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Sevgili Manisalılar, değerli vatandaşla-
rım… Sizleri en kalbi duygularımla se-
lamlıyorum. Burada olmaktan, aranızda 
bulunmaktan, sizlerle her geçen gün ger-
çekleşmekte olan mutlu, müreffeh, aydın-
lık Türkiye’nin heyecanını paylaşmaktan 
duyduğum memnuniyeti ifade ederek 
sözlerime başlıyorum. 

Türkiye için her günü yeni bir başlangıç, 
yeni bir umut, yeni fırsat olarak görüyor, 
bu bilinçle her alanda değişim atılımımızı 
bütün hızıyla sürdürüyoruz. Gerek bizim 
inancımız, gerek dünyanın geleceğiyle 
ilgili projeksiyonlar yapan dünya otori-
telerinin kanaati odur ki, Türkiye daha 
şimdiden yakın geleceğin küresel güçlerin-
den biri olmaya en yakın adaylardan biri 

AK Parti İl Teşkilatı ve 
Vatandaşlara Hitap

Manisa | 3 Şubat 2007
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haline gelmiştir. Halbuki biz geçen dört 
küsur yılı daha ziyade geçmişteki önemli 
siyasi ve ekonomik sarsıntıların bıraktığı 
kötü izleri silmekle, ekonomimizin acil 
sorunlarını çözmekle, vatandaşlarımızın 
ertelenemez ihtiyaçlarını gidermekle ge-
çirdik. Elbette ülkenin geleceğini, yarın-
larını ihmal etmedik, elbette çok önemli 
projelere, yatırımlara imza attık, geleceği 
planladık. Bu yaptıklarımız da son derece 
önemli, son derece kritik atılımlardır. An-
cak ben asıl, sorunlarının önemli ölçüde 
üstesinden gelmiş, siyasi ve ekonomik 
istikrarı sağlamış, gözünü geleceğe dikmiş 
bir Türkiye’nin neler yapabileceğine işaret 
etmek istiyorum. 

Geçen dört küsur yıl içinde ekonomisiyle, 
siyasetiyle, yönetimiyle, sosyal düzeniyle, 
huzur ve güven ortamıyla bir ülkeyi karan-
lıklardan aydınlıklara taşıyacak, bunun 
üstüne de her alanda hayata geçirdiğiniz 
büyük değişimle geleceğin en önemli kü-
resel güçlerinden biri olmanın eşiğine ge-
leceksiniz. İşte Türkiye’nin büyük başarısı 
buradadır, geleceğe dair umutları yeşerten 
de, bu zorlu süreçte kaydedilen gelişmeler 
ve gerçekleşen yatırım hamleleridir. Bu 
şartlarda ekonomisini sürekli büyüten, 
enflasyonunu tek haneli rakamlara kadar 
gerileten, ihracatını rekor seviyede yüksel-
ten, faizleri makul seviyelere çeken, bunun 
yanında huzur ve istikrarı tesis eden bir 
Türkiye, çok daha iyi şartlarda nasıl kalkı-
nır, o dinamizmle nerelere gelir, bunu bir 
düşünün. Son derece önemli bir süreçte-
yiz, Cumhuriyetimizin kurulduğu günden 
beri kendimize hedef seçtiğimiz muasır 
medeniyet seviyelerine, hatta daha öte-

lerine taşıyacak bir takvimde adım adım 
ilerliyoruz. İşte bunun heyecanını, bunun 
coşkusunu yaşıyoruz, bunun umudunu 
kalplerimizde taşıyoruz. 

Değerli vatandaşlarım… 

Bakınız bugün bizi muasır medeniyet 
seviyesinin üstüne taşıyacak bir dönemin 
eşiğinde olduğumuzu konuşuyoruz, ama 
çok değil, daha sadece dört küsur yıl önce 
bu ülke uçurumun eşiğinde değil miydi? 
Bu ülke, her insanımızın tüylerini diken 
diken ettiğine emin olduğum o tabirle, 
‘hasta adam’ tabiriyle yeniden karşı kar-
şıya değil miydi? Bu ülkenin gençleri bu 
ülkeden umudunu kesmiş değil miydi? 
Gazete manşetlerini hatırlayınız, yapılan 
kamuoyu araştırmalarında genç nüfusu-
muzun yarısından fazlası bu ülkeyi terk 
etmenin yollarını aradığını itiraf etmiyor 
muydu? Niye? Çünkü bu ülkede kendileri 
için bir gelecek görmüyorlardı, umutları 
kırılmıştı, hayalleri kırılmıştı, dağ gibi 
biriken sorunlar karşısında adeta yaşama 
sevinçlerini kaybetmişlerdi. Bu ülke böyle 
kötü günler, böyle ağır sıkıntılar yaşamadı 
mı? Öyle acı, öyle dayanılması zor günler 
geçirmedik mi? Çok şükür, artık o günle-
rin çok uzağındayız. Hatta o kadar hızlı 
bir iyileşme gösterdik ki, birkaç yıl önce 
bu ülkenin üstünde dolaşan kara bulutları 
hatırlamakta bile güçlük çekiyoruz. Ama 
daha iyi bir geleceğe ilerlemek için o ka-
ranlık geçmişi mutlaka hatırlamak, hafıza-
mızda tutmak zorundayız. 

Daha hızlı adımlarla ilerlemek, geçmişte 
düştüğümüz girdaplara yeniden düş-
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memek, bilincimizi kaybetmemek için 
Türkiye’nin uçurumun eşiğine kadar gel-
diği o karanlık günleri unutmamalıyız. Bu 
ülke hiçbir şeye sahip değilken bir gecede 
zengin olanları da, bir gecede her şeyini 
kaybedip ele muhtaç olanları da gördü, 
bunu onlar da unutmamalı, biz de unut-
mamalıyız. Dengeler o kadar bozulmuş, 
ekonominin kırılganlığı o kadar artmış, su-
iistimaller o kadar sıradan hale gelmişti ki, 
zengin yatıp yoksul, borçsuz yatıp borçlu 
kalkabiliyordunuz. Geleceğimiz ipotek al-
tındaydı, umutlarımız, hayallerimiz ipotek 
altındaydı. Her gün fabrikalar kapanıyor, 
kepenkler indiriliyor, yüzlerce, binlerce 
insan bir günde işsiz kalabiliyordu. İstik-
rar olmadığı için önünü göremeyen yatı-
rımcı gidip yatırımını yapabileceği başka 
ülkeler arıyordu, uluslararası sermaye 
girişi durma noktasındaydı, hatta gelenle-
ri de geldiğine pişman ediyor, teker teker 
elimizden kaçırıyorduk. 

Devlet her gün ağırlaşan sorunların yü-
küyle eğitim gibi, sağlık gibi, altyapı gibi 
temel hizmetleri kaderine terk etmiş 
durumdaydı. Temelleri gösterişli tören-
lerle atılan binlerce tesise, o törenlerin 
üstünden 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl geçmesine 
rağmen tek çivi daha çakılmamış, tesisler 
beklemekten çürür hale gelmişti. Sanayi-
ci, esnaf, üretici, imalatçı, çiftçi, hayvancı 
iflasın eşiğine gelmiş, makineler, mallar, 
traktörler yok pahasına satılmaya başlan-
mıştı. İhracat bu ülkenin büyük potansi-
yeline hiç yakışmayan bir seviyede durup 
kalmış, turizm ilerleyeceğine gerilemeye 
başlamış, Türkiye dış itibarını yitirme 
noktasına gelmişti. Devlet zorlandığı her 

ödeme gününde para basarak bu zorlu-
ğu aşma yoluna gidiyordu. Bu da daha 
yüksek enf lasyon, daha değersiz milli 
para, daha yüksek faiz, daha fazla borç 
demekti. Ama başta da ifade ettim, daha 
da kötüsü hiç kimsede bu ülkede dertle-
rin biteceğine, işlerin düzeleceğine, bu 
ülkenin yeniden ayağa kalkacağına dair 
umut kalmamıştı. İşte Türkiye, o karanlık 
günlerden buralara geldi. 

Geçen dört küsur yıl içinde milletimizin 
büyük desteğiyle her alanda başlattığımız 
değişimin neticesinde pek çok kazanım 
elde ettik. Bu kazanımların en önemlisi 
umuttur, güvendir, istikrardır, gelecek 
heyecanıdır. Millet olarak üstüne titre-
memiz, hassasiyetle koruyup kollamamız 
gereken en değerli hazinemiz budur, 
bu umuttur, bu heyecandır, bu güven 
ve istikrar ortamıdır. Bunları canlı tut-
tuğumuz takdirde biz millet olarak her 
zorluğun üstesinden geliriz, her engeli 
aşar, hedeflerimize de mutlaka ulaşırız. 
Geçen dört yıllık zaman da bunun en açık 
ispatıdır. 

Değerli Manisalılar… 

Türk ekonomisi artık sağlam ve güçlü 
bir ekonomidir. Bu ekonomide kimse ay-
dınlık bir gecenin ardından karanlık bir 
sabaha uyanmayı beklemiyor. Geçen dört 
yıl içinde birçok olumsuz küresel etkenle 
boğuştuk, birçok dalgalanmalar yaşadık, 
ama görüyorsunuz bu dalgalı havalarda, 
bu fırtınalarda da gemimiz su almadı, ro-
tasını şaşırmadı. Bu güvenle, bu özgüven-
le artık sağlam bir zeminde ilerliyoruz. 
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Bu sağlam zemin sayesinde dev kalkınma 
hamlelerini, dev yatırımları planlayabi-
liyor, pek çoğunu da hayata geçirebiliyo-
ruz. Daha birkaç gün önce biliyorsunuz 
Bolu Tüneli’ni hizmete açtık. Bir zaman-
lar patates deposu yapılması düşünülen 
o umut kesilmiş Bolu Tüneli’ni… İşte 
Türkiye’nin dünüyle bugünü arasındaki 
farkı çok iyi gösteren bir örnek… Bir yan-
da doğal afettir, böyle şeyler yaşanabilir, 
sel geldi diye, deprem oldu, viyadükler 
yıkıldı diye böyle büyük, böyle önemli bir 
projeyi ve tabii Türkiye’nin milyon dolar-
larını çürümeye terk edenler, yılgınlığa 
düşüp umudunu kaybedenler var. Diğer 
yanda zorluklardan yılmayan, şaşmış 
hesabı yaşananlardan ders alarak oturup 
tekrar yapan, bu önemli, bu karlı, bu dev 
projeyle birlikte ülkenin kaynaklarını da 
hayata döndürenler var. 

Dün yapılamayan neydi, bugün rahatlık-
la başarılabilen nedir, işte sadece Bolu 
Tüneli örneği bile farkı açık seçik ortaya 
koyuyor. Bu proje sadece bir örnek, daha 
pek çok örnek var… Bakü-Tif lis-Ceyhan 
Projesi, Mavi Akım Projesi, Şahdeniz 
Projesi, Nabucco Projesi, Yunanistan-
İtalya Doğalgaz Hattı projeleri, bugün 
bu projeler artık hayal değil gerçek, bir 
bir gerçek oluyor. Türkiye’nin hayalini 
kurup gerçekleştirmeye bir türlü cesaret 
edemediği dev projeler ardı ardına hayata 
geçiriliyor. Biliyorsunuz yine birkaç hafta 
önce Marmaray’da tünel kazılarını baş-
lattık, sadece İstanbul için değil, Türkiye 
için önemli bir proje, küresel ölçekte çok 
önemli bir proje… Hızlı Tren Projemiz 
hızla ilerliyor, Türkiye’nin hızlı tren tek-

nolojisinden yararlanan 8 dünya ülkesin-
den biri olmasına az kaldı. Açılan hava-
alanlarını, limanları, duble yolları zaten 
biliyorsunuz. Türkiye’nin her şehrini, 
ilçesini süsleyen çağdaş konut projelerini, 
kentsel dönüşüm projelerini, organize 
sanayi bölgelerini, hastaneleri, okulları, 
adliye binalarını, barajları, göletleri, diğer 
altyapı çalışmalarını zaten biliyorsunuz. 

Nelerin değiştiğini Türkiye’den bili-
yorsunuz, ayrıca Manisa’dan da bili-
yorsunuz. Son dört küsur yıllık dönem 
içinde Türkiye’nin bütün şehirleri gibi 
Manisa’nın da çehresi değişti, bunu da en 
iyi sizler biliyorsunuz. Ne oldu? Söz ver-
diğimiz gibi Manisa’ya doğalgaz geldi. Biz 
iktidara geldiğimizde doğalgaz imkanın-
dan yararlanan şehir sayısı kaçtı biliyor 
musunuz? Sadece dokuz! Şimdi kaç? Tam 
45 şehrimiz bugün doğalgaz konforunu, 
rahatlığını, güzelliğini yaşıyor. Manisa da 
o şehirlerden biri… 

Bakınız buradaki bu güzel buluşmanın 
hemen ardından bu şehre çok önemli de-
ğerler kazandıracak olan beş ayrı fabrika 
için toplu bir açılış törenine katılacağız. 
Hemen onun ardından da TOKİ’nin yurt 
sathında sürdürdüğü konut seferberli-
ğinin bir halkası olarak Manisa’da inşa 
edilen 599 konutun, ilköğretim okulu, 
ticaret merkezi, camii ve diğer sosyal do-
natılarıyla birlikte açılışını gerçekleştire-
ceğiz. İşte bütün bunlar kalkınan, gelişen, 
her güne bir öncekinden daha ileride baş-
layan büyük Türkiye’nin ayak sesleridir. 
Bütün bunları yapıyoruz, çünkü sizler 
bunlara fazlasıyla layıksınız, daha iyileri-
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ne layıksınız, inşallah daha ileri hedefler 
için de iş birliğimiz, gönül birliğimiz, 
duygu birliğimiz daha nice yıllar devam 
edecektir. 

Şunu her bir vatandaşım biliyor ki, bugün 
artık kötü yönetimlerin sebep olduğu 
arızaların çöküntülerin esiri olmuş bir 
Türkiye yok, artık birlik ve beraberlik 
içinde, umut, coşku ve heyecan içinde 
aydınlık ufuklara yürüyen bir Türkiye 
var. İnşallah Manisa da ekonomisiyle, şe-
hircilik seviyesiyle, sosyal hayatıyla, sana-
yisiyle, ihracatıyla, turizmiyle o mutlu, o 
müreffeh, o aydınlık Türkiye’nin parlayan 
yıldızlarından, önder şehirlerinden biri 
olacaktır. Bu duygularla sözlerime son 
veriyor, sizleri saygıyla, sevgiyle selamlı-
yorum.
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Sevgili kardeşlerim, sevgili Siirtli hem-
şehrilerim… Sizleri en kalbi duygularımla 
selamlıyorum. 

Sizler biliyorsunuz ki, Siirt benim için 
vefanın, dostluğun, kadirşinaslığın adıdır. 
Siirt’i ne kadar sevdiğimi, Siirtlilerle ne 
kadar güçlü bir gönül bağına sahip olduğu-
mu sizler çok iyi biliyorsunuz. Türkiye’nin 
demokrasi tarihine Siirt altın harflerle geç-
miştir. İnşallah 22 Temmuz 2007’de çok 
daha güçlü bir irade koyacaksınız. 

Bundan önce Başbakan olarak 11 kez Siirt’e 
geldim, bu 12. gelişim. Allah’a şükürler ol-
sun ki, bu ziyaretlerimizin hiçbirinde eli 
boş gelmedik. Türkiye’nin 81 vilayetine ol-
duğu gibi Siirt’e vefa borcumuzu ödemek 
için elimizden geleni yaptık. Bundan sonra 
da 70 milyon insanımıza ve Siirt’e hizmet 
etmeye devam edeceğiz. Siirt’in ilçelerini 
Baykan’ı, Eruh’u, Aydınlar’ı, Pervari’yi, 
Şirvan’ı, Kurtalan’ı tek tek ele alıyor, Siirtli 
hemşehrilerimize layık mekanlar haline 
getirmeye çalışıyoruz. 

AK Parti İl Mitingi

 Siirt | 15 Haziran 2007 
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Bakınız, seçime gidiyoruz. Başkaları 
millet iradesini baskı altına alan kam-
panyalar yürütüyor ama biz ülkemize 
neler kazandırdığımızı anlatıyoruz. Bizim 
gündemimizde Türkiye var, başkalarının 
gündeminde gerilim var, kavga var. Oysa 
Siirt Türkiye’dir, Batman Türkiye’dir, Muş 
Türkiye’dir, Bingöl Türkiye’dir ve Türkiye 
demokrasi istiyor, yol istiyor, su istiyor, 
havaalanı istiyor, doğalgaz istiyor, fabrika 
istiyor, okul istiyor, ekmek ve aş istiyor. AK 
Parti iktidarı olarak 4.5 yıldır milletimizin 
bu beklentilerine karşılık vermeye, ihtiyaç-
larını gidermeye, çağdaş yaşam şartlarına 
kavuşturmaya çalışıyoruz. Türkiye’ye olan 
sevdamız, bu aziz millete olan muhabbeti-
miz sebebiyle daha çok hizmet üretmeye, 
daha çok çalışmaya gayret ediyoruz. 

Siirt’te dönemimizde çok önemli gelişme-
ler kaydedildi, Siirt tarihinde olmadığı ka-
dar hizmeti bizim dönemimizde gördü. Si-
irt Havaalanı’na uçak inmiyordu. 2005’ten 
itibaren havaalanını aktif hale getirdik. 
AK Parti iktidarında Siirt halkı, en büyük 
arzusuna, üniversiteye kavuştu. Eğitimde 
çok önemli mesafeler aldık. 36 yeni okul, 
724 derslik, 92 lojman yaptık. Siirt’in 50 
yıllık içme suyu meselesini halletmek için 
çok önemli adımlar attık. Siirt-Ziyaret 
arası duble yola kavuştu. Siirt- Eruh arası 
duble yol çalışmaları süratle devam ediyor. 
Siirt Doğalgaz hattının projesi ve ihalesi 
sonuçlandı. Siirt’le birlikte Batman da do-
ğalgaza kavuşacak. 

Ilısu Barajı, Türkiye’nin 43 yıllık hayaliydi. 
Biliyorsunuz, 5 Ağustos 2006’da bura-
daydık, barajın temelini attık. Ilısu Barajı 

sadece Siirt’in değil bölgenin kaderini de-
ğiştirecektir. Pervari Barajı’nı ihale aşama-
sına getirdik. Bu proje için tam 2 milyon 
617 bin YTL kaynak ayırdık. Siirt Çetin 
Barajı 2006 programında ihale aşamasına 
getirdik. Türkiye Petrolleri Pervari ilçe-
mizde petrol sondaj kuyusu devam ediyor. 
Toplu Konut Başkanlığımız 81 vilayetteki 
çalışmalarına ilaveten artık köylerimize 
ulaştı. Kurtalan’ın Beykent köyüne 132 ko-
nut yaptık. Merkezde Yağmurtepe’ye 192 
konut, merkez Bostancık Köyü’ne 62 adet 
konutu Tarım Köy projesiyle tamamladık. 
21 yerleşim biriminde 552 adet afet konu-
tunu yatırım programında aldık. Merkez 
Doluharman köyünün 163 adet konutun 
yapımı devam ediyor. 2006’da bizzat 
açtığım Siirt Tekstil Fabrikası 400 işçi ça-
lıştırıyor. İnşallah bunların devamı hızla 
gelecek ve özel sektör Siirt’i ihya edeceğiz. 
Siirt’i bir orman kenti haline getiriyoruz. 
Yeşilkuşak kent ormanı ağaçlandırma ça-
lışmaları devam ediyor. 

Bize göre, devletin asli görevi eğitimdir, 
sağlıktır, emniyettir, adalettir. Bu anlayışla 
Siirt’e üç devlet hastanesi açtık. Siirt, iki 
tane yeni özel hastaneye kavuştu. Biz hükü-
mete geldiğimizde Yeşil kartlı vatandaş sa-
yısı 125 bindi, şimdi 158 bine ulaştı. Siirt’in 
Uzman hekim sayısı 22 iken şu anda 71 
tane uzman hekime kavuştu. Kurtalan’da 
100 yataklı bir devlet hastanesini yapım 
aşamasına getirdik. 3 Kasım’dan önce tarım 
ve hayvancılık bitmişti. Siirt’e 68 milyon 
YTL tarımsal destek primi ödedik. Fıstık ye-
tiştiriciliğinde Siirt çok büyük bir hamleler 
yapmıştır. Hükümetimiz döneminde tam 6 
milyon 600 bin fıstık fidanı dikilmiştir. 
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AK Parti, bütün köylerimizi ihya projesi 
başlatmış, KÖYDES ve BELDES projele-
riyle bakınız Siirt’e neler kazandırdık. 
Köy yolları 875 kilometre stabilize, 493 
kilometre asfalt, 39 kilometre tefsiye, 270 
köy ve mezra için kapalı içme suyu şebeke 
ünitesi, 21 kanalizasyon, 6 köprü, 7 adet 
sulama, beş adet sondaj yaptık. 2007 so-
nunda suyu ve yolu olmayan hiçbir yerle-
şim birimi kalmayacak. 

Değerli kardeşlerim…

Gün, birlik ve beraberlik günüdür. Birli-
ğimize, kardeşliğimize, muhabbetimize 
gölge düşürmeye, huzurumuzu, selameti-
mizi sabote etmeye çalışanlara asla fırsat 
vermemeli, bugün her zamankinden daha 
çok birbirimizle kenetlenmeliyiz. Biz bu 
aziz milleti seviyoruz, bu güzel ülkeyi se-
viyoruz, bu vatanı, bu bayrağı aynı hisle 
bağrımıza basıyoruz. Biz sizi seviyoruz, biz 
size güveniyoruz. Siz de bize güvenin. Gü-
nünüz kutlu, geleceğiniz aydınlık olsun. 
Durmak Yok, Yola Devam! Durmak Yok, 
Hizmete Devam! Sağolun, varolun; Allah’a 
emanet olun.
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Sevgili kardeşlerim… 22 Temmuz 2007 se-
çim startını Siirt’ten ve Bingöl’den vermek-
ten ve burada sizlerle birlikte olmaktan 
dolayı mutluyum, bahtiyarım. Sözlerime 
başlarken bütün Bingöllüleri en kalbi duy-
gularımla selamlıyorum. Adaklı’yı, Genç’i, 
Karlıova’yı, Kiğı’yı, Solhan’ın, Yayladere’yi, 
Yedisu’yu bütün köyleriyle, beldeleriyle 
birlikte, bütün güzel insanlarıyla beraber 
sevgiyle saygıyla selamlıyorum. 

Bingöl, Türkiye’nin yüz akı bir şehridir. 
Vatan ve milletine, istiklal ve hürriyeti-
ne sadakatle bağlı Bingöl, kardeşliğin, 
dayanışmanın şehridir. Biz, Türkiye’ye 
duyduğumuz sevgiyi Bingöl’den hiçbir 
surette esirgemedik. Allah’a şükürler 
olsun ki, Türkiye’nin bütün şehirlerini 
şehir kimliğine kavuşturduğumuz gibi 
Bingöl’ü de imar ve inşa ettik, etmeye 
de devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın 

AK Parti İl Mitingi

Bingöl | 16 Haziran 2007
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taleplerini ve ihtiyaçlarını karşılamaya, 
bütün şehirlerimize aynı yakınlıkta hiz-
met vermeye gayret ediyoruz. 

Bakınız, bugüne kadar Başbakan sıfa-
tıyla 5 kez Bingöl’e geldim. Bütün şehir-
lerimize olduğu gibi Bingöl’e de hiçbir 
gelişimizde eli boş gelmedik. AK Parti 
iktidarı döneminde Bingöl halkının en 
büyük arzusunu gerçekleştirdik ve Bin-
göl Üniversitesi’ni kurduk. Bütün teknik 
çalışmalarımızı yaptık ve 2008 yılında 
Bingöl’ü doğalgaza kavuşturacağız. 

Cumhuriyet tarihin en büyük kırsal kal-
kınma hamlemizin gereği olarak KÖY-
DES kapsamında Bingöl’de 296 projenin 
294’ünü tamamladık. 185 köy ve mezra 
için yaptığımız içme suyu projesinin 
183’ünü bitirdik. 105 yol projesinin ta-
mamını bitirdik. Söz verdiğimiz üzere 
2007 sonunda Bingöl sınırları içinde su-
suz ve yolsuz bir tek köyümüz kalmaya-
cak. 1 Mayıs 2003 depreminin yol açtığı 
bütün maddi zararları giderdik. Bingöl 
için 10 bin deprem konutu yaptık ve hak 
sahiplerine teslim ettik. Bundan 46 yıl 
evvel meydana gelen 1961 depreminden 
kalan deprem konutlarını da yaptık ve 
hak sahiplerine teslim ettik. 

Bingöl’ün imar ve inşası için Başbakanlık 
Toplu Konut İdaresi eliyle 2592 tane ko-
nut yaptık. Depremden etkilenen bütün 
okulları güçlendirdik. 20 tane pansiyon-
lu okul yaptık. Bingöl şehir merkezinde-
ki Göğüs Hastanesi’ni bitirmek üzereyiz. 
Yıllardır bitirilemeyen Bingöl Kültür 

Merkezi’ni açtık. Bingöl için hayati önem 
taşıyan Et ve Balık Kurumu’nu Özelleş-
tirme kapsamından çıkardık. Bakınız, 
bu dönemde Bingöl’deki 4 bin 136 olan 
sigortalı vatandaş sayısı 7 bin 186’ya 
çıkmıştır. 35 uzman hekim sayısı 61 
uzmana çıkmıştır. Bingöl’e 262 hemşire 
ve ebe hizmet verirken bu sayıyı 421’e 
ulaştırdık. AK Parti iktidarı döneminde 
Bingöl’e 20 trilyon TL sosyal yardım 
ulaştırdık. Bingöl’de 2002 yılı sonuna 
kadar 32 kilometre bölünmüş yol yapıl-
mışken 2006 yılsonuna kadar toplam 
98 kilometre bölünmüş yol yaptık. 2006 
yılsonuna kadar ayrıca 57 kilometre çift 
yönlü yol iyileştirmesi, 917 kilometre 
asfalt onarımı yapılmıştır. 

Değerli vatandaşlarım…

Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde 
olup bitenleri siz değerli vatandaşları-
mız çok iyi gördünüz, bunlara şahit oldu-
nuz. Bugüne kadar cumhurbaşkanı nasıl 
seçildiyse, bu kez de aynı şekilde seçil-
mesini içlerine sindiremediler, TBMM’yi 
terk ettiler. Bu ayıp, yaşamları boyunca 
kendilerini takip edecek. Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi’nin cumhurbaşkanı 
seçmesine tahammül edemedikleri gibi, 
“haydi halka gidelim” deyince de paçala-
rı tutuştu. Halktan niye korkuyorsunuz, 
halkın iradesinden niçin kaçıyorsunuz? 
Halka güvenmeden halkçılık, milli ira-
deye güvenmeden demokratlık olur mu? 
Bu aziz millet demokrasinin tecelli yeri 
olan meclisi terk edenleri, meclis dışına 
göndermesini de çok iyi bilir. Hiç kimse 
demokrasiyi halktan, cumhuriyeti cum-
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hurdan esirgeyemez. Demokrasinin de, 
cumhuriyetin de temeli milli iradedir, 
halkın tercihleridir. 

Değerli vatandaşlarım…

AK Parti, Türkiye’nin doğusundan ba-
tısına, kuzeyinden güneyine neresinde 
yaşarsa yaşasın, tüm insanları aynı sami-
miyetle kucaklayan, ülkemizin her karış 
toprağını aynı sevdayla seven bir mem-
leket siyasetinin temsilcisidir. AK Parti 
iktidarı olarak Türkiye’nin her köşesine, 
her şehrine, her ilçesine, her beldesine 
bu kadar hizmet götürmenin gayreti için-
deyiz. Hiçbir bölgeyi, hiçbir şehri, hiçbir 
ilçeyi bir diğerinden ayırmadan, kuşatıcı, 
kucaklayıcı ve adaletli bir tavır takındık. 
Bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını 
gidermek için özel bir gayret gösterdik. 
Bölgeler arasında, şehirler arasında, top-
lumsal kesimler arasında farklılık göze-
tenler, ayrımcılık yapanlar, bu hassasiyeti 
anlayamazlar. Hükümeti devraldığımız 
günden bu yana Türkiye’nin dört bir ya-
nını aynı aşkla, aynı heyecanla dolaşıyo-
ruz. Çünkü biz etnik kökenine, bölgesine, 
mezhebine bakmadan herkesi Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşlığı ortak paydasın-
da aynı samimiyetle kucaklıyoruz. Çünkü 
AK Parti, birlik siyasetinin, kardeşlik siya-
setinin, hizmet siyasetinin adıdır. 

Biliyoruz ki, Türkiye’nin özlemi birlik 
siyasetidir, milleti bir bütün olarak ku-
caklama siyasetidir. Türkiye’nin her böl-
gesini aynı ruhla sahiplenme siyasetidir. 
AK Parti, bu büyük milletin ideallerini, 
özlemlerini buluşturan bir büyük çatı 

olmuştur. Bundan sonra da öyle olacak-
tır. Burada bütün renkler aynı bahçenin 
çiçekleri olarak varlığını sürdürür. Bu 
bahçede gül yetiştirenlere, yasemin ye-
tiştirenlere, nevruz yetiştirenlere aynı 
gözle bakılır. Bu göz, bu bakış bizi bin yıl 
ayakta tutan, üç kıtada yeryüzüne adalet 
ve kardeşlik iklimini yayan Yunus’un, 
Hacı Bektaşi Veli’nin bakışıdır. Biz tüm 
yaratılmışları, Yaradan’dan ötürü seven 
bir anlayışa sahibiz. 

Değerli kardeşlerim…

Gün, birlik ve beraberlik günüdür. Birli-
ğimize, kardeşliğimize, muhabbetimize 
gölge düşürmeye, huzurumuzu, selame-
timizi sabote etmeye çalışanlara asla fır-
sat vermemeli, bugün her zamankinden 
daha çok birbirimizle kenetlenmeliyiz. 
Biz bu aziz milleti seviyoruz, bu güzel 
ülkeyi seviyoruz, bu vatanı, bu bayrağı 
aynı hisle bağrımıza basıyoruz. Biz sizi 
seviyoruz, biz size güveniyoruz. Siz de 
bize güvenin. Gününüz kutlu, gelece-
ğiniz aydınlık olsun. Durmak Yok, Yola 
Devam! Durmak Yok, Hizmete Devam! 
Sağolun, varolun; Allah’a emanet olun.
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Sevgili kardeşlerim… Sözlerime başlar-
ken bütün Muşlu vatandaşlarımı en kalbi 
duygularımla selamlıyorum. Varto’dan 
Malazgirt ’e ,  Bulanık’tan ,  Hasköy ’e , 
Korkut’a kadar bütün ilçelerimizi, belde-
lerimizi, köylerimizi, bütün vatandaşları-
mızı yediden yetmişe sevgiyle muhabbetle 
selamlıyorum. 

Bugün burada, Muş’ta, sizlerle birlikte 
olmaktan dolayı son derece mutluyum, 

heyecanlıyım. Heyecanlıyım, çünkü Muş, 
Malazgirt demektir, Malazgirt de Alpars-
lan demektir. Çünkü Muş Selçuklu’dur, 
Osmanlı’dır, Çanakkale’dir, Cumhuriyet’tir. 
Muş, tarihimizdir, kimliğimizdir; özümüz-
dür. İşte bunun için, Muş’a Alparslan 
Üniversitesi’ni kazandırdık. İşte bunun 
için, Muş’a 1500 derslik kazandırdık. 

Biz bu toprakların ruhuna ne kadar 
aşkla bağlıysak, Muş da aynı aşkla, aynı 

AK Parti İl Mitingi

Muş | 16 Haziran 2007
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heyecanla Türkiye’ye bağlıdır. 22 Tem-
muz 2007 tarihinde Muş’tan çok güçlü 
bir demokratik irade ortaya çıkacaktır. 
22 Temmuz’da Muş halkı topyekun bir 
iradeyle “demokrasi” diyecek, “kardeş-
lik” diyecek, “huzur” diyecek, “üretim ve 
hizmet” diyecektir. Bu kararı verdiğinizi 
biliyorum, bu iradeyi ortaya koyduğunu-
zu biliyorum. Zira AK Parti iktidarıyla 
Türkiye’nin tamamını ve Muş’u bütün 
ilçeleriyle, bütün köyleriyle, bütün yol-
larıyla tam bir şantiye alanına çevirdik. 
Daha yapacak çok işimiz var. İnşallah si-
zin arzularınızla, sizin oylarınızla, sizin 
kararınızla hasretlik duyduğumuz talep-
lerinizin tamamını gerçekleştireceğiz. 

Bakınız, Muş’un 50 yıllık hayali olan 
Alparslan Üniversitesi’ni açtık. Muş’u 
2008’de doğalgaza kavuşturuyoruz. 
Alparslan 1 Hidroelektrik Santrali’nin 
inşaatı yüzde 98 oranında tamamlan-
dı. Alparslan 2 Barajı’nın ihale kararı 
hükümetimizin öncelikli olarak gün-
demindedir. Muş Ovası’nın bataklıktan 
kurtarılması için başlattığımız Karasu 
Islah Projemiz hızla devam ediyor. Bula-
nık Ovası’nı sulayacak olan Hınıs Ulusu 
Barajı’nı yüzde 60 oranında tamamladık, 
inşallah en kısa zamanda açılışına gele-
ceğiz. Korkut ilçesinin içme suyu proble-
mini çözdük. 1966 yılından beri 40 yıldır 
bekleyen deprem konutlarını bitirdik ve 
hak sahiplerine teslim ettik. TOKİ eliyle 
Muş’a 296 konut yaptık. Muş-Tatvan ve 
Muş-Bingöl arası yol genişletme çalışma-
larımız sürüyor. Muş şehir girişini duble 
yol haline getirdik. Bulanık ve Malazgirt 
şehir geçişlerini tamamlayarak trafiğe 

açtık. Bulanık Ahlat ve Malazgirt Ahlat 
yol çalışması devam ediyor. Diyarbakır 
Kulp yolunu yaparak 5 saatlik yolu 2 sa-
ate indirdik. 

Muş’un eğitim sorunlarını, sağlık sorun-
larını büyük ölçüde hallettik. Muş’ta üç 
yıldızlı bir oteli, kadın doğum ve çocuk 
hastanesine dönüştürdük. Bulanık ilçe-
sinde 100 yataklı devlet hastanesi yapı-
yoruz, en kısa zamanda bitireceğiz. Biz-
den önce Muş’ta sadece 30 tane uzman 
hekim vardı, biz bu sayıyı 61’e çıkardık. 
Bizden önce Muş’ta 238 tane hemşire 
ve ebe vardı, biz bu sayıyı 460’a çıkar-
dık. Bizden önce sadece 1 tane 112 Acil 
servisi vardı biz bu sayıyı 7’ye çıkardık. 
Bizden önce köyler boşalıyor, dalga dal-
ga göç yaşanıyordu, bizim iktidarımızla 
birlikte köylerimiz yeniden şenlenmeye, 
okullarımız yeniden açılmaya başladı. 
Muş’un hayvancılık, et ve süt ürünleri 
merkezi haline gelmesi için çok boyutlu 
çalışmalarımız sürüyor. 

KÖYDES kapsamında 2005 yılında 2.9 
milyon YTL, 2006 yılında 27.7 milyon 
YTL, 2007 yılında 27.4 milyon YTL öde-
nek aktardık. 2002 yılı sonuna kadar 
15 kilometre bölünmüş yol yapılmışken 
2006 yılı sonuna kadar toplam 36 kilo-
metre bölünmüş yol yaptık. 2006 yılı 
sonuna kadar ayrıca 336 kilometre asfalt 
onarımı gerçekleştirdik. 

Değerli vatandaşlarım…

Biz göreve geldiğimizde Türkiye’yi; eği-
tim, sağlık, adalet, emniyet olmak üzere, 
dört temel taş üzerinde yükselteceğimizi 
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söyledik. Eğitimde tarihi bir rekora imza 
attık, 4.5 yılda 110 bin derslik yaptık. 
Türkiye’nin en ücra köşesine kadar 
okullarımızda bilişim teknolojisi sınıf-
ları kurduk, hızlı internet bağlantılarını 
yaptık. Ülkemize 32 devlet 7 özel olmak 
üzere 39 yeni üniversite kazandırdık. 
Üniversite gençliği bizim dönemimizde 
en iyi şartlara ulaştı. 45 milyon olan 
öğrenim kredisini 150 milyon liraya 
çıkardık. 2002’de 450 bin öğrenci burs 
ve kredi alırken bugün bu sayı 760 bine 
çıktı. 47 yeni öğrenci yurdu yaptık. Yurt-
ta kalan öğrencilerimize kahvaltı için 1 
milyon 200 bin lira, akşam yemeği için 1 
milyon 800 bin lira veriyoruz. 

Sağlıkta da tarihi adımlar attık. Sağlıkta 
tek taban, tek çatı dönemini başlattık. 
Daha düne kadar sadece 150 hastaneden 
hizmet almaya çalışan 30 milyondan faz-
la SSK’lı vatandaşımıza kamuya ait tüm 
sağlık tesislerinden faydalanabilme im-
kanını getirdik. İlaç almak için sabahın 
köründe yollara düşen, saatlerce kuy-
rukta bekleyen hastalarımız, ilaçlarını 
serbest eczanelerden rahatça temin ede-
biliyorlar. Yoksul, yeşil kartlı vatandaşla-
rımız, tıpkı devlet memurları gibi, kamu 
sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyor 
ve ilaçlarını istedikleri eczaneden alabi-
liyor. Hastanelerde ücretini ödeyemeyen 
vatandaşlarımızın rehin alınması gibi 
son derece insanlık dışı bir uygulamaya 
son verdik. İşte insanca sağlık hizmeti 
budur. Başkalarının hayal edemediğini, 
bizim hükümetimiz gerçekleştiriyor. İk-
tidarımızın ilk 4 yılında, 301’i hastane ve 
ek binası olmak üzere 852 sağlık yatırı-

mını tamamladık. Dün itibarıyla başlat-
tığımız yeni uygulama, sağlıkta devrim 
gibi bir adımdır. Artık Bağ-Kurlular, 
SSK’lılar ve Emekli Sandığı’na tabi olan-
lar sevksiz bir şekilde üniversite hasta-
nelerine gidebilecekler. Ayrıca bundan 
sonra şehiriçi ve şehirlerarası ambulans 
hizmetinin bedelini sosyal güvenlik ku-
rumu ödeyecek. Diğer bir adım da şudur: 
Şeker, tansiyon gibi rahatsızlıkları olan-
lar, bir kez rapor ve reçete yazdırıp 2 yıl 
boyunca eczanelerden ilaç alabilecekler. 
Tüm çabamız, halkımızın daha kolay bir 
şekilde ve daha kaliteli sağlık hizmetine 
ulaşabilmesidir. 

Adalet ve emniyette önemli adımlar 
attık. Türkiye’nin dört bir yanını adalet 
saraylarıyla, çağdaş bir hizmet verebile-
cek adliye binalarıyla donattık. 77 tane 
adliye sarayını tamamladık, bir yıl için-
de 34 tanesini daha hizmete açacağız. 
15 bin kilometre duble yol diyerek yola 
çıktığımızda bazıları bunu imkansız 
bulmuştu. Oysa, şu ana kadar 6 bin 700 
kilometre bölünmüş yolu hizmete açtık, 
bu yıl sonuna kadar 8 bin 400 kilometre 
duble yolu bitirmiş olacağız. 

Toplu konutta 277 bin sayısına ulaştık, 
bunların yaklaşık 100 binini sahiplerine 
teslim ettik, bu yıl sonu itibariyle 300 
bin konuta ulaşmış olacağız. Bunların ya-
nında TOKİ 7 bin 800 derslikten oluşan 
279 lise ve ilkokul hizmete kazandırıyor. 
Türkiye’nin yıllar yılı bitirilemeyen ade-
ta kronikleşmiş projeleri vardı, hatırla-
yın. Hızlı tren, Bolu Tüneli, Karadeniz 
Sahil Yolu, Bakü-Tif lis-Ceyhan Boru 
Hattı, Boğaz Tüp Geçişi, listeyi uzatmak 
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mümkün. Bunların hepsini biz tamamla-
dık, tamamlamaya devam ediyoruz. 

Türkiye son 4.5 yılda hava, kara, deniz ve 
demiryolu ulaşımında büyük mesafeler 
katetti. Sivil havacılık sektörü dünyada 
ortalama yüzde 5 büyürken, Türkiye’de 
bu oran yüzde 30 olmuştur. Bugün artık 
özel havayolu şirketleri otobüs firmala-
rıyla rekabet eder hale geldiler. Atatürk 
Havalimanı’nı, Antalya Havalimanı’nı 
tarihi bedellerle kiraya verdik. Ayrıca 
yap-işlet-devret projeleri kapsamında, 
Antalya Havalimanı II. etap dış hatlar 
terminal binası, Dalaman Havalimanı dış 
hatlar terminal binası, Adnan Menderes 
Havalimanı yeni dış hatlar terminali bi-
nası, Esenboğa Havalimanı iç-dış hatlar 
terminal binasını hizmete soktuk. 

Bakınız,  bizim hükümetimize kadar 
kaderine terk edilen demiryolu sektö-
rü de bizi iktidarımızla birlikte ayağa 
kalktı. Ankara-İstanbul, Ankara-Konya, 
İstanbul-Ankara-Sivas, Ankara-Afyonka-
rahisar-İzmir koridorlarından oluşan ağ 
üzerinde hızlı tren çalışmaları süratle 
devam ediyor. Ankara-İstanbul arasında 
seyahat süresini 3 saate indiriyoruz. Sa-
dece ülkemizin değil dünyanın da önem-
li projelerinden biri olan MARMARAY 
projesini hayata geçiriyoruz. AK Parti, 
Türkiye’nin doğusundan batısına, kuze-
yinden güneyine neresinde yaşarsa yaşa-
sın her insanını aynı samimiyetle kucak-
layan, ülkemizin her karış toprağını aynı 
sevdayla seven bir memleket siyasetinin 
temsilcisidir. AK Parti, bu ülkede yaşa-
yan her insana, meşru olan her fikre, her 
inanca, her ideale aynı yakınlıkta duran, 

kendini toplumun parçalarıyla değil bü-
tünüyle ifade eden bir merkez partisidir. 

Türkiye’nin her köşesine, her şehrine, 
her ilçesine, her beldesine bu kadar 
hizmet götürmenin onuruyla milletimiz 
nezdinde çok daha güçlü bir siyasi iti-
bara sahip olduk. Hiçbir bölgeyi, hiçbir 
şehri, hiçbir ilçeyi bir diğerinden ayır-
madan, kuşatıcı, kucaklayıcı ve adaletli 
bir tavır takındık. Bölgeler arasında, 
şehirler arasında, toplumsal kesimler 
arasında farklılık gözetenler, ayrımcılık 
yapanlar, bu hassasiyeti anlayamazlar. 

Hükümeti devraldığımız günden bu yana 
Türkiye’nin dört bir yanını aynı aşkla, 
aynı heyecanla dolaştık, şehirlerarasın-
daki gelişmişlik farkını gidermek için 
var gücümüzle çalıştık. AK Parti, kırmızı 
çizgileri olarak etnik milliyetçiliği, din-
sel milliyetçiliği ve bölgesel milliyetçiliği 
reddetmekte, tüm farklılıklarıyla bir bü-
tün olarak milletimizi kucaklamaktadır. 
AK Parti birlik siyasetinin, kardeşlik 
siyasetinin, hizmet siyasetinin adıdır. 
Gün, birlik ve beraberlik günüdür. Gü-
nünüz kutlu, geleceğiniz aydınlık olsun. 
Durmak Yok, Yola Devam! Hepinizi sevgi 
ve saygıyla selamlıyorum.
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Saygıdeğer Şanlıurfalılar, değerli kar-
deşlerim… Sizleri en kalbi duygularım-
la selamlıyorum. Bu meydanda Bire-
cik’iyle, Bozova’sıyla, Ceylanpınar’ıyla, 
Halfeti’siyle, Harran’ıyla, Hilvan’ıyla, 
Siverek’iyle, Suruç’uyla, Viranşehir’iyle,  
Akçakale’siyle bütün Şanlıurfa’ya, bütün 
Urfalı kardeşlerime gönül dolusu sevgi-

lerimi, muhabbetlerimi sunuyorum. İn-
şallah Türkiye için çok hayırlı sonuçlar 
getirecek olan bir seçimin arifesinde siz-
lerle olmaktan, bu muazzam Peygamber-
ler Şehri’nin manevi havasıyla zenginleş-
mekten büyük mutluluk duyuyorum. 

Şanlıurfa bizim gönüllerimizde çok 
özel yeri olan, medeniyetimizin zengin 

AK Parti İl Mitingi

Şanlıurfa | 17 Haziran 2007
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mirasıyla müzeyyen olan çok önemli 
bir şehirdir. Şanlıurfa’ya yaptığımız her 
ziyaret ruhumuzu zenginleştirir, gön-
lümüzü açar. Bu ziyaretimiz de böyle 
oldu, bundan sonrakiler de öyle olacak. 
Bu muazzam şehri, bu zengin toprakları, 
bu münbit ve bereketli yurdu Türkiye 
için çok özel ve anlamlı kılan İstiklal 
Mücadelesi’nde Şanlıurfa’nın gösterdiği 
yiğitlik ve öncülüktür. Milletimizin onur 
mücadelesi, bağımsızlık mücadelesi Kah-
ramanmaraş gibi, Gaziantep gibi ruhları 
tutuşturan kıvılcımını Şanlıurfa’dan 
almıştır. Şimdi o ruhun çok daha güçlü 
olarak ortaya çıkmasını istiyoruz. Çünkü 
maddi ve manevi kalkınmamız istiklal 
ruhuna sürekli sahip çıkmamıza bağlı-
dır. 

Siyasi güven ve istikrar ekmeğimiz için, 
aşımız için hayati derecede önemlidir. 
AK Parti olarak, Türkiye’yi büyük bir 
uçurumun kenarından alıp büyüme ve 
kalkınma yoluna koyduk. AK Parti ikti-
darında Türkiye rekorlar üstüne rekorlar 
kırdı. Şanlıurfa da bu adalet ve kalkınma 
iktidarından en olumlu sonuçlar alan 
şehirlerimizden biri oldu. Bakınız, şehir-
lerin kalkınma ve refah kriterlerine göre 
Şanlıurfa’yı nereden nereye getirdik. 

Hükümet olarak Şanlıurfa’ya gözbe-
beğimiz gibi baktık, Şanlıurfa için im-
kanlarımızın azamisini seferber ettik. 
Türkiye’nin bütün şehirlerini  imar 
etmek, geleceğe hazırlamak için geceli 
gündüzlü çalıştığımızın ispatı, bu kal-
kınma atılımının öncü şehirlerinden 
biri de Şanlıurfa’dır. Şanlıurfa bizim için 
birçok konuda öncülük eden, ağırlığı 

olan bir şehir. “Haydi Kızlar Okula” kam-
panyasını Şanlıurfa’da başlattık ve bu 
kampanya ile 223 bin kızımızı okula, eği-
time kazandırdık. Cumhuriyet tarihinin 
en büyük kırsal kalkınma projesi olan 
KÖYDES projesiyle Şanlıurfa’nın bütün 
köylerini, mezralarını mamur hale ge-
tirdik. Eskiden 40 bin köyümüzün muh-
tarları Ankara’da Meclis koridorlarında, 
Başbakanlık’ta, bakanlıklarda bir tanıdık 
ararken, projelerini anlatmaya çalışırken 
şimdi Türkiye’nin bütün köylerinde yol-
lar açıldı, sular akmaya başladı. Çünkü 
AK Parti milletin derdini kendi derdi sa-
yıyor. Çünkü AK Parti, milletin rızasını, 
hayır duasını herşeyden daha çok önem-
siyor. Çünkü AK Parti emanete hıyanet 
etmiyor. 

Bakınız, Şanlıurfa için neler yaptık, 
neler  yapıyoruz:  U luslararası  GAP 
Havalimanı’nı bitirmek üzereyiz, bu 
havalimanı Şanlıurfa’yı dünyaya bağla-
yacak. Şanlıurfa’nın gençleri için büyük 
önem taşıyan 30 bin kişilik dev stadyu-
mu bitiriyoruz. Türkiye’de tarımsal des-
teklerden en büyük payı da Şanlıurfa’ya 
verdik. Şanlıurfa’nın en büyük ihtiyacı 
doktor, hemşire ve ebe açığıydı. Biz uz-
man doktor sayısını, pratisyen doktor 
sayısını, ebe ve hemşire sayılarını iki 
katına çıkarttık. Aralık 2002’de olan uz-
man doktor sayısı 141 iken, bugün bu ra-
kam 256’ya yükselmiştir. 668 olan ebe ve 
hemşire sayısını 4.5 yılda 1216’ya yük-
selttik. 500 yataklı Devlet Hastanesi’ni 
bitirdik ve iki yıl önce hizmetinize açtık. 
İnşallah bu yılın sonunda Şanlıurfa do-
ğalgaza kavuşuyor. Akçakale sınır kapısı 



23

Yeni Türkiye Vizyonu | Durmak Yok, Yola Devam-1

hizmet binasını yaptık. TOKİ tarafından 
üretilen projelerle Şanlıurfa ve ilçelerine 
toplam 2 bin 858 adet konut inşa ettik. 

Bildiğiniz gibi, Ceylanpınar ve Harran’da 
meydana gelen sel baskınlarının yara-
larını hızla sardık. Bozova yayla sulama 
projesini tamamladık. 

Değerli kardeşlerim…

Gün, birlik ve beraberlik günüdür. Birli-
ğimize, kardeşliğimize, muhabbetimize 
gölge düşürmeye, huzurumuzu, selame-
timizi sabote etmeye çalışanlara asla fır-
sat vermemeli, bugün her zamankinden 
daha çok birbirimizle kenetlenmeliyiz. 
Biz bu aziz milleti seviyoruz, bu güzel 
ülkeyi seviyoruz, bu vatanı, bu bayrağı 
aynı hisle bağrımıza basıyoruz. Biz sizi 
seviyoruz, biz size güveniyoruz. Siz de 
bize güvenin. Gününüz kutlu, gelece-
ğiniz aydınlık olsun. Durmak Yok, Yola 
Devam! Durmak Yok, Hizmete Devam! 
Sağolun, varolun; Allah’a emanet olun.
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Değerli kardeşlerim… Sizleri en kalbi 
duygularımla selamlıyorum .  Sizle -
rin şahsında Doğubeyazıt’ı, Eleşkirt’i, 
Hamur’u, Patnos’u, Taşlıçay’ı, Tutak’ı 
sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlı-
yorum. 

