve gelecek 
tasavvurları için asıl önemini taşıyor. Bu 
gelişmelerin bizi ne kadar sevindirdiğini, 
çalışma ve başarma azmimizi ne derece 
artırdığını kelimelerle ifade etmek müm-
kün değil. En çok da gençlerimiz için, 
sizler için seviniyoruz. Çünkü bizim ik-
tidarımıza kadar kırılan hayaller, en çok 
gençlerimizin hayalleriydi. Türkiye’nin 
gençlerinin kendi ülkelerinden umudu 
kesmeleri, bu ülkenin geleceği için he-
yecanlarını kaybetmeleri bizim için en 
büyük üzüntü sebebiydi. Çok şükür, genç-
lerimiz artık ülkelerini daha çok seviyor-
lar, geleceğe dair güzel umutlar, hedefler 
taşıyorlar. İnanıyorum ki sizlerdeki bu 
umut, ülkemizi, sahip olduğumuz büyük 
potansiyele, tarihi birikime yaraşır nokta-
lara hızla taşıyacaktır.

Sevgili gençler… 

Sizler bu ülkenin geleceği, bu ülkenin 
umudusunuz. Bizim bütün gayretimiz, 
sizlere bugünkünden daha çok daha ileri, 
çok daha güçlü, çok daha mutlu bir Tür-
kiye bırakabilmek içindir. Kendine gü-
venen bir Türkiye için, kendine güvenen 
ama gurur ve atalet tuzağına da düşme-
yen bir millete, bir gençliğe ihtiyacımız 
var. Bizim bu çabamıza ortak olduğunuz 
için size yeniden teşekkür ediyorum. 
İnanıyorum ki, gelecekte bu ülkeye, bu 
millete bizlerden çok daha başarılı hiz-
metlerde bulunacaksınız. Ülkemizin ve 
milletimizin dertleriyle ilgilenmenizi, iyi 
yetişmenizi, çağın gerektirdiği birikim 
ve donanıma sahip olmanızı ve bu ülkeye 
büyük bir aşkla hizmet etmenizi istiyo-
ruz. Barışa, kardeşliğe, demokrasiye, insa-
ni evrensel değerlere daima bağlı kalma-
nızı, adalet ve kalkınma çizgisinden taviz 
vermemenizi istiyoruz. Hepinize en kalbi 
duygularımla sevgi ve saygılarımı sunu-
yorum. Kongreniz hayırlı olsun. Bahtınız 
açık olsun. Allah’a emanet olun. 
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Sevgili AK Partililer, değerli hanımefendi-
ler, değerli kardeşlerim... Sizleri en kalbi 
duygularımla selamlıyorum. AK Parti’ye 
yakışan, İstanbul’a yakışan, Türk siyasetine 
yakışan bu güzel kongrede aranızda olmak-
tan duyduğum memnuniyeti ifade ediyor, 
kongremizin hayırlı olmasını diliyorum.

Bu salonda Cumhuriyet değerlerini bir 
bütün olarak sahiplenen, demokrasiye, hu-
kuka, adalete gönülden bağlı, ülkesini mu-
asır medeniyet seviyesinin üstüne çıkarma 
azminde ve heyecanında bir topluluk 
görüyorum. Millet iradesini siyasetinin 
merkezine yerleştiren, millete hizmeti en 

AK Parti Il Kadın Kolları  
2. Olağan Kongresi

İstanbul | 20 Nisan 2008
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büyük onur kabul eden, bu yolda aşk ve he-
yecanla yürüyen bir topluluk görüyorum. 
Ama bunun da ötesinde bütün renkleri, 
zenginlikleri, değerleri ve fikirleriyle bir 
bütün olarak yetmiş milyon insanımızı gö-
rüyorum. Bizim siyasetten muradımız da-
ima milletimizin bütün hassasiyetlerinin, 
bütün beklentilerinin, bütün farklılıkla-
rının temsil edilmesi, yaşaması, gelişmesi 
olmuştur. 

Türkiye’nin meselelerini bildiğimiz için, 
bu meselelerle yüzleşme cesaretine, bu 
güçlükleri aşma azmine sahip olduğumu-
za inandığımız için buradayız. Bu ülkenin 
kifayetsiz, ihmalkar, milletten ayrı düşü-
nen, millete uzak, millete sağır, milletin 
hissiyatından ayrı düşmüş siyasetçilere, 
siyasi anlayışlara layık olmadığına inandı-
ğımız için buradayız. İktidarın halka hiz-
met demek olduğunu, demokrasinin milli 
iradeye dayanmak demek olduğunu, siya-
setin ancak millet için yapıldığını herkese 
göstermek için buradayız. Daha güçlü, 
daha mutlu, daha müreffeh, daha aydınlık, 
bu milletin tarihi büyüklüğüne yakışır bir 
Türkiye ideali için buradayız. Kadınımızla 
erkeğimizle, gencimizle yaşlımızla, yetmiş 
milyon insanımızla bu medeniyet yürü-
yüşünde aynı duyguda, aynı heyecanda 
buluşuyoruz.

Şunu herkes anlamalı ve bilmeli: AK Parti 
millete hizmet yolunun yolcusudur. AK 
Parti, Türkiye’yi muasır medeniyet sevi-
yesinin üzerine çıkarma yolunun yolcu-
sudur. AK Parti Türkiye’yi, kalkındırma, 
büyütme, özgürleştirme yolunun yolcu-
sudur. Biz, bu yolda milletimizle birlikte 

yürüyoruz. Çok şükür bugüne kadar hiç 
yalnız yürümedik, bundan sonra da yalnız 
yürümeyeceğiz. Bu yolda hiç durmadık, 
hiç üşenmedik, hiç yorulmadık. Uzun ince 
bu yolda aynı aşkla, aynı heyecanla, aynı 
kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz.

Değerli arkadaşlar...

Türkiye’de maalesef demokrasiyi, millet 
iradesini tam olarak içine sindiremeyen, 
hazmedemeyenler var. ‘Egemenlik kayıtsız 
şartsız milletindir’ sözünü, özde sahip-
lenmekte zorluk çekenler var. Çok partili 
hayata geçeli çok oldu ama hala bazıları 
çok partili bir sisteme, çok partili bir de-
mokratik hayata ayak uydurmakta zorluk 
çekiyor. Oysa demokrasinin temeli farklı 
partilerin, farklı görüşlerin özgürce var 
olabilmeleri, özgürce birbirleriyle rekabet 
edebilmeleridir. Demokrasinin temeli te-
mel hak ve özgürlüklerin, çoğulculuğun, 
çok sesliliğin olması, siyasi hakların garan-
ti altına alınmasıdır. Demokrasinin temeli 
adalet ve hakkaniyetin kurumsallaşması, 
çağdaş hukuk devleti normlarının işler 
olması, her türlü keyfiliğin ortadan kalk-
masıdır. Milli iradenin iktidarda söz sahibi 
olması, milletin duygu ve düşüncesinin yö-
netimde ve siyasette en üst seviyede temsil 
edilmesi, her türlü farklılığın devletin ko-
ruması altında olmasıdır.

Biz inanıyoruz ki, her türlü sorunun çö-
zülme yeri siyasettir. Her türlü meselenin 
tartışılma zemini siyasettir. Millet irade-
sinin tecelli yeri siyasettir. Siyaseti sorun 
çözme yeri, sorunların tartışılma zemini, 
milli iradenin yansıma yeri olmaktan çı-
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karmaya çalışmak bir ülkeye yapılabilecek 
en büyük kötülüktür. Demokratik siyaseti, 
sivil siyaseti, özgürlükçü siyaseti örseleme-
ye çalışmak, bir millete yapılabilecek en 
büyük haksızlıktır. Demokratik siyasetin 
kabul edilebilecek bir alternatifi yoktur, 
olamaz. Siyaseti, demokrasiyi anlamsızlaş-
tırmaya çalışmak kimseye bir yarar sağla-
maz, bundan herkes büyük zarar görür.

Birileri diyor ki “siz çalışın, didinin, ver-
ginizi verin, askerliğinizi yapın, krizlerin 
faturalarını ödeyin, gedikleri kapatın, 
zararları tazmin edin, ama oy vermeyin, 
oyunuzun takipçisi olmayın, yönetime 
gelmeyin, iktidardan uzak durun”. Böyle 
çarpık bir demokrasi anlayışı olabilir mi? 
Benim vatandaşım vergi de verir, oy da 
verir, oyuna da sahip çıkar, yönetime de 
gelir, en iyisini de başarır. Bunun böyle ol-
ması gerektiğini de, demokrasinin aslının 
ne olduğunu da bu millet 3 Kasım 2002’de 
açık ve seçik olarak gösterdi. Anlamadılar 
28 Mart’ta milletimiz bir ihtar daha çekti. 
Ama onlar yine anlamadılar bu defa 22 
Temmuz’da milletimiz demokrasiden 
taviz vermeyeceğini çok daha gür bir şe-
kilde sağır sultanın bile duyacağı biçimde 
haykırdı. Ama öyle anlaşılıyor ki yine 
duymazdan, anlamazdan gelmeye devam 
ediyorlar.

Zannediyorlar ki, zaman geçecek, bu mil-
let demokrasi konusundaki, adalet konu-
sundaki, değişim konusundaki beklentile-
rinden ve ısrarından vazgeçecek, onlara da 
gün doğacak. İşte bunun adı açık bir gaf-
lettir, bu milleti tanımamak, bu ülkeyi an-
lamamaktır. Türkiye’nin geri dönülmez bir 

yola girdiğinin, geçmişteki kısır siyasetleri 
geride bıraktığının, mutlu ve müreffeh bir 
ülke olma yolunda ilerlemekten asla vaz-
geçmeyeceğini görememektir. Kendileri 
için tek çıkar yol, bir an önce hatalarından, 
yanlışlarından, inatlarından vazgeçerek 
milletin rotasına girmek ve demokrasiyi 
içlerine sindirmektir. Bu gerçeği idrak ede-
bilirlerse ne ala! Edemezlerse, 3 Kasım’da, 
22 Temmuz’da milletin gerçeğinden uzak-
laşanların başına gelenler bu siyasetçilerin 
de başına gelecektir.

Bu ülkenin gerçeklerine sırtını çevirenle-
re, imtiyaz peşinde koşanlara, millet ira-
desini içine sindiremeyenlere bu ülkenin 
insanları bir daha asla prim vermeyecek-
tir. Onlar sırca köşklerinden çıkmadıkları 
için bilmezler, ama ben bu ülkenin bütün 
şehirlerinde, ilçelerinde, köylerinde bu ül-
kenin insanları arasında dolaşıyorum, bu 
milletin hissiyatını da çok iyi biliyorum, 
nasıl bir haleti ruhiyede olduğunu da çok 
iyi biliyorum. Millet iradesi ne yönde tecel-
li ederse etsin, milli irade karşısında bizim 
boynumuz kıldan incedir. Bugün seçim 
sandığında milletimiz onlara söylediğini 
bize söylemiş olsa, biz yarın köşemize çe-
kilmiş oluruz.

Millete rağmen burada değiliz, millete 
rağmen yürüyor değiliz, bulunduğumuz 
makamları millete rağmen işgal ediyor 
değiliz. Biz, milletin ihtarına karşı yüzü 
kızarmayanlardan değiliz, bulunduğumuz 
yeri bu şekilde işgal etmeyi asla içimize 
sindiremeyiz. Kırk yıl siyaset yapıp, hükü-
metlerde en önemli görevlerde bulunup, 
arkalarında bu milletin hayırla anacağı bir 
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tek dikili ağaç, bir tek eser bırakmayanlar 
muhasebelerini yapmaktan nereye kadar 
kaçacaklar?

Değerli arkadaşlar...

Siyasete ilk adımı attığımız gün en güçlü, en 
kararlı biçimde ilk ve son sözümüzü söyle-
dik. O söz şuydu: Bizim için siyasetin teme-
li, ülkemize ve milletimize hizmet etmektir. 
Her şey bu kadar basit aslında; bu cümlenin 
gereğini layıkıyla yerine getiren her siyaset, 
her anlayış, her iktidar Türkiye’yi hak ettiği 
zirvelere taşıyacaktır, bundan hiç şüpheniz 
olmasın. Türkiye’nin son altı yılına bir ba-
kın. Felaketlerin eşiğine gelen bir ülke nasıl 
oldu da atılıma geçti, rekor üstüne rekor 
kırarak dünyanın en dinamik ekonomile-
rinden biri haline geldi?

Bakınız bu süre içinde Türkiye’nin 230 
milyar dolar olan gayri safi yurt içi hası-
lası yüzde 180 oranında büyüyerek 659 
milyar dolara kadar yükseldi. Nasıl oldu 
bu? Devlet millet bütünleşmesiyle oldu, 
hizmeti siyasetin en temel önceliği sayan 
bir anlayışla oldu. Bu ruhla, bu bütünleş-
me iradesiyle bugün 180 ülke arasında en 
büyük 17’inci ekonomi durumuna geldik. 
Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına 
girdiğimiz günleri de inşallah hep birlikte 
göreceğiz. Kişi başına milli gelirimizi 9333 
dolara çıkardık, inşallah yıl sonunda 10 
bin doları aştığını da göreceğiz, az kaldı. 
Enflasyon dizginlenmedi mi, bu ülkeye 
trilyonlar kaybettiren faizler düşmedi mi?

Eğer millete hizmet, ülkeye hizmet siyase-
tin temel önceliği olursa Türkiye’nin ileri 

gitmemesi mümkün değildir. Ama eğer 
siyaseti kendiniz, sınıfınız, gurubunuz, 
partiniz, menfaat birliği içinde olduğunuz 
topluluklar için yapmak niyetindeyseniz, 
o zaman belki kendinize iyilik yaparsınız 
ama bu ülkeye ağır bedelleri ödetirsiniz. 
Bu ülkede bunun örneği çok, saymaya 
kalksak bitiremeyiz. Bir de milletimizin 
gönlünde yer tutan isimler vardır ki, 
onlar daima hayırla yadedilir. Onlar bu 
ülkeye kendi imkanları içinde gerçekten 
hizmet edenler, milletimizin gönlünde iz, 
Türkiye’ye eser bırakanlardır. Maalesef o 
liste diğeri kadar uzun değildir.

Millete rağmen siyaset yapanlar, millet ira-
desini siyasetinin temeli sayanlara daima 
engel olmaya, önlerini kesmeye çalışmış-
lardır. Bunu yaparken maalesef zaman 
zaman demokrasi örselenmiş, bu milletin 
vicdanında derin yaralar açılmıştır. Bunlar 
Türkiye’nin yakın tarihinin yüz kızartıcı 
dönemleridir, siyasetin millet nezdinde 
itibarını, inandırıcılığını, anlamını yitirdi-
ği dönemlerdir, devlet ile milletin arasına 
duvarların örüldüğü dönemlerdir.

Yine bu dönemler Türkiye’nin ağır krizle-
re, büyük sıkıntılara, darboğazlara girdiği, 
bu milletin omuzlarına ağır bedellerin 
yüklendiği dönemler olmuştur. Milletin 
kaybettiği hiçbir durumda Türkiye kazan-
mamıştır, bu eşyanın tabiatına aykırıdır. 
Eğer demokratik ve ekonomik istikrara 
aynı gölgeler düşerse, kaybeden yine 
Türkiye olacaktır. Şuna bütün samimiye-
timle inanıyorum ki, orta ve uzun vadede 
Türkiye’nin medeniyet güzergahı asla 
değişmeyecek, millete rağmen hareket 
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edenler sonuçta mutlaka kaybedecektir. 
Türkiye’nin yakın tarihinde bu dersler en 
canlı örnekleriyle görülebilir.

Türkiye demokrasiden, adaletten, çağın 
gerektirdiği değişimden, insanlarımızı 
muasır medeniyet seviyesinin ötelerine 
taşıyacak medeniyet yürüyüşünden asla 
sapmayacaktır. Ama vakit kaybedecektir, 
enerji kaybedecektir, hız kaybedecektir. 
Kimsenin Türkiye’nin hızını kesmeye, 
enerjisini heba etmeye, değişim-dönüşü-
münü yavaşlatmaya hakkı yoktur, olamaz.

Biz daima “Türkiye kazanacaksa biz kay-
betmeye hazırız” diyoruz. Bizim için her 
zaman ülkemizin çıkarları, milletimizin 
menfaatleri öncelikli olmuştur. Ama kim 
bu sözümüzü kaybetmeye hazır olduğu-
muz şeklinde yorumluyorsa bizi doğru 
tanımıyor, doğru değerlendirmiyor. Anla-
ma güçlüğü çekenler için söyleyeyim, bu 
sözün gerçek anlamı şudur: Bu millet kaza-
nıyorsa biz zaten kazanmış oluruz. Çünkü 
biz bu milletten ayrı değiliz, gayrı değiliz. 
Biz bu milletin evlatlarıyız, bireyleriyiz, 
kaderimiz onların kaderiyle aynıdır. Bu 
ülkenin kederini de, sevincini de, nimetini 
de, külfetini de, zorluğunu da, kolaylığını 
da onlarla birlikte yaşadık, yaşamaya da 
devam edeceğiz. Kazanmak için bu mil-
letin kayba uğramasını bekleyenler varsa 
onlar kendi dertlerine yansın. 

Çok açık ve net olarak ifade ediyorum; 
bu millet asırlar boyunca pek çok badire 
atlattı, bundan sonra da atlatacaktır. Çok 
mücadeleler etti, bundan sonra da edecek-
tir. Çok kirli oyun gördü, bundan sonra da 

görecektir. Ama bu millet yolundan asla 
dönmedi, dönmeyecektir. Bizim görüş 
menzilimiz uzun, hedef lerimiz büyük. 
Bırakın yarını görmeyi, bugünü doğru 
göremeyenler, bugünü doğru değerlendi-
remeyenler bizi elbette anlayamaz.

İlk gün ne dediysek, bugün de onu diyoruz: 
Uzun ince bir yoldayız gidiyoruz gündüz 
gece. Bu söz bu toprakların bilgeliğinden, 
hakikatinden, hikmetinden, bu milletin 
gönül zenginliğinden doğmuş bir sözdür, 
bütün varlığımızla inanıyoruz. Biz aynı 
aşkla, aynı şevkle millete hizmet yolunda 
yürüyoruz, yürüyeceğiz. Allah bu millete, 
bu ülkeye, bu devlete zeval vermesin. Allah 
Türkiye’nin yolunu açık etsin. Bu duygu-
larla sözlerime son veriyor, İstanbul İl Ka-
dın Kolları kongremizin hayırlı olmasını 
diliyorum. Sizleri bir kere daha sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum.
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Değerli arkadaşlarım, değerli konuklar… 
Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Bahar mevsiminin ülkemizin her köşesin-
de kendisini hissettirdiği, tabiatın yeniden 
canlandığı günlerden geçiyoruz. Ülke 
olarak, millet olarak, baharın coşkusunu, 
baharın bereketini, ilkbaharın heyecanını 
yaşıyoruz. Yine ülke ve millet olarak, bu 

bahar aylarında, çok anlamlı bir haftayı, 
çok anlamlı bir günü de idrak ediyoruz. 
Yarın hem 23 Nisan Millî Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı’nı, hem de bu bayramın 
tarihi vesilesi olan çok önemli bir olayın, 
TBMM’nin açılışının 88. yıldönümü kut-
luyoruz. 23 Nisan 1920’nin siyasi hayatı-
mızdaki anlamı ve yeri üzerine yeniden 
düşünmenin, hem bugün hem de gelecek 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 22 Nisan 2008
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açısından istikamet tayin edici vasfını 
yeniden hatırlamamızın önemli olduğuna 
inanıyorum. 

1920’nin zor şartlarında yapılan temel bir 
tercihle millî mücadelenin millet iradesine 
sımsıkı bağlanması, Türk milletinin tarih 
yolculuğunda bir sıçramaya, yeni bir saf-
haya tekabül etmektedir. Bu yeni safhada, 
milli egemenlik kavramı, Türk milletinin 
tarihî yürüyüşünde bir pusula olmuş, mil-
let mukadderatına hakim hale gelmiştir. 
Ülkemizin ve milletimizin çağdaşlaşma is-
tikameti, 23 Nisan 1920’de belli olmuştur. 
Bu istikamet, milli egemenlik fikri etrafın-
da inşa edilen, milletin ve millet iradesinin 
üstünlüğüne dayalı bir siyasî toplumsal 
düzendir.

Bugün sahip olduğumuz modern siyasî-
hukukî kavram ve kurumların temelinde 
milli egemenlik fikri vardır. Milli egemen-
lik fikri, parlamenter demokrasinin ol-
mazsa olmazı, vazgeçilmezidir. Bu gerçek 
en veciz ifadesini, Atatürk’ün “egemenlik, 
kayıtsız şartsız milletindir” sözünde bul-
maktadır. Demokrasi, siyasî idarenin meş-
ruiyetini millete, topluma, halkın iradesi-
ne dayandıran bir düzendir. Demokratik 
sistemlerde, meşruiyetin kaynağı millettir. 
Millet iradesinin tecelli ettiği yer de, se-
çilmiş meclistir. Onun için çatısı altında 
bulunduğumuz bu yüce meclis, demokra-
tik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan 
Cumhuriyetimiz’in kalbidir. Demokrasi-
nin mümkün olabilmesi, millet dışında bir 
siyasî meşruiyet kriterinin dışlanmasını 
gerektirir.

Siyasî meşruiyeti keyfilikten ve şahsîlikten 
arındırarak, milleti meşruiyetin yegâne 
kaynağı haline getirmeden demokrasiden 
söz edilemez. İşte bu sebeple millî egemen-
lik, demokrasiyi mümkün ve zorunlu kılan 
bir ilkedir. Meşruiyeti millete veren milli 
egemenlik fikri, siyasî temsilin de millete 
dayandırılmasını gerektirmekte, monarşik 
bir yapıya izin vermemektedir. Hiç kim-
se, milletten almadığı bir temsil yetkisini 
kullanamaz. Bu, seçkin bir zümrenin, bir 
grubun, bir cemaatin değil, bir bütün ola-
rak milletin söz sahibi olması, hiçbir grup 
ya da zümrenin toplumu tahakküm altına 
almaması esasına dayanan bir yönetimdir. 

Değerli arkadaşlar…

Bütün bunları şunun için hatırlatıyorum; 
milli egemenlik fikri, modern siyasi ve 
hukukî kavram dünyamızı şekillendiren 
ana kaynak niteliğindedir. Demokratik bir 
yarış sürecinin sonunda bu Meclis çatısı 
altında yer almaya hak kazananların da, 
millî egemenlik nosyonunun muhafaza-
sında ne kadar özenli davranması gerek-
tiği ortadadır. Bu meclisin varlık sebebi, 
milli egemenliğin güçlendirilerek sürdü-
rülmesidir, demokrasinin tüm kurum ve 
kurallarıyla işler kılınması için emek sar-
fedilmesidir.

Zaman zaman Türkiye’de “milli irade”yi 
değersizleştirmek, milli egemenlik fik-
rini aşındırmak isteyen demokrasi dışı 
yaklaşımların revaç bulmaya başladığını 
görebiliyoruz. Cumhuriyet gibi, laiklik 
gibi, demokrasi gibi ortak değerlerimizin 
tartışmaya açılarak milli egemenliğin 
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gölgelenmeye çalışıldığı süreçlere şahit 
olabiliyoruz. Millet egemenliğine dayalı 
temsilî demokrasiyi benimsemiş siyasî ve 
toplumsal aktörlerin asla düşünemeye-
cekleri, asla ifade edemeyecekleri otoriter 
dayatmacı sözde fikirler, bu konjonktürde 
gündeme daha rahat sokulabiliyor. 88 yıl 
önce, Mustafa Kemal Atatürk ve dava arka-
daşlarının tereddütsüz benimsediği milli 
egemenlik ilkesinin içi, çeşitli özel gerek-
çelerle ve çıkar mücadeleleri adına boşaltı-
lıyor, sulandırılıyor. Heyecana kapılıp, ‘Biz 
laikliği millet oyuyla mı getirdik’, diyenler 
bile çıkıyor. Onlara dönüp, Atatürk’ü, milli 
mücadele ve inkılap tarihimizi yeniden 
okumalarını tavsiye ediyorum.

Milli mücadelenin en zor zamanlarında 
bile Atatürk, TBMM’ni devre dışı bırakma-
mıştır. Millet iradesini ve onun tecelligahı 
olan bu yüce meclisi, meşruiyet kaynağı 
olarak daima muhafaza etmiştir. Millet 
adına alınacak bütün kararların meşru-
iyetini burada, milletin verdiği yetkide 
aramıştır. En kritik kararlar, meclis çatısı 
altında müzakere edilerek alınmıştır. 
TBMM, bu itibarla kurtuluş savaşımızın 
karargahı olmuştur. Atatürk’ün önderli-
ğinde kurtuluş savaşımızdan muzaffer 
olarak çıkan da, Cumhuriyetimiz’i kuran 
da, o millet meclisidir. Cumhuriyet’le bir-
likte yeni rejimin bütün esasları, yine aynı 
hassasiyetle TBMM’nin onayına müracaat 
edilerek hayata geçirilmiştir. Zira yeni si-
yasi, hukuki ve toplumsal düzenin, millete 
dayatılması değil, benimsetilmesi amaç-
lanmıştır. Atatürk’ün bu sebeple o sancılı 
kuruluş yıllarının bütün zorluklarına rağ-
men meclis iradesine başvurma ilkesini 

nasıl çalıştırdığını, en ileri reformları bile 
bu özen içinde gerçekleştirdiğini özellikle 
hatırlatmak isterim. Cumhuriyetimiz’in 
çağdaşlaşma hedeflerini milletimiz eğer 
benimsemişse o da, işte bu sayededir.

Laiklik ilkesi de, yine milletimize mal edil-
mek maksadıyla tedrici bir yöntem izlene-
rek Cumhuriyetimiz’in temel bir niteliği 
haline getirilmiştir. 1924’ten itibaren belir-
li aşamalardan geçildikten sonra nihayet 
1937’de laiklik ilkesi, TBMM’de görüşülüp 
oylanarak anayasamıza girmiştir. Neticede 
bugün milletimizin bireysel tercihlerinin 
güvencesi laikliktir; laikliğin güvencesi de 
onu benimsemiş olan milletimizdir. Görü-
yoruz ki, başlangıçta amaçlandığı gibi sü-
reç kendini tamamlamış, başarıya ulaşmış, 
laiklik millete mal olmuştur.

Bugün hala Atatürk’ün arkasına sakla-
narak milleti, milletin iradesini, laikliğe 
tehdit olarak görenleri anlamak mümkün 
değildir. Bu anlayışta olanlara söylüyorum; 
Atatürk’e de, Cumhuriyet’e de, laikliğe de 
yapılacak en büyük haksızlık, en vahim 
kötülük bu anti demokratik yaklaşımdır. 
Rahat olun, size rağmen laikliğin güvencesi 
millettir, millet olmaya devam edecektir. Bu 
konjonktür, bazılarında öyle bir akıl tutul-
masına yol açıyor ki, demokrasinin, millet 
egemenliğinin olmazsa olmazı “genel ve 
eşit oy” ilkesini bile tartışmaya açabiliyor-
lar. Belki de “akıl tutulması” yerine bir “ken-
dini bulma” durumundan söz etmek daha 
doğrudur. Zira, siyasî tarihimizde olduğu 
gibi bugün de, Türkiye’de demokratik görü-
nümlü otoriter dayatmacı zihniyetin örnek-
lerini ne yazık ki bulmak mümkündür.
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Değerli arkadaşlarım…

Demokrasimiz adına üzülerek söylemek 
durumundayım; son zamanlarda muha-
lefetin artan biçimde gerçekçilik ve inan-
dırıcılık sorunuyla karşı karşıya kaldığını 
görüyoruz. Demokrasimizin sıhhati bakı-
mından bunun sebepleri üzerinde ciddi 
ciddi durulması gerektiğine inanıyorum. 
Zira bu sadece bazı muhalefet partilerinin 
sorunu olarak görülüp geçiştirelemeye-
cek kadar mühim bir meseledir. Eğer bir 
demokraside muhalefetin sadece milletle 
değil gerçeklerle de arası giderek açılmaya 
başlamışsa orada durup düşünmek gere-
kir. Her ne kadar, bu özeleştiriyi yapmak, 
öncelikle, yine muhalefet partilerinin 
sorumluluğu olsa da, iktidar olarak biz de 
onlara yapıcı eleştirilerle katkıda bulun-
maya hazırız. Bu konudaki bazı değerlen-
dirmelerimi sizlerle paylaşmak isterim. 
Bazı muhalefet partilerinin gerçekçilik 
zemininden uzaklaşmasını, öncelikle halk-
la buluşabilecekleri mecraları bir türlü 
yakalayamamalarına bağlıyorum. 

Millete daha iyisini vaad etmek, iktidarı 
daha iyisini yapmaya zorlamak, eksikleri 
işaret ederek eleştirmek yerine, bugün mu-
halefet ne yazık ki, her konuda bir red cep-
hesine dönüşmüştür. Tek yaptıkları, her 
yeniliğe, her değişikliğe, atılan her adıma, 
milletin hayrına mı, şerrine mi olduğuna 
bakmadan karşı çıkmaktır. Bu anlayış, 
‘bana yar olmayanı, kimseye yar etmem’ 
anlayışıdır. 

İktidarın su içme ihtimali olan her kuyuya 
zehir atma gayretindeler. Yalnız, milletin 

bütün su kaynaklarını kirletmeye çalışanla-
rın kendilerine sormaları gereken basit bir 
soru var; o su kaynakları yarın, onlara da 
lazım olmayacak mı? Öyle zannediyorum 
ki, ‘ben kazanamayacaksam, herkes kaybet-
sin’ saplantısı, muhalefetin bu basit gerçeği 
bile görmesine engel oluyor. Özellikle ana 
muhalefete sesleniyorum; gelin,bu saplan-
tıdan kurtulun, diyorum. Kendinizi umut-
suzluğa, çaresizliğe bu kadar kaptırmayın. 
Milletin sesine kulak verirseniz, sizin de ka-
zanma şansınız olabilir. Demokrasi, özünde 
millete güvenmektir. Önce buna kendiniz 
inanın, gelin, işe buradan başlayın. Kana-
atimce muhalefet ilk olarak milletle barış-
tıktan sonra ikinci olarak da, son yıllarda 
giderek daha fazla küstüğü gerçekler dün-
yasıyla artık barışmalıdır. 

Muhalefetin içine kapandığı vehimler 
dünyasından çıkma zamanı artık gelmiş-
tir. Çaresizlik ve umutsuzluğun ittiği bu 
fantastik dünya, sadece muhalefet parti-
lerinin kendilerine değil, Türkiye’ye zarar 
vermektedir; millete, memlekete zarar 
vermektedir. Ben hoşgörülerine sığınarak 
bu durumu, resim sanatındaki ‘sürrealist’ 
akımlara benzetiyorum. Özellikle ana 
muhalefet partisinin, neredeyse tamamen 
‘sürrealist’, yani gerçeküstücü bir siyaset 
çizgisine kaydığını görüyoruz. Gerçeklere 
küsmenin kimseye faydası olmamıştır. Ge-
lin bundan da vazgeçin.

Bakın, size bunun bir iki örneğini vermek 
istiyorum. Biliyorsunuz, ABD Başkan 
Yardımcısı Cheney ile Ankara ziyareti sıra-
sında yaptığımız görüşmeyi Sayın Baykal, 
diline doladı. Bizim, kapatma davasını 
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Sayın Cheney’e şikayet ettiğimizi iddia 
ediyor. Baykal, kendisine bile yakışmayan 
bu iftirayı ilk ortaya attığında ABD sefareti 
kendi bakımlarından, Başbakanlık da yazılı 
bir açıklamayla bizim açımızdan bu iddiayı 
resmen yalanladı. En son gazetecilerin so-
rusu üzerine ABD Büyükelçisi bizzat bunun 
doğru olmadığını söyledi. Peki, Sayın Bay-
kal, bu gerçeği kabul etti mi, bununla barıştı 
mı, tezviratı bıraktı mı? Hayır. Çünkü ara-
dığı zaten gerçekler değildi ki. Onun derdi, 
kafa karıştırmak, suyu bulandırmak. Şimdi 
ne diyor, Başbakan bizzat yalanlasın. Yahu, 
yalanlanmaya bu kadar hevesli bir ana mu-
halefet lideri olur mu? Biz, yazılı olarak en 
başında yalanlamışız zaten;başka işimiz mi 
yok. Dönüp dönüp seni mi yalanlayacağız? 
İddia sahibi sensin, çık iddianı ispatla. Neye 
dayanarak bunu söylüyorsun? Hiç bir şey. 
O zaman niye konuşuyorsun? Bu doymak 
bilmez yalanlanma arzusundan vazgeç 
artık. Bizim, seni utandırmak gibi özel bir 
gayretimiz yok. Ama bakıyorum da, sende 
de hiç, sıkılma yok. Burada oyun oynamı-
yoruz, Sayın Baykal. Müsamere de yap-
mıyoruz. Ne istediğini bilmeyen çocuklar 
gibi, sızlanmayı bırak artık. Ciddi ol biraz, 
ciddi, tezviratı bırak. Ana muhalefet partisi 
liderine gerçeklerden bu kadar kaçmak, 
gerçeküstü fantastik bir zihin dünyasına bu 
kadar sığınmak yakışıyor mu?

Değerli arkadaşlar…

Yakınlarda buna benzer bir olay daha 
yaşadık. Bu kez de, bazı arkadaşlarımı-
zın Avrupa Komisyonu Parlamenterler 
Meclisi’ne Türkiye’yi şikayet ettiğini iddia 
ettiler. Meclis Başkanı bu iddiayı yalan-

lıyor, bildiriye imza koyanlar yalanlıyor, 
ilgili arkadaşlarımız yalanlıyor. Ortada 
doğrulayan kimse yok; ama muhalefet 
bildiğini okuyor, aynı iddia üzerinden 
konuşmaya devam ediyor. Neresinden 
bakarsanız bakın, akla ziyan bir tartışma. 
Böyle bir iddia herşeyden önce akıl süz-
gecinden geçmez. Yani size göre, birileri 
özellikle gidip söylemese, sizin tabirinizle 
şikayet etmese, dünyada hiç kimsenin 
Türkiye’de olup bitenden, AK Parti’ye 
açılan kapatma davasından haberi olma-
yacak mı? Bunun ne demek olduğunu 
kimse anlamayacak mı? Ortak değer ve 
kurumları paylaştığımız çağdaş demok-
ratik dünyayla ilişkilerimizde bunun 
hiç yansıması olmayacak mı? Siz nerede 
yaşıyorsunuz Allah aşkına? Hangi çağda, 
hangi dünyada yaşıyorsunuz?

Bizim AK Parti olarak, Türkiye’nin itibarı-
nı, demokrasimizin saygınlığını artırmak 
için neler yaptığımız ortada. Sizin nerede 
durduğunuz, ne yaptığınız da ortada. 
Şimdi dünyadan gelen seslerin, içinde bu-
lunduğumuz üzücü durumun sorumlusu 
biz miyiz, siz misiniz? Bunu da mı göreme-
yecek kadar körleşti gözleriniz? Bu kadar 
mı, gerçekler dünyasına yabancılaştınız? 
Kafanızı daha ne kadar kuma gömülü tu-
tacaksınız? Dünya, Türkiye’yi değil, sizin 
halinizi ayıplıyor, uyanın artık.

Bakın, bir başka örnek de 301’inci madde 
değişikliğinde yaşanıyor. Bildiğiniz gibi 
teklif, Adalet Komisyonumuz’da oy birli-
ğiyle kabul edilerek Genel Kurul aşaması-
na gelmiştir. Bu değişiklik ihtiyacını ortaya 
çıkaran gelişmeler, hem ülke içinde hepi-
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mizi üzen hadiselerle sonuçlanmış, hem 
de uluslararası platformlarda Türkiye’yi 
zora sokmuştur. Şimdi, gelişmiş demok-
rasilerde olduğu gibi, insan haklarına, 
ifade özgürlüğüne, geleneklerimize, milli 
değerlerimize uygun, uluslararası stan-
dartları yakalayan, Avrupa Birliği huku-
kuyla paralel bir düzenlemeyi Türkiye’ye 
kazandırıyoruz. Bu değişiklik, kimilerinin 
iddia ettiği gibi, 301. maddeyi ortadan kal-
dırmıyor; orada tanımlanan suçu ceza hu-
kukumuzdan çıkarmıyor. Herkesin artık 
bu yersiz vehimleri aşması, hepimizin bu 
ülkeye, bu ülkenin insanlarına, birliğine, 
beraberliğine, demokratik olgunluğuna 
inanması, güvenmesi gerekiyor. 301’le il-
gili teklif metni ortada. İsteyen alıp tekrar 
tekrar okuyabilir. 

Getirilen değişiklikle işin muhteviyatı 
değişmiyor, hakaret serbest bırakılmıyor, 
sadece örneklerini yaşadığımız türden is-
tismarların ve kötüye kullanmaların önü 
kesiliyor. Muğlak, yoruma açık ifadeler, 
daha da netleştiriliyor. Bu değişiklikle Türk 
milletine hakaretin serbest bırakılacağını 
söyleyenler, ya okuma yazma bilmiyor ya 
da onların da gerçeklerle arası fena halde 
bozuk. Türkiye’nin acilen milletle de, ger-
çeklerle de, dünyayla da barışık bir muhale-
fete ihtiyacı var. Açık söylüyorum, hükümet 
olarak, bize gerçekçi bir muhalefet lazım. 
Böyle bir muhalefetle Türkiye’nin gerçek 
meselelerini konuşma, sorunlarına çözüm 
arama ihtiyacını biz hissediyoruz. Bundan 
muhalefet olarak siz de kazançlı çıkarsınız, 
yapıcı eleştirilerinizle biz de kazanırız, her-
şeyden önemlisi Türkiye kazanır.

Değerli arkadaşlar…

Biz hiçbir zaman, “çoğunluğu temsil ediyo-
ruz, istediğimizi yaparız” gibi bir anlayışı 
savunmadık, dile getirmedik. Her zaman 
söylediğimiz, sadece bize oy verenlerin 
değil 70 milyon vatandaşımızın iktidarı 
olduğumuz, herkese eşit şekilde hizmet 
götürdüğümüz, her bir vatandaşımızın 
hassasiyetini gözetmeye çalıştığımızdır. 
Çağdaş demokrasilerde çoğulculuğun, 
azınlık haklarının, farklılıklara saygının 
ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. 
Çoğulculuğa, her grubun ve düşüncenin 
özgürce siyasi rekabet içinde yer alması 
gerektiğine, sayısına çoğunluğuna bakıl-
maksızın her bir farklılığın korunmasının 
önemli olduğuna, tek bir vatandaşımızın 
dahi temel hak ve özgürlüklerinin temin 
edilmesinin devletin öncelikli bir mesele-
si olduğuna en fazla inanmış, bu uğurda 
en büyük mücadeleyi vermiş parti de 
AK Parti’dir. Ama çoğunluğun iradesini 
yadsıyan, çoğunluğun iradesini değersiz-
leştiren, belli zümrelerin tercihlerini ço-
ğunluğa dikte eden bir anlayışı da, kusura 
bakmasınlar, kimse bize kabul ettiremez. 
Bunun, demokrasinin ruhuyla bağdaşan 
bir tarafı da yoktur.

Modern temsilî demokrasilerde çoğunluk, 
yasama ve karar sürecinin biçimsel kriter-
lerinin temelidir. Bugün “çoğunluğun yö-
netimi” ilkesini tahrip etmeye çalışanlar, 
esasen anayasal demokratik parlamenter 
düzenin işleyişini zaafa uğratmak istiyor-
lar. Dolayısıyla doğrudan milli egemenliğe 
dayalı temsil ilkesine saldırıyorlar. Çoğun-
luğu küçümsemek, esasen milletin ergin, 
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mümeyyiz, rasyonel olmadığını zımnî bir 
biçimde ifade etmekten başka bir anlam 
taşımamaktadır. AK Parti olarak biz, her 
zaman demokrasinin tüm kurum ve kural-
larının tam anlamıyla savunucusu olduk, 
bundan sonra da demokratikleşme müca-
delesinden asla geri durmayacağız.

Değerli arkadaşlarım…

Biliyorsunuz 23 Nisan aynı zamanda ço-
cuklarımızın ve dünya çocuklarının da 
bayramıdır. Nasıl ülkemizin dağlarını, ovala-
rını çiçekler bürümüşse, şu anda ülkemizin 
bütün okul bahçelerini, oyun bahçelerini, 
sokaklarını, parklarını da cıvıl cıvıl çocuk 
sesleri doldurmuş durumda. Sadece ülkemi-
zin çocuklarıyla değil, dünyanın dört bir kö-
şesinden ağırladığımız çocuklarla, hem ba-
harın coşkusunu paylaşıyoruz, hem de Milli 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyoruz.