Türkiye’nin daha çok büyümesi, daha 
çok gelişmesi, daha çok adalete kavuş-
ması, daha çok demokratikleşmesi için 

buradayız. Türkiye bütün illeriyle, bütün 
ilçeleriyle, bütün köyleriyle birlikte kal-
kınıyor, gelişiyor. Demokratik istikrar 
içinde ülkemizin gücüne güç katıyoruz. 
22 Temmuz 2007 tarihi daha güçlü bir 
demokrasinin gelmesi, daha çok adaletin 
gelmesi için tarihi bir imkan sunuyor. 
Şimdiye kadar başkalarını dinlediniz. 
Şimdi karar sizin. Türkiye, eski günle-
re, istikrarsız günlere, yamalı koalisyon 

AK Parti İl Mitingi

Ağrı | 19 Haziran 2007



25

Yeni Türkiye Vizyonu | Durmak Yok, Yola Devam-1

günlerine bir daha dönmeyecek. Türkiye 
kavgaya, gerilime, öfkeye mağlup olma-
yacak. 

Buradan, Ağrı’dan sesleniyorum. Bütün 
dünya ile birlikte Türkiye’nin ışığını sön-
dürmek isteyenler duysun. Türkiye’de 
ya da Türkiye’nin dışında “karanlık oda-
larda” yazılan hiçbir senaryo bu ülkenin 
demokratik istikrarını bozamayacaktır. 
Türkiye bütün senaryoları bertaraf ede-
cek kadar güçlenmiştir. Türkiye bütün 
kurumlarıyla güçlenmiştir, hem vatan-
daş güçlenmiş hem de devlet güçlenmiş-
tir. Hastane kapısında, okul kapısında, 
vergi dairesi kapısında, belediyede, 
kaymakamlıkta, valilikte vatandaş güç-
lenmiştir. 

Türkiye’nin bütün köyleri, bütün kasaba-
ları, bütün beldeleri, bütün ilçeleri ve bü-
tün şehirleri aydınlanmış, bütün yolları 
açılmıştır. 70 milyon insanımızın evinde, 
işyerinde ışıklar sönmesin diye 5 yıl bo-
yunca elektriğe bir kuruş zam yapmadık. 
Kış geldiğinde bu ülkenin yolları kapan-
masın diye bütün yolları açtık, açıyoruz. 
AK Parti iktidarında, “memleketin ücra 
köşesi” kavramı tarihe kavuşacak. Ne 
demek “ücra köşe”? Bize göre medeni bir 
memleketin ücra köşesi olmaz. Bize göre 
bu çağda “ücra köşe” olmaz. Memleketin 
her yerinde yol, su, elektrik, okul olursa 
“ücra köşe”si kalır mı memleketin?

Ağrı için neler yaptık? Bakın, Ağrı’ya 
neler yapmışız, neler kazandırmışız: Bi-
zim iktidarımız sayesinde artık Ankara 
Ağrı’ya uzak değil. Artık Patnos, Doğube-
yazıt, Eleşkirt, Tutak, Taşlıçay, Ankara’ya 

eskisi kadar uzak değil. Artık, 70 milyon 
vatandaşımız için Ağrı denince Ağrı da-
ğından başka bir şey hatırlamayan bir 
Türkiye yok. Bundan sonra Ağrı, Ağrı 
Dağı Üniversitesi’yle birlikte hatırlana-
cak. Türkiye’nin dört bir yanından bu 
ülkenin çocukları Ağrı’da üniversite 
eğitimi alacak. Kışın bütün yollarını ka-
pattığı bir Ağrı haber bültenlerinde yer 
almayacak. 

Ağrı’nın eğitim sorunlarını çözmek için 
1370 derslik yaptık. Cumhuriyet tarihi 
boyunca 2 bin 373 derslik açılmış, biz 
dört yılda 1369 derslik açtık. “Haydi 
Kızlar Okula” kampanyası ve “Eğitime 
Yüzde Yüz Destek” kampanyasıyla 35 
bin çocuğumuzu okula kazandırdık. 
Ağrı’nın sadece 8 lisesi vardı, biz dört 
yılda 6 tane yeni lise kazandırdık. Ağrı’yı 
anadolu lisesine, fen lisesine ve anadolu 
öğretmen lisesine kavuşturduk. 12 tane 
öğrenci yurdu yaptık. 150 yataklı Ağrı 
Devlet Hastanesi’ni hizmete hazır hale 
getirdik. Yapımı devam eden Patnos 
Devlet Hastanesi’ni ve Doğubeyazıt Dev-
let Hastanesi’ni bu yıl tamamlayacağız. 
Horasan’dan Ağrı Gürbulak sınır kapısı-
na kadar 220 kilometrelik duble yol yap-
tık. Havaalanı yolunu yaptık. Ağrı’nın 
çevre yolunu yaptık. Ağrı’nın gururu 
olan İshak Paşa Sarayı’nın restorasyonu 
için 10 trilyonluk kaynak ayırdık. Saraya 
giden yolu yaptık. Bakınız, bizden önce 
Ağrı’da sadece 20 uzman hekim vardı, 
şimdi 98 uzman hekim var. 

KÖYDES projesiyle Ağrı’nın bütün köy-
leri yola ve suya kavuşuyor. Ağrı’nın köy-
lerinin yol ve su hizmetleri için bugüne 
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kadar 84 milyon YTL aktardık. Bakınız, 
bugüne kadar 1110 kilometre köy yolu 
yaptık. Ağrı, 500 kilometre asfalt yola 
kavuştu. Bizim iktidarımıza kadar sa-
dece 16 kilometre bölünmüş yolu vardı 
Ağrı’nın, biz dört yılda 101 kilometre 
duble yol yaptık. Bu hizmet, Ağrı’nın 
tarihte gördüğü en büyük hizmettir. 
250’den fazla birime (köy ve mezraya) 
içme suyu şebekesi kurduk. 2007’nin so-
nunda 400 köy ve mezramızın içme suyu 
şebekesini tamamlamış olacağız. Ağrı 
için hayvancılığın ne kadar önemli oldu-
ğunu biliyoruz. 10 yıldır hiçbir yatırım 
yapılmayan Ağrı Et Tesisleri’ni yeniden 
Ağrılıların hizmetine sunmak için 5.6 
milyon TL yatırım yaptık. 

Yıllardır bekleyen Yazıcı Barajı’nı bitir-
me aşamasına getirdik. 37 bin hektarı 
sulayacak barajda bu yıl su tutulacak. 
Yetmedi, Ağrı Dağı ve çevresini turizme 
açıyoruz. Bunun için dağın çevresini 
milli park haline getiriyoruz. İhtiyaç sa-
hipleri için 462 konut yaptık. Ücretsiz 
olarak bugüne kadar 120 bin ton kömür 
dağıttık. İktidarımız döneminde 21 mil-
yon YTL sosyal yardım yaptık. Bütün 
bunların sonunda Ağrı’da 7 bin araç 
vardı, bu sayı bizim iktidarımızla 13 bine 
çıktı. Ağrı bizimle doğalgaza kavuşuyor, 
bütün çalışmalarımız son aşamaya gel-
di. Gün, birlik ve beraberlik günüdür. 
Son söz sizin, karar sizin, bu ülke sizin! 
Gününüz kutlu, geleceğiniz aydınlık ol-
sun! Durmak Yok, Yola Devam! Hepinizi 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Allah’a 
emanet olun.
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Değerli vatandaşlarım, sevgili Iğdır-
lılar… Buradan sizlerin aracılığınızla 
bütün Iğdır’a, Aralık’a, Karakoyunlu’ya, 
Tuzluca’ya, bütün beldelerimize, köyleri-
mize sevgilerimi, muhabbetlerimi sunarak 
sözlerime başlamak istiyorum. 

Ülke olarak inşallah önümüze yeni ufuklar 
açacak, yeni açılımlar getirecek bir hayırlı 
seçime doğru gün gün, adım adım ilerliyo-

ruz. 3 Kasım 2002’de nasıl Türkiye’yi ka-
ranlıklardan çıkarıp aydınlıklara taşıyan 
bir değişim süreci başlamışsa, inşallah 22 
Temmuz 2007 günü de bu değişimi çok 
daha ileri noktalara taşıyacak sürecin baş-
langıcı olacaktır. Sadece İstanbul için, An-
kara için, İzmir içir değil; Iğdır için, Kars 
için, Ağrı için de kalkınma adına, ilerleme 
adına, geleceği yakalama adına çok önemli 
kazanımların elde edileceği bir dönem baş-

AK Parti İl Mitingi

Iğdır | 19 Haziran 2007
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layacaktır. Hem sıkıntılar giderilecek, hem 
ihtiyaçlar karşılanacak, hem de Iğdır’ın 
bereketli topraklarına bereket üstüne 
bereket gelecektir. Hamdolsun ki, bu mey-
danlardan sizlere bugüne kadar boş vaatte 
bulunmadık, yalan söylemedik, bundan 
sonra da asla söylemeyiz. Biz, seçim za-
manlarında gelen, sonra buraların yolunu 
unutanlardan değiliz. Geçen sene Temmuz 
ayında yine buradaydık, yani daha bir yıl 
olmamış, bir yılda iki kez Iğdır’a gelmişiz, 
sizlerle buluşmuşuz, ihtiyaçlarınızı dinle-
mişiz. Çünkü biz Türkiye haritası içinde 
hiçbir zaman “ücra köşe” tanımıyoruz. 

Artık Ankara, Konya’ya, Muğla’ya ne kadar 
yakınsa Iğdır’a da o kadar yakın. Bu ülkede 
yaşayan her vatandaş birinci sınıf vatan-
daştır. Bütün vatandaşlarımız Türkiye’ye 
ait olmanın onurunu, şerefini hissetmeye 
başlamıştır. Türkiye’nin her şehrine yüzü-
müzün akıyla gidiyoruz. Çünkü her yere 
adalet götürmüşüz, her yere hizmet götür-
müşüz. 

Hükümetimiz döneminde eğitim alanında 
Iğdır’da çok şey değişti. Iğdır’da bizden 
önce toplam 1020 derslikte hizmet verili-
yordu, biz bunun üstüne 477 derslik daha 
ilave yaptık. İlköğretimde yüzde 85 olan 
okullaşma oranını yüzde 96’ya çıkardık. 
Okul öncesi okullaşma yüzde 24 idi, iki 
kat artarak yüzde 48’e yükseldi. Iğdır’da 
fen lisesi yoktu, biz yaptık, buna ilaveten 
iki genel lise, bir anadolu lisesi, bir ana-
dolu öğretmen lisesi, bir işitme engelliler 
meslek lisesi, iki çok amaçlı lise yaptık. 
Iğdır’daki 84 okulumuzu ADSL internet 
bağlantısıyla dünyaya bağladık, 1572 adet 

bilgisayarı çocuklarımızın kullanımı için 
buradaki okullarımıza gönderdik. “Haydi 
Kızlar Okula” kampanyası kapsamında 2 
bin 279 çocuğumuz eğitime kazandırdık. 
4 bin 485 Iğdırlı ailemize ve 7 bin 544 öğ-
rencilerimize şartlı nakit desteği verdik. 6 
tane orta öğretim yurdu yaptık. 

Bakın, Iğdır’a ne için gelmişiz: Emniyet 
binamızı, devlet hastanemizi açmak için, 
Iğdır’ın çehresini değiştirecek konutların 
temelini atmak için gelmişiz. Yine geliriz, 
yine geleceğiz, çünkü biz Ankara’da aşıl-
maz duvarlar ardına gizleyen hükümetler-
den değiliz, biz sizlerin hükümetiniz, her 
zaman sizlerin aranızdayız. 

Bakınız, Iğdır Devlet Hastanemiz bugün 
sadece Iğdır’a değil, bölgeye de hizmet 
veriyor. Tuzluca Devlet Hastanesi’ni de 
yaptık, Aralık ilçemizde de sağlık merkezi 
hizmete sokuldu. Iğdır sınırları içinde dev-
let hastanelerinde muayene edilen hasta 
sayısını 209 bin 584 kişiden, bu beş yıla 
yakın zaman içinde 426 bin 150 kişiye 
çıkardık. Bir tane 112 Acil istasyonu vardı, 
şimdi 4 tane var. Yine 1 tane ambulans var-
dı, şimdi 12 tane var. Yükselen konutlar; Iğ-
dır’ımızın çehresini değiştiriyor, geleceğin 
Iğdır’ı yavaş yavaş şekilleniyor. İnşallah 
2008 yılında doğalgaza da kavuşacaksınız. 

Köylerimiz susuz ve yolsuz kalmasın diye 
büyük gayret sarfediyoruz. KÖYDES proje-
si başladığından bu yana Iğdır’a 35 milyon 
YTL’nin üstünde ödenek gönderdik. Çok 
yakında Iğdır’da yolu ve suyu olmayan köy 
kalmayacak. Sadece bu kadar değil, Ziraat 
Fakültesi yapıldı, Özürlülerimiz için Reha-
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bilitasyon Merkezi yapıldı, kültür merke-
ziniz de yapıldı. Bizden önce Iğdır’da 10 
kilometre bölünmüş yol vardı, biz 35 kilo-
metre bölünmüş yol yaptık. İnşallah yakın-
da Ünlendi Barajı’nın temelini de atacağız, 
onu da bitirip Iğdır’a ve Türkiye’ye kazan-
dıracağız. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 
15 bin ton kömür yardımı yaptık. Yine, Iğ-
dır’daki ihtiyaç sahiplerine 6 milyon YTL 
tutarında sosyal yardımda bulunduk. 

Bu bölge, tarım ve hayvancılık açısından 
çok önemli bir bölge. Biz, özellikle tarım 
sektörümüz içinde hayvancılığımızın 
yıllardır yaşadığı sıkıntılardan kurtula-
rak atılıma geçmesini çok önemseyen bir 
hükümetiz. Bakınız, 2006 yılında Iğdır’ın 
aldığı hayvancılık ve yem bitkileri desteği, 
2003 yılına göre yaklaşık on kat artmıştır, 
bu da bizim bu konuya ne kadar büyük 
önem verdiğimizin bir göstergesi. İnşallah 
hayvancılığımız kalkınacak, ilerleyecek, 
bu Türkiye’nin geleceği açısından da stra-
tejik önemi olan bir meseledir, gereken 
ciddiyetle konuyu takip ediyoruz. 

Değerli kardeşlerim…

Gün, birlik ve beraberlik günüdür. Birli-
ğimize, kardeşliğimize, muhabbetimize 
gölge düşürmeye, huzurumuzu, selameti-
mizi sabote etmeye çalışanlara asla fırsat 
vermemeli, bugün her zamankinden daha 
çok birbirimizle kenetlenmeliyiz. Biz bu 
aziz milleti seviyoruz, bu güzel ülkeyi se-
viyoruz, bu vatanı, bu bayrağı aynı hisle 
bağrımıza basıyoruz. Biz sizi seviyoruz, biz 
size güveniyoruz. Siz de bize güvenin. Gü-
nünüz kutlu, geleceğiniz aydınlık olsun. 

Durmak Yok, Yola Devam! Durmak Yok, 
Hizmete Devam! Sağolun, varolun; Allah’a 
emanet olun.
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Değerli vatandaşlarım, sevgili Batman-
lılar… Sizlere en içten muhabbetlerimi 
sunuyor, buradan Hasankeyf ’e, Sason’a, 
Beşiri’ye, Gercüş’e ve Kozluk’a sevgileri-
mi, selamlarımı gönderiyorum. 

Yeni bir dönem başlıyor, yeni bir say-
fa açılıyor. Daha güçlü bir demokrasi, 
daha güçlü bir ekonomi için, adalet ve 
kalkınmayı gerçekleştirmek için bura-
dayız, sizlerin huzurundayız, Türkiye’yi 

doğusundan batısına, kuzeyinden gü-
neyine karış karış dolaşıyoruz. Bundan 
önce Ankara’da masa başına mahkum 
olan, zayıf, iradesiz koalisyon hükümet-
leri buralara çok uzak, çok sağır, çok 
yabancı kalmışlardır. İşte biz 2002’deki 
seçimlerden önce bu acı tabloyu değiş-
tirmek için sizlerden oy istedik. Sizler de 
bize inandınız, güvendiniz, oylarınızla 
Türkiye’nin geleceğini bize emanet etti-

AK Parti İl Mitingi

Batman | 22 Haziran 2007
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niz. Emanetinize sadakatle sahip çıktık 
ve daha çok demokrasi, daha çok adalet, 
daha çok özgürlük getirdik, Türkiye’yi 
4.5 yıllık iktidarımızda ikiye katladık. 
Güven ve istikrarın meyvelerini mem-
leketimizin her köşesi, her şehri kalkın-
mayla, yatırımla, üretimle aldı. 

İstedik ki bölgelerimiz arasında, şehir-
lerimiz 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 siyasetlerle, kabileci siyasetlerle 
Türkiye’yi bir bütün olarak kucaklaya-
mazsınız. İşte AK Parti 70 milyonun 
kardeşliğine inandığı için 81 şehrimizi 
kucakladı ve bütün şehirlerine, bütün 
köylerine kadar hizmet götürdü. Kısa bir 
zaman içinde yapılan yatırımlarla Tür-
kiye baştan başa bir şantiyeye dönüştü. 
Vicdanı olan herkes Türkiye’nin büyük 
bir değişim içine girdiğini, bu değişimin 
vatandaşı güçlendirmekten, toplumun 
taleplerini karşılamaktan yana bir deği-
şim olduğunu görüyor. 

Bakınız, Batman’a defalarca geldik, siz-
lerle birlikte olduk, ihtiyaçlarınızı din-
ledik, dinlemekle de kalmadık; bunu da 
en iyi sizler biliyorsunuz, inanıyorum 
ki takdirinizi de sandıkta göstereceksi-
niz. Türkiye’nin bütün şehirlerini imar 
etmek için geceli gündüzlü çalışıyoruz. 
Geçmiş yönetimler Batman’ı il yaptı, 
sizlere birer plaka numarası verdi, öyle-
ce bıraktı. Biz ise Batman’ı Türkiye’nin 

geleceğine hazırlamak için imar ediyor, 
gerçek bir şehir kimliğine kavuşturma-
nın mücadelesini veriyoruz. 

Eğitim bu ülkenin geleceği için çok 
önemli dedik, Batman’a 520 derslik, 2 
lise, 2 anadolu lisesi, 1 anadolu öğret-
men lisesi yaptık, hizmete açtık. Bat-
man’daki okullara tam 2591 yeni bilgisa-
yar gönderdik. Batmanlıların en büyük 
arzusunu gerçekleştirdik ve Batman 
Üniversitesi’ni açtık. Haydi Kızlar Okula 
kampanyası çerçevesinde Batman’daki 
16 bini aşkın kızımızı okullarına, eğitim-
lerine döndürdük. 28 bini aşkın ailemize 
ve 71 bini aşkın öğrencimize Şartlı Nakit 
Transferi çerçevesinde eğitim yardımı 
yaptık. Neden? Çünkü buradaki çocuk-
larımızın da en az büyük şehirlerimiz 
kadar bilgilenmeye, gelişen teknolojileri 
kullanmaya, dünyayı tanımaya ihtiyacı 
var, hakkı var. 

Batman’daki hastanın da en iyi şart-
larda, yeterli seviyede sağlık hizmeti 
alabilmesi için imkanlarımızı zorladık. 
Biz gelmeden önce Batman’da 45 uzman 
hekim vardı, bugün 89 uzman hekim var, 
neredeyse iki katına çıkmış. 89 pratisyen 
hekim varken bugün 146 pratisyen he-
kim sayısına ulaşılmış. Toplam 271 ebe 
ve hemşiremiz varmış, bugün Batman’da 
437 ebe ve hemşiremiz var. Bizden önce 
koca Batman’da bir tane 112 acil istas-
yon vardı, biz bunu 5 tane daha ilave 
yaptık, yine bir tane 112 acil ambulansı 
vardı, ona da 6 ilave yaptık. Başka ne 
yaptık? Gercüş’e 30 yataklı Devlet Has-
tanesi, Batman Merkez’e Kadın Doğum 
ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi yaptık, 
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3 adet sağlık ocağını bitirip hizmetinize 
sunduk. Yine Batman’da 250 yataklı Dev-
let Hastanesi’nin ve 2 adet sağlık ocağı-
nın yapımı da hızla sürüyor. 

Batmanlılar için 2 bin 66 konut yaptık. 
İşte bizim eserlerimiz bunlar, bizim 
farkımız bu, çünkü biz milletin iktida-
rıyız. Batman Barajı’nı açarak faaliyete 
geçirdik. Büyük bir sel afeti yaşadınız, 
hepimiz derinden üzüldük, canımız 
ciğerimiz yandı.  Elele gönül gönüle 
vererek, devletin imkanlarını seferber 
ederek yeniden ayağa kalkmasını bildik. 
Yıkılanı yaptık, maddi manevi yaraları 
hep birlikte sardık. Biliyorsunuz İluh de-
resinin ıslah çalışmalarını tamamladık, 
inşallah bir daha yeni acılar yaşanmaya-
caktır. İnşallah planlarımızı yaptık, 2008 
yılında Batman’a doğalgaz getirmek 
için çalışmalar başlayacak. Eski yöne-
timlerin yolu hiç buralara düşmüyordu, 
onların “Kuş uçmaz, kervan geçmez” 
dedikleri yerlere şimdi duble yollarla gi-
diliyor. Batman’ın, Gercüş’ün, Sason’un, 
Kozluk’un, Hasankeyf ’in köylerine giden 
yolları yapmak için, sularını akıtmak 
için 58 milyon YTL gönderdik. 

Hedefimiz KÖYDES kapsamında bu 
yıl sonuna kadar köylerimizin su ve 
yol problemlerini çözmektir. Bizim dö-
nemimize kadar Batman’da sadece 13 
kilometre bölünmüş yol yapılmış, bizim 
2006 sonu itibariyle yaptığımız yol 33 
kilometre, yani neredeyse üç katı. 2002 
yılında 13.6 milyon YTL toplam tarımsal 
destek verilmiş iken, 2007 yılında 29.5 
milyon YTL destek verdik. Dönemimizde 
çiftçilerimize verilen toplam tarımsal 

destekler 2 kat arttı. Çiftçilerimize 9 
milyon YTL mazot desteği, 3.8 milyon 
YTL kimyevi gübre desteği verdik. Çift-
çilere 2002 yılında 1.6 milyon YTL prim 
desteği verilmiş iken, 2007 yılında bu 
destek miktarını 8 kat artırarak 13 mil-
yon YTL’ye çıkardık. 2002 yılında 62 bin 
YTL olan hayvancılık desteklerini 10 
kat artırarak 641 bin YTL’ye yükselttik. 
Tarımsal Kalkınma Kooperatif lerine 
verilen destekler 1999-2002 döneminde 
440 bin YTL iken, 2003-2007 döneminde 
15.5 milyon YTL’ye çıkardık. Koopera-
tif desteklerini 35 kat arttırdık. Kırsal 
Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi 
Projesi kapsamında 2006 yılında 4.9 mil-
yon YTL tutarında 22 proje desteklendi. 
2007 yılında ise proje müracaatları de-
vam ediyor. Çiftçilerimize 2002 yılında 
357 bin YTL kredi kullandırılmış iken, 
2006 yılında 3.7 milyon YTL kredi kul-
landırıldı. 367 çiftçimizin 815 bin YTL 
tutarındaki borcu silindi. İktidarımız 
döneminde Dane Mısır üretimi 10.5 kat 
arttı. Batman-Diyarbakır-Siirt Kalkın-
ma Projesi (IFAD) ile, bölge tarihinin 
ilk Entegre Kırsal Kalkınma Projesi’nin 
uygulanmasına 2007 yılında başlanıyor. 
50 milyon dolarlık proje ile eğitim, eko-
nomik kalkınma ve tarımsal altyapı ko-
nularında Batman’da 125 köy kalkınıyor. 

Bu fark nereden geliyor? Bu fark sa-
d e c e  An ka ra’ n ı n  d e ğ i l ,  B a t m a n’ ı n , 
Adıyaman’ın, Kars’ın da iktidar olmasın-
dan geliyor. Ama hizmetler laf la olmu-
yor, Ankara’dan atıp tutmakla olmuyor, 
yapılana kulp takmakla da olmuyor, 
bunlar çalışarak oluyor. Ankara’da hu-
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kuk terazisine taş koyanlar, Batman’daki 
vatandaşı hissetmiyor. Ankara’da de-
mokratikleşmeyi erteleme senaryoları 
yazanlar, Gercüş’ün, Hasankeyf ’in ge-
leceğiyle ilgilenmiyor. Biz, bu ülkenin 
bütün vatandaşlarına kendimizi borçlu 
hissediyoruz. Emanet duygusuyla, hesap 
duygusuyla hareket ediyor, bütün vatan-
daşlarımızın yüzlerinin gülmesini, ocak-
larının tütmesini istiyoruz. Bu memleke-
tin çözülmeyecek hiçbir meselesi yoktur 
diyoruz. Vatandaşımıza güveniyoruz, va-
tandaşımız bize güveniyor. Millete kuyu 
kazanlar kendi kazdıkları kuyuya düşü-
yorlar. Şiddet sektöründen beslenenler 
huzur ve istikrarsızlıktan, demokrasi ve 
hukuktan, adalet ve merhametten rahat-
sız oluyorlar. 

Demokrasi olduğunda 70 milyon va-
tandaşımızın beraber kazanacağını 
gösterdik. Güven ve istikrar olduğunda 
haksız rekabete maruz kalan şehirleri-
mize neler kazandırılacağını gösterdik. 
Türkiye’de bugün mutlu azınlıklar yok, 
çünkü Türkiye’de millet iktidardadır. 
Şimdi sandık yeniden ortaya kondu ya, 
sizleri hatırlayacaklar, buralara gelecek-
ler, yine bol bol vaatlerde bulunacaklar. 
Biz alnımız ak, başımız dik aslanlar gibi 
gelip sizlerle kucaklaşıyoruz, sizlerin 
karşınıza çıkıyoruz. Bizim seçim kam-
panyasına Siirt’ten, Bingöl’den, Muş’tan, 
Ş a n l ı u rf a’ d a n  A ğ r ı ’ d a n ,  Iğ d ı r ’ d a n , 
Diyarbakır’dan başlamamızın bir anlamı 
var. Bu şehirlere yüzümüzün akıyla ge-
lebilecek hizmetler getirdik. Bu şehirler 
yüreğinde millet aşkı olanlarla slogan 
atanları gördü. Demokrasiyi, hukuku, 

adaleti, merhameti bu şehirler AK Parti 
iktidarında hissetti. Bunun için buradan 
yola çıktık, bunun için buradan yeniden 
bismillah dedik. Çünkü biz sadece seçim 
zamanlarında gelenlerden, sadece oy 
istemeye gelenlerden değiliz. Peki onlar 
ne yüzle gelecekler, sizden ne yüzle oy-
larınızı isteyecekler? Biz daha iyi kavga 
ederiz diye mi sizlerden oy isteyecekler? 
Biz, daha iyi bölgecilik yaparız diye mi 
oy isteyecekler? Burada parmakla göste-
rilecek bir eserleri var mı? 

B i z  Tü r k i y e ’ y i  k a l k ı n d ı r m a n ı n , 
Türkiye’nin bütün şehirlerini dengeli 
biçimde, adil biçimde kalkındırmakla 
olacağının şuurundayız, buna göre hare-
ket ediyoruz. Ne diyor şair: “Devler gibi 
eserler bırakmak için, karıncalar gibi 
çalışmak lazım.” İşte biz karıncalar gibi 
çalışmaya talibiz, ağustos böcekleri gibi 
laf la ömür doldurmaya değil. Beş yıla 
yakın zaman içinde nasıl gece demeden 
gündüz demeden çalışıp çabaladıysak 
bundan sonra da aynı azimle, şevkle, aşk-
la, sevdayla bu ülke için gayret göstere-
ceğiz. Milletçe daha çok çalışacağız, daha 
çok üreteceğiz, daha çok kazanacağız, 
ama paylaşırken de yetmiş küsur milyon 
hep birlikte, en adil şekilde paylaşacağız. 
Nimeti de, külfeti de hep birlikte yaşa-
yacağız. Nimeti kendine alan, külfeti bu 
milletin sırtına yükleyenlere bir daha 
asla müsaade etmeyeceğiz, bunun garan-
tisi biziz, kefili biziz. Kendimize güveni-
yoruz, sizlere güveniyoruz, Türkiye’ye 
güveniyoruz. 

Şundan eminim ki, sizler de ilk günkü 
gibi, hatta bugün daha da çok bize ina-
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nıyorsunuz, güveniyorsunuz. Sizin bir 
deyiminiz var: “Doğru duvar yıkılmaz” 
diyorsunuz, çok doğru söz… İşte biz de 
doğru durmaya, doğru olmaya, bu mil-
lete yanlış yapmamaya dikkat ediyoruz. 
Biz bu ülkenin istikrarına, huzuruna, 
kalkınmasına, büyümesine, insanları-
mızın refaha kavuşmasına, rahatlığa ka-
vuşmasına en temel önceliğimiz olarak 
bakıyoruz. Her insanımızı aziz biliyoruz, 
her insanımızın hukukunu mukaddes 
görüyoruz. 

Geçen 5 yıla yakın zaman boyunca siz-
lerden aldığımız memleket emanetini 
hakkıyla taşımaya, Türkiye’yi mümkün 
olan en ileri seviyelere ulaştırmaya 
gayret ettik. Daha yapacak çok işimiz 
var. Türkiye’nin çözülmeyecek hiçbir 
meselesi yok. Yeter ki, kardeşliğimizi, 
birlik ruhumuzu, millet olma bilincimizi 
daha çok geliştirelim. Bundan sonra da 
durmak yok, yola devam diyoruz. Çünkü 
bu yol Türkiye’yi aydınlığa götürecek 
yoldur, bu yol hizmet yoludur, gelişme 
yoludur, medeniyet yoludur. Geçmiş 
dönemimiz için rızanızı, gelecek beş yıl 
için de yetkinizi istiyoruz. Türkiye’nin 
istikrarını kim korursa, başlatılan çok 
yönlü değişim atılımını kim tamamlarsa, 
kim Türkiye’nin hayrınaysa oyunuzu 
ona verin. 

Bize inanın, bize güvenin, Türkiye’nin 
geleceği için umudunuzu, heyecanınızı 
asla kaybetmeyin. Nasıl ki 4.5 yıldır Tür-
kiye ekonomisi canlanmaya başladıysa, 
güven ve istikrara kavuştuysa, herşey-
den önemlisi milletimiz önünü görme-
ye başladıysa, yeni dönemde de büyük 

bir  atıl ım gerçekleşecektir.  Yarının 
Türkiye’si bugün olduğundan çok daha 
güzel, çok daha parlak olacaktır. Güzel 
günler göreceğiz, hep birlikte aydınlık 
ufuklara yürüyeceğiz. Hepinizi sevgiy-
le, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. 
Allah’a emanet olun.
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Sevgili Erzincanlılar, değerli hemşeh-
rilerim, değerli kardeşlerim… Hepinizi 
sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Biraz 
sonra teslimatını gerçekleştireceğimiz ko-
nutların, hak sahiplerine hayırlı olmasını 
diliyorum. Yine açılışını yapacağımız çok 
değerli tesislerimizin de, Erzincan’ımıza 
hayırlar getirmesini temenni ediyorum. 

Bugün, Erzincan’da TOKİ tarafından 
yapılan 908 konutumuzun anahtar tesli-

mini gerçekleştiriyoruz. Erzincan’da 908 
ailemiz, bir yandan bu modern evlerde 
oturacak, bir yandan da kira öder gibi 
taksitlerini ödeyecekler. Bakın, Türkiye ge-
nelinde, 81 ilimizde, 250 ilçemizde bugün 
itibariyle 280 bin 500 konut sayısına ulaş-
mış durumdayız. Bunlara ek olarak, TOKİ, 
196 ilköğretim okulunu, 41 liseyi, 42 ana-
okulunu, 7 hastaneyi, 60 sağlık ocağını, 
245 ticaret merkezini, 54 spor salonunu, 
209 cami ve 36 kütüphaneyi tamamlaya-

AK Parti İl Mitingi

Erzincan | 22 Haziran 2007
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rak vatandaşlarımızın hizmetine sundu. 
Yine 800 bin vatandaşımız, TOKİ’nin bu 
projeleri sayesinde iş sahibi oldu, bu pro-
jelerde istihdam edildi. Bu, Cumhuriyet 
tarihimizin en büyük konut hamlesidir. 
Ve projelerimiz de devam ediyor. İnşallah 
en kısa zamanda, Türkiye genelinde 500 
bin konut sayısına ulaşmış olacağız. Yine 
bugün, 8 adet ilköğretim okulumuzu da 
hizmete açıyoruz, Erzincan’a 8 okul daha 
kazandırıyoruz. 

Bir başka önemli projemiz, Devlet Demir-
yolları Organize Sanayi Bölgesi İltisak 
Hattı’nı da yine bugün devreye sokuyoruz. 
4 buçuk kilometre uzunluğundaki bu hat 
sayesinde, organize sanayi bölgemiz ana 
demiryolu hattına bağlanacak, üretim ve 
hammadde sevkiyatı daha güvenli ve ucuz 
şekilde yapılmaya başlanacaktır. 

Bakın, iktidarımızın 5. yılındayız. Buraya 
gelip, sizlerin huzuruna çıkıp, mazeret sı-
ralamak da vardı… Nitekim buna yabancı 
değilsiniz. Nice hükümetler, nice iktidar-
lar gördünüz, seçim öncesinde vaatler ve-
rip, hiçbirini tutmadan, başlarını öne eğip 
gittiler. Çok şükür, bunlardan olmadık. 5 
yıl boyunca, bütün arkadaşlarımla, bütün 
kurumlarımızla, canla, başla çalıştık ve 
ülkemizi bir uçtan bir uca imar etmenin 
mücadelesi içinde olduk. Türkiye’nin han-
gi göstergesine bakarsanız bakınız, daha 
önce hiç tecrübe edilmemiş seviyelerin bu 
dönemde yakalandığını göreceksiniz. 

Şunu da samimiyetle ifade etmek isti-
yorum: Bu seviyeler, bizim için sadece 
başlangıç seviyeleridir. Bakınız, inşa etti-
ğimiz konut sayısı 280 bin. Ama burada 

durmak yok. Bunu 500 bine çıkaracağız. 
110 bin derslik inşa ettik, 852 sağlık tesisi-
ni tamamladık. Diğer taraftan, ekonomide 
yine tarihi başarılar elde ettik, ama onları 
da başlangıç olarak görüyoruz. Enflasyon 
daha da düşecek, işsizlik daha da azala-
cak, Türkiye’nin ihracatı çok daha yüksek 
seviyelere ulaşacak. Emanet ehil ellerde 
olduğu sürece, Türkiye’nin üstesinden ge-
lemeyeceği hiçbir sorunu yoktur. 

Buralara nerelerden geldiğimizi lütfen 
unutmayın. Memuruna, işçisine, maaş 
ödeyecek para bulamayan, borçlanmak 
için astronomik düzeyde faizler ödemek 
zorunda kalınan dönemlerden bugünlere 
geldik. Bırakın konut yapmayı, yol yapma-
yı, hastane, okul inşa etmeyi, çalışanının 
tasarrufuna göz diken, çalışanların kesinti 
fonunu harcayan bir yönetim döneminden 
bugünlere geldik. Çok şükür bu dönemler, 
bu devirler çok geride kaldı. Şimdi bir yan-
dan Türkiye’nin her yerinde iş makinaları 
çalışıyor, yollar, barajlar, okullar, hastane-
ler inşa ediyor, bir yandan da Türkiye, o 
eskiden kalan borçlarını kuruşu kuruşuna 
ödüyor. Çalışanların Zorunlu Tasarruf he-
sabında biriken 13 buçuk katrilyon lirayı 
hak sahiplerine ödedik. İmar Bankası’nın 
içini boşalttılar, devlete tam 9 milyar yük 
bıraktılar, bunu da ödedik. Uluslararası 
Para Fonu’na borçlandılar, 23 buçuk mil-
yar dolar borç devrettiler, 8.7 milyar dolara 
kadar indirdik. Şimdi yine Konut Edin-
dirme Yardımı kesintilerini de ödüyoruz, 
bunun da hazırlıklarını yapıyoruz. 

Dürüst çalışıldığında, yolsuzlukların önü 
kesildiğinde, millete karşı samimi olun-
duğunda, Allah’ın izniyle Türkiye bundan 



37

Yeni Türkiye Vizyonu | Durmak Yok, Yola Devam-1

çok daha güzel günleri görecektir. Ben bu 
duygularla sözlerime son verirken, bugün 
açılışını yaptığımız konutların, okulların, 
demiryolunun Erzincan’a, ülkemize, mil-
letimize hayırlı olmasını diliyorum. Emeği 
geçen herkesi canı gönülden tebrik ediyo-
rum. Sizlere de teşekkür ediyor, sevgileri-
mi, muhabbetlerimi sunuyorum.
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Sevgili Elazığlılar, aziz şehrin aziz insan-
ları, Gakkoşlar diyarının yiğit insanları, 
mert gönülleri… Sizlerin en kalbi mu-
habbetlerimle selamlıyorum. Buradan 
Ağın’daki, Alacakaya’daki, Arıcak’taki, 
Baskil’deki, Karakoçan’daki, Ke-ban’daki, 
Kovancılar’daki, Maden’deki, Palu-’daki, 
Sivrice’deki kardeşlerime de sevgilerimi, 
selamlarımı gönderiyorum. 

İnşallah Türkiye’nin önünü açacak, mille-
timizin değişim konusundaki kararlılığını 
bir kere daha açık seçik ortaya koyacak ha-
yırlı bir seçime doğru gün gün, adım adım 
ilerliyoruz. İnanıyorum ki bu seçim, son 
beş yıla yakın zaman içinde sizlerle el ele, 
gönül gönüle vererek ilerlediğimiz bu me-
deniyet yolculuğunda çok daha ileri, çok 
daha aydınlık ufuklar açılacak önümüzde. 

AK Parti İl Mitingi

Elazığ | 23 Haziran 2007
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Biz sizlere inanıyoruz, sizler de bizlere ina-
nıyorsunuz. Bizim bu milletle muhabbeti-
mizi anlayamayanlar varsın kendi derdine 
yansın. Bu muhabbet asla bitmez, bu sevda 
bitmez, bizim bu ülkeye hizmet aşkımız 
asla tükenmez. 

3 Kasım 2002’den önce geldiğimiz gibi, 
yine sadece milletin sesi olmak, milletin 
beklentilerine sahip çıkmak, millet ira-
desinin temsilcisi olmak üzere oylarınıza 
talip oluyoruz. Biz koltuklara, makamla-
ra, mevkilere değil, bu milletin, sizlerin 
gönüllerinizdeki tahtlara talibiz. Sizlerin 
gönül rızanızdan daha büyük bir kazanç 
bilmiyoruz, tanımıyoruz. Türkiye büyü-
sün, Türkiye ilerlesin, tarihin en şanlı is-
tiklal mücadelelerinden birinin ardından 
ecdadımızın koyduğu muasır medeniyet 
seviyesinin ötelerine giden yolu yakala-
sın yeter! Çocuklarımız geleceğe güvenle, 
umutla baksın, ülkelerine heyecanla bağ-
lansın yeter! Sıkıntılarla, darboğazlarla, 
istikrarsızlıklarla heba edilen o kayıp yılla-
ra yenileri eklenmesin, zaman Türkiye’nin 
lehine işlemeye başlasın yeter! Bu ülke 
bir uçtan bir uca, Ağrı’dan Edirne’ye, 
Samsun’dan Mersin’e, Sivas’tan Elazığ’a, 
Diyarbakır’dan Zonguldak’a kadar imar 
edilsin yeter! Bütün insanlarımızın yüzü 
gülsün, gönlü şenlensin, ocağı aydınlansın 
bize yeter! Bizim bunun dışında kendimiz 
için başka bir muradımız, başka bir ha-
yalimiz, başka bir hedefimiz yok, olamaz. 
“Herşey Türkiye için” dememiz bundandır. 
Her attığımız adım Türkiye’nin menfaati-
ne olsun, her adım insanlarımıza bir şeyler 
kazandırsın diye uğraşıyoruz. 

Şunu samimiyetle ifade edeyim ki, son beş 
yıla yakın zamanın tek bir saatini, tek bir 

dakikasını, tek bir anını Türkiye’nin me-
selelerine çare aramak dışında bir gayeye 
harcamadık. Sizler bunu zaten biliyorsu-
nuz. Bize hakkınızı helal ediyor musunuz? 
Siz bizden razıysanız, bir kaşık suda fırtı-
nalar kopartmaya çalışanlar bu hizmet yo-
lunda bize vız gelir. Bağrımıza taş basarız, 
derdimizi içimize atarız, yalana iftiraya 
göğüs gereriz, ama yolumuza da devam 
ederiz. Bizim kitabımızda yılmak yok, 
yorulmak yok, durmak yok, yola devam, 
hizmete devam, değişime devam. 

Kim ne derse desin, biliyoruz ki tek önemli 
söz milletin sözüdür, milletin ne dediği-
dir. Bizim derdimiz, yolu olmayan köye 
yol, suyu olmayan köye su getirmektir. 
Bizim derdimiz, şehirlerimizi bölünmüş 
yollarla birbirine bağlamak, çağdaş konut 
projeleriyle, hizmet binalarıyla, altyapı 
yatırımlarıyla geleceğe hazırlamaktır. 
Bizim derdimiz bu ülkede kişi başına dü-
şen geliri arttırmak, şehirler arasındaki, 
bölgeler arasındaki, insanlar arasındaki 
gelir uçurumlarını en aza indirmektir. 
Bizim derdimiz, bu ülkenin çocuklarına 
çağın ihtiyaçlarıyla uyumlu en yaygın, en 
donanımlı, en yeterli eğitim imkanlarını 
sunmaktır. Bizim derdimiz, bu ülkede has-
talara zamanında, kaliteli ve yeterli sağlık 
hizmeti vermek, bunu yaparken de insan 
onurunu zedelememektir. Bizim derdimiz, 
bu ülkenin çalışan kesimlerini adım adım 
refaha kavuşturmak, esnafımızın, çiftçimi-
zin elinden tutmak, sıkıntılarını gidermek-
tir. Bizim derdimiz, Türkiye’yi gelişmiş, 
ileri, adaletli, demokratik olgunluğa sahip 
bir ülke olarak dünyanın zirvelerine taşı-
maktır. Bizim derdimiz, Türkiye’yi sahip 
olduğu büyük tarihi birikime ve medeni 
mirasa yakışan seviyelere getirmektir. Bi-
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zim derdimiz Türkiye’dir, Türkiye’nin der-
didir. Bizim mutluluğumuz da bu ülkenin, 
bu milletin, sizlerin mutluluğunuz.

Biliyoruz ki Elazığ mahzunsa, Harput 
mahzunsa, Maden, Palu, Karakoçan mah-
zunsa Ankara da şen olamaz, olmamalıdır. 
Hep söylüyorum, biz nimeti de, külfeti de 
en adaletli, en kardeşçe, en gönülden pay-
laşan bir Türkiye’ye inanıyoruz. Türkiye’yi 
düze çıkaracak yol bu kardeşlik, bu paylaş-
ma, bu dayanışma, bu muhabbet yoludur. 
Bunun için imkanlarımızı seferber ederek 
nerede bir ihtiyaç varsa, ülkenin hangi 
tarafında olduğunu bakmadan onu gider-
menin gayreti içinde oluyoruz. 

Bugün Türkiye’nin her yeri şantiyeye 
dönüşmüştür. Dün neden manzara böyle 
değildi, çünkü o zaman her taraf rantiyeye 
dönüşmüştü, her yol rantiyecilere çıkıyor-
du. Şimdi her şehrimiz, her ilçemiz, hatta 
her köyümüz bir şantiyeye dönüştü, şimdi 
her yol Türkiye’nin geleceğine çıkıyor. Her 
işin başı eğitim dedik, bütçeden en büyük 
payı eğitime verdik. Nerede okul eksiği 
var, nereye bilgisayar gitmemiş, nerede 
öğretmen yok, ders araç gereci yok, im-
kanlarımız zorlayarak gidermeye çalıştık. 
Ankara’ya, İstanbul’a yapıp Elazığ’ı unut-
madık. 

Hükümetimiz döneminde Elazığ’a tam 
653 derslik, 3 lise, 3 anadolu lisesi yaptık, 
3 ortaöğretim yurdu yaptık, hizmete açtık. 
Elazığ’daki okullara tam 4649 yeni bilgisa-
yar gönderdik. Elazığ genelinde 6 bin 997 
ailemize ve 10 bin 702 öğrencimize Şartlı 
Nakit Transferi çerçevesinde eğitim yardı-
mı yaptık. Haydi Kızlar Okula kampanyası 
ile 2 bin 200 çocuğumuzu okula kazandır-

dık. Eğitim gibi sağlık da devletin en temel, 
en öncelikli hizmet alanlarından. 

Bakınız bizden önce Elazığ’da 144 uzman 
hekim vardı, bugün 201 uzman hekim var. 
Toplam 849 ebe ve hemşiremiz varmış, bu-
gün Elazığ’da 941 ebe ve hemşiremiz var. 
Bizden önce Elazığ’da 3 tane 112 acil istas-
yon vardı, biz bunu 13’e çıkardık. 5 tane 
112 acil ambulansı vardı, o rakamı da yine 
13’e yükselttik. Başka ne yaptık? 150 ya-
taklı Merkez Devlet Hastanesi ek binası ile 
8 sağlık ocağını hizmete tamamlayıp hiz-
mete açtık. Arıcak Sağlık Ocağı’nın inşaatı 
da hızla devam ediyor. Elazığ Merkez’de, 
Palu’da toplam TOKİ projeleriyle 701 ko-
nut yaptık. Doğalgazda da biliyorsunuz, 
ana hatları organize sanayi bölgesine ka-
dar getirdik, şehir içi dağıtım şebekesinin 
ihalesi de yapıldı, inşallah çok yakında 
Elazığ doğalgaza da kavuşmuş olacak. 

Biz verdiğimiz bütün sözlerin arkasında-
yız. Ne dedik; “Türkiye’de suyu olmayan, 
yolu olmayan köy kalmayacak” dedik. 
Elazığ’ın köylerine bizim dönemimizde 
yol ve içme suyu probleminin çözümü için 
aktardığımız KÖYDES ödeneklerinin 
toplamı 54 milyon YTL’nin üzerindedir. 
Bizim dönemimize kadar Elazığ’da sade-
ce 36 kilometre bölünmüş yol yapılmış, 
bizim 2006 sonu itibariyle yaptığımız yol 
187 kilometre. Yine biliyorsunuz, 1994’te 
temeli atılan ve 2002 yılına kadar sadece 
yüzde 20’si tamamlanabilen kapalı spor 
salonu ve yüzme havuzunu da tamamla-
mak üzereyiz, inşallah Eylül’de hizmete 
açılacak. Bunlar ne için? Bir sizin rahatınız 
için, iki Elazığ’ı geleceğe hazırlamak için. 
Bakınız Ekim’de inşallah Elazığ Atatürk 
Havaalanı’nı açıyoruz, bunun Elazığ için 
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ne kadar önemli, ne kadar hayırlı bir geliş-
me olduğunu siz benden daha iyi biliyor-
sunuz. 

Elazığ’da 2002 yılında 20.8 milyon YTL 
toplam tarımsal destek verilmiş iken, 
2007 yılında 23.1 milyon YTL destek ve-
rildi. İktidarımız döneminde çiftçilerimize 
toplam 129.5 milyon YTL tarımsal destek 
verildi. Elazığlı çiftçilerimize 12.9 milyon 
YTL mazot desteği, 4.7 milyon YTL kim-
yevi gübre desteği verdik. Elazığ’da 2002 
yılında 108 bin YTL prim desteği verilmiş 
iken, 2007 yılında bu destek miktarını 15 
kat artırarak 1.6 milyon YTL’ye çıkardık. 
2002 yılında 97 bin YTL olan hayvancılık 
desteklerini 16.5 kat arttırarak 1.6 milyon 
YTL’ye yükselttik. Tarımsal Kalkınma Ko-
operatiflerine verilen destekler 1999-2002 
döneminde 150 bin YTL iken, 2003-2007 
döneminde 6.8 milyon YTL’ye çıkardık. 
Kooperatif destekleri 45 kat arttı. Kırsal 
Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi 
Projesi kapsamında 2006 yılında 4.5 mil-
yon YTL tutarında 13 proje desteklendi. 
2007 yılında ise 15.2 milyon YTL tutarın-
da 36 proje desteklenecektir. Çiftçilerimi-
ze 2002 yılında 1 milyon YTL kredi kullan-
dırılmış iken, 2006 yılında 15 milyon YTL 
kredi kullandırıldı. 3 bin 248 çiftçimizin 
3.7 milyon YTL tutarındaki borcu silindi. 
Elazığ’da dönemimizde silajlık mısır üreti-
mi 9.5 kat arttı. 

Beş yıldır AK Parti iktidarı sizlerin büyük 
desteğinizle Türkiye’yi yönetiyor. Şimdi 
bizi de biliyorsunuz, bizden öncekileri de 
biliyorsunuz, bugün ortalığı toza dumana 
katmaya çalışanları da biliyorsunuz. Ka-
rarınızı 22 Temmuz günü vereceksiniz. 
Ya 5 yıla yakın bir zamanda Türkiye’yi 

uçurumun eşiğinden alıp dünyanın en 
hızlı büyüyen ülkelerinden biri haline 
getiren değişime “devam” diyeceksiniz, ya 
eskiye döneceksiniz. Bizimle “Yola Devam” 
diyecek misiniz? Değişime, büyümeye, 
kalkınmaya “Devam” diyecek misiniz? 
İnanıyorum ki diyeceksiniz, oylarınızı 
Türkiye’nin istikrarı, değişimin devamı 
için kullanacaksınız.

Bakınız, buradan açık seçik ilan ediyorum: 
Çok parti katılıyor ama sizler seçiminizi iki 
parti arasından yapacaksınız. Bunlardan 
biri değişim partisi, diğeri inadım inat par-
tisi. Biri Türkiye’nin dünyaya açılan yüzü, 
diğeri içine kapanan yüzü. Biri geleceğin 
vizyonu, diğeri geçmişin köhne alışkanlık-
ları. Bakın son birkaç aydır Türkiye’ye ne 
yaptılar, sizlere neyi reva gördüler? Türki-
ye istikrarlı biçimde büyüyordu, enflasyon 
düşüyordu, üretim ve ihracat artıyordu. 
Siyaset yıllardan sonra yeniden millet nez-
dinde itibar kazanmaya başlamıştı. Bun-
dan rahatsız oldular, yürümekte olan bu 
tekere çomak soktular. Biz de dedik ki, bizi 
siyasetin o eski girdaplarına çekemezsiniz, 
buyurun o zaman hükmü millet versin. 
Şimdi geldik karşınıza, biz sizin dilinizden 
anlıyoruz, siz bizim. Mührü ve emaneti 
yeniden bize verirseniz aynı ciddiyetle, 
aynı kararlılıkla, aynı aşk ve şevkle yola 
devam deriz, değişime devam deriz. Yok; 
yeter, biraz dinlenin, derseniz, o zaman da 
çekilir görev bekleriz. Çünkü biz siyasetin 
temelinin, millet oyu, millet iradesi, millet 
kararı olduğuna inanıyoruz. 

Bu ülkede utanmadan sıkılmadan millet 
oyunun bu ülkeye zarar verebileceğini 
söyleyebilenler var. Onlara en iyi cevabı 22 
Temmuz’da sizler vereceksiniz. İnanıyo-
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rum ki Türkiye’yi bir daha asla kavga siya-
setlerine, çatışma siyasetlerine, demokra-
siyi içine sindirememiş zihniyetlere teslim 
etmeyeceksiniz. Bizim kavgayla işimiz 
olamaz, bizim çatışmayla, nefretle, hileyle, 
entrikayla işimiz olamaz. Yunus ne diyor?

Ben gelmedim da’va için 

Benim işim sevi için 

Dostun evi gönüllerdir, 

Gönüller yapmağa geldim. 

İşte bizim kulak verdiğimiz söz budur, yol 
haritamız budur, gönül istikametimiz bu-
dur. Buradan tüm Elazığ’ı sevgiyle kucaklı-
yorum. Durmak Yok, Yola Devam! Durmak 
Yok, Hizmet’e Devam! Sen Türkiye’sin, Bü-
yük Düşün! Sen Elazığ’sın, Büyük Düşün! 
Sağolun, varolun; Allah’a emanet olun.



43

Yeni Türkiye Vizyonu | Durmak Yok, Yola Devam-1

Değerli Malatyalılar, sevgili kardeşle-
rim… Hepinizi en kalbi duygularımla 
selamlıyorum. Hekimhan’dan Akçadağ’a, 
Arguvan’dan Arapgir’e, Kurşunlu’dan 
Ka l e ’ y e ,  P ü t ü rg e ’ d e n  D a r e n d e’ y e , 
Yeşilyurt’tan Güzelyurt’a, Yazıhan’dan 
Doğanyol’a, Kuluncak’tan Battalgazi’ye bü-
tün Malatyalıları yürekten selamlıyorum. 
Ülkemizin meyve cenneti olan Malatya’ya 
özellikle bu günlerde, Mişmiş mevsiminde 
gelmekten dolayı çok mutluyum. 

Meyvenin kıymetini, ürünün değerini, 
emeğin ve alın terinin önemini bütün Ma-
latyalılar çok iyi bilirler. Biliyorsunuz, biz 
iktidara geldiğimizde Türkiye’nin bütün 
çiçeklerini, meyve veren bütün ağaçlarını 
adeta dolu vurmuştu. Gelecek umutları 
azalmış, Türkiye’nin üzerine bir kabus 
çökmüştü. Allah’ın izniyle Türkiye’yi o 
karanlık tünelden çıkardık ve bugünlere 
getirdik. Şimdi birileri meyveli ağacı taş-
lamaya çalışıyor ama attıkları taşlar kendi 

AK Parti İl Mitingi

Malatya | 23 Haziran 2007
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başlarına düşüyor. Sizler kimlerin meyveli 
ağacı taşladığını, demokratik istikrarı dur-
durmak istediğini gördünüz. Biliyorum ki, 
gelecek için de kararınızı verdiniz. Kararı-
nızın AK Parti ile yola devam olduğunu, bu 
yolda aşkla, heyecanla el ele gönül gönüle 
olduğumuzu biliyorum. Verdiğiniz karar 
Malatya için, Türkiye için hayırlı olsun. 

Türkiye’yi durdurmak isteyenler 22 
Temmuz’da Malatya’dan hak ettikleri 
demokrasi dersini almalıdır. Biliyoruz 
ki, 22 Temmuz her yıl Malatya Kayısı 
Festivali’nin tarihidir, Malatya’da harman 
zamanıdır, hasat zamanıdır. İşte bu yüz-
den bu senenin 22 Temmuz’u Malatya 
için tam bir hasat zamanı olsun diyoruz 
ve Malatya’dan 7 milletvekili istiyoruz. 
İnanıyorum ki, Malatya’da bir tek vatanda-
şımız oyunu boşa gidecek şekilde kullan-
mayacaktır. Çünkü kimse 2001’e, 2000’e, 
1999’a, o kriz günlerine dönmek, o günleri 
hatırlamak istemiyor. 

Değerli kardeşlerim…

Bize göre, milletimizin tek bir gündemi 
var. Demokratik istikrar ve güveni, adaleti 
ve kalkınmayı çok daha ileri noktalara 
taşıyacak bir siyasi irade istiyor Türkiye. 
Bu güçlü siyasi iradenin adı AK Parti’dir. 
Sizler seçimden seçime maske takanları 
da hak ve hakkaniyet ölçülerine uygun 
siyaset yapanları da iyi biliyorsunuz. Özel-
likle Cumhurbaşkanlığı seçiminde herkes 
adaletten ne anladığını, nereye kadar de-
mokrat olduğunu gösterdi. Milletimiz de 
herşeyi gözleriyle gördü. Meclisten kaçtı-
lar ama millete yakalandılar. 22 Temmuz 

karar gününde Hanya’yı da Konya’yı da 
görecekler. Demokrasiye, milletin egemen-
liğine tuzak kuranlar mahcup olmuşlardır. 

Gerilim siyasetleri ellerinde kaldı ve şimdi 
büyük bir çaresizlik içindeler. Özellikle 
CHP kendi meşruiyet krizini, mahcubiye-
tini yedek parçalarla aşmaya çalışıyor ama 
bu mümkün değil. Milletimizin tek bir 
oyu CHP’ye yedek parça olmayacak. Mil-
letimizin vicdanını yaraladılar, bunun ce-
vabını da yine milletten, sizden alacaklar. 
22 Temmuz’da bir yaprak dökümü daha 
yaşayacaklar. Şimdiden dizlerini dövmeye 
demeye başladılar ama bu saatten sonraki 
pişmanlığın onlara faydası olmayacak. 
Boylarının ölçüsünü sandıkta alacaklar. 
Halka tepeden bakmak, halkı hor görmek, 
vehim üretmek, yalan söylemek neymiş, 
görecekler. Ektiklerini biçecekler. Rama-
zanda yalan söyleyenin bayramda yüzü 
kara çıkar. 

Doğru istikamette olanlar, hesaplarını düz-
gün tutanlar, emaneti sadakatle taşıyanlar, 
millete efendilik edenler değil, millete 
hizmet edenler kazanacak. Biz AK Parti 
olarak bütün tercihlerimizi milletten yana 
kullandık. Milletin hukukunu esas alan bir 
siyaset ortaya koyduk ve değişimin öncüsü 
olduk. Yüzümüz ak, alnımız açık. Vatan-
daş ile devletin yüz yüze geldiği hastane 
kapısında, okul kapısında, vergi dairesi 
kapısında vatandaşımıza ne kadar itibar 
kazandırdığımızı iyi biliyoruz. 

Bakınız kim millete öf keleniyor, kim 
maske takıyor, kim demokrasinin üzerine 
gölge düştüğünde seviniyor, dikkat edin. 
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O gölgeyi gördü Türkiye. O gölgede ot bit-
mez. O gölge artık istikrar ve güvenin üze-
rine düşmeyecek. O gölge sizin iradenizi 
rehin alamayacak. Halkın yaşama biçimi-
ni, giyimini, kuşamını bir kusur gibi gös-
terenler mahcup olacaklar. Anadolu’nun 
değerleriyle kavga edenler bu milletin 
rızasını alamayacak. Bu milletin basiretini, 
vakarını, ruh köklerini bilmeyenler bu mil-
letin gönlünde taht kuramayacak. 

Kardeşlerim, Malatyalılar… 

Sular yokuşa akıtılamaz ve Türkiye’nin 
demokrasiyle birlikte büyümesi durduru-
lamaz. Bu millet seçkinci ideolojik parti-
lere, halka yukarıdan bakan siyasetçilere, 
halkın yaşama üslubunu hor gören siya-
setçilere tenezzül etmez. Öyle olsa, o zayıf 
koalisyonları Türkiye’ye tarihin en büyük 
faturasını ödetmezdi. Kimse Türkiye’nin 
bir gecede bütün varlığının yarısını kay-
bettiği ağır kriz günleri unutmadı. Adalet 
ve özgürlük talebinin sahibi toplumdur 
ve toplum bu talepten bir tek geri adım 
atmayacaktır. 22 Temmuz’daki iktidarımız 
çok daha güçlü bir iktidar olacaktır. Çünkü 
biz 70 milyon vatandaşımızla ittifak etmiş, 
70 milyonun gönlünü kazanmayı yegane 
gaye edinmiş bir partiyiz. Çünkü biz Ada-
let ve Kalkınma Partisi’yiz. Hiçbir ayrım 
yapmadan toplumun bütün kesimlerinin 
taleplerini temsil ediyoruz. Arguvan’ın 
kaderi ile Battalgazi’nin kaderini bir gö-
rüyoruz. Malatya’nın kaderi ile Rize’nin, 
Sakarya’nın kaderini bir görüyoruz. Bu 
millet değişim istiyor, hizmet istiyor, ken-
disi gibi yaşayan yöneticiler istiyor. 

Türkiye’yi dünyadan tecrit edecek dar 
zümre siyasetçilerinin sloganlarıyla bu 
milleti tehdit edenler bu ülkeye bir şey 
kazandıramaz. Her fırsatta hukuk dışına 
kaçanların bu ülkeye ödettiği fatura yeter. 
Türkiye o kayıp yıllara, o kavgalı yıllara 
dönmesin artık. Bizim siyasetimiz birlik 
siyasetidir, milletimize güven siyasetidir, 
70 milyon insanımızı kardeş bilme siyase-
tidir. Biz ne aldatan olacağız, ne aldanan 
olacağız. Siyasetten tek bir arzumuz var: 
Gönül kazanmak. Evet, sadece gönül ka-
zanmak. Başkaları bizim gönlümüzü kırsa 
da, biz sadece gönül kazanmak, halkımızın 
rızasını kazanmak istiyoruz. Bizim mesle-
ğimiz, meşrebimiz, yolumuz aşk ve mer-
hamet kılavuzu Yunus Emre’nin yoludur.  

Ben gelmedim dava için

Benim işim sevgi için

Dostun evi gönüllerdir

Gönüller yapmağa geldim. 

Başkaları kavgadan beslenebilir, arızi 
sorunları çözümsüz sorunlarmış gibi 
göstermekten büyük bir haz alabilirler. 
Başkaları AK Parti’ye vurmak, AK Parti’yi 
küçük düşürmek adına vehimler üretebi-
lir ve Türkiye’ye zarar verebilirler, onların 
siyasetten anladığı tek yol bu olabilir, ama 
bizim siyaset üslubumuz milletimizin üs-
lubudur. Özgüvenimiz tamdır, çok büyük 
bir tecrübeye ve birikime sahibiz. Durmak 
yok, aşkla, heyecanla, umutla, özgüvenle 
yola devam ediyoruz. 

Bize inanın, bize güvenin, Türkiye’nin 
geleceği için umudunuzu, heyecanınızı 
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asla kaybetmeyin. Nasıl ki 4.5 yıldır Tür-
kiye ekonomisi canlanmaya başladıysa, 
güven ve istikrara kavuştuysa, herşeyden 
önemlisi milletimiz önünü görmeye baş-
ladıysa, yeni dönemde de büyük bir atılım 
gerçekleşecektir. Yarının Türkiye’si bugün 
olduğundan çok daha güzel, çok daha 
parlak olacaktır. Güzel günler göreceğiz, 
hep birlikte aydınlık ufuklara yürüyeceğiz. 
Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle 
selamlıyorum.
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Sevgili kardeşlerim… Besni’ye, Çelikhan’a, 
Gerger’e Gölbaşı’ya,  Kahta’ya, Samsat’a, 
Sincik’e, Tut’a; tüm Adıyamanlı kardeşleri-
me sevgiler, selamlar sunuyorum. Bu güzel 
günde bir kere daha sizlerle beraber olma-
nın, sizlerle halleşme imkanı bulmanın 
mutluluğu içindeyim. 

22 Temmuz’da milli iradeye gidiyoruz, 
sandığa gidiyoruz, aziz milletimize gidiyo-
ruz. AK Parti milletin partisidir, AK Parti 

milletin iktidarıdır. AK Partinin mayasını 
millet atmıştır. AK Partinin hamurunu 
millet yoğurmuştur. AK Partinin kumaşını 
millet dokumuştur. Yeter söz milletin diye 
çıktığımız bu yolda, bugün “Yeter karar 
milletindir” diyerek seçime gidiyoruz. Pu-
sula sizin elinizdedir, direksiyon sizin eli-
nizdedir, mühür sizin elinizdedir. Eminim 
ki milletimiz “güven ve istikrar” diyecektir, 
“Durmak Yok, Yola Devam” diyecektir. 

AK Parti İl Mitingi

Adıyaman | 24 Haziran 2007
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Sizlerden rica ediyorum; AK Parti’nin ikti-
dara geldiği günün bir gün öncesini şöyle 
bir hatırlayın. Türkiye bir krizin girdabı-
na kapılmış dibe doğru çöküyordu. Her 
alanda iflasın eşiğine gelmiş bir ekonomi, 
memuruna verecek maaş için para bu-
lamayan bir hazine, kapanan kepenkler, 
sokağa atılan binlerce çalışan. Allah için 
söyleyin, tablo bu değil miydi? Memleket 
hızla felakete sürükleniyor, ama o günün 
siyasetçileri kavgadan başka bir şey ürete-
miyordu. Her parçası ayrı bir tarafa çeken 
yamalı bohça gibi koalisyon hükümetleri, 
bırakın acil problemlere çözüm üretmeyi 
birbirine selam vermiyordu. Haftalar ge-
çiyor, ama hükümet Bakanlar Kurulu’nu 
bile toplayamıyordu. Suistimaller almış 
başını gitmiş, bu milletin parasına hırsız, 
arsız musallat olmuştu. Bu büyük ülke, 
birçok medeniyetler kurmuş bu büyük 
millet, bu kifayetsiz hükümetler elinde ız-
dırap çekiyordu. Çocuklarımız gelecekten 
umudu kesmiş, kurtuluşu başka ülkelere 
iltica etmekte arar olmuşlardı. 

Allah’a şükürler olsun, bugün Türkiye 
silkinip külleri üzerinden yeniden diril-
miştir. Bunu 3 Kasım 2002’de sandığı at-
tığınız değişim oylarıyla sizler başardınız. 
Bunu başaran sizlersiniz, milletimizdir. 3 
Kasım 2002’de yüce milletimiz oylarıyla 
bu kötü gidişe “dur” demekle kalmadı, de-
ğişime oy vererek, büyümeye oy vererek, 
istikrara oy vererek geleceğin yol harita-
sını da çizdi. Aradan beş yıla yakın bir za-
man geçti. Bugün Adıyaman meydanında 
karanlıklardan, krizlerden, sıkıntılardan 
değil, kalkınmadan, yatırımlardan, hiz-
metlerden, güven ve istikrardan bahsedi-

yoruz. Peki nasıl oldu bu iş? Milletimizle 
birlikte yakaladığımız duygu birliğiyle 
oldu, ortak bir duyguda buluşmakla oldu, 
lüzumsuz kavgayı gürültüyü bir yana 
bırakıp ileriye bakmakla oldu. Nasıl 
oldu? Bu ülkenin gelişmesine engel olan, 
bacaklarımıza pranga olan, sırtımıza ağır-
lık olan koalisyon düğümlerinin çözül-
mesiyle, oyların yerini bulmasıyla oldu. 
Nasıl oldu? İyi yönetimle oldu, disiplinli 
yönetimle oldu, değişim cesaretiyle oldu, 
dünyaya açılmakla oldu, özgüvenle oldu, 
istikrarla oldu. 

İstikrar ve değişim ruhu son dört buçuk 
yılın özeti, bütün kilitleri açan iki anahta-
rıdır. Peki yolumuz buraya kadar mıydı? 
Bundan sonra Türkiye daha da ileri hedef-
lere mi koşacak, yerinde mi sayacak, yok-
sa o eski karanlıklara, istikrarsızlıklara, 
kendi kendini tüketen koalisyonlara mı 
dönecek? İşte sizler 22 Temmuz’da san-
dıklarda bu sorunun cevabını vereceksi-
niz? Eminim ki “Durmak Yok Yola Devam” 
diyeceksiniz. 

Bir tarafta geçen beş yıla yakın zaman 
iç inde  s iz ler in  büyük desteğiniz le 
Türkiye’yi krizlerden, girdaplardan, fela-
ketlerden çıkarıp dünyanın gıpta ettiği bir 
büyüme çizgisine sokan AK Parti var. Di-
ğer tarafta ne var? Orada geçmişten gayet 
iyi tanıdığınız, Türkiye’nin son on yılda, 
yirmi yılda yaşadığı sıkıntılı dönemlerin-
de aşağı yukarı bugün söylemekte olduk-
larını söyleyenler var. Bir yanda bugün 
var, gelecek var, diğer tarafta geçmiş var. 
Bir tarafta değişen, büyüyen, kalkınan, 
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aydınlık ufuklara yürüyen bir Türkiye 
var, diğer tarafta yine koalisyon hesabı ya-
panlar var. Bir tarafta gözünü dünyaya çe-
virenler var, bir yanda Türkiye’yi her gün 
biraz daha içine kapatmaya çalışanlar 
var. Bir yanda gücünü millet iradesinden 
alanlar var, diğer yanda milletin verdiği 
oyu hafife alanlar, tartışmaya açanlar var. 
Şimdi karar sizin, yakında sandık önü-
nüze gelecek. Türkiye’nin bir kere daha 
koalisyon batağına sürüklenmesine izin 
verecek misiniz? Muasır medeniyet sevi-
yesinin ötelerine doğru koşar adım ilerle-
yen bu büyük ülkenin hızının kesilmesine 
izin verecek misiniz? Türkiye’yi millet 
oyuna itibarı olmayan, demokrasiye say-
gısı olmayan, Türkiye’ye inanmayanlara 
teslim edecek misiniz?

Ben inanıyorum ki sizler asla bu tuzağa 
düşmeyecek, bu oyuna gelmeyeceksi-
niz. Aksine Türkiye’ye güvenmeyen, 
Türkiye’nin geleceğine inanmayanlara 
sandıkta dersini verecek, geçmiştekileri 
nasıl getirmişseniz bunları da aynı şekil-
de hizaya getireceksiniz. Bizim bu ülke-
nin geleceği dendi mi yüreğimiz titriyor. 
Bizim bu ülkeye sevdamızı, bu millete 
hizmet aşkımızı en iyi sizler biliyorsunuz. 
Nereden biliyorsunuz? Kendinizden bili-
yorsunuz, çünkü bizim gönlümüzden ge-
çen sizin gönlünüzden geçendir. AK Parti 
sizin umutlarınızdan, beklentilerinizden, 
sizin ideallerinizden doğdu. İnşallah bu 
millet rotasından da asla şaşmayacağız. 
Milletimizin iradesi neyi gösteriyorsa, bi-
zim tek istikametimiz odur. Allah bizi bu 
milletin yolundan ayırmasın. 

Adıyaman yıllardan beri üniversite 
bekliyordu, 2006 yılında Adıyaman 
Üniversitesi’ni açtık, bu bizim için bir gu-
rur vesilesidir. Hükümetimiz döneminde 
Adıyaman’a tam 693 derslik, 4 lise, 2 ana-
dolu lisesi, 1 fen lisesi, 2 çok programlı lise 
yaptık. Adıyaman’daki okullara tam 4 bin 
700 yeni bilgisayar gönderdik. Adıyaman 
genelinde 60 bin 200 öğrencimize Şartlı 
Nakit Transferi çerçevesinde eğitim yardı-
mı yaptık. Haydi Kızlar Okula kampanyası 
ile 2 bin 890 çocuğumuzu okula kazan-
dırdık. Eğitime yaptığımız yatırımları bu 
ülkenin yarınlarına yapmış oluyoruz, bu 
çok önemlidir, çok hayatidir. 

Sağlık yatırımları da yine hükümet 
olarak üzerinde hassasiyetle durduğu-
muz yatırımlardır. Bakınız, bizden önce 
Adıyaman’da 166 uzman hekim vardı, 
bugün 207 uzman hekim var. Bizden 
önce koca Adıyaman’da 1 tane 112 acil 
istasyonu vardı, biz bunu 10’a çıkardık. 2 
tane 112 acil ambulansı vardı, o rakamı 
da 11’e yükselttik. Kahta Devlet Hastanesi 
ek binası, Merkez Devlet Hastanesi ek bi-
nası, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları 
Hastanesi ek binası, 30 Yataklı Tut Devlet 
Hastanesi olmak üzere 4 hastane ile 6 sağ-
lık ocağını hizmete kazandırdık. Gölbaşı 
Devlet Hastanesi ek bina inşaatı da hızla 
devam ediyor. Başka ne yaptık? Gölbaşı 
Adalet Sarayı’nı yaptık, bugün de hayırlı-
sıyla hizmete açıyoruz. TOKİ aracılığıyla 7 
ayrı projeyle toplam 1656 adet konut uy-
gulaması başlattık. Doğalgaz geldi biliyor-
sunuz, eli kulağında, çok yakında dağıtımı 
da başlıyor. Sadece Adıyaman’ın merkezi 
değil, inşallah Kahta, Besni ve Gölbaşı gibi 
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büyük ilçeler de bu imkandan yararlana-
bilecek. Biz size ne dediysek arkasında 
duruyoruz, ne söz verdiysek tek tek o söz-
lerimizi tutuyoruz. 

Bakınız sadece yolu olmayan, suyu olma-
yan köy kalmasın diye KÖYDES projeleri 
kapsamında Adıyaman’a ayırdığımız öde-
nek 58 milyon YTL civarındadır. 2002 yılı 
sonuna kadar 32 kilometre bölünmüş yol 
yapılmışken, biz hükümet olarak toplam 
98 kilometre bölünmüş yol yaparak, yani 
bizden önce yapılanın üç katını yaparak 
hizmetinize sunduk. Besni ve Gölbaşı 
Organize Sanayi Bölgelerini tamamladık, 
yakında Kahta da bunlara eklenecek. Yine 
Gölbaşı küçük sanayi sitesini bitirdik, 
Besni küçük sanayi sitesi de bitmek üzere. 
Teşvik Kanunu uygulamaları neticesinde 
Adıyaman’da kayıtlı çalışan sayısı iki ka-
tına çıkmıştır. Biliyorsunuz havaalanınız 
atıl bir vaziyette idi, biz ona da el attık, 
bugün uçak seferleri düzenli yapılıyor. 
Nemrut Dağı Milli Parkı’nda çok önemli 
iyileştirmeler yaptık, inşallah burası Türk 
turizminin gözbebeklerinden biri olacak. 
Harabe durumundaki birçok vakıf eserini 
tamir ederek, restore ederek ayağa kal-
dırdık, bunlardan biri de Besni Kurşunlu 
Camii’dir. Bunlar hep daha kalkınmış bir 
Adıyaman için, daha gelişmiş bir Adıya-
man için, sizlerin rahatlığınız için. 

Adıyaman’da 2002 yılında 31.6 milyon 
YTL toplam tarımsal destek verilmiş iken, 
2007 yılında 66 milyon YTL destek verildi. 
İktidarımız döneminde çiftçilerimize ve-
rilen toplam tarımsal destekler 2 kat arttı. 

İktidarımız süresince Adıyamanlı çiftçile-
rimize 20 milyon YTL mazot desteği, 8.1 
milyon YTL kimyevi gübre desteği verdik. 
Adıyaman’da 2002 yılında 2.5 Milyon YTL 
prim desteği verilmiş iken, 2007 yılında 
bu destek miktarını 13 kat arttırarak 31.7 
milyon YTL’ye çıkardık. 2002 yılında 84 
bin YTL olan hayvancılık desteklerini 20 
kat arttırarak 1.7 milyon YTL’ye yükselt-
tik. Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerine 
verilen destekler 1999-2002 döneminde 1 
milyon YTL iken, 2003-2007 döneminde 
5.9 milyon YTL’ye çıkarıldı. Kooperatif 
destekleri 6 kat arttı. Kırsal Kalkınma 
Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi 
kapsamında 2006 yılında 2.1 milyon YTL 
tutarında 12 proje desteklendi. 2007 yı-
lında ise proje müracaatları devam ediyor. 
Çiftçilerimize 2002 yılında 2 milyon YTL 
kredi kullandırılmış iken, 2006 yılında 
29.1 milyon YTL kredi kullandırıldı. 3 bin 
395 çiftçimizin 4.6 milyon YTL tutarında 
borcu silindi. Adıyaman’da dönemimizde 
dane mısır üretimi 5.5 kat arttı. 

Güneş balçıkla sıvanmaz, işte Adıyaman’ın 
nereden nereye geldiği ortada. Karalama 
kampanyalarıyla, attıkları çamurlarla, 
ucuz siyasi entrikalarla bizim sizlerle ara-
mızı bozabileceklerini, muhabbetimizi 
azaltabileceklerini zannediyorlar. Bunun 
adı gaflettir, aymazlıktır. Bu millet onla-
rı TBMM’ne kendilerini temsil etsinler 
diye gönderiyor, onlar Türkiye için en 
hayati kararların alınacağı zamanlarda 
Meclis’ten kaçıyorlar. Bu yaptıkları millet 
oyuna ihanettir, milletin verdiği emanete 
hıyanettir. Bu millet yaptıklarının hesabını 
sormayacak zannediyorlar. Gelip Adıya-
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man meydanında kürsüye çıktıklarında 
neden demokrasiden yan çizdiklerini on-
lara soracak mısınız? Neden milletten al-
dıkları vekaletin gereğini yapmadıklarını 
onlara soracak mısınız? Elbet soracaksınız, 
22 Temmuz’da karnelerini de önlerine 
koyacaksınız. Bunların muhalefetteyken 
hal ve gidişleri böyle sıfırsa, iktidar olunca 
ne olur, onu da elbet sizler en iyi şekilde 
takdir edeceksiniz. 

Bakınız, biz sizlerden aldığı emaneti beş 
yıla yakın bir zaman boyunca bihakkın 
taşımış olmanın onuruyla başımız dik, 
alnımız açık karşınızdayız. Bu milleti 
hayal kırıklığına uğratmadığımız için 
Allah’a şükrediyoruz. Tek bir kalemde 
bile ülkemizi devraldığımız tablodan 
daha kötü bir noktaya taşımadığımız 
için Allah’a şükrediyoruz. İnşallah 22 
Temmuz’da oylarınızı zayi etmeyecek yine 
AK Parti’de toplayacaksınız. İnşallah 22 
Temmuz’da en gür millet sesiyle “Durmak 
Yok, Yola Devam” diyeceksiniz. İnşallah 
22 Temmuz’da hep birlikte Türkiye için 
ikinci değişim dönemini başlatacağız. Yap-
tıklarımızdan daha iyilerini yapmak için 
aynı aşk ve şevkle yola devam diyeceğiz. 
Ankara’yı, İstanbul’u, İzmir’i de yüksel-
teceğiz; Adıyaman’ı, Diyarbakır’ı, Ağrı’yı, 
Trabzon’u, Sivas’ı, Tekirdağ’ı, Aydın’ı, 
Mersin’i de yükselteceğiz. 

Şu 5 yıla yakın zamanda Adıyaman’da 
neler değişti, siz çok iyi biliyorsunuz. Ye-
ter mi? Yetmez, dahası olacak, inşallah 22 
Temmuz’da yetkiyi sizden alıp Adıyaman’ı 
Güneydoğunun, GAP’ın, turizmin yıldızla-

rından biri yapacağız. Yaptıklarımız yapa-
caklarımızın teminatıdır, biz sizi asla hayal 
kırıklığına uğratmadık, uğratmayacağız. 
Elele, gönül gönüle hayalini kurduğumuz 
o aydınlık günlere doğru adım adım iler-
leyeceğiz. Aşık Veysel “Uzun ince bir 
yoldayım, gidiyorum gündüz gece” diyor 
ya, bizim yolumuz da öyle uzun ince bir 
yoldur. Millet olarak birbirimize inanarak, 
birbirimize dayanarak, birbirimize güve-
nerek ve Türkiye sevdasını kalbimizden 
hiç eksik etmeden yürüyeceğiz. 

İnanıyorum ki 22 Temmuz’da sizler Türki-
ye için en hayırlı kararı vereceksiniz. San-
dık sizin, irade sizin, karar sizin. Türkiye’yi 
aydınlık ufuklara taşıyan güzergahı değiş-
tirmeyeceğinizden eminim. Bize inanaca-
ğınızdan, bize güveneceğinizden eminim. 
Zira, bizim Meclis’teki gücümüz, sizin 
gücünüzdür; biz bu gücü sizden aldık. Bize 
güç vermeye devam ettiğiniz sürece, kriz 
tacirlerine pabuç bırakmayacağız, sizin 
hukukunuzu sonuna kadar koruyacağız. 
Hiç kimse demokrasiyi halktan, cumhu-
riyeti cumhurdan esirgeyemez. Demok-
rasinin de, cumhuriyetin de temeli milli 
iradedir. 

Değerli kardeşlerim…

Gün, birlik ve beraberlik günüdür. Birli-
ğimize, kardeşliğimize, muhabbetimize 
gölge düşürmeye, huzurumuzu, selameti-
mizi sabote etmeye çalışanlara asla fırsat 
vermemeli, bugün her zamankinden daha 
çok birbirimizle kenetlenmeliyiz. Biz bu 
aziz milleti seviyoruz, bu güzel ülkeyi se-
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viyoruz, bu vatanı, bu bayrağı aynı hisle 
bağrımıza basıyoruz. Biz sizi seviyoruz, biz 
size güveniyoruz. Siz de bize güvenin. Gü-
nünüz kutlu, geleceğiniz aydınlık olsun. 
Durmak Yok, Yola Devam! Durmak Yok, 
Hizmete Devam! Sağolun, varolun; Allah’a 
emanet olun.
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Değerli Diyarbakırlılar, sevgili kardeş-
lerim… Hepinizi en kalbi duygularımla 
selamlıyorum. Bismil’i, Çermik’i, Çınar’ı, 
Çüngüş’ü, Dicle’yi, Eğil’i, Ergani’yi, Hani’yi, 
Kocaköy’ü, Kulp’u, Lice’yi, Silvan’ı bütün 
köyleriyle, bütün insanlarıyla birlikte yü-
rekten selamlıyorum. 

Türkiye’yi daha güçlü bir demokrasiye, 
ülkemizi daha sağlam bir hukuk devletine 

kavuşturmak için büyük çabalar gösterdik 
ve tarihi sonuçlar aldık. Şimdi ülkemi-
zi çok daha ileri götürmek için yeni bir 
dönemin başındayız. Yeni dönemde AK 
Parti iktidarıyla Türkiye’nin demokratik 
yürüyüşü, ülkemizin kalkınması ve büyü-
mesi devam edecek. Kardeşliğimiz daha 
çok derinleşecek, hukukumuz daha büyük 
güvencelere kavuşacak, devlet ile vatandaş 
ilişkileri daha sağlam temellere oturacak. 

AK Parti İl Mitingi

Diyarbakır | 24 Haziran 2007
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Bizim iktidarımızda devletin gücü ile 
toplumun gücü birbirini tamamlayacak 
şekilde arttı, ülkemiz bütün şehirleriyle, 
bütün köyleriyle birlikte güçlendi. Adalet 
ve kalkınma için, demokrasi ve hukuk 
için ne kadar zor bir mücadele verdiğimizi 
gördünüz. Ekonomik başarılarımızı ülke-
mizin demokratik istikrarına yaptığımız 
hizmetlerle elde ettik. 

Ülkemizi bir bütün olarak kucakladık ve 
70 milyon insanımızın itibarı için tarihin 
en büyük yatırımlarını yaptık. Bize göre 
en büyük yatırım demokrasiye ve hukuka 
yapılan yatırımdı. Vatandaş ile devletin 
yüzleştiği alanlardaki yaraları sarmak, ek-
siklerimizi gidermek için eğitimi, sağlığı, 
adaleti ve emniyeti en büyük öncelikleri-
miz olarak belirledik. Ve bu alanlarda tari-
hi sonuçlar aldık. Büyük mesafeler katet-
tik ama daha yapacak çok işimiz var. Hem 
Diyarbakır için hem de 81 vilayetimiz için 
daha yapacak çok işimiz var. 

Değerli kardeşlerim…

Bize göre, milletimizin tek bir gündemi 
var. Milletimiz, adalet ve kalkınma isti-
yor, değişim istiyor, demokratik istikrar 
ve güven istiyor. Çözümsüzlükten değil 
çözümden yana olduğunu her vesileyle 
söylüyor. Seçimden seçime maske takanla-
rı değil, bütün millete, bütün ülkeye aynı 
gözle bakan yöneticiler istiyor. Gördünüz, 
demokrasiye tuzak kuranların, milletin 
huzuruna kast edenlerin hepsi mahcup 
oldu. Bundan sonra da bu çıkmaz yollara 
tevessül edenler mahcup olacaklar. Adalet 
terazisine taş koyanlar milletin gönlüne gi-

remeyecek. Gerilim siyaseti, kavga siyase-
ti, ayrımcı siyaset bugüne kadar kimsenin 
ekmeğini büyütmedi, kimsenin derdine 
derman olmadı. Oysa bu millet, Ergani’den 
Keşan’a, Bismil’den Üsküdar’a, Lice’den 
Çankaya’ya, aynı millettir ve aynı şeyleri 
istiyor. Adalet… Adalet… Adalet!

Sevgili kardeşlerim…

Bu seçim Türkiye için yeni bir imkan 
sunuyor. Millete güvenmeyenler, millete 
yukarıdan bakanlar bu seçimde bir yaprak 
dökümü yaşayacaklar. Doğru istikamette 
olanlar, hesaplarını düzgün tutanlar, mil-
letin emanetini sadakatle taşıyanlar kaza-
nacak. Evet, millete efendilik iddiasında 
olanlar değil, millete hizmet edenler ka-
zanacak. İnanıyorum ki, Diyarbakır da bu 
seçimde kendinden bekleneni yapacak ve 
demokratik istikrardan yana net bir tavır 
koyacaktır. 

Biz, AK Parti olarak bütün tercihlerimizle 
milletten yana olduk. Milletin hukukunu 
esas alan bir siyaset ortaya koyduk ve deği-
şimin öncüsü olduk. Vatandaş ile devletin 
yüz yüze geldiği hastane kapısında, okul 
kapısında, vergi dairesi kapısında vatan-
daşımıza ne kadar itibar kazandırdığımızı 
iyi biliyoruz. İçe kapanmacı partilerin 
ne kadar küçük düşündüğü, Türkiye’yi 
küçük düşürmeye ve içine kapanmaya 
mahkum etmek istedikleri bu süreçte gün 
gibi ortaya çıktı. Onlar, 70 milyon vatanda-
şımızı aynı düşünemeyecek kadar küçük 
düşünüyorlar. Türkiye’nin 81 vilayetine, 
Türkiye’nin ilçelerine, Türkiye’nin köyleri-
ne giden hiçbir hizmet onları ilgilendirmi-
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yor. Ya bölge siyaseti, ya zümre siyaseti, ya 
kabile siyaseti ya da hizip siyaseti yapıyor-
lar. Siyasetin vesayet altına girmesinden 
medet umuyorlar. Demokrasinin kesintiye 
uğramasından çare umuyorlar. Millet için 
adalet değil, kendileri için imtiyaz istiyor-
lar. Işığın önünde duruyorlar ve sadece 
kendi gölgelerini büyütüyorlar. 

Dikkat edin, kim milletin yaşama biçimini 
tahkir ediyor, kim maske takıyor, demok-
rasiye gölge düştüğünde kim seviniyor? 
Türkiye artık, gölgeli demokrasi istemiyor. 
Türkiye’nin temel sorunları çözüm yoluna 
girmiştir. Çözüm, devlet ile milletin aynı 
istikamete bakmasıdır. Bu millet bin yıl 
kardeşliği, adaleti, merhameti sadece ken-
di toplumunda yaşamadı bütün dünyaya 
öğretti. Öyleyse kimse Anadolu insanının 
değerleriyle kavgaya girişmesin. Bu mil-
letin basiretini, vakarını, ruh köklerini 
bilmeyenler bu milletin gönlünde taht ku-
ramaz. Kendileri bağımsız olmayanlar bu 
milleti temsil edemez. 

Sevgili kardeşlerim…

Sular yokuşa akıtılamaz ve Türkiye’nin 
demokrasiyle birlikte büyümesi durduru-
lamaz. Bu millet seçkinci ideolojik parti-
lere, halka yukarıdan bakan siyasetçilere, 
halkın yaşama üslubunu hor gören siyaset-
çilere tenezzül etmez. Adalet ve özgürlük 
talebinin sahibi toplumdur ve toplum bu 
talepten bir tek geri adım atmayacaktır. 22 
Temmuz’daki iktidarımız çok daha güçlü 
bir iktidar olacaktır. Çünkü biz 70 milyon 
vatandaşımızla ittifak etmiş, 70 milyonun 
gönlünü kazanmayı yegane gaye edinmiş 

bir partiyiz. Çünkü biz Adalet ve Kalkın-
ma Partisiyiz. Hiçbir ayrım yapmadan 
toplumun bütün kesimlerinin taleplerini 
temsil ediyoruz. Ergani’nin kaderi ile 
Yerköy’ün kaderi birdir. Silvan’ın kaderi 
ile Sürmene’nin kaderi birdir. Biz kavim 
asabiyetinden Allah’a sığınırız. İnancımız, 
mukaddes değerlerimiz kavim asabiyetini 
cahiliye geleneği sayar ve reddeder. Bu ül-
kenin çocuklarına kimse gurbet duygusu 
yaşatamaz. Dünyanın neresinde olursak 
olalım sılamız, hasretimiz, vatanımız, 
bayrağımız tektir. Hukuk dışına kaçanlar 
hukukun üstünlüğünü sağlayamaz. 

Türkiye o kayıp yıllara, o kavgalı yıllara 
dönmesin artık. Hepimiz ağız tadıyla onur-
lu bir ülkenin vatandaşları olduğumuzu 
yürekten hissedelim artık. Bunun için 
diyoruz ki; bizim siyasetimiz birlik siyase-
tidir, milletimize güven siyasetidir, 70 mil-
yon insanımızı kardeş bilme siyasetidir. 
Biz ne aldatan olacağız, ne aldanan olaca-
ğız. Siyasetten tek bir arzumuz var: Gönül 
kazanmak. Evet, sadece gönül kazanmak 
istiyoruz. Kimsenin gönlünü kırmadan 
ülkemizi refaha, huzura kavuşturmak is-
tiyoruz. Başkaları bizim gönlümüzü kırsa 
da, biz sadece gönül kazanmak, halkımızın 
rızasını kazanmak istiyoruz. Bizim mesle-
ğimiz, meşrebimiz, yolumuz aşk ve merha-
met kılavuzu Yunus Emre’nin yoludur. 

Ben gelmedim kavga için

Benim işim sevgi için

Dostun evi gönüllerdir

Gönüller yapmağa geldim.
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Başkaları kavgadan beslenebilir, arızi so-
runları çözümsüz hale getirerek büyük 
bir haz alabilirler. Başkaları AK Parti’ye 
vurmak, AK Parti’yi küçük düşürmek 
adına vehimler üretebilir, ülkeye zarar ve-
rebilirler, onlar başka yol bilmiyorlar. Ama 
bizim siyaset üslubumuz milletimizin üs-
lubudur. Bütün yüreğimizle “Gelin canlar 
bir olalım” diyoruz. Bütün kalbimizle bu 
ülkenin velilerinin sesine kulak verelim ve 
birlikte diyelim ki: “Bir olalım, diri olalım, 
iri olalım.” Şiddetin yaktığı ocaklar yeter. 
Yoksulluğun söndürdüğü ocaklar yeter. 
Bu bereketli topraklar hepimize yeter. 
Dicle kadar, Sakarya kadar, Fırat kadar, Kı-
zılırmak kadar, Aras kadar, Yeşilırmak ka-
dar bu bereketli topraklarda omuz omuza 
verelim. Bu devlet, bu istiklal, bu ay yıldızlı 
bayrak, bu Cumhuriyet bizim. 

Çözemeyeceğimiz hiçbir sorunumuz yok. 
İşsizlik bir sorun ama bu sorunu çözmek 
bizim için artık iş değil. Yeter ki, beraber 
yürüyelim. Yeter ki, Türkiye kadar büyük 
düşünelim. Yeter ki, adalet talebimizi 
kimsenin hukukunu çiğnemeden dile ge-
tirelim. Bu millet horon teperken, halay 
çekerken, zeybek oynarken omuz omuza, 
kol kola birbirine sımsıkı sarılmıştır. Bun-
dan sonra da Diyarbakır surlarının, Top-
kapı surlarının burçları gibi; Karadeniz’in, 
Toros’un sıradağları gibi omuz omuza 
olmaya devam edecektir. Bu burçlar, bu 
dağlar nasıl ki bin yıldır hiçbir depreme, 
hiçbir afete teslim olmadıysa, bu millet de 
hiçbir sosyal afete teslim olmayacaktır. 

Vatandaş ile devletin ilişkilerini nereden 
nereye getirdik ve Diyarbakır’a neler ka-

zandırdık: Önceliğimiz eğitimdir, sağlık-
tır, adalettir, emniyettir. Vatandaş odaklı, 
sosyal hukuk devletini eksiksiz işletmek 
en büyük hedefimiz oldu. Diyarbakır’da 
eğitim hizmetlerine çok özel bir önem ver-
dik. 4.5 yıllık dönemde Diyarbakır’a 1500 
derslik kazandırdık. Yıl sonuna kadar da 
500 derslik daha hizmete girecek. Tam 25 
bin kız çocuğumuzu, “haydi kızlar okula 
kampanyasıyla” okula kazandırdık. 211 
bin öğrenciye her ay şartlı nakit yardımı 
yapıyoruz. 

Şu anda Diyarbakır’ın bütün ilçelerin-
de 112-acil servis hizmeti bulunmakta. 
2003 öncesi sadece merkezde bir 112-acil 
servisi mevcutken biz, diğer 13 ilçenin 
tamamında 112-acil servis istasyonlarını 
hizmete soktuk. AK Parti iktidarına kadar, 
Diyarbakır’ın hiçbir ilçesinde diş sağlığı 
ünitesi yoktu. Bugün her ilçemize bir diş 
sağlığı merkezi kazandırdık. Bismil, Silvan 
ve Ergani’de ilk kez diyaliz üniteleri açtık. 
Bölgede bir ilk olan Uçucu Madde Bağım-
lıları Rehabilitasyon Merkezi (UMATEM)’i 
bugün hizmete açıyoruz. 4 ilçemizde 4 
yeni hastane, 29 sağlık ocağı, 59 sağlık 
evi hizmete açtık. 145 olan uzman hekim 
vardı, bugün 306 uzman hekim hizmet 
veriyor. 1156 ebe hemşire sayısını 1717’ye 
çıkardık. Ayrıca bu ay, 720 ebe hemşirenin 
daha Diyarbakır’a tayinini yaptık. 

Cumhuriyet tarihinin en büyük kırsal kal-
kınma, köy kalkınması projesini biz yap-
tık: KÖYDES. Biz iktidara gelmeden önce 
Diyarbakır’da sadece 65 köy ve 90 mezra-
da içme suyu vardı. Bu manzara kabul edi-
lemez dedik. 4 yılda tam 1170 köy ve mez-
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raya şebekeli, temiz içme suyu ulaştırdık. 
Şimdi 130 köy ve mezramız kaldı. Bunlar 
da ya kaynağı bulunmayan, ya da araların-
da ihtilaf bulunan yerleşim birimleri. En 
kısa onları da içme suyuna kavuşturacağız. 
AK Parti iktidarında Diyarbakır’da ula-
şılamayan köy kalmadı. Diyarbakır’da 4 
bin kilometre stabilize yol yaptık. Toplam 
yol ağını 5 bin 500 kilometreye çıkardık. 
Tam 700 kilometre köy yolunu asfaltladık. 
2003’e kadar Diyarbakır’da asfaltlanan 
yol uzunluğu 700 kilometre idi. Biz, bir 
700 kilometreyi daha, sadece 4 yıl içinde 
Diyarbakır’a kazandırdık. Diyarbakır’ın 
çevre illerle bağlantısını kurmak için bö-
lünmüş yol çalışmalarımız devam ediyor. 
Şu ana kadar 130 kilometre bölünmüş 
yolu tamamladık. Diyarbakır’ın bölünmüş 
yol uzunluğu, 2003 yılına kadar sadece 20 
kilometre idi. Biz, 4 yılda buna tam 130 
kilometre ekledik. Yıl sonuna kadar 90 
kilometreyi daha tamamlamış olacağız. 
Böylece Diyarbakır’ın Elazığ ile, Şanlıurfa 
ile, Batman ile, Mardin ile bağlantıları, em-
niyetli, rahat yollarla sağlanacak. 

TOKİ tarafından 400 yataklı Araştırma 
Hastanesi’nin inşaatını bu yıl başlattık 
ve yüzde 50’si tamamlandı. 300 yataklı 
Kadın Doğum Hastanesi’nin yapımı da de-
vam ediyor. İşin yüzde 70’i tamamlanmış 
durumda. Türkiye’de ilk defa bölge hava 
ambulansı Diyarbakır’da hizmete girecek. 
Bunun da ihalesini bitirmiş durumdayız. 
Sağlık hizmetini vatandaşın ayağına gö-
türmek için Diyarbakır’ın bütün ilçelerin-
de mobil sağlık ekipleri oluşturduk. Bu 
ekiplerimiz köyleri periyodik olarak do-
laşıyorlar. Diyarbakır’da bütün yeşil kart 

hizmetlerini artık tek bürodan bilgisayar 
aracılığı ile veriyoruz. Artık vatandaş kapı 
kapı dolaşmıyor. 

Bil iyorsunuz,  Tarım Bakanımız Di-
yarbakırlı kardeşim Mehdi Eker Bey. 
Diyarbakır’da 2002 yılında üreticiye 82 
milyon YTL. Tarımsal destek ödenmişken 
2007 yılında bu desteği 208 milyon YTL. 
’ye çıkardık. Yani tarıma desteği tam iki 
buçuk kat artırdık. Bunun yanında üre-
ticiye ödenen primi 17.5 kat; hayvancılık 
desteklerini tam 123 kat, tarımsal kalkın-
ma kooperatiflerine verilen desteği 37 kat 
artırdık. Tarım-sanayi entegrasyonunu 
sağlamak ve istihdam oluşturmak ama-
cıyla yüzde 50 hibe destekli 313 kırsal 
kalkınma projesini destekledik. Bu proje-
ler, 2 bin 400 kişiye iş imkanı oluşturacak. 
Diyarbakır’ın sebze ihtiyacının önemli bir 
kısmını karşılayan Hevsel bahçeleri kana-
lizasyon suyu ile sulanıyordu. Diyarbakır 
bu sebeple bulaşıcı hastalıklarda oran 
itibariyle Türkiye genelinde ilk sıralarda 
yer alıyordu. Bu sorunun üzerine gittik 
ve Allah’ın izniyle çözüme kavuşturduk. 
Şimdi bu bahçeler, 11 kilometre mesafe-
den kapalı sistemle su getirilerek temiz 
sulama suyuna kavuşturuldu. Yıllardır 
Diyarbakır’ın içinde kangrene dönüşmüş 
bu sorun bizim dönemimizde kaldırıldı. 

Yüzlerce kişiye istihdam sağlayacak 
Türkiye’nin ilk Organize Hayvancılık Böl-
gelerinden birisi Diyarbakır’da yapılıyor. 
2007 yılı yatırım programına aldık ve 30 
Haziran’da temeli atıyoruz. Yine ulusal 
yarışlar için hipodromun temelini de 15 
gün içerisinde atıyoruz. Özelleştirme kap-
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samındaki Diyarbakır Et Balık Kombinası 
Tarım Bakanlığı’na bağlayarak rehabilite 
ettik. 2002 yılında Diyarbakır’da, 3 milyon 
YTL tutarında tarımsal kredi kullandırıl-
mıştı. Biz, önce kredi faizlerini düşürdük. 
Faizleri yüzde 7-13 aralığına çektik. 2006 
yılında, tarımsal kredi miktarı 10 kat ar-
tış gösterdi ve 29.2 milyon YTL’ye ulaştı. 
Diyarbakır’da 3 bin 100 kişinin borcu ye-
niden yapılandırıldı. 

Toplu Konut İdaremiz Türkiye gene-
linde olduğu gibi, Diyarbakır’da da çok 
başarılı bir performans sergilemiş, tam 
2 bin 800 konutu tamamlayarak hak 
sahiplerine teslim etmiştir. 3 bin 100 ko-
nutun inşaatı merkez, Lice ve Ergani’de 
devam ediyor. Yine TOKİ, 1 lise, 1 sağlık 
ocağını tamamlayarak hizmete sundu. 2 
ilköğretim okulunun yapımı da devam 
ediyor. Diyarbakır’da yoksullukla müca-
deleye tam destek verdik. Her yıl 75 bin 
aileye 60 bin ton kömür dağıtımı yaptık. 
Türkiye’de ilk defa iş edindirme projesi 
bu yıl Diyarbakır’da uygulanmaya girdi. 
Yine terörden zarar gören 11 bin civarında 
ailemize 96 milyon YTL (eski rakamla 96 
trilyon lira) ödeme yaptık. 

2002’de Diyarbakır ’dan İstanbul ve 
Ankara’ya olmak üzere sadece iki se-
fer vardı. Şu anda, Diyarbakır ’dan 5 
havayolu şirketi 11 sefer gerçekleşti-
riyor. Diyarbakır’dan artık Ankara ve 
İstanbul’un yanı sıra İzmir ve Antalya’ya 
uçmak mümkün hale geldi. 2002 yılında 
yolcu sayısı 185 bin iken 2006 yılındaki 
yolcu sayısı tam 845 bine çıktı. Yani 4.5 
kat arttı. Ülkemizin en değerli kültür ha-
zinelerini barındıran Diyarbakır’ın, bir 

turizm merkezi olması için de çalışmala-
rımızı yoğunlaştırdık. İçkale restorasyon 
projesini başlattık ve hızla devam ettiriyo-
ruz. İçkale’yi yepyeni çehresiyle turizmin 
hizmetine sunmuş olacağız. Diyarbakır’da 
sosyal hizmet sunan kurum sayısını 4’ten 
8’e çıkardık. 

Her ağır-özürlü vatandaşımıza bir asgari 
ücret tutarında bakım ücreti ödemeye 
başladık. Bu yıl 280 kişiye bu yardımı ulaş-
tırdık. 80 yatak kapasiteli zihinsel özürlü 
rehabilitasyon merkezini de bu yıl hizmete 
açtık. İşsizlik sorununu çözmek için yoğun 
mücadele verdik. Biz iktidara geldiğimiz-
de, Diyarbakır’da 34 bin olan SSK’lı var-
ken, bugün tam 62 bin SSK’lı var. Bakınız; 
2002 de 9 olan mermer ocağı firma sayısı 
bugün itibariyle 46’ya yükselmiştir. Teş-
vik yasamızın ardından, Diyarbakır’da 35 
fabrika faaliyete geçmiştir. 21’inin açılı-
şını daha önce ben yapmıştım. 14’ünü de 
bugün açıyoruz. 5 bin Diyarbakırlı hanım 
kardeşimize 4.5 milyon YTL tutarında 
mikro kredi desteği sağladık. 