Bildiğiniz gibi, dünyanın ilk ve tek çocuk 
bayramı ülkemizde düzenleniyor. Bundan 
da büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz. 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan’da 
hem milli egemenliğin altını çizmiş, hem 
de bugünü çocuklara bayram olarak hediye 
ederek bütün dünyaya anlamlı bir mesaj 
vermiştir. Bu millet varını, yoğunu yitirdiği, 
gencecik fidanlarını dört bir yandaki cep-
helerde şehit verdiği, topunun, tüfeğinin, 
ayağındaki çarığın, azığındaki ekmeğin 
tükendiği bir zamanda, o istiklal ruhuyla 
ayağa kalkmış, vatanına sahip çıkmıştır.

88 yıl önce, 23 Nisan 1920’de, Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi Ankara’da açıldı, İstiklal 
Savaşımız Milletin Meclisi’nden sevk ve 

idare edildi. Atatürk’ün de ifade ettiği gibi, 
o günden itibaren TBMM millet iradesinin 
tecelligahı haline geldi. Onların bize ema-
net ettiği bu ülkeyi, zamanın getirdiği şart-
lara göre daha da büyüterek, geliştirerek, 
kalkındırarak, müreffeh bir hale getirerek 
çocuklarımıza devretmek, teslim etmek 
gibi bir borcumuz var. Yeni nesillerin biz-
den istediği budur. Yeni nesillerin bizden 
beklentisi budur.

Ülkeyi, bugün bulunduğu konumun geri-
sine değil, daha da ilerisine taşımak zorun-
dayız. Ülkemizin her türlü zenginliğini, 
her türlü potansiyelini açığa çıkararak 
milletimizin hizmetine sunmak zorun-
dayız. Ülkemizin gelişmesi, kalkınması, 
özgürleşmesi ile demokratikleşmesi ara-
sındaki bağı kesinlikle unutmamalıyız. De-
mokrasimiz güçlendiği oranda, ekonomik 
büyümemiz de artacaktır. Demokratik ve 
ekonomik istikrarı korumamız, ülkemizin 
çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıka-
bilmesinin yegane şartıdır. Bu perspektifi 
kaybettiğimiz anda geriye gidişin yolu açıl-
mış olur. Biz işte bu anlayışla yola çıktık. 
Bu yolda önemli mesafeler aldık, ülkemize 
tarihi gelişmeler yaşattık.

Şunu altını çizerek ifade etmek istiyorum. 
Bizim çocuklarımızın içi boş nutuklara, 
sonu gelmez tartışmalara, yapay gerilimle-
re, ülkenin geleceğini karartan girişimlere 
değil, laf üreten değil, iş üreten bir siyaset 
anlayışına ihtiyacı var. Çok şükür, bizi gele-
ceğe daha güçlü şekilde taşıyacak her türlü 
zenginliğimiz var. Genç, dinamik, çalışkan 
bir nüfusumuz var. Türkiye’yi dünya ülke-
leri arasında saygın, itibarlı bir konuma ta-
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şıyacak potansiyelimiz var. Bizim bunları 
konuşmamız, bunları tartışmamız, bu yön-
de projeler üretip uygulamamız gerekiyor. 

Bakınız, bugünün çocukları, yarının bü-
yükleri bizlerden birkaç adım daha önde 
olacaklar. Soracaklar, sorgulayacaklar. 
Daha demokratik, daha özgür bir ortamda 
büyüyorlar. İletişim çağında büyüyorlar, 
bilgisayar, internet çağında büyüyorlar. Ya-
rın ülkeyi geriye götürenlerden, demokra-
tik ve ekonomik kazanımları heba etmeye 
çalışanlardan hesap soracaklar. Türkiye 
için ne yaptınız, Türkiye’yi çağdaş dünyay-
la bütünleştirmek için ne yaptınız, bizim 
hakkımızı, hukukumuzu korumak için ne 
yaptınız diye hesap soracaklar. Bu ülkenin 
nereden gelip nereye gittiğine bakmadan 
durmadan kriz üretenler rahatsız olabilir 
ama biz bundan mutluluk duyuyoruz, 
gurur duyuyoruz. İnşallah onlara mahçup 
olmayacağız. Size daha demokratik bir 
ülke bıraktık diyeceğiz. Size, standartları, 
kalitesi yükseltilmiş bir demokrasi emanet 
ettik diyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti’nin 
temel ilkelerini geliştirerek, güçlendirerek 
size devrettik diyeceğiz. Size daha güçlü 
bir ekonomi, daha itibarlı bir ülke bıraktık 
diyeceğiz. Alnımızın akıyla bu soruların 
cevabını vereceğiz. Bu inançla, 23 Nisan 
Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en 
kalbi duygularımla kutluyor, ülkemiz ve 
dünya çocukları için daha iyi bir gelecek, 
barış dolu bir dünya diliyorum.

Değerli arkadaşlar…

Sözlerime son vermeden önce bütün ça-
lışanlarımızın yaklaşan 1 Mayıs Emek 

ve Dayanışma Günü’nü şimdiden kut-
luyorum. Bildiğiniz gibi dün Bakanlar 
Kurulumuz’da çalışan kardeşlerimizin 
emeklerine, onların birlik ve dayanışma-
sına verdiğimiz önemin bir göstergesi ola-
rak, 1 Mayıs’ı resmileştiren bir karar aldık. 
Böyle anlamlı bir günde çalışan kardeşleri-
mizin sevinç ve coşkusuna ortak olmak is-
tedik. Ne var ki, bunun ötesine geçen bazı 
beklentilerin varlığını da görüyoruz. Bugü-
ne kadar her vesileyle Türkiye’nin bir bay-
ram tatili ülkesine dönüştüğünü tartıştık. 
Hatta haklı olarak günleri üst üste ekleyip 
yılda kaç günü çalışmadan geçirdiğimizi, 
bu sebeple ülke olarak ne kadar maddi 
kayba uğradığımızı hesapladık. Şimdi bir 
günü daha tatillere ekleyelim istiyorlar. 
Elbette çalışan kardeşlerimizin emeğine 
saygılıyız; 1 Mayıs’ı da işçi hakları günü 
olarak hep birlikte kutlayalım. Bu amaçla 
bakın biz de Bakanlar Kurulu kararıyla 
desteğimizi ortaya koyduk. 

İstiyoruz ki, 1 Mayıslar artık gerilim ve 
çatışma günü olmaktan çıksın; marjinal 
grupların şiddet gösterisi ve provokasyon-
larına fırsat vermeyelim. Barış içinde, el 
ele omuz omuza birlik beraberlik içinde 
bu günü kutlayalım istiyoruz. Bu konuda 
herkesi, özellikle sendika yöneticilerimizi 
sorumluluk almaya, kanunlara uymaya 
çağırıyorum. Bu bir inat meselesi olmama-
lıdır. Maksat kutlama ise buna en uygun 
yerler bellidir. Sevincimize, coşkumuza 
gölge düşürtmeyelim. Bakanlar Kurulu 
kararımız, yeni bir sayfa açma vesilesi 
olsun, diyor, 1Mayıs Emek ve Dayanışma 
Günü’nü tekrar kutluyorum. Sizleri bir kez 
daha saygıyla selamlıyorum.
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Değerli milletvekili arkadaşlarım, değerli 
misafirler… Sizleri en kalbi duygularımla 
selamlıyorum.

Yeni bir yasama haftasının başında, Grup 
çalışmalarımızda, Meclis çalışmalarımızda 
başarılar diliyorum. Oldukça yoğun bir haf-
tayı geride bıraktık. Meclis çalışmaları bakı-
mından, uluslararası temaslar bakımından, 

kadın ve gençlik kollarımızın kongreleri, 
açılışlar bakımından dolu dolu bir ayı geride 
bırakıyoruz. 

Biliyorsunuz, Türkiye’nin bugünü ve ge-
leceği açısından hayati derecede önemli 
olan bir yasayı, Sosyal Güvenlik Yasası’nı 
yoğun, özverili çalışmalar neticesinde Genel 
Kurulumuz’dan geçirdik. Yine bir başka 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 29 Nisan 2008
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önemli yasa tasarısı, 301 olarak bilinen 
düzenleme de Adalet Komisyonumuz’da 
görüşüldü ve Genel Kurul’a geliyor. Ulus-
lararası ilişkiler çerçevesinde İsveç, Ka-
tar ve Suriye’ye temaslarda bulundum. 
Türkiye’de, Avrupa Komisyonu Başkanı 
Sayın Barosso’yu, Avusturya Dışişleri Bakanı 
Sayın Plasnic’i, KKTC Cumhurbaşkanı Sayın 
Talat’ı ağırladık. Cuma günü Konya’da, Cu-
martesi Şam’da, Pazar günü Denizli’deydik. 
Özellikle, İsveç’te, Katar’da ve Suriye’de 
yaptığımız temaslar esnasında oradaki işa-
damlarıyla, iş çevreleriyle görüşmelerimiz 
oldu. Her üç ülkeyle de dış ticaretimiz son 5 
yılda çok büyük ivme kazanmış durumda. 
İsveç’le 2002’de dış ticaret hacmimiz 831 
milyon dolardı, 2007’de 2 milyar 600 mil-
yon dolara çıktı. Katar’la, ki bu daha çarpıcı, 
2002’de dış ticaretimiz sadece 26 milyon do-
lar seviyesinde iken, 2007’de, dikkat ediniz, 
480 milyon dolara ulaştı. Suriye ile 2002’de 
dış ticaretimiz 773 milyon dolardı, 2007’de 
1 milyar 175 milyon dolara çıktı. İsveç’te 
vatandaşlarımız tarafından kurulan firma 
sayısı 3 bin’i aşmış durumda, yıllık ciro ise 
3 milyar Avro’ya ulaştı. Yine Katar’da, Türk 
işadamlarının, Türk müteahhitlerinin proje 
tutarı 5 yılda 5 kat artmış, 5 milyar dolara 
ulaşmış durumda.

Değerli arkadaşlarım, bunlar son derece 
önemli göstergeler. Sadece saydığım bu üç 
ülkeyle değil, Türkiye’nin ilişkisi olan hangi 
ülkeye bakarsanız, 5 yıllık süreçte ilişkilerin, 
işbirliğinin, ticaretin çok büyük bir sıçrama 
kaydettiğini görürsünüz. Allah aşkına, bun-
dan kim, niye rahatsızlık duyar? Bundan 
kim, niye şikayetçi olur? Ben buna anlam ve-
remiyorum. “Suriye’ye gitme, Araplar tarihte 

şunu yaptı.”, “İsveç’e gitme, gözünün üzerin-
de kaşı var”, “Katar’a gitme, Yunanistan’a 
gitme, Bulgaristan’a gitme, Avustralya’ya 
gitme…” Gitmeyince olmuyor, bunu artık 
anlamak lazım. Gitmeyince, ihracatınız 36 
milyar dolarda kalıyor, 114 milyar dolara 
çıkmıyor, bunu artık görmek lazım.

Bakınız bütün Ortadoğu’da, Amerika Bir-
leşik Devletleri, İngiltere, Fransa, İsveç, 
Hollanda… Bütün o Batı ülkeleri çok bü-
yük yatırımlar gerçekleştiriyorlar. Körfez 
sermayesini çekmek için ellerinden geleni 
yapıyorlar. Türkiye 5 yıl öncesine kadar ora-
larda yoktu, varsa da, özel sektörümüzün, 
işverenlerimizin, girişimcilerimizin kendi 
özel gayretleriyle vardı. Şimdi bizim müteah-
hitlerimiz, ABD ve Çin’le birlikte dünyanın 
en büyük projelerine imza atıyorlar. Aynı 
alerjinin, Türkiye’ye gelen uluslararası yatı-
rımlar karşısında da nüksettiğini görüyoruz. 
Bazı ülkeler baş tacı, bazı ülkeler sakıncalı. 
Küreselleşen dünyada böyle bir ayrım yapı-
labilir mi? Katar’ın, Suriye’nin, Arabistan’ın, 
Kuveyt’in işadamları dünyanın her tarafın-
da yatırım yapıyorlar, kendilerine her türlü 
yardım, her türlü ilgi gösteriliyor, ama bu ya-
tırımlar Türkiye’ye yönelince, bakıyorsunuz 
farklı farklı tavırlar gösteriliyor. Nedir bu 
hazımsızlık, neden bu alerji? Bunun altında 
ne var?

Her başbakan, her hükümet, bu yatırımları 
artırmanın çabası içinde oldu, gayreti içinde 
oldu. Olmadı, yapamadılar, yıllık ortalama 
1 milyar dolar seviyesini aşamadılar. Şimdi 
Türkiye 22 milyar dolar seviyesini yakaladı, 
bu tartışmalar başladı. Üstelik biraz dürüst 
olmak lazım, biraz tutarlı olmak lazım, mil-
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let görüyor, millet bu tartışmaları izliyor. Bu 
millet kimin nerede durduğunu, kimin ne 
demek istediğini çok iyi biliyor. Bu açıkça 
ayrımcılıktır. Bu, sermaye ırkçılığıdır. Bu, 
Türkiye’ye zarar veren, Türkiye’nin eko-
nomisini, dış ticaretini, büyümesini, istih-
damını hedef alan son derece tehlikeli bir 
yaklaşımdır.

Yatırımın, sermayenin, ticaretin rengi, ırkı, 
milleti olur mu? Türkiye’nin menfaatine, 
Türk milletinin çıkarına olan neyse, biz onu 
yaparız. Bu yaklaşımın Türkiye’yi geçmişte 
nerelere taşıdığını, hangi krizlere taşıdığını 
da çok iyi biliyoruz. Ne hakkınız var millete 
bedel ödetmeye? Ne hakkınız var bu ülkeye, 
bu ülke ekonomisine bedel ödetmeye? Ne-
reden buluyorsunuz bu hakkı? Bu yetkiyi 
kendinize nereden yüklüyorsunuz? A ülkesi 
Türkiye’de yatırım yaparsa sorun yok. B 
ülkesi yatırım yaparsa, “o yeşil, o kırmızı, o 
siyah, o mavi…” Bu allerjiyle artık siyasilerin 
de, medyanın da yüzleşmesi gerekiyor.

Bakınız, 5 buçuk yıldır, ısrarla, her fırsatta, 
her ortamda, her platformda Türkiye ekono-
misine ilişkin iki unsura vurgu yapıyorum. 
İstikrar ve güven ortamı. Yine, morallerin 
yüksek olmasının, iyimserliğin, beklentile-
rin, umutların ekonomimiz için, ekonomi-
mizin geleceği için hayati derecede önemli 
olduğunu altını çizerek ifade ediyorum. Ge-
lin görün ki, milletin heyecanından, milletin 
umudundan, milletin yüksek moralinden 
bazıları rahatsız oluyor. Bunların kim oldu-
ğunu söylememe gerek yok, bunların kim ol-
duğunu sizler de, milletim de çok iyi biliyor.

5 buçuk yıl boyunca, Türkiye ekonomisi 
ilerledikçe, büyüdükçe, Türkiye kalkındıkça, 
bunu engellemek, bunu yavaşlatmak için 
olumsuz söylenti yaymak için ellerinden 
geleni yaptılar. Milleti tedirgin etmek, esnafı, 
sanayiciyi, yatırımcıyı, çiftçiyi, işçiyi, memu-
ru tedirgin etmek için her yola başvurdular. 
Bunlar kazansın, bunlar rant elde etsin, 
bunlar kar elde etsin, bunlar çıkar elde etsin, 
siyasi kazanç elde etsin de, Türkiye’ye ne 
olursa olsun. Bunlar kazansın da, Türkiye 
kaybederse kaybetsin. Şimdi en iyi fırsatı 
yakaladıklarını zannediyorlar. Uluslararası 
dalgalanmanın, kuraklığın üzerine, Türki-
ye’deki istikrar ve güvene darbe vurmak için 
her türlü imkanı, her türlü fırsatı değerlen-
dirmenin peşindeler. 

Aç ı k  s öyl üyo r u m :  B a ş a ra m aya ca k -
lar. Türkiye’ye bedel ödetemeyecekler. 
Türkiye’nin huzurunu bozamayacaklar. 
Türkiye’nin esnafına, çiftçisine, işçisine, 
memuruna, sanayicisine yine ağır faturalar 
yükleyemeyecekler. Çok şükür buna izin ver-
meyecek, bunun karşısında dim dik duracak 
bir iktidar işbaşında. Ya hu, gelin, şu milletin 
sevincine ortak olun biraz. Türkiye’de çok 
güzel şeyler oluyor, bunu görün. 50 yıldır, 60 
yıldır olmayanlar oluyor.

Bakın 35 yıldır tek haneyi görmemiş enflas-
yon tek haneli oranlarda. Bakın, Türk Lirası 
itibar kazanmış, 6 sıfırından kurtulmuş. Ba-
kın Türkiye 5 yılda ortalama yüzde 7 büyü-
müş. Bakın, kişi başına yurtiçi hasıla 10 bin 
dolara yaklaşmış. Türkiye her iki yılda, üç 
yılda bir ekonomik krize giriyordu, bugün 
güvenle, istikrarla geleceğe yürüyor, yarınla-
ra yürüyor. Bunları görün. Buradan Türkiye 
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çok daha iyiye gidecek, çok daha güzele gide-
cek, gidiyor, bunu görün.

Lütfen dikkat ediniz; 5 buçuk yıl önce mev-
duat bankalarının verdiği toplam kredi mik-
tarı 32 milyar YTL. 2007 sonunda bu miktar 
tam 215 milyar YTL’ye ulaşmış. Bütün Tür-
kiye kredi borçlusuymuş, kredi batağınday-
mış gibi karanlık tablolar çizmeye çalışanlar 
var. Rakamlar ortada: 2002 yılında takipteki 
kredilerin toplam kredilere oranı yüzde 17,6. 
100 Lira kredi veriyorsa, bunun 17,6 Lirası 
takibe düşüyor. Bugün bu oran ne biliyor 
musunuz? Yüzde 3,5. Halk Bankası, Ziraat 
Bankası, artık içi boşaltılan bankalar değil, 
tersine, esnafın, çiftçinin karagün dostu olan 
bankalar.

Bakın, dün Sanayi Bakanımız bir basın top-
lantısıyla açıkladı. “Bin + Bin Kobi Yatırım 
Destekleme Programı”nı dün itibariyle dev-
reye soktuk. Bu programla, tam 2 bin KO-
Bİ’mizin, makine teçhizat alımları yoluyla 
yatırımlarını desteklenecek. Orta yüksek ve 
ileri teknoloji sektörlerinde bulunan 1000 
KOBİ’ye işletme başına 100 bin YTL’lik kredi 
faiz desteği sağlıyoruz. Orta-düşük ve düşük 
teknoloji sektörlerinde bulunan diğer 1000 
KOBİ’ye ise işletme başına 50 bin YTL’lik 
kredi faiz desteği sağlıyoruz.  Yani 2 bin işlet-
meye toplam 150 milyon YTL’lik kredi faiz 
desteği sağlanacak, alınacak kredi miktarı 
ise yaklaşık 1 milyar YTL olacak. Bu paketin 
çok önemli bir özelliği var: Program kredi-
sinin yüzde 40’ını oluşturan yaklaşık 400 
milyon YTL, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, 
Doğu Anadolu Bölgesi ve diğer kalkınmada 
öncelikli yörelerde yer alan KOBİ’lere kul-
landırılacak.

Yine, bir başka önemli nokta, kredi talebinde 
bulunan KOBİ’lere, program türüne göre 
yeni istihdam şartı getiriyoruz. Bu sayede, 
toplam 5 bin kişilik de yeni istihdam sağla-
mış olacağız. Bu krediler için başvurular 1 
Mayıs Perşembe günü başlayacak ve 30 gün 
içinde de sonuçlanacak. Bu yeni uygulama 
sayesinde;  Piyasalara 1 milyar YTL nakit 
para girişi olacak. Sağlayacağımız bu destek-
le 2 milyar YTL’nin üzerinde bir katma de-
ğeri ekonomimize kazandırıyoruz. Özellikle 
piyasalara yönelik likitide akışı sağlamış 
oluyoruz. Bu destek kapsamında yaklaşık 
3 bin 500 civarında makine teçhizat satın 
alınacak, bununla yerli makine sanayimizin 
üretim, istihdam ve satış imkanları destek-
lenecek. Bu yeni uygulamanın da ülkemize, 
milletimize, özellikle de KOBİ’lerimize hayır-
lı olmasını diliyorum.

Değerli arkadaşlarım…

Bildiğiniz gibi, 1 Mayıs her yıl dünyanın 
birçok ülkesinde değişik adlar altında çe-
şitli etkinliklerle kutlanıyor. 1886 yılında 
ABD’de ilk kez kutlanmaya başlanan 1 Ma-
yıs, 1911’den beri de Türkiye’de işçilerin, 
çalışanların sorunlarını dile getirdikleri, 
çözüm aradıkları önemli bir platform olarak 
işlev görüyor. 1 Mayıs’ın kutlanması nokta-
sında, ülke olarak maalesef bazı acı hatırala-
rımız var. Özellikle, 1977 1 Mayıs’ı ve 1996 
1 Mayıs’ı, sahne olduğu ağır provokasyonlar 
sebebiyle milletimizin derin hafızasında 
olumsuz izler bıraktı.

Bakınız, 1 Mayıs’ı, bir anarşi vesilesi, tahrik 
vesilesi, bir isyan provası vesilesi olarak 
gören, illegal ve marjinal gruplar olduğunu 
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hepimiz biliyoruz. 2006 yılında Kadıköy’de 
1 Mayıs dostluk içinde, kardeşlik içinde, 
dayanışma içinde, hiçbir olay çıkmaksızın 
kutlandı. Ancak 2007’de bakıyorsunuz, yine 
şiddet, yine tahrik, yine yağma ve 100 kişi 
çıkan arbedelerde yaralandı.

Şunu altını çizerek ifade etmek istiyorum: 
AK Parti iktidarı işçi dostu, memur dostu, 
emekçi dostu bir iktidardır. AK Parti’nin 
işçimize sağladığı hak ve kazanımlar önceki 
dönemlerle kıyaslanmayacak düzeydedir. 
Geçen hafta yaptığımız Bakanlar Kurulu 
Toplantısı’nda 1 Mayıs’ı “Emek ve Dayanış-
ma Günü” olarak ilan ettik. İstiyoruz ki, bu 
anlamlı gün Emek ve Dayanışma’nın güzel 
örneklerinin ortaya konulduğu özel bir gün 
olarak kutlansın. İstiyoruz ki, bu kutlamalar-
da yeni bir sayfa açılsın, dostluk ve kardeşlik 
içinde birlik ve bütünlüğümüz perçinlensin. 
Bu yüzden miting taleplerine karşı İçişleri 
Bakanımız’a ve İstanbul valimize talimat 
verdim. Yasalar çerçevesinde miting alanı 
olarak belirlenen yerlerden neresi talep edi-
lirse vereceksiniz, her türlü kolaylığı sağlaya-
caksınız, hiçbir engelleme olmayacak diye. 
Ama bazı sendikalar yasalarca belirlenen 
miting alanları dışında kendi istedikleri yer 
konusunda bir ısrar içindeler. Oysa, krize 
kapı açan bir yaklaşımlardan kaçınmak ve 
hukuk çerçevesinde kalmaya özen göster-
mek gerekiyor.

Özellikle bazı marjinal grupların, illegal 
örgütlerin ve terörist unsurların 1 Mayıs’a 
yönelik provokatif eylem hazırlığında oldu-
ğuna dair bilgiler meseleye daha hassasiyet-
le yaklaşılmasını gerektiriyor. İşçilerimizin 
iyi niyetinden, maksadından şüphemiz yok, 

ancak suyu bulandırmaya çalışan, kutlama-
ları sabote etmeye, toplumsal infial uyandır-
maya gayret eden örgütlerin bu kutlamaları 
zehirlemesine izin veremeyiz. Bu hem işçile-
rimiz açısından büyük bir haksızlıktır, hem 
de İstanbul’daki günlük yaşamın olumsuz 
etkilenmesi açısından İstanbullular’a yöne-
lik büyük bir haksızlıktır.

1 Mayıs kutlamaları konusunda sendikaları-
mızla, sosyal taraflarla, sivil toplum örgütle-
rimizle aynı yöne bakıyoruz, aynı şekilde dü-
şünüyoruz. Demokrasinin standartlarının 
arttığı, özgürlüklerin geliştiği, genişlediği bir 
Türkiye’de, elbette işçiler, emekçiler, çalışan-
lar bu özel günü, bu anlamlı günü, günün 
ruhuna, anlamına uygun şekilde kutlayacak-
tır, kutlamalıdır. Bizim AK Parti olarak da, 
hükümet olarak da bu konuda hiçbir çekin-
cemiz, hiçbir tereddüdümüz olamaz. Ama 
halkımızın günlük yaşantısını olumsuz etki-
lemeye, provokasyonlara zemin hazırlamaya 
da kimsenin hakkı yoktur. Biz her konuda 
işçilerimizin yanında olmaya, onların hakla-
rını gözetmeye gayret ettik, gayret ediyoruz.

Bakın çalışma hayatıyla ilgili en hayati yasa-
ları çıkardık. Devlet çalışana borçlu olamaz 
dedik, yıllar boyunca ödenmeyen, sürünce-
mede bırakılan zorunlu tasarruf hesabında 
biriken paraları ödedik. Dikkat edin, hiçbir 
hükümet yanaşmamıştı bu işe. Tam 13,5 
katrilyon Lira. 3 yıllık bir süreç içinde tama-
mını ödedik. Yine Konut Edindirme Yardımı 
kesintilerini ödeme yönünde çalışmalarımız 
devam ediyor. Önceki hükümetlerin yaptı-
ğını yapabilirdik. Mazeretlerin arkasında 
sığınıp bu sorunu öteleyebilirdik. Ama eme-
ğe saygımız, emekçiye saygımız, hatta bizzat 
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emeğin içinden gelen kişiler olmamız buna 
engeldi ve asla böyle bir yola tenezzül etme-
dik, devletin çalışana borcunu ödedik. Yine 
Asgari Ücret’e bakın. 2002 yılından bugüne 
kadar, enflasyonun üzerinde artış sağladık. 
Asgari Ücret’in alım gücünü tarihinin en 
yüksek seviyelerine çıkardık. Dolar karşı-
sında Asgari Ücret rekor düzeyde artışlar 
kaydetti.

Son olarak, biliyorsunuz, Sosyal Güvenlik 
Yasası’nı çıkardık. Bütün çalışanlarımızla, 
sosyal taraflarla, sivil örgütlerle yasanın her 
aşamasında toplantılar yaptık, istişareler et-
tik ve talepleri mümkün olan azami düzeyde 
yasaya aktardık. Ekonomik Sosyal Konsey’i 
topladık, topluyoruz, burada da sorunları 
istişare ediyoruz. Benzeri bir çok kurula iş-
lerlik kazandırdık.

Değerli arkadaşlarım…

Cumhuriyet tarihine bakınız, iddia ediyo-
rum, bu kadar emekçi dostu, bu kadar emek 
dostu bir başka hükümet bulamazsınız. 
Çalışanlar lehine sadece bir iki yasa çıkarıp 
ömrü boyunca “emekçi dostu” olarak anılan 
liderler vardı. Biz sadece 5 buçuk yılda ça-
lışma hayatımızda devrim olarak anılacak 
reformları gerçekleştirdik.  Şimdi biliyor-
sunuz yeni bir istihdam paketi üzerinde 
çalışıyoruz. Hem istihdamın artması, hem 
de iş barışının, çalışma hayatında barış ve 
diyaloğun daha da kurumsallaşması için 
çok önemli düzenlemeler getiriyoruz. Bunu 
da yine çalışanlarımız için, emekçilerimiz 
için yapıyoruz. Çünkü biz, emeğin en kutsal 
değer olduğuna inanan bir anlayıştan, bir 
medeniyetten geliyoruz.

5 buçuk yıldır ne yaptıysak, çalışanlarımız 
için yaptık, onların çocukları, onların aileleri 
için yaptık. Ne yaptıysak, çalışanlarımızın 
sofrasındaki ekmeği büyütmek için yaptık. 
İşsize iş üretmek, çalışana geçinebileceği bir 
ücret sağlamak için yaptık. Çalışanlarımız 
bütün bu gayretlerimizi, çabalarımızı, iyi 
niyetimizi görüyor ve takdir ediyor. Ancak 
bazılarının, bu huzur ortamını, bu diyalog 
ortamını bozmak için, zedelemek için azami 
bir gayret içinde olduklarını görüyoruz.

Bizim bütün iyi niyetimize, bütün gayreti-
mize rağmen, hala işin yokuşa sürülmesini 
kabul etmemiz mümkün değil. Bu noktada 
sağduyu bekliyoruz, bu noktada iyi niyet 
bekliyoruz. Özellikle illegal örgütlerin tah-
riklerine, provokasyonlarına, kanunsuz 
eylemlerine karşı herkesi uyarıyoruz. Lütfen 
oyuna gelmeyin. Lütfen istismarlara izin 
vermeyin. Lütfen bugünü yasaların belir-
lediği yerlerde kardeşlik ve dostluk içinde 
kutlayın. Biz bir adım attık, bazı sendika baş-
kanlarının da bize doğru bir adım atmasını 
bekliyoruz.

İnanıyorum ki, bu yanlış ısrardan vazge-
çilecek, toplumsal huzuru, barış ortamını, 
diyalog ortamını zedeleyecek bu ısrardan 
vazgeçilecek ve 1 Mayıs barış içinde, huzur 
içinde, “Emek ve Dayanışma Günü” olarak 
kutlanacaktır. Ben bu vesileyle, tüm çalışan-
ların, emeğiyle geçinenlerin, emekçilerin 
“1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü”nü 
kutluyorum. Sözlerime burada son verirken, 
sizleri de en kalbi duygularla selamlıyor, ba-
şarılı bir hafta diliyor, hepinize sevgilerimi, 
saygılarımı sunuyorum.
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Değerli arkadaşlar…

Hepinizi en kalbi duygularımla selamlı-
yorum. Sözlerime başlarken, önceki gün 
meydana gelen ve binlerce insanın haya-
tını kaybettiği, binlerce insanın da kaybol-
duğu şiddetli kasırganın yaralarını sarma-

ya çalışan Myanmar halkına başsağlığı ve 
geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Ay-
rıca Çin halkına ve devletine de meydana 
gelen tren kazasında hayatını kaybedenler 
sebebiyle başsağlığı diliyorum. Allah, bü-
tün insanlığı ve ülkemizi böyle felaketler-
den korusun.  

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 06 Mayıs 1970
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Değerli arkadaşlar…

AK Parti olarak millete hizmet yolunda 
hiçbir günü, hiçbir saati zayi etmemeye 
azami özen göstererek çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Bütün dünyanın ve mil-
letimizin gözü önünde bir süreç yaşıyo-
ruz. Aklı ve vicdanı en hassas terazi olan 
milletimiz bizi de, siyasi rakiplerimizi de 
hakkaniyetle değerlendiriyor. Hayatın her 
aşamasını önemli bir sınav olarak gören, 
her dakikasını sorumluluk duygusuyla 
geçiren insanlar olarak, içinden geçtiğimiz 
süreci de aynı hassasiyetle değerlendiri-
yoruz. Bütün gücümüzle Türkiye’nin bu 
günlerini de kazanca dönüştürmek için 
gayret ediyoruz.  Tek temennimiz bütün 
şartlarda milletimizin emanetini hakkıyla 
taşımak, hizmet için çıktığımız bu yolda 
heyecanımızı yitirmeden ülkemize hizmet 
etmektir. Tek amacımız milletimizle aynı 
istikamette yürümek, adaleti, merhameti, 
hakkaniyeti en üst düzeyde tutmaktır.  
Memleket sevdasıyla çıktığımız bu yolda 
en temel önceliğimiz milletimizin irade-
sini en yüksekte tutmak, demokratik ve 
ekonomik istikrarı gözetmektir.

Üzülerek söyleyelim ki, krizler üreterek si-
yaset yapmayı alışkanlık haline getirenler, 
iktidarı zaafa düşürmek için ülkenin zaafa 
düşmesini kendileri için bir fırsat olarak 
görüyorlar. Türkiye’yi küçük düşüren bir 
tek görüntü, bir tek fotoğraf ortaya çıktığı 
zaman bu negatif tabloyu kendi siyaset-
leri için bir kazanç, bir imkan sayıyorlar. 
Türkiye’nin küresel rekabette elde ettiği sa-
yısız başarı, kırdığı rekorlar ise onları hiç 
ilgilendirmiyor. Ekonomi onları ilgilendir-

miyor, milli güvenlik onları ilgilendirmi-
yor, uluslararası ilişkiler onları ilgilendir-
miyor.  Siyasi ihtirasları, kişisel hesapları, 
parti menfaatlerini herşeyin üzerinde tu-
tanları milletimiz gayet iyi biliyor. 

Hükümetimiz başından beri izlediği siya-
setin gereği olarak gözünü hiçbir zaman 
toplumun tamamının menfaatlerinden 
ayırmadı, ayırmayacaktır. Önceliğimiz dai-
ma Türkiye oldu, daima Türkiye olacaktır. 
Bize göre, devletin ve milletin menfaatleri, 
devletin milletle gücünü birleştirmesinde 
ve aynı istikamete yürümesindedir. Siya-
setin temel görevi, asli misyonu da millet 
ile devletin bu güç birliğini sağlamaktır. 
Bizim siyasetimizin ana misyonu budur. 
Bu güç birliğinden rahatsız olanların varlı-
ğı bizi doğru bildiğimiz yolda yürümekten 
alıkoymayacaktır. Bu siyaset anlayışını 
milletimiz de bizimle paylaştığı için, her 
ilde, her bölgede toplumsal merkezin en 
güçlü partisiyiz; en büyük toplumsal des-
teğe sahip olan partiyiz. Biz hiçbir zaman 
ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı, çatışmacı siyaset 
tarzlarına tevessül etmedik, bundan sonra 
da tüm Türkiye’yi kucaklayan, kuşatan 
siyaset tarzımızı sürdüreceğiz. Çünkü 
biliyoruz ki, Türkiye’nin birlik ve bütün-
lüğünün yegane şartı, AK Parti’nin takip 
ettiği birlik siyasetidir. Çünkü inanıyoruz 
ki, Türkiye’nin bir bütün olarak kalkınma-
sının, bir bütün olarak demokratikleşme-
sinin yegane şartı, AK Parti’nin yürüttüğü 
hürriyetçi demokrasi anlayışıdır. 

Ne yazık ki, Türkiye’de siyasi rekabet her 
zaman icraatlar, projeler üzerinden ya-
pılmıyor, siyaset bir uzlaşı zemini olarak 
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görülmüyor. Türkiye’nin terör ve şiddet 
eliyle, politik kutuplaşma yoluyla, sınıf 
ve zümre siyasetiyle, bölge siyasetiyle, ka-
vim kabile siyasetiyle,  zaafa uğraması bu 
ülkede kimsenin, ama kimsenin hayrına 
değildir. 6 yıldır ısrarla dile getirdiğimiz 
bu gerçeği umuyorum ki, siyasi rakipleri-
miz de en kısa zamanda anlayacaklardır. 
Zira Türkiye’de halkın istediği birliktir, bü-
tünleşmedir; ayrışma değildir. 81 vilayetin 
80’inde milletvekili çıkarmamızın sırrı 
Türkiye’nin birliğine tam güvenimizdir. 
Milletimiz, engin sağduyusuyla, ferasetiy-
le herkesin samimiyetini, amacını, hedefi-
ni çok iyi görüyor.

Değerli arkadaşlar… 

Terörle mücadelemiz çok boyutlu olarak 
devam ediyor. Hükümetimizin verdiği 
yetki çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri-
miz, 1-2 Mayıs tarihlerinde terör örgütüne 
yönelik önemli bir sınır ötesi hava harekatı 
daha gerçekleştirdi. Operasyon ile terör 
örgütüne ciddi kayıplar verdirildi. Bu ope-
rasyonu planlayıp icra eden Genelkurmay 
Başkanımız ve Kuvvet Komutanlarımız 
başta olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetle-
rimizin bütün kahraman mensuplarını 
kutluyorum. Terörle mücadeleyi karar-
lılıkla, çok yönlü ve çok boyutlu olarak 
devam ettiriyoruz. Bunun için bir yandan 
askeri tedbirler alınırken, diğer yandan 
siyasi, kültürel, diplomatik ve ekonomik 
araçları da etkili bir şekilde kullanmayı 
sürdürüyoruz. Askeri yöntemlerle, birlik 
ve beraberliğimize kast eden terör örgü-
tünü etkisiz kılmaya çalışırken, eşzamanlı 
olarak içeride ve dışarıda yalnızlaştırma 

konusunda ciddi mesafeler alıyoruz. İs-
tismar etmek istediği bölge insanımızı 
daha çok kucaklamaya, sosyal, kültürel ve 
ekonomik sorunlarına çözümler üretmeye 
devam ediyoruz. 

Buna paralel olarak diplomatik imkanları 
da devreye sokmak suretiyle terör örgütü-
nü her geçen gün daha çok izole etmenin, 
insan ve finans kaynaklarını kurutmanın 
gayreti içindeyiz. Millet olarak bekamız, 
huzurumuz, mutluluğumuz, Türkiye’nin 
birlik ve dirliğindedir. Etnik köken, din, 
mezhep ayrımı olmadan herkesin kendisi-
ni birinci sınıf vatandaş hissettiği, kültürel 
farklılıklarımızı zenginlik saydığımız, 
kardeşlik duygularımızı güçlendirdiğimiz 
bir ortamı hızla geliştirmek mecburiyetin-
deyiz. Bu konuda en önemli sorumluluk 
demokratik siyasete düşmektedir. AK Parti 
olarak biz bu sorumlulukla hareket ediyo-
ruz. Teröre, şiddete, tedhişe pirim verme-
mek de demokratik siyaset anlayışının bir 
gereğidir. Demokratik bir düzende, hangi 
gerekçeye dayandırılırsa dayandırılsın, 
hangi şartların ürünü olursa olsun teröre 
meşruiyet atfedilemez. 

Bakınız; teröre karşı çok boyutlu müca-
delenin önemli bir ayağını diplomatik 
çabalar oluşturuyor. Komşumuz Irak’ın 
merkezi hükümeti ile yoğun bir işbirliği 
içindeyiz. Irak ve Türkiye, hem kendilerini 
hem de bölgelerini ilgilendiren sorunları 
aşmak için, karşılıklı saygı ve güven anla-
yışı içinde hareket etmek durumundadır. 
Bu nedenle, diplomatik zeminin korunma-
sına ve geliştirilmesine büyük önem veri-
yor, sık sık karşılıklı ziyaretler, görüşmeler 
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gerçekleştiriyoruz. Hatırlayacağınız gibi, 
7-8 Mart 2008 tarihinde Irak Cumhurbaş-
kanı Talabani 5 bakanla birlikte, Cumhur-
başkanımızın davetiyle, ülkemize önemli 
bir ziyaret gerçekleştirmişti. Son olarak, 
Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık 
Haşimi, geçtiğimiz hafta Ankara’daydı. 
Aynı günlerde biz de görüşmeler yapmak 
üzere bir heyetimizi Bağdat’a gönderdik. 
Görevlendirdiğimiz heyet, Yüksek Düzeyli 
Stratejik İşbirliği Kurulu oluşturulmasına 
yönelik düşüncelerimizi Irak hükümetine 
iletti. Başbakanların başkanlığında yü-
rütülecek olan bu kurul, başta güvenlik 
meseleleri olmak üzere ekonomi ve enerji 
alanlarındaki gelişmeleri de iki ülkenin 
ortak çıkarları doğrultusunda değerlen-
dirmeyi amaçlamaktadır. Bu çerçevede, 
Kuzey’deki yerel yönetim dahil, Irak’taki 
tüm grup ve oluşumlarla istişarelerin sür-
dürülmesinin de yararlı olduğuna inanıyo-
ruz. Bu doğrultuda heyetimiz, oradaki tüm 
gruplarla temaslarda bulunmuş ve olumlu 
görüşmeler yapmıştır. 

Türkiye, bundan sonra da Irak’ın normal-
leşmesi sürecine azami katkıda bulunma-
ya devam edecektir. Zira, toprak bütünlü-
ğünü koruyan, siyasal istikrara kavuşmuş, 
güçlü bir Irak’a bütün bölgede olduğun-
dan daha çok Irak’ta ihtiyaç olduğu açıktır. 
Irak’la diyalog ve işbirliğinin geliştirilmesi, 
Türkiye’nin genel çıkarları yanında terörle 
mücadelemiz açısından da büyük önem ta-
şımaktadır. Hava ve kara harekatları esna-
sında Irak’taki merkezi ve yerel yönetimler 
ile diğer grupların olumsuz bir yaklaşım 
içine girmemesi, bu görüşmelerin bir ürü-
nüdür. Gerek merkezi hükümetle, gerek 

Türkmenler, Kürtler, Sünni ve Şiiler olmak 
üzere tüm gruplarla diyalogumuz bundan 
sonra da devam edecektir. 