Yine Kral Kızı ve Dicle Barajlarından sula-
nacak olan 18 bin hektar alanın toplulaş-
tırılmasına başladık ve en kısa zamanda 
bunu bitireceğiz. Bu çalışma ile de 35 bin 
kişiye istihdam fırsatı verilecektir. Biliyor-
sunuz, Diyarbakır’a doğal gazı getirdik ve 
şehir içi şebekenin dağıtımı devam ediyor. 
Yine Diyarbakır’da 2003’ten sonra ilk defa 
1. ve 2. Ortadoğu Sanayi Fuarı düzenlendi. 
Ayrıca yine ilk defa 2007 yılında 1. Orta 
Doğu Tarım Fuarı düzenlendi. 245 bin hek-
tar alanı sulayacak olan Silvan Barajı’nın 
tatbikat projesi 2006 yılında başlattık. 
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Bakın, Diyarbakır’a yönelik hizmetlerimiz 
hız kesmeyecek. Önce şu işsizlik sorununu 
çözüme kavuşturmak zorundayız. Devleti-
miz de milletimiz de üzerine düşeni yapa-
cak ve bu kördüğümü birlikte çözeceğiz. 
Diyarbakır’ın uzun yıllardır arzuladığı mo-
dern bir sivil havaalanını en kısa zamanda 
kazandıracağız. 450 bin hektar alanı sula-
yacak olan sulama projelerini önümüzde-
ki dönemde birinci öncelikli konu olarak 
ele alıyoruz. Bu hedefe ulaştığımızda işsiz-
liği kökten çözüme ulaştıracağız. İlk etapta 
150 bin hektar alanlık Kral Kızı ve Dicle 
Barajları sulama kanallarını bitirecek, 
böylece asgari 250 bin kişiye artı istihdam 
sağlayacağız. Allah’ın izniyle Diyarbakır’ın 
bütün sorunlarını çözeceğiz. 

Değerli kardeşlerim…

Gün, birlik ve beraberlik günüdür. Birli-
ğimize, kardeşliğimize, muhabbetimize 
gölge düşürmeye, huzurumuzu, selameti-
mizi sabote etmeye çalışanlara asla fırsat 
vermemeli, bugün her zamankinden daha 
çok birbirimizle kenetlenmeliyiz. Biz bu 
aziz milleti seviyoruz, bu güzel ülkeyi se-
viyoruz, bu vatanı, bu bayrağı aynı hisle 
bağrımıza basıyoruz. Biz sizi seviyoruz, biz 
size güveniyoruz. Siz de bize güvenin. Gü-
nünüz kutlu, geleceğiniz aydınlık olsun. 
Durmak Yok, Yola Devam! Durmak Yok, 
Hizmete Devam! Sağolun, varolun; Allah’a 
emanet olun.
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Sevgili Niğdeliler, sevgili gençler, saygı-
değer hanımefendiler… Sizleri en kalbi 
duygularımla selamlıyorum. Bu coşku-
nuza, bu sevincinize yürekten teşekkür 
ediyorum. Sizleri selamlarken buradan 
Altınhisar ’da ,  Çamardı’nda, Bor ’da , 
Çiftlik’te, Ulukışla’da, Koyunlu’da yaşayan 

bütün kardeşlerimi, bütün vatandaşlarımı 
yediden yetmişe sevgiyle selamlıyorum. 

Sizler hakkaniyetten ve adaletten yanası-
nız. Sizler adaletten, kalkınmadan, güven-
den ve istikrardan yanasınız. Sizler güçlü 
bir Türkiye’den, demokrasisi güçlü, eko-

AK Parti İl Mitingi

Niğde | 26 Haziran 2007
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nomisi güçlü bir Türkiye’den yanasınız. 
Kimin kalbinin sizinle olduğunu, kimin 
olmadığını da iyi biliyorsunuz. Kimin size 
uzaklardan baktığını, kimin sizi seçimden 
seçime hatırladığını da iyi biliyorsunuz. 
Çünkü sizler Türkiye’nin vicdanısınız, 
Çünkü sizler Türkiye’nin kalbisiniz, çünkü 
sizler Türkiye’nin ruhusunuz. Bu ülkede 
olup biten herşeyi yüreğinizde hissediyor-
sunuz. 

Türkiye’nin kurşun gibi ağır kriz günlerini 
unutmadınız. Unutmadınız değil mi? Enf-
lasyonun yüzde 100’lere vardığı günleri 
unutmadınız değil mi? Büyümenin eksi 
9’larda olduğu günleri unutmadınız değil 
mi? Ankara’da masa başına mahkum olan 
siyasetçileri, ülkeyi krizden krize sürük-
leyen başbakanları, bakanları, partileri 
unutmadınız. Koalisyon hükümetlerinde 
her ortağın ötekinin ayağına bastığını 
unutmadınız. Tek başına bir iktidar oldu-
ğunda, memlekete güven ve istikrarın na-
sıl geldiğini son beş yılda gördünüz. Bu se-
çime nasıl geldiğimizi de çok iyi izlediniz. 

“İki Türkiye fotoğrafı” çıkarmak istediler, 
ama başaramadılar. Türkiye’nin onurlu 
yürüyüşünü engellemek istediler, ama se-
naryoları ellerinde kaldı, mahcup oldular. 
Milletin meclisinden kaçtılar, ama sizden, 
Türk milletinden, sandıktan kaçamadılar, 
kaçamayacaklar. Türkiye’nin saatini dur-
durmak isteyenlerin, Türk milletini dün-
yanın önünde küçük düşürmek isteyen-
lerin ne çok kriz istediğini gördünüz. Tek 
yürek olmamız gereken acılar karşısında 
bile “AK Parti’yi zora sokalım” dediler ve 
bu milletin birlik ruhuna uygun bir vakar 
sergileyemediler. Siyaset eski günlere dön-
sün, kriz çıksın, kavga olsun, istikrara göl-

ge düşsün istediler. Ama oyunları bozuldu, 
planları ellerinde kaldı. Çünkü en az sizler 
kadar Türkiye’nin istiklaline, bağımsızlı-
ğına, onuruna, haysiyetine düşkün olan 
bir hükümet var. Oyunları bozuldu çünkü 
biz “bir damla şehit kanını 550 milletve-
killiğine değişmeyecek kadar bu ülkemize 
aşığız.” Bu ülkede sonuna kadar özgürce 
birlik içinde, vahdet içinde yaşayacağız. 
Bu ülkeye kasteden terör örgütleri, illegal 
çeteler yel kayadan neyi koparabilirse an-
cak onu koparabilirler. Yeter ki, kin, öfke, 
nefret yüreklerimizi istila etmesin ve kalp-
lerimizi dolduran sevgiyi boşaltmasın. 

Bu kaya gibi sağlam millet muhteşem 
tarihinde olduğu gibi bugün de yarın da; 
81 şehrinde, 70 milyon insanıyla, devle-
tiyle, kurumlarıyla, güvenlik güçleriyle, 
askeriyle, polisiyle, memuruyla, işçisiyle, 
çiftçisiyle, esnafıyla bir bütündür. Bu-
radaki kardeşlik iklimini kimsenin boz-
ması mümkün değildir. Şehit kanlarıyla 
sulanmış bu aziz topraklardaki asalet ve 
vakarımızı kimse istismar edemez. AK 
Parti bu ülkenin itibarına en ufak bir leke 
düşürmemeye and içmiştir. AK Parti’nin 
kumaşını millet dokumuştur. AK Parti’nin 
tek arzusu, milletin rızasıdır, AK Parti’nin 
tek muradı milletin gönlünü kazanmaktır. 
Gönüllerimiz bir oldukça hiçbir güç, hiçbir 
kudret Türkiye’ye zarar veremez. 

Kardeşlerim, gençler, hanımefendiler… 

Değişime, istikrara, ak siyasete devam di-
yecek misiniz? Size gelip, bu meydanlara 
gelip, bol keseden vaatler sıralayacaklar. 
Havanda su döven, rüzgar eken siyaset-
çilere prim verecek misiniz? Daha önce 
gelenlere yüz vermediğinizi biliyorum. 
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Biliyorum sizin bu “cekli, caklı” konuşanla-
ra karnınız tok. İki anahtar vaad edenleri, 
“o kaç veriyorsa ben iki misli veriyorum” 
diyenleri çok gördünüz. Bakın ben size beş 
yılın karnesini getirdim, bizde “cek cak” 
yok, bizde popülizm yok. Halk dalkavuk-
luğu siyaseti 3 Kasım 2002’de bitti, tarihe 
karıştı. Bizde ne var, bizde gerçekler var. 
Bizde ilk gününden son gününe daima 
büyüyen, her gününü bir önceki günün-
den daha ileride tamamlayan bir Türkiye 
var. Tek haneli rakamlara kadar geriletilen 
bir enflasyon var, makul seviyelere kadar 
düşürülen faizler var. Rekor üstüne rekor 
kıran ihracat rakamları var, hemen her 
sektörde ciddi ölçüde üretim artışı var. 
Başka ne var? Gerçekleştirilen dünya ça-
pında projeler var, Türkiye’nin tamamına 
yayılan tarihi bir imar seferberliği var. 

Biz 3 Kasım 2002’de bu meydanlardan siz-
lere neyi taahhüt etmişsek, tek tek hepsini 
yerine getirmiş, sözünün eri bir hüküme-
tiz. Hamdolsun, bugün sizlerin karşınıza o 
taahhütleri yerine getirmiş olmanın gönül 
rahatlığıyla çıkıyoruz. Biliyoruz ki sizin gö-
nül rızanız, hayır duanız bizimledir. Sizler 
de çok iyi biliyorsunuz ki, AK Parti’nin adı 
gibi alnı da aktır. Sizlere yapamayacağımı-
zın sözünü asla vermedik, vermeyiz. Bu 
millete asla yalan söylemedik, söylemeyiz. 
Çünkü bu millete yalan söylersek geceleri 
başımızı yastığa koyduğumuzda bu mu-
hasebenin altından kalkamayız. Kim bu 
millete yalan söylüyorsa Allah onu ıslah 
etsin, çünkü bu milletin ahını alan iflah 
olmaz. Siyasetçi bu millete hizmet için yola 
çıkacak, millete hizmet anlayışını, insana 
hizmet anlayışını herşeyin önüne koyacak. 

Değerli kardeşlerim…

Bu meydandaki coşkunuz, bu meydandan 
taşan birlik ruhunuz bu milletin birliğine, 
beraberliğine ne kadar düşkün olduğunu-
zu gösteriyor. Sizin de bizim de tek bir ar-
zumuz var. Bu memleketin her köşesi ada-
lete kavuşsun, her hanesi şenlensin, her 
vatandaşımızın yüzü gülsün istiyoruz. Bu 
ülkede, bu aziz topraklarda nifak yeşerme-
sin, bu mukaddes beldelerimizde kardeş-
lik ruhu bütün nifak ateşlerini söndürsün 
istiyoruz. Biz, AK Parti olarak 81 vilayete 
neler kazandırdığımızı anlatıyoruz. Onla-
rın ise “şu da benim eserim” diyecekleri 
bir şey yok. 81 vilayete kazandırdığımız 
eserlerimizin hepsi Cumhuriyetin kaza-
nımlarıdır, demokrasinin kazanımlarıdır, 
milletin kazanımlarıdır. Biz, hiçbir şehri-
mize eli boş gitmedik. Biz gittiğimiz yer-
lerde hizmetlerimizi, projelerimizi, icraat-
larımızı anlatıyoruz. Peki ana muhalefet 
lideri ne anlatıyor? Millet güç kazandıkça 
kendisi ve partisi güç kaybediyor. Türkiye 
büyüdükçe, CHP Hasandağı’ndaki karlar 
gibi eriyor. 

Sevgili kardeşlerim, değerli Niğdeliler…

Allah’a hamd olsun ki, Türkiye demokratik 
istikrara, güven ve huzura dört elle sarıl-
mış durumda. Ülkemin bütün şehirlerini 
geziyorum. Şehirlerimizin bütün meydan-
larında çok büyük bir kararlılık var. Daha 
güçlü bir Türkiye için daha çok demok-
rasi, daha çok istikrar istiyor halkımız. 
Vicdanları yaralayan siyasetçi istemiyor 
Türkiye. Küçük düşünen siyasetçi istemi-
yor bu ülke. Demokratik istikrar istiyor, 
güven istiyor, adalet istiyor, barış ve huzur 
istiyor. Havanda su döven siyasetçi, lafla 
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peynir gemisini yürütmek isteyen siya-
setçi, kavgacı siyasetçi istemiyor Türkiye. 
Türkiye’de siyasetin çıtasını bu kadar yük-
selttiğimiz için mutluyuz. Güçlü bir irade 
ortaya koyduk. Bu güçlü siyasi iradenin 
adı AK Parti’dir. Bu güçlü irade sizindir. 

Sizler seçimden seçime maske takanları da 
hak ve hakkaniyet ölçülerine uygun siya-
set yapanları da iyi biliyorsunuz. Özellikle 
Cumhurbaşkanlığı seçiminde kimin ne 
kadar demokrat olduğunu gördünüz. Ama 
Meclisten kaçanlar sizden kaçamayacak-
lar. Hak ettikleri cevabı sizden alacaklar. 
22 Temmuz karar gününde bu milleti bir 
kez daha tanıyacaklar. Demokrasiye, mil-
letin egemenliğine tuzak kurmak neymiş 
görecekler. Büyük bir meşruiyet krizine 
girdiler, 22 Temmuz’da çok daha büyüye-
cek meşruiyet krizleri. Yeni bir yaprak dö-
kümü yaşayacaklar, yeni bir tasfiyeye uğ-
rayacaklar. Milletin vicdanını yaraladılar, 
bunun cevabını da yine milletten, sizden 
alacaklar. Çünkü biz AK Parti olarak bütün 
tercihlerimizi milletten yana kullandık. 
Bundan sonra da millet yolunda sizinle be-
raber yürüyeceğiz. Bugüne kadar milletin 
hukukunu, sizin haklarınızı esas alan bir 
siyaset ortaya koyduk ve değişimin öncüsü 
olduk. Yüzümüz ak, alnımız ak. Vatandaş 
ile devletin yüz yüze geldiği her yerde va-
tandaşımıza ne kadar itibar kazandırdığı-
mızı biliyorsunuz. 

Muhalefet milletten kopuk olduğu için 
milletin gerçeklerinden de kopuk. Ne 
Türkiye’nin gerçekleri,  ne dünyanın 
gerçekleri onları ilgilendiriyor. Onları 
ekonomi ilgilendirmiyor. Batarsa batsın, 
diyorlar. Geçmişte batırdık, bize bir şey 
olmadı, vatandaş bedelini ödedi, diyorlar. 

70 milyon vatandaşımızı aynı düşüneme-
yecek kadar küçük düşünüyorlar. Büyüme 
ilgilendirmiyor, kalkınma ilgilendirmiyor, 
faizin düşmesi ilgilendirmiyor, enflasyo-
nun tek haneli rakamlara düşmesi ilgilen-
dirmiyor, üretim ilgilendirmiyor, ihracat 
ilgilendirmiyor, yatırım ilgilendirmiyor, 
istihdam ilgilendirmiyor. Ya bölge siyaseti 
yapıyorlar, ya zümre siyaseti yapıyorlar, ya 
hizip siyaseti yapıyorlar. Siyasetin vesayet 
altına girmesinden medet umuyorlar. Ada-
let değil, imtiyaz istiyorlar. Işığın önünde 
duruyorlar ve sadece kendi gölgelerini 
büyütüyorlar. 

Bakınız kim maske takıyor, demokrasinin 
üzerine gölge düştüğünde kim seviniyor, 
dikkat edin. O gölgeyi gördü Türkiye. O 
gölgede ot bitmez. O gölge artık istikrar 
ve güvenin üzerine düşmeyecek. O gölge 
sizin iradenizi rehin alamayacak. Bay-
kal, Enerji Bakanlığı’ndan söz etsin, 55 
günlük Dışişleri Bakanlığı’ndan, Maliye 
Bakanlığı’ndan söz etsin de görelim. O 
iktidardayken bakın ne olmuş: O günlerin 
gazete haberlerini okuyorum: “Yeşilköy 
Havaalanı’na döviz yokluğundan dolayı 
pist lambası alınamadı, pilotlar günlerce 
havaalanına kör iniş yapmak zorunda kal-
dılar”, “İstanbul’da motorin bulanamadığı 
için arabalı vapur seferleri iptal edildi”, 
“Piyasada ampul bulunmuyor”, “Rafineri-
lerde iki günlük petrol kaldı”…

İşte, Baykal’ın Enerji Bakanlığı dönemi. 
Şimdi mazotun fiyatını indirecekmiş Be-
yefendi. Sorarım beyefendiye acaba, Enerji 
Bakanı olduğu günlere mi indirecek? 
Türkiye o kabus günlerine mi dönecek? O 
iradesiz koalisyonlar olmasaydı Türkiye 
bugün nerede olurdu? Milletsiz bir milli-
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yetçilik, halksız bir halkçılık, milletin de-
ğerleriyle kavgalı bir siyasete millet zerre 
kadar prim verir mi? Onlar, milleti 1970’li 
yıllarda, Türkiye’nin dünyaya kapalı oldu-
ğu günlerde mi zannediyor? Gerçeği biz 
hatırlatalım. Anadolu’nun değerleriyle, 
milletimizin kimliğiyle, yaşama üslubuyla, 
manevi değerleriyle kavga edenler bu mil-
letin rızasını alamayacak. Bu milletin basi-
retini, vakarını, ruh köklerini bilmeyenler 
bu milletin gönlünde taht kuramayacak. 
Keşke millete giderken şöyle deseler: Ar-
tık, bu milletin değerlerine saldırmaktan 
vazgeçtik, bu milletin yaşama üslubunu 
bundan böyle küçümsemeyeceğime dair 
söz veriyoruz, deseler.

Kardeşlerim, değerli Niğdeliler…

Sular yokuşa akıtılamaz ve Türkiye’nin 
demokrasiyle birlikte büyümesi durduru-
lamaz. Bu millet millete yukarıdan bakan 
siyasetçilere, halkın yaşama üslubunu hor 
gören siyasetçilere tenezzül etmez. Öyle 
olsa, o zayıf koalisyonları Türkiye’ye tari-
hin en büyük faturasını ödetmezdi. Kimse 
Türkiye’nin bir gecede bütün varlığının 
yarısını kaybettiği ağır kriz günleri unut-
madı. 22 Temmuz’daki iktidarımız çok 
daha güçlü bir iktidar olacaktır. Çünkü biz 
70 milyon vatandaşımızla ittifak etmiş, 70 
milyonun gönlünü kazanmayı yegane gaye 
edinmiş bir partiyiz. Çünkü biz Adalet ve 
Kalkınma Partisi’yiz. Türkiye’yi dünyadan 
tecrit edecek dar zümre siyasetçilerinin 
sloganlarıyla bu milleti tehdit edenler bu 
ülkeye bir şey kazandıramaz. Her fırsatta 
hukuk dışına kaçanların bu ülkeye ödettiği 
fatura yeter. Türkiye o kayıp yıllara, o kav-
galı yıllara dönmesin artık. 

Bizim siyasetimiz birlik siyasetidir, mil-
letimize güven siyasetidir, 70 milyon 
insanımızı kardeş bilme siyasetidir. Biz 
ne aldatan olacağız, ne aldanan olacağız. 
Siyasetten tek bir arzumuz var: Gönül 
kazanmak. Evet, sadece gönül kazanmak. 
Başkaları bizim gönlümüzü kırsa da, biz 
sadece gönül kazanmak, halkımızın rızası-
nı kazanmak istiyoruz. Bizim mesleğimiz, 
meşrebimiz, yolumuz aşk ve merhamet 
kılavuzu Yunus Emre’nin yoludur. 

Ben gelmedim kavga için

Benim işim sevgi için

Dostun evi gönüllerdir. 

Gönüller yapmaya geldim.

Başkaları kavgadan beslenebilir, sorunları 
çözümsüz gibi göstermekten mutlu olabi-
lirler. Onların siyasetten anladığı tek yol 
bu olabilir, ama bizim siyaset üslubumuz 
milletimizin üslubudur. Bizimse özgüveni-
miz tamdır, çok büyük bir tecrübeye ve bi-
rikime sahibiz. Aşkla, heyecanla ülkemizi 
mamur hale getirmeye çalışıyoruz. 

Gün, birlik ve beraberlik günüdür. Birli-
ğimize, kardeşliğimize, muhabbetimize 
gölge düşürmeye, huzurumuzu, selameti-
mizi sabote etmeye çalışanlara asla fırsat 
vermemeli, bugün her zamankinden daha 
çok birbirimizle kenetlenmeliyiz. Biz bu 
aziz milleti seviyoruz, bu güzel ülkeyi se-
viyoruz, bu vatanı, bu bayrağı aynı hisle 
bağrımıza basıyoruz. Biz sizi seviyoruz, biz 
size güveniyoruz. Siz de bize güvenin. Gü-
nünüz kutlu, geleceğiniz aydınlık olsun. 
Durmak Yok, Yola Devam! Durmak Yok, 
Hizmete Devam! Sağolun, varolun; Allah’a 
emanet olun.
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Aziz kardeşlerim, sevgili Aksaraylılar… 
Sizleri en kalbi muhabbetlerimle selam-
lıyorum. Sizlerin aranızda olmaktan, 
Aksaray’ın tarih kokan, kültür kokan, 
güzellikler barındıran havasını solumak-
tan büyük mutluluk duyuyorum. Sizlerin 
aracılığınızla Ağaçören’deki, Eskil’deki, 
Gülağaç’taki, Güzelyurt’taki, Ortaköy ve 

Sarıyahşi’daki kardeşlerimize de selamla-
rımı, sevgilerimi gönderiyorum. 

22 Temmuz seçimine adım adım yaklaştı-
ğımız şu günlerde sizleri dinlemeye, hayır 
duanızı almaya geldik. Sırça köşklerde otu-
rup Türkiye hakkında ahkam kesenler, gel-
sinler bu meydandaki coşkuyu görsünler, 

AK Parti İl Mitingi

Aksaray | 26 Haziran 2007
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Türkiye’nin nabzı nasıl atıyor anlasınlar. 
22 Temmuz’un bazıları için geri dönüşü 
olmayacak. Büyük bir yaprak dökümü ya-
şayacaklar, büyük bir tasfiyeye uğrayacak-
lar. Demokrasiye tuzak kurmanın, hukuka 
tuzak kurmanın cezasının ne olduğunu 
görecekler. Çünkü sizler bu milleti hafife 
almanın, bu milletin oyunu tartışmaya 
açmanın, bu milletin değerlerini bu ülke 
için bir tehdit olarak görmenin faturasını 
22 Temmuz’da önlerine koyacaksınız. 
Türkiye’ye yıllarını kaybettiren bu eski 
model kavga siyasetlerine “Artık yeter” 
diyecek misiniz? “Yeter karar milletin” di-
yecek misiniz? 

Aksaraylılar, sevgili kardeşlerim, gençler, 
hanımefendiler… 

Değişime, istikrara, ak siyasete devam di-
yecek misiniz? Size gelip, bu meydanlara 
gelip, bol keseden vaatler sıralayacaklar. 
Mazot şu kadar olacak, ekmek bu kadar 
olacak, maaşlar beşe katlanacak, diye-
cekler. Biliyorum sizin bu “cekli, caklı” 
konuşmalara karnınız tok. İki anahtar vaat 
edenleri, “o kaç veriyorsa ben üç mislini 
veriyorum” diyenleri çok gördünüz. Bakın 
ben size beş yılın karnesini getirdim, bizde 
cek cak yok, bizde popülizm yok. Bizde ne 
var, bizde gerçekler, yaptığımız hizmetler 
var, tarihi icraatlar var. Bizde ilk günün-
den son gününe daima büyüyen, her gü-
nünü bir önceki gününden daha ileride 
tamamlayan bir Türkiye var. Tek haneli 
rakamlara kadar geriletilen bir enflasyon 

var, makul seviyelere kadar düşürülen fa-
izler var. Rekor üstüne rekor kıran ihracat 
rakamları var, hemen her sektörde ciddi 
ölçüde üretim artışı var. Başka ne var? Ger-
çekleştirilen dünya çapında projeler var, 
Türkiye’nin tamamına yayılan tarihi bir 
imar seferberliği var. 

Biz 3 Kasım 2002’de bu meydanlardan siz-
lere neyi taahhüt etmişsek, tek tek hepsini 
yerine getirmiş, sözünün eri bir hüküme-
tiz. Hamdolsun bugün sizlerin karşısına o 
taahhütleri yerine getirmiş olmanın gönül 
rahatlığıyla çıkıyoruz. Biliyoruz ki sizin gö-
nül rızanız, hayır duanız bizimledir. Sizler 
de çok iyi biliyorsunuz ki AK Parti’nin adı 
gibi alnı da aktır. Sizlere yapamayacağımı-
zın sözünü asla vermedik, vermeyiz. Bu 
millete asla yalan söylemedik, söylemeyiz. 
Çünkü bu millete yalan söylersek geceleri 
başımızı yastığa koyduğumuzda bu mu-
hasebenin altından kalkamayız. Kim bu 
millete yalan söylüyorsa Allah onu ıslah 
etsin, çünkü bu milletin ahını alan iflah 
olmaz. Siyasetçi bu millete hizmet için yola 
çıkacak, millete hizmet anlayışını, insana 
hizmet anlayışını herşeyin önüne koyacak. 
Ne diyor Yunus:

Ben gelmedim kavga için

Benim işim sevgi için

Dostun evi gönüllerdir

Gönüller yapmağa geldim.

Bizim siyasetteki mihenk noktamız işte 
budur, biz gönüller yapmak için burada-
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yız. İşimiz kavga değil, kavgayı siyasetin 
içinden biz çıkarıp attık, şimdi Türk siyase-
tine yeniden kavga tohumu ekmek isteyen-
lere izin vermeyiz. İnanıyorum ki 22 Tem-
muz bu açıdan da bir milat olacaktır. Sizler 
durmadan laf üretenle, kavga üretenle, 
iş üreteni, hizmet üreteni gayet iyi ayırt 
edersiniz, bundan hiç şüphe etmiyorum. 
Türkiye’yi geçen 4.5-5 yıllık zaman içinde 
uçurumun eşiğinden alıp düze çıkaran 
nedir biliyor musunuz? Önce millet olarak 
birlik ve beraberliğimiz, aynı amaç uğrun-
da ortak bir iradede buluşmamız. Sonra 
verdiğiniz büyük destekle hükümetimizin 
her alanda başlattığı tarihimizin en büyük 
değişim atılımı. Ve ardından ülkenin her 
yanında, her köşesinde, her sektöründe 
kendini hissettiren huzur ve istikrar orta-
mı. Bunlar bizim en kıymetli kazançları-
mız, paha biçilemeyecek servetlerimiz. Bu 
üç şeyden vazgeçmek, Türkiye’nin yeniden 
geçmişte yaşadığı sıkıntılara yeniden dü-
çar olması demek. 

Birbirimizden, dostluğumuzdan, kar-
deşliğimizden, milli ve manevi değerle-
rimizden, bizi biz yapan, millet yapan 
hasletlerimizden asla vazgeçemeyiz. Biz 
Yunus’tan, Mevlana’dan, Hacı Bektaş-ı 
Veli’den, bu topraklara ruhunu, şuurunu, 
aydınlığını veren kültürümüzden, medeni 
zenginliklerimizden vazgeçemeyiz. Bu va-
tanı aşkla seveceğiz, bu bayrağın hakkını 
vereceğiz, bu ülkeyi dünyanın zirvelerine 
taşıyacağız. Bunları tekerleme gibi söy-
lemeyeceğiz, bu ülkeyi hizmetlerimizle, 

fikirlerimizle, projelerimizle, yatırımları-
mızla seveceğiz. Bu ülke için taş üstüne taş 
koymamış olanlar var, onları biliyorsunuz, 
söze gelince Türkiye’yi onlardan daha çok 
seven yok. Ben de diyorum ki, bu ülkeyi 
seven bu ülkeye hizmet etsin, işleyen çar-
ka çomak sokmasın. Bu milletin manevi 
değerleriyle kavga etmesin. “Hakimiyet 
kayıtsız şartsız milletindir” şiarı üzerinde 
yükselen TBMM’nin temsil kabiliyetine 
gölge düşürmesin. Bu millet görev bekler-
ken, kendisini temsil etmesini beklerken 
kimse kaçıp bir köşeye saklanmasın, topu 
Meclis’in dışına atma gafletine düşmesin. 
Bu ülkeyi seven, Türkiye’yi mutlu ve mü-
reffeh yarınlarına taşıyacak olan bu büyük 
değişime destek olsun, sancaktar olsun. 

Dünya öyle hızla değişiyor ki, bugün bu 
değişime ayak uyduramayan yarın muh-
temel ki ayakta kalamayacak. Bu gerçeğe 
sırtımızı dönerek, kafamızı kuma gömerek 
gidebileceğimiz yolun sonu görünmüştür. 
Bizim ülke olarak, millet olarak dışa açık 
olmaktan, dünyayla rekabete girmek-
ten, uluslararası süreçlerin bir parçası 
olmaktan korkmamız için hiçbir sebep 
yoktur. Bu korkuları yaymak isteyenler 
Türkiye’nin büyüklüğüne inanmayanlar-
dır, Türkiye’ye güvenmeyenlerdir. Tarihin 
gördüğü en zor şartlar altında, yine tarihin 
gördüğü en şanlı istiklal mücadelesini ver-
miş olan bu milletin kimden korkusu olur. 
Allah’ın izniyle birbirimize olan inancımı-
zı koruyarak, ülkemize güvenerek, durma-
dan, yılmadan, dikkatimizi dağıtmadan 
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yürürsek menzile varmamız yakındır. Bu 
al bayrağı zirvelerine dikeceğimiz günler 
yakındır. 

Peki hiç mi sakınacak bir şey yok? Var, 
birbirimize bağlılığımızı, huzur ve is-
tikrarımızı,  dikkatimizi ve rotamızı 
kaybetmekten her zaman sakınmalıyız. 
Türkiye’nin kalkınma yolunda, ilerleme 
yolunda, gelişme yolunda hızını aldığı her 
dönemde olduğu gibi bu dönemde de bize 
tuzaklar kuruluyor, kurulacak. Bu ülkenin 
birliğine, bütünlüğüne, bu topraklarda 
asırlar boyunca hüküm sürmüş kardeşlik 
hukukuna, milletimizin değişim iradesine, 
Türkiye’nin istikametine halel getirmek 
isteyenler maalesef eksik olmuyor. Bura-
dan çok açık olarak şunu ifade edeyim ki, 
Türkiye bu ihanet çetelerinin oyunlarını 
bozacak dirayete, güce, akla sahiptir. 

Hiç kimse bu ülkeden çivi sökemez, bunu 
düşünen varsa aklına şaşarım. Bu ülke 
ümitler tükendiği anda “Ya istiklal, ya 
ölüm” diye haykırarak dimdik ayağa kal-
kan mert, yiğit, kahraman bir millettir, 
herkes ayağını denk alsın, hesabını buna 
göre yapsın. Bütün bu engelleri, bu hain 
tuzakları aşacağız, yolumuza devam ede-
ceğiz. Bu ülkenin bütün şehirlerini imar 
etmek için büyük bir seferberlik başlattık. 
Bugün, Türkiye’nin her yanı şantiye. Eski-
den rantiyeydi, şimdi şantiye. 

Bakınız, bugün öğle saatlerinde Niğde’de 
toplu açılış törenini gerçekleştirerek bu-
raya geldik. Buradan da Aksaray’a önemli 

hizmetler verecek, bu güzel Aksaray’ı daha 
güzel, daha mamur hale getirecek yatırım-
ları hizmete açacağız. Bu törenin içinde il-
köğretim okuluyla, ticaret merkeziyle, kü-
tüphanesiyle TOKİ tarafından yaptırılan 
504 konutun sahiplerine teslimi var. Or-
ganize Sanayi bölgemizdeki 18 fabrikanın 
faaliyete geçmesi var. Hepsinden önemlisi 
hepimize büyük üzüntüler yaşatan kazala-
rın yaşandığı Konya-Aksaray güzergahın-
da duble yol çalışmasının başlatılması var. 
Bu yol artık ölüm yolu olmaktan çıkacak, 
insanlarımızın hayatına malolan bu yanlış 
düzeltilecek. On yıl sonra değil, yirmi yıl 
sonra değil, şimdi düzeltilecek, bugünden 
yarına düzeltilecek. Devlet bunun için var, 
vatandaşlarına hizmet için, insanlarımı-
zın, şehirlerimizin ihtiyaçlarını gidermek 
için var. 

Görüyorsunuz, biz gittiğimiz yere eli boş 
da gitmiyoruz. Aksaray’a da eli boş gelme-
dik, inşallah Aksaray’ı bir başka Aksaray 
yapacak bu yatırımlarımız bundan sonra 
da bütün hızıyla sürecek. Biz plakayı verip 
unutanlardan değiliz, vaat verip unutan-
lardan da değiliz. Bu meydanlarda oyları-
nıza talip olan, seçimden sonra Aksaray’ın 
yolunu unutanlardan da değiliz. Biz bu 
milletin hizmetkarıyız, devletin bütün 
imkanları da sizlerin yüzleriniz gülmesi, 
ocaklarınızın şenlenmesi, gönüllerinizin 
aydınlanması için seferberdir. 

Gün, birlik ve beraberlik günüdür. Birli-
ğimize, kardeşliğimize, muhabbetimize 
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gölge düşürmeye, huzurumuzu, selameti-
mizi sabote etmeye çalışanlara asla fırsat 
vermemeli, bugün her zamankinden daha 
çok birbirimizle kenetlenmeliyiz. Biz bu 
aziz milleti seviyoruz, bu güzel ülkeyi se-
viyoruz, bu vatanı, bu bayrağı aynı hisle 
bağrımıza basıyoruz. Biz sizi seviyoruz, biz 
size güveniyoruz. Siz de bize güvenin. Gü-
nünüz kutlu, geleceğiniz aydınlık olsun. 
Durmak Yok, Yola Devam! Durmak Yok, 
Hizmete Devam! Sağolun, varolun; Allah’a 
emanet olun.
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Sevgili Yozgatlılar, aziz kardeşlerim… 
Sizleri en kalbi muhabbetlerimle se-
lamlıyorum . Sizlerin aracıl ığınızla 
Akdağmadeni’ne, Aydıncık’a, Boğazlıyan’a, 
Kadışehri’ne, Saraykent’e, Sarıkaya’ya, 
Sorgun’a Yenifakılı’ya, Yerköy’e, Çandır’a, 
Çayıralan’a, Çekerek ve Şefaatli’ye selamla-
rımı gönderiyorum. 

Yeni bir seçime doğru gün gün, adım adım 
ilerliyoruz. Ankara’da aylardır herkes 
konuşuyor, milletimizin ne düşündüğü 
hakkında ahkam kesiyor. Ama bizim ku-
lağımız her zaman için sizde, biz sizin ne 
dediğinizi gelip sizden dinliyoruz. Derdini-
ze, ihtiyacınıza, hissiyatınıza gelip burada 
kulak veriyoruz. Biz kendini Ankara’ya, 

AK Parti İl Mitingi

Yozgat | 28 Haziran 2007
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sağır duvarların arkasına saklayanlardan 
değiliz. Biz Yozgat’ın, Tokat’ın, Çorum’un 
yolunu bilmeyenlerden değiliz. 

İktidarımızın her yılında bizim yolumuz 
mutlaka Yozgat’a düşmüştür. 2004’te gel-
dik, 2005’te geldik, en son 2006 Nisan’ın-
da yine geldik; bugün yine buradayız, 
sizlerle bir kere daha kucaklaşma imkanı 
bulmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Biz 
sizin hasretinize çok uzun zaman dayana-
mıyoruz. Bütün şehirlerimizi, bütün bölge-
lerimizi bize bir emanet olarak görüyoruz, 
Türkiye’nin bir uçtan bir uca imarı için 
geceli gündüzlü çalışıyoruz. Her fırsatta da 
koşup geliyoruz. Neden biliyor musunuz? 
Çünkü Türkiye burada, burayı bilmeyen, 
burayı anlamayan, buranın söylediğine ku-
lak vermeyen Türkiye’yi ileriye götüremez. 

Sevgili Yozgatlılar…

Sizler yiğit insanlarsınız, mert insanlar-
sınız, özü sözü bir, hak nedir, hakkaniyet 
nedir bilen insanlarsınız. Ankara’da sırça 
köşklerde oturan, oradan dışarı adımını 
atmayan, halkın arasına karışmayan, ama 
bu ülke hakkında konuşmaya başlayınca 
mangalda kül bırakmayanları iyi bilirsiniz. 
Türkiye’nin nabzı Yozgat’ta atıyor, Sivas’ta 
atıyor, Erzurum’da, Kayseri’de, Maraş’ta, 
Diyarbakır’da atıyor. Gelip göreceksin, 
bu ülkenin engin gönüllü insanlarıyla ku-
caklaşacaksın, sözlerine kulak vereceksin, 
Türkiye’ye sağır kalmayacaksın. Ne diyor-
sunuz siz: “Bağı gör, üzüm olsun, üzüm 
yemeye yüzün olsun.”

Bakın seçim ve sandık ufukta göründü, o 
beyzadeler şimdi sizi hatırlayacaklar. Hat-
ta bir kısmı rahatını bozup buralara kadar 
gelecek, bol keseden vaatlerde bulunup 
oyunuzu isteyecek. Hangi yüzle gelecek-
ler? Onlara “bugüne kadar neredeydiniz” 
diyeceksiniz değil mi? Sizler bugüne kadar 
Yozgat’a ne verdiniz, Yozgatlının derdine 
derman olacak hangi tesisi yaptınız, diye 
soracaksınız. Yozgat’a en son ne zaman 
geldiniz, diye soracaksınız. Yozgat’a yolu 
düşmeyenin, halinizi, derdinizi sormaya-
nın sizlere hayrı olur mu? Sizler Yozgat’a 
kimin hayrı dokundu, kimin hayrı doku-
nur gayet iyi bilirsiniz. Daha biraz önce 
Yerköy’de işsizlere iş, aşsızlara aş, şehre 
bereket getirecek bir fabrikamızı hizmete 
açtık. Biz mutlu azınlıkların değil, bütün 
bir Türkiye’nin iktidarıyız. Biz sadece 
Ankara’nın, İstanbul’un, İzmir’in değil, bü-
tün şehirlerimizin hükümetiyiz. 

Bizim kalplerimiz vatan toprağının her bir 
karışı için aynı aşkla, aynı sevdayla, aynı 
heyecanla atıyor. Kalkınmaya giden yolda 
her bölgemizin, her şehrimizin, her insanı-
mızın enerjisine, gayretine, desteğine ihti-
yacımız var. Çünkü yolumuz uzun, bugün 
elde ettiklerimizle yetinemeyiz. Başladığı-
mızı bitirmek, yakaladığımız hedefin ye-
rine yenisini koymak durumundayız. İleri 
gitmezsek, bugünümüzü de koruyamayız. 

Sevgili kardeşlerim…

Şimdi biz yüzümüzün akıyla halkımızın 
karşısına çıkıyoruz. Bizden razı iseniz bize 
oy verin, diyoruz. Biz size güveniyoruz, siz 
de bize güveniyorsanız AK Parti’yi yeniden 
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iktidara taşıyın diyoruz. Peki karşımıza 
çıkanlar ne söylüyorlar? İstikrar mı vaad 
ediyorlar, kalkınma mı vaat ediyorlar? O 
koalisyon ortaklarından biri çıksın ve de-
sin ki, 2001 Türkiye’si daha iyiydi. Bunu 
diyebilirler mi? “Enflasyon daha düşüktü 
mü diyecekler? Faiz daha azdı” mı diye-
cekler mi? “Bankalar daha iyiydi, üretim 
daha iyiydi, ihracat daha iyiydi” mi diye-
cekler? Onların iktidarında Türkiye’nin 
dünya ile ilişkileri daha mı iyiydi? İşsizlik 
mi daha azdı? Diyebilirler mi ki, bizim 
iktidarımızda yolsuzluk yoktu; diyebilir-
ler mi ki, ihaleye fesat karıştırmak yoktu; 
bizim iktidarımızda banka boşaltmak 
yoktu diyebilirler mi? İSKİ yoktu, Anayasa 
fırlatılmazdı, diyebilirler mi, Allah aşkına 
ne diyebilirler, ne diyorlar? Niye kendi 
iktidarlarıyla ilgili konuşmuyorlar ve ağız-
larını bıçak açmıyor? 

Şunlar bizim eserimizdir niye demiyorlar? 
Onların devrinde bir gecede Türkiye, bü-
tün varlığının yarısını kaybetmedi mi? Hü-
kümet ortakları gümbür gümbür niye da-
ğıldı? Dün koalisyon ortağı olanlar ertesi 
gün niye birbirinin yüzüne bakamaz hale 
geldiler? Türkiye’yi o girdaptan, o karan-
lık tünelden hangi parti çıkardı? AK Parti 
değil, Türkiye’yi o girdaptan biz çıkardık 
diyebilirler mi? Tek haneli enf lasyonu 
onlar mı getirmiş? Milli geliri 180 milyar 
dolardan 400 milyar doların üzerine onlar 
mı çıkarmış? KÖYDES onların eseri mi? 40 
bin köye yolu, suyu onlar mı ulaştırdı? On-
ların devri iktidarında mı elektriğe bir tek 
kuruş zam yapılmadı? Onların iktidarında 
da sessiz hukuk reformları yapıldı? 

Bütün bu soruların doğru cevabını sizler 
biliyorsunuz. Kimin toplumla kavgalı 
olduğunu, kimin yüreğinde hizmet aşkı 
olduğunu bu millet iyi biliyor. “Demok-
rasi açığı” oluşturmak istediler, mahcup 
oldular. Meclisten kaçtılar, mahcup oldu-
lar. Halka güvenmediklerini alenen ilan 
ettiler. Kendilerine de, millete de güvenleri 
yok. Milliyetçilik kuru bir slogan değil, 
milliyetperverlik, vatanperverlik, mille-
tine hizmet etmektir. Ülkesini sevmek laf 
üretmek değil, iş üretmektir. AK Parti’nin 
Türkiye’ye, Türk milletine güveni tamdır. 
AK Parti, değişimden korkmadığı için bü-
tün toplumsal kesimlerin temsilcisi oldu. 
Toplumun bütün kesimlerinin değişim 
talepleri ile istikrar talebi AK Parti’yi tarif 
ediyor. Çünkü AK Parti, 70 milyonun mut-
luluğunu, huzurunu kardeşliğini istiyor. 
Herkesin bizden emin olmasını, herkesin 
bizden razı olmasını istiyoruz. Çünkü biz, 
bütün ülkemizin, hiçbir ayrım yapmadan 
bütün vatandaşlarımızın hukukunun te-
minatıyız. Biz kavga istemiyoruz, gönül 
kazanmak istiyoruz. Yunus Emre’nin kıla-
vuzluğunda sevginin, merhametin diliyle 
konuşuyoruz. Diyoruz ki: 

Ben gelmedim kavga için

Benim işim sevgi için

Dostun evi gönüllerdir

Gönüller yapmaya geldim.

Sevgili kardeşlerim… 

Türkiye güçlü olmak zorundadır, çünkü 
milletimize yakışan budur, tarihimize 
yakışan budur. Geçen 5 yıla yakın zaman 
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içinde bu ülkenin üstündeki kara bulutları 
dağıttık, özgüvenimizi kazandık, çok daha 
ileri hedefler koyacak bir seviyeye geldik. 
Bu büyük değişim, kalbi bu ülke için, bu 
vatan için, bu millet için atan herkese 
coşku ve heyecan veriyor. Karanlığın da-
ğıldığı, geleceğin hepimize ışıl ışıl umutlar 
verdiği bu günleri milletçe çok bekledik. 
Şimdi benim kalbimi dolduran heyecanın, 
ayniyle sizlerin kalplerinizde de yeşerdiği-
ni biliyorum. Ben şu meydanda ne görü-
yorum biliyor musunuz? Türkiye’yi layık 
olduğu parlak geleceğe taşımaya azmetmiş 
ülkesini seven, toprağını seven, değerleri-
ne bağlı, sebatkar, fedakar, yiğit insanlar 
görüyorum. 

Türkiye’nin elde ettiği her kazanımda 
sizlerin bu büyük sabrınızın ve fedakarlı-
ğınızın büyük katkısı vardır. Artık bugün 
dengeleri yeniden yerine oturtulmuş bir 
ekonomiye sahibiz. Bugün ekonomimizin 
bütün göstergeleri Türkiye’nin lehine çev-
rilmiştir. Şimdi aynı güvenle, aynı özgü-
venle geleceğe bakıyoruz. Bugünden sonra 
önemli olan, dikkati elden bırakmadan, 
istikrarı bozmadan geldiğimiz bu başarı 
noktasını daha iyiye, daha ileriye taşımak-
tır. Bu ülkenin ve bu milletin tarihine el 
birliği ve gönül birliği içerisinde yeni bir 
altın sayfa yazmaktır. Tarih bizden bunu 
bekliyor. 

Bu yüce millet bu ülkeyi dünyanın parla-
yan yıldızı haline getirecek adımları atma-
ya muktedirdir, o kudrete sahiptir. Yeter 
ki istikrarımızı koruyalım. Yeter ki birbi-
rimize bağlılığımızı koruyalım. Yeter ki 
bu topraklara asırlarca yıldır hakim olan 

kardeşlik hukukunu canlı tutalım. Yeter ki 
bu ülkenin gelişmesinden, kalkınmasın-
dan, ileriye gitmesinden rahatsız olanların 
oyunlarına gelmeyelim, tuzaklarına düş-
meyelim. Türk milleti büyük bir millettir, 
çok görmüş geçirmiş bir millettir, çok 
badire atlatmış bir millettir. Türkiye’nin 
huzuruna, birlik ve beraberliğine, bölün-
mez bütünlüğüne kastı olanlar yaptıkla-
rını bir defa değil, iki defa değil, on defa 
düşünsünler. Çünkü bu milletin sabrının 
bir sonu vardır ve bunu en iyi Türkiye’ye 
düşmanlık edenler bilir. Ve onlar şunu da 
çok iyi bilirler; eğer bu millet için sabırlar 
tükenmiş, bıçak kemiğe dayanmışsa, buna 
sebep olanlar için sonun başlangıcı gelir. 
Türkiye ile oyun oynayabileceğini zanne-
dip küçük hesapların içine girenler kim 
olurlarsa olsunlar bir gün mutlaka bu aziz 
milletin iradesi karşısında eğilirler. Tarih 
kitabının sayfaları bu gerçeğin tezahürle-
riyle doludur, bunu da herkes iyi bilmek 
durumundadır. 

Değerli Yozgatlılar… 

Türkiye, geçmişiyle, sahip olduğu mede-
niyet mirasıyla, değerleriyle, insanıyla 
büyük bir ülke. Hepimiz bu büyüklüğe 
yakışır hareket etmek durumundayız. Bi-
liniz ki Türkiye’nin huzurunu kaçırmak is-
teyen, Türkiye’nin gündemini kavgalarla, 
çatışmalarla doldurmak isteyenler bilinçli 
ya da bilinçsiz olarak bu ülkeye kötülük 
ediyorlar. Bu milletin değerlerini küçük 
görenler, bu milletin oyunu hafife alanlar, 
gencecik insanlarımızın kafalarını vehim 
senaryolarıyla karıştırmaya yeltenenler 
bu ülkenin büyüklüğüne inanmayanlardır. 
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Bu ülke sizlerin omuzlarınızda yükseliyor, 
bütün yükü siz taşıyorsunuz, ama onlar 
sizin bu ülke için verdiğiniz kararları 
tartışmaya açıyorlar. Cumhurbaşkanını 
halk seçerse Türkiye bundan zarar görür 
diyenler bile çıkıyor. Halk onu seçsin, 
bunu seçmesin, deme cüreti gösteriyorlar. 
Ben de diyorum ki, bu halk tarih boyunca 
olduğu gibi bu ülke için daima en iyiyi, en 
doğruyu seçer, kimse bu milletin dirayeti-
ni, liyakatini tartışamaz. 

Türkiye’nin yaşadığı bütün krizlerin te-
melinde, mutlu azınlıkların Türkiye’yi 
halkın gittiği istikametin tersine götür-
meye çalışması vardır. Bilmiyorlar ki bu 
ırmak sadece engin denizlere akar, sizin 
bu ırmağı tersine akıtmaya gücünüz yeter 
mi? Yetmez, yetmeyecektir, ırmak denize 
kavuşacaktır, milletimiz vuslata erecektir. 
İnşallah Türkiye’nin iyiliğini istemeyenle-
rin oyununu el birliğiyle boşa çıkaracağız. 
Bu ülkenin huzurunu, istikrarını korumak 
hepimizin boynunun borcu. Hepimiz ül-
kemizi seviyoruz, ama bu sevgimizi kuru 
lafla değil, boş vaatlerle değil, çalışarak, 
ülkemize hizmet ederek, Türkiye’yi her 
gün daha yüksek kalkınma mertebelerine 
ulaştırarak göstereceğiz. 

Aziz kardeşlerim… 

Türkiye’yi sevmek bu ülkenin büyüklüğü-
nü bütün dünyaya kabul ettirmektir. Bu 
ülkenin dünyadaki ağırlığını arttırmaktır. 
Çarkları işletmek, daha çok üretmek, daha 
çok satmak, ekonomimize daha çok gelir 
kazandırmaktır. Milletin ihtiyaçlarına, 
ülkenin geleceğine harcanması gereken 

kaynakları hırsıza, arsıza, haramzadeye 
yedirmemektir. Milli geliri arttırmaktır, 
bu milletin taşıdığı enf lasyon yükünü 
azaltmaktır, büyüme istikrarını korumak-
tır. Bu ülkeyi sevmek, geleceğe yatırım 
yapmaktır. Bu ülkeyi sevmek insanlarımız 
arasındaki gelir uçurumlarını kapatacak 
tedbirleri almak, bütün şehirlerimizi aynı 
gelişme seviyesinde buluşturmak, imar 
etmektir. AK Parti olarak bizim geçen beş 
yıla yakın zamanda yapmaya gayret etti-
ğimiz şey budur. Bizim bu ülkeyi ne kadar 
çok sevdiğimizi sadece biz söylemiyoruz, 
işte bütün göstergeler de söylüyor, dünya 
da söylüyor. Bir de son iki-üç ay içinde 
ellerindeki bütün imkanlarla bu ülkenin 
istikrarına vuranlara, demokrasiye gölge 
düşürenlere bakın. 

Şunu biliniz ki, o iki üç ay boyunca siya-
set sahnesinde tek başımıza kalmamıza 
rağmen AK Parti olarak savunduğumuz 
şey, millet iradesidir, millet oyudur, mille-
tin verdiği yüce temsil görevinin onuru, 
ağırlığıdır. İnanıyorum ki milletin oyunu 
savunamayanlara, bu cesareti, bu dik 
duruşu gösteremeyenlere siz gerekeni 
22 Temmuz’da söyleyeceksiniz. Şunu bu-
radan bir kere daha en gür şekilde ifade 
ediyorum; bizim için millet ne derse doğru 
istikamet odur! Oylarınıza bugüne kadar 
nasıl sadakatle, nasıl kararlılıkla nasıl 
onurla sahip çıktıysak, biliniz ki bugün-
den sonra da öyle sahip çıkacağız. Bize 
vereceğiniz oy zayi olmaz. Ama bazıları 
da var ki, milletin oyuyla gittikleri Millet 
Meclisi’nden kaçıyorlar. Millet iradesini 
temsil etmek için gittikleri o yüce çatı al-
tında, millet iradesini tartışmaya açıyorlar. 
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Sizler onları iyi tanıyorsunuz, yaşadığımız 
en ağır ekonomik ve siyasi kriz dönemle-
rinde onlar bu ülkenin yönetimindeydiler. 
Ülke felakete sürüklenirken bir türlü top-
lanamayan Bakanlar Kurulu’nun bakanla-
rıydılar, başbakan yardımcılarıydılar. Kırk 
yıl boyunca bu ülke sürekli kötüye gider-
ken siyaset adına hiçbir çare üretemeyen-
ler de onlar. Bugün Türkiye’nin krizleri, sı-
kıntıları geride bırakarak geldiği bu huzur 
ve istikrar dönemi var ya, onlar bunu da 
beğenmiyorlar. Çünkü onlar sadece puslu 
havayı seviyorlar. Yapmayı değil bozmayı, 
işletmeyi değil kilitlemeyi, takdir etmeyi 
değil karalamayı, paylaşmayı değil hepsine 
sahip olmayı istiyorlar. Biliyorum, siz on-
lar hakkında kararınızı çoktan verdiniz. 22 
Temmuz’da yine temizlik, tasfiye var mı? 
22 Temmuz Türkiye için yeni bir milat ola-
cak mı? Değişim ve istikrar devam edecek 
mi? İşte Yozgat ülkesini böyle seviyor. 

Sevgili vatandaşlarım…

Başardık, yine başaracağız. Bütün şehir-
lerimizi doğu demeden, batı demeden, 
kuzey-güney demeden, güçlü ekonomi-
lere kavuşturamazsak, Türkiye’yi güçlü 
ve kalkınmış bir ülke haline getiremeyiz. 
Sadece bazı bölgeleri kalkınmış, sadece 
bazı insanları mutlu olan bir Türkiye, 
uzun soluklu bir gelişme çizgisi izleyemez. 
Kalkınacaksak milletçe el ele verecek, faz-
lası olan eksiği olanla paylaşacak, birlik 
ve beraberlik içinde geleceğe doğru koşar 
adım ilerleyeceğiz. Türkiye’ye yakışan 
budur. Bugün Türkiye bir uçtan bir uca 
şantiyelerle dolu. Şehir şehir, ilçe ilçe, köy 
köy geleceği inşa ediyoruz. 

Gün, birlik ve beraberlik günüdür. Birli-
ğimize, kardeşliğimize, muhabbetimize 
gölge düşürmeye, huzurumuzu, selameti-
mizi sabote etmeye çalışanlara asla fırsat 
vermemeli, bugün her zamankinden daha 
çok birbirimizle kenetlenmeliyiz. Biz bu 
aziz milleti seviyoruz, bu güzel ülkeyi se-
viyoruz, bu vatanı, bu bayrağı aynı hisle 
bağrımıza basıyoruz. Biz sizi seviyoruz, biz 
size güveniyoruz. Siz de bize güvenin. Gü-
nünüz kutlu, geleceğiniz aydınlık olsun. 
Durmak Yok, Yola Devam! Durmak Yok, 
Hizmete Devam! Hepinizi sevgi ve saygıyla 
selamlıyorum.
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Sevgili Tokatlılar, aziz kardeşlerim… 

Sizleri en samimi duygularımla selamlı-
yorum. Evliya Çelebi’nin alimler konağı, 
fazıllar yurdu ve şairler yatağı diye andığı 
güzel Tokat’ta bulunmaktan, bir kere daha 
sizlerle beraber olmaktan, hasret gider-
mekten çok büyük mutluluk duyuyorum. 
Sizlerin aracılığınızla buradan Almus’taki, 

Artova’daki, Başçiftlik’teki, Erbaa’daki, 
Pazar’daki, Reşadiye’deki, Sulusaray’daki, 
Turhal, Yeşilyurt ve Zile’deki vatandaşları-
ma selamlarımı, muhabbetlerimi gönderi-
yorum. 

Buraya halinizi, hatırınızı sormaya geldik, 
sizlerden değişimin devamı için, istik-
rarın devamı için yetki istemeye geldik. 

AK Parti İl Mitingi

Tokat | 28 Haziran 2007
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Biliyorum ki Türkiye için en doğru kararı 
vereceksiniz. Biz bu milletin oyunu asla 
tartışmayız, hafife de almayız. Biz bu 
milletin iradesini yegane doğru istikamet 
olarak görür, ona göre hareket ederiz. Zora 
gelince milletin sesine sağırlaşanlardan 
değiliz. Zora gelince demokrasiye sırtını 
dönelerden, neyi ve kimi temsil ettiğini 
unutanlardan da değiliz. Bizim için mil-
letimizin gösterdiği istikamet bizim de 
doğal istikametimizdir. Asla yan yollara 
sapmayız, küçük menfaatler için bu ül-
kenin büyük ideallerinden vazgeçmeyiz. 
Kendi menfaatini Türkiye’nin menfaatleri-
nin önüne koyanlara da izin vermeyiz. Biz 
kendine sevdalılardan değiliz, biz Türkiye 
sevdalısıyız. Bunun için değişim diyoruz, 
bunun için istikrar diyoruz. Çünkü bunlar 
Türkiye’nin asla vazgeçemeyeceği kaza-
nımlardır. 

Son birkaç ayda neler olduğunu gördünüz, 
yaşadınız. Nasıl küçük menfaatler için 
Türkiye’nin istikrarını gözden çıkarabil-
diklerini gördünüz. Bir kaşık suda fırtına 
koparanları, siyasetin ruhuna aykırı bir 
şekilde ayağındaki topu taca atanları gör-
dünüz. Meclis’i kilitlemeyi en büyük siyasi 
başarıları olarak gören, bütün enerjilerini 
Cumhurbaşkanı seçtirmemeye harcayan-
ları gördünüz. Onlar bulundukları yerlere 
millet oyuyla geldiklerini, milleti temsil 
etmek üzere geldiklerini unuttular. De-
mokrasiye sırtlarını döndüler, seçilmiş 
olana saygı göstermekten imtina ettiler. 
Şimdi sandık ortaya konuyor, inanıyorum 
ki milletin onlara cevabı da ağır olacaktır. 
Bu millet tarihi boyunca kendine çalışanla 
milleti için çalışanı birbirinden ayırmayı 

bilmiştir. Türkiye sizlerin oylarınıza ema-
nettir, geleceğimiz sizin tayin edeceğiniz 
yola bağlıdır. İnanıyorum ki tercihinizi de-
ğişimden yana, istikrardan yana, adalet ve 
kalkınmadan yana kullanacaksınız. 

Sevgili Tokatlılar…

Şuna emin olunuz ki, Türkiye’nin bahtı 
artık açılmaktadır. Bu seneye kadar sizlere 
geminin artık yüzmeye başladığını söy-
lüyordum. Şimdi gönül rahatlığıyla artık 
bu ağır ve fırtınalı yolculuğun sonunun 
gelmekte olduğunu söylüyorum. Türk eko-
nomisi için fırtına dinmiş, kara görünmüş-
tür. Yakın zamanlarda gemimizin esenlik 
içinde limana ulaşacağını söylemek istiyo-
rum. Artık herkes çocuklarına aynı gönül 
rahatlığıyla daha mutlu bir gelecek müjde-
si verebilir. Türkiye bu dar ve köhne kaba 
sığmayacak, gür bir ırmak olarak günden 
güne coşarak yatağını dolduracaktır, 
bundan kimsenin şüphesi olmasın. Şanlı 
tarihimizin bizim omuzlarımıza yüklediği 
sorumluluk budur. Ülkemizi milletimiz-
le el birliği içinde o şanlı tarihe yakışan 
medeniyet seviyesine çıkaracağız. Ben bu 
günlerin çok yakınımızda olduğuna canı 
gönülden inanıyorum. Sizler de inanıyor 
musunuz? 22 Temmuz’da “Durmak Yok, 
Yola Devam” diyecek misiniz? Pusulaya 
değişimin mührünü basacak mısınız?

Daha önce başardık, yine başaracağız. 
Türkiye’yi dünyanın zirvelerine taşıyaca-
ğız. Yeter ki ülkemizin kıymetini bilelim. 
Yeter ki sahip olduklarımızın kıymetini 
bilelim. Yeter ki birbirimizin kıymetini 
bilelim. Yeter ki siyaseti vesayet altına 
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sokmak isteyenlere, millet oyunu hafife 
alanlara ülkemizi teslim etmeyelim. Geçen 
beş yıla yakın zaman içinde biz çalıştık, 
onlar konuştular. Siyasi hayatları boyunca 
olduğu gibi Türkiye’yi muasır medeniyet 
seviyesinin ötelerine lafla taşıyabilecekle-
rine inandılar. 

Onlar değişime inanmazlar, onlar dünya-
ya açılmaktan korkarlar, onlar bu ülkeye 
güvenmeyi, bu millete inanmayı asla be-
ceremezler. Biz ne diyoruz? Milletimizle el 
ele vererek bu ülkeyi dünyanın zirvelerine 
taşıyacağız, diyoruz. Onlar ne diyorlar? 
“Millet her zaman doğru seçimi yapamaz” 
diyorlar, “milletin bir kısmının oyuna 
itibar edilemez” diyorlar, “bu cumhuri-
yette cumhurun sözü geçmez” diyorlar. 
Bunlar bu milleti iyi tanımıyorlar. Ama 
22 Temmuz’da sandıklar açılmaya başla-
dığında gayet iyi tanıyacaklar. Onlara bir 
demokrasi dersi daha vermeye hazır mısı-
nız? Türkiye’nin yegane istikametinin de-
ğişim olduğunu göstermeye hazır mısınız? 
Demokrasiden vazgeçenlerden vazgeçecek 
misiniz? Allah gönlünüze göre versin. 

Kardeşlerim…

Biz size güveniyoruz, siz de bize güveni-
yorsanız AK Parti’yi yeniden iktidara ta-
şıyın, diyoruz. Peki karşımıza çıkanlar ne 
söylüyorlar? Kalıcı bir istikrar mı vaat edi-
yorlar, güzel bir istikbal mı vaat ediyorlar? 
O koalisyon ortaklarından biri çıksın ve 
desin ki, 2001 Türkiye’si daha iyiydi. Bunu 
diyebilirler mi? Enflasyon daha düşüktü 
mü diyecekler? Faiz daha azdı mı diyecek-
ler mi? Bankalar daha iyiydi, üretim daha 

iyiydi, ihracat daha iyiydi mi diyecekler? 
Onların iktidarında Türkiye’nin dünya 
ile ilişkileri daha mı iyiydi? İşsizlik daha 
mı azdı? Diyebilirler mi ki, bizim iktida-
rımızda yolsuzluk yoktu; diyebilirler mi 
ki, ihaleye fesat karıştırmak yoktu; bizim 
iktidarımızda banka boşaltmak yoktu, 
diyebilirler mi? İSKİ yoktu, Anayasa fırla-
tılmazdı, diyebilirler mi; Allah aşkına ne 
diyebilirler, ne diyorlar? Niye kendi ikti-
darlarıyla ilgili konuşmuyorlar ve ağızları-
nı bıçak açmıyor?

Şunlar bizim eserimizdir niye demiyorlar? 
Onların devrinde bir gecede Türkiye bü-
tün varlığının yarısını kaybetmedi mi? Hü-
kümet ortakları gümbür gümbür niye da-
ğıldı? Dün koalisyon ortağı olanlar ertesi 
gün niye birbirinin yüzüne bakamaz hale 
geldiler? Türkiye’yi o girdaptan, o karan-
lık tünelden hangi parti çıkardı? AK Parti 
değil, Türkiye’yi o girdaptan biz çıkardık, 
diyebilirler mi? Tek haneli enf lasyonu 
onlar mı getirmiş? Milli geliri 180 milyar 
dolardan 400 milyar doların üzerine onlar 
mı çıkarmış? KÖYDES onların eseri mi? 40 
bin köye yolu, suyu onlar mı ulaştırdı? On-
ların devri iktidarında mı elektriğe bir tek 
kuruş zam yapılmadı? Onların iktidarında 
da mı sessiz hukuk reformları yapıldı? 
Bütün bu soruların doğru cevabını sizler 
biliyorsunuz. Kimin toplumla kavgalı 
olduğunu, kimin yüreğinde hizmet aşkı 
olduğunu bu millet iyi biliyor. 

“Demokrasi açığı” oluşturmak istediler, 
mahcup oldular. Meclisten kaçtılar, mah-
cup oldular. Rejim tartışmaları açtılar, elle-
rinde kaldı, mahcup oldular. Halka güven-



79

Yeni Türkiye Vizyonu | Durmak Yok, Yola Devam-1

mediklerini alenen ilan ettiler. Kendilerine 
de millete de güvenleri yok. Ülkesini sev-
mek laf üretmek değil, iş üretmektir. AK 
Parti’nin Türkiye’ye, Türk milletine güveni 
tamdır. AK Parti, değişimden korkmadığı 
için bütün toplumsal kesimlerin temsilcisi 
oldu. Toplumun bütün kesimlerinin deği-
şim talepleri ile istikrar talebi AK Parti’yi 
tarif ediyor. Çünkü AK Parti, 70 milyonun 
mutluluğunu, huzurunu kardeşliğini 
istiyor. Herkesin bizden emin olmasını, 
herkesin bizden razı olmasını istiyoruz. 
Çünkü biz, bütün ülkemizin, hiçbir ayrım 
yapmadan bütün vatandaşlarımızın huku-
kunun teminatıyız. 

Aziz kardeşlerim… 

Bu meydanlara gelip, bu kürsülere çıkıp 
bu ülkeyi, bu milleti en çok kendilerinin 
sevdiğini söylüyorlar. Türkiye felaketlere 
sürüklenirken, kriz üstüne kriz yaşanır-
ken, gençlerimiz Türkiye’nin yarınla-
rından ümidini keserken neredeydiniz? 
Paramızın değeri, ülkemizin itibarı, eko-
nominin göstergeleri dibe vurmuşken ne-
redeydi sizin ülke sevginiz? Türkiye’ye is-
tikrarsızlıktan, kavgadan, suistimallerden 
başka ne verdiniz? Şu Tokat’ta bir dikili 
ağacınız var mı? Kırk yıl siyaset yaptınız, 
bu millete hangi eseri bıraktınız? Bu millet 
bu soruları sormuyor mu sanıyorsunuz? 
Bu ülkeyi sevmek lafla olmuyor, bu ülkeyi 
seven bu ülkeye eser bırakacak. Bu mil-
letten aldığı emaneti hakkıyla taşıyacak, 
devraldığı Türkiye ile bıraktığı Türkiye’nin 
karşılaştırmasını vicdanında iyi yapacak. 
Bize bıraktığınız Türkiye karanlık bir 
Türkiye’ydi, bunun şahidi bu millettir. 

Şimdi şükürler olsun biz milletin huzuru-
na aydınlık, umutlu, ışıl ışıl bir Türkiye 
tablosuyla çıkıyoruz. 

Bu millet AK Parti hükümetinin bu beş 
yıla yakın zaman içinde ne yaptığının, 
Türkiye’yi nereden alıp nereye taşıdığının 
da en canlı şahididir. Milletimize göğsümü-
zü gere gere diyoruz ki, Türkiye için kimi 
hayırlı görüyorsanız onu seçin. Türkiye’yi 
aydınlık bir geleceğe taşıyacak olanı seçin. 
İnanıyorum ki oylarınız yine değişimin, 
istikrarın, adalet ve kalkınmanın adresi 
olan AK Parti’de toplanacaktır. Türkiye 
güçlü olmak zorundadır, güçlü olmanın 
yolu kalkınmadan geçiyor, değişimden 
geçiyor. Bu değişim yıllarca imtiyaz sahibi 
olarak yaşamış kesimleri rahatsız ediyor. 
Onlar milletin dediği değil, kendilerinin 
dediği olsun istiyorlar. Onlar Türkiye’nin 
en hassas meselelerini bile kendi siyasi 
menfaatleri için malzeme haline getire-
biliyorlar. Türkiye’yi içine kapanmaya, 
dünyanın dışında yaşamaya mahkum et-
mek istiyorlar. Türkiye bunları aştı, bugün 
dünyanın dört bir tarafında Türk bayrağı 
dalgalanıyor. Uluslararası projelerde Türk 
firmaları boy gösteriyor. Dış itibarımız 
yükseldi, kredimiz yükseldi, ağırlığımız 
bütün uluslararası platformlarda hisse-
diliyor. Bütün sektörlerimizde canlanma 
yaşanıyor, üretim artıyor, ihracat artıyor. 
Gençlerimiz yeniden Türkiye’nin geleceği 
için hayaller kurmaya başladı. 

Biz Türkiye’nin korku senaryolarına, boş 
vehimlere layık olmadığını düşünüyoruz. 
Türkiye’yi sevmeyi, Türkiye’ye hizmet 
etmek, Türkiye’yi ileri hedeflere taşımak 
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olarak tarif ediyoruz. Birlik ve bütün-
lüğümüzü korumak, manevi değerleri-
mizi yaşatmak, asırlardır dost ve kardeş 
olarak yaşamış insanlarımızın arasına 
nifak sokmamak olarak tarif ediyoruz. 
Biz ne zaman el ele gönül gönüle sefere 
çıkmışsak, zaferlere kolaylıkla ulaşmış ve 
dünyayı şaşırtmış bir milletiz. Ama ne za-
man da birbirimize düşmüş, dağılmışsak, 
düşmanlarımızın oyununa gelerek zafiyet 
göstermişiz. Biz bu dersi tarihten almak 
zorundayız. Birlik ve beraberlik içinde, is-
tikrar içinde bu gemiyi yüzdürmek ve fırtı-
naları atlatarak güvenli limanlara ulaşmak 
zorundayız. Elbette bu ülkenin huzurunu 
bozmak, kardeşi kardeşe düşürmek iste-
yenlerin oyunları bozulacaktır. Bizi yolu-
muzdan döndürmeye çalışan tehditlere 
karşı biliniz ki bu milletin en büyük gücü, 
büyük bir millet olma şuuru ve tarihimiz-
den bugünlere taşıdığımız tecrübelerdir. 
Bu konuda bütün kurumlarımızla birlikte 
ortak bir hassasiyet çerçevesinde her türlü 
tedbiri alıyoruz, bundan kimsenin şüphe-
si, endişesi olmasın. 

Ben bu ülkenin her bir ferdine güveniyo-
rum. Allah’ın izniyle bu ülkenin kalpleri 
sadakatle ve memleket sevdasıyla çarpan 
insanları hak ettikleri günlere ulaşacak-
tır. İnşallah hep birlikte Türkiye’yi bütün 
sıkıntılarından kurtaracak, güçlü ve mü-
reffeh yarınlara taşıyacağız. Ben kendimi 
bu yüce millet davasının aşk ve azimle 
dolu bir neferi olarak görüyorum. Ben bu 
ülkenin büyük potansiyeline, bu vatanın 
bölünmezliğine, bu milletin yarınlarda 
dünyanın zirvelerindeki yerini alacağına 
bütün samimiyetimle inanıyorum. Sizler 

de bu medeniyet yarışını kazanacağımıza 
benim kadar inanıyor musunuz? Zaten 
sizler inandınız mı, aşılamayacak hiçbir 
engel kalmıyor. İnşallah çok daha güzel 
günlere doğru yolculuğumuz bütün hızıy-
la sürecek. 

Gelin, birliğimize, kardeşliğimize, muhab-
betimize gölge düşürmeye, huzurumuzu, 
selametimizi sabote etmeye çalışanlara 
fırsat vermeyelim, her zamankinden daha 
çok birbirimize kenetlenelim. Biz bu aziz 
millete seviyoruz, bu güzel ülkeye sevi-
yoruz, bu vatana, bu bayrağa hizmet için 
buradayız. Biz sizi seviyoruz, biz size gü-
veniyoruz. Siz de bize güvenin. Gününüz 
kutlu, geleceğiniz aydınlık olsun. Durmak 
Yok, Yola Devam! Durmak Yok, Hizmete 
Devam! Sağolun, varolun; Allah’a emanet 
olun.
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Sevgili Aydınlılar, Efeler Diyarı’nın yüzü 
aydın, gönlü aydın insanları… Sizlere en 
kalbi muhabbetlerimi sunuyorum. Siz-
lerin aracılığıyla Bozdoğan’daki, Buhar-
kent’teki, Çine’deki, Didim’deki Germen-
cik’teki, İncirliova’daki, Karacasu’daki, 
Karpuzlu’daki, Koçarlı’daki kardeşlerime 
de selamlarımı sunuyorum. Yine Kuşada-

sı’ndaki, Köşk’teki, Kuyucak’taki, Nazil-
li’deki, Söke’deki, Sultanhisar’daki ve Yeni 
Pazar’daki bütün vatandaşlarıma da se-
lamlar, sevgiler gönderiyorum. 

Aydınlık bir Türkiye’ye giden yolda önemli 
bir kavşağa doğru adım adım ilerliyoruz. 
Önümüzde önemli bir kavşak var, 22 
Temmuz’da inşallah milletimiz değişim 

AK Parti İl Mitingi

Aydın | 29 Haziran 2007
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iradesini bir kere daha ortaya koyacak. 
Türkiye’ye güvenmeyenler, milletimize 
inanmayanlar bir kere daha o kabul etmek 
istemedikleri Türkiye gerçeğiyle karşı 
karşıya kalacaklar. Milletimizin hür ira-
desiyle ortaya koyduğu değişim kararını 
içlerine sindiremeyenler, boylarının ölçü-
sünü alacaklar. Demokrasinin gereklerini 
hazmedemeyenler Türkiye’nin kararlılığı 
karşısında bir kere daha mağlup olacaklar. 

Aziz kardeşlerim…

Buradan en gür sesimle haykırıyorum: 
Türkiye’yi kendi içine kapatmak isteyen-
lere teslim etmeyeceğiz! İnsanımızı yeni-
den kavga siyasetine, çatışma kültürüne, 
gölgeli demokrasi şartlarına çekmek iste-
yenlere geçit vermeyeceğiz! Bu aziz millet, 
“Hakimiyet Kayıtsız Şartsız Milletindir” 
sözü ne anlama geliyor, hepsine öğretecek. 
Bu köhne zihniyet Türkiye’ye çok şeyler 
kaybettirdi. Ne zaman Türkiye’de işler 
düzelse, ne zaman çarklar dönmeye baş-
lasa, insanlarımız ne zaman gelecek adına 
hayaller kurmaya başlasa, bunlar hep bun-
dan rahatsız oldu. Demokrasiyi bir çırpıda 
gözden çıkardılar. Halkın oyunu, milletin 
iradesini hiçe saydılar. Aydın bu acıları çok 
iyi biliyor, bu tecrübelerin en ağırını Aydın 
yaşadı. Rahmetli Menderes’in aziz hatı-
rasını sadece Aydınlılar değil, milletimiz 
bugün yüreğinin derinliklerinde taşıyor. 

Bir kaşık suda fırtına koparıyor, Türkiye 
elden gidiyor diye ortalığı inletiyorlar. Ne-
den biliyor musunuz? Çünkü kendilerini 
Türkiye’nin sahibi zannediyorlar. Milletin 
değişim kararı her alanda meyvelerini 

vermeye başlayınca, Türkiye elimizden 
gidiyor diye paniğe kapılıyor, telaşa dü-
şüyorlar. Yağma yok, o günler geçti. Artık 
millet iktidarda, orada da kalacak. Artık 
Türkiye’nin yönetimine millet iradesi ha-
kim olacak. 

Türkiye’nin kayıp yılları, sadece kendi 
ikballerini düşünen, küçük olsun benim 
olsun diyerek insanımızı dünyadan kopa-
ran bu kifayetsiz muhterislerin, bu mutlu 
azınlıkların eseridir. Ana muhalefet partisi 
zihniyeti başta olarak bunlar daima halkı 
bir tehlike olarak gördüler, halkın irade-
sinden hep kaçtılar, bu cumhuriyeti hep 
cumhurdan korumaya kalktılar. Koruma-
ya çalıştıkları bilin ki kendi iktidarlarıdır, 
kendi makam ve mevkileridir, kendi sırça 
köşkleridir. İşte bunun için bu ülkenin 
şehirleri hala altyapı sıkıntısı çekiyor. İşte 
bunun için 30-40 kilometrelik yollar 30 
yılda, kırk yılda yapılamıyor. İşte bunun 
için bu kadar zengin potansiyeline rağmen 
bu ülke yıllardır yerinde sayıyor, krizler-
den krizlere sürükleniyor. Onlara iyi ba-
kın, birinin bir sıkıntısı var mı? Bu millete 
sağır, bu ülkeye yabancı, aşılmaz duvarla-
rın ardında, sırça köşklerde yaşıyorlar. Ay-
dın’daki çiftçinin derdi ne, Adıyaman’daki 
esnafın sıkıntısı ne, Trabzon’daki balıkçı-
nın yarası ne, bundan haberi var mı? 

Size bu kürsüden sadece bir Başbakan 
olarak seslenmiyorum. O kayıp yılları ci-
ğeri yanarak izleyen bir kardeşiniz, o hayal 
kırıklıklarını, o gönül darlıklarını yaşamış 
bir memleket evladı olarak sesleniyorum. 
Çünkü benim hikayem, sizin de hikayeniz. 
Bu iktidar milletin iktidarıdır. Ancak bu 
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milletle hiçbir dönemde aynı hikayenin 
parçası olmamış, hiçbir zaman aynı türkü-
nün nakaratı olmamış, aynı duygu dünya-
sını paylaşmamış o beyzadeler, iktidarın 
tek sahibi olmak istiyorlar. Öyle yağma 
yok, Türkiye sahipsiz değil, 22 Temmuz’da 
akla kara ayan beyan ortaya çıkacak. O ga-
fillere o sandığı dar edecek misiniz efeler? 
“Bu ülkenin tek sahibi millettir” diyecek 
misiniz? “Türkiye’nin istikameti değişim-
dir” diyecek misiniz? “Durmak yok, yola 
devam” diyecek misiniz? Allah Türkiye’nin 
yolunu, bahtını, ufkunu açık etsin. 

Sevgili Aydınlılar…

Aydın bu ülkenin öncü şehirlerinden biri. 
İnsanıyla, doğasıyla, tarihiyle, tarımıyla, 
üretimiyle sahip olduğu büyük potansiyel-
le Aydın Türkiye’nin umut bağladığı bir 
şehir. Elinizi vicdanınıza koyup söyleyin, 
Aydın 3 Kasım 2002’den önce neredeydi, 
bugün nerede? Türkiye 3 Kasım’dan önce 
neredeydi, şimdi nerede? O günlerde şu 
Aydın’ın üstünde kara bulutlar dolaşmıyor 
muydu? İşçisiyle işvereniyle, çiftçisiyle 
pazarcısıyla, işletmecisiyle otelcisiyle in-
sanlarımız kan ağlamıyor muydu? Umut-
lar yıkılmış, hayaller kırılmış, insanımızın 
üstüne ölü toprağı çökmemiş miydi? Allah 
aşkına söyleyin şimdi bu kasvetten, bu 
yılgınlıktan, bu umutsuzluktan eser var 
mı? Aydın hiç bu kadar aydınlık, geleceğe 
bakarken bu kadar umutlu olmuş muydu?

Biz kendini Ankara’ya hapsedenlerden de-
ğiliz, bu beş yıla yakın zamanda ülkemizin 
her köşesine defalarca gittik, gitmeye de 
devam ediyoruz. İnsanlarımızın arasına 

karıştık, dertlerini dinledik, beklentilerine 
kulak verdik, ihtiyaçlarına çare bulmaya 
çalıştık. Bakın bugün hala bu meydanla-
rı dolaşan, sizlerle kucaklaşan yine AK 
Parti’dir. Neden? Çünkü biz bu ülkeye gö-
nülden bağlıyız, bizim Aydın’a, Kütahya’ya, 
Yozgat’a, Bitlis’e, Artvin’e, Tekirdağ’a 
sevdamız bir başkadır. Biz her şehrimizin 
hemşehrisiyiz. Biz her insanımızın dostu, 
kardeşi, arkadaşı, yoldaşı, dertdaşıyız. Biz 
bu milletin her umudunun, her hayalinin, 
her beklentisinin takipçisiyiz. 

Sizlere samimi olarak söylüyorum, bu 
ülkenin her köşesinde nihayet umut mev-
simi başlamıştır. Bütün gönüllerde gelecek 
heyecanı bu Aydın’ın havası nasıl sıcaksa, 
öyle sıcaktır. İnşallah bu ülkeye inanma-
yanların, bu millete güvenmeyenlerin 
yolumuza çıkardığı engellerin üstünden 
aşmasını da bileceğiz. Siz arkamızda oldu-
ğunuz sürece, samimi desteğinizi, gönül 
rızanızı, hayır duanızı bizden eksik etme-
diğiniz sürece evvel Allah bizi yolumuz-
dan hiç kimse çeviremez. Şimdi söyleyin; 
mührü AK Parti’ye vuracak mısınız? Bu 
kutlu yolculukta, aydınlık ufuklara doğru 
çıktığımız bu medeniyet seferinde bizimle 
olacak mısınız? Allah bu ülkeyi sizin gö-
nülleriniz kadar zengin kılsın. 

Kardeşlerim…

Hükümetimiz döneminde Aydın’a tam 
1394 derslik, 1 lise, 11 anadolu lisesi, 2 
anadolu öğretmen lisesi, 1 sosyal bilimler 
lisesi, 3 çok programlı lise yaptık. Aydın’da-
ki okullara tam 4 bin 605 yeni bilgisayar 
gönderdik. Aydın genelinde 5 bin 565 aile-
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mize ve 10 bin 12 öğrencimize Şartlı Nakit 
Transferi çerçevesinde eğitim yardımı 
yaptık. Adnan Menderes Üniversitesi’ne 
bir Mühendislik Fakültesi kazandırdık. 
Üniversite öğrencileri için Kuşadası ve Ko-
çarlı yurtlarını hizmete açtık. 

Türkiye genelinde sağlık hizmetlerinin 
daha kaliteli, daha hızlı, daha yeterli bir 
seviyeye gelmesi için büyük bir dönü-
şüm programı başlattık. 250 yataklı Söke 
Devlet Hastanesi, Çine Devlet Hastanesi, 
Didim Devlet Hastanesi, Nazilli Devlet 
Hastanesi ek binası ve Merkez Devlet Has-
tanesi ek binası olmak üzere 5 hastane ile 
4 sağlık ocağını hizmete açtık. Bizden önce 
Aydın’da 348 uzman hekim vardı, bugün 
369 uzman hekim var. Yine 475 pratisyen 
hekim vardı, bugün 528 pratisyen hekim 
var. Bizden önce koca Aydın’da 12 tane 
112 acil istasyon vardı, biz bunu 19’a çıkar-
dık. 15 tane 112 acil ambulansı vardı, onu 
da 21’e yükselttik. 

Aydın’a başka ne yaptık? Didim’in , 
Söke’nin, Kuşadası’nın Adalet Saraylarını 
yaptık, hizmete açtık. Menderes ve Nazilli 
Adalet Sarayları da tamam. Bozdoğan Ada-
let Sarayı’nın da projesi bitti, çalışmalar 
devam ediyor. 26 Haziran 2007 tarihi iti-
bariyle, Tarımköy uygulaması kapsamında 
142 konutun inşaatını tamamladık. Büyük 
çoğunluğu alt gelir grubu için olan 766 
konutun ise inşaatı devam ediyor. Böylece, 
tamamlanan ve devam eden uygulamalar 
toplamı 908 konuta ulaşmıştır. Başlatı-
lan uygulamaların toplam yatırım bedeli 
yaklaşık 45 Milyon YTL’dir. Proje ve ihale 
çalışmaları devam eden sosyal donatı ve 

konutlarla birlikte, Aydın ilimizde toplam 
1228 konut, engelsiz yaşam merkezi ve 
toplum merkezi yapılmış olacaktır. Bili-
yorsunuz, Aydın iline gerekli altyapı sağ-
lanarak doğal gaz arzını sağladık. Abone-
lere dağıtım konusunda çalışmalar devam 
ediyor, en kısma zamanda Aydın tamamen 
doğalgaz kullanımına başlayacak. Sizlerin 
rahat etmeniz, sağlık şartlarda yaşamanız 
için, Aydın’ın geleceğe hazır hale gelmesi 
için imkanlarımızı seferber ediyoruz. 

Türkiye’de suyu olmayan, yolu olmayan 
köy bırakmamak için bütün Türkiye’de 
yoğun çalışmalarımız devam ediyor. KÖY-
DES projeleri için Aydın’a aktardığımız 
ödenek tutarı 48 milyon YTL’ye yakın bir 
seviyeye ulaşmıştır. Türkiye’nin şehirleri-
ni güvenli, rahat, çağdaş yollarla birbirine 
bağlamakta kararlıyız. Aydın’a 2002 yılı 
sonuna kadar 27 kilometre bölünmüş 
yol yapılmış, biz buna 2003’ten bu yana 
toplam 168 kilometre bölünmüş yol daha 
ekledik. Yani dört buçuk sene içinde bi-
zim dönemimize kadar yapılan bölünmüş 
yolun alta katını yapmışız. Farkı görüyor 
musunuz? Görüyorsunuz, görüyorsunuz; 
siz laf üretenle iş üretenin farkını gayet iyi 
görüyorsunuz. 

Aydın’da çiftçilerimize 2002 yılında 53.8 
milyon YTL toplam Tarımsal Destek veril-
miş iken, 2007 yılında 152.2 milyon YTL 
destek verdik. İktidarımız döneminde 
toplam 563.6 milyon YTL Tarımsal Destek 
verdik. İktidarımız süresince Aydınlı çift-
çilerimize 24.9 milyon YTL Mazot Desteği, 
9.8 milyon YTL Kimyevi Gübre Desteği 
verdik. Aydın’da çiftçilere 2002 yılında 
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17.6 milyon YTL Prim Desteği verilmiş 
iken, bu rakam 5 kat arttırılarak 2007 
yılında 92 milyon YTL’ye çıkmıştır. Bu dö-
nemde Aydın’da çiftçilerimize toplam 281 
milyon YTL Prim  Desteği verdik. 2002 
yılında 1.3 milyon YTL olan Hayvancılık 
Desteklerini 2007 yılında 15 kat arttırarak 
19.2 milyon YTL’ye yükselttik. Tarımsal 
Kalkınma Kooperatif lerine 1999-2002 
döneminde 400 bin YTL kredi desteği 
sağlanmış iken, 2003-2007 döneminde, 36 
kat artırıldı ve 14.5 milyon YTL tutarında 
kooperatif desteği verdik. Kırsal Kalkınma 
Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi kap-
samında 2006 yılında 9.2 milyon YTL tu-
tarında 17 proje desteklendi. 2007 yılında 
ise 17 milyon YTL tutarında 53 proje des-
teklenecektir. Çiftçilerimize 2002 yılında 
31.4 milyon YTL kredi kullandırılmış iken, 
2006 yılında 204 milyon YTL kredi kullan-
dırıldı. Aydın’da kredi kullanımı 6.5 kat 
arttı. 10 bin 723 çiftçimizin 13.5 milyon 
YTL tutarındaki borcunu sildik. Aydın’da 
dönemimizde buğday üretimi 3 kat arttı. 
Biz göreve geldiğimizde Aydın Ovası’nda 
yetişen pamuğa 80 Ykr prim veriliyordu, 
şimdi bu primin miktarı 348 Ykr. Düşen 
enflasyonu da hesaba katarsanız pamuk 
priminde yüzde 400’ün üstünde artış var. 
Zeytinyağında bazı sıkıntılar var, onu da 
biliyoruz, inşallah o konuda da sizleri 
mağdur etmeyecek makul bir noktaya ge-
linecek. 

Tarım bölgelerimizde su giderek altın ka-
dar kıymetli hale geliyor. Kaynaklarımızı 
çok iyi değerlendirmeli, suyumuzu azami 
verimi alarak kullanmalıyız. Büyük Men-
deres nehri ve havzasının kirletilmesinin 

önüne geçeceğiz, Çevre Bakanlığımız 
Uşak-Denizli-Aydın hattında çok güzel me-
safeler aldı, bunlar devam edecek. Yine Be-
lediyemiz tarafından devreye sokulan katı 
ve sıvı atık arıtma tesisleri de bu açıdan 
önemli hizmet veriyor. 23 yıldır konuşu-
lan, ancak bir türlü çıkarılamayan Jeoter-
mal Kanunu’nu bu yıl çıkardık. Aydın bu 
açıdan çok zengin kaynaklara sahip. Bu 
kaynakları sadece turizm ve sağlık amaçlı 
olarak değil, tarımsal amaçlı olarak da se-
racılık alanında kullanacağız. 

Biliyorsunuz, Çine Barajı’nı bitirmek için 
büyük gayret sarfediyoruz. İnşallah gövde 
yüksekliği bakımından Avrupa’da beşinci 
sırada bulunan bu barajımızda önümüz-
deki yıl su tutma aşamasına geçeceğiz. 
İkizdere Barajı yıllardır bitirilmeyi bekli-
yordu, ona da el attık ve Aydın’ın on yıllar 
boyunca içme suyu ihtiyacını karşılayacak 
bu barajımızı bitirdik. Dandalaz Barajı’nın 
çalışmalarını hızlandırdık, Germencik-
Alangüllü ve Bağarası-Sarıçay Barajlarını 
da gündemimize aldık. 

Aydın aynı zamanda turizmimizin de 
önemli merkezlerinden biri. Turizmimizi 
çok yönlü olarak geliştirmek için yurt 
sathında önemli projeler yürütüyoruz, 
yeni açılımlarla turizmimizi daha geniş 
bir alana yaymak için gayret gösteriyoruz. 
Biliyorsunuz, Kuşadası’nda KOMER kısa 
adıyla büyük bir kongre merkezi inşa edili-
yor, Kuşadası bu tesisle kongre turizminin 
önemli adreslerinden biri haline gele-
cektir. Yine biliyorsunuz, Didim’i turizm 
kenti ilan ettik. Dalaman Havaalanı’nı ve 
Didim bağlantı yolunu Aydın’a yakışır bir 
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güzellikle hizmete açtık, turizmimizin can 
damarlarından biri de bu hattır. Bütün 
bunlardan beklentimiz Aydın’ı çok daha 
iyi seviyelere getirmektir, geleceğe hazır-
lamaktır. 

B i z  ş e h i r l e r i m i z i  ka l k ı n d ı r m a d a n 
Türkiye’yi kalkındıramayacağımızı gayet 
iyi biliyoruz. Sadece bugünün değil, ya-
rının ihtiyaçlarını da düşünerek hareket 
etmek, yatırımlarımızı bu gelecek vizyo-
nuyla yapmak durumundayız. Aydın’ın 
nereden nereye geldiğini görüyorsunuz. 
Şimdi hedefimiz Aydın’ı bundan çok 
daha güzel noktalara taşımak, Ege’nin 
kalkınması için, Türkiye’nin kalkınması 
için Aydın’ın öncü şehirlerimizden biri 
olmasını sağlamak. Bunu hep birlikte ba-
şaracağız. Nasıl başaracağız? Birbirimize 
inanarak, ülkemize inanarak, değişim 
ruhunu asla kaybetmeyerek. İşte bunun 
için 22 Temmuz bir son değil, hayırlı bir 
başlangıçtır, diyoruz. Çünkü artık istikrarı 
öncekinden çok daha önemli görüyoruz, 
değişim ruhuna çok daha büyük bir sa-
dakatle bağlıyız. İşte bu yüzden “Durmak 
Yok, Yola Devam” diyoruz.
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Saygıdeğer Kayserililer,  değerli  ha-
nımefendiler,  beyefendiler,  sevgi l i 
gençler… Sizleri en kalbi duygularımla 
selamlıyorum. Bu meydanı gönülle-
riyle dolduran bu muhteşem toplu-
luğu selamlarken buradan, Bünyan’ı, 
A k k ı ş l a ’ y ı ,  D e v e l i ’ y i ,  H a c ı l a r ’ ı , 
Felahiye’yi, Kocasinan’ı, Melikgazi’yi, 

Özvatan’ı, Pınarbaşı’nı sevgiyle selam-
lıyorum. Yine buradan, Kayseri ’den 
Sarıoğlan’ı, Sarız’ı, Talas’ı, Tomarza’yı, 
Yeşilhisar’ı, Yahyalı’yı da sevgiyle se-
lamlıyorum. 

Biliyorum ki, bütün Kayserililerin kalbi 
bugün, bu meydanda bu coşkuya, bu he-

AK Parti İl Mitingi

Kayseri | 30 Haziran 2007
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yecana eşlik ediyor. Burada çok büyük bir 
coşku, çok muhteşem bir heyecan görü-
yorum. Gönüllerinizin bütün sıcaklığını, 
ruhlarınızın bütün coşkusunu bu meyda-
na taşımışsınız. İşte Cumhuriyet Meyda-
nı… İşte Kayseri… Bu meydandan taşan bu 
muhabbet, bu heyecan gösteriyor ki sizler 
zaten kararınızı vermişsiniz. Görüyorum 
ki, sadece Kayseri’nin geleceği için değil, 
aynı zamanda Türkiye’nin istikbali için 
de bir karar vermişsiniz. Kararınız hayırlı 
olsun. Kayseri için hayırlı olsun. Türkiye 
için hayırlı olsun… Bu hizmet kervanı 
durmasın, bu aşk yolculuğu sürsün, bu 
demokratik yürüyüş bu aydınlık kadro ile 
Kayseri’yi ve Türkiye’yi abad etsin, inşa 
etsin. Biliyorum ki sizler, demokratik istik-
rarın devamından, güven ve itibarın deva-
mından yanasınız. AK Parti’nin Türkiye’yi 
baştanbaşa bir gül bahçesine çevirmek 
istediğini iyi biliyorsunuz. Bizim sizinle 
aramızdaki hukuk edebi bir hukuktur. 

Cumhurbaşkanı kim olacak, AK Parti kimi 
aday gösterecek diye aylarca tartıştılar, ko-
nuştular. Onlar tartışırken biz işimize ba-
kıyorduk. Türkiye’nin kaybedecek bir tek 
günü, bir tek saati yok, diyorduk. Bizimle 
birlikte sizler de, bütün milletimiz de işin-
de gücündeydi. Muhalefet partileri tarihte 
eşi görülmemiş biçimde sembolik de olsa 
bir aday bile gösteremediler. Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi’nde 24 Nisan tarihli AK 
Parti Grup Toplantısındaki konuşmamda 
Cumhurbaşkanı adayımızı “Kardeşim Ab-
dullah Gül” olarak açıklayınca büyük bir 
telaşa düştüler. Açıkça hukuk terazisine 
ağır bir taş koydular. Açıkça, milli iradeye 
tahammül edemediler. Gül ismini duyun-

ca çok iyi diyen siyasetçiler, rüzgar tersten 
esince çok kötü demeye başladılar. “Gül 
olmaz” diyemediler, “367 gerek“ dediler. 
Hukuk devleti anlayışını, Meclisin saygın-
lığını zedelediler, vicdanları yaraladılar, 
Türkiye’nin dünyadaki itibarına gölge 
düşürmekten çekinmediler. Ana muhale-
fet partisi başta olmak üzere bir ortaçağ 
mantığı sergilendi. “Dünya dönmüyor” di-
yen bir mantık. “Dünya dönse de, Türkiye 
dönmüyor” demek istediler. 

Merhum Özal 263 oy almış, Sayın Demirel 
sadece 244 oy almış, Sayın Sezer 330 oyla 
Cumhurbaşkanı olmuş. Kardeşim Abdul-
lah Gül 357 oy aldı ama 357 oy 244’ten 
azdır dediler. Kayserililerin hesabı sağlam-
dır. 357 sayısı 330’dan fazla değil mi? 357 
oy 263’ten fazla değil mi? 357 oy 244’ten 
fazla değil mi? Bu “akla zarar” mantığı, 
hukuk diliyle “tashih-i karar” etmek için 
millete götürelim dedik. Olmaz, dediler. 
Meclis’ten kaçtılar ama, milletten kaçama-
yacaklar. Kayseri, AK Parti’ye 8 milletvekili 
göndererek bu kararı yanlış kararı tashih 
edecektir. 

Biliyorum ki, vicdanları yaralayanlardan, 
istikrardan, adalet ve kalkınmadan rahat-
sız olanlardan siz de rahatsızsınız. Emin 
olun ki onların tahammül edemediği 
Abdullah Gül veya AK Parti değildir, on-
ların tahammül edemediği milli iradedir, 
demokratik iradedir, milletin tercihleridir, 
milletin ta kendisidir. Onlara hak ettikleri 
“demokrasi dersini”, onlara hak ettikleri 
“millet dersini” siz vereceksiniz. Biliyorum 
ki, birlik ve beraberlikle demokratik irade-
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ye çok daha güçlü bir destek vereceksiniz. 
Biliyorum ki, bir tek oyunuzu zayi etme-
yeceksiniz. Kayseri’nin ve Türkiye’nin 
itibarını birlikte düşünerek daha güçlü 
bir şekilde AK Parti’ye “evet” diyeceksiniz. 
Hiç merak etmeyin. Bu kervan durmaya-
cak. Çok az kaldı… Sayılı günler kaldı… 
Unutmayın ki, bu yolculukta kılavuzumuz 
millettir. 

Bizim siyasetteki tek muradımız milletin 
rızasıdır, milletin hayır duasıdır, milletin 
gönlünü kazanmaktır. Büyük bir güvenle 
söylüyorum. İstikbali, sizin iradeniz tayin 
edecek, sizin özlemleriniz gerçekleşecek, 
sizin iradeniz tecelli edecek. Bu yolculukta 
kalplerimiz aynı gaye için çarpıyor. Başka-
ları bizim aramızdaki kardeşlik hukukunu 
anlamakta zorluk çekiyorlar. Onlar, bir-
birlerine bir makam için meydan dayağı 
bile çekebiliyorlar, ama bizim siyasetimizi 
kardeşlik belirliyor, feragat belirliyor, hal-
kımızın değerleri, Türkiye’nin özlemleri 
belirliyor. Bizim ortak gayemiz, Türkiye 
Cumhuriyeti’ni 81 vilayetiyle birlik ve 
bütünlük içinde inşa etmektir. Bizim ga-
yemiz, 70 milyon insanımızın kalplerini 
birleştirmek, milletimizin itibarını, haysi-
yetini, onurunu yükseltmektir. 

Bizler, bu ülke için, bu millet için, bu şe-
hirlerin mamur olması için yüreklerimizi 
birleştirdik ve uzun bir yola çıktık. Yola 
çıkarken bu yolun ne kadar meşakkatli 
olduğunu, bizden ne kadar fedakarlık 
istediğini biliyorduk. Varacağımız men-
zillerde durup dinlenmeyeceğimizi de 
biliyorduk. İşte bu yüzden yüzümüzün 

akıyla Anadolu’nun her şehrinde, her mey-
danında buradaki gibi, Kayseri Cumhu-
riyet Meydanı’ndaki gibi karşılanıyoruz. 
Çünkü hiçbir yere, hiçbir şehre eli boş 
gitmedik. 

Başbakan olarak ben, Başbakan yardım-
cısı ve Dışişleri Bakanı olarak Abdullah 
Bey ile diğer bakan arkadaşlarım 5 yıla 
yaklaşan iktidarımız döneminde bir 
tek günü, kendimize ayırmadık. Birileri 
Ankara’da hükümeti durdurma planları 
yaparken biz dünyanın bütün merkezle-
rinde Türkiye’nin itibarına itibar kazan-
dırma peşindeydik. Almanya’da, Rusya’da, 
Amerika’da, Afrika’da, Ortadoğu’da, Orta 
Asya Türk Cumhuriyetleri’nde Türkiye’nin 
imkanlarını ve kaynaklarını anlattık. Türk 
milletinin milli menfaatlerine, barışçı tez-
lerine sahip çıktık. 

Kayserili kardeşlerim…

Birkaç hususu belirtmek istiyorum: Bu-
günkü dünyada ekonomi ile diplomasi 
birlikte yürüyor. Fotoğrafın tamamına 
bakmayanlar bugünkü dünyada siyaset 
yapamaz. Açık söylüyorum, Türkiye slo-
ganlarla yönetilebilecek kadar küçük bir 
ülke değildir. Burada siyaset yapan küçük 
düşünemez. Burası büyük Selçuklu’nun, 
büyük Osmanlı’nın ana yurdudur. Burada 
kurulan Cumhuriyet yedi düvele karşı 
kazanılmış bir istiklal savaşının eseridir. 
Cumhuriyet’in kazanımları kuru slogan-
lara indirgenemez. Cumhuriyet’in kaza-
nımları refah olmalıdır, adalet olmalıdır, 
kalkınma olmalıdır, üretim olmalıdır, 
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istihdam olmalıdır, milli birlik ve bütün-
lük olmalıdır. Cumhuriyet’in kazanımları 
haksız rekabetin ortadan kalkması olmalı, 
sosyal hukuk devleti olarak devletin bütün 
vatandaşlarını güvenlik şemsiyesi altına 
alması olmalıdır. Kimseyi, bu ülkeyi seven, 
bu bayrağa yürekten bağlı olan kimseyi 
incitmek için tek bir cümle kurmak iste-
mem. Ama Türkiye’nin geçmişinden ders-
ler çıkarmalıyız. Milliyetperverliğimizin 
ölçüsü hizmet olmalıdır. Vatan sevgimizin 
ölçüsü bu vatan için laftan başka bir değer 
üretmek olmalıdır. Bayrak sevgimizin öl-
çüsü istiklalimize ve istikbalimize birlikte 
sahip çıkmak olmalıdır. 

Bütün samimiyetimle söylüyorum: Şu ka-
dar yıllık milletime ve devletime hizmet 
tecrübemle söylüyorum ki, milletsiz bir 
milliyetçilik olamaz. Halksız bir halkçılık 
olamaz. Toplumun talep ve arzularını 
hiçe sayan, halkın yaşama biçimini, hayat 
üslubunu küçümseyen, halka rağmen 
halkçılık iddiasıyla sosyal demokratlık 
olamaz. Olsaydı, o koalisyonlar başarılı 
olurdu. Olsaydı, bizden önceki hükümetler 
milli gelirimizi 180 milyar dolardan 400 
milyar dolara çıkarabilirdi. Ama bunu AK 
Parti iktidarı yaptı. Kişi başına düşen milli 
geliri 2 bin 500 dolardan 5 bin 500 dolara 
da AK Parti iktidarı çıkardı. Türkiye’nin 
milli davası Kıbrıs’a sahip çıktıklarını 
söyleyenlerin hangisi bizim kadar Kıbrıs 
davasına sahip çıkmış, KKTC’ye ne kazan-
dırmışlar? DSP-MHP-ANAP hükümeti mi 
Kıbrıs’a sahip çıkmış? Onlar mı KKTC’nin 
milli gelirini 12 bin dolara çıkarmışlar? 
Onlar, terörün başını koparmışlar da bizim 
iktidarımız döneminde terör canavarı ye-

niden mi canlanmış? AK Parti’yle rekabet 
edemeyince iftira atmak siyasi mertliğe 
sığar mı? Demokrasiyi içine sindiremeyen, 
millet iradesine meydan okuyan Baykal’ın 
pişirdiği aşı bu ülkenin mukaddes değerle-
rine sahip insanlarına kolayca yutturabile-
ceklerini mi sanıyorlar? 