Az önce de söyledim. Terörle mücadelenin 
güvenlik boyutunun yanında siyasi ve 
ekonomik boyutlarını da derinlemesine 
ela alıyoruz. Bölgeler arası gelişmişlik far-
kının azaltılması ve bölgesel kalkınmanın 
gerçekleştirilmesi için çok boyutlu çalış-
malarımızı sürdürüyoruz. Demokratik ve 
ekonomik gelişmeyi bir bütün olarak ele 
alıyor, insanımızı hak ettiği standartlara 
kavuşturmanın mücadelesini veriyoruz.

Biraz sonra ayrıntılarını vereceğim is-
tihdam paketi çerçevesinde Güneydoğu 
Anadolu Projesi’ni bitirmeye yönelik 
büyük bir hamle başlatıyoruz. GAP’a kay-
nak aktarmak noktasında da yine önemli 
bir adım atıyoruz. Bugüne kadar İşsizlik 
Sigortası Fonu’na aktarılan devlet payı ve 
nemasının 2008-2012 yılları arasındaki 
faizi ile Özelleştirme Fonu nakit fazlasın-
dan toplam 3.5 milyar YTL’nin GAP için 
kullanılabilmesini sağlıyoruz. Bu çerçeve-
de, 2008 yılında GAP’a İşsizlik Sigortası 
Fonu’ndan 1.3 milyar YTL, ayrıca Özel-
leştirme Fonu’ndan 1 milyar YTL olmak 
üzere; toplam 2.3 milyar YTL aktarıyoruz. 
Bu sayede, 2012 yılına kadar GAP’ı ta-
mamlamayı ve bu bölgede önemli oranda 
istihdam sağlamayı hedefliyoruz.

 Değerli arkadaşlarım…

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 58 ili-
mizde 93 etkinlikle kutlandı. 58 ilimizde 
kutlamalar bir şenlik ve kardeşlik ikliminde 
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geçerken, kısmen Ankara’da ve İstanbul’da 
yaşananlar bu günün anlamına ters bir du-
rum ortaya çıkarmıştır. Şunu açıklıkla ifade 
etmek istiyorum: 1 Mayıs kutlamalarıyla 
ilgili bir izin sorunu hiçbir yerde yaşan-
mamıştır. Kim yasalarca belirlenen gösteri 
alanlarında kutlama yapmak istediyse izin 
verilmiş, her türlü kolaylık sağlanmıştır. 
Ancak yasalara aykırı olarak, keyfi bir şe-
kilde ortaya konan emrivakiler gereksiz 
gerilimler yaşanmasına sebep olmuştur. 
Yani sorun izin verip vermeme sorunu 
değil, izin kapsamı dışında kalan alanlara 
yönelik bir zorlama ve hukuksuzluk içine 
girilmesi sorunudur. İstanbul’da yaşanan 
arızi olaylar 1 Mayıs’ın anlamına ve ruhuna 
aykırı sonuçlar doğurmuştur. Barış içinde, 
kardeşlik içinde, huzur içinde, dayanışma 
içinde; davulla, zurnayla, halaylarla kut-
lanması gereken 1 Mayıs, ne hazindir ki o 
yanlış manzaraları ortaya çıkarmıştır. 

2008’in 1 Mayıs’ında, Taksim ve civarında 
kimler vardı? Bakınız; çatışmayı sendikal 
mücadele zanneden bazı sendikacılar var-
dı. Rol çalma telaşıyla kalabalığa karışan 
bazı siyasetçiler vardı. 1 Mayıs’ı istismar 
etmek isteyen illegal örgütler vardı. İs-
tismarcılar vardı, felaket tellalları vardı, 
Türkiye’nin manzarasını karartmaya çalı-
şan odaklar vardı. 

O gün, 1 Mayıs günü, yani Emek ve Da-
yanışma gününde, Taksim ve civarında 
olmayan özellikle bir kesim vardı. Emekçi 
kardeşlerim, işçi kardeşlerim, çalışanlar, 
emeği ile geçinenler o gün orada değildi. 
Nitekim taş ve sopalarla çatışmaya gelen, 
yasadışı eylem sebebiyle gözaltına alınan-

ların çoğu işçi ve emekçi de değildi. Güven-
lik güçleriyle çatışan, elindeki torbalarda 
taş getirip polise fırlatan, camı çerçeveyi 
indiren, araçlara, dükkanlara zarar veren-
ler arasında işçi yoktu, emekçi yoktu. 

İstanbul halkının günlük yaşantısını olum-
suz etkileyecek, halkımıza zarar verecek 
her durum bizi teyakkuza sevkeder. Evet, 
1 Mayıs günü İstanbul’da arzu etmediği-
miz olaylar yaşanmıştır. Ama unutmayın 
ki, emniyet güçlerimizin aldığı tedbirlerle 
çok daha vahim olayların önüne geçilmiş, 
insanlarımıza çok daha büyük acıların 
yaşatılması önlenmiştir.  Önceden alınan 
istihbaratlar, 1 Mayıs günü doğrulanmış, 
Taksim alanı daha büyük bir provokasyo-
na sahne olmaktan kurtulmuştur. Ne yazık 
ki, bazı çarptırma ve aldatmalarla olaylar 
kamuoyumuza farklı yansıtılmaktadır. Gö-
rüntülere, masa başlarında senaryolar ya-
zılmaktadır. Yok, turistti, yok yoldan geçen 
vatandaştı, yok bina içinde saldırıya uğra-
yan işçi kardeşlerimizdi. İstanbul valimiz 
açıkladı; kimin kim olduğunu, nerede, ne-
den hangi olayın yaşandığını, neyin nasıl 
çarpıtıldığını ayrıntılarıyla ortaya koydu. 
Onları neden milletimize yansıtmıyorsu-
nuz? Neden duymak, görmek istemiyor-
sunuz? Açık söylüyorum, polisimiz o gün 
müdahale ettiği 9 noktada işçiyle değil, 
militanlarla karşılaşmıştır. Polis açısından 
o gün yaşananların bütün boyutlarıyla 
aydınlatılması için zaten idari bir tahkikat 
başlatılmıştır. Bunun da sonuçlanmasını 
beklemek durumundayız.

Devletin belli alanları korumak, kutsal-
laştırmak gibi bir amacı yoktur, olamaz. 
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Devletin amacı hukuku korumaktır, va-
tandaşın güven ve emniyetini sağlamaktır, 
halkın zarar görmesini engellemektir. 
Kimse de keyfiliği ve hukuksuzluğu de-
mokratik bir tavır gibi gösteremez. 1977 
ve sonrasındaki 1 Mayıs’larda meydana 
gelen olaylar, tahrikler, millet olarak derin 
hafızamızda yer etmiştir. Bu acıları geride 
bırakmak, bu imajı silmek, 1 Mayıs’ları 
normalleştirmek için bu yıl da elimizdeki 
fırsatı heba ettiler. 2008 1 Mayıs’ı, yine 
çatışmacı tavırlar nedeniyle marjinal ör-
gütlerin gölgesinde kaldı. Çatışma üzerine, 
gerginlik üzerine, kavga üzerine bina edil-
miş bir sendikal anlayış bütün dünyada 
tedavülden kalkmıştır. 

Tüm dünyada sendikal anlayış, sendikal 
mücadele barışçı bir çizgiye evirilmiştir, 
sivil ve demokratik bir duruşu temsil 
etmektedir. Bizdeki bazılarına bakıyorsu-
nuz, mikrofonların, kameraların önünde 
poz verip faili oldukları eylemlerin fatu-
rasını hükümete kesiyorlar. Böyle anlayış 
olur mu? Bu demode, bu çağdışı anlayış 
1970’lerde kalmadı mı? AK Parti karşı-
tı olsun da, ne olduğu hiç önemli değil. 
1977’den beri bu ülkede 1 Mayıs’lar için 
Taksim kapalı tutuluyor. Bakınız; 1977, 1 
Mayıs olayları yaşandığında 39. Hükümet 
işbaşındaydı. Şimdi 60. Hükümet iş başın-
da. Bu arada CHP var, DSP var. 

1979, 1 Mayıs olaylarını hatırlıyorum. İkti-
darda Merhum Bülent Ecevit var. Sayın De-
niz Baykal da o hükümette Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı. Taksim’de 1 Mayıs kut-
lamaları yasaklanıyor, sokağa çıkma yasağı 
ilan ediliyor, birçok sendikacı ve gösterici 

gözaltına alınıyor. 50. Hükümette yine SHP 
var. Ama o dönemlerde de 1 Mayıs’larda 
manzara değişmiyor. Bazı televizyonlar da 
o militanları, o esnafa zarar verenleri, poli-
se taş atanları, kaldırım taşlarını kırıp dö-
kenleri, camı çerçeveyi indiren tahrikçileri 
adeta melek ilan edecekler. Burada amaç 
işçinin, çalışanların anlamlı bir gününü 
kutlamak değil. Burada amaç, bir kez daha, 
işçilerin, emekçilerin adını kullanarak 
Türkiye’ye ağır bedel ödetmektir. Biz hiçbir 
çatışmanın, hiçbir gerginliğin tarafı olma-
dık, olmayacağız. Biz işimize bakacağız. 
Biz, işçimizin, memurumuzun, esnafımı-
zın, çiftçimizin hayat standartlarını daha 
yukarılara çekmenin çabası içinde olduk, 
olmaya da devam edeceğiz.

Yine geçen hafta sizlere aktardım. Cumhu-
riyet hükümetleri arasında, çalışanların 
her açıdan şartlarını en fazla iyileştiren 
hükümet Ak Parti Hükümeti olmuştur. 5 
buçuk yıl gibi kısa bir süre içinde tarihi-
mizin en önemli düzenlemelerini yaptık. 
Asgari ücreti, emekli maaş artışlarını, 
diğer ücret artışlarını enflasyona ezdirme-
dik. Çalışma hayatını ilgilendiren yasaları 
kararlılıkla çıkardık, çıkarmaya devam 
ediyoruz. Sosyal güvenlik ve genel sağlık 
sigortası sisteminde devrim niteliğinde 
reformlar yaptık. Devletin çalışana borcu-
nu tıkır tıkır ödedik. Ekonomiyi büyüttük, 
istihdamı büyüttük, çalışanın sofrasındaki 
ekmeği büyüttük.

Değerli arkadaşlar, 

Bildiğiniz gibi istihdam paketi olarak bili-
nen, “İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Deği-
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şiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı” 
önümüzdeki günlerde genel kurulumuza 
geliyor. Bakınız, burada da yine, yıllardır 
yapılamayanı, yapılmasına cesaret dahi 
edilemeyeni AK Parti olarak biz yapıyoruz. 
Türkiye’nin kronik sorunlarından işsizliğe 
yönelik etkili bir reform paketini uygula-
maya koyuyoruz. 2002 sonunda iktidarı 
devraldığımızda Türkiye’de işsizlik oranı 
yüzde 10.3 seviyesindeydi. Bizim, önemli 
oranlarda artan nüfusumuz nedeniyle, her 
yıl iş gücüne yeni katılanlara iş üretmemiz 
gerekiyor. Bir yandan işsiz sayısını azalta-
cak, bir yandan da işgücüne yeni katılan-
lara iş üreteceğiz. Dikkat ediniz, 2002’den 
bu yana, işgücüne yeni katılan 1 milyon 
200 bin insanımıza yeni iş sağladık. Buna 
paralel olarak da, az da olsa işsizlik oranını 
aşağıya çektik. 

Şimdi daha önemli bir adım atıyor, işsizliği 
azaltmak yolunda, istihdam üzerindeki 
yükleri kaldırmak noktasında tarihi nite-
likteki düzenlemeleri hayata geçiriyoruz. 
Bazı medya kuruluşları, istihdam paketi 
oluşturulmadan önce bazı kurumların ha-
zırladıkları işsizlikle ilgili gelecek projek-
siyonlarını verip, bu paket sonrasında is-
tihdamın artmayacağını söylüyorlar. Oysa 
istihdam paketinin neler getirdiği ve nasıl 
bir istihdam artışı sağlayacağı çok açık, net 
ortadadır. Bakınız, bu paketle, öncelikle, 
işveren tarafından ödenen SSK priminden 
5 puan indiriyor, bu 5 puanlık payın Hazi-
ne tarafından karşılanmasını sağlıyoruz. 
Türkiye’nin neresine gittiysek, hangi işve-
renle, iş yeri sahibiyle konuştuysak, SSK 
primlerinin yüksekliği yönünde şikayetler 
aldık. Parti programımızda, Hükümet 

programımızda hedef olarak ilan ettiğimiz 
bu indirimin ilk adımını bu yasayla ger-
çekleştiriyor ve işveren üzerinden önemli 
bir yükü alıyoruz. Şuraya dikkatiniz çek-
mek istiyorum. Gençlerin ve kadınların 
istihdamına özel bir önem atfettiğimizi 
biliyorsunuz. Bu yasayla birlikte, mevcut 
istihdama ek olarak işe alınan kadın işçi-
lerin SSK primleri, 5 yıl boyunca kademeli 
olarak İşsizlik Fonu’ndan karşılanacak. 
Aynı şekilde, 18-29 yaş arasındaki gençle-
rimizin de SSK primleri kademeli olarak 
Fon’dan karşılanıyor. Yani SSK primlerinin 
ilk yıl yüzde 100, yani tamamını, ikinci 
yıl yüzde 80’ini, üçüncü yıl yüzde 60’ını, 
dördüncü yıl yüzde 40’ını ve beşinci yıl da 
yüzde 20’sini biz yükleniyoruz. 

Yine çok önemli bir projeyi de bu yasayla 
hayata geçiriyoruz. İŞKUR’a kayıtlı işsizle-
rin eğitimi için, Fon’dan kaynak kullanıyo-
ruz. Böylece işsizlerimiz İŞKUR aracılığıy-
la iş beklerken, iş ararken, meslek eğitimi 
almak gibi bir imkana kavuşacaklar ve 
kalifiye eleman yetiştirme noktasında da 
önemli bir işlev yerine getirilmiş olacak. 

Değerli arkadaşlarım,

İşverenler üzerindeki önemli yükleri de 
yine bu yasayla kaldırıyor, bu sorumluluk-
ları kamuya yüklüyoruz. Eski hükümlü 
ve terör mağduru çalıştırma yükümlü-
lüğü özel sektörden alınıyor ve kamuya 
veriliyor. Özürlülere ait SSK işveren prim 
tutarının Hazinece ödenmesini sağlıyoruz. 
50’den fazla işçi çalıştıran işyerlerindeki 
işyeri sağlık ve güvenlik birimi kurma, 
işyeri hekimi çalıştırma, iş güvenliğinden 
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sorumlu teknik eleman görevlendirme 
yükümlülüklerinde önemli kolaylıklar 
getiriyoruz. Bu yükümlülüklerin hizmet 
alımı ile karşılanabilmesinin ve birden 
fazla işyerinin ortak birim kurabilmesinin 
önünü açıyoruz. Bu yasayla birlikte, kreş 
ve emzirme odası açma yükümlülüğü, 
işverenler tarafından hizmet alımı ile de 
yerine getirilebilecek. Dikkat ediniz, kreş 
yükümlülüğünün kaldırılması asla söz ko-
nusu değil. Çalışan kadınlarımız mağdur 
edilmiyor, aksine bu haktan daha fazla ka-
dının yararlanmasının önü açılıyor. 

Yine, 500 ve daha fazla işçi çalıştırılan 
işyerlerinde spor tesisi kurma yükümlülü-
ğünü kaldırıyoruz. İş sağlığı ve güvenliği 
noktasında önemli düzenlemeleri, önemli 
tedbirleri getiriyoruz. Hizmetlerin etkin 
bir şekilde verilebilmesi için işyerlerinde 
ölçüm, kontrol, inceleme ve araştırmalar 
ile risk değerlendirmesine yönelik esasları 
belirliyoruz. Ağır ve tehlikeli işlerde mes-
leki eğitimli işçi çalıştırma zorunluluğuyla 
ve çalışma hayatımızda taşeronluk diye 
bilinen alt işverenlikle ilgili yeni düzenle-
meler getiriyor, bu konudaki keyfilikleri 
ve başıbozukluğu ortadan kaldırıyoruz.  

Değerli arkadaşlarım,

Tüm bu düzenlemeleri, önceki çalışmala-
rımızda olduğu gibi, ilgili tüm kesimlerin 
katkısını, desteğini, görüşlerini alarak 
yapıyoruz. İşçi ve işveren sendikalarımız-
la toplantılar yapıldı, onların görüşleri, 
eleştirileri alındı ve taslak buna göre şe-
killendi. Şuraya dikkatinizi çekiyorum: 
Türkiye’de çalışma hayatında diyalog ve 

uzlaşma kültürü, bu hükümet döneminde, 
AK Parti döneminde kurumsallaştırılmış 
ve hakkıyla işler hale gelmiştir. Çalışanları-
mızın sorunlarına samimi bir şekilde yak-
laşıyoruz, sorunların üzerine gidiyoruz ve 
on yıllardır çözülmeyen sorunları tek tek 
çözüm kavuşturuyoruz. Bunu yaparken 
de her kesimin görüşlerine, önerilerine, 
eleştirilerine azami derecede dikkat edi-
yor, bunları çalışmalarımıza yansıtıyoruz. 
Çalışma hayatında huzuru, barışı muhafa-
za ettiğimiz sürece, Türkiye’de de huzuru, 
barışı, istikrarı muhafaza ederiz. Bu anla-
yışla hareket ediyor, emeğin hakkını en iyi 
şekilde alabilmesi için gayret sarfediyoruz. 
Biz, 5 buçuk yıldır işte bunu telafi etmeye 
çalışıyoruz. On yıllar boyunca bozulan 
dengeleri, biriken sorunları tek tek hal 
yoluna koymanın mücadelesini veriyoruz. 
Bunda da önemli mesafeler katettik. İnşal-
lah, Türkiye çok daha fazlasını görecek. 
Bu yeni reform paketinin de, işçilerimize, 
işverenlerimize, ülkemize, milletimize ha-
yırlı olmasını diliyorum. Bu düşüncelerle 
sözlerime son veriyor, sizleri saygıyla se-
lamlıyorum.
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Değerli arkadaşlar…

Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyo-
rum. Sözlerimin başında terörle mücadele 
sürecimiz hakkında kısa bir değerlen-
dirme yapmak istiyorum. Biliyorsunuz 
son günlerde Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 

terör örgütüne yeni darbeler vurdu; ne 
yazık ki, 6 kahraman evladımızı da şehit 
verdik; Yurdakul Alcan, Gökhan Uzun, 
Halil İbrahim Atasagun, Serhat Genç, 
Eyüp Dağtekin, Emrah Şüdüt. Millet 
olarak birliğimiz, bütünlüğümüz uğrun-
da şehit olan bu gencecik fidanlarımız, 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 13 Mayıs 2008
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Anneler Günü gibi manidar bir günde 
Mersin’de, Trabzon’da, Afyonkarahisar’da, 
Antalya’da, Şanlıurfa’da ve Gaziantep’te 
ebediyete uğurlandılar. Yürekleri yanan 
anne ve babalarına Allah’tan sabır ve me-
tanet diliyorum. Gazilerimize acil şifalar 
temenni ediyorum. Şehitlerimizin cenaze-
lerinde Türkçe ve Kürtçe yakılan ağıtlar, 
terör örgütünü lanetleyen on binler her 
şeyi anlatıyor. Millet olarak duygu birliği-
mizi ortaya koyuyor. 

İçeride olduğu gibi dışarıda da terör ör-
gütü tecrit olmuş, yalnızlaşmıştır. Tekrar 
söylüyorum; Terör bir hak arama yolu 
değildir. Terörün mazereti de yoktur, ol-
maz, olamaz. Bunu herkes görmüş, herkes 
anlamış; terör örgütünün insanlık dışı yü-
zünü artık herkes tanımıştır. Terörü ken-
dilerine yol olarak seçenlerin de artık bu 
gerçeği görme, anlama zamanı gelmiştir. 
Bu yolla gidebilecekleri hiç bir yer yoktur. 
Terörü ve teröristleri, herkes terk etmeye 
başlamıştır. Ya terör örgütü de bu yolu terk 
edecek, ya da bu yolda terk edilecektir. İna-
nıyorum ki, on yıllardır yürekleri yakan bu 
ateş, sarsılmaz kardeşlik bağlarımızda, bir-
lik ve beraberlik ruhumuzda sönecektir. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin eşit ve hür vatan-
daşları olarak, bir ve bütün olacak, adalet 
ve kardeşlik içinde birbirimize kenetle-
nerek ortak geleceğimize yürüyeceğiz. O 
gelecekte, her birimiz için daha çok refah, 
daha çok özgürlük, daha çok demokrasi 
vardır. Terör tuzağına düşen gençlerimiz, 
temenni ediyorum ki, akıllarını ve vicdan-
larını terör örgütüne rehin bırakmayacak, 
daha geç olmadan uyanacaklardır. Hü-

kümetimiz, devletimiz, bütün kurum ve 
kuruluşlarımız, bataklığı kurutmak için 
her türlü tedbiri almaktadır. Önümüzdeki 
günlerde, Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
bölgelerimizin ekonomik ve sosyal kalkın-
ması için atacağımız yeni adımların ayrın-
tılarını kamuoyumuzla paylaşacağız.

Değerli arkadaşlar…

Muhalefetin partimize ve hükümetimize 
yönelik tutumuyla ilgili birkaç hususu da 
burada ifade etmek istiyorum. Bazı siya-
setçiler Türkiye’den dünyaya ne yazık ki, 
yanlış fotoğraflar yansıtıyor. Olup bitenleri 
çağdaş dünya görmeyecek, uluslararası 
toplum fark etmeyecek sanıyorlar. Oysa 
artık hiçbir şey sınırlar içinde, ülkeler 
içinde kalmıyor. CHP lideri ve sözcüleri-
nin son günlerdeki beyanları, dünyanın ve 
Türkiye’nin şartlarını okumaktan ne kadar 
aciz olduklarını bir kere daha gözler önü-
ne sermiştir. Demokratik işleyişin zaafa 
uğramasından medet uman siyasi partiler, 
kendilerini milletimize de, dünyaya da an-
latamazlar. 

Biz bugüne kadar hep demokratik, laik ve 
sosyal bir hukuk devleti olan cumhuriye-
timizin çağdaşlaşma hedefleri doğrultu-
sunda içeride ve dışarıda, Türkiye’de ve 
dünyada demokratik değerleri savunduk. 
Dünyaya açık bir demokrasi, dünyaya açık 
bir ekonomi diyerek bugünlere geldik. 
Türkiye’de, bölgemizde ve dünyada de-
mokratik istikrarın önemini vurgulayarak 
bugünlere geldik. Avrupa Birliği’ne tam 
üyeliği, cumhuriyetimizin çağdaşlaşma 
ideallerini temsil ettiği için stratejik bir 
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hedef olarak seçtik. Türkiye’nin iyiliği için 
istikrarın muhafazasının ne kadar önemli 
olduğuna defalarca işaret ettik. 

İstikrar sadece ekonomik bir kavram değil 
daha çok siyasi bir kavramdır. Çok şükür 3 
Kasım 2002’den beri Türkiye, siyasette ve 
bunun devamı olarak ekonomide istikrar 
ortamını yakalamıştır. Demokratik istikra-
rın sürdürülmesinde dünyanın ve ülkemi-
zin şartlarını doğru okumamızın, bunun 
gereğini yapmamızın önemli bir payı ol-
duğu kanaatindeyim. Demokratik istikrar, 
siyasetin toplumu, toplumsal dinamikleri 
kavrayabildiği, toplumsal talep ve bek-
lentileri siyasi alana taşıyabildiği ölçüde 
mümkün olabilir. AK Parti, Türkiye’de 
siyasi istikrarın ve siyasi istikrarın tabii 
uzantısı olan ekonomik istikrarın temsilci-
si, garantisi olma vasfını sürdürmektedir. 
AK Parti’nin oy haritası, bu oy haritasının 
ifade ettiği toplumsal destek, hem siyasi 
hem de toplumsal anlamda mevcut de-
mokratik istikrarın en bariz göstergesidir. 
Şunu bilmemiz gerekiyor: Türkiye’de si-
yasi ve toplumsal istikrarın bozulduğu dö-
nemler, esas itibarıyla, olağan demokratik 
sürecin zaafa uğratıldığı ya da uğratılmaya 
çalışıldığı dönemlerdir. 

Ne yazık ki, Türkiye’de menfaatini istikrar-
sızlıkta gören, çıkarlarını kriz sayesinde 
koruyan, normal demokratik siyasi sü-
reçlerde varlıklarını sürdüremeyen siya-
set içi ve siyaset dışı aktörler her zaman 
varolmuştur. Oysa siyasi aktörlerin esas 
sorumluluğu, olağan demokratik süreçleri 
muhafaza etmektir. Aksi takdirde, siyasi 
alanda yaşanacak daralmadan bütün si-

yasi aktörler nasibini alır. Siyasetin top-
yekun güç kaybetmesinden medet uman 
siyasi aktörler kendi bindikleri dalı kesmiş 
olurlar. Siyasetin zayıflaması, siyasi alanın 
daralması ise bütün siyasi aktörleri zaafa 
düşürür, hepsinden önemlisi millet irade-
sini zayıflatır. Türkiye elbette sorunlarını 
kendi iç dinamikleriyle aşmaya muktedir-
dir; bunun için gerekli siyasi birikim ve 
demokratik olgunluğa da sahiptir.

İnanıyorum ki, bu süreçten demokrasimi-
zi ve hukuk sistemimizi daha da güçlen-
direrek çıkmayı başaracağız. Ancak, şunu 
unutmamalıyız ki, Türkiye, dünyanın 
dışında değildir ve dışında da kalmamalı-
dır. Bugün Avrupa’da, Ortadoğu’da ya da 
dünyanın başka ülkelerinde yaşanan ge-
lişmelere nasıl biz Türkiye ve Türk siyaset-
çileri olarak kayıtsız kalamıyorsak, dünya 
ülkelerinin de Türkiye’ye kayıtsız kalma-
larını bekleyemeyiz. Herşeyden önce aynı 
dünyada yaşıyoruz; Atatürk’ün veciz ifade-
siyle aynı apartmanda yaşayan komşular 
gibiyiz. Özellikle çağdaş dünyanın parçası 
ülkeler ve milletler olarak geliştirdiğimiz 
tarihi, insani, siyasi ve ekonomik ilişkiler, 
paylaştığımız demokratik değerler ve he-
defler sebebiyle birbirimizden etkilenme-
yeceğimizi düşünmek gerçekçi değildir. 
Öyle olsa aynı uluslararası kurum ve de-
ğerler etrafında buluşmamız en başından 
mümkün olamazdı.

Bu gerçeği reddetmek, bütün bir modern-
leşme ve çağdaşlaşma tarihimizi inkar 
etmek demektir. Önemli olan, dünyadan 
gelen değerlendirmeler işimize gelmediği, 
hoşumuza gitmediği zaman bunlar ilk kez 
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oluyormuş gibi tepkiler vermek yerine, 
kendimizi ve Türkiye’yi doğru anlatmaya 
çalışmaktır. Türkiye, başka bir dünyaya ta-
şınmayacağına göre, dünyayı yok saymak 
yerine onu anlamak ve bizi anlamasını 
sağlamak durumundayız. Herkes bize ters 
istikamete gittiğimizi söylüyorsa, bu işte 
bir yanlışlık var diye düşünmek icap etmez 
mi? Ama bazı siyasilerimiz, onun yerine, 
kendileri dışında dünyadaki herkesi ters 
istikamette gitmekle suçlamayı tercih 
ediyor. Bazı siyasilerimizin bugüne kadar 
içinde yer almamızı savundukları Batı ku-
rumlarından gelen değerlendirmelerden 
rahatsız olmasının asıl sebebi, geçmişte 
dünyadan uzak, dünyaya kapalı, kendi 
içine dönük bir Türkiye vasatında rahatça 
yürüttükleri kriz siyasetinin deşifre olma-
sıdır. Demokratik olmayan yaklaşımları-
nın su yüzüne çıkmasıdır. Siz hem Avrupa 
Birliği’yle katılım müzakereleri yürütecek, 
uyum çalışmaları yapacaksınız, hem de 
gelen değerlendirmeleri, ‘siz kendi işinize 
bakın’ diyerek karşılayacaksınız. Böyle bir 
çarpıklık olabilir mi?

Türkiye’nin bu tür tartışmalara ve eleştiri-
lere konu olması elbette rahatsız edicidir. 
Bundan hoşnut olmak mümkün mü? Ama 
bu durumun nedenleri üzerinde düşün-
mek herkesten önce biz siyasilerin so-
rumluluğu olmalıdır. Türkiye artık kabını 
aşmıştır. Kendine özgü demokrasi, kendi 
içine kapalı ekonomi, kendi çapında dış 
ticaret artık mümkün değildir. AK Parti, 
Türkiye’yi Avrupa ligine taşımanın müca-
delesini verirken, birileri hala Türkiye’yi 
alt kümeye çekmeye çalışıyor. Biz, stan-
dartları geliştirmeye, yükseltmeye çalışır-

ken, birileri düşük standartlarla hareket 
etmeye çalışıyor. Sizin bu muhalefet  tarzı-
nız, demokrasi anlayışınız, siyaset şekliniz 
Avrupa’da kendisine yer bulamaz, çağdaş 
dünyada karşılık bulamaz. Artık görün bu 
durumu. Siz bu siyaset tarzıyla, demokrasi 
anlayışıyla Avrupa Birliği’ne üye olamazsı-
nız, Avrupa standartlarına uyum sağlaya-
mazsınız.

Türkiye eğer Avrupa Birliği’ne üye ola-
caksa, önce bu demode olmuş muhalefet 
anlayışını gözden geçirmelidir. Türkiye, 
iktidarıyla, sivil toplumuyla, kurumlarıyla 
AB standartlarına yaklaştı, ama muhalefet 
değişmemekte ayak diriyor. Gelin siz de 
kendinizi gözden geçirin… Dünya ile bü-
tünleşen, evrensel demokratik normları 
hedefleyen, Avrupa Birliği ile müzakere 
sürecinde olan bugünün Türkiye’si, eski 
siyasi alışkanlıklar için uygun bir zemin 
olmaktan uzaklaşmıştır. Son günlerde 
özellikle Avrupa Birliği‘ne yapılan itiraz, 
Türkiye’nin haysiyetini, itibarını koruma-
ya dönük bir itiraz değildir. Bu itiraz, laik-
liği korumaya dönük bir itiraz da değildir. 
Çünkü, AB’nin laiklik karşıtı olduğunu 
söylemek akla ziyan bir hezeyandır. AB, 
zaten demokratik laik değerlerin kurum-
sallaşması demektir. Biz de, bu değerleri 
savunduğumuz için cumhuriyetimizin 
temel yönelişi olarak AB’ye tam üyelik yo-
lunda kararlılıkla ilerliyoruz. Türkiye’nin 
ait olduğu değerler dünyası burasıdır, 
diyoruz. Dolayısıyla açıktır ki, buradaki iti-
raz, kendini yenileyememiş bir parti siya-
setinin düştüğü çelişkileri örtbas etmeye 
yöneliktir.
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Türkiye’nin saygınlığını korumayı dert 
edinenlerin asıl yapması gereken şey, 
demokrasiyi müdafaa etmektir. Zira, 
demokratik olmadan, evrensel değerleri 
özümsemeden saygın olamayacağımızı 
bilmeliyiz. Demokrasinin evrensel stan-
dartlarını Türkiye’ye ve Türk milletine 
layık görmeyenler, Türkiye’nin saygınlığı-
nı koruyamazlar, bilakis zedelerler. Onun 
için ana muhalefete diyorum ki, gelin mu-
galatayı bırakın; bu kafa karışıklığından 
kurtulun, zihinleri bulandırmaktan vaz-
geçin. Türkiye’yi her alanda daha da ileri 
götürecek bir siyasi rekabet içinde ülke-
mizin, insanlarımızın geleceğine birlikte 
katkı yapalım. Yoksa, bu boş tartışmalarla 
Türkiye’ye zaman kaybettirmekten başka 
hiç bir şey elde edemeyeceğimiz açıktır. 
Bunu da böyle bilin.

Değerli arkadaşlar…

Bildiğiniz gibi, 10-16 Mayıs tarihleri, Özür-
lüler Haftası. Eskiden bu haftada, sadece 
umutlar dile getirilir, sorunlar sayılırdı. 
Zira özürlü insanlarımızın talepleri, ihti-
yaçları hep geleceğe ertelenirdi. Bugün, 
Özürlüler Haftası’nı bambaşka duygularla 
kutluyorsak, şüphesiz bu durum AK Parti 
hükümetlerinin eseridir. Zira bizim siya-
setimizin esası ‘insana hizmet’tir. Bütün 
insanlarımıza olduğu gibi, özürlü kardeş-
lerimize de daha güzel, daha yaşamaya 
değer bir Türkiye sunmanın gayreti içeri-
sindeyiz. Özürlü vatandaşlarımızla ilgili 
konularda, gerek mevzuat gerek uygulama 
bakımından büyük adımlar attık. Bizim 
için her insan özeldir, her insan kıymetli-
dir, her insan hak ettiği imkan ve haklara 

sahip olabilmelidir. 5378 sayılı Özürlüler 
kanunu’yla, özürlülük alanında yaşanan 
sorunlara çağdaş ve kapsamlı çözümler 
içeren bir yasal düzenleme gerçekleştirdik. 

Dün özürlülerle ilgili konfederasyon ve 
federasyon başkanlarından oluşan bir 
heyetle uzun bir görüşme yaptık, tüm 
meseleleri tek tek değerlendirdik. Özürlü 
kardeşlerimizin “devrim niteliğinde bir 
kanuni değişiklik” olarak adlandırdıkları 
bu kanunla, eğitimde feda edilecek ferdi-
miz olamayacağı anlayışıyla, özel eğitim 
ve destek eğitimini tüm özürlülerimiz için 
vermeye başladık. 184 bin 825 özürlü ço-
cuğumuza kişi başına 403 YTL tutarında 
özel eğitim desteği sağlıyoruz. Üniversite 
okuyan özürlülerimiz için öncelikler ve 
kolaylıklar sağladık. Başkasının yardımı 
olmadan hayatını sürdüremeyecek du-
rumda olan özürlülerimize çağdaş model-
lerle bakım hizmeti vermeye başladık. Bu 
kapsamda yaklaşık 56 bin kişiye bir asgari 
ücret tutarında bakım desteği veriyoruz. 
2002 yılında işçi kadrosundaki yıllık istih-
dam 10 bin 883 iken, bizim dönemimizde 
bu rakam ortalama 20 bin 200 olmuştur. 
Özürlü vatandaşlarımızın 2022 sayılı yasa 
kapsamında aldıkları aylıklarını da yüzde 
200 ile 300 oranında artırdık. 160-240 
YTL arasında özürlü aylığı veriyoruz. 2007 
yılında 328 bin özürlü kardeşimize 710 
milyon YTL ödeme yaptık. Bu kapsamda 
borçları sebebiyle sıkıntı yaşayan yaklaşık 
81 bin özürlü kardeşlerimizin borçlarını 
bildiğiniz gibi geçen hafta sildik. Son ola-
rak, Sosyal Güvenlik Yasası ile özürlü ço-
cuğu olan annelerimize 5 yıl önce emekli 
olma imkanı getirdik.
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Eminim ki bu sağlam temeller üzerinde 
daha ileri hedef leri tutturacağız. Özür-
lülerimiz ile hayat arasındaki engelleri 
elimizden geldiğince ortadan kaldıracağız.
İnanıyorum ki, bu konuda daha sorumlu, 
bilinçli ve duyarlı olacağız. Bu anlayışla, 
özürlüler haftasının özürlüler konusunda 
milletimizin daha çok bilinçlenmesine 
vesile olmasını diliyor, özürlü vatandaşla-
rımıza sağlıklı bir ömür diliyorum. 

Değerli arkadaşlar...

Bu hafta aynı zamanda “Aile Haftası”… Bi-
zim siyasi anlayışımızda ailenin büyük bir 
önemi ve yeri var. Toplumsal dokumuzun 
sağlamlığı aile yapımızın gücüyle doğru 
orantılıdır. Güçlü ve geniş aile yapımızı 
korumamız, aile değerlerini yaşatmamız, 
aile içinde sağlanan dayanışma ruhunu 
canlı tutmamız büyük önem taşıyor. Hü-
kümet olarak sosyal hizmet politikaları-
mızın da, sosyal yardım hizmetlerimizin 
de temelinde aile bütünlüğünü korumak, 
zayıf düşen aile yapısını güçlendirmek 
yatıyor. Aile kültürü, geleneksel yapımızın 
da temelidir. Tüm Türkiye olarak “biz bir 
aileyiz” diyebildiğimiz oranda gücümüze 
güç katabilir, birlik ve bütünlüğümüzü 
koruyabiliriz. Aile fertlerinin samimiyeti, 
şefkati, yardımlaşması, kucaklaşması gibi, 
tüm bölgelerimiz, tüm vatandaşlarımız 
birbiriyle kenetlenmeli, bir ailenin fertleri 
olarak kendisini görebilmelidir.

Değerli arkadaşlar…

Partimizi kurduğumuz günden itibaren, 
sizlerin de yakından takip ettiği gibi, 

Türkiye’nin her iline gitmeye, temaslarda 
bulunmaya, açılışlar yapmaya, ilin ve böl-
genin sorunlarıyla ilgili bilgi almaya azami 
özen gösteriyorum. Her fırsatta, uzak yakın 
demeden haftada bir ya da birkaç ilimize 
ziyaretlerde bulunuyorum. Geçtiğimiz 
hafta içinde iki ilimizde, Rize ve Antalya’da 
temaslarda bulundum, açılışlar yaptım. 
Bu hafta da yine Adana’da, Kayseri’de, 
Eskişehir’de programlarımız olacak. 

Rize’de, 3 okulu ve Güneysu Belediyesi’nin 
yeni tesislerini hizmete açtık. Hatırlayaca-
ğınız gibi, biz geldiğimizde 20 yıl boyunca 
konuşulan Karadeniz Sahil Yolu’nun sade-
ce yüzde 35’i tamamlanmıştı. Çok kısa bir 
süre içinde kalan yüzde 65’i tamamladık 
ve açılışı yaptık. Bu yol, bütün Karade-
niz sahilindeki illerimizde olduğu gibi, 
Rize’de de her açıdan bir canlanmaya ve-
sile oldu. Bugün Rize, ticari ve ekonomik 
noktada, turizm, yatırım, üretim nokta-
sında Kuzeydoğu’nun yıldızı bir il olma 
yolunda ilerliyor.

Yine haftasonu Antalya’ya hayat veren 
açılışlar gerçekleştirdik. Belediyemizin 
şehre kazandırdığı bazı yeni tesislerin, yeni 
okulların ve bir hastanenin açılışını gerçek-
leştirdik. Özellikle Antalya’nın, AK Partili 
bir belediyeye kavuştuktan sonra, tarihinde 
hiç görmediği bir değişimi yaşadığına şahit 
olduk, oluyoruz. Başbakanlık dönemimde 
25. kez gittiğim Antalya’da bu kısa süre 
zarfında gerçekleşen hizmetleri öyle bir 
çırpıda saymak mümkün değil. Antalya’yı 
bilen kardeşlerim hatırlayacaktır: Hastane-
lerde merdiven altlarına sedye konuluyor, 
hastalar buralarda yatırılıyor, buralarda 
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muayene ediliyordu. Bugün ise Antalya 
Türkiye’nin en modern, en donanımlı has-
tanelerine kavuşmuş durumda. Pazar günü 
açılışını yaptığımız hastane ile birlikte, mer-
kezde, Serik’te ve Kumluca’da 5 buçuk yılda 
3 tane yeni, modern hastaneyi Antalya’ya 
kazandırdık. Antalya Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi, 1 ve 2 kişilik odaları, her odada 
banyosuyla, tuvaletiyle bugün Türkiye’nin 
en modern hastanelerinden biri olma özel-
liğini taşıyor. Bu hastanemizin bugünkü 
rakamlarla inşaat ve donanım maliyeti 102 
milyon YTL. Dikkat ediniz, 2005 yılının 
Temmuz’unda temeli attık, 2007 yılının 
Eylül ayında inşaatı tamamladık ve önce-
ki gün de hizmete açtık. İki yılda dev bir 
hastaneyi, modern bir hastaneyi Antalya’ya 
kazandırdık. Alt yapı hizmetlerinde, ulaşım 
hizmetlerinde, sağlık, eğitim, kültür, spor, 
turizm hizmetlerinde Antalya’ya yeni bir 
çehre kazandırdık, kazandırmaya devam 
ediyoruz. Antalya’ya tarihinde hiç görmedi-
ği hizmetleri getiriyoruz. 

Biz laf üretmiyoruz, bizim eserlerimiz 
konuşuyor. Biz konuşan, ama hiçbir şey 
yapmayanlardan değiliz. Türkiye bu tarz si-
yasetin aktörlerini de çok iyi tanıyor. Bizim, 
81 ilde ortaya koyduğumuz eserlerimiz ne 
olduğumuzu çok açık, çok net, çok berrak 
ve şeffaf şekilde ortaya koyuyor. Yıllar bo-
yunca Antalya’dan milletvekili oldunuz, 
bakan oldunuz, kısa süreli de olsa partiniz 
iktidarda oldu, ne yaptınız Antalya için? 
Antalya’daki hangi hizmetiniz, hangi eseri-
niz sizi anlatıyor? Antalya’ya sözden başka, 
vaatten başka ne verdiniz, ne götürdünüz? 
Türkiye’ye bugüne kadar gerilimden başka, 
sonu gelmez tartışmalardan başka ne ver-

diniz? Allah aşkına, tahribattan başka, kriz-
den başka Türkiye’ye kazandırdığınız tek 
bir eseriniz var mı? Yok… Gösteremezler…

Dikkat ediniz, biz yol yaptık, onlar kuyu 
kazdılar. Biz eser ürettik, onlar kriz üret-
tiler. Biz sorun çözdük, onlar sorun çı-
kardılar. Biz Türkiye’ye aydınlık bir ufuk 
çizdik, onlar karartmanın çabası içinde 
oldular. Hiç birine aldırış etmedik. Her 
hafta yurtiçinde, yurtdışında vatandaş-
larımızın hizmeti için koşturduk, gayret 
ettik, mücadele ettik, ediyoruz ve edeceğiz. 
Bütün illerimizin alt yapı sorunları, ulaşım 
sorunları, sağlık, eğitim, çevre sorunları, 
ekonomik sorunları ortadan kalkıncaya 
kadar da bu mücadelemiz, bu gayretimiz 
hız kesmeden devam edecek. Bu arada Sü-
perlige çıkan Kocaelispor ve Antalyaspor’u 
da kutluyor, başarılar diliyorum.

Değerli arkadaşlar

Sözlerimi bitirirken dün Çin’de meydana 
gelen depremden duyduğum üzüntü-
yü ifade etmek istiyorum. Geçen hafta 
Myanmar’da yaşanan şiddetli kasırganın 
ardından, şimdi de Çin’de böyle bir felaket 
ortaya çıkmış durumda. Çin halkına ve 
hükümetine başsağlığı ve geçmiş olsun 
dileklerimi sunuyorum. Umut ediyorum 
ki, yaralar en kısa zamanda sarılacaktır. 
Bu düşünce ve duygularla sözlerime son 
veriyor, hepinizi sevgiyle muhabbetle se-
lamlıyorum.
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Değerli hanımefendiler, sevgili AK Partililer..

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. 
Sözlerime başlarken Pınarbaşı’nı, Sarıoğlan’ı, 
Akkışla’yı, Bünyan’ı, Develi’yi, Felahiye’yi, 
Sarız’ı sevgiyle selamlıyorum. Talas’ı, 
Tomarza’yı, Yahyalı’yı, Yeşilhisar’ı, Hacılar’ı, 

İncesu’yu, Kocasinan’ı, Melikgazi’yi, Özvatan’ı 
da aynı sevgiyle, aynı muhabbetle selamlı-
yorum. Bu güzel atmosferde gerçekleştirdi-
ğimiz kongremizin partimize ve ülkemize 
hayırlı olmasını diliyorum. AK Parti Kadın 
Kollarına yakışan bir sevgi ve muhabbet 
iklimi oluşturduğunuz için sizleri yürekten 

Il Kadın Kolları 2. Olağan 
Kongresi

Kayseri | 17 Mayıs 2008
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kutluyorum. Burada sergilediğiniz tablo 
Türkiye’de siyaset yapan hiçbir partinin bu-
güne kadar başaramadığı  bir tablodur. Ka-
dın hareketlerini inceleyenler, Türkiye’de 
kadın ve siyaset ilişkisini araştıranlar bu 
kadar coşku dolu, bu kadar bilgi dolu, bu 
kadar heyecan dolu bir yapılanmayı, bir 
organizasyonu görmemişlerdir. Bu tablo, 
Türkiye’nin bütün şehirlerinde olduğu gibi 
gösteriyor ki, AK Parti, milletin gönlünü 
fethetmiş, milletin gönlünde taht kurmuş-
tur. Sizin iradeniz, sizin vicdanınız, sizin 
aklınız Türkiye’yi güzelleştiriyor, Türkiye’yi 
kalkındırıyor, Türkiye’yi daha çok demok-
ratikleştiriyor. Sizleri canı gönülden tebrik 
ediyorum. Ülkenize sahip çıktığınız için, 
siyasete sahip çıktığınız için, Türkiye’nin 
hem aklı hem vicdanı olduğunuz için size 
teşekkür ediyorum.  Evet, hiçbir parti bu 
gönül birliğini sağlayamaz. Emin olunuz ki, 
Batman’da da bu tablo vardı, Mardin’de de 
bu tablo vardı,  İstanbul’da da, Ankara’da 
da bu tablo vardı. Siyaseti kavgadan, geri-
limden arındırdınız.  Siyasete seviye getir-
diniz. Siyasete sevgi ve saygı getirdiniz. AK 
Partiye yakışan bir ortak akılla Türkiye’yi 
sahiplendiniz. 

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz Pazar Anneler 
Günü’ydü. Yine geride bıraktığımız haftayı 
Aile Haftası olarak kutladık. Cuma günü 
de 81 vilayetten örnek ailelerin Ankara’ya 
gelerek gerçekleştirdiği Türkiye’nin 
Aile Sofrası’na katıldım. Bu toplantıyı 
Türkiye’nin her ilinden örnek ailelerin 
katılımıyla gerçekleştirdik. Keza, yarın da 
Eskişehir’de şehit ailelerimizle bir araya 
geleceğiz. Bugün Kayseri’de sizlerle parti-
mizin kadın kolları kongresini gerçekleş-

tiriyoruz. Bizim kongrelerimizde yürekler 
buluşuyor, vicdanlar buluşuyor, kalpler 
kaynaşıyor. Başkalarının kongrelerinde 
sandalyeler konuşurken, yumruklar konu-
şurken, öfke ve kin tohumları saçılırken 
AK Parti’nin kongrelerinde gönüller ko-
nuşuyor. Ne mutlu bizlere ki, bu tabloyu 
milletimize yaşatan bir siyaset felsefesine, 
bir birlik tablosuna hizmet veriyoruz, kat-
kı veriyoruz.  

Değerli hanımefendiler…

AK Parti, değişimin adıdır, dönüşümün 
adıdır. AK Parti millet iradesine odaklan-
manın adıdır, millete hizmetin adresidir. 
Milletle köprü kuramayanlar, milletle 
konuşamayanlar, milletin gönlünde yer 
edinemeyenler siyaseti kötürüm hale ge-
tirmek, siyaseti mahkum etmek istiyorlar. 
Gerilim ve kriz üretmeyi siyaset zanneden-
ler, hizmete odaklanan, insana odaklanan 
siyasetimizi anlamakta güçlük çekiyorlar. 
Ama, sular yokuşa akmaz. AK Parti, bu 
ülkede siyasetin eksenini değiştirmiştir. 
Siyaset, millet iradesidir ve bu millet, ira-
desini, onurunu sahiplenmiştir. Bize göre 
siyaset, artık insanı ve toplumu merkeze 
alarak milletimize hizmet etmenin adıdır.
Başkalarının siyaset tanımı başka türlü 
olabilir. Onlar siyaseti milletle kavga et-
mek, milletin bileğini bükmek, milleti 
kamplara bölmek, karşı karşıya getirmek 
olarak görebilirler. Onlar bir gurubu, bir 
zümreyi iktidara taşımayı siyaset zannede-
bilirler. Bizim siyasetimizin özü birlik siya-
setidir. Bizim siyasetimizin özü Türkiye’yi 
bir bütün olarak kucaklamak, insanlarımı-
zın arasında ayrım yapmamaktır. Kimseyi 
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dışlamadan birliğimizi muhafaza etmektir.  
Toplumun bütün kesimlerine hizmet et-
mektir. Bütün vatandaşlarımızın huzur ve 
mutluluğunu sağlamaktır. Siyaset, artık bu 
ülkenin her dağını, her ırmağını sevmenin, 
her türküsünü  söylemenin adıdır.  Bu an-
layışla, büyük işlere imza attık, Türkiye’ye 
tarihinde hiç yaşamadığı başarılar yaşat-
tık. Bu başarının temelinde bizim birlik ve 
beraberlik anlayışımız yatmaktadır. Bütün 
Türkiye’nin sorumluluğunu üzerimizde 
hissediyoruz. Kadın erkek, genç yaşlı, zen-
gin fakir demeden 70 milyonu aşkın vatan-
daşımızın her birinin mutluluğuna açılan 
bir yol inşa ediyoruz. Doğudan batıya, her 
şehrimize, kasabamıza, köyümüze hizmet 
ulaştırmaya gayret ediyoruz. Ülkemizin 
hiçbir sorununa yabancı kalmayarak, her 
soruna aynı zaviyeden bakarak daha güzel 
günler göreceğiz. Ekonomiyi, sosyal politi-
kaları, demokrasiyi, hukuku, eğitimi, dış 
politikayı, şehirciliği aynı ilkelerden hare-
ket ederek daha ileriye taşıyacağız. 7’den 
70’e aynı rüyayı, modern ve güçlü bir Tür-
kiye rüyasını göreceğiz.

İşte Türkiye’yi 5 yılda ayağa kaldıran mu-
cizenin anahtarı budur. İşte AK Parti’nin, 
ak siyasetin sırrı budur. Açık söylüyorum, 
AK Parti’yi anlamayanlar bu milletin do-
kusunu, bu milletin kumaşını, bu milletin 
hamurunu da anlamayanlardır. Şunu da 
söylüyorum, biz onların da gönüllerini ka-
zanmak istiyoruz. Onları da aynı heyecan-
la büyük Türkiye rüyasına katmak istiyo-
ruz. Çatışma değil, uzlaşma; gerilim değil 
müşterek bir akıl ve müşterek bir vicdan 
etrafında buluşmak istiyoruz. Biz, her tür-
lü farklılığı bir zenginlik olarak görüyoruz. 

Biz, her türlü farklı görüşün orta bir yolda, 
bir uzlaşı noktasında buluşabileceğine 
inanıyoruz. Bunun için tahammülsüzlüğü, 
dayatmacılığı, dışlayıcılığı, tektipçiliği si-
yaset lügatımızda barındırmıyoruz.

Değerli hanımefendiler...

Ben bütün milletimize, özellikle de siz 
kadınlarımıza teşekkür etmek istiyorum. 
Türkiye’nin karanlığa teslim olmama ira-
desine, muasır medeniyet hedefine doğru 
ilerleme iradesine ortak oldunuz, sahip 
çıktınız. Kadınlarımız, sosyal hayatta, iş 
hayatında, siyasette daha aktif roller üst-
leniyorlar. Bakınız, parlamentodaki kadın 
katılımı 22 Temmuz seçimlerinden sonra 
yüzde 4.4’ten 9.7’ye çıkmıştır. AK Parti bu 
alanda da Türkiye’ye öncülük ediyor. Zira, 
AK Parti siyasetin çehresini değiştirmiştir, 
siyasete çatışmayı ve şiddeti değil, çözümü 
ve sevgiyi taşımıştır. Kadın milletvekili sa-
yımızdaki artış, meclisimizin temsil gücü-
nü artırıyor. Teşkilatlarımızda da AK Par-
tili kadınlarımızın canla başla çalıştığını, 
şehirlerine ve ülkelerine sahip çıktıklarını 
görüyoruz. Gençleriyle, kadınlarıyla böyle 
bir teşkilata sahip bir partinin genel başka-
nı olmak, beni son derece memnun ediyor. 
Elbette kadınlarımızın siyasete katılımı 
noktasında geldiğimiz seviye yeterli değil. 
Kadınlarımızın sosyal ve siyasal haklarını, 
yasal düzenlemelerle, eğitim hamleleriyle, 
fikirle, düşünceyle hayata geçireceğiz. Hiç-
bir şey kolay kazanılmıyor, ter dökmeden, 
kolaycılıkla sağlanan çözümler, kalıcı ol-
muyor. Bu nedenle, kadın erkek eşitliğini 
anayasal bir güvence olarak düzenledik. 
Kadına karşı ayrımcılığa karşı büyük bir 
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savaş başlattık. Kadına karşı şiddetle ilgili 
sert ve caydırıcı müeyyideleri yeni ceza ka-
nunumuza koyduk. Eğitimde attığımız dev 
adımlar, 115 bin yeni derslik, okullarımıza 
gönderdiğimiz 550 bin bilgisayar, erkek 
kadın yeni nesillerin her alanda daha do-
nanımlı, daha bilinçli yetişmelerine vesile 
olacak. “Haydi kızlar Okula” kampanyasıy-
la, okula yoksulluk nedeniyle gidemeyen 
300 bine yakın kız çocuğumuzu eğitime 
kazandırdık. İnanıyorum ki bu kızlarımız, 
kendileri, aileleri ve ülkeleri için çok an-
lamlı, değerli işler yapacaklardır.

Değerli hanımefendiler…

Türkiye’nin geçmişte yaşadığı sıkıntılı 
yılları, kriz dönemlerini sizler  çok iyi bili-
yor, hatırlıyorsunuz. Artık Türkiye, o eski 
Türkiye değildir. Hiçbir hile, hiçbir tuzak 
Türkiye’yi o felaket yıllarına döndüreme-
yecektir. En ağır çileleri sizler yaşadınız, 
en büyük bedelleri sizler ödediniz, en ağır 
yükleri sizler taşıdınız. Ailede bir sorun 
varsa, en çok canı yanan annelerimiz olur. 
Geleceğe dair umutlarını kaybetmiş bir ev-
ladın acısını, okula başlarken kitabı alına-
mayan bir çocuğun sıkıntısını en çok anne 
taşır. Bu yüzden, hiçbir aile bu sıkıntıyı ya-
şamasın diye öğrencilerimizin ders kitap-
larını ücretsiz dağıtıyoruz. İşini kaybeden, 
akşam eve eli boş gelen bir kocanın mahcu-
biyetini en çok eşi hisseder. Çok şükür, her 
güne ayrı bir krizle uyanan, kendi vatan-
daşlarına bile güven vermeyen, hüküme-
tinin yarın ne olacağı belli olmayan o ülke 
tarihin sayfalarına karıştı. Türkiye oralar-
dan buralara geldi, birçok köklü sorununu 
aştı, birçok başarılar kazandık. Ancak biz, 

en büyük kazancımız olarak insanımızın 
kalbindeki umudu, gençlerimizin gelecek 
heyecanını görüyoruz. Siyasi istikrar, mil-
letimizin özgüvenini geri kazanmasına 
vesile olmuştur. Problemlerin, dertlerin, 
sıkıntıların üstüne kararlılık ve cesaretle 
gittik. Suiistimalleri, ihmalleri, yolsuzluk-
ları ortadan kaldırdık. Ülkedeki belirsizlik 
ortamından yararlanan, krizden beslenen, 
kendi çıkarları ve konumları için ülkenin 
geleceğine kast eden çevrelerin kaynakla-
rını kuruttuk. Türkiye yönetimde istikrar 
ve disiplini sağlamış, istikametini muasır 
medeniyet seviyesi olarak belirlemiştir.. 
Yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı somut 
olarak deklare ediyoruz. Hedefimizi, prog-
ramımızı açıkça milletimizle paylaşıyoruz. 

Yaptıklarımızı ve henüz yapamadıklarımı-
zı dürüst bir şekilde anlatıyoruz. Ülkeyi, 
tek başımıza değil, milletimizle beraber 
yönetiyoruz. En büyük mutluluğumuz şu-
dur. AK Parti hükümetleri, doğru, çalışkan, 
milleti seven bir yönetimle, bu ülkenin 
muazzam potansiyelinin nasıl harekete 
geçebileceğini tüm dünyaya ispatlamıştır. 
Türkiye 2002 yılında dünyanın 26. büyük 
ekonomisiyken, tam dokuz sıra yükselerek 
bugün 17. sıraya çıkmıştır. Uzun yılların 
ardından ilk kez tek haneli enflasyon ora-
nını gördük. 2002 yılında 36 milyar dolar 
olan ihracatı 117 milyar dolara çıkardık. 
Türkiye’ye giren doğrudan küresel serma-
ye, 2007 yılında rekor seviyeye ulaşarak 
22 milyar  dolar olmuştur. Yüksek faiz gibi, 
borç yükü gibi çok temel kronik problem-
leri de makul seviyelere taşıdık. Merkez 
Bankası’nın kasasındaki 26.5 milyar do-
lar 74.5 milyar dolara kadar yükseltildi. 
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Türkiye, yıllardır bitiremediği büyük ya-
tırımlarını tamamlar hale geldi. Bolu Dağı 
Tüneli, Karadeniz Sahil Yolu gibi yıllardır 
tamamlanamayan dev projeleri süratle 
tamamladık.

Ankara’da, parti binalarından sokağa 
çıkamayanların aksine biz Türkiye’nin 
her iline gidiyoruz. Gittiğimiz her yerde 
hastaneler, okullar, hizmet binaları, yol-
lar, fabrikalar açıyoruz Kayseri’ye hiçbir 
gelişimizde boş gelmediğimiz gibi bugün 
de eli boş gelmedik.  Daha önce sayısız 
fabrikanın açılışı için geldik. İşte bugün, 
41 tesisin saha toplu açılışını ve TOKİ 
anahtar teslim törenini yapacağız. Aslında 
bütün bunları ülkemizin çok daha önceleri 
halletmiş olması gerekiyordu. AK Parti, on 
yılların ihmallerini, eksikliklerini 5.5 yılda 
tamamlamıştır. Ben bu sürece ortak olan, 
bizden desteğini, duasını esirgemeyen 
milletimize, özellikle siz kadınlarımıza bir 
kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bu ira-
deyi koruyacağımıza, yürüyüşümüze ara 
vermeden devam edeceğimize yürekten 
inanıyorum.  Konuşmama son verirken he-
pinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor, kong-
remizin hayırlı olmasını diliyorum.
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Sevgili gençler...

Bu anlamlı programda sizleri en kalbi 
duygularımla selamlıyorum. 19 Mayıs 
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 
arifesinde burada olmaktan, bu coşkulu 
şölen vesilesiyle sizlerin umut ve heyeca-
nınızı paylaşmaktan büyük bir mutluluk 

duyuyorum. Sizler Türkiye’nin gelece-
ği, milletimizin en büyük ümidisiniz. 
Türkiye’nin büyük değişimini tamamlaya-
cak olan, ülkemizi Atatürk’ün gösterdiği 
muasır medeniyet seviyesinin ötelerine 
taşıyacak olan sizlersiniz. Milletimizi, ta-
rihine, medeniyetine, insani zenginliğine 
yaraşır hedeflere ulaştıracak olanlar sizler-

AK Parti Gençlik Şöleni

Eskişehir | 18 Mayıs 2008
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siniz. Bu bir bayrak yarışıdır, bu büyük me-
deniyet yolculuğunda bu yürüyüşü sizler 
sürdürüp tamama erdireceksiniz. Kalpleri-
nizde bu azmi, bu heyecanı, bu memleket 
sevdasını taşıdığınızı biliyorum. Sizlerin 
gözlerinde o aydınlık yarınların ışıltısını 
görüyorum. Sizlere inanıyorum, güveni-
yorum. Sizler bu ülkenin sadece ekonomik 
kalkınmasının değil, zenginleşmesinin, 
demokratik değerlerinin, hak ve özgürlük-
lerinin de güvencesisiniz. Bütün samimi-
yetimle inanıyorum ki, sizler bugün bizim 
bulunduğumuz makam ve mevkilere gel-
diğinizde Türkiye, bugün gündemine taşı-
nan olumsuzlukların hepsini çoktan aşmış 
olacak. Sizler demokrasi ve özgürlüklerin 
asla tartışma konusu dahi edilemeyeceği 
aydınlık bir Türkiye’nin yöneticileri, giri-
şimcileri, doktorları, öğretmenleri, işçileri, 
memurları olacaksınız. Sizler dünyaya 
örnek gösterilen, her alanda gelişmiş, her 
alanda hedeflerine ulaşmış bir Türkiye’nin 
mutlu ve gururlu vatandaşları olacaksınız.

Şundan emin olunuz ki, bugün yaşadığı-
mız bütün olumsuzluklar, tepeden tırnağa 
değişmekte olan, çağın gerektirdiği yeni-
likleri hayata geçirmekte olan bir ülkenin 
çektiği sıkıntılar ve sancılardır. Biliniz 
ki bugün bu değişime direnç gösteren-
ler, Türkiye’nin çağdaş bir ülke yolunda 
olmasına direnmektedirler. Türkiye, bu 
değişime direnç gösteren anlayışları, kriz 
ve kaos dönemleriyle birlikte artık geride 
bırakacaktır, bırakmak durumundadır. 
Tarihi milletler yazar ve tarihin akışı asla 
değiştirilemez. 19 Mayıs 1919, böyle bir 
tarihin miladıdır. Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk önderliğinde milletimiz, yeniden 

kaderini tayin etmek üzere tarih sahnesine 
çıkmıştır. O sahnede inanılmazı başaran 
birlik ruhumuzdur. Atatürk’ün işaret ettiği 
ortak hedef ve idealler etrafında kenetle-
nen, farklılıklar içinde birlik olmayı bilen, 
aynı geleceğe yürümek, aynı kaderi paylaş-
mak isteyen bir millet olma iradesidir. 

Sevgili gençler...

Bu anlamlı yıldönümünde benim sizlere 
en büyük tavsiyem, bu iradeyi, bu duygu 
birliğini, bu kardeşlik ruhunu, bu kader or-
taklığını şartlar ne olursa olsun yaşatmaya 
devam etmenizdir. Dünya görüşleriniz, 
siyasi tercihleriniz, yaşam biçimleriniz, 
etnik kökenleriniz farklı olabilir. Aynı aile 
içinde, aynı evde, kardeşler arasında bile 
bu tür farklı tercihlerin olabildiğini biliyo-
ruz. Hepimiz bunları kendi ailelerimizde 
yaşıyoruz. Ama hiç bir tercih farkımız, aile 
birliğimizin, kardeşlik hukukumuzun üze-
rinde değildir, olamaz. Ailenizde olduğu 
gibi sosyal hayatınızda da farklılıklarınıza 
saygı gösterin ve hiç bir zaman unutmayın 
ki, etnik, dini ya da siyasi bütün farklılık-
ların üzerinde bizi Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşlığında birleştiren, tek bir millet 
yapan yüksek değerlerimiz var. Bu değer-
lerimize sımsıkı sarılın, kaderlerimizin bir 
ve beraber olduğunu asla unutmayın, Tür-
kiye Cumhuriyeti vatandaşlığını en büyük 
ortak paydamız bilin; aynı idealler, aynı 
gelecek hedefleri etrafında kenetlenmeyi 
mutlaka başarın. İşte o zaman şartlar ne 
olursa olsun, hangi zorluklarla karşılaşır-
sak karşılaşalım millet olarak sırtımız asla 
yere gelmez. Onun için diyorum ki, millet 
iradesini yok sayan bir anlayış ayakta ka-
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lamaz… Türkiye, son 5 buçuk yıldır millet 
iradesinin tabii mecraında, gür bir ırmak 
gibi akmaktadır. Kimse böyle bir ırmağın 
önüne set çekemez.

Değerli gençler...

Sizlerden milletimizin, devletimizin tarihi-
ni iyi öğrenmenizi özellikle rica ediyorum.

Bu milletin nasıl bir iradeye sahip olduğu-
nu iyi anlamalı, bugünü anlamak için bu 
tarihi birikimden yararlanmalısınız. Bu 
millet tarihi boyunca zorluklar yaşamış, 
engellerle karşılaşmış, cefalar çekmiş, fe-
dakarlıklarda bulunmuş, ama şartlar ne 
olursa olsun özünden ayrılmamış, sahip 
olduğu değerlerin gösterdiği istikametten 
bir sapma göstermemiştir.

19 Mayıs 1919’da Atatürk’ün Samsun’a 
çıkması milli iradenin ayağa kalkmasıdır; 
23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nin açılması milli iradenin haykırı-
şıdır; 29 Ekim 1923’te Cumhuriyetimizin 
ilanı, milli iradenin şahlanışıdır. İstiklali-
mizi ve bağımsızlığımızı kazanmamız da, 
Cumhuriyetimizi ve devletimizi kurma-
mız da Atatürk’ün önderliğinde milli ira-
denin sürece el koyması, tarihe yön verme-
siyle mümkün olmuştur. Atatürk, İstiklal 
Savaşı’nı TBMM’nin yüce iradesiyle sevk 
ve idare etmiştir. Atatürk, devrim ve ilkele-
rini aynı iradeye yaslanarak hayata geçir-
miştir. Atatürk, Cumhuriyeti TBMM’nin o 
yüksek iradesiyle kurmuştur. “Hakimiyet 
kayıtsız şartsız milletindir” şiarı, Cumhuri-
yetimizin de temelidir, çağdaş demokratik 
sistemin de vazgeçilmez karakteridir. Milli 

iradenin sözüne kulak vermekten imtina 
edenlerin en büyük yanlışı buradadır, bu 
topraklarda millete rağmen söylenmiş 
sözün yankısı yoktur. Kim millete rağmen 
bir söz söylemişse, bilinsin ki o söz yarına 
çıkmamıştır, hükmünü sürdürememiştir. 
Eski düzen onun için ayakta kalamamış-
tır. Cumhuriyetimizin yeni düzeni, millet 
iradesinden kaynaklanan demokratik 
meşruiyeti esas aldığı için her gün daha 
da güçlenerek bugünlere gelmiştir. Ara 
dönemler yaşanmamış olsa, bugün de-
mokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti 
karakteriyle Cumhuriyet rejimimiz, çok 
daha güçlenmiş olacaktı. Ne yazık ki, Tür-
kiye, çağdaşlaşma yolculuğunda zaman 
kaybettiren molalar vermiştir. Yarın, Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıka-
rak İstiklal Mücadelemizi başlattığı günün 
yıldönümünü hep birlikte kutlayacağız.

19 Mayıs sizlerin bayramınız... 19 Mayıs, 
Türk gençliğinin, Türk milletinin bay-
ramı… Bütün yokluk ve imkansızlıklara 
rağmen tarihin en şanlı destanlarından 
birini yazan İstiklal Savaşımızın bütün 
kahramanlarını, şehitlerimizi, gazilerimizi 
bir kere daha rahmet ve şükranla anıyo-
rum. Bu destansı mücadele, milletimizin 
varoluş iradesinin eseridir.

Bugün de en büyük gücümüz, en büyük 
zenginliğimiz, en önemli dayanağımız mil-
let olma irademizdir. Son 5 buçuk yılda bu 
ülkeyi karanlıklardan çıkarıp aydınlıklara 
taşıyan güç, o iradedir. Türkiye’yi çağdaş 
dünyaya yaklaştıran, büyük bir değişim 
dönüşüm gerçekleştiren Hükümetimiz, 
gücünü bu iradeden almaktadır. Avrupa 
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Birliği’yle katılım müzakerelerini başla-
tırken bize bu irade yol göstermiştir. Milli 
geliri 3 bin 300 dalardan 9 bin 300 dolara 
çıkarırken bu iradeden güç aldık. İhracatı 
36 milyar dolardan 117 milyar dolara çıka-
rırken bu iradeyi düşünerek hareket ettik. 
Türkiye’yi dünyanın 17. büyük ekonomisi 
haline getirirken bu iradeyi arkamızda 
hissettik. Demokrasimizi güçlendirirken, 
hak ve özgürlükleri geliştirirken bu ira-
deye dayandık. Türkiye’nin 81 vilayetini 
kalkındırırken, 70 milyon vatandaşımızı 
aynı samimiyetle kucaklarken bu ruhla 
hareket ettik. İnşallah millet olma irade-
miz gücünü koruduğu sürece, milletçe 
birlik ve beraberliğimizi kaybetmediğimiz 
sürece, kardeşlik ve dostluk bağlarımız za-
yıflamadığı sürece, aşamayacağımız hiçbir 
engel yoktur.

Sevgili gençler...

Ülkenize güvenin, milletinize inanın. Bu 
ülkeye demokrasiyi ve özgürlükleri çok gö-
renlere asla itibar etmeyin. Bu ülkenin ya-
rınları aydınlık olacaktır, mutlu ve müref-
feh olacaktır. Bizler millet olma iradesiyle 
zorlukların üstüne giderek, demokrasiye 
daima sadık kalarak bu ülkeyi ağır kriz-
lerden çıkardık, uçurumun kenarından 
alıp bugüne taşıdık. Türkiye’yi daha güzel 
günlere taşımak, daha büyük hedeflere 
ulaştırmak için sizler de bugünden hazır-
lıklarınızı yapmalısınız. Bunun için bütün 
enerjinizle öğrenmeye, zenginleşmeye, do-
nanımınızı arttırmaya çalışmalısınız. Bu 
ülkeye yıllarını kaybettiren, nice kuşakları 
zayi eden köhne tartışmalardan, boş ve-
himlerden, çağ dışı anlayışlardan kendini-

zi korumalısınız. Kafanızı karıştırmak, sizi 
bu gölge oyunlarının figüranı haline getir-
mek isteyenler mutlaka çıkacaktır. İstika-
metinizi asla kaybetmeyin, hedeflerinizi 
asla unutmayın, bu milletin değerlerinden 
asla uzaklaşmayın. Geçmişte düşülen ha-
talara bir kere daha düşmeyin, gözünüzü 
asla bu ülkeyi ileri taşıyacak olan hedefler-
den çevirmeyin. Demokratik, laik, sosyal 
bir hukuk devleti olan cumhuriyetimizin 
temel niteliklerine sıkı sıkıya bağlı kal-
maktan sakın vazgeçmeyin. Dünyanın 
gidişatı, insanlığın durumu ortada… Aklı-
selime, sağduyuya, yapıcı fikirlere, yüksek 
ideallere, insani değerlere her zamankin-
den daha büyük bir ihtiyaç var. Sizlerden 
sadece ülkenizin, sadece milletinizin değil, 
insanlığın da umudu olmanızı istiyoruz. 
Bizim milletimiz medeniyetler tarihinde 
çok derin izler bırakmış, geçmişte insanlı-
ğa büyük hizmetlerde bulunmuştur. Şimdi 
bir kere daha insanlığa büyük katkılarda 
bulunma, barış ve istikrara hizmet etme 
imkan ve fırsatı önümüzde duruyor. Bunu 
değerlendirmek millet olarak bizim için 
kaçınamayacağımız tarihi bir sorumluluk-
tur. AK Parti olarak, son 5 buçuk yılda içe-
ride ve dışarıda, bölgemizde ve dünyada 
barış, refah ve istikrar arayışlarına yaptı-
ğımız hizmetler işte hep bu anlayışımızın 
ürünüdür. 

Sevgili gençler...

Bu ülke çok büyük sıkıntılar yaşadı, bu 
ülkenin gençleri umutlarını, hayallerini 
kaybetme noktasına geldiler. 5 yıl gibi kısa 
bir sürede onlarca yılın ihmallerini, eksik-
liklerini, geri kalmışlıklarını telafi ettik. 
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Ama daha yapacak çok işimiz var. Daha 
çözmemiz gereken çok sorun, aşmamız 
gereken çok engel var. Bunun için bir daha 
yanlış yapma lüksümüz yok, bir kere daha 
istikrarsızlığı yaşama lüksümüz yok. Hiç 
kimse bu ülkenin gençlerinin geleceğini 
karartamaz. Bunun için hepimize sorum-
luluklar düşmektedir. Çok uzağımızda 
değil, daha bundan 5 buçuk 6 yıl önce bu 
ülke krizler içinde felaketlere doğru sürük-
lenmiyor muydu? Allah’a şükür bugün çok 
başka bir noktadayız.

En büyük mutluluğum, sizlerin umutla-
rınızın ve hayallerinizin geri dönmesidir. 
En büyük sevincim, sizlerin aydınlık zihin-
lerinizle, aşk ve sevdayla bu ülke için, bu 
millet için yüreğinizi, aklınızı, enerjinizi 
ortaya koymaya başlamanızdır. Türkiye 
artık başarıya giden yolun değişmekten, 
gelişmekten geçtiğini çok iyi biliyor. Hepi-
miz el ele, gönül gönüle vererek bu ülkenin 
çözülmez görülen bütün problemlerini 
tek tek çözdük, çözüyoruz. O büyük irade, 
iflasın eşiğine gelip dayanmış ekonomimi-
zi ayağa kaldırdı, 5 buçuk yılda gösterdi-
ğimiz büyük performansla dünyanın 17, 
Avrupa’nın 6. büyük ekonomisi haline gel-
dik.  Türkiye 5 buçuk yıldır tesis ettiğimiz 
güven ve istikrar zemininde artık pistin 
ucunda, kalkış pozisyonuna gelmiştir. Ar-
tık durarak, frene basarak, yavaşlayarak 
ayakta kalmamız, durumumuzu koruma-
mız mümkün değildir. Ya kalkışa geçip 
Türkiye’yi tarihi bir dönüşümle dünyanın 
10 büyük ülkesinden biri haline getire-
ceğiz, ya da şu an bulunduğumuz nok-
tanın çok gerilerine düşeceğiz. Bu irade 
milletimizde var, bu irade sanayicimizde, 

girişimcimizde var, bu irade sivil toplum 
kuruluşlarımızda, hükümetimizde var. 
Millet iradesine güvenmeyen, millet irade-
sine set çekmek isteyen, Türkiye’nin başa-
rabileceğine inanmayanlar yok mu? Onlar 
da var. Ama bu irade, bu güç, bu kararlılık, 
hiçbir zorluktan yılmaz… Türkiye kısa 
sürede yaptıklarıyla bu başarının örnekle-
rini sergiledi. Ekonomik büyüme istikrarlı 
hale geldi, enf lasyon frenlendi, üretim 
her alanda yeniden hız kazandı. Bunlara 
ilave olarak, geri ödemek için bu milletin 
bütün kazancını yatırdığımız borç dağını 
da eritmeye başladık. Merkez Bankası’nın 
kasasındaki 26.5 milyar dolar da 74.5 mil-
yar dolara kadar yükseltildi. İşte bugün de 
yarın da sahip çıkmamız gereken tablo bu 
tablodur. Yani Türkiye’nin dinamizminin, 
büyük varoluş iradesinin, zorlukları aşma 
azminin ifadesi olan bu tablodur. Bu tablo 
Türkiye’nin değişiminin ne kadar doğru 
bir istikamette olduğunun da ispatıdır. Bu 
millet her zaman bu güce, bu potansiyele 
sahip... Yeter ki bu ülkenin dinamikleri 
köreltilmesin, bu ülkenin imkanları bu ül-
kenin insanlarından esirgenmesin.

Sevgili gençler...

Son 5 buçuk yılda yaşadığımız değişim 
sadece ekonomik bir atılıma işaret ediyor 
olsaydı, umut ve heyecanımız bu kadar 
büyük olmazdı. Ama hayatın her alanın-
da çok önemli mesafeler aldık, almaya 
da devam ediyoruz. Çok yönlü hedefler 
koyduk, bu hedeflere eş zamanlı olarak 
ilerliyoruz. Mesela yolu ve suyu olmayan 
köy kalmayacak, dedik. En ücra köye 
kadar yol ve su götürüyoruz. Mesela sizi 
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yakından ilgilendirdiği için söylüyorum, 
üniversitesiz şehir kalmayacak, dedik, çok 
yakında bu sözümüz de gerçek olacak. 5 
buçuk yılda tam 40 yeni üniversite açtık, 
11 yeni üniversite için de çalışmalarımız 
hızla sürüyor. Bunlar tamamlandığında 
bu ülkenin 81 vilayeti de üniversite kenti 
haline gelmiş olacak. Bunun bu vilayetlere 
sosyal, ekonomik, kültürel pek çok katkı-
sı, artı değeri olacaktır. Ama bundan da 
önemlisi, artık bu ülkenin gençleri 81 ilin 
tamamında yükseköğretim imkanından 
faydalanma imkanına kavuşacaklar.

İşte bu çok önemli... Eğer Türkiye koyduğu 
büyük hedeflere ilerleyecekse, çocukla-
rına, gençlerine en ileri seviyede eğitim 
imkanlarını sunmak zorundadır. İlköğ-
retimden yükseköğretime her aşamada 
sadece nicelik olarak değil, nitelik olarak 
da büyük mesafeler alıyoruz, inşallah daha 
da güzel noktalara en kısa zaman içinde 
ulaşacağız.

Bakınız, çağ nüfusu dediğimiz 18-24 yaş 
arası nüfusumuzun yüzde 37’ye yakın 
kısmı bugün üniversiteli... Biz göreve 
geldiğimizde bu oran yüzde 24’lerdeydi. 
2013 hedefimiz bu oranı yüzde 48’lere 
taşımak... Yani 18-24 yaş arası nüfusumu-
zun neredeyse yarısını üniversite çatısı 
altında buluşturmak... Bunun Türkiye’nin 
kalkınması için ne kadar ileri bir adım 
olduğunu düşünebiliyor musunuz? Bu bü-
yük potansiyeli görüp, sizlerin gözleriniz-
deki ışıltıya şahit olup da Türkiye’nin ge-
leceğinin parlak olduğunu düşünmemek 
mümkün mü? Elbette sıkıntılarımız var, 
elbette çözülmesi gereken sorunlar bizi 

bekliyor. Ama biliyoruz ki bunların hepsi-
nin üstesinden gelebiliriz.  5 buçuk yılda 
yediden yetmişe el ele vererek, millet olma 
iradesiyle başardıklarımız, bundan sonra 
başarabileceklerimizin de göstergesi... Bu 
ülkenin büyük zenginlikleri var. O zengin-
liklerin en büyüğü de siz gençlerimizsiniz. 
Aydınlık fikirleriniz, ileri görüşünüz, açık 
ufuklarınız, komplekssiz duruşlarınızla bu 
ülkeye mutlu ve müreffeh geleceğini sizler 
kazandıracaksınız, bundan hiç şüphem 
yok.

Bu umutla sözlerime son verirken, sizlerin 
aracılığınızla bütün gençlerimizin 19 Ma-
yıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bay-
ramını gönülden kutluyorum, sevgilerimi, 
saygılarımı sunuyorum. Allah yolunuzu 
da, bahtınızı da açık etsin.



354

Recep Tayyip ERDOĞAN

Sevgili AK Partililer, değerli hanımefendiler… 

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyo-
rum. AK Parti kadın kolları 2. olağan kong-
remizin partimiz için, Türk siyaseti için 
hayırlı sonuçlar doğurmasını diliyorum. 
Kurulduğu günden bu yana Türkiye’de 

siyasetin yüz akı, milletimizin umut ve he-
yecan kaynağı olan AK Parti’nin  daha gü-
zel, daha mutlu, daha müreffeh bir gelecek 
inşa etmek için çıktığı hizmet yolculuğu 
devam ediyor. Kadın kolları teşkilatlarımı-
zı siyasete kalite kazandırdıkları, siyasete 
anlam kattıkları, siyasete coşku ve heyecan 

AK Parti Genel Merkez Kadın 
Kolları 2. Olağan Kongresi

Ankara | 25 Mayıs 2008
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getirdikleri için gönülden tebrik ediyo-
rum. Milletimizle birlikte yürüdüğümüz 
bu yolda bugüne kadar çok önemli mesa-
feler kat ettik, Cumhuriyetimizin çağdaş-
laşma hedeflerine her zamankinden daha 
fazla yaklaştık.

Kadın kollarıyla, gençlik kollarıyla, ana 
kademesiyle bir bütün olarak AK Parti, ku-
rulduğu günden bu yana ülkemizi muasır 
medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmak, 
halkımızın yaşam standardını yükseltmek 
için canla başla gayret ediyor. Çok şükür 
bugün Türkiye, 5.5 yıl öncesine göre çok 
daha ileri noktadadır. Türkiye, değiştikçe, 
Türkiye geliştikçe, Türkiye kalkındıkça, AK 
Parti de büyüyor, AK Parti de güçleniyor.