Değeri Kayserililer…

Gençlerimiz bizim gördüklerimizi görme-
miş olabilir diye özellikle onlara sesleni-
yorum.

Sevgili Gençler…

Bu ülkenin yarınlarına sahip çıkacak olan 
genç nesiller! Bakınız, Türkiye 60 yıllık 
demokrasi tarihinde 45 tane hükümet 
görmüş. Lütfen dikkat edin, ister diğer 
ülkelerle kıyaslayın isterseniz bu hükü-
metleri birbiriyle kıyaslayın. Bu ülkede 60 
yaşındaki bir insan tam 45 tane hükümet 
görmüş. Demokrasinin askıya alındığı 
tarihleri de çıkarırsanız neredeyse her 
yıla bir hükümet düşmüş. Hangi dönem-
lerde Türkiye’nin büyüdüğünü, hangi 
dönemlerde ülkemizin güçsüz ve takatsiz 
bırakıldığını özellikle gençlerimizin çok 
iyi bilmesi gerekir. Bugün 40 yaşındaki 
bir insan sadece AK Parti iktidarında tek 
haneli enf lasyonu gördü. Türkiye 5 yıl 
boyunca üst üste büyümeyi ilk kez AK 
Parti iktidarında yaşadı. Türkiye’ye sadece 
koalisyonların, erken seçimlerin ödettiği 
maliyeti düşürseniz, Türkiye’de sadece 
hortumların, ihaleye fesat karıştıranların 
ödettiği maliyeti düşürürseniz Türkiye 
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bugün milli gelirini 15 bin doların üzerine 
çıkarırdı. Kan uyuşmazlığı olan koalis-
yonlar sadece birbirinin ayağına basar 
ve birbirini dizginlemeye yarar. AK Parti 
iktidarı gösterdi ki, Türkiye’nin çıkış yolu 
tek parti iktidarındadır ve o iktidar da AK 
Parti iktidarıdır. Şimdi de yeni senaryolar 
peşindeler. 

MHP’yi CHP’nin “yedek parçası” haline 
getirebilirsek Türkiye eski günlere döner, 
diyorlar. Bu montajın tutmayacağını DSP-
MHP-ANAP koalisyonunda gördük. Bu 
derme çatma, yamalı bohça koalisyonların 
Türkiye’ye neler kaybettirdiğini bu millet 
gördü. Küçük düşünerek bu ülkede bir 
taraftar kitlesi toplayabilirsiniz ama küçük 
düşünerek dünyada ülkenizi birinci lige 
çıkaramazsınız. Bizim siyasetimiz “küçük 
olsun benim olsun” anlayışını reddeden 
bir siyasettir. Bizim siyasetimiz 70 milyon 
vatandaşımızı, 81 vilayetimizi kucaklayan 
bir siyasettir. Geçmişte Ankara’da masa ba-
şında oturarak Dışişleri bakanlığı yapanla-
rı gördük. Masa başında, değil Anadolu’ya 
gitmek, değil bütün dünyayı dolaşmak 
yandaki odaya bile geçmeden başbakan-
lık, başbakan yardımcılığı yapanları da 
gördük. Büyümek şöyle dursun, onların 
devri iktidarlarında yüzde 9 küçülüyordu. 
Dünya devletleriyle ilişki kurarken mille-
tinizin gücü, devletinizin gücü, ülkenizin 
imkanları ve kaynakları belirleyicidir. Ne 
demek istediğimi yurtdışına ihracat ya-
pan, ürettiği malı dünya pazarlarına ulaştı-
ran Kayseri’nin üretken, çalışkan insanları 
çok iyi bilirler. Söz konusu devlet yönetimi 
olunca durumun ne kadar önem kazandı-
ğını takdir edersiniz. 

Değerli kardeşlerim…

Bakınız onlar borç üstüne borç alıyor, iş 
ödemeye gelince de faiz ödemelerine bile 
yetişemiyorlardı. Bu sorumsuzca borçlan-
malar, bu üretmeden harcamalar bu ülke-
de doğan her çocuğun dağ gibi bir borcun 
altına girmesi, borçlu doğması demekti. 
Yıllarca bu ülkede IMF dendi mi bizim 
insanlarımızın tüyleri diken diken olmadı 
mı? Bu borcun gün gelip ödeneceğinden 
umutlar kesilmedi mi? O kafalarla da, o 
yönetimlerle de, o koalisyonlarla da ödene-
mezdi zaten. Bakın 1994 yılında IMF’den 
alınan borç 674 milyon dolar. Alan kim? 
50. Hükümet, yani Sayın Çiller ve Sayın 
Baykal. Peki ne kadarını ödemişler? Hiç 
ödememişler, milletin sırtına yüklemişler. 
1999’da bu defa 57. Hükümet görevde, 
yine bir koalisyon, bu defa DSP-MHP-
ANAP koalisyonu görevde. İki ayrı stand-
by anlaşmasıyla alınan borç tam 33 milyar 
dolar. Peki ne kadarı ödenmiş? Sadece 10 
küsur milyar doları, yani yaklaşık üçte 
biri. Kalanı ne olmuş, faiziyle birlikte yine 
milletin sırtına. 

2002 Kasım’ında göreve geldiğimizde o 
günlerin hediyesi olarak bize bırakılan 
IMF borcu tam 23 buçuk milyar dolar ola-
rak önümüze kondu. Peki biz ne yaptık? 
Kolları sıvadık, o dağ gibi borçları erittik. 
Son ödemelerle birlikte Türkiye’nin IMF 
borcu 8.5 milyar dolara kadar gerilemiş 
durumdadır. Gerekirse bugün bu borcun 
tamamını karşılayacak birikime de sahi-
biz, Türkiye artık bu noktalardadır. O gün 
borç alıp ödemeyi beceremeyenler, bugün 
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bu millete Türkiye’nin borç batağına sü-
rüklendiği yalanını söylüyorlar. IMF ile 
oturup stand-by anlaşması yapanlar, şimdi 
IMF düşmanlığı üzerinden siyasi istismar 
yapıyorlar. Bu milletin hafızasını yok sayı-
yorlar, bu millet akıl edemez zannediyor-
lar. Yok yok, bu aziz millet herşeyi çok iyi 
görüyor, biliyor ve 3 Kasım’da bunları na-
sıl sandığa gömdüyse bugün de aynı dersi 
vermesini bilir. 

4 Kasım günü “Biz dersimizi aldık siya-
seti bırakıyoruz” diyenler yine milletin 
hafızasını yok sayarak 22 Temmuz’da 
pozisyon kapmaya çalışıyorlar. Yıllarca 
bu eziyeti çekmiş, bu borç kabusunu ya-
şamış bu millet de kendilerine inanacak 
sanıyorlar? Öyle yağma yok, bu millet 
yatırıma, üretime, hizmete harcanması 
gereken ülke kaynaklarını borç faizlerini 
ödemeye harcayan, zayi eden bu kifayetsiz 
yönetimleri unutur mu zannediyorsunuz? 
O kabus dolu yılları unuttunuz mu? Her 
doğan çocuğumuzun borçlu doğmasına 
sebep olanları unutacak mısınız? Millet 
bu ülkenin bahtını karartanları unutmaz, 
unutmayacak. 

Bakın ben vatandaşımın gözünün içine ba-
karak, alnım ak, başım dik, ben bu ülkenin 
borçlarını azalttım, milli geliri arttırdım, 
diyorum. Kendi dönemlerinde borç alma-
yı bilen, ama ödemeyi bilmeyen o beyler, 
gelip bu Cumhuriyet Meydanı’nda “biz 
IMF borçlarını azalttık” diyebiliyorlar mı? 
Diyemezler, rakamlar herşeyi ortaya koyu-
yor. Bu ülkeye daha fazla yalan söylemeyin, 
bir eser ortaya koyduysanız, Türkiye’yi bir 

adım ileri götürdüyseniz, söyleyin biz de 
alkışlayalım. Ama ortaya bir şey koyamı-
yorsanız, hiç olmazsa susun, muhasebe-
nizi yapın. Bu ülkenin şapkadan tavşan 
çıkaran siyasetçilere ihtiyacı yok, gerçeği 
konuşan, aklını, enerjisini, samimiyetini 
ortaya koyan siyasetçilere ihtiyacı var. 

Değerli kardeşlerim…

Türkiye’nin bir gecede yüzde 50 yoksul-
laştığı 2001 krizine imza atanlar şimdi o 
günler unutuldu zannediyorlar. Türkiye 
o günlere dönsün istiyorlar. Bütün kriz 
ihtimallerini bertaraf edecek, milletsiz 
düşünülen bütün senaryoları çöpe atacak, 
demokratik istikrarı sürekli kılacak olan 
sizsiniz. Biz, kendimizi sizden ayrı görme-
diğimiz için, kaderimizi bir gördüğümüz 
için, biz size sonuna kadar güveniyoruz. 
Sonuna kadar da güvenmeye devam ede-
ceğiz. Biz, AK Parti olarak demokratik is-
tikrara, büyümeye, gelişmeye, kalkınmaya 
devam diyoruz. Cumhuriyetimizin 100. 
yıl hedefleri için, bu ülkenin çocuklarının 
baştanbaşa aydınlanmış bir Türkiye’de ya-
şaması için aşka, heyecanla koşuya devam 
diyoruz. Siz ne diyorsunuz? 22 Temmuz’da 
tam bir demokrasi dersi vermeye hazır 
mısınız? Siyasetten tek bir arzumuz var: 
Gönül kazanmak. Evet, sadece gönül ka-
zanmak. Başkaları bizim gönlümüzü kırsa 
da, biz sadece gönül kazanmak, halkımızın 
rızasını kazanmak istiyoruz. Bizim mesle-
ğimiz, meşrebimiz, yolumuz aşk ve merha-
met kılavuzu Yunus Emre’nin yoludur. 
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Ben gelmedim kavga için

Benim işim sevgi için

Dostun evi gönüllerdir

Gönüller yapmağa geldim.

Başkaları kavgadan beslenebilir. Başkaları 
Türkiye’ye zarar verebilir, onların siyaset-
ten anladığı tek yol bu olabilir, ama bizim 
siyaset üslubumuz milletimizin üslubu-
dur. Özgüvenimiz tamdır, çok büyük bir 
tecrübeye ve birikime sahibiz. Durmak 
yok, aşkla, heyecanla, umutla, özgüvenle 
yola devam ediyoruz. 

Bize inanın, bize güvenin, Türkiye’nin 
geleceği için umudunuzu, heyecanınızı 
asla kaybetmeyin. Nasıl ki 4.5 yıldır Tür-
kiye ekonomisi canlanmaya başladıysa, 
güven ve istikrara kavuştuysa, herşeyden 
önemlisi milletimiz önünü görmeye baş-
ladıysa, yeni dönemde de büyük bir atılım 
gerçekleşecektir. Yarının Türkiye’si bugün 
olduğundan çok daha güzel, çok daha 
parlak olacaktır. Güzel günler göreceğiz, 
hep birlikte aydınlık ufuklara yürüyeceğiz. 
Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle 
selamlıyorum.
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Sevgili  Balıkesirliler,  aziz kardeşle-
rim… Sizleri kalbi muhabbetlerimle 
selamlıyorum. Ayvalık’tan, Balya’dan, 
Bandırma’dan, Bigadiç’ten, Burhaniye’den, 
Dursunbey’den, Edremit’ten gelen kardeş-
lerim, sizlerin aracılığınızla burada bulu-
namayan bütün vatandaşlarımıza selam-
larımızı gönderiyorum. Yine Erdek’ten, 
Gömeç’ten, Gönen’den, Havran’dan, 

İvrindi’den, Kepsut’tan, Manyas’tan, 
Marmara’dan, Savaştepe’den, Sındırgı’dan, 
Susurluk’tan gelen kardeşlerim, sizler de 
gittiğiniz yerlere selamlarımızı götürün. 

Sizlerin Balıkesir Meydanı’ndaki bu coşku-
sunu gördükten sonra bir kere daha emin 
oldum ki, Türkiye’nin aydınlık hedefleri-
ne ulaşması asla engellenemez. Kim bu 

AK Parti İl Mitingi

Balıkesir | 30 Haziran 2007
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gerçeğe inanmıyorsa gelsin bu meydanı, 
bu meydanları görsün. Kim bu değişime 
inanmıyorsa gelsin bu milletle yüzleşsin. 
Kim bu ülkeyi yeniden kavgaya, kargaşaya 
düşürebileceğini, geriye götürebileceğini 
zannediyorsa gelip Balıkesir’in, Balıkesir-
linin heyecanını, coşkusunu görsün. Bu 
ülkeye inanmayanlar, bu ülkeye güvenme-
yenler zannediyor ki, değişim sadece AK 
Parti’nin fikridir, idealidir. Bu ülkenin bü-
yüklüğünün farkında olmayanlar zannedi-
yor ki, AK Parti gittiği bu yolda yalnızdır. 
Yanıldıklarını çok yakında anlayacaklar. 
22 Temmuz’da gerçeği ayan beyan göre-
cekler. 

Türkiye’de değişim idealinin, değişim ka-
rarının, değişim iradesinin sahibi millettir. 
AK Parti, milletimizin sesidir, milletimizin 
beklentilerinin temsilcidir, millet iradesi-
nin siyasi tezahürüdür. Peki bu milletin 
değiştirmeyi istediği nedir? İşte o da ken-
dini Türkiye’nin üstünde görenlerin, Tür-
kiye gerçeğine vakıf olmayanların söyle-
dikleridir, yaptıklarıdır, ortaya koydukları 
köhne anlayıştır. Yavaş yavaş meydanlara 
çıkıyorlar, onlar ne söylüyorlarsa işte bu 
milletin değiştirmek istediği şey odur. 
Onlar, Türkiye gerekirse demokrasiye 
sırtını dönebilir, diyorlar. İşte bu milletin 
değiştirmek istediği budur. Onlar, Türkiye 
gerekirse dünyadan kopabilir, kendi içine 
kapanabilir, diyorlar. İşte bu milletin ortak 
duymak istemediği söz budur. Onlar, Tür-
kiye Ankara’dan, aşılmaz kapılar ardından 
yönetilebilir, diyorlar. İşte bu milletin 
“artık yeter” dediği zihniyet budur. Bu 
milletin 3 Kasım’da bu sağır sultanlara 
söylediği budur. Duymadılar, duymak iş-
lerine gelmedi, o zaman bu millet onlara 

22 Temmuz’da aynı sözü çok daha açık bir 
şekilde söyleyecektir. 

Değerli kardeşlerim…

Türkiye’nin önünde iki ayrı yol yoktur, 
Türkiye’nin tek yolu değişimdir, gelişim-
dir. Türkiye bütün o kayıp yılları, bütün 
o kriz yıllarını, bütün o kahır yıllarını 
siyasetçi kendini değiştiremediği için, ül-
keyi de değişime götüremediği için yaşadı. 
Yerinde saymak kaybetmektir. Şartlara 
uyum sağlayamamak kaybetmektir. Dünya 
gerçeklerinin farkında olmamak kaybet-
mektir. Bu millet son beş yıla yakın zaman 
içinde değişime ne kadar açık, ne kadar di-
namik, ne kadar çalışkan olduğunu bütün 
dünyaya gösterdi. Artık hepimiz biliyoruz 
ki geçmişteki bütün o sıkıntılı dönemler, 
bu milletin omuzlarına yüklenen bütün 
o ağır yükler o kifayetsiz yönetimlerindir. 
Türkiye’nin dinamiklerinden habersiz, bu 
ülkenin insanına güvenmeyen, vizyonu ol-
mayan, geleceğe dair hayali olmayan o zih-
niyetler Türkiye’yi geri bırakmıştır. Bugün 
hedefimiz kişi başına milli gelirimizi 10 
bin dolara yükseltmek. Aslında bu yıllar 
önce olmalıydı, yıllar önce bu ülkenin in-
sanları refaha kavuşmalıydı. Yoksulluk, ge-
çim sıkıntısı, işsizlik gibi problemler yıllar 
önce bu ülkenin gündeminden çıkmalıydı. 

Onlar Türkiye’ye bu kahır yıllarını yaşat-
tılar, böyle ağır krizleri, böyle ağır fatu-
raları bu millete reva gördüler. Şimdi hiç 
utanıp sıkılmadan çıkıp “Türkiye kötüye 
gidiyor” diye bağırıyorlar. Hiç merak et-
meyin, Türkiye sizin gösterdiğiniz tarafa 
gitmediği sürece kötüye gitmez. Kötüye 
gitmeyeceğini şu son beş yıllık dönem için-
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de defalarca gösterdi. 3 Kasım’dan sonra 
da o yapılamaz, bu yapılamaz diye ortaya 
koyduğumuz her hedefe bir kulp taktınız, 
bakın hepsi oldu. 

Bu millet şahit ki, bu güzel Balıkesir şahit 
ki, ne dediysek oldu. Bu millete ne söz 
verdiysek yerine geldi. Biz bu ülke için 
hayallerimiz olduğunu söylerken sizler 
güldünüz, bizimle alay etmeye kalktınız. 
Bu millet size hayallerin nasıl gerçeğe dö-
nüştüğünü, dönüşebileceğini birkaç sene 
içinde gösterdi. Dersinizi aldınız mı, yine 
almadınız. Sizin için üzgünüz, sizin bu 
milletle frekansınız uyuşmuyor. Siz bu mil-
letin kalbinden geçeni anlayamıyorsunuz. 
Siz bu milletin hayallerine, umutlarına 
ortak olamıyorsunuz. Zaten bu milletin 
oylarıyla ortaya koyduğu iradeye karşı 
tavrınızdan da belli, siz bu milletin hissi-
yatını kavrayamıyor, paylaşamıyorsunuz. 
Bu millet sizin gittiğiniz yere gitmiyor, 
baktığınız yere bakmıyor, kendi değerle-
riyle kavga etmeye de asla niyetlenmiyor. 
Yanlışın sahibi sizsiniz, milletle ters düşen 
sizsiniz, bu millete kendini yönetme hak-
kını çok gören yine sizsiniz. O zaman ya 
kendinizi değiştireceksiniz ya da bu millet 
22 Temmuz’da sizi değiştirecek. 

Sevgili kardeşlerim…

Milletimizle uyumu yakalayan, mille-
tin sesine kulak veren, millete hizmeti, 
Türkiye’ye hizmeti temel önceliği sağlayan 
bir yönetimle Türkiye’nin kısa zamanda 
nereden nereye geldiğini en iyi sizler bi-
liyorsunuz. Çünkü attığımız her adımda 
bizimleydiniz, Türkiye’nin her kazanımın-
da sizlerin alın teriniz var, fedakarca gay-

retleriniz var, bu ülkeye olan inancınız var, 
azminiz var, enerjiniz var. Bu değişim yet-
miş milyonu aşkın insanıyla Türkiye’nin 
imzasını attığı bir değişimdir. Devletin 
memuruna maaşını ödemekte zorlandığı, 
dünyadaki kredisini ve itibarını sıfıra in-
dirdiği, bu ülkenin insanlarının gelecekten 
umudu kestiği çok zor bir dönemden bu-
günlere geldik. 

Gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz ki, Türki-
ye 2002 Kasım’ından bu yana her gününü, 
bir önceki gününden daha ileride tamam-
lamıştır. Ekonominin neredeyse bütün 
göstergelerinde rekor iyileşmeler yaşadık, 
en önemlisi büyüme istikrarını kazandık. 
Kişi başına milli geliri iki katını aşan bir 
seviyeye taşıdık. Yıllardır belimizi büken 
o enflasyon canavarını da hep birlikte dize 
getirdik. 

Bakınız, onlar borç üstüne borç alıyor, iş 
ödemeye gelince de faiz ödemelerine bile 
yetişemiyorlardı. Bu sorumsuzca borçlan-
malar, bu üretmeden harcamalar bu ülke-
de doğan her çocuğun dağ gibi bir borcun 
altına girmesi, borçlu doğması demekti. 
Yıllarca bu ülkede IMF dendi mi bizim 
insanlarımızın tüyleri diken diken olmadı 
mı? Bu borcun gün gelip ödeneceğinden 
umutlar kesilmedi mi? O zihniyetlerle 
de, o yönetimlerle de, o koalisyonlarla da 
ödenemezdi zaten. Bakın 1994 yılında 
IMF’den alınan borç 674 milyon dolar. 
Alan kim? 50. Hükümet, yani Sayın Çiller 
ve Sayın Baykal. Peki ne kadarını öde-
mişler? Hiç ödememişler, milletin sırtına 
yüklemişler. 1999’da bu defa 57. Hükümet 
görevde, yine bir koalisyon, bu defa DSP-
MHP-ANAP koalisyonu görevde. İki ayrı 
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stand-by anlaşmasıyla alınan borç tam 33 
milyar dolar. Peki ne kadarı ödenmiş? Sa-
dece 10 küsur milyar doları, yani yaklaşık 
üçte biri. Kalanı ne olmuş, faiziyle birlikte 
yine milletin sırtına. 

2002 Kasım’ında göreve geldiğimizde o 
günlerin hediyesi olarak bize bırakılan 
IMF borcu tam 23 buçuk milyar dolar ola-
rak önümüze kondu. Peki biz ne yaptık? 
Kolları sıvadık, o dağ gibi borçları erittik. 
Son ödemelerle birlikte Türkiye’nin IMF 
borcu 8.5 milyar dolara kadar gerilemiş 
durumdadır. Gerekirse bugün bu borcun 
tamamını karşılayacak birikime de sahi-
biz, Türkiye artık bu noktalardadır. O gün 
borç alıp ödemeyi beceremeyenler, bugün 
bu millete Türkiye’nin borç batağına sü-
rüklendiği yalanını söylüyorlar. Yıllarca 
bu eziyeti çekmiş, bu borç kabusunu ya-
şamış bu millet de kendilerine inanacak 
sanıyorlar? Öyle yağma yok, bu millet 
yatırıma, üretime, hizmete harcanması 
gereken ülke kaynaklarını borç faizlerini 
ödemeye harcayan, zayi eden bu kifayetsiz 
yönetimleri unutur mu zannediyorsunuz? 
O kabus dolu yılları unuttunuz mu? Her 
doğan çocuğumuzun borçlu doğmasına 
sebep olanları unutacak mısınız? Millet 
bu ülkenin bahtını karartanları unutmaz, 
unutmayacak. 

Bakın, ben vatandaşımın gözünün içine 
bakarak, alnım ak, başım dik, ben bu ül-
kenin borçlarını azalttım, diyorum. Kendi 
dönemlerinde borç almayı bilen, ama öde-
meyi bilmeyen o beyler, gelip bu Balıkesir 
Meydanı’nda “biz IMF borçlarını azalttık” 
diyebiliyorlar mı? Diyemezler, rakamlar 
herşeyi ortaya koyuyor. Bu ülkeye daha 

fazla yalan söylemeyin, bir eser ortaya 
koyduysanız, Türkiye’yi bir adım ileri gö-
türdüyseniz, söyleyin biz de alkışlayalım. 
Ama ortaya bir şey koyamıyorsanız, hiç 
olmazsa susun, muhasebenizi yapın. Bu 
ülkenin şapkadan tavşan çıkaran siyaset-
çilere ihtiyacı yok, gerçeği konuşan, aklını, 
enerjisini, samimiyetini ortaya koyan siya-
setçilere ihtiyacı var. 

Milletimiz AK Parti’nin samimiyetine, li-
yakatine, dirayetine, ülkesine ve milletine 
sadakatine güveniyor. El ele gönül gönüle 
vererek Türkiye’yi bugün geldiğinden 
çok daha iyi, çok daha güzel noktalara ta-
şımakta kararlıyız. Balıkesir’de güzel bir 
atasözü var: “Mayalı ekmek kabarır” diyor-
sunuz. İşte Türkiye bugünlerden çok daha 
aydınlık bir geleceğe öyle mayalanıyor. O 
umut, o heyecan kalplerde öyle kabarıyor. 
Balıkesir’de bu heyecan var, Zonguldak’ta 
bu heyecan var, Kahramanmaraş’ta bu he-
yecan var, Ağrı’da, Giresun’da, Çorum’da, 
Edirne’de bu heyecan var. Başardık, inşal-
lah yine başaracağız. 22 Temmuz’da AK 
Parti ile yola devam diyecek misiniz? Allah 
bu ülkenin yolunu, ufkunu, bahtını açık et-
sin. Sağolun, varolun; Allah’a emanet olun.
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Sevgili  Adanalılar,  değerli  hanıme-
fendiler, beyefendiler, sevgili gençler, 
Çukurova’nın yüreği sıcak insanları… 
Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyo-
rum. Buradan, bu coşkulu meydandan 
Ceyhan’ı, Aladağ’ı, Feke’yi, İmamoğlu’nu, 
Karaisalı’yı, Karataş’ı, Kozan’ı, Pozantı’yı 
sevgiyle selamlıyorum. Yine bu meydan-
dan, Saimbeyli’yi, Seyhan’ı, Tufanbeyli’yi, 

Yumurtalık’ı, Yüreğir’i de muhabbetle se-
lamlıyorum… 

Biliyorum ki, 13 ilçesiyle, 46 beldesiyle, 
550 köyüyle bütün Adanalıların yüreği bu 
meydandadır. Biliyorum ki, sizler adalet-
ten ve hakkaniyetten yanasınız. Biliyorum 
ki, Çukurova genişliğindeki yürekleriniz 
emekten yanadır, alınterinden yanadır, 

AK Parti İl Mitingi

Adana | 1 Temmuz 2007
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bereketten, üretimden yanadır. Türkiye 22 
Temmuz seçimlerine giderken sizler ka-
rarınızı verdiniz. Kararınız, hayırlı olsun. 
Kararınız, Adana için de Türkiye için de 
hayırlı olsun. 

Sevgili kardeşlerim…

Bizim siyasi rakiplerimiz, siyaseti, bir ta-
raftar kitlesine seslenmek zannediyorlar. 
Türk milletinin hafızasının kuvvetli olma-
dığını ve kendi iktidarlarının unutulduğu-
nu zannediyorlar. Bu ülkede, memlekette 
öfke ne kadar kabarırsa, kardeşlik iklimi 
ne kadar bozulursa kendilerine o kadar 
hamaset imkanı doğacağını düşünüyor-
lar. Ülkemiz kaybetse bile onlar kazansın 
istiyorlar. Siyaset zayıf larsa, demokrasi 
güç kaybederse, memlekete karamsarlık 
havası hakim olursa biz de geçmişte oldu-
ğu gibi iktidar rolünü çalabiliriz diyorlar. 
Ama, o siyaset bitti. O siyaset yollarının 
hepsi tasfiye oldu, tarihe karıştı. 

Türkiye yıllar sonra gücünü topladı ve 
tek parti iktidarını yaşadı. AK Parti ikti-
darı Türkiye’nin gücünü topladı, iradesini 
topladı ve bu gücü üretime dönüştürdü, 
hizmete dönüştürdü. Biz ülkemizi zayıf 
düşüren nifak temaları üzerinden siyaset 
yapmıyoruz. Biz, bir bütün olarak kucak-
lamayan ideolojik bir hizip siyaseti yap-
mıyoruz. Biz, bütün konuşmalarımızda 
70 milyon insanımıza sesleniyoruz. Bütün 
konuşmalarımızda, bütün icraatlarımız-
da Türkiye’yi kucaklamayı hedefliyoruz. 
Okul açarken, üniversite açarken, fabrika 
açarken, yol yaparken, baraj yaparken, 
Türkiye’nin 40 bin köyüne yol ve su götü-
rürken hiçbir ayrım yapmıyoruz. Çünkü 

biliyoruz ki, vatandaşı güçlü olmayan dev-
let güçlü olamaz. Önce insan sonra devlet, 
diyoruz. İnsanı yücelt ki devlet yücelsin, 
diyoruz. Biz diyoruz ki, Türkiye kazanırsa 
Adana kazanacak. Türkiye kazanırsa Çu-
kurova bir bereket yurdu olacak. Türkiye 
kazanırsa Adıyaman, Afyon, Ağrı, Amasya 
kazanacak. Hamaset siyasetçileri, bölge 
siyasetçileri, hizip siyasetçileri bu geniş-
likte siyaset yapsaydı Türkiye çok daha 
ileri noktalarda olurdu. Hamaset çözüm 
olsaydı, slogan çözüm olsaydı, meydanlar-
da halkı kin ve öfkeyle tahrik etmek, ip at-
mak, ipten atlamak çözüm olsaydı, kavga 
ve şiddet çözüm olsaydı sorunlarımız AK 
Parti’ye kadar çözülürdü. 

Hatırlayınız, bir zamanlar bu memleket 
“kurtarılmış bölgelere” ayrılmıştı. Her 
mahalle bir ideolojik grubun kuşatması 
altındaydı. Bu ülkede kardeş kardeşini 
şiddetle yola getirmeye çalışıyor ve herkes 
duvarlara kendi ideolojisini “tek yol” ola-
rak yazıyordu. Bu ideolojik yolların hiçbiri 
“tek yol” değil, bu yollar çıkmaz yoldur. 
Dün “tek yol bizim yolumuzdur” diyenler, 
şiddete davetiye çıkaranlar vaktiyle hapis-
hanelerde çürüttükleri gençlerin vebalini, 
ülkeye verdikleri zararın bedelini ödeme-
den binbir güçlükle inşa ettiğimiz demok-
ratik istikrarı yörüngesinden çıkarmak 
istiyorlar. Demokrasi önemli değil, adalet 
önemli değil, ekonomik kalkınma önemli 
değil, enf lasyon önemli değil, diyorlar. 
Gecelik faizlerin yüzde 8000’e çıktığı o 
korkunç günlere Türkiye dönsün istiyor-
lar. Devalüasyon üstüne devalüasyon ilan 
edilen o günler yaşadığımız günlerden 
daha iyiydi, diyorlar. Özel isim anmıyo-
rum. Buna gerek yok. Herkesin karnesi, 
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sicil notu önünüzdedir, herşeyi gördünüz, 
biliyorsunuz. Kimi ve kimleri kastettiğimi 
iyi biliyorsunuz. 

Türkiye, 2007 yılında o çıkmaz sokağa 
bir daha davet edilemez. Biz, Türkiye’yi o 
çıkmaz sokaktan çıkardık ve bugünlere ka-
vuşturduk. Bugünlerin huzurunu bozmak 
isteyenler, Türkiye’yi ne lanetli terörle ne 
de karanlık çetelerle durduramayacaklar. 
Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. 
Hukuksuz alanlar ilan ederek demokratik 
istikrarı bozmak isteyenler de, Türk aske-
rinin yollarına mayın döşeyen hainler de 
Türkiye’yi durdurmaya muktedir olama-
yacaklar. Bize düşen Türkiye’ye yaraşır 
bir vakar içinde durmaktır. Bize düşen, 
Türkiye’nin istiklali ve istikbalini birlikte 
düşünmektir. Başkaları, tahrikten, öfke-
den, kavgadan medet umsalar da biz vakur 
duruşumuzu bozmayacağız. Başkaları, bü-
tün siyasi nezaket kurallarını çiğneyerek 
iftiralardan medet umsalar da biz mille-
timizle ters düşecek bir üsluba yönelme-
yeceğiz. Biz, Türkiye’nin sorumluluğunu 
taşıyoruz. Biz devlet ciddiyetiyle, milletin 
ciddiyetiyle konuşmak zorundayız. Aldat-
mayan ve aldanmayan bir siyaset yapıyo-
ruz. Biz AK Partiyiz. Adalet ve Kalkınma 
ilkelerine sadakatle bağlıyız. 

Omzunda hiçbir mesuliyet taşımayanlar 
diledikleri gibi gürlemekte özgürdür. 
Onlar, o ne veriyorsa ben iki mislini veri-
yorum, diyebilirler. Onlar, Türkiye’nin ve 
dünyanın gerçeklerinden tamamen ko-
puk balonlar uçurmakta serbestler. Onlar 
turfanda yalanlar üretmekte ve satmakta 
serbestler. Onlar, korku üretmekte, kaygı 
üretmekte, karamsarlık yaymakta mahir 

olabilirler. Onlar, Peygamberlerden sonra 
en ulvi makam olan şehitlik mertebesini 
bile siyasi çıkarlarına alet edebilirler ve 
bunu yaptıkları için sıkılmayabilirler. On-
lar, seçim zamanı “atış serbest” diyebilirler. 
Siyaseti balon uçurmak, havai fişek atmak, 
sağa sola çamur atmak olarak düşünebilir-
ler ama biz bu sakat yollardan Türkiye’yi 
kurtarmak için siyaset yapıyoruz. Bizim 
sicil amirimiz millettir. 

Biz diyoruz ki, Türkiye’nin dünya önün-
deki itibarı yeniden 70 model siyasete 
dönülerek gölgelenemez. Türkiye’yi kan 
kaybına uğratanlar, milyonlarca insanın 
emeğini, alınterini ailelerinin saadet zin-
ciri için kullananlar demokrasiyi, millet 
iradesini bu kadar istismar edemezler. 
Şimdi siz, geri dönüşe, baş aşağı düşüşe, 
yeni ekonomik krizlere, yeni siyasi krizlere 
geçit vermeyeceksiniz. Mühür sizin, irade 
sizin, karar sizin. 

Sevgili Adanalı kardeşlerim…

Bu meydanı dolduran ve bu meydandan 
bütün Türkiye’ye taşan yüreklerinizdeki 
sevgi ve muhabbet Türkiye’nin geleceğini 
de gösteriyor. Diyorsunuz ki, Türkiye’de 
hak ve hakkaniyetten yana olanlar ka-
zansın. Diyorsunuz ki, Türkiye’de emeğin 
ve alınterinin anlamını bilenler, milletin 
derdini dert edinenler kazansın. Milletin 
hukukunu gözetmeyenlerden, siyaseti te-
peden tırnağa kirletenlerden bu ülkenin 
çektiği yeter. Onlar, kaybettikleri fırsatla-
ra, heba ettikleri imkanlara yansınlar, siz 
sevgili kardeşlerim Türkiye’nin istikbaline 
sahip çıkın. Onlar, varsın kavga istesinler 
siz kavgalarını bile izlemeyin. Muhabbetle, 
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sevgiyle bu milletin tarihi büyüklüğüne 
yaraşır vakar içinde olun. Onlar, milletsiz 
bir milliyetçilik peşinde, halksız bir halk-
çılık peşinde olsunlar siz onlara bir millet 
dersi verin ki, bir daha gözlerinizin içine 
baka baka yalan söyleyemesinler. Dün 
Türkiye’ye kaybettirdiklerinin hesabını 
vermeden bugün milletin huzurunu işgal 
etmesinler. Biliyorum ki sizler, demokra-
tik istikrarın devamından, güven ve itiba-
rın devamından yanasınız. Bizim sizinle 
aramızdaki hukuk edebi bir hukuktur. 
Allah’ın izniyle bu hukuka sonuna kadar 
bağlı kalacağız, bu hukukun gereğini ih-
mal etmeyeceğiz. 

Değerli kardeşlerim…

Bakınız, Cumhurbaşkanı kim olacak, AK 
Parti kimi aday gösterecek diye aylarca tar-
tıştılar, konuştular. Bizimle birlikte sizler 
de, bütün milletimiz de işinde gücündeydi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 24 Ni-
san tarihli AK Parti Grup Toplantısındaki 
konuşmamda Cumhurbaşkanı adayımızı 
“Kardeşim Abdullah Gül” olarak açıklayın-
ca büyük bir telaşa düştüler. CHP açıkça 
hukuk terazisine ağır bir taş koydu. Açık-
ça, milli iradeye meydan okudular. “367 
gerek“ dediler ve tarihte eşi görülmemiş 
bir hukuk skandalına yol açtılar. Hukuk 
devletini yaraladılar, vicdanları yaraladı-
lar, Merhum Özal 263 oy almış, Sayın De-
mirel sadece 244 oy almış, Sayın Sezer 330 
oyla Cumhurbaşkanı olmuş. Kardeşim Ab-
dullah Gül 357 oy aldı ama 357 oy 244’ten 
azdır dediler. Şimdi sorarım. 357 sayısı 
330’dan fazla değil mi? 357 oy 263’ten 
fazla değil mi? 357 oy 244’ten fazla değil 
mi? Bu “akla zarar” mantığı, hukuk diliyle 

“tashih-i karar” etmek için millete götüre-
lim dedik. “Olmaz” dediler. 

Meclis’ten kaçtılar ama milletten kaçama-
yacaklar. Adana halkı 22 Temmuz’da bu 
yanlış kararı mutlaka tashih edecektir. Vic-
danları yaralayanlardan, sizden rahatsız 
olanlardan siz de rahatsızsınız. Onlara hak 
ettikleri “demokrasi dersini”, onlara hak 
ettikleri “millet dersini” siz vereceksiniz. 
Biliyorum ki, birlik ve beraberlikle demok-
ratik iradeye çok daha güçlü bir destek ve-
receksiniz. Biliyorum ki, bir tek oyunuzu 
zayi etmeyeceksiniz. Hiç ama hiç merak 
etmeyin. Bu kervan durmayacak. Dağları 
delen Ferhat’ın aşkıyla bu yola girdik. Bu 
yoldan dönmek yok. Ferhat gibi diyoruz ki, 
çoğu gitti azı kaldı… Sayılı günler kaldı… 

Bizim siyasetteki tek muradımız milletin 
rızasıdır, milletin hayır duasıdır, milletin 
gönlünü kazanmaktır. Bu yolculukta kalp-
lerimiz aynı gaye için çarpıyor. Başkaları 
bizim aramızdaki kardeşlik hukukunu 
anlamakta zorluk çekiyorlar. Onlar, bir-
birlerine bir makam için meydan dayağı 
bile çekebiliyorlar, ama bizim siyasetimizi 
kardeşlik belirliyor, feragat belirliyor, hal-
kımızın değerleri, Türkiye’nin özlemleri 
belirliyor. Bizim ortak gayemiz, Türkiye 
Cumhuriyeti’ni 81 vilayetiyle birlik ve 
bütünlük içinde inşa etmektir. Bizim ga-
yemiz, 70 milyon insanımızın kalplerini 
birleştirmek, milletimizin itibarını, hay-
siyetini, onurunu yükseltmektir. Bizler, 
bu ülke için, bu millet için, bu şehirlerin 
mamur olması için yüreklerimizi birleştir-
dik ve uzun bir yola çıktık. Yola çıkarken 
bu yolun ne kadar meşakkatli olduğunu, 
bizden ne kadar fedakarlık istediğini bili-
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yorduk. Varacağımız menzillerde durup 
dinlenmeyeceğimizi de biliyorduk. Koşu 
bittikten sonra da koşmaya devam edece-
ğimizi biliyorduk. İşte bu yüzden yüzümü-
zün akıyla Anadolu’nun her şehrinde, her 
meydanındayız. 

4 yıl 8 aylık iktidarımızda hiçbir yere, 
hiçbir şehrimize eli boş gitmedik. Birileri 
Ankara’da hükümeti durdurma planları 
yaparken biz dünyanın bütün merkezle-
rinde Türkiye’nin itibarına itibar kazandır-
ma peşindeydik. Her fırsatta, her zeminde 
Türk milletinin milli menfaatlerine, temel 
tezlerine, demokratik kalkınma idealleri-
ne sahip çıktık. Hür teşebbüse sahip çıktık. 
Yatırıma sahip çıktık. Üretime sahip çıktık. 

Sevgili kardeşlerim…

Birkaç hususu belirtmek istiyorum. Ülke 
fotoğrafının tamamına bakmayanlar 
bugünkü dünyada siyaset yapamaz. Kü-
çük düşünenler büyük bir ülkeyi, tarihi 
derinliğe sahip, imparatorluklar kurmuş 
bir milleti yönetemez. Açık söylüyorum, 
Türkiye sloganlarla yönetilebilecek kadar 
küçük bir ülke değildir. Burada siyaset 
yapan küçük düşünemez. Burası büyük 
Selçuklu’nun, büyük Osmanlı’nın ana yur-
dudur. Burada kurulan Cumhuriyetimiz 
yedi düvele karşı kazandığımız bir istiklal 
mücadelesinin eseridir. Kimse, Cumhuri-
yetin kazanımlarını kuru sloganlara, ideo-
lojik indirgeyemez. 

Burada Adana’da açıkça ilan ediyorum. 
Cumhuriyetimizin en büyük kazanımı 
demokrasidir, milletin egemenliğidir. Ka-
zandığımız ve koruduğumuz İstiklalimiz 

de zaten milletin egemenlik hakkını kendi 
eliyle kullanmasından başka bir şey de-
ğildir. Demokrasiyi halkından esirgeyen, 
özgürlüğü halkından esirgeyen bir millet 
istiklaline de istikbaline de sahip çıkamaz. 
Öyleyse, Cumhuriyetin kazanımları refah 
olmalıdır, adalet olmalıdır, üretim olma-
lıdır, kalkınma olmalıdır, istihdam olma-
lıdır. Cumhuriyetin kazanımları haksız 
rekabetin ortadan kalkması olmalı, sosyal 
hukuk devleti olarak devletin bütün vatan-
daşlarını güvenlik şemsiyesi altına alması 
olmalıdır. Kimseyi, bu ülkeyi seven, bu 
bayrağa yürekten bağlı olan kimseyi incit-
mek için tek bir cümle kurmak istemem. 
Ama Türkiye’nin geçmişinden dersler çı-
karmalıyız. Milliyetperverliğimizin ölçüsü 
hizmet olmalıdır. Vatan sevgimizin ölçünü 
bu vatan için laftan başka bir değer üret-
mek olmalıdır. Bayrak sevgimizin ölçüsü 
istiklalimize ve istikbalimize birlikte sahip 
çıkmak olmalıdır. 

Bütün samimiyetimle söylüyorum: Şu ka-
dar yıllık milletime ve devletime hizmet 
tecrübemle söylüyorum ki, milletsiz bir 
milliyetçilik olamaz. Halksız bir halkçılık 
olamaz. Toplumun talep ve arzularını hiçe 
sayan, halkın yaşama biçimini, hayat üslu-
bunu küçümseyen, halka rağmen halkçılık 
iddiasıyla sosyal demokratlık olamaz. Ol-
saydı, o koalisyonlar başarılı olurdu. Şim-
di CHP’ye iltihak eden DSP niye kar gibi 
eridi? Şimdi CHP’ye yedek parça kılınmak 
istenen MHP 2001’de iktidar ortağı değil 
miydi? Şimdi, bütün çıkış kapıları üzerine 
kapanan ve milletin önüne çıkamayacak 
hale getirilen ANAP 2001 büyük krizinin 
aktörü değil miydi? O, dev yolsuzluklar, 
o hortumlar, o içi boşaltılan bankalar, o 
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birkaç ailenin saadet zinciri unutuldu 
mu zannediyorlar? AK Parti iktidara tek 
başına gelmeseydi Türkiye o karanlık 
tünelden çıkabilir miydi? Milli gelirimizi 
180 milyar dolardan 400 milyar dolara 
çıkardık. Kişi başına düşen milli geliri 2 
bin 500 dolardan 5 bin 500 dolara da biz 
çıkardık. Şimdi, Türkiye’nin milli davası 
Kıbrıs’a sahip çıktıklarını söyleyenlerin 
hangisi bizim kadar Kıbrıs davasına sahip 
çıkmış, KKTC’ye ne kazandırmışlar? DSP-
MHP-ANAP hükümeti mi Kıbrıs’a sahip 
çıkmış? Onlar mı KKTC’nin milli gelirini 
12 bin dolara çıkarmışlar? Onlar, terörün 
başını koparmışlar da bizim iktidarımız 
döneminde terör canavarı yeniden mi can-
lanmış? 

Değerli Adanalı kardeşim…

Bu ülkenin yarınlarına sahip çıkacak olan 
genç nesiller! Bakınız, Türkiye 60 yıllık 
demokrasi tarihinde 45 tane hükümet gör-
müş. Bu ülkede 60 yaşındaki bir insan tam 
45 tane hükümet görmüş. Demokrasinin 
askıya alındığı tarihleri de çıkarırsanız 
neredeyse her yıla bir hükümet düşmüş. 
Hangi dönemlerde Türkiye’nin büyüdüğü-
nü, hangi dönemlerde ülkemizin güçsüz 
ve takatsiz bırakıldığını özellikle gençle-
rimizin çok iyi bilmesi gerekir. Bugün 40 
yaşındaki bir insan sadece AK Parti iktida-
rında tek haneli enflasyonu gördü. Türkiye 
5 yıl boyunca üst üste büyümeyi ilk kez AK 
Parti iktidarında yaşadı. Bugün Türkiye’ye 
sadece koalisyonların ödettiği maliyeti dü-
şürseniz, sadece hortumların, ihaleye fesat 
karıştıranların ödettiği maliyeti düşürür-
seniz Türkiye bugün milli gelirini 15 bin 
doların üzerine çıkarırdı. AK Parti iktidarı 

gösterdi ki, Türkiye’nin çıkış yolu tek parti 
iktidarındadır. Şimdi de yeni senaryolar 
peşindeler. MHP’yi CHP’nin “yedek parça-
sı” haline getirebilirsek Türkiye eski gün-
lere döner diyorlar. Bu montajın ne kadar 
tutacağını 22 Temmuz’da göreceğiz. 

Mukaddes değerlerine sonuna kadar bağlı 
milliyetperver insanlar bu senaryoların 
milletle hiçbir bağı olmayanlar tarafın-
dan yazıldığını iyi biliyor. Bu senaryoyu 
milletin bozacağı muhakkaktır. Küçük 
düşünerek bu ülkede bir taraftar kitlesi 
toplayabilirsiniz ama küçük düşünerek 
dünyada ülkenizi birinci lige çıkaramazsı-
nız. Bizim siyasetimiz “küçük olsun benim 
olsun” anlayışını reddeden bir siyasettir. 
Bizim siyasetimiz 70 milyon vatandaşımı-
zı, 81 vilayetimizi kucaklayan bir siyaset-
tir. Siyasetten tek bir arzumuz var: Gönül 
kazanmak. Evet, sadece gönül kazanmak. 
Başkaları bizim gönlümüzü kırsa da, biz 
sadece gönül kazanmak, halkımızın rızası-
nı kazanmak istiyoruz. Bizim mesleğimiz, 
meşrebimiz, yolumuz aşk ve merhamet 
klavuzu Yunus Emre’nin yoludur. 

Ben gelmedim dava için

Benim işim sevgi için

Dostun evi gönüllerdir

Gönüller yapmağa geldim.

Başkaları kavgadan beslenebilir. Başkaları 
Türkiye’ye zarar verebilir, onların siyaset-
ten anladığı tek yol bu olabilir, ama bizim 
siyaset üslubumuz milletimizin üslubu-
dur. Özgüvenimiz tamdır, çok büyük bir 
tecrübeye ve birikime sahibiz. Durmak 
yok, aşkla, heyecanla, umutla, özgüvenle 
yola devam ediyoruz. 
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Değerli kardeşlerim…

Bakınız onlar borç üstüne borç alıyor, iş 
ödemeye gelince de faiz ödemelerine bile 
yetişemiyorlardı. Bu sorumsuzca borçlan-
malar, bu üretmeden harcamalar bu ülke-
de doğan her çocuğun dağ gibi bir borcun 
altına girmesi, borçlu doğması demekti. 
Yıllarca bu ülkede IMF dendi mi bizim 
insanlarımızın tüyleri diken diken olmadı 
mı? Bu borcun gün gelip ödeneceğinden 
umutlar kesilmedi mi? O kafalarla da, o 
yönetimlerle de, o koalisyonlarla da ödene-
mezdi zaten. Bakın 1994 yılında IMF’den 
alınan borç 674 milyon dolar. Alan kim? 
50. Hükümet, yani Sayın Çiller ve Sayın 
Baykal. Peki ne kadarını ödemişler? Hiç 
ödememişler, milletin sırtına yüklemişler. 
1999’da bu defa 57. Hükümet görevde, 
yine bir koalisyon, bu defa DSP-MHP-
ANAP koalisyonu görevde. İki ayrı stand-
by anlaşmasıyla alınan borç tam 33 milyar 
dolar. Peki ne kadarı ödenmiş? Sadece 10 
küsur milyar doları, yani yaklaşık üçte 
biri. Kalanı ne olmuş, faiziyle birlikte yine 
milletin sırtına. 

2002 Kasım’ında göreve geldiğimizde o 
günlerin hediyesi olarak bize bırakılan 
IMF borcu tam 23 buçuk milyar dolar ola-
rak önümüze kondu. Peki biz ne yaptık? 
Kolları sıvadık, o dağ gibi borçları erittik. 
Son ödemelerle birlikte Türkiye’nin IMF 
borcu 8.5 milyar dolara kadar gerilemiş 
durumdadır. Gerekirse bugün bu borcun 
tamamını karşılayacak birikime de sahi-
biz, Türkiye artık bu noktalardadır. O gün 
borç alıp ödemeyi beceremeyenler, bugün 
bu millete Türkiye’nin borç batağına sü-
rüklendiği yalanını söylüyorlar. Yıllarca 

bu eziyeti çekmiş, bu borç kabusunu ya-
şamış bu millet de kendilerine inanacak 
sanıyorlar? Öyle yağma yok, bu millet 
yatırıma, üretime, hizmete harcanması 
gereken ülke kaynaklarını borç faizlerini 
ödemeye harcayan, zayi eden bu kifayetsiz 
yönetimleri unutur mu zannediyorsunuz? 
O kabus dolu yılları unuttunuz mu? Her 
doğan çocuğumuzun borçlu doğmasına 
sebep olanları unutacak mısınız? Millet 
bu ülkenin bahtını karartanları unutmaz, 
unutmayacak. 

Bakın ben vatandaşımın gözünün içine 
bakarak, alnım ak, başım dik, ben bu ül-
kenin borçlarını azalttım diyorum. Kendi 
dönemlerinde borç almayı bilen, ama öde-
meyi bilmeyen o beyler, gelip bu Balıkesir 
meydanında biz IMF borçlarını azalttık 
diyebiliyorlar mı? Diyemezler, rakamlar 
herşeyi ortaya koyuyor. Bu ülkeye daha 
fazla yalan söylemeyin, bir eser ortaya 
koyduysanız, Türkiye’yi bir adım ileri gö-
türdüyseniz, söyleyin biz de alkışlayalım. 

Sözlerimi burada bitirirken sizleri sevgiy-
le, saygıyla selamlıyorum. Hepinizi Allah’a 
emanet ediyorum.
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Sevgili Giresunlular,  aziz hemşerile-
rim… Sizleri en kalbi duygularımla se-
lamlıyorum. Bu toprakların bir evladı 
olarak, bir Karadeniz çocuğu olarak 
aranızda olmaktan büyük mutluluk 
duyuyorum .  Sizlerin aracı l ığınızla 
Al u c ra’ ya ,  B u l a n ca k ’ a ,  Ça m o l u k ’ a , 
Çanakçı ’ya ,  Dereli ’ye,  Doğankent’e , 

Espiye’ye, Eynesil’e, Görele’ye, Güce’ye, 
Keşap’a , Piraziz’e,  Şebinkarahisar ’a , 
Tirebolu’ya ve Yağlıdere’ye sevgilerimi 
gönderiyorum. 