Çünkü biz, Türkiye’nin kaderini kendi 
kaderimiz bildik.Çünkü biz, Türkiye’nin 
büyütecek, Türkiye’yi ileri noktalara taşıya-
cak ne varsa, AK Parti’nin temel politikası, 
varlık sebebi saydık. Bu yüzden AK Parti 
olarak hiçbir zaman parti menfaatlerini 
ülke menfaatlerinden ayrı da görmedik, üs-
tün de tutmadık. Hiçbir zaman dar politik 
anlayışlarla, küçük siyasi hesaplarla, kişisel 
ve grupsal hedeflerle hareket etmedik. 

Her zaman Türkiye sevdasıyla hareket et-
meye, Türkiye büyüklüğünde düşünmeye, 
Türkiye bütünlüğünde siyaset üretmeye 
gayret ettik. Siyasi hedeflerimiz, her zaman 
Türkiye’yi bir bütün olarak kucaklayacak, 
Türkiye’yi bir bütün olarak kalkındıracak 
hedefler oldu. Türkiye’yi bir bütün olarak 
kucaklayamayan, Türkiye’nin  çıkarları ye-
rine kişisel veya grupsal çıkarlarını göze-
ten, dar ideolojik hesaplarla hareket eden 

siyaset tarzlarına tevessül de etmedik, 
onların kısır siyaset koridorlarına girip 
millete hizmet yolundan da sapmadık.

Biz tüm Türkiye’yi düşündükçe, tüm Tür-
kiye için hizmet ürettikçe milletimiz de 
bize sahip çıktı, girdiğimiz her seçimde oy-
larımızı istikrarlı şekilde yükseltti. İnşal-
lah biz milletimizin rotasında ilerledikçe, 
milletimize hizmet sevdasından ayrılma-
dıkça, Türkiye’yi düşünen sorumlu siyaset 
tarzımızı sürdürdükçe milletimiz de AK 
Parti’ye sahip çıkacak, AK Parti’ye güç ver-
meye devam edecektir.

Değerli kardeşlerim...

Bugün, hiçbir partinin yapamayacağı 
bir kongre gerçekleştiriyorsunuz. Tüm 
Türkiye’nin yüreğini, aklını, vicdanını 
temsil ediyorsunuz. Türkiye’nin gelecek 
umutlarını yansıtıyorsunuz. Sağ olun var 
olun. Sizin gayretlerinizle, samimiyetiniz-
le, fedakarlıklarınızla Türkiye güven ve 
istikrarı yakalamış, hükümetimiz tarihi 
rekorlara imza atmıştır. Sizin sayenizde 
Cumhuriyetimiz, demokrasimiz gücüne 
güç katmıştır. Türkiye’de siyasete neler 
kazandırdığınızı anlatacağım ama, önce 
genel bir tabloyu ele almak istiyorum. Ba-
kınız AK Parti iktidara geleli 5.5 yıl kadar 
bir zaman oldu.

İlk hükümeti kurduğumuz günü, o günün 
memleket tablosunu milletimiz gayet iyi 
hatırlıyor. Bu ülkenin meseleleri yılların 
ihmalleriyle, gelmiş geçmiş yönetimlerin 
zaafiyetiyle, istismarın alabildiğine yay-
gınlaşmasıyla adeta dağ gibi birikmiş, bu 
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milletin nefesini kesmeye başlamıştı. Ken-
dini milletine adayan AK Parti, işte böyle 
ağır bir yükün altına girdi.

Neye güvenerek girdi? Önce bu milletin 
büyük varoluş azmine, zorlukları yenme 
tecrübesine, bu ülkenin potansiyeline gü-
vendik. Milletimiz de AK Parti siyasetinin 
daima doğru istikameti gösteren pusu-
lasına güvendi. İşte bu karşılıklı güven 
sayesinde Türkiye uçurumdan döndü. İşte 
bu güven sayesinde Türkiye her alanda 
büyüdü, kalkındı. 

Biz her zaman yönümüzü milletimizin ira-
desiyle, hukuki ve siyasi meşruiyetle, cum-
huriyetimizin temel hedefleriyle belirledik. 
Bizim için aslolan milletin rızasıdır, mille-
tin gönlüdür, milletin vicdanıdır. Sizinle 
birlikte bu yolda yürüyoruz, sizinle birlikte 
bu yolda yürüyeceğiz.  İlk günkü aşkla, ilk 
günkü heyecanla, ilk günkü samimiyetle 
milletimize hizmet etmeye, ülkemizi kal-
kındırmaya, Cumhuriyetimizin değerlerine 
sahip çıkmaya devam edeceğiz. 

Değerli kardeşlerim...

Bakınız, maalesef bazı çevreler milleti ve 
milli iradeyi çok vurguladığımızı söylü-
yorlar, bundan rahatsız oluyorlar. Onlar 
devleti ve siyaseti milletle birlikte değil, 
milletsiz ve halksız bir alan olarak düşünü-
yorlar. Devlet ile milletin arasına mesafe 
koymayı, millete tepeden bakmayı siyaset 
zannediyorlar. Milletin devletini sahiplen-
mesinden, milletin devletiyle birlikte güç 
kazanmasından rahatsız oluyorlar. Çünkü 
onlar, kendilerini daima imtiyazlı görü-

yorlar. Fildişi kulelerinde halkın iradesini, 
halkın tercihlerini, halkın oylarını acıma-
sızca eleştiriyorlar. Maskelerin arkasına 
saklandıkları için halksız bir devletçilik, 
milletsiz bir milliyetçilik yapıyorlar. Se-
çimden önce de bunu yaptılar. Milletten 
hak ettikleri cevabı alınca daha çok hırçın-
laştılar, daha çok öfkelendiler.   

Biz ise yolumuza devam ettik. Onlardan 
kalan bataklığı tümüyle kurutmak için 
daha çok üretime,  daha çok rekabete, ih-
racata, istihdama odaklandık. Onların çek-
meye çalıştıkları dar alana siyaseti hapset-
medik, onların sürdürmek istedikleri kısır 
çekişmelere esir olmadık, onların milleti 
ayrıştıran kutuplaşmacı yaklaşımlarına 
prim vermedik.

Değerli arkadaşlar...

Son tartışmalar sebebiyle bir hususu tek-
rar ve hiç bir yanlış anlamaya müsaade 
etmeyecek şekilde açıklığa kavuşturmakta 
yarar görüyorum. Türkiye, bu tartışmalar-
dan zayıflayarak değil, daha da güçlenerek 
çıkacaktır. Ben buna bütün kalbimle ina-
nıyorum. Bu tartışmalarda bizim hareket 
noktamız asla husumet değildir, olamaz. 
Bizim görüşlerimizi paylaşan ya da karşı 
çıkanlar olabilir. Hiç kimseye bizim hu-
sumetimiz olmadı, olamaz. Asla husumet 
duygularıyla hareket etmedik, bundan son-
ra da etmeyeceğiz. Kimseye kırgın değiliz, 
olmaya da hakkımız yok. Aslolan Türkiye 
için doğru olanı bulmaktır. Sakın kimse bu 
tartışmalardan umutsuzluğa, karamsızlığa 
kapılmasın. Türkiye’nin geleceği aydınlık-
tır. Her neye inanırsa inansın, her nasıl ya-
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şarsa yaşasın, bütün vatandaşlarımız bizim 
için birdir, eşittir, kardeştir. Herkesin yaşam 
biçimine, tercih hakkına, siyasi görüşüne 
saygı duyuyoruz. Kimse bu konuda en ufak 
bir endişeye kapılmasın. Hiç bir tartışma, 
bu gerçeği değiştiremez, bu hukukun önü-
ne geçemez. Sonuç her ne olursa olsun, bu 
gerçek asla değişmeyecektir. 

Bazıları, AK Parti hakkındaki kapatma 
davası öyle sonuçlanırsa şöyle olur, böyle 
sonuçlanırsa şöyle olur diyerek türlü türlü 
fikirler öne sürüyor. Tekrar söylüyorum, 
hiç bir netice  bu noktada gerçeği değiştir-
mez, değiştiremez. Demokrasi de, laiklik 
de Türkiye’nin değişmez ve değiştirelemez 
gerçekleridir. Bunun aksi muhaldir, im-
kansızdır. Türkiye’nin önünde  başka bir 
seçenek yoktur, olamaz. Kimse kimseye 
inancını ya da siyasi görüşünü dayatma 
hakkına sahip değildir.

Benim birlikte siyaset yaptığım kendi ar-
kadaşlarım arasında benim gibi yaşayan-
lar olduğu gibi farklı yaşam biçimlerini 
tercih edenler de var. Elbette olacaktır. Ne 
onlar benden rahatsız, ne de ben onların 
tercihlerinden rahatsızlık duyuyorum. 
Bir özgürlük ilkesi olarak, farklı yaşam bi-
çimleri için bir güvence olarak laiklik işte 
budur. Biz laikliği bir sistem olarak sadece 
savunmuyoruz, aynı zamanda yaşıyoruz 
ve yaşatıyoruz. Siyasi pratiğimiz, bunun en 
açık ispatıdır. partimizi oluşturan her ka-
demeden kadroların çeşitliliği ortadadır. 
Türkiye için laiklikten geriye dönüş yoktur 
ve olmayacaktır. Bunu isteyen de esasen 
yoktur. Türkiye o noktayı çoktan geride 
bırakmıştır.

Mesele, laiklik değildir. Mesele, yaşam bi-
çimlerimizdeki farklılıklar da değildir. Me-
sele başı açık ya da kapalı olmak, mesele 
içki içip içmemek hiç değildir. Bu ülkede, 
bu milletin fertleri arasında bu türden 
tercih farklılıkları daima olmuştur. Her bi-
rimizin hayatı, bunun canlı şahitidir. Aynı 
apartmanda, aynı ailede bu farklı tercihler 
birarada bugüne kadar yaşayarak gelmiş-
tir. Hiç şüpheniz olmasın, bundan sonra 
da yaşayacaktır. Buna, kimsenin itirazı 
yoktur. İnanıyorum ki kahir ekseriyetiyle 
vatandaşlarımız arasında başkalarının 
yaşam biçimini değiştirmek,  müdahale 
etmek isteyen de yoktur. Herkes, kendi 
tercih hakkına   müdahale edilmemesini 
istemektedir. Haklı olarak kendi tercihleri-
ne, varolma hakkına, istediği gibi yaşama 
özgürlüğüne saygı beklemektedir.

Soruyorum; birbirimize bu kadarını nasıl 
çok görebiliriz? Hangi hakla birbirimizin 
yaşam biçimlerine, tercih özgürlüğüne 
müdahale edebiliriz? Bizim böyle bir der-
dimiz asla olmadı, bundan sonra da olması 
mümkün değildir. Biz herkesin özgürlük, 
hak, hukuk ve refah taleplerini karşılamak 
için siyaset yapıyoruz. Peki mesele nedir, 
o zaman? Mesele, Türkiye’nin gerçek bir 
demokrasi olup olamayacağıdır. Hiç şüphe 
etmeyiniz; Türkiye iç dinamikleriyle bu 
tartışmaları da geride bırakacak birikme, 
tecrübeye sahiptir.

Bu süreçte hiç arzu etmediğimiz halde 
gerilimler, tartışmalar yaşayabiliyoruz. 
Bunları da demokrasimizin olgunlaşma 
sancıları olarak görmek gerekir. Millet 
olarak yargı da, bizim yargımızdır; yasama 
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da, yürütme de bizimdir. Hepimiz Türkiye 
için varız, milletimiz için varız. Aramızda 
husumete yer olmadığı gibi ayrılığa da yer 
yoktur. Bu tartışmaların neticesinde Tür-
kiye mutlaka doğruyu bulacak, mutlaka 
her anlamda daha da ileriye gidecektir. 
Ola ki, bu tartışmalardan kaygıya kapılıp, 
yaşam biçimlerini tehdit altında hisseden, 
acaba ne olacak diye endişeye kapılan va-
tandaşlarım olabilir. Unutmayın, biz birbi-
rimize emanetiz. 

Benim yaşam biçimim, benim tercih öz-
gürlüğüm sizlere emanettir. Sizin tercih 
hakkınız da bana emanettir. Hiç birimiz, 
tercihlerimizi birbirimize dayatma hakkına 
sahip değiliz. Hepimizin güvencesi, demok-
ratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan 
cumhuriyet rejimimizdir. Özellikle cum-
huriyet kurumlarının başında bulunanlar 
olarak hepimizin sorumluluğu, bu rejimi 
korumaya çalışmakla kalmamak, daha da 
geliştirmek, güçlendirmek için azami çaba-
yı, dikkat ve özeni göstermek olmalıdır.

Ben, etnik kökeni, inancı, yaşam biçimi 
ne olursa olsun, partimize oy versin ya da 
vermesin, bizi beğensin ya da beğenmesin 
bütün vatandaşlarımızdan razıyım. Diliyo-
rum ki, sizler de, hizmetten başka amacı 
olmayan bizlerden, bu kadrodan razı olası-
nız.Gerisi boş, gerisi gelip geçicidir.

Dün bizim bulunduğumuz görevlerde 
başkaları vardı, hiç şüphe etmeyiniz, yarın 
da başkaları da olacaktır. Demokrasi, mil-
letin özgür seçimler yoluyla yöneticilerini 
değiştirebildiği rejimlerin adıdır. Aslolan, 
bizim milletçe müşterek gökkubemiz-

dir, kalıcı  olan odur; kalıcı olan Türkiye 
cumhuriyeti’dir; kalıcı olan milletimizdir.

Bizler kalıcı değiliz. Bugün biz varız, yarın 
başkaları olacaktır. Bizim bu gökkubbede 
hoş bir sada bırakmaktan başka bir gaye-
miz yok. Hiç bir zaman olmadı. Ne koltuk 
sevdamız var, ne şahsi ikbal kavgamız. 
Bizim meselemiz, milletimizin bütün 
fertleriyle topyekün huzur ve selametidir. 
Bizim meselemiz, Türkiye’nin kazanması-
dır. İnşaallah, bu tartışmalardan Türkiye 
kazançlı çıkacaktır, milletimiz kazançlı 
çıkacaktır. Bu süreçten demokrasimiz ve 
hukuk sistemimiz daha da güçlenerek çı-
kacak, huzur ve istikrarımız, millet olarak 
birlik ve beraberliğimiz, ortak geleceğimiz 
kazanacaktır. Ben buna inanıyorum.

Değerli arkadaşlar, 

Sizin sahiplendiğiniz AK parti siyaseti saye-
sinde Türkiye bugün bir umutlar ve fırsat-
lar ülkesidir. Her vicdan sahibi kabul eder 
ki, Türkiye son 6 yılda AK Parti ile hayatın 
her alanında çok önemli mesafeler kat etti, 
çok büyük başarılar yaşadı. Milletin duygu 
ve düşünce dünyasından kopanlar, mille-
tin dertlerinden, sorunlarından bigane ya-
şayanlar, en başta da demokratik siyaseti 
hazmedemeyen siyasetçiler, Türkiye’nin 
büyüme heyecanını paylaşamazlar. Çok 
arzu ederdik, çok isterdik.  Keşke onlar da 
bu milletin sevincine ortak olabilseydi… 
keşke onlar da Ankara’nın dar koridorla-
rından, imtiyazlı alanlarından başlarını 
kaldırıp milletle aynı yöne bakabilselerdi. 
Keşke Türkiye’nin yaşadığı dönüşüme 
ayak uydurabilseler, Türkiye’nin nereden 
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nereye geldiği görebilseler, Türk milletinin 
onların ne kadar ilerisinde durduğunu bir 
anlayabilselerdi.

Başını kuma  sokmak kimseyi dünyanın 
hayret dolu bakışlarından kurtarmıyor. 
Düne kadar AK Parti iktidarının başarıla-
rına şapka çıkaran, imrenerek konuşan, 
“sessiz devrim” diye öven dünya kamuoyu, 
bugün şaşkınlıkla Türkiye’yi izliyor. Bun-
dan da rahatsız olanlar var.  Dünya bizi 
izlemesin, bizi konuşmasın, bizi değerlen-
dirmesin diyorlar. 

Böyle bir şey mümkün müdür? Bu bizim 
istememizle olacak iş midir? Dünyaya 
konuşma yasağı mı koyalım? Kaç kez söy-
ledim, elbette Türkiye kendi sorunlarını 
kendi iç dinamikleriyle aşacak imkan ve 
kabiliyete, tecrübe ve potansiyele sahip-
tir. Bu süreci de kendi dinamiklerimizle 
aşacağız, ben buna inanıyorum. Ancak 
dünyadan el etek çekmek, aramıza duvar-
lar örmek, dünyanın bakışlarından uzak 
kalmak mümkün değildir, olamaz da.

Türkiye bir Demirperde ülkesi değildir, 
olmayacaktır da. İçeride olup bitenleri  
gizlemek, saklamak için dünyayla aramıza 
demir bir perde çekmemizi kimse bekle-
mesin. O günler geride kaldı. Zaten dün-
yada demir perdeler arkasına saklanan ko-
münist rejimler de ayakta kalamadı.  Bizde 
hala son gelişmelerden bihaber kalanlar 
var, öyle  anlaşılıyor. Hala kapılarımızı 
dünyaya kapatalım, kapalı kapılar ardında 
iş görelim, karanlıkta karambolde iş çevi-
relim, sütre gerisinde, örtü altında kalalım 
isteyenler var.

Onlara haber vereyim. Dünya bildiğiniz 
o eski dünya olmaktan çıkalı çok zaman 
oldu. Soğuk savaş sona erdi. Çin, kapıları-
nı küresel rekabete açtı. Rusya, dünyayla 
arasına ördüğü Demirperdeyi ortadan 
kaldırdı. Açıklık ve şeffaflık, ülkelerin sa-
dece kendi vatandaşlarına karşı sorumlu-
luklarının bir gereği değil, çağdaş dünya-
nın saygın bir üyesi olmalarının da şartı 
haline geldi.  

Hoşumuza gitmeyen tepkiler alıyoruz 
diye dünyaya kapılarımızı kapatmayı 
önermek yerine, gelin kendimizi dünyaya 
doğru anlatmaya, dünyayı da doğru an-
lamaya çalışalım.  Türkiye’nin kimseden 
gizleyecek, saklayacak hiç bir şeyi yoktur, 
olamaz. Geçmişimiz de, bugünümüz de 
ortadadır. Bu büyük milletin bir ferdi ol-
makla, bu ülkenin bir vatandaşı olmakla 
biz ancak iftihar ederiz. Zor zamanları-
mız, bazı sorunlarımız olabilir. Biz el ele, 
omuz omuza hep birlikte bunları da aşa-
rız. Gerisini, açıklıkla, şeffaflıkla proble-
mi olanlar düşünsün. Kim ne derse desin, 
kim ne konuşursa konuşsun, AK Parti’nin 
bu ülkeye neler kazandırdığını aziz mille-
timiz çok iyi biliyor. 

Bu bir hizmet aşkıdır; bu bir yürek işidir. 
Açık ve net olarak söylüyorum. Bizim du-
ruşumuz, bizim üslubumuz, bizim vakarı-
mız milletimizin üslubudur, milletimizin 
sağduyusudur. Biz 70 milyonun hukuku 
için siyasetteyiz. Birilerinin imtiyazını ko-
rumak, birilerine ayrıcalık sağlamak için 
milletimize bedel ödetmedik, ödetmeye-
ceğiz.
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Değerli kardeşlerim... 

AK Parti, Türkiye’yi şaha kaldıracak yega-
ne partidir. Çünkü 70 milyon insanımızla 
doğrudan irtibatı olan yegane partiyiz. 
Gönüllerini millete açamayanlar ne 
Türkiye’yi dünyaya anlatabilirler ne de 
kendi halkımızla barışabilirler. İşte mille-
timiz 10 ay önce iradesini ortaya koydu. 
Mart’ta yerel seçimlerde yeniden millet ko-
nuşacak. Sandık açıldığında günlerce mil-
letin içine çıkamayanlar şimdi Türkiye’nin 
fotoğrafını karartmak istiyorlar. 

Ama Türkiye alıp başını gitmiştir. Şu anda 
dünyanın 17, Avrupa’nın 6. büyük ekono-
misi konumuna kadar yükselmiş durum-
dayız. Türkiye’nin bizden önceki dönemde 
230 milyar dolar olan GSMH’sı, 659 milyar 
dolara çıktı. Kişi başı milli gelirimiz 3 bin 
300 dolardan 9 bin 333 dolara yükseldi. 
1997-2002 yılları arasında Türkiye’nin 
ortalama büyüme oranı yüzde 1.5 iken, 
2002-2007 arası bu rakam yüzde 6.7 ola-
rak gerçekleşti. Yine ortalama enflasyon 
oranı 1983-1994 yılları arasında yüzde 
62.7, 1995-2001 arasında yüzde 71.6 ola-
rak gerçekleşti, 2002-2007 arasında bu 
oran yüzde 13.9’a kadar geriledi. Bugün 
yıllar boyunca düşmez denen enflasyon 
tek haneli oranlarda... 2002’de 36 milyar 
dolar olan ihracat, son bir yıllık dönemde 
120 milyar dolar sınırını zorlayan bir per-
formans gösteriyor. Milletin iktidarı bu 
ülkeyi işte böyle yönetiyor. Zaten yıllar yılı 
istikrarsızlıklardan, vehimlerden, bozuk 
düzenden beslenenleri rahatsız eden de 
bu. Bu ülkenin kardeşlik iklimine halel 
getirmeyeceğiz. 

Cumhuriyetimizi cumhurdan esirgemek 
isteyenlerin, demokrasiyi halka çok gören-
lerin kimler olduğunu bu millet iyi biliyor.  
AK Parti, Cumhuriyet ilkelerine, bu mil-
letin değerlerine, bu ülkenin ideallerine 
bağlı, demokratik çerçevede Türkiye’ye 
hizmet etmek için çaba gösteren bir siyasi 
partidir... Ama en az bunlar kadar önemli 
bir gerçek var; AK Parti istikametini tar-
tışılmaz biçimde milletin taleplerinden, 
milletin beklentilerinden, milli iradeden 
alan bir partidir.

Bizim yolumuz milletimizin yoludur, bi-
zim istikametimiz milletimizin istikame-
tidir, bizim sesimiz milletimizin sesidir. 
Türkiye Cumhuriyetimizin bekası da mil-
letimizin bekasıyla birliktedir. Allah’ın iz-
niyle bu birliktelik daha çok güçlenecektir.  
Milletin yanlış dediğine bizim doğru deme 
lüksümüz asla yoktur. Milletin tercihlerini 
de şartlar ne olursa olsun tartışmayız, ya-
dırgamayız, yargılamayız, sorgulamayız, 
ancak ve ancak kabul ederiz. Hiç kimse 
bizden milletimizin iradesinin dışında bir 
istikamete sürüklenmemizi beklemesin. 

Biz hukuki sınırlar içinde siyasetimizi ya-
par, siyasi hesabımızı da bu millete veririz. 
Bunun yeri demokratik mekanizmalardır, 
seçim sandığıdır.Başkaları gibi milletin 
önüne çıkmaktan, millete hesap vermekten 
korkanlardan, bu ülkenin insanlarının yü-
züne bakamayanlardan değiliz. Milletimizle 
muhabbetimiz ortadadır, hiç kimse bizim 
milletimizle muhabbetimize gölge düşüre-
mez. Siyaset sahnesinde bulunmaktan mu-
radımız millete hizmettir. Kendi ikbalimizin 
değil, milletimizin hukukunun takipçisiyiz. 
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Davamız milletimizin davasıdır, yetmiş 
milyon insanımızın davasıdır. Davamız, 
Türkiye’nin yoksulluğu, yolsuzluğu, ya-
sakçılığı yenme davasıdır. Kim milletin 
değişim iradesinin ilk rüzgarla yön değiş-
tireceğini sanıyorsa kendini aldatıyor. Tür-
kiye bugünün sıkıntılarını yarınlara taşı-
mayacak, mutlaka aşacaktır. Güçlü, özgür, 
müreffeh bir ülke olarak aydınlık yarınlara 
yürüyecektir. Bu sıkıntıları da aşacağız, bu 
zorlukları da sabırla yeneceğiz, bu gemiyi 
limana sağ salim ulaştıracağız.

Değerli kardeşlerim...

Teşkilatına AK Parti kadar önem veren 
ikinci bir parti daha bulamazsınız. Çünkü 
biz demokrasi için, halkımızın taleplerinin 
meclisimize yansıyabilmesi için teşkilatın 
ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyo-
ruz. Kadın kollarımızın 2. olağan kongre 
sürecinde, bütün illerimizde kongrelerimi-
zi tamamladık.  850 ilçede ve nüfusu 5 bini 
aşan 323 beldemizde de kongre çalışmala-
rımızı tamamladık.  Başta il kongrelerimiz 
olmak üzere birçok kongreye katılmaya 
çalıştım. Buralarda demokrasinin,  demok-
ratik katılımın, hizmet ruhunun teşkilatla-
rımızca ne kadar iyi özümsendiğine bizzat 
şahit oldum. İl ve ilçe başkanlıklarımızda 
görev alan kadroların yüzde 50’sinin kong-
re sürecinde değişmesi partimizin iç dina-
mizmini gösteriyor. 

Bugün geldiğimiz noktayı sizlerle övüne-
rek paylaşmak istiyorum. Türkiye’yle bir-
likte, sizin öncülüğünüzde kadınlarımız 
da ilerliyor.  AK Parti kadınlarımız bu iler-
lemenin lokomotif gücünü oluşturuyor. 

1 milyon 200 bin kadın üyesiyle AK Parti 
kadın kolları teşkilatı değil Türkiye’nin 
dünyanın, evet dünyanın en büyük siyasi 
kadın örgütüdür. 

Sizi yürekten tebrik ediyorum. Zira, siya-
seti sahiplenmek Türkiye’yi sahiplenmek-
tir. Siyasete katılarak, yönetime katılarak 
milli iradeye ortak olmak en büyük vatan 
görevidir. Kadın siyaset ilişkisi yıllarca tar-
tışıldı, konuşuldu ama, bu meseleyi istis-
mar edenler her zaman kadınların siyasete 
katılımına ambargo koydular. 

Bakınız, AK Parti ile birlikte parlamentoda-
ki kadın katılımı yüzde 4.4 den yüzde 9.7 
çıkarken bunda en çok pay sahibi olan 30 
kadın milletvekiliyle AK Parti’dir. Bu du-
rum, meclisimizin temsil gücünün olumlu 
yönde değiştiğini gösteriyor. İşte bakın, 
yerel yönetimler akademisi 1. dönem katı-
lımcılarımızın yüzde 25’i kadınlarımızdan 
oluşuyor. Bizim başlattığımız Haydi Kızlar 
Okula kampanyasıyla, milyonlarca evladı-
mıza ilaveten yoksulluk nedeniyle okula 
gönderilemeyen 300 bin kız çocuğumuzu 
eğitime kazandırdık. 

Değerli kardeşlerim...

Açıkça iddia ediyorum ki, AK Parti kadın 
hakları konusunda devrim niteliğinde ye-
nilikler getirdik. Sendikalarımızın yıllarca 
üzerinde durduğu, raporlar hazırladığı, 
mitingler yaptığı meseleler bir bir çözüme 
kavuştu. “Kadın hakları ve fırsat eşitliği” 
alanında yatığımız hukuki düzenlemeleri 
başka siyasi partiler hayal bile edemez.  
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Bakınız sırayla özetliyorum: Daha göreve 
geldiğimiz ilk günlerde  “Aile hukukun-
dan doğan dava ve işlere bakmak üzere” 
AİLE MAHKEMELERİ kurulmasını ka-
nunlaştırdık.   

İŞ KANUNU’yla, “çalışma hayatında ka-
dın hakları ve fırsat eşitliği” alanında çok 
önemli  kazanımlar elde ettik. Böylece, ça-
lışma hayatında çalışma barışını bozan en 
önemli haksızlıklardan birini, yani kadın-
larımızın ucuz işgücü olarak görülmesini 
engelledik. Kamuya personel alımlarında 
cinsiyet ayrımcılığı yapılmamasına ilişkin 
Başbakanlık genelgesini yürürlüğe koyduk. 

Anayasanın 10. maddesinde yaptığımız 
değişiklikle “kadınlar ve erkekler eşit 
haklara sahiptir. Devlet bu eşitliğin yaşa-
ma geçmesini sağlamakla yükümlüdür” 
hükmünü getirdik. Yine Anayasanın 90. 
maddesi ile yaptığımız düzenlemeyle, 
temel haklar ve özgürlükler alanında 
yaşanan uyuşmazlıklarda, milletlerarası 
antlaşmaların, ulusal kanunların üstünde 
olduğu hükmü kabul edildi.

Belediye Kanunuyla Büyükşehir ve nüfusu 
50 bin’i geçen belediyelere, kadın ve çocuk-
lar için koruma evleri açma yükümlülüğü 
getirdik. Devlet Memurları Kanunu’na İş 
Kanunu paralelinde düzenlemeler getirdik. 
Doğum izinlerini ciddi oranlarda artırdık. 
Asgari Ücret Yönetmenliğinde asgari ücre-
tin saptanmasında cinsiyet farkı gözetile-
meyeceğini hükme bağladık. “Kadın işçile-
rin Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları 
Hakkında yönetmelik” ile kadın işçilerin 
gece çalışmasını 7.5 saat ile sınırlandırdık. 

Gebe kadınların gebeliği süresince, emzik-
li kadınların doğum tarihinden itibaren 
6 ay içinde gece postalarında çalışmaları 
yasaklandı.Gebe veya Emziren Kadınların 
Çalıştırılma şartları ile Emzirme Odaları 
ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetme-
lik çıkardık. Cinsiyet eşitliği ve kadına kar-
şı şiddet konusunda çağdaş düzenlemeler 
içeren yeni TÜRK CEZA KANUNU kabul 
edildi. Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü 
Teşkilat ve görevleri hakkında kanun ile 

Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdür-
lüğü Teşkilat ve görevleri hakkında kanu-
nu kabul ederek Kurumsal yapıyı güçlen-
dirdik. Yanlış bir isimlendirmeyle adına 
töre ve namus cinayetleri denilen, kadınla-
ra ve çocuklara yönelik şiddetin sebepleri-
nin ve gerekli önlemlerin belirlenmesi için 
TBMM bünyesinde bir komisyon kurduk. 
“Çocuk ve Kadınlara Yönelik Şiddet Hare-
ketleriyle Töre ve Namus Cinayetlerinin 
önlenmesi için alınacak Tedbirler” konulu 
Başbakanlık Genelgesi yayınladık. Kongre-
nizin hayırlı olmasını diliyorum.
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Değerli arkadaşlar, değerli katılımcılar, 
hanımefendiler, beyefendiler,

Sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum. 
Bugün burada Yerel Yönetimler Siyaset 
Akademisi kapsamında sizlerle bir araya 
gelmekten büyük memnuniyet duyuyo-

rum. Hükümet olarak en öncelikli hizmet 
alanı olarak “eğitim”i belirlediğimiz gibi, 
parti olarak da eğitime, bilgiye, kültürel 
gelişime büyük önem veriyoruz. Dikkat 
ediniz, bütün siyasi partilerin kadın kol-
ları vardır, bütün siyasi partilerin gençlik 
kolları vardır. Bütün siyasi partiler, eğitim 

AK Parti Osmaniye Il Teşkilatı 
Siyaset Akademisi Programı

Osmaniye | 28 Mayıs 2008
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konusunda birimlere, okullara sahiptir. 
Ancak gururla ifade ediyorum ki, AK 
Parti’nin bütün birimleri, gençlik kolları, 
kadın kolları, özürlülerle ilgili birimleri, 
yaşlılarla ilgili birimleri, sosyal işler, yerel 
yönetimler başkanlıkları, birer tabela bi-
rimleri değildir. Tüm birimlerimiz, Türk 
siyasi tarihinde görülmemiş derecede faal, 
yoğun, samimi, özverili, işi sahiplenen ve 
diğer tüm partilere de örnek teşkil eden 
bir çaba içindeler.

Aynı şekilde Yerel Yönetimler Siyaset Aka-
demisi de, birçok ilimizde çok başarılı bir 
performans ortaya koyuyor. Parti olarak, 
eğitim noktasında asla ve asla vitrini süs-
lemek, “dostlar alışverişte görsün” zihni-
yetiyle hareket etmek amacında olmadık. 
Amacımız, hedefimiz, özellikle gençleri-
mizi siyasete hazırlamak, ülkemizin so-
runları noktasında, çözümleri noktasında, 
Türkiye’nin siyasi, idari, ekonomik, sosyal 
yapısı noktasında öğrencilerimizi birikim-
li, donanımlı bireyler haline getirmektir. 
Bunu başarmış olmaktan, başarıyor ol-
maktan dolayı da son derece gururluyuz.

Bugün illerimizde faaliyet gösteren siyaset 
akademilerini takip eden kardeşlerimiz, 
Türkiye’nin idaresinde söz sahibi olan en 
yetkili kişilerden, belediye başkanlarımız-
dan, akademisyenlerden çok yararlı, çok 
önemli dersler alıyorlar. Bu birikim, er ya 
da geç mutlaka yerini bulacak, kısa ya da 
orta vadede mutlaka pratik bir karşılığa 
sahip olacaktır. Bu fırsatı en iyi şekilde 
değerlendireceğinize inanıyorum. Bura-
da edindiğiniz bilgi, birikim ve tecrübeyi 
önce Osmaniye için, ardından da tüm Tür-

kiye için en iyi şekilde harekete geçireceği-
nize inanıyorum.

Bakınız; Türkiye’de siyaset, yıllar boyunca 
belli bir kesimin, belli bir zümrenin, belli bir 
elitin tekelinde kalmıştır. 1946 yılında, çok 
partili sisteme geçtikten uzun yıllar sonra 
da, siyasette bu tekel tam olarak kırılama-
mıştır. 2002 yılında, AK Parti’nin iktidara 
gelmesinden hemen önce yapılan anketler-
de, toplumda en az güvenilen kurum olarak 
siyaset kurumu öne çıkmıştır. Türkiye’nin 
gerçeklerinden uzak, Türkiye’nin sorun-
larından uzak, halktan kopuk, milletten 
bihaber siyasetçi profili, Türkiye’ye zarar 
verdiği gibi, bizzat siyaset kurumuna da 
zarar vermiştir. Seçildiği şehre, bir daha 
hiç uğramayan, Ankara’ya yerleşip kalan, 
seçmeniyle bağını tamamen kesen siya-
setçiler biliyoruz. Ya da en fazla seçimden 
seçime illerine gidip, seçim dışında o illeri 
hiç hatırlamayan siyasetçiler biliyoruz. Ül-
kenin sorunları nelerdir, bu sorunlar nasıl 
çözülür, Türkiye nereden geliyor, nereye 
gidiyor, bunları hiç dert etmeyen, bunları 
asla ilgi alanında görmeyen siyasetçiler de 
biliyoruz. AK Parti’nin 2002 yılında iktida-
ra gelmesiyle birlikte, bu siyasetçi profili 
değişmiş, siyasete yeni bir yüz gelmiş, yeni 
bir sayfa açılmış ve dikkat ediniz, siyaset ye-
niden en güvenilir kurumlardan biri haline 
dönüşmüştür. Bunun nedenleri üzerinde 
iyi durmak gerekiyor.

3 Kasım seçimlerinde olsun, 27 Mart yerel 
seçimlerinde olsun, 22 Temmuz seçim-
lerinde olsun, adaylarımızı bizzat halkın 
içinden seçtik, halkımızın fikrini, düşün-
cesini alarak belirledik. AK Parti’de her 
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kademede görev üstlenen arkadaşlarım, 
bakan arkadaşlarım, milletvekili arkadaş-
larım, belediye başkanlarımız, buranın al-
tını çiziyorum, yüreği yanan, deyim yerin-
deyse, damdan düşen arkadaşlarımızdır. 
İçimizde esnaf da var, çiftçi de var, işçi de 
var, memur da var, işveren, sanayici de var. 
Gençler de var, yaşlılar da var; erkekler de 
var, kadınlar da var. Toplumun tüm kesim-
lerini, tüm renklerini partimizde topladık. 
Dar kadro hareketi olmadık, seçkinci bir 
zümre hareketi olmadık, marjinal düşün-
celeri dile getiren klikçi bir hareket olma-
dık. Tüm Türkiye’yi muhatap kabul ettik, 
70 milyon vatandaşımızı aynı samimiyetle 
kucakladık, tüm bölgelerimizin tüm so-
runlarını siyasetimizin konusu yaptık. AK 
Parti siyasete yeni bir soluk, yeni bir tarz 
getirdi. Kimseyi “öteki”, “diğer”, “yabancı” 
diye dışlamadık. Bunun sonucu olarak da 
81 vilayetin 80’inde milletvekili çıkarabi-
len tek parti olduk. Her bölgenin insanı 
bizi aynı samimiyetle sahiplendi. Kapımızı 
da, gönlümüzü de kimseye kapatmadık.

İnsanı ve hizmeti siyasetimizin merkezine 
yerleştirdik. “Önce insan” dedik, “önce bi-
rey” dedik, herkesin hak ve özgürlüğünü 
öncelikli meselemiz kabul ettik. Dışlayıcı, 
ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı siyaset tarzlarına 
prim vermedik. Gerilimler, krizler ürete-
rek siyaset yapmaya alışanların çekmeye 
çalıştıkları alanlara siyaseti hapsetmedik, 
hizmetten uzaklaşmadık. Böylece AK 
Parti Türk siyasetini normalleştiren, Türk 
siyasetine kalite kazandıran bir hareket 
hüviyetini kazandı. Siyaseti normalleş-
tirmemiz sebebiyle yaklaşık 5.5 yıldır 
iktidardayız ve bu dönemde Türkiye tarihi 

başarılara imza attı. Siyasette istikrar ol-
mazsa ülkede istikrar olmaz. AK Parti’yle 
yakalanan siyasi istikrar Türkiye’nin bir 
bütün olarak güven ve istikrara kavuşma-
sını sağladı. AK Parti iktidarıyla Türkiye 
gelişti, kalkındı, güçlendi, uluslararası 
itibarını son dönemlerin en yüksek sevi-
yesine çıkardı. Bu başarıları AK Parti’den 
bağımsız şekilde yorumlamak varolan ger-
çeğin inkarı anlamına gelir. Eğer ortada bir 
başarı varsa, bu başarı AK Parti’nin siyaset 
tarzının ürünüdür. Eğer AK Parti kadroları 
Türkiye sevdasıyla yanıp tutuşmasaydı, 
Türkiye sevdasıyla gece gündüz çalışma-
saydı, AK Parti devlet-millet kaynaşmasını 
sağlayamasaydı bugün ulaştığımız nokta-
nın çok gerisinde olurduk.

Türkiye’nin hangi dönemlerde, hangi se-
beplerle duraksadığını, hangi sebeplerden 
dolayı krize girdiğini, sorunların nereden 
kaynaklandığını bizzat yaşayarak, acı şe-
kilde tecrübe ederek gördük, öğrendik. 
İktidara geldiğimiz andan itibaren de şu 
ilkeyi asla unutmadık: Bu iktidar, bu kol-
tuklar bize milletin emanetidir. Millet bu 
emaneti bizden vakti, zamanı gelince ala-
cak. O zaman mesele, millete hizmet etme, 
milletin gönlünü kazanma meselesidir. Bu 
anlayıştan, bu ilkeden hiç sapmadık, hiç 
sapmayacağız. Biz, millete efendi olmak 
için değil, hizmet etmek, hizmetkar olmak 
için geldik. Bizim siyaset anlayışımızda, 
Ankara’ya kapanıp kalmak yok. Her millet-
vekilimiz, hem kendi iliyle hem de sorum-
lu olduğu diğer illerle sürekli temas halin-
de. Yine bizzat ben, partimizi kurduğumuz 
günden beri, her hafta fırsat buldukça 
illerimize gidiyor, halkımızla, milletimizle 
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kucaklaşıyor, onların dertlerini dinliyor, 
onlarla hasbihal ediyorum. Dün Diyarba-
kır’daydık, yarın İstanbul’da olacağız.

Dikkat ediniz, siyasi tarihimizde görülme-
miş bir hareketlilik, hiç görülmemiş bir 
heyecan ve dinamizm içindeyiz. Kuşkusuz 
eski siyasi geleneği sürdürmek için ısrar 
edenler var. Türkiye’nin köhnemiş siyasi 
alışkanlıklarını ayakta tutmak için her tür-
lü yeniliğe, her türlü gelişmeye, ilerlemeye 
direnç gösterenler var. Sivas’ın doğusuna, 
hatta Ankara’nın doğusuna hiç geçemeyen, 
geçmeyen siyasetçiler var. Seçimden seçime 
milleti hatırlayanlar, kongreden kongreye 
açılım hevesine kapılanlar var. Türkiye’nin 
sorunlarıyla yaşamayı huy edinmiş siyaset-
çiler var. Biz bu sorunları çözdükçe, bunlar 
da o bildik tavırlarından vazgeçmiyor ve 
çeşitli engeller çıkarıyorlar.