AK Parti’ye bir kere daha güç vermeye, 
destek vermeye, oy vermeye hazır mısınız? 
Sizin gönül rızanız, hayır duanız bizimle 

AK Parti İl Mitingi

Giresun | 2 Temmuz 2007
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olursa bizim ulaşamayacağımız hiçbir 
hedef olamaz. Bakın 4.5 yılda nereden ne-
reye geldik. Türkiye’yi krizler ülkesi olarak 
niteleyenler şimdi Türk ekonomisinin bu 
kadar kısa bir zaman içinde yaptığı büyük 
atılımı şaşkınlıkla, hayranlıkla izliyorlar. 
Dünyanın her köşesinde en üst seviye-
de bize ifade edilen budur. Beş yıl önce 
Türkiye’nin yaşadığı ağır krizleri yaşayan 
ülkeler, bugün bu karanlıktan çıkmak 
için Türkiye’yi inceliyorlar. Türkiye tam 
20 çeyrektir üst üste büyüyor. Kişi başına 
milli gelirimiz iki katını aştı. Türkiye’nin 
Gayrı Safi Milli Hasılası, son 4 buçuk yılda 
tam yüzde 120 oranında arttı. 79 yılda 
gelinen nokta 180 milyar dolar, 4.5 yılda 
üzerine koyduğumuz 220 milyar dolar. 
İhracatımız 95 milyar dolara ulaştı, 100 
milyar dolar seviyesini zorluyor. Ülkemize 
yapılan doğrudan uluslararası yatırımlar 
20 milyar dolar sınırını geçti, yükseliş 
devam ediyor. Bunlara karşılık enflasyon 
da 35 yıl sonra tek haneli rakamlara kadar 
geriledi. Onlar borç üstüne borç yaptılar, 
biz hem ürettik, hem yatırım yaptık, hem 
onların dağ gibi biriktirip bıraktıkları 
borçları erittik. 

Göreve geldiğimizde eski  dönemin 
IMF’den yüksek faizle alınmış, sorum-
suzca harcanmış ve çok büyük bir kısmı 
hiç ödenmemiş 23.5 milyar dolarlık kredi 
borcuyla karşılaştık. Kim vardı iktidarda 
MHP, DSP, ANAP hükümeti. Dün IMF ile 
stand-by masasına oturup borçlananlar 
bugün IMF istismarıyla oy toplamaya ça-
lışıyorlar. Peki, biz ne yaptık? 23.5 milyar 
dolarla devraldığımız borcu 8.5 milyar 
dolara kadar indirdik. Bugün Türkiye hem 
üretiyor, hem kazanıyor, hem yatırımlarını 

yapıyor, hem de borçlarını eritiyor. Daha 
iyi olacak, bu ülkenin insanları geleceğin 
bugünden çok daha aydınlık olacağına 
artık inanıyor. Peki, ne oldu da böyle oldu? 
Üstünde kara bulutlar dolaşan o ülke na-
sıl böyle büyük bir atılımın içine girdi? 
Bunun sırrı milletin iktidara gelmesidir, 
değişimdir, güvendir, istikrardır. 

Değerli kardeşlerim…

Her zaman söyledik, bugün de söylüyoruz, 
Türkiye çok büyük bir ülke. İmkanları, 
potansiyeli, beşeri zenginlikleri bol olan 
bir ülke. Bizim yıllar boyunca sıkıntı 
çekmemizin sebebi Türkiye’nin kötü 
yönetilmesidir. Şu beş yıla yakın zaman 
içinde hükümet olarak milletimizle el 
ele vererek başardıklarımıza bir bakın. 
Türkiye eğer son 30 yıl, 40 yıl bugünkü 
anlayışla yönetilseydi nerede olurdu, bir 
de bunu düşünün. Nerede olacağını ben 
size söyleyeyim, dünyanın zirvesinde 
olurdu. Çünkü bu ülke bu zenginliğe, bu 
dinamizme, bu potansiyele fazlasıyla sa-
hip. Yeter ki bu ülkenin insanlarının önü 
açılsın. Yeter ki milletin iradesi yönetime 
yansısın. Güçlü bir tek parti iktidarıyla bu 
ülkede neler değişti gördünüz. Geçmişte 
olmuyordu, çünkü milletten uzak, milletin 
sesine sağır, milletin hayallerine yabancı 
yönetimler işbaşındaydı. Ankara’da kro-
nik hale gelen siyaset ve iktidar kavgaları, 
koalisyon çekişmeleri bu ülkeyi felakete 
sürüklüyordu. Aradan çok uzun zaman 
geçmedi, hepimiz hatırlıyoruz yaşananla-
rı. Zaten unutmamıza izin vermiyorlar, o 
kriz aktörleri bugün yine meydanlardalar. 
Hiç utanıp sıkılmadan kurtarıcı rollerine 
soyunuyorlar. Milletimizin o kifayetsiz 
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kurtarıcılardan tamamen kurtulacağı ta-
rih yakındır. 22 Temmuz günü bu millet 
onlara Türkiye’nin gerçeğinin ne olduğu-
nu çok iyi öğretecek. 

Sevgili hemşerilerim… 

Milletin oyundan korkan, millet iradesini 
hafife alan bu demokrasi kaçkınlarına 22 
Temmuz’da Karadeniz’e yakışır bir cevap 
vermeye hazır mısınız? Cumhurbaşkanı’nı 
bu Meclis seçemez diyenlere, halk seçsin, 
dediğimizde Cumhurbaşkanını halk da 
seçemez, dediler. Milli iradeyi, milletin ter-
cihlerini içlerine sindiremiyorlar. Halksız 
bir halkçılık olmaz, cumhursuz bir cumhu-
riyetçilik olmaz, milletsiz bir milliyetçilik 
olmaz, milli iradeye tahammül edemeyen 
bir demokratlık olmaz. Meclisi terkedenle-
re en güzel cevabı 22 Temmuz’da sandıkta 
vereceksiniz. 

Değerli kardeşlerim…

Bakın sizden bu defa beşte beş istiyoruz. 
İlk sıradaki arkadaşım da, son sıradaki ar-
kadaşım da çok değerlidir, Giresun’u en iyi 
şekilde temsil edecek kabiliyettedir, sizleri 
mahcup etmezler. Başka partilere verdiği-
niz oylar zayi oluyor, Türkiye için en hayati 
seçimin yapılacağı gün Meclis’ten kaçıve-
riyorlar. Bu millet onları kendini temsille 
görevlendiriyor, ama onlar bu emaneti 
sırtlarından atıyorlar. Milletin kendilerine 
yüklediği kutsal emaneti layıkıyla taşı-
yamıyorlar. Sıkışınca topu taca atıyorlar, 
demokrasi minderinin dışına kaçıyorlar. 
Onun için her kardeşim oyunu vermeden 
önce iyi düşünmeli, oyunu zayi etmemeli. 
Çünkü Türkiye’nin daha gidecek çok yolu 
var, hızımızın kesilmemesi lazım. 

Türkiye başlattığı atılıma devam etsin, 
yeniden eski kargaşa günlerine dönmesin 
diyorsanız, bilin ki sandıktaki tek adres 
AK Parti’dir. Bizim diğerlerinden farkımızı 
siz çok iyi biliyorsunuz. Biz bu ülkede yü-
rümeyen ne varsa değişsin, diyoruz, onlar 
aman değişmesin, diyorlar. Biz bu ülke 
dünyaya açılsın, diyoruz, onlar aman fazla 
açılmayalım, diyorlar. Biz millet iradesi 
ne diyorsa o olsun, diyoruz, onlar milletin 
verdiği kararlar bu ülkeye zarar verir, di-
yorlar. 

Bakın milletin verdiği görevden kaçmak 
konusunda nasıl birlik oluverdiler. Onlar 
millet iradesinin iktidara gelmesini içle-
rine asla sindiremiyorlar. Onlar bu ülkeyi 
millete rağmen yönetmek istiyorlar, çünkü 
kendilerini bu ülkenin tek sahibi zanne-
diyorlar. 22 Temmuz’da bu ülkenin asıl 
sahibinin kim olduğunu gösterecek mi-
siniz? Değişime devam, istikrara devam, 
AK Parti’yle yola devam diyecek misiniz? 
Allah o karanlık günleri bu millete bir 
daha yaşatmasın. Oturmuş hepsi yine ko-
alisyon hesabı yapıyorlar. Sizin koalisyon-
larınızdan bu millete dün ne hayır geldi 
ki, bugün gelsin. Siz geçmişte bu ülkeye 
ne verdiniz ki, bugün bu milletten utanıp 
sıkılmadan oy istiyorsunuz? Ne verdiniz, 
söyleyeyim, ağır krizler verdiniz, yoksul-
luk verdiniz, istikrarsızlık verdiniz. Bu ül-
kenin dünyadaki itibarını düşürdünüz, bu 
milleti küçük düşürdünüz, gençlerimizin 
hayallerini kırdınız, bu ülkenin umutlarını 
tükettiniz. 

Bakınız Türkiye’nin çok partili hayata 
geçtiği 1946 yılından bu yana tam 45 
hükümet kurulmuş. Yani 60 yılda tam 45 



Recep Tayyip ERDOĞAN

108

hükümet kurulmuş. Bir hükümetin ortala-
ma ömrü iki yıl bile değil, sadece 17 ay.  82 
Anayasası ile hükümetlerin görev süreleri 
4 yıldan beş yıla çıkartıldı. 1983’ten bizim 
dönemimize kadar geçen 20 yılda tam 15 
hükümet kurulmuş, yani süre daha da 
kısalmış. Allah aşkına böyle bir siyasi tab-
loyla bu ülke ileriye gidebilir mi, bu ülke 
kalkınabilir mi, bu ülke istikrar kazanabi-
lir mi? AK Parti Hükümeti milletin verdiği 
süreyi doldurarak, beşinci yasama yılını 
tamamlayıp seçime giden ilk ve tek parti. 
İşte istikrar budur. Türkiye’yi mutlu ve 
müreffeh bir geleceğe taşıyacak olan yega-
ne yol bu istikrar yolu. Önümüzdeki seçim-
de sadece AK Parti ile diğerleri arasında bir 
tercih yapılmayacak, aynı zamanda istikra-
rın kalıcılığı da oylanacak. Çünkü AK Parti 
tek başına iktidarı, diğerleriyse koalisyonu 
temsil ediyor. Koalisyonların Türkiye’yi 
nasıl bir felakete sürüklediği ortada. Seçim 
sizin, karar sizin, mühür de sizin elinizde. 
İnanıyorum ki geçmişle gelecek arasında 
çok güzel bir seçim yapacaksınız. 

Türkiye güçlü olmak, vaktini boşa har-
camamak zorunda. Türkiye birlik ve be-
raberliğini kaybetmemek, güçlendirmek 
zorunda. Bu ülkenin en ufak bir zafiyet 
göstermesini bekleyenler var. Bu ülkede 
asırlardır bir arada yaşayan, dost olan, kar-
deş olan, etle tırnak kadar bir olan, bütün 
olan insanlarımızın birbirine düşmesini 
isteyenler var. Bu ülkeye düşmanlık eden-
ler milletimizin çelikten iradesine çarpa-
rak parçalanmaya mahkumdur. Ancak 
hamaset nutukları atmakla bu problemleri 
çözemeyiz. Bu ülkeyi zor bir geleceğe ha-
zırlamak zorundayız. Bu ülkeyi sevmenin, 

bu ülkeyi kalkındırmak demek olduğunu 
iyi bilecek, iyi anlayacağız. 

Türkiye’yi sevmek uzun yıllar sonra yaka-
ladığımız bu istikrarı, bu huzur ve güven 
ortamını korumaktır. Bu ülkenin işsiz in-
sanına iş bulmaktır, bu ülkenin şehirlerini 
kalkındırmaktır, bu ülkenin kazandığını 
insanımıza en adil şekilde dağıtmaktır. Bu-
gün meydan meydan dolaşarak bu ülkeyi 
herkesten çok sevdiğini söyleyenler, bu 
ülkeye hangi eseri kazandırmışlar, bunu 
söylesinler. Bu ülke ne çektiyse bu kürsü 
milliyetçilerinden çekti. Bu ülke iflasa sü-
rüklenirken sizin vatan sevginiz neredey-
di? Çocuklarımızın umutları kararırken 
sizin ülke sevginiz neredeydi? Kredi almak 
için çalınan bütün kapılar yüzümüze ka-
panırken sizin milliyetçiliğiniz neredeydi? 

Hiç kimse bu ülkeyi bu milletin sevdiğin-
den daha çok sevdiği vehmine kapılmasın. 
Hiç kimse bizim bu ülkeye sadakatimizi 
sorgulamaya kalkmasın. İşte Karadeniz 
Sahil Yolu orada duruyor, bizim bu ülkeye 
sevdamızın şahidi odur. Bu ülkenin her 
köşesini şantiyeye çevirdik, bu millet sizi 
rantiyelerden, bizi şantiyelerden tanıyor, 
biliyor. Bizim Türkiye’nin her köşesinde 
eserlerimiz var, arkamızda kapı gibi bir 
beş yılımız var. Bu beş yıla yakın zamanın 
bir tek dakikasını bu ülkeyi düşünmeden 
geçirmedik. Aynı beş yıla yakın zamanda 
siz bu ülkenin hangi derdine hangi derma-
nı buldunuz, hangi çareyi ürettiniz. Hangi 
vatandaşımızın derdini sordunuz, hangi 
ihtiyacını karşıladınız, hangi kardeşimin 
elinden tuttunuz. Sandık ortaya kondu ya, 
hepiniz o uzun kış uykusundan uyandınız. 
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Şimdi mangalda kül bırakmıyorsunuz 
ama bu millet size notunuzu vereli çok 
oldu. Karadeniz size notunu çoktan verdi, 
boş hayallere kapılmayın. Giresun size no-
tunu vereli çok oldu, boşa umutlanmayın. 
Türkiye’nin değişimi devam edecektir, 
benim bundan hiç şüphem, endişem yok. 
Sizler bu ülkeyi bu köhne anlayışlara terk 
etmeyeceksiniz, bunu da çok iyi biliyorum. 

Değerli Kardeşlerim,

22 Temmuz’da Giresun halkı konuşacak, 
en doğru kararı verecekler. Hepinizi en 
kalbi duygularımla selamlıyorum.  Her 
birinizi Allah’a emanet ediyorum.



Recep Tayyip ERDOĞAN

110

Sevgili Karabüklüler, aziz kardeşlerim… 
Sizleri en kalbi muhabbetlerimle selam-
lıyorum. Sizlerin aracılığınızla buradan 
Eflani, Eskipazar, Ovacık, Safranbolu ve 
Yenice’ye de, oradaki kardeşlerimize, va-
tandaşlarımıza da selamlarımı, sevgileri-
mi gönderiyorum. 

22 Temmuz’a adım adım yaklaşırken, 
gittiğim her yerde, her vatandaşımda 
Türkiye’nin geleceği adına coşku görüyo-
rum, umut görüyorum, heyecan görüyo-
rum. Benim için en büyük bahtiyarlık bu-
dur. Beş yıldır iktidarda bulunan ve görev 
süresini tamamlayarak yeniden milletin 

AK Parti İl Mitingi

Karabük | 3 Temmuz 2007
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huzuruna çıkan bir siyasi parti için de en 
büyük bahtiyarlık budur. Çünkü bu mey-
danların terazisi eksik de tartmaz, fazla 
da tartmaz. Biz alnımızın akıyla sizlerin 
huzurunuza çıkıyoruz. Sizler de bizi ilk 
günkü gibi muhabbetle kucaklıyor, tevec-
cüh gösteriyorsunuz. 

Türkiye’de bugüne kadar iktidarda olan 
partiler seçim zamanı geldiğinde bu mey-
danlardan kaçmak için türlü bahaneler 
bulurlardı. Bu seçimde durum farklı, biz 
AK Parti olarak Türkiye’nin bütün şehir-
lerini karış karış dolaşıyoruz, bütün mey-
danlarında halkımızla kucaklaşıyoruz, bu 
defa muhalefet kaçacak yer arıyor. Neden? 
Çünkü biz iktidara gelince halkı unutan-
lardan değiliz. Biz meydanlarda bol bol va-
atler dağıtıp, olmayacak duaya amin deyip, 
sonra kulağının üstüne yatanlardan da 
değiliz. Biz gittiği yere eli boş gidenlerden 
de değiliz. 

Sevgili Karabüklüler… 

Biraz önce Karabük’e hizmet edecek hepsi 
birbirinden önemli birçok tesisi, yatırı-
mı topluca hizmete açtık. Bunun içinde 
TOKİ konutları var, bunun içinde Karabük 
Üniversitesi var, birçok okul var, sosyal 
tesisler, hizmet binaları, sağlık tesisleri, 
sanayi tesisleri, yollar, KÖYDES projeleri 
var. Başka ne var? Kardemir Ray ve Profil 
Haddehanesi var. Sizler bu Kardemir’in 
iflasa terk edildiği günleri de iyi biliyorsu-
nuz, işte o Kardemir bugün atılım içinde, 
tesis üstüne tesis yapıyor, yatırım üstüne 
yatırım yapıyor. Nasıl oluyor bu iş? Halkın 
ihtiyaçlarına hassasiyetle yaklaşan, ciddi-

yetle yaklaşan, Karabük ekonomisinin can 
damarı olan bu tesise sırtını dönmeyen bir 
hükümetle oluyor. Herşeyin bir çaresi var, 
yeter ki isteyin, isteyelim. 

Çok açık söylüyorum, bugün geçmişin o 
kendine hayrı olmayan koalisyon hükü-
metleriyle devam ediyor olsaydık, Karde-
mir çoktan iflas bayrağını çekmişti. Ama 
biz, bu tesisin Karabük için anlamını, öne-
mini yakından bildiğimiz için borçlarını 
yeniden yapılandırarak Kardemir’i ayağa 
kaldırdık. Kardemir daha da büyüyecek, 
inşallah Karabük de beraberinde büyüye-
cek. Yeter ki sizler 22 Temmuz’da gereğini 
yapın, iradenizi güçlü bir şekilde sandığa 
yansıtın. Değişime, istikrara, huzura oy 
verin. 

Bizden başka kim gelirse gelsin hesabı 
koalisyondur, bu sebeple ne siz oylarınızı 
zayi edin, ne bu ülke geleceğini kaybetsin. 
Bu ülkenin koalisyonlarla varabileceği 
bir yer olmadığını hepimiz çok iyi biliyo-
ruz. Kendi iç çatışmalarıyla uğraşmaktan 
Türkiye’nin meselelerine çözmeye vakit 
bulamayan bu koalisyonların nasıl ağır 
krizlere yol açtığını asla unutamayız. Ha-
tırlayın, o dönemde Bakanlar Kurulu ayda 
bir bile toplanamıyordu. Koalisyon üyesi 
partiler bırakın uzlaşmayı bir araya bile 
gelmiyor, birbirlerine neredeyse selam 
vermiyorlardı. Ekonomi çöküntünün eşi-
ğindeydi, sektörler durmuştu, kepenkler 
kapanıyor, insanlarımız işsiz kalıyordu. 
O kara günleri hatırlıyor musunuz? Ye-
niden o karanlık günlere dönmek istiyor 
musunuz? O zaman oylarınızı bu koalis-
yon namzetlerine vererek zayi etmeyin, 
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Türkiye’nin değişim için, istikrar için, atı-
lım için yegane seçeneği olan AK Parti’yi 
seçin. 

Karabük son 4.5-5 yıl içinde nereden nere-
ye geldi bir bakın. Türkiye nereden nereye 
geldi bir bakın. Elinizi vicdanınıza koyun, 
oyunuzu kullanın. Sizin vicdanınızla ver-
diğiniz her karar bizim için muteberdir. 
İnanıyorum AK Parti ile yola devam diye-
ceksiniz, değişime, istikrara devam diye-
ceksiniz.

Sevgili kardeşlerim… 

Bakınız dün yeni büyüme rakamları açık-
landı, Türkiye ekonomisi 2007 yılının ilk 
çeyreğinde de büyüme istikrarı göstererek 
bir rekora imza attı. Ekonomimiz tam 21 
çeyrektir üst üste büyüme başarısı gösteri-
yor. İşte bu başarı Türkiye’nin başarısıdır. 
Bugünlerde yeniden felaket tellallığına 
soyunanlara da en güzel cevaptır. Bu mil-
let onları krizle hatırlıyor. Bu millet onları 
yüksek enflasyonla hatırlıyor. Bu millet 
onları krizle, felaketle, kavgayla hatırlı-
yor. Bizimse işte karnemiz ortada, biz bu 
millete güvendik, Türkiye’ye güvendik, 
doğrulukla dürüstlükle çalıştık, şükürler 
olsun bu gemiyi o fırtınalı denizlerden bu 
güvenli sahillere taşıdık. 

Bu millet o ağır krizlerin, o karanlık dö-
nemlerin ardından nihayet gün ışığını 
gördü. Bu topraklarda gelecek umudu ve 
heyecanı yeniden yeşerdi. Kişi başına milli 
gelirimiz iki katını aştı. Türkiye’nin Gayrı 
Safi Milli Hasılası, son 4.5 yılda tam yüzde 
120 oranında arttı. 79 yılda gelinen nokta 

180 milyar dolar, 4.5 yılda üzerine koy-
duğumuz 220 milyar dolar. İhracatımız 
95 milyar dolara ulaştı, 100 milyar dolar 
seviyesini zorluyor. Ülkemize yapılan doğ-
rudan uluslararası yatırımlar 20 milyar 
dolar sınırını geçti, yükseliş devam ediyor. 
Bunlara karşılık enflasyon da 35 yıl sonra 
tek haneli rakamlara kadar geriledi. Onlar 
borç üstüne borç yaptılar, biz hem ürettik, 
hem yatırım yaptık, hem onların dağ gibi 
biriktirip bıraktıkları borçları erittik. 

Göreve geldiğimizde eski  dönemin 
IMF’den yüksek faizle alınmış, sorum-
suzca harcanmış ve çok büyük bir kısmı 
hiç ödenmemiş 23.5 milyar dolarlık kredi 
borcuyla karşılaştık. Kim vardı iktidarda 
MHP, DSP, ANAP hükümeti. Dün IMF ile 
stand-by masasına oturup borçlananlar 
bugün IMF istismarıyla oy toplamaya ça-
lışıyorlar. Peki, biz ne yaptık? 23.5 milyar 
dolarla devraldığımız borcu 8.5 milyar 
dolara kadar indirdik. Bugün Türkiye hem 
üretiyor, hem kazanıyor, hem yatırımlarını 
yapıyor, hem de borçlarını eritiyor. Daha 
iyi olacak, bu ülkenin insanları geleceğin 
bugünden çok daha aydınlık olacağına 
artık inanıyor. 

Bütün bunlar milletimizin 3 Kasım 
2002’de ortaya koyduğu değişim iradesi-
nin sonuçlarıdır. AK Parti’nin milletimiz-
den aldığı güçle attığı kararlı, dikkatli, 
disiplinli, planlı adımların bir sonucudur. 
Zaten CHP’siyle, MHP’siyle, DP’siyle bü-
tün o koalisyon havarilerinin hazmede-
mediği tablo da bizim milletimizle yaka-
ladığımız bu muhabbet tablosudur. Nasıl 
kıskanmasınlar, nasıl rahatsız olmasınlar? 
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Bizim sizlerle muhabbetimiz sürdükçe, 
bu meydanlardan, bu sandıklardan on-
lara ümit yok. Hepsi bir araya gelip AK 
Parti’nin karşısında durmaya çalışıyorlar. 
Sizler gayet iyi farkındasınız, onlar asıl siz-
lerin karşınızda duruyorlar. 

Dediler ki AK Parti, TBMM Cumhurbaşkanı’nı 
seçmesin. Niye seçmesin, AK Parti’yi bu 
millet seçmedi mi, Meclis bu aziz mille-
tin iradesini yansıtmıyor mu? Seçti ama 
Cumhurbaşkanı’nı yine de seçmesin. Bu-
nun adı nedir? Siyasi mızıkçılık. Bunlara 
başka mızıkçılar da eklenince dedik o za-
man gelin işi sahibine götürelim, cumhur-
başkanını cumhur seçsin, yani halk seçsin. 
Dediler ki yok halk da seçmesin, iyi seçe-
mez. Aynen böyle dediler. Halkın seçmesi 
rejimi sıkıntıya sokarmış. Karabüklüler 
soruyorum sizlere, aynen böyle demediler 
mi? Bu millet cumhurbaşkanını seçerse bu 
Türkiye için tehlikeli olur demediler mi? 

Bakın ben size açıkça söyleyeyim, bunlar 
kendilerini Türkiye’nin tek sahibi zanne-
diyorlar. Onlara Türkiye’nin gerçek sahi-
binin kim olduğunu gösterecek misiniz? 
Onlar Türkiye’ye inanmıyorlar, onlar bu 
milletin oyuna güvenmiyorlar, onlar bu 
milletin değerleriyle adeta alay ediyorlar. 
Siz onları millet iradesini temsil etsinler, 
milletin sesi olsunlar diye Meclis’e gönde-
riyorsunuz, onlar en kritik zamanda sırra 
kadem basıyorlar. 22 Temmuz’da sandıkta 
bu demokrasi kaçkınlarına hak ettikleri 
dersi verecek misiniz? Ben sizlere güve-
niyorum, sizler Karabük’ün geleceğini ka-
rartmayacaksınız. Sizler Türkiye’yi bu kriz 

mühendislerine, bu felaket tellallarına asla 
teslim etmeyeceksiniz. Türkiye’nin kayıp 
yıllarına asla yenilerini eklemeyeceksiniz.

İrade sizin, mühür sizin, karar sizin… Ka-
rarınız hayırlı olsun…
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Sevgili Zonguldaklılar… Hepinizi en 
kalbi duygularımla selamlıyorum. Eme-
ğin, alınterinin, helal kazancın şehrine 
selam olsun. Yeraltı ve yerüstü zengin-
likleriyle, çalışkan, üretken insanlarıyla 
Zonguldak’ı muhabbetle selamlıyorum. 

Bu meydandan Alaplı’yı, Çaycuma’yı, 
Devrek’i, Gökçebey’i, Karadeniz Ereğli’yi 
ve komşularınız Bartın’ı, Karabük’ü sev-
giyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün, bu-
rada, Zonguldak’ta bulunmaktan dolayı 
son derece mutluyum. 

AK Parti İl Mitingi

Zonguldak | 3 Temmuz 2007 
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Türkiye’nin 81 vilayetine olduğu gibi 
buraya Zonguldak’a da eli boş gelmedik. 
Zonguldak’ın kaderini değiştirecek, işsiz-
lik başta olmak üzere şehrin temel sorunla-
rını çözecek çok önemli açılışlar yapmaya 
geldik. Sevincinizi paylaşmaya, mutlulu-
ğunuza ortak olmaya geldik. Daha önem-
lisi Zonguldak’tan Türkiye’ye ve Doğu 
Karadeniz Bölgemize önemli müjdeler 
getirdik. Bizler seçimden seçime halkını 
hatırlayan, seçimden seçime Anadolu’nun 
yollarına düşen bir siyasi kadro değiliz. Biz 
emeğin, alınterinin, üretimin ne anlama 
geldiğini iyi biliyoruz. 4 yıl 8 aylık iktida-
rımız döneminde 81 vilayetimizi defalarca 
ziyaret ettik ve her gittiğimiz şehre eserler 
kazandırdık. 

Türkiye ve Zonguldak için neler yaptığımı-
zı anlatacağım ama daha önce bir hususu 
belirtmek istiyorum. Uzun Mehmet’in 
1829 tarihinde Kestaneci köyü Köseağzı 
mevkiinde bulduğu taş kömürü 1848’de 
Türkiye’yi bir kömür işletmesine kavuştur-
muştu. O günden bugüne bütün Türkiye 
Zonguldak’a minnettardır. Burada emek, 
burada alınteri, yer altı zenginliklerini 
yerüstüne kazandırır ama burası hak ettiği 
zenginlikten uzun yıllar mahrum kalmıştı. 
Tıpkı Türkiye’nin diğer şehirleri gibi. İşte 
biz AK Parti iktidarını kurduğumuz gün 
dedik ki: “Türkiye’nin imkan ve kaynak-
larını, Türkiye’nin heba edilen enerjisini 
Türkiye’ye kazandıracağız. ”Şimdi hesap 
verme zamanı olduğu için başkaları bize, 
“şu sözü vermiştin” demeden kendi sözle-
rimizin takipçisi oluyoruz. 

Bakınız, bundan bir yıl önce burada Zon-
guldak’taydım. 1 Haziran 2006’da özel 
sektöre ait 2 milyar dolarlık bir yatırımı 
başlatmıştık. Ereğli-Kandilli Kömür İşlet-
me ve Zenginleştirme Tesisleri ile Metan 
Gazı Üretim Sondajları’nın açılış törenin-
de “Batı Karadeniz Bölgesi’ni bir enerji 
üssü haline getireceğimizi” söylemiştim. 
İşte bugün, o gündür. Amasra’da 11 bin, 
Kandilli’de 1000 kişinin çalışacağı tesisleri 
başlatırken ülkem adına, Batı Karadeniz 
adına büyük sevinç duymuştum. O günler-
de AK Parti TTK’yı kapatacak diyorlardı. 
Ben de kimsenin bunu yapamayacağını 
aksine bu bölgenin özel sektör eliyle bir 
enerji üssü olacağını, ekonomide devletçi 
mantığın da rantiyeci mantığın da artık 
tükendiğini söylemiştim. O gün demiştim 
ki, AK Parti iktidarında sıcak parayla sıcak 
para kazanma devri, rantiye devri kapan-
dığı için bundan sonra özel sektör eliyle 
kalkınmamız daha çok hızlanacak. İşte 
şimdi iddialarımız doğrulandı. 

Bakınız, Türkiye artık denizden doğalgaz 
çıkarıyor. Türkiye, artık dağların altından 
metangazı çıkarıyor. Doğalgazımız yoktu 
ve başkalarına bağımlıydık. Şimdi ülke-
mizi bu bağımlılıktan kurtaracak büyük 
müjdeler alıyoruz. Yeni doğalgaz kaynak-
larımızla toplam 907 milyon metreküp 
doğalgaz ürettik. Trakya’da ve Akçakoca’da 
2006’da TPAO 18 gazlı kuyu buldu. Çoğu 
Trakya’da olmak üzere özel sektör 24 
kuyuda doğalgaza kavuştuk. Bir ay önce 
açılışı yapılan Akçakoca tesislerinde şimdi 
günlük 1.5 milyon metreküp doğalgaz elde 
ediyoruz. Bu çok büyük bir rezerv. Ne ka-
dar mutlu olsak azdır. Dikkat edin, bu oran 
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Türkiye’deki tüm konutlarda kullanılan 
doğalgazın 10’da birini karşılayacak. Artık 
denizden çıkarılan doğalgaz Çayağzı Gaz 
İşleme Tesisleri’nde işleniyor ve BOTAŞ 
sistemine veriliyor. Yetmedi, geçen yıl açı-
lışını yaptığımız ve 12 bin kişiyi istihdam 
edecek özel sektör projeleri hızla ilerliyor. 
Amasra ve Kandilli’de 5 milyon ton taşkö-
mürü çıkarılacak ve toplam 12 bin kişi işe 
kavuşacak. 

Yine dikkat edin. Bu oran Türkiye’nin 
her yıl ithal ettiği 20 milyon ton taşkö-
mürünün beşte biri kadardır. Kaynağınız 
nerede diyenlere “Kaynağımız Türkiye” 
derken işte bunu kastetmiştik. Yerlilik, 
millilik, ülke aidiyeti bu işte. Türkiye’yi 
sevmek bu. Milletini sevmek budur, va-
tanseverlik, yurtseverlik bu. Kimse ucuz 
slogan milliyetçiliği yapmasın. Üretimsiz, 
emeksiz, gayretsiz kuru hamasetin kim-
seye zerre kadar faydası yok. Bakınız, bir 
tek firma Kandilli’ye 100 milyon dolarlık 
yatırım yaptı. Eskiden olsa bu kaynaklar 
faize yatırılırdı. Aynı firma yine Kandilli’ye 
150 megavatlık elektrik santrali kuruyor. 
Amasra’ya 1100 megavat gücünde bir 
elektrik santrali kuruluyor. 

Şimdi ilk kez buradan bir müjdeyi duyur-
mak istiyorum. Bölgede süratle devam 
eden metangazı aramaları sonuç verdi 
ve büyük metangazı rezervleri ortaya 
çıktı. Ereğli’den Kastamonu’ya kadar 
7 bin kilometrekarelik alanda yıllık 5 
milyar metreküp metangazı çıkaracağız. 
Bartın Kastımer mevkiinde, Çaycuma’da, 
Zonguldak’ın yanı başındaki Karadon 
mevkiinde metangazı fışkırdı. Daha ne 

olsun… Bu santrallerle, bu taş kömürü 
rezervleriyle, bu doğalgaz ve metangazı re-
zervleriyle Batı Karadeniz bölgemiz Bakü 
-Ceyhan’dan daha büyük bir endüstri mer-
kezi, daha büyük bir enerji üssü olacak. 

Sevgili kardeşlerim…

22 Temmuz’a 19 gün kaldı. Bu seçim 
istikrarın devamı, kalkınmanın devamı, 
yolsuzlukla mücadelenin devamı için 
son derecede önemlidir. Karar sizindir, 
mühür sizindir. Türkiye’yi bir gecede 
yoksullaştıranlar değil, emek ve alınteri 
dökerek Türkiye’yi bugünlere getirenler 
kazanacak. Demokrasi kazanacak, istikrar 
kazanacak, adalet kazanacak, kalkınma 
kazanacak. Halkın yaşama biçimini kü-
çümseyen, demokrasiyi toplumdan esir-
geyen seçkinciler bu seçimde Türkiye’yi 
geriye götüremeyecek. 1940 model siyaset 
2000’li yılların Türkiye’sine geri gelme-
yecek. Baykal, emekli lokali partisiyle baş 
başa kalacak. Ona imrenenler, onun izini 
sürenler de aynı akıbete uğrayacaklar. Sa-
manlığında ferrari saklayanlar değil siz ka-
zanacaksınız. Çiftliklerinin duvarlarında 
külçe külçe altın saklayanlar değil siz kaza-
nacaksınız. Bankaları boşaltanlar, milletin 
emeğini çalanlar, milletin servetini krizler-
le eritenler değil, siz kazanacaksınız. Çifte 
hesaplarla milyonların emeğini alınterini 
hortumlayanlar, babasının adresini söyle-
yemeyenler değil, yüzlerce binlerce metre 
yerin altında alınteri dökenler kazanacak. 
Hiçbir art niyetli çaba milletimizin bu 
büyük yürüyüşünü durduramayacaktır. 
Gündemden düşmüş, tedavülden kalkmış 
sloganlarla akıl çelmeye çalışıyorlar. 
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Değerli Zonguldaklılar…

Türkiye gerçekleriyle de, dünya gerçekle-
riyle de örtüşmeyen hayaller ve hamaset 
satıyorlar. Bu milletin aklını, mantığını, 
hafızasını küçümsüyorlar. Hayır, bu millet 
eski siyasetleri de, eski siyasetçileri de 3 
Kasım’da bu yüzden sandığa gömdü. Mil-
letin hafızasına güvenmiyorlar hadi bunu 
anladık ama milletin gözüyle gördüğü 
eserleri de yok sayıyorlar. Ekonomi önemli 
değil diyorlar, ülkenin uluslararası itibarı 
önemli değil, diyorlar, 81 vilayetin bütün 
ilçeleriyle, bütün köyleriyle kalkınmasının 
hiçbir önemi yok, diyorlar. Korku salarak, 
huzur ve barış iklimini sabote ederek eski 
gündemleri yeniden getirmek istiyorlar. 
Millet ise zerre kadar bunlara tenezzül 
etmiyor. Türkiye’nin bütün meydanları, 
istisnasız bütün şehirleri hınca hınç “AK 
Parti” diyor. Çünkü milletimiz adalet ve 
kalkınmanın diğerlerinden farkını gördü. 

Türkiye’nin her köşesinde aynı coşkuyla 
bulunabilen tek parti AK Parti’dir. Çünkü 
AK Parti birlik siyasetinin, milleti bir bü-
tün olarak kucaklama siyasetinin adresi-
dir. AK Parti zümre siyaseti, mezhep siya-
seti, hizip siyaseti, bölge siyaseti, dar kadro 
siyaseti yapmıyor. AK Parti bu millete gü-
veniyor. Milletin taleplerine ve özlemleri-
ne kendini adıyor ve milletimizin öz değer-
leriyle, milletimizin kimliğiyle doğrudan 
bir bağ kuruyor. Büyük milletimizi ayakta 
tutacak olan, ülkemizi muasır medeniyet 
düzeyinin üzerine çıkaracak olan siyaset 
yolu bu yoldur. Ayrılıkçı yollar, kavgacı 
siyaset yolları, hizipçi siyaset üslupları, 
Türkiye’nin ideallerine hizmet edemez. 

Halkla kavgalı bir halkçılık, milletle kav-
galı bir demokratlık, ulusun değerlerini 
hiçe sayan bir ulusçuluk olamaz. Bu millet 
kimin ne kadar enerjisi olduğunu, kimin 
yüreğinde ne kadar aşk ve heyecan oldu-
ğunu, kimin iş başında ülkenin kaderini 
sahipleneceğini artık çok iyi biliyor. 

Siyasetin temeli dürüst olmaktır, siyasetin 
temeli halkı kandırmamaktır, siyasetin 
temeli özü sözü bir olmaktır. “İki anahtar” 
vaat edenleri gördük. “O ne veriyorsa ben 
iki mislini veriyorum” diyenleri gördük. 
Onların aile fotoğraflarını da, o fotoğraf-
larda yer alanların Türkiye’nin bütün var-
lıklarını sülük gibi emdiklerini de, milletin 
tasarruflarını iç edip yurtdışına kaçan-
ları da gördük. Artık, Türkiye o günlerin 
Türkiye’si değil. Türkiye istikrar istiyor, 
güven istiyor, adalet istiyor, kalkınma is-
tiyor. O iradesiz siyaset biçimi 3 Kasım’da 
tasfiye oldu, 22 Temmuz’da bütün kalın-
tıları da tasfiye olacak. Bu tasfiyeyi millet 
yapacak. Siz yapacaksınız. Demokrasiye 
kimin ne kadar sadakatle bağlı olduğunu, 
milli egemenlik haklarına kimin sahip çık-
tığını bu millet çok aşikar biçimde gördü. 
Gördü ve kararını verdi. 

22 Temmuz önceden verilmiş bir kararın, 
aydınlanmış bir irade beyanının açığa 
kavuştuğu gün olacak. Türkiye, geriye 
doğru hiçbir adım atmayacak. Onlar ne 
vaad ediyorlar. 2001 tarihi çok daha iyiydi 
diyebiliyorlar mı? Er meydanına içlerin-
den biri çıksın ve desin ki, şu alanda 2001 
Türkiye’si daha iyiydi. Bir tek kalem, bir 
tek alan söylesinler. 2001’de enf lasyon 
daha iyiydi mi diyecekler? 2001’de faiz 
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daha düşüktü mü diyecekler? 2001’de ban-
kalar daha iyiydi, üretim daha iyiydi, ihra-
cat daha iyiydi mi diyecekler? Türkiye’nin 
dünya ile ilişkileri mi daha iyiydi? İşsizlik 
mi daha azdı? Bizim iktidarımızda yol-
suzluk yoktu, ihaleye fesat karıştırmak 
yoktu, banka boşaltmak yoktu, İSKİ yoktu, 
Anayasa fırlatmak yoktu diyebiliyorlar mı, 
Allah aşkına ne diyorlar? 

Sebep oldukları krizleri unutmuşçasına 
meydanlarda geziyorlar. Niye kendi ikti-
darlarıyla ilgili ağızlarını bıçak açmıyor. 
Şunlar bizim eserimiz, niye diyemiyorlar? 
Bir gecede Türkiye bütün varlığının yarısı-
nı kaybetmedi mi? Türkiye’yi o girdaptan, 
o karanlık tünelden hangi parti çıkarmış. 
Tek haneli enflasyonu onlar mı getirmiş? 
Milli geliri 180 milyardan 400 milyar dola-
rın üzerine onlar mı çıkarmış. KÖYDES on-
ların eseri mi? 40 bin köye yolu, suyu onlar 
mı ulaştırdı? Onların devri iktidarında mı 
elektriğe bir tek kuruş zam yapılmadı? 
Onların iktidarında mı hukuk reformları 
yapıldı? 

Onlar borç üstüne borç yaptılar, biz hem 
ürettik, hem yatırım yaptık, hem onların 
dağ gibi biriktirip bıraktıkları borçları 
erittik. Göreve geldiğimizde eski dönemin 
IMF’den yüksek faizle alınmış, sorum-
suzca harcanmış ve çok büyük bir kısmı 
hiç ödenmemiş 23.5 milyar dolarlık kredi 
borcuyla karşılaştık. Kim vardı iktidarda 
MHP, DSP, ANAP hükümeti. Dün İMF ile 
stand-by masasına oturup borçlananlar 
bugün İMF istismarıyla oy toplamaya ça-
lışıyorlar. Peki, biz ne yaptık? 23.5 milyar 
dolarla devraldığımız borcu 8.5 milyar 
dolara kadar indirdik. 

Bugün Türkiye hem üretiyor, hem kaza-
nıyor, hem yatırımlarını yapıyor, hem de 
borçlarını eritiyor. Daha iyi olacak, bu 
ülkenin insanları geleceğin bugünden çok 
daha aydınlık olacağına artık inanıyor. 
Çünkü AK Parti, 70 milyonun mutluluğu-
nu, huzurunu kardeşliğini istiyor. Herke-
sin bizden emin olmasını istiyoruz. Biz, 
bütün ülkemizin hukukunun teminatıyız. 
Biz kavga istemiyoruz, gönül kazanmak 
istiyoruz. Yunus Emre’nin kılavuzluğunda 
sevginin, merhametin diliyle konuşuyo-
ruz. Diyoruz ki: 

Ben gelmedim kavga için

Benim işim sevgi için

Dostun evi gönüllerdir

Gönüller yapmaya geldim

Biz, istesek de küçük düşünemeyiz. Biz 
bir Cihan imparatorluğunun hatırasını 
yaşıyoruz. Bütün yeryüzünde hatıraları-
mız var, eserlerimiz var. Biz kavim, kabile, 
aşiret, hizip, mezhep, zümre siyaseti yapa-
mayız. 

22 Temmuz’da milletimizin vicdanı ko-
nuşacak. 22 Temmuz’da milletimizin ira-
desi konuşacak. Özgüvenimiz tamdır, çok 
büyük bir tecrübeye ve birikime sahibiz. 
Bu tecrübe ve birikime sahip hiçbir siyasi 
kadro yoktur. Yolunuz açık olsun, Durmak 
yok, aşkla, heyecanla, umutla, özgüvenle 
yola devam.
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Aziz milletim ,  sevgil i  kardeşlerim , 
Bolu’nun güzel insanları… Sizleri en kalbi 
duygularımla selamlıyorum. Bolu’dan, bu 
coşku dolu, bu heyecan yüklü meydandan 
bütün Bolu’luları, ülkemin bütün güzel 
insanlarını sevgiyle selamlıyorum. Bu-
radan, Dörtdivan’ı, Gerede’yi, Göynük’ü, 
Kıbrıscık’ ı ,  Mengen’i ,  Mudurnu’yu, 

Seben’i, Abant’ı, Yeniçağa’yı aynı sevgiyle, 
aynı muhabbetle selamlıyorum. Muhab-
betiniz, sevginiz, sadakatiniz, coşkunuz 
gösteriyor ki, bu yüce dağlarda 22 Tem-
muz tarihinde bir Köroğlu rüzgarı esecek. 
Civan mertliğin, yiğitliğin, namerde boyun 
eğmemenin sembolü olan Köroğlu’nun 
ruhu bir kez daha buralarda dolaşacak ve 

AK Parti İl Mitingi

Bolu | 5 Temmuz 2007
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Türkiye istiklal ruhuna sahip çıktığı gibi 
istikbal mücadelesine de kararlılıkla sahip 
çıkacak. 

Kardeşlerim…

Sizin sevginiz sayesinde, sizin muhabbe-
tiniz sayesinde Türkiye’yi bir girdaptan 
çıkardık. Türkiye bir karanlık tünele gir-
mişti ve tünelin ucunda ışık görünmüyor-
du. Ferhat gibi aşkla, heyecanla, güvenle 
çalıştık ve Allah’ın izniyle dağları deldik. 
Işık ve aydınlık bütün ülkemizi kuşattı, bü-
tün şehirlerimiz bir bir imar ve inşa edildi. 
Türkiye uluslararası camiada hak ettiği iti-
bara ve saygınlığa kavuştu. Demokrasinin, 
hukuk devletinin, merhametin ve adaletin 
çıtasını yükselttik. Siyaseti hizmet aracı 
haline getirdik ve ülkemizin gücüne güç 
kazandırdık. Şimdi biz AK Parti olarak, 
yüzümüzün akıyla Anadolu’nun yolların-
dayız. Türkiye’nin bütün şehirlerinde, bü-
tün meydanlar hınca hınç dolu. 70 milyon 
insanımız güven devam etsin, istikrar de-
vam etsin, büyüme devam etsin, kalkınma 
devam etsin, demokrasi kesintisiz devam 
etsin, huzur ve barış daim olsun, diyor. Biz 
de, milletimizden aldığımız bu heyecanla, 
bu karşılıklı aşkla, bu güvenle ve bu karşı-
lıklı sadakatle Türkiye için “durmak yok, 
yola devam” diyoruz. Yola devam diyoruz, 
çünkü anlamını, yolun güvenli olması 
gerektiğini, yoldaki rehberin güvenilir 
olması gerektiğini Bolu halkı çok iyi bilir. 
Çünkü Bolu, bütün Türkiye’nin ana yol 
güzergahıdır. 

Türkiye’nin 81 vilayetinden insanlarımız 
İstanbul’a varmak için ya da Anadolu’ya 
dönmek için Bolu’dan geçer ve bura-

dan tertemiz bir dağ rüzgarı alırlar. 
Türkiye’nin eşsiz tabiat güzelliklerini ba-
rındıran bu şehir Ankara’nın yanı başında 
olduğu halde bundan 5 yıl önce Ankara 
Bolu’ya çok uzaktı. Bundan 5 yıl önce An-
kara sadece Bolu’ya değil, ülkemizin bütün 
şehirlerine çok uzaktı. Göreve geldiğimiz 
gün dedik ki, biz Ankara’da, masa başına 
mahkum bürokratik bir yönetim olmaya-
cağız. Allah’a şükürler olsun ki, iddiamızın 
altında kalmadık ve Başkentte sıcak kol-
tuklara mahkum olmadık ve hesap günü 
geldiğinde milletimize mahcup olmadık. 
İşte bugün sizin için karar günü, bizim için 
hesap günüdür. 

Bolu için, ülkemiz için nasıl bir aşkla ge-
cemizi gündüzümüze kattığımızı biliyor-
sunuz. Ben de özetle anlatacağım. Şimdi 
bizim sicilimiz sizin önünüzdedir, karne-
miz sizin elinizdedir. Bu hizmet kadrosuna 
tam puan verecek misiniz? Bolu’yu o kapa-
lı tünelden çıkaran, Türkiye’yi o iradesiz 
koalisyonların kavgalarından kurtaran 
AK Parti’ye ne kadar güç vereceksiniz? Bu 
güç, bu siyasi irade, bu Adalet ve Kalkınma 
Partisi sizindir. Burada temsil edilen irade 
sizin iradenizdir. Bolu büyüsün, Türkiye 
büyüsün, ekmeğimiz büyüsün, soframız 
bereketlensin diye soruyorum şimdi. 
Kış kıyamet yeniden yolları kapatmasın, 
zincirleme siyasi trafik kazaları olmasın, 
Türkiye geriye gitmesin diye kararınızı 
verdiniz değil mi? Şimdi soruyorum, kaç 
milletvekili göndereceksiniz? Teşekkür 
ediyorum. Ülkem adına, milletim adına te-
şekkür ediyorum. Vicdanınızın sesini çok 
daha yüksek bir sesle duyurun. Çünkü AK 
Parti milletin taleplerinden doğdu. Çünkü 
AK Parti milletin özlemlerinden doğdu. 
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Milletin talebi adaletti, milletin özlemi kal-
kınmaydı, milletin arzusu demokrasiydi, 
hukuk devletiydi, haksız rekabetin önlen-
mesiydi, hakkaniyetle paylaşımdı. İşte AK 
Parti bunu yapmaya çalıştı. Sizin gönül 
rızanızı kazanmaktan başka bir arzumuz 
olmadı. Sevgiyle çalışmak, aşkla milletin 
rüyalarına bağlı olmak, bu ülkenin hiçbir 
evladını, hiçbir evladının menfaatleini, 
selametini gözden çıkarmadan her şehrine 
sadakatle hizmet etmek bize nasip oldu. 
Türkiye AK Parti ile büyüdü. Türkiye AK 
Parti ile 40 yıl boyunca yol kesen enflasyon 
canavarını dize getirdi. Türkiye AK Parti 
ile milli gelirini 180 milyar dolardan 400 
milyar dolara çıkardı. Kişi başına düşen 
milli gelirimiz 2 bin 500 dolardan 5 bin 
500 dolara çıktı. Türkiye AK Parti ile 81 vi-
layetini, tüm ilçe ve köyleriyle mamur hale 
getirdi. Çünkü biz, kavgaya zaman ayır-
madık. Milletin vicdanı üzerine oturanlar, 
milletin kalbini yaralayanlar, ekmeğini 
çalanlar gibi yapmadık. Milletimize ben-
zemekten, sizin gibi yaşamaktan vazgeç-
medik ve geldiğimiz yeri unutmadık. Bir 
temel prensiple yola çıktık. Dedik ki, biz 
siyasette ne aldatan olacağız ne de aldanan 
olacağız. Allah’a hamd olsun ki, adatmadık 
ve aldanmadık. Bu inançla, bu aşkla, bu 
heyecanla çıktığımız yolda yoldaşımız mil-
let oldu, siz oldunuz. 

Bu ülkeye ne kazandırdıysak bütün başa-
rılarımızı millete ait kabul ettik. Biz dedik 
ki, Türkiye ile birlikte kazanacağız. Türki-
ye kazanırsa biz kazanmış olacağız. Bolu 
kazanırsa Türkiye kazanacak, Türkiye 
kazanırsa Bolu kazanacak diyoruz. Çünkü 
bizim girdiğimiz yol milletimizin yoludur. 
Başkaları güzergah değiştirebilir, başkaları 

istikamet değiştirebilir, başkaları milleti 
aldatmaktan medet umabilir, hatta başka-
ları yolumuzu kesmek isteyebilir ama biz 
bu yoldan çıkmayı asla düşünmüyoruz, 
düşünmeyeceğiz. 

Eğitimde 110 bin derslik yaparken, sağ-
lıkta dev adımlar atarken, duble yollarla 
şehirlerimizi birbirine bağlarken, Bolu 
Tüneli’ni açarken, MARMARAY’ı başla-
tırken, Karadeniz Sahil Yolu’nu açarken, 
Türkiye’nin bütün şehirlerini modern 
havaalanlarına ulaştırırken, dünyanın mo-
dern ülkelerinde olduğu gibi Hızlı Trene 
kavuştururken, Akçakoca’da doğalgaz çı-
karırken, Zonguldak’ta metan gazı çıkarır-
ken, 280 bin konut yaparken, Ferhat gibi 
aşkla dağları deldik, adalet için yola çıktık 
ülkemize adaleti getirdik. Kalkınma için 
yola çıktık, ülkemizi kalkınma hedeflerine 
ulaştırdık. 