Şunu altını çizerek ifade etmek istiyorum: 
Bugün dünyadaki tüm ülkelerin önünde 
yalnızca iki seçenek var: Birincisi, ülkeyi 
yeniliklere açacaklar, demokrasiyi tam 
anlamıyla benimseyecekler, ekonomile-
rini ve siyasetlerini küreselleştirecekler, 
şeffaf, barışçı, kalkınmaya dönük, refaha 
dönük politikalar belirleyecekler ve bu-
nun gereğini yerine getirecekler. İkinci 
seçenekte ise, ülkeyi dünyaya kapatacak-
lar, ülkenin etrafına demir perde çekecek-
ler, sınırlara duvarlar örecekler, her türlü 
yeniliğe, her türlü gelişmeye bigane kala-
caklar, milleti seyirci konumuna getire-
cekler. Biz, hiç tereddüt etmeden birinciyi 
seçtik. Çünkü ikinci seçeneği deneyenler 
oldu ve başarısız oldular. Dünyanın gel-
diği noktada artık bunun bir seçenek 

olamayacağı çok açık şekilde görüldü, 
tecrübe edildi. 

Dünün Demirperde ülkeleri, bugün özel-
leştirmelerini tamamladılar, küresel ser-
mayeye kapılarını açtılar, ekonomilerini 
küreselleştirdiler, yönetimlerini demok-
ratik hale getirdiler, şeffaflaştılar ve hatta 
bazıları Avrupa Birliği üyesi haline gel-
diler. Bugün bizim Türkiye’de hala bu iki 
seçeneği tartışıyor olmamız hiç kuşkusuz 
vakit kaybıdır. Nitekim AK Parti olarak biz 
bu tartışmaların içinde yokuz. Bizim he-
deflerimiz çok açık, çok belirgin, çok net. 
Çünkü biz, Türkiye’nin nereden geldiğini 
çok iyi biliyoruz.

Bakınız değerli arkadaşlarım…

2002 yılında Türkiye’nin gayri safi yurt 
içi hasılası 230 milyar dolardı. Bugün 
geldiğimiz nokta, 659 milyar dolar. Kişi 
başına yurtiçi hasılamız 3 bin 300 dolar 
civarındaydı. Bugün geldiğimiz nokta 9 
bin 333 dolar. İhracatımız 36 milyar dolar 
seviyesindeydi, bugün 120 milyar dolar. 
Doğrudan küresel yatırım miktarı her yıl 
1 milyar doları aşamıyordu, 2007 sonunda 
22 milyar dolar. Enflasyon yüzde 50, yüzde 
60, hatta bazı dönemlerde yüzde 130 se-
viyesindeydi, bugün tek haneli oranlarda. 
Faizler yüzde 60’lar seviyesindeydi, bu-
gün yüzde 17’ler seviyesinde. Türkiye’nin 
1997-2001 arasında büyüme hızı ortalama 
yüzde 1.53 idi, son 5 yılda yüzde 6.74. 
Merkez Bankası rezervimiz 26.8 milyar 
dolardı, bugün 77.5 milyar dolar (16 Ma-
yıs itibariyle). Yine önemli bir gösterge: 
Türkiye’nin kamu net borç stokunun gayri 



367

Yeni Türkiye Vizyonu | Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda-4

safi yurtiçi hasılaya oranı 2002 yılında 
yüzde 61.5 seviyesindeydi, bugün yüzde 
29.1 oranında. 2002 yılında Türkiye gene-
linde satılan otomobil sayısı 91 bin adetti. 
2007 yılında tam 357 bin adet otomobil 
satıldı. Yine 2002 yılında toplam 1 milyon 
88 bin adet buzdolabı satılmıştı, 2007 için-
de 1 milyon 900 bin adet buzdolabı satıldı. 

Benzeri gelişmeler mikro alanlarda da 
yaşandı. Eğitimde, sağlıkta, enerjide, ulaş-
tırmada, bayındırlıkta, kültür ve turizmde 
tarihi nitelikte başarılar elde ettik. Bakınız, 
sadece bir örnek vereyim: Cumhuriyet tari-
hi boyunca Türkiye’de yapılan toplam dub-
le yol uzunluğu 6 bin 101 kilometre. Bizim 
5 yılda yaptığımız yol uzunluğu ise, 7 bin 
800 kilometre. Kıyas bile kabul etmez.

Bu rakamları neden sıraladım, bunları size 
neden aktarıyorum? Bu rakamlar, bu gös-
tergeler, burada aktarmadığım daha yüz-
lerce gösterge, Türkiye’nin son 5 yıl içinde, 
tarihinde daha önce hiç görülmemiş bir 
atılımı gerçekleştirdiğini gösteriyor. Bu 
göstergeleri sadece 2002 ile kıyaslarsanız, 
tablonun tamamını göremezsiniz. Bir-
çok göstergede, 2002 öncesindeki hiçbir 
dönemde, yani Cumhuriyet tarihimiz 
boyunca bu seviyelerin yakalanmadığını 
göreceksiniz. 

Yine, iç politikada, dış politikada Türkiye 
çok farklı bir süreci, çok farklı bir dönemi 
yaşıyor. Daha 3 gün önce Lübnan’a günü-
birlik bir ziyaret gerçekleştirdik. Cumhur-
başkanlığı seçimlerinin sonuçlanması, ül-
kede barışın tesis edilmesi için çok yoğun 
girişimlerde bulunduk. Türkiye’deki gaze-

teler yer vermedi ama aylardır uluslararası 
basında Türkiye manşetlerde yerini alıyor. 
Çünkü Lübnan’ın istikrarı, bölgenin istik-
rarı bizi de çok yakından ilgilendiriyor. 
Üstelik Lübnan’daki tüm taraflarla diyalog 
içindeyiz.

Güçlü ülke, güçlü devlet misyonuyla yola 
çıkıyoruz ve içerdeki tartışmalarda kaybo-
lup kalmıyoruz. Bu da Türkiye’nin değişen 
çehresine bir örnektir. Bugün tüm dünya, 
Türkiye’deki bu değişim mucizesini konu-
şuyor. Nereye gitsek, hangi ülkeye gitsek, 
Türkiye’nin gerçekleştirdiği bu sessiz 
devrimi öğrenmeye, anlamaya çalışanları 
görüyoruz. 

Değerli arkadaşlarım…

Bizim, AK Parti olarak, bu son 5 buçuk, 6 
yılda elde ettiğimiz başarı, işte başta bah-
settiğim siyaset anlayışının değişmesiyle 
mümkün oldu. Bizden öncekilerin yaptığı 
gibi Ankara’ya kapanıp kalmadık. Bizden 
öncekilerin yaptığı gibi suni krizler üret-
medik, hayali tehlikeler üretmedik. Mille-
ti, halkımızı, vatandaşı bir tehdit olarak de-
ğil, içinden geldiğimiz, emaneti aldığımız 
ve hizmet etmemiz gereken bir kitle olarak 
gördük. Yoksulun derdiyle, yolda kalmışın 
meselesiyle, garibin gurebanın ihtiyacıyla 
ilgilendik. Güven dedik, istikrar dedik, de-
mokrasi dedik, eğitim, sağlık, adalet, em-
niyet dedik ve bu hedefler doğrultusunda 
kararlılıkla yürüdük, yürüyoruz.

Şunu da özellikle ifade etmek isterim: Mil-
liyetçilik kuru sloganlarla olmuyor. Milli-
yetçilik, milletini severek, ülkesini severek 
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ve bunlar için bir şeyler yaparak oluyor. 
Milliyetçilik Türkiye’yi dünyanın en bü-
yük 17. ekonomisi seviyesine yükselterek 
oluyor. Milliyetçilik Türkiye’yi Avrupa’nın 
en büyük 6. ekonomisi seviyesine yüksel-
terek oluyor. Türkiye’yi bölgesinin, dünya-
nın küresel bir aktörü, güçlü bir aktörü ha-
line getirerek oluyor. Yoksa masa başından 
slogan atarak ne milliyetçilik oluyor, ne de 
Türkiye bir adım ileri gidiyor. 

Slogan atanların önce şu soruya cevap 
vermesi gerekiyor: Osmaniye için bugüne 
kadar ne yaptınız? Türkiye için bugüne ka-
dar ne yaptınız? Türkiye’nin uluslararası 
itibarı için bugüne kadar ne yaptınız? Güç-
lü Türkiye’yi güçlü ekonomiyi oluşturmak 
için bugüne kadar ne yaptınız? Bu soru-
lara somut karşılıklar bulduğunuz ölçüde 
milliyetçisiniz demektir.

Değerli arkadaşlarım…

Değişim cesaret ister. Değişim kararlılık 
ister, değişim vizyon ister. Bunu lütfen 
unutmayınız. AK Parti’nin siyasi serüve-
nine baktığınız zaman bunu zaten somut 
olarak göreceksiniz. 5 buçuk, 6 yıldır 
Türkiye’de gerçekleştirdiğimiz reformlar, 
kararlılığın, samimiyetin yanında cesa-
retin bir sonucudur. Biz, doğruyu her ne 
bahasına olursa olsun savunan, yanlış 
karşısında asla eğilmeyen bir kültürden, 
bir medeniyetten geliyoruz. Cesaretimiz, 
kararlılığımız, samimiyetimiz de bura-
dan kaynaklanıyor. Millet de bizim bu 
samimiyetimizi görüyor ve bize desteğini 
esirgemiyor.

Siz değerli arkadaşlarıma, Siyaset Akade-
misi katılımcılarına buradan bu hususu 
bir kez daha hatırlatmak isterim. Siyaset-
te önünüzde uzun bir yol var. Haktan ve 
hukuktan asla ayrılmayınız, sırtınızı asla 
millete dönmeyiniz. Her hangi hal ve şart 
altında olursa olsun, yanlış karşısında 
eğilmeyiniz, doğrudan asla şaşmayınız. 
Gücünüzü, yetkinizi mutlaka ve mutlaka 
demokrasiden, yani halktan alınız. Hal-
kın ibresinden asla şaşmayınız. Siyaset, 
hizmet sanatıdır. Halka hizmet hedefiniz 
olsun, amacınız olsun, şiarınız olsun.

Biz, AK Parti olarak, Türkiye’de siyaset an-
layışını, hizmet anlayışını değiştirmek için 
tarihi adımlar attık. Bu adımları koruyacak, 
bunları muhafaza edecek, gelecek nesillere 
bunları taşıyacak olan sizlersiniz. İnanıyor 
ve umuyorum ki, bugün bu sıralarda elde 
ettiğiniz tecrübe ve birikim size bu nokta-
da yol gösterecek, ışık tutacaktır. Ben, bu 
duygu ve düşüncelerle sözlerime son verir-
ken, siyaset akademisine emeği geçen tüm 
arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Her 
birinize önünüzdeki uzun ince yolda ülkem 
ve milletim adına başarılar diliyor, en kalbi 
muhabbetlerimi sunuyorum.
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Değerli Arkadaşlarım…

Hepinizi en kalbi duygularımla selamlı-
yorum. Kızılcahamam buluşmalarımızın, 
buradaki istişarelerimizin siyasetimiz için, 
partimiz için, demokrasimiz için çok bü-
yük bir anlamı ve kıymeti var. Bir kez daha 

bu anlam bütünlüğü etrafında siz yol arka-
daşlarımla bir araya gelmenin, kapsamlı 
bir değerlendirme yapmanın memnuniye-
tini yaşıyorum. 

Burada, Türkiye’nin bugünü ve yarınları 
adına geniş bir istişare toplantısı yapaca-

AK Parti 12. Istişare ve 
Değerlendirme Toplantısı

Kızılcahamam, Ankara | 31 Mayıs 2008
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ğız. Türkiye’nin adaletle kalkınmasının 
heyecanını tazeleyeceğiz. Bu istişare top-
lantısıyla 70 milyon insanımızın omuzla-
rımızdaki sorumluğunu birlikte paylaşa-
cağız. İnanıyorum ki, burada dile gelecek 
önerilerin, eleştirilerin, uyarıların hepsi 
ülkemize yol ve ufuk gösterecektir. Zira, bu 
kadro Türkiye’yi dert edinen, millete hiz-
meti amaç edinen bir kadrodur. Milletin 
gönlünden çıkan, milletin rızasını alarak 
milleti temsil eden bu kadro Türkiye’nin 
aklıdır, vicdanıdır. Bu hareket, bu misyon, 
bu kimlik sadece bir kişinin değil, sadece 
buradaki seçilmiş kadronun değil, sadece 
milletvekillerinin, sadece bakanlarımızın, 
sadece belediye başkanlarımızın, sadece il, 
ilçe başkanlarımızın değil, bu AK Parti, bu 
siyaset bütün milletimizindir.  

Evet, mesuliyetimizi çoğaltmak, muhab-
betimizi derinleştirmek üzere burada, bir 
arada bulunuyoruz. Yol arkadaşlığımızın, 
siyasi sorumluluğumuzun gereği olarak 
hem geçmişimizin muhasebesini, değer-
lendirmesini yapacağız hem de ülkemizin 
geleceği için tam bir istişare ile yol harita-
mızı konuşacağız. Unutmayalım, istişare 
daima ortak aklı harekete geçiricidir, ufuk 
açıcıdır, yol göstericidir. Yolumuz milleti-
mizin yoludur. Buradaki istişare kurumu 
da, buradaki yol gösterici uyarılar da ülke-
miz adınadır, milletimiz adınadır, memle-
ketimiz adınadır. Bu millete mensup olan, 
bu ülkeye aidiyet duyan, bu devlete sada-
kat besleyen, bu bayrağın, bu hilalin, bu 
yıldızın, az önce yüreklerimiz titreyerek 
okuduğumuz bu istiklal marşının anla-
mını hisseden herkes, ama herkes millete 
hizmet yolunda yürümeye mecburdur. 

Bu görevi hakkıyla ifa etmek biz AK Parti-
liler için, kendisini millete hizmete adayan 
buradaki kadro için, bu kadroya gönül 
veren, bu kadroya, bu harekete itimat eden 
milyonlar için bir vatan borcudur, bir mil-
let borcudur. AK Parti olarak, Türkiye’nin 
yoluna dökülen taşları ayıklamakta, 
Türkiye’nin ufkunu açmakta, devletin ve 
milletin gücüne güç katmakta bugüne ka-
dar muazzam mesafeler aldık. Türkiye’nin 
başarılarına, zenginleşmesine, insanla-
rımızın özgürleşmesine sevinemeyenler, 
bunca demokratik ve ekonomik gelişmeye 
rağmen, ülkemizin bin bir meşakkatle 
elde ettiği bunca saygınlığa rağmen bugün 
hâlâ, adalet yerine imtiyaz siyasetinin hü-
kümranlığını isteyenler,  ülkesine adanmış 
bu kervanın önüne engeller çıkarabilirler. 
Milletimizin kalkınma yolunda, demokra-
tikleşme yolunda elde ettiği kazanımları 
yok saymak mümkün değildir. Cumhu-
riyetimizi, demokratik, laik ve sosyal bir 
hukuk devleti olmaktan geriye götürmek 
imkan ve kudretine kimse sahip değildir. 
Cumhuriyetimiz, bütün değer ve kazanım-
larıyla milletimize mal olmuştur. Bizim 
sorumluluğumuz, bu kazanımları daha da 
geliştirmek ve güçlendirmektir. Güçlü ve 
müreffeh bir Türkiye için başka yol yoktur; 
başka yol düşünülemez.   

Sevgili Arkadaşlarım…

Bize düşen her daim, her zaman, her gün, 
her an milletimizin vicdanıyla aynı para-
lelde olmaktır, milletimizin duygu dünya-
sından, düşünce dünyasından kopmamak-
tır. Vatanımızın, milletimizin, ülkemizin, 
insanlarımızın hukukunu korumak, onu-
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runu savunmak için siyaset yapıyoruz. 
Biz milletimize güvendik, milletimiz bize 
güvendi. Bu güven sayesinde, bu ülkeye, 
bu millete büyük hizmetler yapma şerefi 
bize nasip oldu. Bu millete layık olmaktan 
başka bir dert taşımıyoruz. Başımız dik, 
alnımız açık. Türkiye’nin ekmeğini, aşını, 
itibarını küçültmedik, büyüttük. Mille-
tin lokmasına göz diken haramzadelerin 
siyasetini yürütmedik, yürütmeyeceğiz. 
Yasaklarla, yolsuzluklarla, yoksullukla baş 
edemeyen, aksine bu ölümcül hastalıkları 
siyasete, yönetime musallat eden yanlış 
siyaset geleneğine son verdik. Tabiri ca-
izse, kirlenen, kirletilen siyaseti yeniden 
arıtarak halkımızın umudu haline getir-
dik. Hastalıklı, yamalı, kan uyuşmazlığı 
yaşayan koalisyonlarla güç kaybına uğra-
yan, dünya ile rekabet edemeyen, yönetim 
sistemi ‘yönetemeyen demokrasi’ olarak 
isimlendirilen, ikide bir rejim krizlerine, 
ekonomik krizlere sürüklenen ülkemizi 
hem o büyük ayıptan kurtardık, hem de 
emniyet içinde yürüyen, kalkınan, mo-
dernleşen bir istikamete yönelttik. Hal-
kımızı devletimizle karşı karşıya getiren 
marjinal siyaset üsluplarını reddederek 
kuşatıcı bir siyasetle kollarımızı alabildiği-
ne açtık. Halkımız da bütün kesimleriyle, 
bütün unsurlarıyla bize kucak açtı, bize gö-
nül verdi. Hiç kimseyi öteki görmedik, hiç 
kimseyi yabancı ilan etmedik, hiç kimseyi 
dışarıda bırakmaya çalışmadık. 70 milyon 
insanımızı aynı samimiyetle kucakladık, 
aynı samimiyetle bağrımıza bastık.

Bunun için milli irade de, AK Parti’yi her 
seçimde daha çok bağrına bastı, bunun 
için milletin yoluna tuzak kuranları berta-

raf etti. Milletin tasfiyesine maruz kalanlar 
şimdi artık milli iradeden söz etmiyorlar, 
hatta “milli irade”yi hatırlatanlardan da 
haz etmiyorlar. Milletten, milletin talep 
ve ihtiyaçlarından, milletin tercih ve ira-
desinden bahsedilmesi onları rahatsız 
ediyor. Çünkü milletle barışık değiller. 
Milletten, milletin gündeminden kopuk si-
yaset yapıyorlar. Hala basit bir gerçeği an-
lamadılar, anlayamadılar. Demokrasi, mil-
lete güvenmek demektir, millete inanmak 
demektir. Millete rağmen milletin idare 
edildiği rejimlerin adı demokrasi değildir; 
tek adam ya da azınlık diktasıdır. En son 
kadın kolları kongremizde de tekrar söyle-
dim; biz, neye inanırsa, nasıl yaşarsa yaşa-
sın, bize oy versin ya da vermesin, bütün 
vatandaşlarımızdan razıyız. Siyasetimizin 
temeli,  onların da rızasını kazanmaktır. 
Bütün gayretimiz onun içindir.

Bizim AK Parti hükümeti olarak 5.5 yıl-
lık icraatlarımız ortadadır. Milletimizin 
çoğulcu yapısını temsil eden kadroları-
mızın zenginliği ortadadır. Bu kadrolar 
milletimizi, milletimizin çokluk içindeki 
birliğini, kesret içindeki vahdetini yan-
sıtmaktadır. Demokrasi de, laiklik de bu 
milletin ‘çokluk içinde birliği’nin güven-
cesidir. Bunlardan geriye dönüş ne müm-
kündür, ne de milletimizin kahir ekseri-
yeti itibariyle bunu isteyen vardır. Etnik 
köken, siyasi tercih ya da yaşam biçimle-
rimizdeki bütün farklılıkların üzerinde 
bizi birleştiren temel paydamız, Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşlığıdır. Birlikte güç-
lüyüz, birlik içinde farklıyız, birliğimizde 
zenginlik var. 
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Bazı siyasi anlayışların bu noktaya geleme-
mesi, ayrıştırıcı, dışlayıcı, kamplaştırıcı bir 
siyasi söylemden bir türlü uzaklaşamama-
sı bizi üzüyor. Milletimiz adına, ülkemiz 
adına, ortak geleceğimiz adına üzüntü 
duyuyoruz. Şunu canı gönülden arzu eder-
dik. Keşke milletimizle aynı istikamette 
yürüseler, keşke milletin taleplerine kulak 
verseler, keşke kavim kabile siyasetinden, 
hizip siyasetinden vazgeçseler,  biliyorum 
zordur, ama keşke bir kez ezberlerini boz-
salar ve keşke millet iradesini, yani halkı 
tahkir ve tezyif etmekten vazgeçseler. Keş-
ke, demokrasiyi içlerine sindirseler ve si-
yasi rekabeti demokratik zeminde tutacak 
bu olgunluğa erişseler. 

Milleti hor görerek bir yere varılamaz, mil-
leti küçümseyerek demokrat olunamaz. 
Atatürk’ün veciz bir şekilde ifade ettiği 
gibi, biz diyoruz ki, millete efendilik yok-
tur, millete hizmet etmek vardır. Biz diyo-
ruz ki, milletimiz başımızın tacıdır, milli 
irade istikamet kaynağımızdır. 

Değerli Arkadaşlarım…

Türkiye Cumhuriyeti, bütün dinamikleriyle 
AK Parti iktidarında gelişmiştir, güçlenmiş-
tir. Türkiye’nin yedi bölgesinde, bütün şe-
hirlerinde, bütün köylerinde kalkınmanın, 
büyümenin heyecanı bütün ülkemizi kuşat-
tı. Önce Türk siyasetini, sonra Türkiye’nin 
ekonomisini kelimenin tam anlamıyla bir 
girdaptan çıkardık. Halkın oylarını aldıktan 
sonra halka sırtını dönen siyasetçilerden 
olmadık, olmayacağız. AK Parti kadroları, 
kendi kaderini ait olduğu milletin kaderine 
bağlamış kadrolardır.  AK Parti, ikbal ve ih-

tiraslar için yola çıkan, çıkarlarını milletin 
menfaatlerinin üstünde gören bir siyasi 
kadronun eseri değildir. AK Parti, milletin 
vicdanından, özünden çıkmış ve milletin 
özüne sadık kalmış bir partidir. AK Parti, 
siyaset felsefesini, siyaset tarzını milletin 
iradesine uygunluk esasında belirlemiştir. 
AK Parti, hukukun üstünlüğü ilkesini şiar 
edinerek, devletimizi halkımızla birlikte sa-
hiplenen bir partidir. AK Parti’nin Türkiye 
tasavvuru güçlü bir demokrasi, güçlü bir 
hukuk devleti, güçlü bir ekonomi ve mu-
hakkak güçlü bir toplumdur.

Hükümetimizi kurduğumuz günden 
beri bütün gayretimizle Modern Türkiye 
Cumhuriyeti’nin muazzam birikimini ge-
liştirme çabasındayız. Biz, herşey milleti-
mizin gözü önünde cereyan ediyor, dedik. 
Nasıl olsa icraatımız, yaptığımız işlerin 
doğruluğu görülecek diye propagandaya 
değil icraata, reklama değil işe, hizmete, 
emek ve değer üretmeye odaklandık. Nasıl 
olsa işimiz kendini herkese anlatacaktır 
diye önyargılarla, karşı propagandayla 
mücadeleye zaman harcamadık. Nitekim 
öyle oldu. Milletimiz, yaptığımız işleri çok 
iyi anladığı için dört buçuk yıllık icraatı-
mızın arkasından demokrasi tarihimizin 
en iyi takdirnamesini vererek gösterdi. 22 
Temmuz’u içlerine bir türlü sindiremeyen-
lerin şimdi millet iradesini küçümsedikle-
rine bakmayın. Aslında kendilerini küçük 
düşürüyorlar. 

Değerli Arkadaşlar…

Evet, biz vatandaşımızın gücünü her şey-
den çok önemseyen bir siyaset yapıyoruz.  
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Vatan millet edebiyatıyla nutuklar atarak 
ideoloji dayatanlar, bir tek meselede çö-
züm üretemeyenler, sadece itiraz edenler, 
köylüye, çiftçiye, memura, işçiye, şehirliye 
söyleyecek sözü olmayanların palavraları-
na kimse prim vermiyor. İdeolojik palav-
raların, öfke siyasetinin karın doyurmadı-
ğını, yoksulluğa çare olmadığını bu millet 
biliyor, görüyor. Zira, artık Türkiye dün-
yaya açıldı, sanayicisiyle, iş adamıyla, işçi-
siyle, okuldaki öğretmeniyle, hastanedeki 
doktoruyla, fabrikadaki mühendisiyle bu 
ülkenin hiçbir kesimi artık kül yutmuyor. 
Kimin politik çıkarlar gözettiğini, kimin 
tahriklerden medet umduğunu, buna kar-
şılık kimin hizmet ürettiğini, proje üretti-
ğini artık bu ülkede herkes biliyor. 

Çözümsüz ideolojik dayatmalarla bu ülke-
nin hastaneleri yapılmıyor. Slogan atarak 
bölgesel adaletsizlikler giderilmiyor. Hu-
sumet tohumları ekerek barış ve huzura 
eremiyoruz. Artık herkes alacağı dersi, ala-
cağı hisseyi alsın. Ak Parti iktidara geldiği 
günden beri görüldü ki, bu siyaset işi, bu 
devlet yönetimi işi, bu millete hizmet işi, 
bir sevda işidir, bir gönül işidir, bir tecrübe 
işidir. Gönlünüz darsa, dar alanda siyaset 
yapmak, kumpas kurmak zorunda kalır-
sınız. Eğer inandırıcı bir siyasi program 
üretemiyorsanız, halkın onayını, rızasını 
alamıyorsanız bir ömür kendinizi kemirir 
tüketirsiniz. 

Daha açık söylüyorum: Kendinizle barışık 
değilseniz, bu ülkenin tarihiyle, toprağıy-
la, insanıyla, değerleriyle, kurumlarıyla, 
gelenekleriyle, milletiyle, milletin ruhuyla 
barışık değilseniz, bu toplumla kaynaşmak 

yerine ona şekil vermeyi düşünüyorsanız 
başka her işi yapabilirsiniz, ama bu siyaset 
işini yapamazsınız. Bu yüzden halk, size 
“gölge etme başka ihsan istemez!” diyor. 
Ne olur, halkın huzurunu gölgelemeyin. 
Evet, ülkemizin bütün insanları emniyet 
içinde olsunlar. 

Türkiye Cumhuriyeti medeniyet yolunda, 
demokrasi yolunda, kalkınma ve adalet yo-
lunda geri dönülemeyecek şekilde rotasını 
bulmuştur. Hür ve özgür vatandaşlarımızın 
inanç biçimlerini, yaşam tarzlarını, düşün-
ce tercihlerini kimse, ama kimse şekillen-
diremez. Bizim için, bütün vatandaşlarımız 
birdir, eşittir,  kardeştir. Bu konularda mev-
cut siyasi iklimi fırsat bilenler endişeler 
üretmeye çalışarak kendi vehimlerine müş-
teri arıyorlar. Ama hemen söyleyeyim, eğer 
birileri bu ülkede bu vehimlere zerre kadar 
prim veriyorsa buna asla razı olmayız. Kim-
senin endişesi, kimsenin kaygısı olmasın. 
Bu ülkede bütün inançların, bütün düşün-
celerin, bütün hayat tarzlarının hukuku 
daima korunacaktır. 

Türkiye’yi dünyanın gözü önünde küçük 
düşürecek, Türkiye’yi dünyadan tecrit 
edecek senaryoları üretenler boşuna uğra-
şıyor. Türkiye, dünyaya açık bir demokra-
si, dünyaya açık bir ekonomidir. Böyle de 
kalacaktır. Cumhuriyetimizin üzerinde ku-
rulduğu ve yükseldiği temel felsefe budur. 
Devlet yönetiminde açıklık ve şeffaflık, sa-
dece milletimize karşı sorumluluğumuzun 
bir gereği değildir. Aynı zamanda medeni 
milletler camiasında hak ettiğimiz say-
gın konumun da en temel şartıdır. Ne içe 
kapanma, ne de dünyayla aramıza demir 
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perdeler örme lüksüne, imkanına sahip 
değiliz. Modern Türkiye Cumhuriyeti’nin 
önünde başka bir seçenek yoktur, olamaz. 

Bu tartışmalar Türkiye’nin demokraside 
aldığı mesafeye yakışan tartışmalar de-
ğildir. Daha çok demokrasi için mücadele 
verip aynı zamanda demokrasiyi, hukuku, 
adaleti birbirimizden esirgeyemeyiz. Bu, 
dünyanın en büyük paradoksu, en büyük 
çelişkisi, en büyük ayıbı olur. Kimsenin 
şüphesi olmasın, Türkiye iç dinamikleriy-
le, aklın yoluyla, birikimiyle bu arızi tartış-
maları da geride bırakacaktır.  Bu süreçte 
hiç arzu etmediğimiz tartışmaların tarafı 
olmak istemiyoruz.

Açık ve net olarak, Türk milletinden, Cum-
huriyetimizden, demokrasiden, kuvvetler 
ayrılığı ilkesinden, hukukun üstünlüğü 
esasından, adalet ve kalkınma hedefleri-
mizden yana olan çizgimizi, temel siyase-
timizi ve asil duruşumuzu değiştirmeyece-
ğiz. Dönemsel meseleler er geç aşılır. Aklın 
yolu gerçeği ortaya çıkarır. Bizim bütün 
derdimiz Türkiye’ye bir tek gün, bir tek 
saat, bir tek dakika kaybettirmemektir. Bu 
tartışmaların neticesinde inanıyorum ki 
Türkiye, mutlaka doğruyu bulacak, mutla-
ka her anlamda daha da ileriye gidecektir.

Değerli arkadaşlarım…

Biz, hükümet olarak, iktidar olarak bütün 
gücümüzle, bütün mesaimizle Türkiye’nin 
rüyalarını gerçekleştirme sevdasındayız. 
Bakınız, Salı günü, yani 27 Mayıs 2008 ta-
rihinde, Türkiye’nin kaderine etki edecek, 
Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek, 

ülkemiz için, milletimiz için bir milat, bir 
dönüm noktası sayılabilecek bir eylem 
planını Diyarbakır’da açıkladım. Ne ya-
zık ki, bu muhteşem projeyi gölgelemek 
için, bu büyük sevinci milletten kaçırmak 
için ana muhalefet yine kendine yakışanı 
yaptı. Gündemi kundaklama girişimleri 
akametle sonuçlandı, gerçekleri çarpıtma 
teşebbüsleri akim kaldı. 

Türkiye’nin, dünyanın gerçek gündemin-
den, toplumsal gerçeklikten bu kadar ko-
puk bir siyasi muhalefet, Türkiye’ye yakış-
mıyor. Ana muhalefetin içine düştüğü bu 
durumdan ülkemiz, milletimiz adına üzün-
tü duyuyoruz. Suni gündemler, sanal kriz-
ler, hayali senaryolar peşinde koşan böyle 
bir siyaset tarzıyla hiç bir yere varılamaz. 

Bir gazetede yayınlanan konuşmanın 
yasadışı dinleme olduğunu iddia ederek, 
ilk günden suç duyurusunda bulunmak 
yerine AK parti’yi, hükümetimizi ve dev-
letin güvenlik güçlerini hedef alan bir ka-
ralama kampanyasına giriştiler. Sandılar 
ki, gerçek ortaya çıkmayacak, sandılar ki, 
Türkiye’nin gündemini değiştirebilecek-
ler.  Ama yatsıya bile çıkmadan hakikat 
rüzgarı mumlarını söndürdü. Şimdi 
yalancı çoban durumuna düştünüz. Hiç 
inandırıcılığınız kalmadı. Kim inanır 
bundan sonra size! Savcılığa suç duyu-
rusunu biz yaptık. Mecliste araştırma ko-
misyonu kurma teklifi bizden geldi, İçiş-
leri Bakanlığımız iki mülkiye müfettişiyle 
konuyu idari yönden de soruşturuyor. Siz 
istemeseniz de, kaçsanız da biz bu işin 
peşini bırakmayacağız. Kim örtbas etmek 
istiyor, kim gerçeği ortaya çıkarmak isti-



375

Yeni Türkiye Vizyonu | Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda-4

yor, bunu da milletimiz gayet iyi görüyor, 
biliyor. 

Türkiye’nin, milletimizin gerçek günde-
minde GAP Eylem Planı var, yeni baş-
langıçlar, taze heyecanlar var. Sizin ana 
muhalefet olarak bu konuda bir sözünüz 
var mı? Yok. Dünyanın gündeminde Lüb-
nan uzlaşması ve Türkiye’nin katkıları var, 
söyleyecek bir sözünüz var mı? Yok. Peki, 
gerçek dünyaya gözünüzü yumarak, hayal 
ve iftiralardan medet umarak bir yere va-
rılabilir mi Sayın Baykal? Siz görmezden 
gelseniz de, Cumhuriyetimizin en büyük 
bölgesel kalkınma projesini hükümeti-
miz tamamlıyor, halkımızın hizmetine 
sunuyor. Güneydoğu Anadolu Projesi’ni, 
Doğu Anadolu Projesi’ni ve Konya Ovası 
Projesi’ni yeniden ele aldık, bir takvime 
bağladık ve Allah’ın izniyle hızla tamamla-
yıp milletimizin hizmetine sunuyoruz. 

Güneydoğu Anadolu Projesi, ülkemizin de, 
dünyanın da en büyük kalkınma projeleri 
arasında yer alıyor. GAP, bir yanıyla dev 
bir tarım ve sulama projesidir, bir yanıyla 
dev bir enerji projesidir, bir yanıyla dev bir 
üretim ve istihdam projesidir, bir yanıyla 
da bölgesel adaletsizliği ve geri kalmışlığı 
sona erdirecek bir büyük entegrasyon 
projesidir, bir büyük sosyal restorasyon 
projesidir. Yarım asır önce temelleri atı-
lan bu proje, aradan geçen süre zarfında 
tamamlanmadı, tamamlanamadı. 2007 
sonu itibariyle, projede nakdi gerçekleşme 
oranı halen yüzde 62 düzeyindeydi. Dikkat 
ediniz, GAP’ın en büyük ayağını oluşturan 
sulama projelerinde gerçekleşme henüz 
yüzde 15 düzeyinde. Devam eden yüzde 

5 oranındaki inşaatları da eklediğiniz za-
man, sulama projelerinin yalnızca yüzde 
20’si tamamlanmış durumda. 

Takvimi ve kaynaklarıyla somut ve ayrıntılı 
bir eylem planını Diyarbakır’da kamuoyu-
na açıkladık. Bakınız, 2008-2012 arasında, 
GAP, Doğu Anadolu Projesi ve Konya Ovası 
Projesi için tam 26.7 milyar YTL’yi seferber 
ediyoruz. Bunun 7.3 milyar YTL’lik kısmı 
zaten her yıl bütçeden projeye ayrılan 
ödenekten oluşuyor. 4.9 milyar YTL’lik 
kısmını merkezi bütçe dışından sağlıyoruz. 
Geriye kalan 14.5 milyar YTL’lik ödeneği 
ise, özelleştirme ve işsizlik fonundan akta-
rıyoruz. İşte burası çok önemli. Yani, sosyal 
kesimlerin katılımıyla ülkenin kaynakla-
rını yeniden yatırıma, üretime, istihdama 
kazandırıyoruz. Yani kaynağını hazırladık, 
projeyi ayrıntılandırdık, takvimini belirle-
dik, ilan ettik. Artık eylem safhasına geçmiş 
bulunuyoruz.

Değerli arkadaşlarım…

Dikkat ediniz, GAP ve hazırlayıp ilan et-
tiğimiz Eylem Planı Türkiye için sadece 
ekonomik bir kalkınma projesi değil, aynı 
zamanda meyvelerini her alanda verecek 
bir sosyal kalkınma projesidir. Dolayısıyla 
bütün bakanlıklarımızın, bütün kurumla-
rımızın görev ve sorumlulukları içindedir. 
Sizlerden ricam bütün dikkatinizle bu 
gelişmeleri takip etmenizdir. 1649 kilo-
metreyi sulama ana kanalının inşaatı biti-
rilmiş olacak. 1 milyon 60 bin hektar alan 
sulu tarıma açılacak. 2 bin 209 kilometre 
devlet ve il yolu,  2.8 kilometre’yi bulan çok 
sayıda karayolu köprüsünü tamamlıyoruz. 
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Bunlar afaki rakamlar değil, bunlar ha-
yali hedefler değil. Eylem Planı’nı ince-
lediğiniz zaman göreceksiniz, her işin 
takvimi belli, sorumlu kuruluşu belli, 
kaynağı belli.  Batman’a yapacağımız 
derslik sayısından, Adıyaman’a sağlaya-
cağımız ek üniversite öğrencisi sayısına… 
Diyarbakır’ın surlarının onarımından 
GAP havaalanında yapacağımız işlere… 
Cizre ve Silvan barajlarından mesleki 
eğitim kurslarına… Artvin’deki barajdan, 
Çorum’daki, Muş’taki barajdan Konya 
Ovası ’nın sulanmasına… Göreceksi -
niz, Doğu Anadolu’nun da, Güneydoğu 
Anadolu’nun da, Orta Anadolu’nun da 
çehresi değişecek. Ege’nin, Akdeniz’in, 
Marmara’nın, Karadeniz’in çehresi deği-
şecek.

Bu Eylem Planı’yla, tarım ve gıda nok-
tasında, enerji noktasında, sermaye ve 
finans noktasında Türkiye’yi hem böl-
gesinde, hem de küresel ölçekte öncü 
ülke, lider ülke konumuna yükseltiyoruz. 
Artık Diyarbakır’dan, Muş’tan, Van’dan, 
Hakkari’den insanlar kamyon kasalarında, 
traktör romörklarında, dolmuşlarda, oto-
büslerde tıklım tıklım başka illere taşın-
mayacak. Ülkenin doğusundan göç değil, 
hüzün değil, gözyaşı değil; buğday gelecek, 
pamuk gelecek, sebze ve meyve, bereket ve 
barış gelecek. Geriye dönüş için zaten pro-
jelerimiz devam ediyor, ancak bu Eylem 
Planı’yla birlikte geriye dönüş doğal olarak 
başlayacak ve boşaltılan köy haberleri, ça-
tışma haberleri değil; bölgeden kalkınma 
haberleri, metropole dönen il, ilçeye dönü-
şen köy haberleri gelecek.

Bu Eylem Planı’yla bölgesel kalkınmanın 
hızlandırılması terörle mücadelemiz açı-
sından da önem taşımaktadır. Siyasi, aske-
ri, diplomatik, sosyo-kültürel ve ekonomik 
tedbirleri eşzamanlı olarak uyguluyor 
olmamız büyük önem taşıyor. Terörün 
düşmanı, refah ve özgürlük ortamıdır. 
Refah yayıldıkça, özgürlükler güçlendikçe, 
insanımız topyekün kazanacak, kaybeden 
terör örgütü olacaktır. Bu son hamle ve 
açılımlarımızla terör örgütünün istismar 
ettiği varlık alanı, her geçen gün daha da 
fazla daralacaktır. Son derece önemli, son 
derece tarihi bir adımı attık ve İnşallah bu 
büyük hamleyi tamama da erdireceğiz.

Değerli arkadaşlar…

Sözlerimi bitirirken, istişare toplantımızın 
hayırlı olmasını diliyorum. Biliyorsunuz, 
partimiz hakkında açılan kapatma da-
vası kendi içinde ilerliyor. Başsavcı, esas 
hakkındaki mütalaasını dün anayasa 
mahkemesi’ne sundu. Mütalaa metni, 
partimize de resmen ulaştırıldı. Arka-
daşlarımızla birlikte mütalaa üzerindeki 
değerlendirmelerimizi yaptıktan sonra 
partimizin görüşlerini en kısa sürede ya-
zılı olarak yüksek mahkemeye sunacağız. 
Biz Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı bu 
belirsizliğin bir an önce sona ermesini 
arzu ediyoruz. İnanıyorum ki, demokrasi-
miz de, hukuk sistemimiz de bu süreçten 
daha da güçlenerek çıkmayı başaracaktır. 
Yolumuz açık, bahtımız açık olsun. Allah, 
yar ve yardımcımız olsun. Her şey Türkiye 
için, diyor, sizleri saygıyla sevgiyle selam-
lıyorum.
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Değerli arkadaşlar, sizleri en kalbi duygu-
larımla selamlıyorum.

Burası, Türkiye Büyük Millet Meclisi. Türk 
milletinin, 70 milyon vatandaşımın ira-
desinin tecelli ettiği kutlu çatı. Egemenlik 
Kayıtsız Şartsız Milletindir ilkesi 23 Nisan 
1920’de burada hayat buldu. Kurtuluş 
Savaşını yöneten, Cumhuriyetimizi kuran 
irade burada şekillendi. İstiklalimizin 
sembolü olan bu Meclis bugüne kadar hiç-
bir vesayeti, hiçbir gölgeyi kabul etmedi, 
bundan böyle de kabul etmeyecektir. Zira 
bu Meclis hür iradesiyle bu aziz milletin 
kurtuluş destanını yazdı

Evet, burası milletimizin evidir, harim-i 
ismetidir. Bu evin 70 milyon sahibi vardır. 
Bu çatının altında bu ülkenin hiçbir vatan-
daşı unutulmaksızın, ihmal edilmeksizin, 
hiç bir ayrıma tabi tutulmaksızın herkesin 
hukuku savunulur, korunur; herkesin ira-
desi temsil edilir. Bu ülkenin izzeti için, bu 
milletin şerefi için aklı selimin, sağduyu-
nun yolundan ayrılmadan, metanetle ve 
vakarla bir ve bütün olarak milletimizin 
hukukunu ilelebet koruyacağız, milleti-

mizin iradesini hakkıyla temsil edeceğiz, 
birliğini, beraberliğini savunacağız. Bunu 
hep birlikte yapacağız. Kendimizi geri çek-
meden, başkalarını da dışlamadan milli 
irademize, müşterek hukukumuza sahip 
çıkacağız. Milletimizle aynı üslubu kulla-
nacağız, milletimizle aynı vefa ve kader 
çizgisinde yürüyeceğiz. Ne milletimizin 
bir adım ilerisinde olacağız, ne milletimiz-
den bir adım geri kalacağız. 

Hiç şüphesiz, milletimizin istisnasız tama-
mı adaletten yanadır, hakkaniyetten yana-
dır. Siz saygıdeğer milletvekillerini de bu 
milletin emanetine sadakatle sahip çıktığı-
nız için yürekten kutluyorum. Yeri gelmiş-
ken, burada yalnızca kendi grubumuzu de-
ğil, yalnızca AK Parti’ye oy verenleri değil, 
bu ülke için, bu toplumun düzeni için, bu 
ülkenin birliği için, demokrasi için, adalet 
için, refah ve huzur için hakkaniyetten ay-
rılmayan, daima vicdanının sesine kulak 
veren diğer parti gruplarını ve kişileri de 
bu millet kürsüsünden aynı duyguyla anı-
yorum, aynı samimiyetle selamlıyorum. 
Unutmayalım, sorunlarımızın hiçbiri, ama 
hiçbiri çözümsüz değildir. Arızi olaylar, dö-

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 10 Haziran 2008



378

Recep Tayyip ERDOĞAN



379

Yeni Türkiye Vizyonu | Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda-4

nemsel sorunlar istikametimizi çeviremez. 
Zira, biz konjonktüre göre, esen rüzgarlara 
göre yönümüzü belirlemiyoruz. Bu isti-
kamet milletindir, bu siyaset milletindir. 
Rotamızı da milletimiz belirlemiştir. 

Bizler burada, milletimizin tarihi yürüyü-
şüne ortaklık ediyor, milletimizle beraber 
yürüyoruz. Milletimizin umutlarını, rüya-
larını, özlemlerini temsil ediyoruz. Mille-
timiz kendi ülkesinde, kendi bayrağı altın-
da, kendi devletini yönetenlerden adalet 
istiyor, demokrasi istiyor. Ne bir eksik, ne 
bir fazla: Adalet ve Demokrasi… Hiçbir za-
man bulunduğumuz makam ve mevkileri 
kendi mülkümüz zannetmedik, zannetme-
yiz. 3 Kasım seçimini kazandığımız gün 
de, 28 Mart seçimlerini kazandığımız gün 
de, 22 Temmuz seçimlerinin akşamı da biz 
kendimiz ilan ettik ve dedik ki: Bu başarı 
milletimizin başarısıdır. Milletimizin bu 
başarısı asla başımızı döndürmeyecek. 

Bugün de aynı şeyleri söylüyoruz. Diyo-
ruz ki; bize oy versin-vermesin istisnasız 
bütün vatandaşlarımızın hukukunu koru-
yacağız. Bütün vatandaşlarımızın emane-
tini emanetimiz bileceğiz. Bu sözlerimizi 
siyaseten söylenmiş sözler olarak gören-
ler, hissiyatımızı paylaşmayanlar pekala 
olabilir. Çoğulcu demokrasinin gereği de 
zaten farklılıklarımızın ahenk içinde bir 
arada olmasıdır. İşte bakın, 6 yıla yakın 
zamandır iktidarımızın icraatı ortadadır. 
Hükümetimiz döneminde milletimizin, 
ülkemizin, devletimizin zarar göreceği bir 
tek yanlış adım atılmamış, aksine Türkiye 
bir kaostan çıkarılmış, emniyete kavuş-
muş, güven ve istikrarı yakalamıştır. 

Evet, yürüyüşümüz milletimizle birlikte 
devam ediyor, devam edecek. Dün de so-
runlarımız vardı, bugün de sorunlarımız 
var. Evet ama, şu kısacık hayatımızda bile 
gölgelerin üstümüze geldiği en sıkışık, en 
zor zamanlarda güneşin doğuşuna binler-
ce kez şahit olduk. Ümitlerimizi taze tut-
mak, heyecanımızı diri tutmak zorunda-
yız. Zor zamanlarda defalarca sınanan bu 
milletin aklına, vicdanına, sağduyusuna 
güveniyoruz, güveneceğiz. Bu güven esa-
sında siyaset yapıyoruz, bu güven esasında 
milletimizin ufkunu açmaya çalışıyoruz. 

Değerli arkadaşlar, 

Türkiye’de esas mesele, siyasetin alanını 
daraltmaktan medet uman, erkler ara-
sında ‘yetki çatışması’ çıkarmak için her 
vesileyi fırsat bilen bir anlayışın yine si-
yasetin içinde hala varolmasıdır. Özellikle 
ana muhalefet partisinin siyaseti içeriden 
kuşatmaya, bu Yüce Meclis’i içeriden zayıf-
latmaya yönelik girişimleri, gayretleri or-
tadadır. Herkes Meclis’in yasama yetkileri 
daraltılıyor derken, bir tek CHP sözcüle-
rinden, Meclis’in yetkilerini aştığı iddiası-
nı duyarsınız. Bunu yargının bağımsızlığı-
nı savunur görünerek yapıyorlar.

Oysa geçen yıl bu zamanları hatırlayın. 
O zaman da, onların istediği yönde karar 
vermezse Türkiye’nin çatışma ortamı-
na sürükleneceğini söyleyerek Yüksek 
Mahkeme’yi tehdit ediyorlardı. Dün Yük-
sek Mahkeme’ye yö-nelttikleri söylemle-
rin hedefinde bugün, yasama yetkilerini 
kullanmaktan başka birşey yapmayan bu 
Yüce Meclis var. Dün mahkemeye söyle-
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diklerinin benzerlerini bugün Meclis’e 
söylüyorlar. 

Peki bu CHP sözcüleri ne istiyor? Ben size 
söyleyeyim, anayasamızda yetki sınırları 
açıkça çizilen yasama ve yargı erklerini 
karşı karşıya getirmek istiyorlar. Erkler 
arasında hiç yeri yokken, Türkiye’nin 
çözüm bekleyen ağır meseleleri varken, 
uyum ve ahenk içinde birlikte çalışmaları 
gerekirken, bir yetki çatışması meydana 
getirmek istiyorlar. Bunu yaparken siya-
setin ülke meselelerine çözüm üretme ka-
biliyetinin kırılması, yargı kurumlarının 
güven kaybetmesi, Meclis’in etkisizleştiril-
mesi, demokrasinin zaafa uğraması onları 
ilgilendirmiyor.

Türkiye’nin demokrasi tarihi ne yazık ki 
rakiplerine kuyu kazmaya çalışırken, ken-
di bindiği dalı da kesen siyasi aktörlerle 
doludur. Gelenekselleşen bu kuyu kazma 
siyaseti yüzünden siyasi kutuplaşma ve 
gerilimin ağır bedeli her zaman bu aziz 
millete ödettirilmiştir. Siyasi rekabetin 
meşruiyet çizgisini aşmak, yapıcı değil yı-
kıcı siyaset tarzı yürütmek, ne Türkiye’ye, 
ne siyaset kurumuna, ne de bunu yapan si-
yasetçilere bugüne kadar hiç birşey kazan-
dırmamıştır. Bugün de böyle bir sınavdan 
geçiyoruz. 

Kuşkusuz her şey milletimizin gözü önün-
de cereyan ediyor. Bu millet, bugünlerin 
de çetelesini gün gün tutuyor. CHP’nin 
millete karşı, demokrasiye karşı, evrensel 
hukuka karşı yürüttüğü siyaset bu ülkeyi 
tahrip ediyor. Bütün demokratik açılım-
ları korku siyasetiyle durdurma çabası 

Türkiye’ye ciddi zararlar veriyor. Bu gölge 
oyunları, bu korku siyaseti, halkımızın 
ekmeğini, aşını büyütmez, büyütmüyor, 
ülkemizin itibarını yükseltmez, yükseltmi-
yor. Böyle korku ve vehimlerden beslenen 
hiçbir siyaset özgürlüğü, adaleti getirmez, 
getirmiyor. İdeolojik hukuk yorumlarıyla, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin iradesini 
bloke etmeyi muhalefet zannetmek, doğ-
rudan doğruya halkın taleplerine, milli ira-
deye açıkça tavır almaktır, objektif hukuk 
kurallarını sabote etmektir. 

Değerli arkadaşlar,

Türkiye Cumhuriyeti’nin temel hukuk 
kaynağı Anayasa’dır. Her kurum, kişi veya 
kurul Anayasa zemininde ve Anayasa’dan 
aldığı meşruiyet çerçevesinde faaliyette 
bulunabilir. Anayasa’ya aykırılık, temel 
hukuk metnine ve Cumhuriyetin temel 
esaslarına aykırılık demektir. Anayasa’nın 
6. maddesi ne diyor: Hiçbir kimse veya 
organ kaynağını Anayasadan almayan bir 
Devlet yetkisi kullanamaz. Anayasa’nın 11. 
maddesi ne diyor: Anayasa hükümleri, ya-
sama, yürütme ve yargı organlarını, idare 
makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri 
bağlayan temel hukuk kurallarıdır. İşte bu 
yüzden her işlem, her karar, her uygulama 
Anayasa’ya ve yasalara uygun olmalıdır.

Anayasa’ya dayanmayan ,  kaynağını 
Anayasa’dan almayan hiçbir karar anlam 
taşımayacağı gibi, Anayasanın vermediği 
hiçbir yetki de kullanılamaz. Anayasa’nın 
148. maddesine göre Anayasa Mahkemesi, 
Anayasa değişikliklerini sadece şekil ba-
kımından inceler ve denetler. Geçen hafta 
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Anayasa Mahkemesi’nden çıkan karar, 
Anayasa’nın bu hükümleri açısından tabi-
atıyla kamuoyunda tartışılmaktadır. Öyle 
anlaşılıyor ki, daha da tartışılacak, değer-
lendirilecektir.

1982 Anayasası’nı yıllardır herkes tartışır, 
eleştirir. Ama neticede 1982 Anayasası şu 
an yürürlüktedir ve herkes için bağlayıcıdır. 
Anayasada bu hükümler yokmuş gibi dav-
ranmak, daha büyük bir soruna, bir sistem 
yetmezliği sorununa yol açar. Türkiye’nin 
ne sistem yetmezliği, ne de erkler arasında 
yetki çatışması yaşamaya tahammülü yok-
tur. Bunu herkes bilmelidir.

Anayasayı gözardı ederek, Anayasal 
kuralları görmezden gelerek hareket 
etmemiz sözkonusu olamaz. Bu yüzden 
ben tüm arkadaşlarıma sık sık Anayasa 
kitapçığını okumalarını tavsiye ediyorum. 
Anayasası’nın 6. Maddesi egemenliği, 7. 
maddesi yasama yetkisini, 148. madde-
si Anayasa Mahkemesi’nin görevlerini 
tanımlıyor. Bunları hepimiz ideolojik 
gözlüklerle değil, evrensel hukukun ışı-
ğında okumalıyız ki, uygulamalarımız 
Anayasa’ya uygun olsun. 6. Maddeye göre 
Egemenlik, kayıtsız şartsız Milletindir. 
Türk Milleti, egemenliğini, Anayasanın 
koyduğu esaslara göre, yetkili organları 
eliyle kullanır. Egemenliğin kullanılması, 
hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya 
sınıfa bırakılamaz. 7. Maddeye göre Yasa-
ma yetkisi Türk Milleti adına TBMM’ne 
verilmiştir; bu yetki hiç bir surette devredi-
lemez. 87. maddeye göre TBMM’nin görev 
ve yetkileri, kanun koymak, değiştirmek 
ve kaldırmaktır. Kanun koyma yetkisi 

münhasıran, yani sadece ve sadece seçil-
miş meclislere aittir. Anayasa tarafından 
verilen bu yetkiyi kimse Yüce Meclisimiz-
den alamaz; kendini yasa koyucu yerine 
koyamaz. Aynı şekilde anayasamıza göre, 
TBMM de yasama yetkisini devredemez. 
Bu hak ve yetki, TBMM’ne verilmemiştir. 

‘Ben yaptım, oldu’ anlayışını demokratik 
rejimler kaldırmaz. Hükümetler yaptığın-
da da kaldırmaz, yasa koyucu yaptığında 
da kaldırmaz. Ama yargıçlar yaptığında 
hiç kaldırmaz. ‘Ben yaptım, oldu’ anlayışı, 
demokratik hukuk devletlerinin kimyası-
nı bozar. Demokrasilerde rejimi korumak 
ancak hukuk içinde, hukukun üstünlüğü 
ilkesine, Anayasanın bağlayıcılığına sadık 
kalmakla mümkündür. Özellikle kararları 
temyiz edilemeyen ve başkaca bir deneti-
me de tabi olmayan yüksek yargının ‘ben 
yaptım, oldu’ deme lüksü yoktur, olmama-
lıdır. Yasama organı yanlış yaptığında yar-
gıdan döner. Olmadı, önüne sandık geldiği 
gün milletten döner. Yürütme yanlış yaptı-
ğında yine yargıdan döner. Olmadı, günü 
geldiğinde bizzat milletin kendisinden 
döner. Peki yargı erki yanlış yaptığında 
nereden döner? Bu soruların kamuoyunda 
sorulur hale gelmesi bile, yeterince vahim 
bir duruma işaret etmektedir.

Bu durumun baş müsebbibi de bana göre 
CHP’dir, CHP’nin muhalefet zihniyetidir. 
Kimsenin, ama hiç kimsenin, yargı ku-
rumunu böyle bir tartışmanın tarafı ve 
muhatabı haline getirmeye hakkı yoktur. 
CHP’nin, yasama ile yargı erkleri arasında 
inatla, ısrarla yetki çatışması çıkarma gay-
retleri, bizi bu noktaya getirmiştir. Sadece 
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yasama ve yürütmenin yanlış yapabileceği 
düşünülen, sadece yasama ve yürütmenin 
eleştirilebildiği bir sisteme demokrasi 
demek mümkün müdür? Demokratik sis-
temlerde denetim dışı bir güç olmaz. Elbet-
te yasama faaliyeti de, yürütmenin karar 
ve işlemleri de denetime tabi olacaktır. 
Zira demokratik rejimler, hesap verebilir-
lik, şeffaflık, açıklık rejimleridir.

Esasen demokrasinin, insanlığın ulaştı-
ğı en ideal yönetim biçimi olarak kabul 
edilmesinin sebebi de budur. Bizimki 
gibi parlamenter demokrasilerde kuvvet-
ler ayrılığı esastır. Bütün erklerin yetki 
ve sorumlulukları açıkça Anayasada 
belirtilmiştir. Hiçbir kurum kendisini 
Anayasa’nın üzerinde göremez, hiçbir ku-
rum kendisine diğer kuvvetlerin üzerinde 
bir güç vehmedemez. Demokratik hukuk 
sistemimizde, kaynağını Anayasa’dan ya 
da yasalardan almayan hiçbir yetki millet 
adına kullanılamaz. 

Kuvvetler ayrılığı prensibine dayanan 
parlamenter demokrasimizin sağlıklı 
çalışması, erklerin uyum ve ahenk için-
de, Anayasa’da belirlenen görev ve yetki 
sınırlarına riayet etmesiyle mümkündür. 
Erkler arasında ‘yetki gaspı’ sözkonusu 
olmamalıdır. 

Hukuk sistemimiz, göz göre göre, anayasa-
mızda sınırları açıkça çizildiği halde erkler 
arasında bir ‘yetki karmaşası’na sürükle-
nirse, bundan Türkiye zararlı çıkar, herkes 
zararlı çıkar. Hukukun üstünlüğünü, ana-
yasanın mutlak bağlayıcılığını, anayasal 
kurumlarımızı tartışmaya açacak işlerden 

herkes kaçınmalıdır. Kimse bundan fayda 
ummasın. Türkiye’yi derhal, hep birlikte 
sürüklenmek istendiğimiz böyle bir ‘yetki 
çatışması’ ortamından çıkarmak duru-
mundayız. Anayasa mahkemesi de, bir an 
önce 10 ve 42. Maddelerle ilgili kararının 
gerekçesini açıklamalıdır. Anayasa’nın 
153’üncü maddesinde belirtildiği gibi, as-
lında iptal kararları gerekçesi yazılmadan 
açıklanamaz. Bu kararın hangi anayasal 
gerekçelere dayandırıldığı konusunda 
kamuoyumuzun mutlaka aydınlatılmaya, 
ikna ve tatmin edilmeye ihtiyacı vardır. 
Anayasa’nın 148’inci maddesinde açıkça 
yapılamayacağı yazılı olduğu halde, hangi 
gerekçeyle bir anayasa değişikliğinin esas-
tan görüşülerek karara bağlandığı hususu 
mutlaka açıklığa kavuşturulmalıdır. 

Bu yüce Meclis’in çatısı altında bulunan 
bütün siyasi partiler de, sağduyu ve sorum-
luluk bilinciyle gereken değerlendirmeleri 
yapmak durumundadır. Bu, ne iktidar ne 
de muhalefet meselesidir. Bu, tek başına ne 
şu, ne de bu siyasi partinin meselesidir. Bu 
mesele, anayasamızda sadece TBMM’ne 
verilen yasama yetkisi tekelinin korunma-
sı, anayasanın bağlayıcılığına ve hukukun 
üstünlüğüne sadık kalınması meselesidir. 
Bu, sadece yasama organının da meselesi 
değildir. Bizzat yasama faaliyetlerinin ana-
yasaya uygunluğunu denetlemekle görevli 
Anayasa Mahkemesi’nin de meselesidir.

Değerli arkadaşlar,

Demokrasiler, açıklık rejimleridir. Kamu-
sal yetki kullanan her kişi ve kurum eleş-
tiriye de, denetime de açıktır, açık olmak 
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durumundadır. Yasama organı denetime 
tabidir. Yürütme denetime tabidir. Hem 
milletin denetimine tabidirler, hem de yar-
gısal denetime tabidirler. Doğrudan millet-
ten aldıkları temsil yetkisiyle görev yapan 
yasama ve yürütme organları, kamuo-
yunda en ağır eleştirilere tabi tutulurken, 
yargı organlarının kararlarından dolayı 
eleştiri dışı tutulması beklenemez. Her ku-
rum, karar ve işlemlerinin sonuçlarından 
mesuldür; bu sorumluluğu taşımak duru-
mundadır. Bunun aksi ancak kamu yetkisi 
kullananların la yüs’el olduğu, başına buy-
ruk, keyfi davrandığı kapalı dikta rejimle-
rinde sözkonusu olabilir.

Hukuk devletlerinde anayasa herkesi bağ-
lar. En evvel de yargı kurumlarını bağlar. 
Bütün kişi ve kurumlar, hukukun üstün-
lüğü ilkesine bağlı olmak durumundadır. 
Yalnız, hukukun üstünlüğü, yargıçların 
üstünlüğü zannedilmesin. Hukuk, yar-
gıçların da üzerindedir; onları da bağlar. 
Mesele, anayasa hepimiz için bağlayıcı 
mıdır, değil midir, meselesidir. Hukukun 
üstünlüğü ilkesine bağlı kalmak, bu ilke-
yi yaşatmak ve korumak, herkesten önce 
yargı mensuplarının görevidir. Hukuk, he-
pimizin güvencesi olmak durumundadır. 
Unutmayalım ki, hukuka güveni korumak, 
hukukun üstünlüğünü korumak demektir. 
Bunun için herkes, ama öncelikle de yargı 
organları gereken dikkat ve özeni göster-
melidir. Anayasal düzeni ve kuralları başta 
siyasi partiler olmak üzere tüm kişi ve ku-
rumlar gözetmelidir. 

Biliyoruz ki, hukuk devletinin temeli her 
türlü keyfiliğe kapalı olmasıdır. Demokra-

tik hukuk sistemin işleyişini ciddi şekilde 
zedeleyecek olan her türlü girişim, mille-
timizin yüreğinde telafisi zor yaralar aça-
caktır. Milletimizin vicdanında, gönlünde, 
aklında karşılık bulmayan her işlem, top-
lumda tartışmalı bir konu olarak kalacaktır. 
Anayasa Mahkemesi gibi önemli bir kuru-
mu yıpratmaktan, tartışmalı hale getirmek-
ten, imajını zedelemekten özenle sakınmak 
durumundayız. Bu konuda özen göstermesi 
gerekenler sadece bizler değiliz. Her kişi ve 
kurum, işlem ve kararlarında Anayasa’ya 
sadık kalarak bu özeni göstermelidir.

Kurumları yıpratmamak konusunda da, 
kuralları esnetmemek konusunda da en 
yüksek duyarlılığı göstermek zorundayız. 
Aksi halde bundan Cumhuriyetimiz zarar 
görür, demokrasimiz zarar görür, tüm 
Türkiye zarar görür. Milli egemenliği de, 
kuvvetler ayrımını da, Anayasaya ve te-
mel hukuk devleti normlarına uygunluğu 
da, demokrasi ve laikliği de aynı önemde 
görerek korumak durumundayız. Cumhu-
riyetimizin hiçbir niteliği, Anayasamızın 
hiçbir maddesi diğerinden daha önemsiz 
değildir. Eğer Cumhuriyetimizin nitelikle-
ri arasında ayrım yaparsak, Anayasa’nın 
maddelerinden bazılarını gözardı edersek, 
kurum ve kuralları aynı hassasiyetle koru-
yamazsak, en büyük kötülüğü ülkemize, 
milletimize yapmış oluruz. Bu yüzden so-
rumlu davranmak, sağduyulu olmak, siste-
mimizi sağlıklı şekilde işletmek durumun-
dayız. Unutmayalım ki, yasama da, yargı 
da bu millet için var. Ne yasamanın, ne 
de yargının yıpranmasına, yıpratılmasına 
razı olamayız. Her ikisini de güçlendirmek 
hepimizin ortak sorumluluğudur.
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Değerli arkadaşlarım,

Bizim, gayemiz her zaman milletimizin re-
fahını, ülkemizin itibarını artırmak oldu. 
Bizim gayemiz, çalışanların emeklerinin 
karşılığını alması, esnafın, çiftçinin, alın 
terinin, göz nurunun karşılığını alması 
oldu. Bizim gayemiz, toplumun her kesi-
minin, her bir ferdinin, ülkemizin kaynak-
larından, ülkemizin zenginliklerinden, 
imkanlarından, eşit ve adil derecede ya-
rarlanması oldu. Bizim gayemiz istikrarlı 
bir ekonomi, güven ortamında kararlılıkla 
ilerleyen, büyüyen bir ekonomi oldu. 

Bakınız; Mayıs ayında ihracatımız, aylık 
bazda, 12,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. 
Bu rakam, Cumhuriyet tarihimiz boyunca, 
bugüne kadar, aylık bazda ulaştığımız en 
yüksek rakam. Biliyorsunuz, 2007 sonu 
itibariyle ihracatta hedefimiz 100 milyar 
dolardı, bu hedefi aştık ve 107,2 milyar 
dolar seviyesini yakaladık. Şu anda, geriye 
dönük 12 aylık ihracatımız 120,6 milyar 
dolar seviyesine yükselmiş durumda. 
2002 yılında, biz geldiğimizde Türkiye’nin 
yıllık toplam ihracatı 36 milyar dolar sevi-
yesinde idi. Bugün geldiğimiz nokta 120,6 
milyar dolar.

Bunları hayal olarak görüyorlardı. Bu se-
viyeleri ulaşılamaz görenler vardı. 2002 
yılında biz, “100 milyar dolar ihracat” 
dediğimizde, buna da hayal diyenler oldu. 
Türkiye bugün, onların hayallerinin bile 
ulaşamadığı seviyelere ulaştı. Bu rakamla-
rın, bazıları için hiçbir anlam ifade etme-
diğini de biliyoruz. Türkiye 120,6 milyar 
dolar ihracat yapmış, ya da hiç yapma-

mış… Türkiye 22 milyar dolar uluslar arası 
yatırım çekmiş ya da hiç çekmemiş. Tür-
kiye ihracatı en hızlı artan ülke olmuş ya 
da olmamış. Bunların, gemilerini her hal 
ve şart altında yürüten tuzu kurular için 
hiçbir mana taşımadığını biliyoruz. Onun 
için sürekli engel çıkarmanın peşindeler. 
Onun için sürekli istikrara çomak sokma-
nın peşindeler. Onun için ülkeyi karamsar-
lığa itmenin, moralleri bozmanın çabası 
içindeler. Onlara kalırsa, Türkiye’nin etra-
fına duvar örecekler; hammadde girmesin, 
ürün çıkmasın, uluslar arası yatırımcı 
gelmesin, bizim girişimcimiz hiçbir yere 
gitmesin… 

Ancak bu rakamlar, işsizler için anlam taşı-
yor. Bu rakamlar yoksullar için anlam taşı-
yor. Bu rakamlar Türkiye’nin geleceği için, 
Türkiye’nin genç nesilleri için, Türkiye’nin 
çocukları için anlam taşıyor. Bu rakamlar 
küresel ölçekte güçlü bir Türkiye için, 
ağırlığı olan, itibarı olan bir Türkiye için 
anlam taşıyor. Bu rakamlar istikrar için an-
lam taşıyor, güven için anlam taşıyor, refah 
için, kalkınma için anlam taşıyor. Hiç kim-
senin, ama hiç kimsenin bu rakamlara, bu 
sevindirici göstergelere kastetmeye hakkı 
yoktur, olamaz. Hiç kimsenin Türkiye’nin 
kalkınmasına, Türkiye’nin büyümesine 
kastetme hakkı yoktur, olamaz.

Bakın, dün petrol fiyatı yine bir rekor kır-
dı ve 133,8 dolara yükseldi. Tüm dünya 
bunu konuşuyor, buna karşı çözümler 
peşinde koşuyor. Böyle bir konjonktürde, 
Türkiye’nin önüne yeni sorunlar çıkarma-
nın vebalini hiç kimse taşıyamaz. Artan 
faizlerin hesabını kimse veremez. Artan 
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faiz yoluyla Türkiye’ye bedel ödetmeye 
hiç ama hiç kimsenin hakkı olamaz. Bu 
bedel çiftçinin cebinden ödeniyor. Bu be-
del esnafın cebinden ödeniyor. Bu bedel 
çalışanların, işçinin, memurun cebinden 
ödeniyor. Milletim bunu görsün, milletim 
bunu çok iyi değerlendirsin…

Değerli kardeşlerim,

Biz, AK Parti hükümeti olarak sorumlu 
davranmaya, sağduyuyla hareket etmeye, 
yalnızca ve yalnızca milletimizin çıkarla-
rını korumaya devam edeceğiz. Demok-
rasiden, hukuktan, adaletten ayrılmadan 
millete hizmet yolunda kararlı adımlarla 
ilerlemeye devam edeceğiz. Bu duygularla 
sözlerimi tamamlarken, başarılı bir çalış-
ma haftası diliyor, hepinizi sevgiyle, say-
gıyla selamlıyorum. 
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Değerli arkadaşlar, hepinizi en kalbi duy-
gularımla selamlıyorum.

Bildiğiniz gibi, geçtiğimiz Cuma günü ilk 
ve ortaöğretim kurumlarımızda eğitim gö-
ren tüm öğrencilerimiz karnelerini alarak, 
uzun bir yaz tatili dönemine girdiler. Pazar 
günü yaklaşık 1.5 milyon evladımız, üni-
versite sınavında ter döktü. Yapılan sına-

vın bütün gençlerimize, ailelerine hayırlı 
olmasını diliyorum. Bu yıl hem üniversi-
telerimizin kontenjanlarını artırması, hem 
açtığımız yeni üniversiteler vesilesiyle çok 
daha fazla öğrencimizin üniversitede oku-
ma hayali gerçeğe dönüşmüş olacak. Bildi-
ğiniz gibi dönemimizde 49 yeni üniversite 
kurduk, inşallah amacımız tüm vilayetle-
rimizi bir üniversiteye kavuşturmak, her 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 17 Haziran 2008
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şehrimizi üniversitelerimizin getireceği 
dinamizmle, ürettiği katma değerle daha 
da kalkındırmaktır.

Biz yola çıkarken, milletimize bir söz ver-
dik. Dedik ki, bu ülkeyi dört temel üzerin-
de inşa edeceğiz. Eğitim, sağlık, adalet ve 
emniyet. Evet, toplumun vicdanını yarala-
yan sorunlar en çok bu dört alanda yoğun-
laşıyordu. Türkiye’nin gücünü yeniden 
topladık ve bu alanlardaki temel sorunları, 
devlet-millet eliyle büyük ölçüde çözüme 
kavuşturduk. Bütçedeki eğitimin payını 
birinci sıraya yükseltmekle yetinmedik, 
millet ile devletin ülkenin geleceğine bir-
likte sahip çıkması için muazzam bir eği-
tim seferberliği başlattık.

Burada en çok bizi onurlandıran mesele 
şu oldu. Siz milletin hukukuna sahip çı-
karsanız millet de sizin hukukunuza sahip 
çıkıyor. Milletimiz, devletinin her türlü 
imkanları kullanarak cansiparane hizmet 
ettiğini görünce, kendi kaynaklarını sefer-
ber etmekten çekinmiyor. Devletin bütçe-
sinin kuruşu kuruşuna ülkeye hizmet için 
harcandığını gören milletimiz elindeki im-
kanları devletle paylaşıyor. Ülkemizin her 
şehrinde bugüne kadar göz yaşartıcı feda-
karlık örnekleri gördük. Daha geçen hafta 
Malatya’da iş adamlarımızın açtığı Sevgi 
Evlerinden İzmir’de, Bursa’da, Sinop’ta aç-
tığımız okullara kadar muazzam bir millet 
desteği aldık. Eğitime Yüzde Yüz Destek 
Kampanyası sayesinde, bütün toplumsal 
kesimlerin enerjisini, dikkatini eğitim-
deki sorunlara yönelttik. Hükümetimiz 
döneminde 35 bini hayırseverlerce olmak 
üzere 120 bin dersliği eğitim hayatımıza 

kazandırdık. Pazar günü İzmir’de Eğitime 
Destek kampanyasına katılan hayırsever 
vatandaşlarımızla bir araya geldik, onların 
gurur tablosunu birlikte yaşadık.

Bölgesel kalkınma adaletsizliğini gidermek, 
haksız rekabeti kaldırmak için Doğu-Batı 
ayrımı yapmadan ülkemizin bütün bölgele-
rine aynı oranda yeni eserler kazandırdık. 
Özellikle Doğu ve Güneydoğu illerimizde 
metruk durumda bulunan binlerce köy 
okulunu yeniden eğitim verebilir duruma 
getirdik. Bunları neden okullar açılırken 
değil de okullar tatil olurken anlatıyorum. 
Okullar tatil oluyor ama, hükümetimiz ta-
tile çıkmıyor, aynı hızla yatırımlara devam 
ediyor, gece gündüz demeden milletimizin 
huzur ve refahı için emek sarfediyor. İşte 
bunun için anlatıyorum. Sizler bunları za-
ten biliyorsunuz ama, birileri ya bilmiyor, 
ya da bunların bilinmesini istemiyor. Yani 
Şemdinli’yi İpsala ile birlikte düşüneme-
yen, Boyabat’ı İskenderun ile birlikte kucak-
layamayan birilerine bu ülkeyi baştan başa 
bir bütün olarak nasıl sahiplendiğimizi 
göstermek için yaptıklarımızı ve yeni hedef-
lerimizi anlatıyoruz. 

Peki bütün bunlar bizim iktidarımızdan 
önce yapılamaz mıydı? Eksik olan neydi? 
Eksik olan milletin derdiyle dertlenmiş 
bir kadronun yönetimde olmamasıydı. 
Hakkari’nin, Diyarbakır’ın, Trabzon’un, 
M e r s i n ’ i n ,  İ z m i r ’ i n ,  A r d a h a n ’ ı n , 
Tunceli’nin, Kırşehir ’in, Nevşehir ’in, 
Tekirdağ’ın, Antalya’nın, bu ülkenin derdi-
ni kendine dert edinmiş insanların iktida-
rıydı eksik olan. Her fırsatta milletle kavga 
eden, milleti hor gören bir iktidar değil, 
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milletin gönlüne talip olan, milletin gön-
lünden geçen bir iktidardı eksik olan. İşte, 
milleti karşına değil, milleti arkana aldığın 
vakit, bu ülkede ne kadar kısa zamanda ne 
kadar büyük işler yapılabileceğinin örne-
ğidir AK Parti iktidarı. 

İnşallah, önümüzdeki dönem milletle el ele 
vererek, çok daha büyük işler başaracağız. Bu 
ülkenin gençleri, bu ülkenin yarınlarından 
emin olsunlar. Türkiye AK Parti iktidarıyla 
birlikte çok daha güçlenmiş, çok daha itibarlı, 
çok daha büyük bir Türkiye olmuştur. 

Değerli arkadaşlar,

Geride bıraktığımız hafta yine çok yoğun, 
bereketli bir şekilde geçti. Her ışığı ka-
rartmak, her hayırlı işe engel olmak, ülke-
mizin yıllarca özlediği güven ve istikrar 
ortamını sabote etmek isteyenlerin aksine, 
biz yine bütün hafta boyu Anadolu’nun 
yollarındaydık. Sinop’un, Bursa’nın, 
İzmir’in kalkınma heyecanına ortak olduk. 
Perşembe günü İstanbul’da 3. Türk Arap 
Ekonomik Formu toplantısına katıldık. 
Türk ve Arap dünyasının ekonomik, sos-
yal ve demokratik kalkınması için dev bir 
uluslararası toplantıya daha ev sahipliği 
yaptık. Cuma günü Sinop’ta DSİ tarafın-
dan değişik illerde yapılan 7 barajımızın 
toplu açılışını yaptık. Bu barajlar 28 bin 
360 dönüm tarım arazisi sulayacak, içme 
suyu sağlayacaktır. Ulaştırma bakanımızla 
birlikte helikopterle Sinop- Boyabat yolu-
nu inceledik. Cumartesi günü Bursa için 
hayati önem taşıyan çok önemli açılışlar 
gerçekleştirdik. TOKİ tarafından yapılan 
1569 konutun anahtar teslimiyle birlikte, 

Bursaray Yıldırım Etabı Metro Hattı, Kent 
Meydanı ve Alışveriş Merkezi, 2 okul, kül-
tür ve ticaret merkezi açılışlarını yaptık. 
Pazar günü İzmir’de eğitime destek olan 
hayırseverlerimizle bir araya geldik. Teme-
li 19 yıl önce atılan İzmir Çevre Yolunun 
ve Aliağa kombine çevrim santrali çift 
yakıt dönüşüm projesinin açılışını yaptık. 
13 yılda 320 milyon dolar harcanın ama 
bitirilemeyen çevre yoluna biz beş yılda 
430 milyon dolar harcadık ve yolu vatan-
daşlarımızın hizmetine açtık. İzmir’de I. 
Uluslararası Rumeli Şenliğine katıldık, 
vatandaşlarımızla kucaklaştık. 

Yani biz, işimize bakıyoruz. Durmak Yok 
Yola Devam diyerek koşmaya devam edi-
yoruz. Bunu, sadece kendimiz için değil, 
ülkemiz için, demokrasimiz, milletimizin 
refahı ve huzuru için diyoruz. Bu hafta 
yine yoğun bir gündemimiz var. Yarın Yatı-
rım Danışma Konseyi Toplantısına, cuma 
günü Forum Trabzon’un açılışına katıla-
cağız, Cumartesi günü ise Batman’ı ziyaret 
edeceğiz. Gördüğünüz gibi, bizim günde-
mimiz bazılarının sahte gündemlerine hiç 
ama hiç benzemiyor. Bizim gündemimiz, 
Türkiye’dir, şehirlerimizdir, insanımızdır.

Değerli arkadaşlar,

Bildiğiniz gibi milli takımımız önceki ak-
şam Çek Cumhuriyeti ile oynadığı maçı 
çok çarpıcı bir zafere dönüştürerek kazan-
dı ve Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek 
finaline Türkiye ismini yazdırdı. Bu başarı 
milletimize büyük bir mutluluk verdi, bü-
yük moral verdi. Nitekim vatandaşlarımız 
yurtiçinde ve dışında sokaklara dökülerek 
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bu zaferi kutladılar. Oynanan müsabaka 
90 dakikanın içine futbolun bütün güzel-
liklerini ve heyecanını sığdırmış olması 
bakımından sadece milletimizin hafızasın-
da değil, şampiyona tarihinde de unutul-
maz maçlar arasında yerini aldı. Şartlar ne 
olursa olsun mücadeleyi asla bırakmayan 
ve kaybetmeyi kabullenmeyerek milleti-
mizi gururlandıran teknik ekibimize ve 
sporcularımıza şükranlarımı, takdirlerimi 
sunuyorum, kendilerini milletimiz adı-
na kutluyorum. Yine bu büyük başarıda 
emeği olan başta Başkanımız olmak üzere 
bütün Federasyonumuza ve milli takım 
ekibimize tebriklerimi, takdirlerimi, şük-
ranlarımı sunuyorum. İnşallah bu başarı-
ların devamı da gelecektir, Türkiye diğer 
alanlarda olduğu gibi sportif alanlarda da 
Avrupa’nın ve dünyanın takdir ettiği, ede-
ceği daha nice başarılara imza atacaktır.

Türkiye gelişme yolunda, kalkınma yo-
lunda, ilerleme yolunda adımlarını hız-
landırdıkça bütün dinamikleriyle sesini 
dünyaya duyurmaya devam edecektir. 
Çek Cumhuriyeti müsabakasından sonra 
Türkiye’nin bu başarısının ne kadar ge-
niş bir coğrafyada yankı bulduğunu iyi 
görmek, iyi anlamak, bu mesajı iyi almak 
gerekir. Bizim futbolcularımızın sadece 
kendi vatandaşlarımızı değil, tarihi ve 
kültürel bağlarla bağlı olduğumuz çok 
daha büyük bir coğrafyanın insanlarını 
da temsil gücüne sahip olduğunu iyi dü-
şünmemiz gerekir. Türkiye’yi kendi içine 
kapatarak dünyadan kopartmak isteyen 
kompleksli zihinlerin de bu gerçeği iyi gör-
mesi gerekir. Türkiye bu sığ zihinlerin asla 
kavrayamadıkları kadar büyük bir ülkedir.

Öte yandan farklı kültür ve inançları aynı 
çatı altında buluşturma misyonuna sahip 
olması gereken Avrupa Birliği temsilcileri 
de bu mesajı iyi okumalıdır. Nasıl milli 
takımımız Avrupa Futbol Şampiyonası’nın 
olmazsa olmaz bir rengi, bir heyecanı, 
bir imkanıysa, Türkiye’nin başarısı üç 
kıtada heyecan dolu bir yansımaya sebep 
oluyorsa Türkiye’nin üyeliği de AB için o 
kadar büyük ve olumlu bir etkiye sebep 
olacaktır. Bu zenginliği göremeyenler Av-
rupa şehirlerinin neredeyse tamamının 
meydanlarını, caddelerini dolduran Tür-
kiye coşkusuna bir baksın. O sokaklarda 
Türkiye’den giden insanlarımız var, o 
şehirlerde ay yıldızlı forma altında temsil 
edildiği duygusunu taşıyan çeşitli coğraf-
yalardan insanlar var. Hepsi aynı coşkuyu, 
aynı heyecanı yaşıyor. 

Sporcularımızın Pazar akşamı ispatladıkla-
rı en önemli gerçek şudur. Başarmayı hak 
ettiğinizi düşünüyorsanız asla mücadeleyi 
bırakmayacaksınız. Kendinize güveniyor-
sanız, arkanızdaki büyük millet size güve-
niyorsa, en iyisini yapabileceğinize inanı-
yorsanız, mücadeleden yılmayacak, hedefe 
ulaşmak için canınızı dişinize takacaksınız. 
Yaşadığınız zorluklar, uğradığınız haksız-
lıklar sizi asla yolunuzdan çevirmeyecek. 
Eğer arkanızda gücüyle, desteğiyle, duasıy-
la bir millet topyekûn duruyorsa, başarma-
nız ve hakkınızı almanız mukadderdir.

Bize düşen yeterince gayret etmek, ye-
terince alın teri dökmektir. Bu sporda 
da böyledir, siyasette de böyledir, devlet 
yönetiminde de böyledir. Milletin iradesi, 
milletin hayır duası, milletin gönül zengin-
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liği her türlü zorluğu aşmayı sağlayacak 
büyüklükte bir güçtür. 

Değerli arkadaşlar,

Milletimizin yüreğini kabartan bu milli 
takım başarısından ülkeye hizmeti şerefle-
rin en büyüğü bilen bu kadroya geçersek 
şunu söyleyebilirim: Evet, bizim siyasetten 
tek muradımız milletimizin sevincini bü-
yütmektir. Milletin sevincini kursağında 
bırakmak isteyenler, varsın bildikleri yolda 
devam etsinler. Yeter ki biz, milletimizin bir 
arada yaşama iradesini güçlendirmeye de-
vam edelim. Yeter ki biz, 70 milyon olduğu-
muzu unutmayalım. Yeter ki biz, bu ülkenin 
bütün vatandaşlarının başını dik tutalım. 

Bu ülkenin vicdanı olmayı başaran bir ay-
dınımız merhum Cemil Meriç’in dediği gibi 
“Her aydınlığı yangın sanıp söndürmeye 
çalışan zavallılar” varsın güneşe çamur at-
maya devam etsinler. Zira “onlar karanlığa 
o kadar alışmışlar ki yıldızlardan bile rahat-
sız oluyorlar.” Her gelişmeye set çekmeye, 
her ilerlemeye çelme takmaya, her hayırlı 
işe engel olmaya çalışanlar her zaman ola-
caktır. Yangına körükle gidenler, kriz ve 
kaostan beslenenler, gerilimden başka bir 
siyaset tarzı bilmeyenler dün de vardı, bu-
gün de olacaktır. Ama unutmayalım ki, sağ-
duyu sahibi milletimiz engin basiretiyle bu 
tür ayak oyunlarını, bu tür tahammülsüz 
girişimleri boşa çıkaracaktır.

Değerli arkadaşlar,

Yaşadığımız süreci ve bu süreci detaylan-
dıran hadiselerin anlamını iyi değerlen-

dirmek ve demokrasimizi güçlendirecek 
bir siyasî tavrı korumak, bizim milletimi-
ze karşı mükellefiyetimizdir. 14 Mart’ta 
partimize karşı açılan kapatma dâvâsı, 
Türkiye’nin ve Türk demokrasisinin ge-
leceğini doğrudan etkileyecek bir süreci 
başlatmıştır. Türkiye için hayati anlamlar 
taşıyan bir süreçten geçiyoruz. 1950’den 
bu yana Türkiye, demokrasi istikametinde 
hatırı sayılır bir mesafe almıştır. 1950-
1980 arasında üç kez kesintiye uğrayan 
demokrasimiz, 1983’ten sonra Türkiye’nin 
dünya ile irtibatının yoğunlaşmasının da 
etkisiyle yeniden güçlenme eğilimine gir-
miştir. 1990’ların ikinci yarısından sonra 
Türk demokrasisinde gözlenen gerileme 
trendi, 2002 seçimleri ile son bulmuştur. 

2002 yılı sonunda iktidara gelen AK Parti 
hükümeti, kapsamlı bir demokratikleşme 
hareketini başlatmış, Avrupa Birliği’ne 
tam üyelik hedefine sahip çıkarak Türk 
demokrasisini evrensel standartlara yak-
laştırmıştır. Türkiye, kendine özgü bir 
demokrasiden evrensel normlara uygun 
bir demokrasiye geçiş iradesini güçlü bir 
şekilde ortaya koymuştur. 

2002 sonrası dönemin en önemli hususiye-
ti, demokrasi talebinin gerçek mânâda top-
lumsal bir talebe dönüşmesi ve partimizin 
de bu talebi taşıma iradesini gösterebil-
mesidir. 14 Mart ile başlayan süreç, Türk 
demokrasisinin ve hukuk sisteminin tarihi 
serüveni açısından kritik bir önemdedir. 
Biz, AK Parti olarak bu süreçte sağduyuyu 
elden bırakmadan, Türkiye büyüklüğünde 
düşünerek, ülkemizin selametini hesaba 
katarak hareket ettik, bundan sonra da 
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aynı sorumlu davranışı sürdüreceğiz. 
Temennimiz, Türkiye’nin en kısa sürede 
bu türbülanstan çıkması, çağdaş uygarlık 
yürüyüşünü aynı kararlılıkla ve güç kay-
betmeden devam ettirmesidir. 

Değerli arkadaşlar,

Bu noktada, üzerinde çok durulmayan, 
ancak Cumhuriyetimiz ve demokrasimiz 
açısından tehlike arz eden bir hususa 
işaret etmek istiyorum. Bu süreçte bir kı-
sım çevrelerin yürüttükleri propaganda, 
demokrasimizi ve hukuk devleti normla-
rımızı gelişmiş evrensel standartlardan 
uzaklaştırmaya, kendine özgü bir mahiye-
te büründürerek sığlaştırmaya yöneliktir. 
Çağdaş demokrasinin yerleşmesini Cum-
huriyetimizin temel ilkeleri açısından bir 
tehlikeymiş gibi yansıtılması kabul edile-
mez bir çarpıtmadır. 

Cumhuriyet, laiklik, hukuk devleti gibi kav-
ramlar demokrasiyi daha da güçlendirecek, 
demokrasinin olmazsa olmazı kavramlar-
dır, ilkelerdir. Türkiye’nin siyasî tarihi, bu 
kavramlar gerekçe gösterilerek demok-
rasinin zaafa uğratılmasının örnekleriyle 
doludur. Türkiye, bu çarpık anlayıştan bir 
an önce uzaklaşmak zorundadır. Cumhu-
riyet de, laiklik de, hukuk devleti de ancak 
demokrasi ile mümkündür. Bu ilkeleri ya-
şatmak, öncelikle demokrasiyi yaşatmakla, 
milli iradeye dayandırmakla mümkündür.

Vesayet rejimi özlemcisi bir kısım siyaset-
çilerin, rejimin ilkelerini demokrasiyle çeli-
şen ilkelermiş gibi göstermeye çalışmaları, 
bu ilkeleri çarpık biçimde yorumlayarak 

demokratik gelişime direnmeleri, esasen 
kendi ayrıcalıklı pozisyonlarını muhafaza 
etme çabalarının neticesidir. Yapmak iste-
dikleri şey, rejimin ilkelerini siyasî tartış-
ma ve rekabetin konusu haline getirerek 
rejimin üzerinde sürekli bir kriz gölgesi 
oluşturmak ve bu yolla siyasetin toplum 
tarafından tanzimini engellemektir. Ama 
bilinmelidir ki, ne Türkiye 1940’ların 
Türkiye’sidir ne de dünya soğuk savaşın 
dünyasıdır. Bu millet reşittir, mümeyyizdir, 
azamî demokratik olgunluğa sahiptir. Siya-
seti toplumdan, halktan, milletten yalıtmak 
isteyen siyasi anlayışlar tarihin tozlu rafla-
rında kalmıştır. Ana muhalefet partisinin 
demokrasi konusundaki sabıkalı tavırları, 
Türk siyasetinin gelişiminin önündeki en 
büyük engellerden biridir. CHP’nin gerili-
me endeksli siyaset tarzının milletimizin 
büyük bir kesiminde kabul görmesi, karşı-
lık bulması asla mümkün değildir.

Değerli arkadaşlar,

AK Parti, Türkiye’ye altın bir dönem ya-
şatmıştır. Türkiye son beş yılda onlarca 
yılın ihmallerini gidermiş, onlarca yılın 
sorunlarını hafifletmiştir. Hizmet ve icraat 
kavramları yeniden siyasete hakim olma-
ya başlamıştır. Biz, sorumlu ve sağduyulu 
siyaset tarzıyla yolumuza devam edeceğiz. 
İnanıyoruz ki, milletimiz de AK Parti’nin 
sorumlu siyasetini desteklemeye, partimi-
ze güç vermeye, yolumuzu aydınlatmaya 
devam edecektir. Türkiye, her türlü sorunu 
aşacak büyüklüğe, her türlü zorluğu gide-
recek ferasete sahiptir. Sözlerimi bitirirken 
hepinizi en içten duygularımla selamlıyor, 
başarılı bir yasama haftası diliyorum. 
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Değerli arkadaşlar, değerli dostlar, sizleri 
en kalbi duygularımla selamlayarak sözle-
rime başlıyorum.

Milletimizin tatlı bir heyecanla beklediği 
yarı final karşılaşmasının arifesinde bir 
araya gelince söze futbolla başlamak, milli 
takımımızla başlamak kaçınılmaz oluyor. 
Çünkü şu anda Türkiye’nin her yerinde, 

gurbetçilerimizin yaşadıkları ülkelerde, 
kalbi bizimle birlikte atan dost ve kardeş 
coğrafyalarda da bu heyecan, bu coşku ya-
şanıyor. Avrupa Futbol Şampiyonası’nda 
milli takımımızın bugüne kadar yapmış 
olduğu mücadele, almış olduğu sonuçlar 
geçen hafta da ifade ettiğim gibi her türlü 
takdirin üzerindedir. 

AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Ankara | 24 Haziran 2008
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Türk milli futbol takımının tarihinde ilk 
kez Avrupa Şampiyonasında yarı finale 
yükselmesi büyük bir mutluluktur, ancak 
bizi daha çok sevindiren, Türkiye’nin mü-
cadele azmiyle, galibiyete yönelik güçlü 
inancıyla, kararlılığıyla isminden söz ettir-
mesi, gündeme oturmasıdır. Milli formayı 
taşıyan evlatlarımızın maçın son saniyesi 
tamamlanıncaya, son düdük çalıncaya ka-
dar sürdürdükleri olağanüstü mücadele, 
bütün dünyaya anlamlı bir mesaj vermiştir.

Biliyorsunuz Hırvatistan ile oynanan çey-
rek final maçının heyecanını Viyana’da 
futbolcularımız ,  teknik  heyetimiz , 
Türkiye’den ve dünyanın her köşesinden 
gelen taraftarlarımızla birlikte hep bera-
ber yaşadık. Bu tarihi maçı, futbol tari-
hinde örneğine rastlanmayan bu büyük 
mücadeleyi unutmamız mümkün değildir. 
Hem teknik heyetimiz, hem sporcuları-
mız, hem federasyon yetkililerimiz orada 
Türkiye’nin de ötesine taşan, aynı duyguda 
buluşan, aynı hissiyatı paylaşan çok daha 
büyük bir coğrafyayı temsil ettiklerinin 
bilincinde hareket ettiler.

Türk milli takımının bu turnuva boyun-
ca ortaya koyduğu performans, bugüne 
kadar herhangi bir uluslar arası spor 
organizasyonunda görülmemiş bir inan-
cın, bir direncin, bir bilincin eseridir. Bu 
performans, özelde futbol, genelde spor 
hakkında kafa yoran, fikir üreten, sonuç-
lara ulaşan zihinleri, her şeyi yeni baştan 
düşünmeye sevkedecek bir niteliğe, bir 
farklılığa sahiptir. İnanıyorum ki, zor şart-
lara, büyük eksikliklere ve dezavantajlara 
rağmen maçlarını büyük bir inançla kaza-

nan bu takım, dünya üstünde zorluklara 
rağmen başarmak zorunda olan bütün 
insanların ilham kaynağı olacaktır.

Yarın ortaya çıkacak sonuç ne olursa 
olsun bugüne kadar ortaya koydukları 
mücadele için göğsünde ayyıldız taşıyan 
milli takımımızın her ferdine milletimiz 
adına şükranlarımı sunuyorum. Almanya 
karşısında takımımıza başarılar diliyo-
rum. Biliyorum ki, yarın sadece 70 milyon 
insanımız değil, yüz milyonlarca dost ve 
kardeşimiz de takımımızı destekleyecek, 
takımımızın galibiyeti için dua edecektir. 
Temenni ediyorum ki, yine başaracaklar, 
milletimizi yine sokaklara dökecekler. 
Bu coşkuyu sadece ülkemizin şehirlerine 
değil, Avrupa’nın Asya’nın, Afrika’nın şe-
hirlerine ve dünyanın hemen her köşesine 
de yayacaklar. Kalbimiz, duygularımız, 
dualarımız onlarladır.

Ancak bir uyarıda bulunmadan da geçe-
meyeceğim. Her zafer sonrasında bazı 
vatandaşlarımızın sözümona kutlama 
yaptığını düşünerek silaha sarılması bü-
yük bir talihsizliktir, büyük bir yanlıştır, 
kabul edilemez bir durumdur. Hiç kim-
senin milletçe yaşadığımız böyle büyük 
bire coşkuya gölge düşürmeye, sevincimizi 
kursağımızda bırakmaya, bize böyle acılar 
yaşatmaya hakkı yoktur, olamaz. Türk 
milleti galibiyeti sevinçle kutlamasını da, 
mağlubiyetten sağduyu içinde dersler çı-
karmasını da iyi bilmek durumundadır. 

Mutluluk anını, acı ve hüzne çevirmeye 
kimsenin hakkı yoktur. Hiçbir sevinç, hiç-
bir zafer insan hayatından daha önemli 
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değildir, olamaz. Dünyadaki hiçbir başa-
rının bir insanı kaybetmenin acısını din-
diremeyeceğini herkes bilmek, anlamak 
zorundadır. Hiç bir sevinç, coşku, şiddetin 
gerekçesi de mazereti de olamaz. Yasaları-
mız bunu suç saydığı gibi, böyle bir kaba-
lık, hatta magandalık, insanlığa da sığmaz. 
Ne milletimiz bu acıları hak ediyor, ne de 
anne-baba yürekleri bu acıları hak ediyor.

Bunu yapanlar kusura bakmasınlar; ceha-
letinizin, kabalığınızın bedelini bu millete 
ödetemezsiniz. Böyle milli duyguları en 
güzel biçimde yaşayalım, yüreklere ateş 
düşürmeyelim, vicdanları kanatmayalım. 
Bu yüzden yarın akşam yarı final maçın-
dan sonra ve inşallah Pazar günü final 
maçından sonra tüm vatandaşlarımın 
sağduyu içinde, yasalara saygı içinde, mil-
letimizin karakterine uygun bir biçimde 
kutlama yapmasını rica ediyorum.

Değerli arkadaşlarım,

Viyana’ya adım attığımız ilk andan en son 
ana kadar gördüklerimiz, yaşadıklarımız, 
Türkiye’nin ne kadar büyük bir ülke ol-
duğunu, nasıl aydınlık bir geleceğe doğru 
ilerlemekte olduğunu bize bir kere daha 
hissettirdi. Her insanımızın gözlerinde o 
aydınlığı, o ışıltıyı, o inancı bir kere daha 
görmenin mutluluğunu doya doya yaşa-
dık. Bir kere daha inandık ki, bu ülkenin 
geçmişine yakışır zenginlikte bir geleceğe 
doğru çıktığı yolculuk, geriye asla döndü-
rülemeyecek mukadder bir yolculuktur.

Bu ülkenin insanlarının kalplerindeki ülke 
sevdasını, medeniyet şuurunu, gelişme 

iradesini göremeyenler her zaman yanlış 
hesap içinde olurlar. En zor zamanlarda, 
en ağır şartlarda şahlanıp ayağa kalkmak, 
hiçbir şeyden yılmamak, yorulmamak, 
sabırla, dirayetle hedeflerimize doğru yü-
rümeye devam etmek bu milletin hamu-
runda var. Ben bu ortak ruhu, bu duygu 
birliğini göğsünde ayyıldız taşıyan sporcu-
larımızda da, 70 milyon vatandaşımızda 
da görüyorum. Geleceğe dair umutlarımı 
artıran da işte bu duygu birliğimizdir. 

Bu tür sportif başarılar, milletimizin duy-
gu birliğini perçinliyor, birlik ve beraberlik 
ruhumuzu güçlendiriyor. Bu başarıdan 
mutlu olmamak, bu sevinci paylaşmamak 
mümkün müdür? 70 milyon insanımız bu 
mutluluğun ortağıdır, bu başarıda pay sa-
hibidir. Büyük millet olmanın gereği böyle 
güçlü bir duygu birlikteliğine sahip olmak, 
tek yürek olarak çarpabilmektir. İnşallah 
bu tür başarılar, birlik ve beraberliğimizi 
daha da perçinler, bizi birbirimize daha da 
yakınlaştırır, sevinçte ve tasada bir ve be-
raber olduğumuz gerçeğini hepimize daha 
iyi his-settirir.

Değerli arkadaşlar,

Biliyoruz ki, hiçbir başarı tesadüf değildir. 
Her başarının altında büyük bir altyapı ha-
zırlığı, ciddi bir donanım, disiplinli bir ça-
lışma vardır. 2002 yılında bu yana hayatın 
her alanında yaşamakta olduğumuz deği-
şimin bizi çok sevindiren göstergelerinden 
biri sportif alanda elde edilen başarılar ve 
spor altyapısı noktasında sağlanan büyük 
atılımdır. Hükümet olarak spora büyük bir 
önem veriyoruz, gençlerimizin doğru isti-
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kamette gelişmeleri, kötü alışkanlıklardan 
zararlı ortamlardan korunmaları için spor-
tif imkanların gelişmesi hayati önemdedir. 
Hedefimiz sporu yaygınlaştırmak, bir 
yaşama biçimi haline getirmek, her spor 
dalında dünyaya örnek olacak sporcular 
yetiştirmektir. 

Bu amaçla; spor teşkilatımızı yeniden ya-
pılandırma çalışmalarımız hızla devam 
ediyor. Tesisleşmeye hız veriyoruz, Kayse-
ri, Antalya ve Rize illerinde stat inşaatları 
devam ediyor. Konya, Bursa ve birçok 
ilimizde de statlar yapacağız. 2010 Dünya 
Basketbol şampiyonası için, Ankara ve 
İstanbul’da 10 biner kişilik modern kapalı 
spor salonları inşa edilecek. Bu tesisleşme 
atılımının geçen zaman zarfında örnekle-
rini verdik, aynı hızla devam edeceğiz. Şe-
hirlerimizde kapalı spor salonları, yüzme 
havuzları, atletizm pistleri, kısaca gençliği-
mizin ihtiyacı olan spor alanları ulaşılmaz 
olmaktan çıkacak. 

Biliyorsunuz spor alanında önemli yasal 
düzenlemeler yaptık. Spor Yönetimi’nin 
özerkleşmesi, sporda şiddetin önlenmesi 
ve Sponsorluk ile ilgili düzenlemeler ya-
salaştırıldı. Spor Kulüplerinin birikmiş 
vergi ve sigorta borçları uzun süreli olarak 
yapılandırıldı. Sporculara ödenen ücret-
lerden alınan vergiler indirildi. Sporculara 
38 yaşına kadar askerliklerini erteleme 
imkânı sağlandı, bu sayede kariyerleri de 
kesintiye uğramamış olacak. Yine ülkesine 
hizmet eden başarılı sporcularımıza Dev-
let Sporcusu unvanı verilmesi konusunu 
dün Bakanlar Kurulumuzda görüştük, ka-
rara bağladık. İnşallah 19–21 Kasım 2008 

tarihlerinde konuya önemli açılımlar ka-
zandıracağına inandığımız 6. Spor Şurası 
toplanacak. Spor teşkilatlarının yeniden 
yapılandırılması, Spor kültürü ve sporla 
eğitim, sporda sağlık ve sosyal güvenlik, 
engelliler ve spor, spor hukuku gibi konu-
lar bu Şura’da görüşülecek. 

Bilindiği gibi ülkemiz son dönemde bir-
çok uluslararası spor organizasyonunu 
başarı ile gerçekleştirerek büyük takdir 
kazanmıştır. Cumhuriyetimizin 100. yı-
lına doğru, 2020 yılında düzenlenecek 
Olimpiyatlara da bu çerçevede Türkiye’de 
ev sahipliği yapmak istiyoruz, bunun için 
gerekli çalışmalar çok yönlü olarak yapı-
lacak, bu konuda da umutluyuz. Bütün bu 
gayretler gençlerimizin çocuklarımızın 
önüne doğru örnekler koyabilmek, onları 
spora, sportif ruhun erdemlerine yönlen-
direbilmek için... İnşallah Türkiye’nin ge-
nel gelişimi içinde önümüzdeki dönemde 
sportif alanda çok daha birleştirici, bü-
tünleştirici, hepimizi sevince boğan başka 
başarılar, başka zaferleri de hep birlikte 
yaşayacağız.

Değerli arkadaşlarım,

Geçtiğimiz hafta içinde yurtiçinde ve yurt-
dışında yine önemli temaslarda bulunduk, 
önemli açılışlar gerçekleştirdik. Milli maç 
vesilesiyle bulunduğum Avusturya’da, 
Avusturya Cumhurbaşkanı, Avusturya 
Başbakanı ve Hırvatistan Başbakanı ile iki-
li görüşmelerimiz oldu. Her üç görüşmede 
de Türkiye’nin Avrupa Birliği katılım sü-
recini değerlendirdik, reform sürecindeki 
kararlılığımızı ifade ettik. Türkiye’nin 
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Birliğe katılımı noktasında, özellikle Avus-
turya iç siyasetinde yürütülen karşı kam-
panyalardan rahatsızlığımızı dile getirdik. 
Kiminle görüşürsek, Birlik üyesi olsun ya 
da olmasın, Avrupa Birliği katılım süre-
cimizi, sürecin bölge ve dünya barışına, 
medeniyetlerin barışına katkılarını anlatı-
yoruz. Bu yoğun temaslar, inanıyorum ki, 
Türkiye’yi iç politik malzeme haline geti-
ren bazı siyasetçiler üzerinde olumlu etki 
yapıyor ve tavırların değişmesi neticesini 
de doğuruyor.

G e ç t i ğ i m i z  h a f t a  y i n e ,  Tra b z o n  ve 
B a t m a n’ d a  a ç ı l ı ş l a r d a  b u l u n d u k . 
Trabzon’da, Forum Trabzon Alışveriş ve 
Yaşam Merkezi’nin açılışını yaptık. Burası, 
20’den fazla Avrupa ülkesinde faaliyette 
bulunan Multi grubunun ülkemizde başla-
dığı 21 projeden biridir. Bugüne kadar ül-
kemizde 3,5 milyar Avro’luk yatırım yapan 
Multi grubunun toplam yatırım hedefi 10 
milyar Avro’ya ulaşmış durumdadır. Açı-
lışını yaptığımız Forum Trabzon Alışveriş 
ve Yaşam Merkezi, kendi alanında, Kara-
deniz bölgesinin en büyük yatırımı olma 
özelliğini taşıyor. Dikkat ediniz, sadece 
Trabzon’da açılışını yaptığımız bu merkez, 
yaklaşık 2 bin kişiye istihdam alanı açacak. 
Bu son derece önemli yatırımı Türkiye’ye, 
Trabzon’a kazandırmış olmaktan büyük 
heyecan, büyük mutluluk duyduğumu da 
ifade etmek istiyorum.

Bildiğiniz gibi her fırsatta ifade ediyorum: 
Uluslar arası yatırımlar, bugün her ülke-
nin kalkınması için, istihdam için, üretim 
için, ihracat için çok büyük anlam, çok 
büyük önem ifade ediyor. Dünyanın her 

ülkesi, küresel yatırımları kendi ülkesine 
çekmek için kıyasıya bir mücadele veriyor. 
Türkiye olarak biz de bu rekabetin içinde 
yer aldık ve çok şükür tarihi nitelikte ba-
şarılara imza attık. Geçtiğimiz hafta Çar-
şamba günü, İstanbul’da, 18 uluslar arası 
şirketin üst düzey yöneticileriyle, 5’inci Ya-
tırım Danışma Konseyi’ni gerçekleştirdik. 
Önceki 4 toplantıda olduğu gibi bu toplan-
tıda da başından sonuna kadar Konseyin 
başkanlığını gerçekleştirdim. Şirketlerin 
yöneticilerini tek tek dinledim, eleştirileri-
ni, önerilerini, tavsiyelerini not ettim. Ön-
ceki toplantılarda alınan ka-rarları gözden 
geçirdik, mevcut durumu değerlendirdik, 
geleceğe ilişkin önerilerini aldık.

Her bir yatırımcıdan duyduğumuz şu: 
“Türkiye için istikrar ve güven son derece 
önemlidir, istikrar ve güven devam ettiği 
sürece, Türkiye küresel yatırımları çekme-
ye de devam edecektir.” Her bir yatırımcı, 
Türkiye’nin küresel yatırımları çekmedeki 
başarısını hayranlıkla, övgüyle, takdirle 
dile getirdi.

Değerli arkadaşlar,

Cumartesi günü ise Batman’da bir dizi 
açılış gerçekleştirdik. Biliyorsunuz, Ka-
sım 2006’da Batman’da bir sel felaketi 
yaşadık. 11 vatandaşımızı kaybettiğimiz 
sel felaketinde yüzlerce ev oturulamaz 
hale gelmişti. Afetin hemen ardından 
bölgeye ulaştık, acil olarak alınması gere-
ken önlemleri aldık, ihtiyaç sahiplerinin, 
mağdurların yaralarını sardık. Evini kay-
beden vatandaşlarımız için de TOKİ bu 
ilimizde afet konutları inşasına başladı. 
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1 buçuk sene gibi bir sürede, tam 1.237 
afet konutunu bitirdik, Cumartesi günü de 
Batman’a gittik ve bu konutları hak sahip-
lerine dağıttık.

Bunlar, Türkiye’nin geçmişte şahit olma-
dığı, maalesef olamadığı manzaralardır. 
Deprem olur, sel felaketi olur, yangın fela-
keti olur, bunu en son Ankara duyardı. Bı-
rakınız acil müdaheleyi, yıllar geçmesine 
rağmen o bölgelerin, o illerin, o mağdur va-
tandaşlarımızın yaralarının sarılmadığını 
görürdünüz. 5 yıl, 10 yıl, hatta daha fazla 
süre devam eden afet konutları inşaatla-
rını hatırlıyoruz. Devlet vatandaşına uzak 
olamaz, devlet vatandaşının mağduriyeti-
ne ilgisiz, alakasız kalamaz dedik. Küçük 
ya da büyük, her felaketin ardından bütün 
imkanlarımızı seferber ettik. Kısa, orta, 
uzun vadede yapılması gerekenleri tesbit 
ettik ve tamamını da çok şükür yaptık, bi-
tirdik, hak sahiplerine teslim ettik.

Batman’da sadece afet konutlarını değil, 
Sağlık Bakanlığımızın, Milli Eğitim Bakan-
lığımızın, bazı belediyelerimizin bu ilde 
gerçekleştirdikleri tesislerin de açılışını 
yaptık. Organize Sanayi Bölgesi’nde 17 
fabrikanın açılışını yaptık, 20 fabrikanın 
da temelini attık. Orada da ifade ettim. 
Bundan 5 buçuk yıl önce Batman’a gittiği-
nizde, önceki hükümetler tarafından yapıl-
mış, yaptırılmış tek bir eser görebilmeniz 
mümkün değildi. Batman il yapılmış, bir 
de plaka numarası verilmiş ve bunun dı-
şında hiçbir yatırım yapılmamış. 5 buçuk 
yılda Batman’ın çehresini değiştirdik, 
manzarasını değiştirdik, bölgede umut 
vadeden, gelecek vadeden yeni bir ili adeta 

sıfırdan inşa ettik. Şimdi 2012 itibariyle 
GAP’ı da tamamladığımızda, göreceksiniz, 
Batman, bölgenin diğer illeri gibi yıldızı 
parlayan, üreten, katma değer sağlayan, 
ülke geneline gıda üreten, istihdam üre-
ten, ihracat yapan bir ilimiz haline gelecek.

Değerli arkadaşlar,

Son günlerde bazı siyasetçileri hayretle, 
ibretle izliyoruz. Yargı sürecinin sonuçlan-
masını beklemeden, kendilerini Anayasa 
Mahkemesi yerine koyup şimdiden yar-
gısız infazlar yapıyorlar, hesap kesiyorlar, 
siyaseti tanzim edecek teklifler getiriyor-
lar. Böyle bir gafleti hukuk da kaldırmaz, 
siyaset de kaldırmaz, milletin vicdanı hiç 
kaldırmaz. Kim bunlar? Partisini yüzde 
18’lerden yüzde 8’e düşüren, seçim sonra-
sında siyaseti bırakıyorum deyip, yeniden 
sahneye çıkan siyaset erbabı… hani millet-
ten kırmızı kart gören, milletten kenara çe-
kil talimatı alan ama yerinden kımıldama-
yanlar var ya, işte onlar söylüyor bunları. 

Ne diyorlar, “Başbakan bir bilen olarak ke-
nara çekilsin”. Oysa demokratik siyasette 
kimin kenara çekileceğine, kimin ülkeyi 
yöneteceğine millet karar verir, millet; 
siz kim oluyorsunuz? Eğer birileri kena-
ra çekilecekse, bunu söyleyecek olan da 
millettir. Nitekim 2002 seçimlerinde bazı 
liderlere siz kenara çekilin, siz Meclise 
girmeyin dedi. Partisine on puan kaybetti-
rip Meclis dışı bırakan bu liderler milletin 
“kenara çekil” mesajını algılamakta zorluk 
çektiler. Hatta “çekiliyorum” dedikleri hal-
de dönüp dolaşıp yine sahne aldılar.
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Milletin yüzde 47 oy verdiği bir partiye ve 
liderine bu tür gayrı meşru teklifler yap-
mak ne milli-manevi değerlerimize sığar, 
ne evrensel demokratik değerlere… Bunun 
adı açıkça mezar soygunculuğuna tevessül 
etmektir. AK Parti’nin Türkiye’ye yaptığı 
en büyük katkılardan biri siyaseti normal-
leştirmek, siyasete kalite kazandıracak bir 
siyaset tarzı geliştirmek oldu. Siyasetin 
normalleşmesi demokratikleşmesinde-
dir, sağlıklı bir şekilde doğal mecrasında 
ilerleyebilmesindedir. Anti-demokratik 
eğilimler, vesayetçi yaklaşımlar, dayatmacı 
projelerdir; siya-setin normalleşmesine de-
ğil, anormalleşmesine hizmet eder…

Siz rakibinizin bileğini bükecek bir siya-
set yapamayacaksınız, daha başarılı bir 
performans gösteremeyecek-siniz, mil-
letin gönlünde yer edinemeyeceksiniz, 
ondan sonra çıkıp, “önümüzden çekilin” 
ricasında bulunacaksınız. Siyaset, rakiple-
rinizden ricada bulunarak, merhamet di-
leyerek yapılmaz, siyaset milletin gönlünü 
kazanarak, çok çalışarak, ortaya bir vizyon 
koyarak yapılır… Acziyetinizi örtmek için 
fedakarlık beklemeyin, siz de çalışın, siz de 
karış karış Türkiye’yi gezin, siz de milletin 
teveccühünü kazanacak işler yapın. Siya-
set sahnesinde bileğini bükemediklerin-
den başka yollarla kurtulmaya çalışıyorlar. 
Bu CHP tarzı siyasettir, çaresizliğin, kendi-
ne duyulan güvensizliğin bir tezahürüdür. 
Demek ki, sol partilerle koalisyon yapmak 
bazılarına bu tür özellikler kazandırıyor. 
Biz “Her şey Türkiye” diyerek yola çıktık, 
aynı ruhla, aynı inançla yolumuza devam 
ediyoruz.

Değerli arkadaşlarım,

Türkiye, AK Parti iktidarıyla birlikte böl-
gesinde ve dünyadaki itibarını artırıyor, 
küresel bir aktör olma yolunda her geçen 
gün emin adımlarla ilerliyor. Bir sektö-
rümüzdeki olumlu bir gelişme diğer bir 
sektörümüzü de ayağa kaldırıyor, Türkiye 
yakaladığı bu sinerji ile bütün sektörlerde-
ki rekabet gücünü yükseltiyor. Her geçen 
yıl dina-mizmi, üretim kapasitesi, rekabet 
gücü artan bu sektörlerimizin başında sa-
vunma sanayimiz geliyor.

Sektör performansının en önemli göster-
gesi olarak kabul edilen Türk Silahlı Kuv-
vetlerimizin ihtiyaçlarının yurt içinden 
karşılanma oranı 2003 yılında yüzde 25 
seviyelerinde iken 2007 yılı itibariyle bu 
oran yüzde 42’ye ulaşmıştır. 2011 yılı için 
belirlediğimiz hedef yüzde 50’dir. Sadece 5 
yıllık bir zaman zarfında vardığımız seviye, 
bu hedefe de rahatlıkla ulaşabileceğimize, 
hatta aşabileceğimize olan inancımızı teyit 
ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yüksek 
teknoloji ürünü birçok ihtiyacı artık milli 
tasarım ve üretim projeleri çerçevesinde 
Türk şirketleri eli ile karşılanıyor. Bununla 
da kalmıyor, savunma sanayi ürünlerimiz 
dünyanın her coğrafyasında alıcı buluyor. 

Savunma sanayi alanında attığımız adım-
ları büyük bir kararlılıkla devam ettire-
ceğiz. Öncelikli hedefimiz Türk Silahlı 
Kuvvetleri’nin bu alanda dışa bağımlılı-
ğının en aza indirilmesidir. Biliyorsunuz, 
geçtiğimiz ay İstanbul’da, ilk defa özel 
sektör tersanelerimiz tarafından üretile-
cek muharip gemilerin kaynak törenleri-
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ne katılmıştık. Bugün öğleden sonra ise 
tarihi bir adım atıyoruz. ATAK helikopter 
Projesi’nin başlangıcını yapacağız. ATAK 
Projesi kapsamında, T-129 olarak isim-
lendirilen üstün niteliklere, üstün hare-
ket kabiliyetine sahip helikopter üretimi 
için çalışmaları başlatıyoruz. Yaklaşık 3 
milyar dolarlık bu proje, önemli ölçüde 
milli sanayimizin kullanılması açısından 
da büyük önem taşıyor. Böylece bir ilk 
olarak Türkiye, ülkemizde üretilecek bir 
taarruz helikopter platformuna sahip olu-
yor. Bölge barışının korunmasına destek 
olacak T-129 taarruz helikopterlerinin bir 
an evvel üretilerek hizmete girmesi için 
yapılacak çalışmalarda emek ortaya koyan 
herkese teşekkür ediyorum.

Bu arada dün Gaziantep Islahiye’de mey-
dana gelen patlamada yaralanan askerle-
rimize de acil şifalar diliyorum. Yine aynı 
bölgede Nurdağı ilçesinde hem zemin 
geçitte meydana gelen kazada hayatını 
kaybeden vatan-daşlarımıza da Allah’tan 
rahmet diliyorum. İnşallah böyle acı kayıp-
ları milletçe hiç yaşamayız, hayırlı güzel 
haberler alırız.

Değerli arkadaşlarım,

İki hususu daha vurgulayıp konuşmamı 
tamamlamak istiyorum: Biliyorsunuz, za-
man zaman bazı illerimizde, gerek kamuya 
ait hastanelerde, gerekse özel hastaneler-
de, acil servise giden hastalara müdahele 
konusunda tartışmalar yaşandığına şahit 
oluyoruz. Kimi zaman gerçekten ihmalle-
rin yaşandığını, kimi zaman da konunun 
abartıldığını, çarpıtıldığını ve hükümeti-

miz aleyhine bir kampanyaya dönüştürül-
düğünü gördük, şahit olduk.

Bizim, sağlık noktasındaki hassasiyetimizi, 
sağlık hizmetlerinde kaliteyi, yaygınlığı 
artırma noktasındaki kararlılığımızı mille-
timiz çok iyi biliyor. Hangi ilimize gitsek, 
hangi vatandaşımızla otursak, sohbet etsek, 
sağlık noktasındaki reformlarımızdan dola-
yı hayır dualarını alıyoruz, takdirlerini, te-
şekkürlerini alıyoruz. Hastanelerin birleşti-
rilmesi, ilaç alımında ayrımcılığın ortadan 
kaldırılması, doktor sayısının, ebe-hemşire 
sayısının, poliklinik sayısının artırılması, 
ambulans, 112 acil servis ve özellikle de 
hastane sayısının, hastane kapasitelerinin 
artırılması gibi, devrim niteliğinde adımlar 
attık, atmaya devam ediyoruz. Milletimize 
en iyi, en kaliteli, en yaygın sağlık hizmetini 
ulaştırmak için de durmadan, duraksama-
dan çalışmaya devam edeceğiz.

Geldiğimiz günden bu yana söylediğimiz 
bir husus var. Acil kapısından kimse dön-
dürülmeyecek, parasızlık sebebiyle kimse 
hastanede rehin tutulmayacak. Buna 
tahammülümüz yoktur, olamaz. Ancak 
uygulamada bazı aksamalar olduğunu 
gördük ve dün bir genelge yayınlayarak, 
hassasiyetimizi bir kez daha ortaya koy-
duk. Her sağlık kuruluşu, kamu ya da 
özel fark etmez, Acil Servise gelen her bir 
vatandaşımızı, sosyal güvencesine bak-
madan, gelirine bakmadan, en küçük bir 
ayrım yapmadan kabul etmek ve gerekli 
müdaheleyi yapmak zorundadır.

Yayınladığımız genelgeyle hassasiyetimizi 
bir kez daha vurguluyoruz ve bu konuda 
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hiçbir ihmale, hiçbir aksaklığa tahammü-
lümüzün olmadığını bir kez daha ortaya 
koyuyoruz. Bu genelge vesilesiyle bir kez 
daha ifade etmek istiyorum: Hiçbir hasta 
acil servis kapısından döndürülemez. Hiç-
bir hasta, hastane hastane dolaştırılamaz. 
Hiçbir hasta sedyede kaderine terk edile-
mez. Hiçbir hasta, evrakın eksik, sosyal 
güvencen yok, gelirin yok, paran yok gibi 
mazeretlerle acil servis kapısından döndü-
rülemez, kapılar yüzüne kapatılamaz. 

Değerli arkadaşlarım,

Son olarak, biliyorsunuz, geçen hafta 
içinde Tersanelerimizde yaşanan iş kaza-
larıyla ilgili olarak muhatap kesimlerle bir 
toplantı gerçekleştirdik. Orada, özellikle 
tersane sahiplerine, hükümet olarak da, 
millet olarak da tahammülsüzlüğümüzü 
bir kez daha iletme fırsatımız oldu, onların 
görüşlerini alarak, konuları daha derinle-
mesine değerlendirdik. 

İş kazalarını ve meslek hastalıklarını sıfır 
seviyesine indirmenin mümkün olmadığı-
nı, olamadığını biliyoruz. Bugün en geliş-
miş ülkelerde bile, alınan tüm önlemlere 
rağmen, benzer kazalar yaşanıyor, benzer 
kayıplar yaşa-nıyor. Ancak bunlar, bu ista-
tistikler, hiçbir ölümün, hiçbir hastalığın, 
hiçbir kaybın mazereti olamaz. Dikkat 
ediniz, sektör, son 5 yılda istihdam ve ka-
pasite bakımından yüzde 400 oranında bü-
yüme kaydetmiştir. Bu oranda bir büyüme 
karşısında, bazı açılardan sıkıntılar yaşan-
mıştır.Şimdi bu sıkıntıları, bu eksiklikleri 
gidermek için acil önlemlerimizi alıyoruz 
ve uygulamaya koyuyoruz.

Yaptığımız toplantı sonrasında bu acil 
eylem planımızı da kamuoyuna açıkladık. 
Bu noktada herkese sorumluluk düşüyor, 
herkesin hassas olması, duyarlı olması ge-
rekiyor. İşverenlerimizin de, işçilerimizin 
de, denetim birimlerinin, eğitim birimle-
rinin, sendikaların, medyanın sorumlu ol-
ması, duyarlı olması gerekiyor. Bu sorum-
lu-luklar yerine getirildiğinde, umuyorum 
ki tersanelerimizdeki bu hayati sorun da 
çözülmüş, iş barışı, işçi sağlığı ve güvenliği 
de sağlanmış olacaktır. Bu temenniyle söz-
lerimi bitiriyor, sizleri sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum.