Sevgili kardeşlerim…

Şimdi seçim meydanlarındayız. Herkes 
çıkınındaki taşları döküyor. Sizler de din-
liyorsunuz. Biz, sicilimizi, çalışma karne-
mizi milletimizin önüne getiriyoruz. Şehir 
şehir ne yaptığımızı, hangi projeleri hayata 
geçirdiğimizi anlatıyoruz. AK Parti olarak 
biz bütün meydanlarda Cumhuriyetimizin 
100. yıl hedeflerini anlatıyoruz. 2 bin 500 
dolardan aldığımızı kişi başına düşen milli 
geliri 5 bin 500 dolara çıkardık 2013 yılın-
da kişi başına düşen milli gelirimizi 10 bin 
dolara çıkaracağız. 5 yıl önce milli geliri-
miz sadece 180 milyar dolardı, biz 4 yıl 8 
ayda 400 milyar doların üzerine çıkardık. 
Bizden önceki hükümet döneminde 1999-
2002 arası büyüme sadece 0.3 idi. Yani 
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Türkiye’nin kalp ritmi, üretimi, yatırımı 
durmuştu. 

Hatırlayın, kriz üstüne kriz çıkıyor, devalü-
asyon üstüne devalüasyon ilan ediliyordu. 
Türk parası pul olmuştu. Biz 21 çeyrekte 
üst üste yüzde Cumhuriyet tarihinin bü-
yüme rekorlarını kırdık ve ülkemize yüzde 
7.3 büyüme sağladık. Şimdi, ileri hedefi-
mizi açıklıyoruz. 2013’te, yani 5 yıl sonra 
milli gelirimizi 800 milyar dolara çıkaraca-
ğız. 4.5 yılda 2.5 milyon istihdam sağladık, 
inşallah güven ve istikrar içinde işsizliğin 
belini kıracağız diyoruz. Köyleri ihya etti-
ğimiz KÖYDES projemizi, beldeleri ihya 
ettiğimiz BELDES projelerimizi, şehirleri 
şehir kimliğine kavuşturduğumuz TOKİ 
projelerimizi, eğitim, sağlık, ulaşım, tarım 
projelerimizi bir bir anlatıyoruz. Muha-
lefete partileri beş yılda hangi eleştiriyi 
getirdiler? Beş yılda milletin hafızasında 
kalan bir tek cümleleri var mı? Bir parti 
sadece hükümeti eleştirerek, ama hiçbir 
şey söylemeden seçime gidebilir mi? Yol-
suzluklarının, hortumlarının hesabını 
veremeyenler hangi cesaretle, hangi yüzle 
milletin rızasını istiyorlar? Hangi kadroyla 
ne iş yapacaklarını söylesinler? 

Türkiye’yi içine kapalı bir rejime mi sürük-
leyecekler, açık söylesinler. Kendi iktidar 
dönemlerini anlatsınlar ve desinler ki, 
bizim dönemimizde şu şu şu alanlarda 
Türkiye daha bir yerdeydi. Bugün mey-
danlarda attı mı mangalda kül bırakmayan 
o beyler, hükümet oldukları zamanlarda 
Türkiye’yi on yıl, yirmi yıl, otuz yıl geriye 
götürdüler. Biz ise bu ülkenin en eski dert-
lerinden, en ağır yüklerinden, en büyük 
baş belalarından olan enflasyonu 35 yıl ge-

riye götürdük. Onlar borç üstüne borç yap-
tılar, biz hem ürettik, hem yatırım yaptık, 
hem onların dağ gibi biriktirip bıraktıkları 
borçları erittik. 

Göreve geldiğimizde eski  dönemin 
IMF’den yüksek faizle alınmış, sorumsuz-
ca harcanmış ve çok büyük bir kısmı hiç 
ödenmemiş 23.5 milyar dolarlık kredi bor-
cuyla karşılaştık. Bugün bu borç 8.5 milyar 
dolara kadar indirilmiştir. Adlarını tek tek 
söylememe gerek yok. Siz onları biliyorsu-
nuz, görüyorsunuz. Ne yapıyorlar, ne söy-
lüyorlar? Kimi gırtlağını yırtarak meydan-
dan ip atıyor, kimi ipten atlıyor, kimi balon 
uçuruyor, kimi de ben cumhurun iradesi-
ne ipotek koydum, ben adalet terazisine 
taş koydum ve ben Cumhurbaşkanı seç-
tirmedim diyor. Düşünebiliyor musunuz? 
2007 yılında, bütün dünyanın dikkatleri 
üzerimizdeyken Türkiye’yi küçük düşür-
mekten medet umuyorlar. Meclisi boykot 
ettim, milletin iradesine geçit vermedim, 
milli egemenlik hakkını engelledim, diye 
övünüyorlar. Utanacakları şeyle övünü-
yorlar. Mahcup olacakları şeyle övünü-
yorlar. Modern Türkiye Cumhuriyeti’nin 
geldiği seviyeye yakışıyor mu bu üslup? 
Bu yakışıksız üslubu bu millet onaylıyor 
mu? Bolu onaylar mı bunu? Soruyorum. 
Gerede’nin, Göynük’ün, Mudurnu’nun, 
Mengen’ün, Yeniçağa’nın vicdanı razı olur 
mu buna? 

Adalet terazisine taş koyanlar kalkınmayı 
da durdurmak istiyorlar. Türkiye’nin yol-
larını kesmek istiyorlar. Buna geçit vere-
cek misiniz? Ne oldu da Cumhurbaşkanlı-
ğı seçilirken bugüne kadarki uygulamanın 
yanlış olduğunu hatırladılar? Rahmetli 
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Özal aynı Anayasayla seçilmedi mi? Kaç oy 
aldı, 263. Sayın Demirel aynı Anayasayla 
seçilmedi mi? Kaç oy aldı, 244. Sayın Se-
zer aynı Anayasayla seçilmedi mi? Kaç oy 
aldı, 330. Peki Sayın Gül aynı Anayasa ile 
seçilmeyecek miydi? Abdullah bey karde-
şim 357 oy aldı. Ama bir gecede kurallar 
değişti. Milletimiz olup bitenleri çok iyi 
gördü, 22 Temmuz’da da kararını herkese 
gösterecek. 

Sevgili kardeşlerim, Bolu’nun güzel insan-
ları…

Siyasetin temeli dürüst olmaktır, siyasetin 
temeli halkı kandırmamaktır, siyasetin 
temeli özü sözü bir olmaktır. “İki anahtar” 
vaad edenleri gördük. “O ne veriyorsa ben 
iki mislini veriyorum” diyenleri gördük. 
Onların aile fotoğraflarını gördük. Ama 
artık, Türkiye o günlerin Türkiye’si değil. 
Şimdi karar milletimizindir. Karar sizin-
dir. Mühür sizindir. Milletimizin bu kararı-
nı yanlış bilgilendirmelerle, yalanlarla ka-
ratmanın imkanı ve ihtimali kalmamıştır. 

Türkiye istikrar istiyor, güven istiyor, 
adalet istiyor, kalkınma istiyor. O iradesiz 
siyaset biçimi 3 Kasım’da tasfiye oldu, 22 
Temmuz’da bütün kalıntıları da tasfiye 
olacak. Bu tasfiyeyi millet yapacak. Siz ya-
pacaksınız. Demokrasiye kimin ne kadar 
sadakatle bağlı olduğunu, milli egemenlik 
haklarına kimin sahip çıktığını bu millet 
çok aşikar biçimde gördü. Gördü ve kararı-
nı verdi. 22 Temmuz önceden verilmiş bir 
kararın, aydınlanmış bir irade beyanının 
açığa kavuştuğu gün olacak. Türkiye, geri-
ye doğru hiçbir adım atmayacak. Ayrılıkçı 
yollar, kavgacı siyaset yolları, hizipçi siya-

set üslupları, Türkiye’nin ideallerine hiz-
met edemez. Halkla kavgalı bir halkçılık, 
milletle kavgalı bir demokratlık, ulusun 
değerlerini hiçe sayan bir ulusculuk ola-
maz. Milleti sevmenin göstergesi millete 
hizmet etmektir. 

Herkesin bizden emin olmasını istiyo-
ruz. Biz, bütün ülkemizin hukukunun 
teminatıyız. Biz kavga istemiyoruz, gönül 
kazanmak istiyoruz. Yunus Emre’nin kıla-
vuzluğunda sevginin, merhametin diliyle 
konuşuyoruz. Diyoruz ki: 

Ben gelmedim kavga için

Benim işim sevgi için

Dostun evi gönüllerdir

Gönüller yapmaya geldim

Biz, istesek de küçük düşünemeyiz. Biz bir 
Cihan imparatorluğunun hatırasını yaşı-
yoruz. Bütün yeryüzünde hatıralarımız 
var, eserlerimiz var. Biz, bu ülkeyi, bu mil-
leti yüceltmek için siyaset yapıyoruz. 

Değerli Kardeşlerim,

Son sözü yine sizler söyleyecek, Bolu için 
Türkiye için kararı sizler vereceksiniz. He-
pinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Sevgili Samsunlular, aziz kardeşlerim… 
Sizleri en kalbi muhabbetlerimle selamlı-
yorum. Bir kere daha sizlerin aranızda ol-
manın mutluluğunu yaşıyorum. Buradan 
sizlerin aracılığınızla Alaçam’a, Asarcık’a, 
Ayvacık’a, Kavak’a, Bafra’ya, Çarşamba’ya, 
Havza’ya ,  Ladik’e,  Ondokuzmayıs’a , 

Salıpazarı’na, Tekkeköy’e, Terme’ye, 
Vezirköprü’ye ve Yakakent’e selamlarımı 
gönderiyorum. 

Samsun bizim için çok önemli bir şehir, 
Türkiye için çok önemli bir şehir. 19 Mayıs 
1919’da Anadolu’yu düşman işgalinden 

AK Parti İl Mitingi

Samsun | 6 Temmuz 2007
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kurtaracak büyük yürüyüşün başladığı 
bu şehrimiz, değişen, kalkınan, ileri he-
def lere koşan yeni Türkiye’nin de öncü 
şehirlerinden biridir. 88 yıl önce Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının 
Samsun’dan başlattıkları İstiklal mücade-
lesi, bugün aynı ruhla geleceğe hazırlan-
makta olan milletimizin en büyük ilham 
kaynağıdır. Şartlar ne kadar ağır olursa 
olsun bu milletin asla pes etmeyeceğinin 
canlı nişanesi olan bu şehirde Türkiye’nin 
geleceğine olan inancımızı, umutlarımızı, 
hedeflerimizi konuşuyoruz. Bizim umut-
larımız biliyorum ki sizin umutlarınızdır, 
bizim hayallerimiz sizin hayallerinizdir. 

Bugün nihayet ölü toprağını üstünden 
atmış, kriz havasından çıkmış, sıkıntı-
larından arınmış, ileriye, daima ileriye 
bakan bir Türkiye var. Bu Türkiye, yıllar 
sonra nihayet aynı duyguda, aynı hedefte 
buluşmuş bir Türkiye. Bu Türkiye, her 
yeni günü bir önceki günden daha ileride 
tamamlayan bir Türkiye. Bu Türkiye, tam 
21 çeyrektir sürekli büyüyen bir Türkiye. 
Bu Türkiye, beş yıldan az bir zamanda mil-
li gelirini ikiye katlayan, bunun da üstüne 
çıkan bir Türkiye. Bu Türkiye, yıllardır 
çaresi bulunamayan enflasyon derdinin 
çaresini bulan Türkiye. Bu Türkiye, 180 
milyar dolar olan gayrı safi milli hasılası-
nı, 4.5 yılda 400 milyar dolara çıkaran ve 
Avrupa’nın 6. büyük ekonomisini haline 
getiren Türkiye. Bu Türkiye, 2002 yılında 
36 milyar dolar seviyelerinde olan ihraca-
tını, son 4.5 yılda 95 milyar doların üstüne 
çıkaran bir Türkiye. Bu Türkiye, 2003 
yılına kadar 1 milyar dolar seviyelerinde 
olan uluslararası doğrudan yatırım mikta-

rını tam yirmi kat arttıran bir Türkiye. Bu 
Türkiye değişimin Türkiye’si. Bu Türkiye 
umudun Türkiye’si. Bu Türkiye insanları-
na gurur veren Türkiye. Bu Türkiye mil-
letimizin yediden yetmişe aynı duyguda 
birleştiği aydınlık Türkiye. 

Sevgili Samsunlular…

Türkiye’nin aldığı bu mesafelerden mutlu 
olmayan hiç mi kimse yok? Var, maale-
sef fikir dünyasını felaketlere, kavgalara, 
krizlere ayarlamış olanlar da var. Bu mil-
leti saran gelecek heyecanını, kalkınma 
coşkusunu paylaşamayanlar, içine sindi-
remeyenler de var. Kim onlar, siz gayet 
iyi biliyorsunuz. Nereden biliyorsunuz? 
Türkiye’nin o karanlık dönemlerinden, 
kayıp yıllarından, faturası bu millete çıka-
rılan o kriz zamanlarından biliyorsunuz. 

Bakın onlar yine meydanlara çıktılar, o 
geçmiş hiç yaşanmamış, o sıkıntılar hiç ol-
mamış gibi konuşuyorlar. Sanki bu milleti 
o felaketlere sürükleyenler, o krizlere dü-
şürenler kendileri değilmiş gibi esip gürlü-
yorlar. Bühtanla, iftirayla, yalanla siyaset 
olmaz. Balon uçurmakla siyaset olmaz, 
CHP’nin kendine hayrı yok, CHP kendi 
meşruiyet krizini aşamıyor. CHP’nin pe-
şine takılmak kimseye bir hayır getirmez. 
Ne diyor meydanlarda: “Cumhur’un irade-
sine ipotek koydum, ben adalet terazisine 
taş koydum ve ben Cumhurbaşkanı seçtir-
medim” diyor. Düşünebiliyor musunuz? 
Türkiye’yi küçük düşürmekten medet 
umuyorlar. Meclisi boykot etmekle, mec-
listen kaçmakla, milli egemenlik hakkını 
engellemekle iftihar ediyorlar. Türkiye’de 
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işine gelmeyince dümeni demokrasinin 
dışına kırmayı alışkanlık haline getirmiş 
siyasetçiler var. Meclisin Cumhurbaşka-
nını seçmemesi için meclisin kapılarını 
tutuyorlar, milletvekillerinin iradelerine 
ipotek koyuyorlar. Bu yetmiyor, halkın 
kendisinin bile seçemeyeceğini söylüyor-
lar. 

Ne oldu da bu dönemde Cumhurbaşkanı 
seçilirken bugüne kadarki uygulamanın 
yanlış olduğunu hatırladılar? Rahmetli 
Özal aynı Anayasayla 263 oyla seçildi. 
Sayın Demirel aynı Anayasayla, 244 oyla 
seçildi. Sayın Sezer aynı Anayasayla, 330 
oyla seçildi. Peki, Sayın Gül aynı Anayasa 
ile seçilmeyecek miydi? Abdullah Bey kar-
deşim 357 oy aldı. Ama bir gecede kurallar 
değişti. Bugüne kadar Anayasa yanlış uy-
gulanmış, dediler. Milletimiz olup bitenle-
ri çok iyi gördü, 22 Temmuz’da da kararını 
herkese gösterecek. Anayasa Mahkemesi 
CHP’nin başvurusunu reddetti. Şimdi 
Anayasa değişikliği için referandum süreci 
başlayacak. Halka gitme kararını yine halk 
verecek. Milli iradeye tahammül edeme-
yenler, halkın tercihlerini beğenmeyenler, 
milli iradeyi küçümseyenler referandum-
da da Türkiye’nin gerçekleriyle yüzleşe-
cekler, milletin cevabını görecekler. 

Sevgili kardeşlerim, aziz vatandaşlarım…

Biz AK Parti hükümeti olarak 5 yıllık icra-
atlarımızla onurla milletimizin arasında 
geziyor, Türkiye’nin tüm şehirlerinde alnı-
mız açık, başımız dik dolaşabiliyoruz. Peki 
diğerleri? Ne muhalefette oldukları halde 
tüm şehirlere gidebiliyorlar, ne de eski 
iktidar günlerinden onurla söz edebiliyor-

lar. Türkiye’yi son beş yıla yakın zamandır 
yönetmekte olan hükümetin başı olarak, 
Başbakan olarak, vicdan sahibi bir insan 
olarak, kendi görev süremin her gününe 
günahıyla sevabıyla sahip çıkıyorum. 
Samsun meydanında sizlerin karışınıza da 
hesap vermeye hazır, gözlerinizin içine ba-
kabilecek güvene, özgüvene sahip olarak 
çıkıyorum. Peki, bugün esip gürlemekte 
olan bu beyefendiler, aynı güvenle gözünü-
zün içine bakabilecekler mi, günahlarının 
hesabını verebilecekler mi? Eski ayıplarını 
örtebilecekler mi? 

Biliyorsunuz biz AK Parti hükümeti ola-
rak bu ülkeyi devraldığımızda sayılar 
Türkiye’ye bu kadar dost değildi. Ekono-
mik gösterge adına ne varsa dibe vurmuş 
durumdaydı, dibi bulmuş durumdaydı. 
Bütün sektörler çökme aşamasına gel-
mişti, üretim durma tehlikesiyle karşı 
karşıyaydı. Türkiye bu aydınlık günlere o 
karanlıklardan geldi. Yaşadığımız o karan-
lık günleri unuttunuz mu? O kifayetsizler 
elinde bu ülkenin düzeleceğine dair bir 
emare var mıydı? Yoktu, zaten millet bu 
yüzden demokratik hakkını kullandı ve 
o kifayetsizlerin büyük bir kısmını Türk 
siyasetinden silip attı. Çünkü insanımızın 
siyasete de, siyasetçiye de, siyasetçilerin 
söylediği söze de güveni, itibarı kalma-
mıştı. Devletin bütün kaynakları talan edi-
yordu, her yanı hırsızlar, arsızlar, hortum-
cular, menfaat çeteleri sarmıştı. Dünyada 
yeni kredi almak için çalınacak kapı kal-
mamıştı. Yetmiş milyon insanımızın her 
gece başını yastığa koyduğunda en büyük 
derdi, günü nasıl kurtaracağıydı, sabahı 
nasıl edeceğiydi, akşama nasıl ulaşaca-



127

Yeni Türkiye Vizyonu | Durmak Yok, Yola Devam-1

ğıydı. Türkiye büyük bir çaresizlik içinde 
çırpınıyordu. Peki, o zamanın siyasetçisi, 
o zamanın hükümeti, o zamanın hükümet 
ortakları ne yapıyordu? Bu büyük felaket 
karşısında her gün acizliğini beyan etmek 
dışında hiçbir şey yapmıyor, çare üretemi-
yordu. 

3 Kasım 2002 milletimiz için bıçağın 
kemiğe dayandığı bir tarih oldu. Ne dedi 
milletimiz? Artık yeter, dedi; kötü giden ne 
varsa değişecek, dedi. Menfaat siyaseti bi-
tecek, memleket siyaseti başlayacak, dedi. 
Hortumcular gidecek, adalet gelecek dedi. 
Kriz bitecek, kalkınma başlayacak, dedi. 
3 Kasım 2002’de millet kararıyla değişim 
başladı, yine millet kararıyla AK Parti tek 
başına iktidara getirildi. Milletimizin de-
ğişim iradesi doğrultusunda bu emaneti 
onurla alarak görevimize başladık. O gün-
den bugüne aradan geçen zaman beş yıla 
yakın bir zaman. 

Bu kısa zaman içinde kalkınma yolun-
da, gelişme yolunda, ilerleme yolunda 
alınan mesafe o kadar büyük ki, bu iki 
Türkiye’nin aynı ülke olduğuna inanmak 
çok zor. Her alanda adeta sessiz bir devrim 
yaşanmıştır. Ekonomide kötü gidişe kısa 
zamanda “dur” dendi, yeniden yükselişe 
geçildi. O krizler ülkesi adım adım bir fır-
satlar ülkesine dönüştü. Siyasi ömürleri 
boyunca istikrarsızlık dışında bir şey gör-
memiş olanlar, bu istikrar yıllarından ra-
hatsız oldular. Çünkü aydınlık bir Türkiye 
için söyleyecek sözleri yoktu. Aydınlık bir 
Türkiye için hayalleri yoktu. 

Bugün ortaya çıkan bu dinamik Türkiye 
fotoğrafından bu yüzden rahatsız oluyor-
lar. Nasıl rahatsız olmasınlar, AK Parti Hü-
kümetinin aldığı her mesafe, elde ettiği her 
kazanım, çözdüğü her sıkıntı, bu ülkeye 
yıllarını kaybettirenlerin kifayetsizliğini, 
beceriksizliğini açığa çıkarıyor. Bu yüzden 
bizi yolumuzdan çevirmeye çalışıyorlar. 
Bu yüzden bu ülkenin hızını kesmek is-
tiyorlar. Ama yağma yok, o günler geçti. 
Allah’ın izniyle bu medeniyet kervanını 
yolundan çeviremeyecekler, bu kalkın-
ma yürüyüşünü durduramayacaklar, bu 
tekere çomak sokamayacaklar. Buna izin 
vermeyeceğiz, vermeyeceksiniz. Türkiye 
yıllardan sonra ilk kez hak ettiği yarınların 
kapısını aralama şansını yakalamıştır, bu 
fırsatı onlara harcatmayız. Bu fırsatı onla-
ra harcatır mıyız? 

Bakınız Türkiye bir yandan daha beş yıl 
önce geçirdiği o ağır krizin yaralarını 
sarıyor. Bir yandan sürekli ve istikrarlı 
biçimde büyüyor. Bir yandan enflasyonla 
başarıyla mücadele ediyor. Bir yandan da 
geleceğine yatırım yapıyor. Türkiye bun-
ların hepsini ve daha fazlasını aynı anda 
yapıyor, bunu yapmaya muktedir oldu-
ğunu da bütün dünyaya gösteriyor. İşte 
Türkiye bunun için büyük Türkiye. İşte bu 
millet bunun için büyük bir millet. Bunun 
adı istikrar, bunun adı ciddiyet, bunun adı 
değişim. Ha bazıları görmüyor, duymuyor, 
bilmiyor. Aslında onlar da görüyor, du-
yuyor, biliyor, ama ne dilleri söylüyor, ne 
kalpleri takdir edebiliyor. Neden biliyor 
musunuz? Çünkü gerçek işlerine gelmiyor. 
Çünkü yıllar yılı bu ülkeye sıkıntıdan baş-
ka bir şey vermedikleri için, AK Parti’nin 
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gelip bu oyunu bozmasını hazmedemiyor-
lar. Çünkü bu milletin bir daha onlara bu 
ülkeyi yönetme yetkisini vermeyeceğini 
gayet iyi biliyorlar. Tek çareleri kalıyor, 
yapılanı karalamanın, bu milletle AK Parti 
arasındaki muhabbeti zedelemenin yol-
larını aramak. Zannediyorlar ki bunu ba-
şarabilirler. Zannediyorlar ki bu milletin 
AK Parti’ye olan muhabbeti, inancı, güveni 
biter. Zannediyorlar ki AK Parti, milletten 
başka bir şeydir, ayrı bir şeydir, farklı bir 
şeydir. AK Parti milletin partisidir, mille-
tin sesidir, millet iradesinin tezahürüdür, 
bunu da bilmiyorlar. Ne biliyorlar? Sade-
ce bu ülkeyi sıkıntıya sokmayı, bu ülkeyi 
darboğaza sokmayı, bir gecede bu ülkenin 
borcunu iki katına çıkarmayı biliyorlar. Ne 
biliyorlar? Kendi beceriksizliklerinin eseri 
olan milyarlarca dolar borcu faiziyle birlik-
te bu milletin sırtına yüklemeyi biliyorlar. 

Göreve geldiğimizde eski  dönemin 
IMF’den yüksek faizle alınmış, sorum-
suzca harcanmış ve çok büyük bir kısmı 
hiç ödenmemiş 23.5 milyar dolarlık kredi 
borcuyla karşılaştık. Bugün bu borcu 8.5 
milyar dolara kadar indirdik. Adlarını 
tek tek söylememe gerek yok. Siz onları 
biliyorsunuz, görüyorsunuz. Bu millet “siz 
daha bizden hangi yüzle oy istiyorsunuz” 
demez mi? Samsun bunlara gidin işinize 
demez mi? Samsunlular 22 Temmuz’da 
bunlara bir millet dersi vermez mi? Önce 
bu millete zayi ettikleri o yılların hesabını 
versinler. Türkiye o kayıp yıllarda da bu-
günün anlayışıyla yönetilseydi ne olurdu 
hiç düşündünüz mü? Ya milletimiz kötü 
yönetimler elinde gücünü, enerjisini, 
dinamizmini, umudunu zayi etmeseydi, 

Türkiye bugün nerede olurdu? Avrupa’nın 
zirvesinde olurdu, dünyanın da sayılı ülke-
lerinden, dev ekonomilerinden biri olur-
du. Teknoloji alan değil, teknoloji satan 
olurdu. Ben öyle olacağına eminim, sizler 
de emin olun. 

Türkiye doğru yönetildiğinde, doğru isti-
kamete gittiğinde, neler yapabileceğini şu 
beş yıla yakın zaman içinde göstermedi 
mi? Peki Türkiye’nin krizlerle, sıkıntılarla, 
darboğazlarla kaybettiği o yıllara yazık 
olmadı mı? Bütün o dönemler boyunca bu 
ülkenin yönetiminde görev almış herkes 
bu soruya cevap vermelidir. Buradan soru-
yorum, heba edilen o yıllara yazık olmadı 
mı Sayın Baykal? Türkiye’nin kaybolan 
kuşaklarına yazık olmadı mı Sayın Bahçe-
li? Türkiye’nin boşa harcanan enerjisine, 
çocuklarımızın kırılan umutlarına yazık 
olmadı mı Sayın Ağar? Yazık oldu, çok 
yazık oldu. Kötü yönetimler elinde Türki-
ye çok zaman kaybetti, çok güç kaybetti. 
Milletimiz bir daha asla o karanlık günlere 
dönmek istemiyor. Türkiye’nin geriye git-
mesine izin verecek misiniz? Türkiye’nin 
yeniden kriz yıllarına dönmesine, koalis-
yon kabusları görmesine izin verecek mi-
siniz? Ben sizlere inanıyorum, Samsun’a 
inanıyorum, Bafra’ya ,  Çarşamba’ya , 
Terme’ye inanıyorum. Ben Türkiye’ye, tari-
he şan veren bu yüce millete inanıyorum. 
Allah bu ülkenin yolunu da, bahtını da siz-
lerin gönülleriniz gibi ak ve aydınlık etsin. 
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Değerli Kastamonulular, sevgili kardeş-
lerim… Hepinizi en kalbi duygularımla 
selamlıyorum. Gözünüz aydın olsun. 
Gönlünüz şen olsun. Haneleriniz bolluk-
la bereketle dolsun. Muhabbetiniz için, 
sevginiz için, sadakatiniz için, vefanız için 
hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum. 
Kastamonulu hanımlara ve gençlere özel-

likle teşekkür ediyorum. Buradan bütün 
Kastamonu halkını, Abana’yı, Ağlı’yı, Araç’ı, 
Azdavay’ı, Bozkurt’u, Cide’yi, Çatalzeytin’i, 
Daday’ı, Devrekani’yi sevgiyle selamlıyo-
rum… Kastamonu’nun her bir ilçesi, her 
beldesi Türkiye’nin ayrı bir güzelliğini 
temsil ediyor. Dolayısıyla tarihimizin eşsiz 
hatıralarını barındıran ilçelerin sadece 

AK Parti İl Mitingi

Kastamonu | 6 Temmuz 2007



Recep Tayyip ERDOĞAN

130

adlarını telaffuz etmek bile başlı başına in-
sanın yüreğini zenginleştiriyor. Öyleyse bu 
eşsiz güzelliklere sahip şehrimizin her kö-
şesini ayrı ayrı selamlayalım. Doğanyurt’u, 
Hanönü’yü, İhsangazi’yi, Pınarbaşı’nı, 
İnebolu’yu, Küre’yi, Seydiler’i, Şenpazar’ı, 
Taşköprü’yü, Tosya’yı da en kalbi muhab-
betlerimle selamlıyorum. 

Kastamonu, tarihin ve tabiatın eşsiz gü-
zelliklerini barındıran bir müze şehrimiz. 
Dünya Kültür mirasının en muhteşem 
eserlerinden bazıları bu şehirdedir. Dağ-
larıyla, eşsiz kanyonlarıyla, yemyeşil 
ormanlarıyla, deniziyle, camileri, medre-
seleri, kervansarayları, bedestenleriyle, 
manevi merkezleriyle dipdiri bir Osmanlı 
Türk şehri olan Kastamonu’da bulunmak 
bizim için büyük bir mutluluktur. Her 
ziyaretimde büyük huzur duyduğum, 
her ziyaretimde yüreğimi kabartan, 
Kastamonu’nun güzel insanları! 

Tarih bir kez daha sizlere bir fırsat sundu. 
Bir imkan daha doğdu. Türkiye’yi mede-
niyet yolunda şahlandırmak için, adalet 
ve kalkınma atılımlarını sürdürmek için 
büyük bir şans daha ele geçirdik. Bundan 
önceki bütün şehir meydanlarında demiş-
tik ki: “Bu milletin iradesiyle hak ve adalet 
tecelli edecek, milli irade kazanacak, bu 
millet kimi başbakan görmek isterse o 
başbakan olacak, bu millet kimi Cumhur-
başkanı görmek isterse, millet kime yetki 
verirse, millet kime emaneti teslim ederse 
o Cumhurbaşkanı olacak” demiştik. Şimdi, 
bir kapı daha açılıyor. Adalet biraz erte-
lendi, milletimizin özlemleri biraz gecikti 
ama bu gecikme sayılı günlerden ibaret bir 

gecikme. Hiç merak etmeyin, hiç endişe 
etmeyin, emniyet içinde olun, güven için-
de olun. Milletimizin sabrı, milletimizin 
vakarı geleceği tayin edecek. 22 Temmuz 
2007 tarihinde Türkiye’nin bahtı bir kez 
daha açılacak. Seçimle, sandıkla, referan-
dumla bir kez daha sadece milletin dediği 
olacak. 

Bundan bir hafta önce İstanbul’da demiş-
tik ki; Bize yeis, bize ümitsizlik, bize ka-
ramsarlık yasaktır. Biz, bu milletin umudu 
olmak zorundayız. Kibirlenmeden, gu-
rurlanmadan, şımarmadan milletimizin 
emanetini sadakatle taşımak zorundayız. 
Çünkü biz, dar bir kadro siyaseti yapmı-
yoruz. Biz bir zümre siyaseti, bir hizip si-
yaseti yapmıyoruz. Kastamonu’da ayrı bir 
dil, Erzurum’da ayrı bir dil kullanmıyoruz. 
Biz, 70 milyonuz. Siyasetimiz 70 milyonun 
mutluluğu içindir. Bu vatanın birliğine 
kasteden, bu şehit kanlarını temsil eden 
bayrağa hürmeti olmayanların ekmeğine 
yağ sürmeyiz. İhtilaflar üzerinde, kavga 
üzerinde siyaset yapmayız. Terör şebeke-
lerinin karşısında milletimizin ve devleti-
mizin vakarına yaraşır bir bütünlük içinde 
dimdik dururuz. Türkiye’yi zaafa uğrat-
mak isteyenlerin en çok istediği şey bizim 
kardeşliğimizin yara almasıdır, kavgadır, 
gerilimdir. Bu tuzağa düşersek Türkiye’yi 
zaafa düşürürüz. Bu tuzağa düşmez, 
Şaban-ı Veli’nin, Hacı Bektaş-ı Veli’nin, Yu-
nus Emre’nin, Mevlana’nın o bin yıllık ulu 
nazarını korursak, Çanakkale şehitlerinin, 
İstiklal Savaşı şehitlerinin emanetine sada-
katle bağlı kalırsak kimse ama kimse, bu 
ülkeyi, bu milleti zaafa uğratamaz. 
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Bize göre milliyetçilik, milletine hizmet 
etmektir. Bize göre vatanseverlik, vatanını 
mamur etmektir, bu ülkenin şehirlerini, 
köylerini inşa etmektir. Bize göre, Kasta-
monu mahzunsa İstanbul da, Çanakkale 
de mahzundur. Samsun mahzunsa Ada-
na, Antalya, Muğla da mahzundur. Yani 
Kastamonu’nun mutluluğu Türkiye’nin, 
Türk milletinin mutluluğuna bağlıdır. 
Böyle düşündüğümüz için bizim siyase-
timiz bütünlük siyasetidir. Nifak siyaseti-
nin, ayrılık siyasetinin, hizip siyasetinin, 
kavga siyasetinin bizim siyasetimizde yeri 
yoktur. Bizim siyasetimiz birlik siyasetidir. 
Bu ülkenin gençleri daha aydınlık bir gele-
ceğe umutla baksınlar diye siyaset yapıyo-
ruz. Bu ülkenin kadınlarının gözlerindeki 
umut daha çok çoğalsın diye siyaset yapı-
yoruz. Çünkü biz, milletin kendisiyiz. 

Millete güvendiğimiz için millet bize gü-
veniyor. AK Parti’nin kumaşını millet do-
kumuştur. AK Partinin hamurunu millet 
yoğurmuştur. Kastamonu halkı, Azdavaylı 
kadınlar, İnebolulu kadınlar, Tosya’lı ka-
dınlar el dokumasını iyi bilir. Dünyanın en 
iyi el dokumacılığı, en rafine el sanatları 
Kastamonu’dadır. Evet, AK Parti’nin sırrı 
bu kumaşın bu millet tarafından dokun-
muş olmasıdır. Milletimizin güçlü iradesi 
bir kez daha tecelli edecek. Bu meydandaki 
muhteşem coşku gösteriyor ki, Kastamonu 
adaletten yana, Kastamonu hakkaniyet-
ten yana, Kastamonu kalkınmadan yana, 
demokratik istikrardan kararını çoktan 
vermiş bile. Tercih hakkı sizin, irade sizin, 
mühür sizin, sandık sizin, karar sizin. Ka-
rarınız hayırlı olsun. Milletimizin bahtı ak, 
yüzü ak, geleceği aydınlık olsun. 

Sevgili kardeşlerim…

Biz, Türkiye’nin tıkanan bütün yollarını 
açmak için siyasetteyiz. Seçimden seçime 
Anadolu’nun yollarını hatırlayan bir siya-
si kadro değiliz. Ankara’da masa başında 
Türkiye’yi yöneten; Tosya’nın, Taşova’nın, 
Azdavay’ın, İnebolu’nun yollarını bilme-
yen siyasetçilerden değiliz. Aşkla, heyecan-
la bu ülkenin bolluğa, berekete kavuşması 
için gecemizi gündüze katıyoruz. Olup 
biten herşeyi görüyorsunuz. Türkiye’ye 
neler kazandırdığımızı görüyorsunuz. 
Ülkemize sevgimizi hizmet ederek gösteri-
yoruz. Ülkemize bağlılığımızı, halkımızın 
emanetine sadakatimizi, ortaya eser koya-
rak gösteriyoruz. Milletimize güveniyoruz, 
milletimiz bize güveniyor. 

AK Parti olarak bu ülkeye kazandırdığımız 
en önemli şey milletimizin özgüvenini geri 
getirmektir. Özgüven milletlerin hayatında 
en önemli şeydir. Bir insan, bir toplum bir 
kez özgüvenini yitirdi mi, bir daha belini 
doğrultamaz. Bu yola çıkarken bütün arka-
daşlarıma dedim ki, milletimizin kaya gibi 
sağlam iradesine güvenirseniz millet de 
size güvenir. İşte bu karşılıklı güven saye-
sinde Türkiye’yi bir karanlık girdaptan çı-
kardık ve bugünlere getirdik. Milletle kavga 
etmedik, milletin değerleriyle çatışmadık, 
milletin yaşama üslubuyla barışık olduk… 
İşte bugünkü başarımız milletimizle aynı 
üsluba sahip olmamızın eseridir. 

Bakınız, seçime gidiyoruz. Eski seçimlerde 
neler olurdu. Daha seçim tarihi ilan edil-
meden Türkiye’nin üzerine bir kabus çö-
kerdi. “Eyvah seçim ekonomisi geliyor” diye 
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yazardı gazeteler. Enflasyon fırlar, faizler 
tırmanır, yabancı yatırımcılar paralarını ka-
çıracak yer arar, seçim ekonomisi diye ayrı 
bir ekonomi yürürlüğe girer, bütçe altüst 
olur, devalüasyon kapıya dayanır, Türk lira-
sına bir sıfır daha atılırdı. Sandık kurulma-
dan önce yalancı bir bahar havası estirilir, 
ucuz popülizmin alası yapılır, anahtarlar 
vaad edilir, o ne veriyorsa ben şu kadar 
fazla veriyorum diye siyaset işportaya düşü-
rülürdü. Şimdi o siyaset bitti. Yanlış hesap 
Bağdat’tan döndü. Şimdi milletin iktidarı 
var, şimdi AK Parti var, ak siyaset var. O 
aldatan siyaset tarihe karıştı ve aldatanlara, 
balon uçuranlara artık bu millet tenezzül 
etmiyor. 

Bakın, seçime gidiyoruz. Sadece seçime 
değil aynı zamanda referanduma gidiyo-
ruz. Son bir haftada açıklanan rakamlara 
bakınız. Sanayi kesiminde üretim yılın ilk 
altı ayında yüzde 7.5 artmış. İhracat geliri 6 
aydı yüzde 24.1 artmış. Ekonomi AK Parti 
iktidarında 21 çeyrek üst üste büyümüş 
ve Cumhuriyet tarihinin rekoru kırılmış. 
Altı aylık ihracat geliri 49.4 milyara çıkmış. 
Hatırlayın bizden önce Türkiye Cumhuriye-
tinin ihracatta yakaladığı en büyük rakam 
36 milyar dolardı. Biz ihracatı 95 milyar 
dolara çıkarmışız. Enflasyonu yüzde 8.6’ya 
geriletmişiz. Borsa şahlanmış, kriz senaryo-
ları senaristlerin elinde kalmış, hiçbir oyun, 
hiçbir tezgah güven ve istikrar ortamını 
bozmaya muktedir olamamıştır. 

Sevgili kardeşlerim…

Şimdi seçim meydanlarındayız. Herkes 
çıkınındaki taşları döküyor. Sizler de dinli-

yorsunuz. Biz, sicilimizi, çalışma karnemizi 
milletimizin önüne getiriyoruz. Şehir şehir 
ne yaptığımızı, hangi projeleri hayata ge-
çirdiğimizi anlatıyoruz. AK Parti olarak biz 
bütün meydanlarda 2013 hedeflerimizi ve 
Cumhuriyetimizin 100. yıl hedeflerini anla-
tıyoruz. 2 bin 500 dolardan aldığımızı kişi 
başına düşen milli geliri 5 bin 500 dolara 
çıkardık, 2013 yılında kişi başına düşen 
milli gelirimizi 10 bin dolara çıkaracağız. 5 
yıl önce milli gelirimiz sadece 180 milyar 
dolardı, biz 4 yıl 8 ayda 400 milyar doların 
üzerine çıkardık. 

Bizden önceki hükümet döneminde 1999-
2002 arası büyüme sadece 0.3 idi. Yani 
Türkiye’nin kalp ritmi, üretimi, yatırımı 
durmuştu. Hatırlayın, kriz üstüne kriz çıkı-
yor, devalüasyon üstüne devalüasyon ilan 
ediliyordu. Türk parası pul olmuştu. Biz 21 
çeyrekte üst üste yüzde Cumhuriyet tarihi-
nin büyüme rekorlarını kırdık ve ülkemize 
yüzde 7.3 büyüme sağladık. Önümüzdeki 
iktidar döneminde milli gelirimizi 800 
milyar dolara çıkaracağız. 4.5 yılda 2.5 mil-
yon insanımıza istihdam sağladık, inşallah 
güven ve istikrar içinde işsizliğin belini de 
kıracağız diyoruz. 

Köyleri ihya ettiğimiz KÖYDES projemizi, 
beldeleri ihya ettiğimiz BELDES projeleri-
mizi, şehirleri şehir kimliğine kavuşturdu-
ğumuz TOKİ projelerimizi, eğitim, sağlık, 
ulaşım, tarım projelerimizi bir bir anlatı-
yoruz. Soruyorum muhalefet partileri beş 
yılda hangi eleştiriyi getirdiler? Beş yılda 
milletin hafızasında kalan bir tek cümleleri 
var mı? Muhalefetin görevi beyaza siyah 
demek, karamsarlık yaymak, öfke saçmak, 
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gerilim üretmek değildir. Yolsuzluklarının, 
hortumlarının hesabını veremeyenler han-
gi cesaretle, hangi yüzle milletin rızasını 
istiyorlar? Kendi iktidarlarını anlatsınlar 
ve desinler ki, bizim dönemimizde şu alan-
larda Türkiye daha bir yerdeydi. Adlarını 
tek tek söylememe gerek yok. Siz onları 
biliyorsunuz, görüyorsunuz. Ne yapıyorlar, 
ne söylüyorlar? Meydanlarda milletimizin 
duygularını istismar ederek siyaset olmaz. 
Kastamonu’ya ne yaptığını, ne yapacağını 
söyleyeceksin. 

Cek cak’larla siyaset olmaz, balon uçurmak-
la siyaset olmaz, CHP’nin kendine hayrı 
yok, CHP kendi meşruiyet krizini aşamı-
yor. CHP’nin peşine takılmak kimseye bir 
hayır getirmez. Ne diyor meydanlarda: 
“Cumhur’un iradesine ipotek koydum, ben 
adalet terazisine taş koydum ve ben Cum-
hurbaşkanı seçtirmedim, seçtirmem” diyor. 
Düşünebiliyor musunuz? Milli iradeyi hiçe 
saymaktan, Türkiye’yi küçük düşürmekten 
medet umuyorlar. Meclisi boykot etmek-
le, meclisten kaçmakla, milli egemenlik 
hakkını engellemekle iftihar ediyorlar. 
Utanacakları şeyle övünüyorlar. Mahcup 
olacakları şeyle övünüyorlar. Önce bu mil-
letten aldığın oyun hakkını vereceksin, 
temsil görevini bihakkın yerine getirecek-
sin. Demokrasiye sadakatle bağlı olacaksın. 
Milletin hür iradesiyle verdiği oyu kayda 
şarta bağlamaya kalkmayacaksın. Milletin 
oyunu tartışmayacaksın. Milletin oyunu 
asla hafife almayacaksın. Ama üzülerek 
söyleyeyim ki Türkiye’de işine gelmeyince 
dümeni demokrasinin dışına kırmayı alış-
kanlık haline getirmiş siyasetçiler var. 

Bu beyler hiç sıkılmadan Cumhurbaşkanını 
halkın seçimle göreve gelmiş temsilcileri-

nin seçemeyeceğini söyleyebiliyorlar. Bu 
yetmiyor, halkın kendisinin bile seçemeye-
ceğini söylüyorlar. Ne oldu da Cumhurbaş-
kanı seçilirken bugüne kadarki uygulama-
nın yanlış olduğunu hatırladılar? Rahmetli 
Özal aynı Anayasayla seçilmedi mi? Kaç oy 
aldı, 263. Sayın Demirel aynı Anayasayla 
seçilmedi mi? Kaç oy aldı, 244. Sayın Sezer 
aynı Anayasayla seçilmedi mi? Kaç oy aldı, 
330. Peki Sayın Gül aynı Anayasa ile seçil-
meyecek miydi? Abdullah Bey kardeşim 
357 oy aldı. Ama bir gecede kurallar değişti. 
Milletimiz olup bitenleri çok iyi gördü, 22 
Temmuz’da da kararını herkese gösterecek. 
Onları size havale ediyorum, inşallah o de-
mokrasi kaçkınlarına gerekli millet dersini 
sandıkta vereceksiniz. 

Değerli kardeşlerim…

Türkiye’de vicdan sahibi tek bir insan çıkıp 
diyebilir mi ki AK Parti iktidarının uygula-
maları teröre cesaret vermiştir. Ben, sadece 
AK Partililerin değil Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti vatandaşlarının Başbakanıyım. 
“Dışarıda düşman aramaya gerek yok, içe-
ride AK Parti yeter” demek ne anlama gelir, 
sorarım size aziz vatandaşlarım. Bu iddia, 
bu bühtan hangi vicdana sığar? AK Parti, 
bu ülkeye, bu aziz millete şerefle hizmet 
etmiş, bu ülkenin ekmeğini büyütmüş, bu 
ülkenin Türkiye’nin itibarını yükseltmiş, 
Avrupa’dan Asya’ya, Afrika’dan Rusya’ya 
kadar Türkiye’nin tezlerini ve imkanlarını 
anlatan AK Parti’ye reva mıdır bu iftiralar. 
Burada dile getirmek istemezdim, herşeyi 
anlatmak istemezdim ama madem söz 
kaçınılmaz oldu, öyle ise bir cümleyle söy-
leyeyim. 
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Bakınız, şehit ailelerimizin avukatları 
iyi bilir. Mahkeme karar vermiş, Yargıtay 
onaylamış, karar düzeltme talebini yine 
Yargıtay reddetmiş. O günkü anayasa 
hükmüne göre dosyanın TBMM’ye gönde-
rilmesi gerekiyordu. Merhum Başbakan 
ile iki yardımcısı, Mesut Yılmaz ile Devlet 
Bahçeli 8.5 saat süren bir toplantı yapıyor-
lar. Mahkemenin kararını değerlendiriyor-
lar. Türkiye nefesini tutmuş hükümetin 
kararı Meclise göndermesini bekliyor. 8.5 
saat süren toplantıdan çıkıyorlar. Merhum 
Ecevit’in sağında Devlet Bahçeli var, solun-
da Mesut Yılmaz. Kayıtlar televizyonların 
elindedir. Merhum Ecevit, 8.5 saat terörist 
başı Öcalan’ın idam kararını görüştükleri-
ni söylüyor ve toplantı sonrası müştereken 
verdikleri karar gereği Meclise gönderme-
meye karar verdiklerini açıklıyor. Sahne 
budur. Olay budur. Kayıtlar herkesin ula-
şabileceği her yerdedir. 

Evet, şimdi, istismar ediliyor. Şimdi seçim 
atmosferinde herşey mübah kabul edili-
yor. Bundan daha büyük bir ayıp, bundan 
daha büyük bir çelişki olabilir mi? AK Par-
ti, bu milletin, bu toprağın, bu bayrağın, 
bu ülkenin zaafa uğrayacağı hiçbir yanlışa 
izin vermeyecektir. Bu ülkenin şerefli or-
dusu, şerefli güvenlik görevlileri, şerefli 
milleti yediden yetmişe terörün karşısın-
dadır, terörü lanetlemektedir. Biz milleti-
mizin, ülkemizin bekası için buradayız. Bu 
meydanlar bizim millet aşkımızdan dolayı 
hınca hınç doluyor. CHP’nin değirmenine 
su taşımak adına bu milletin vicdanına 
dokunman sana hiçbir şey kazandırmaz… 
Yarın mahcup olacağımız şeyleri siyaset 
meydanında söylemek kimseye hiçbir şey 

kazandırmaz. Sandık kurulduğunda el mi 
yaman bey mi yaman göreceğiz. 

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
İrade sizin, mühür sizin, karar sizin… Kara-
rınız hayırlı olsun…
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Sevgili Afyonkarahisarlılar, aziz kar-
deşlerim… Sizleri en kalbi muhabbet-
lerimle selamlıyorum. Bir kere daha 
Afyonkarahisar’da olmaktan, sizlerle buluş-
maktan büyük mutluluk duyuyorum. Bura-
dan sizlerin aracılığınızla Başmakçı, Bayat, 
Bolvadin, Çay, Çobanlar, Dazkırı, Dinar, Ev-
ciler, Emirdağ, Hocalar, İhsaniye, İscehisar, 

Kızılören, Sandıklı, Sincanlı, Sultandağı ve 
Şuhut’a selamlarımı gönderiyorum. 

Biliyorsunuz biz Afyonkarahisar’ın yolunu 
bilmeyenlerden değiliz, sık sık geliyoruz. 
Bugün 4. kez güzel Afyonkarahisarımız’da-
yız. 2006 yılının Aralık ayında ben yine 
buradaydım, Afyonkarahisar’a güzel eser-

AK Parti İl Mitingi

Afyon | 7 Temmuz 2007
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ler kazandırmak, güzel tesisler açmak için 
gelmiştim. Bazılarının yüzünü seçimden 
seçime görüyorsanız, biz onlardan değiliz. 
Bizim bir ayağımız Ankara’da ama diğer 
ayağımız Afyonkarahisar’da, Eskişehir’de, 
Tokat’ta, Erzurum’da, Ağrı’da, Bitlis’te. Bi-
zim kalbimiz Türkiye heyecanıyla atıyor. 
Bütün bu şehirlerimizin ilerlediğini, kalkın-
dığını gördükçe biz bahtiyar oluyoruz. 

Şükürler olsun, Türkiye her geçen gün daha 
güzel seviyelere doğru yükseliyor. Bunu her 
gittiğimizde şehirlerimizde gördüğümüz 
büyük değişimde görüyoruz. Bunu insan-
larımızın gözlerindeki ışıkta görüyoruz. Şu 
meydanları dolduran coşkuda görüyoruz, 
sevinçte görüyoruz. Artık Türkiye üstünde 
kara bulutlar dolaşan o krizler ülkesi değil. 
Çok şükür, o karanlık günler yerini güneşli 
günlere bıraktı. İnsanımız ülkemizin gele-
ceğine yeniden umutla bakmaya başladı. 
Gençlerimiz bu ülkenin geleceğine dair 
hayaller kuruyor, o gelecekte kendine rol 
biçiyor. Her alanda büyük bir canlılık, bir 
dinamizm, bir atılım yaşanıyor. Gerçek 
Türkiye işte bu... Ağırlıklarından kurtulan 
Türkiye işte bu... 

Türkiye’nin bundan önce yaşadığı bütün 
krizler yönetim krizleridir. Türkiye’nin bü-
yüklüğünün farkında olmayan, bu milletin 
beklentilerine sağır yönetimlerin yol açtığı 
krizlerdir. Kendine hayrı olmayan, uyum-
suz, her kafadan bir ses çıkan koalisyon hü-
kümetlerinin sebep olduğu krizlerdir. Bir 
ülkede herşey kötüye gitmeye başladıysa 
tek yol kalmıştır, değişim. 3 Kasım 2002’de 
milletimiz işte bu değişim kararını aldı ve 
kötü gidişe “dur” dedi. Bu noktada milleti-

mizin hissiyatıyla bizim hissiyatımız örtüş-
tü. Çünkü biz zaten milletin içinden geliyor-
duk, Türkiye’nin ihtiyaçlarından, milletin 
beklentilerinden doğan bir partiydik. Mil-
letimiz bize teveccüh gösterdi, kollarımızı 
sıvayıp bu memleket görevine soyunduk. 
Zorlu krizleri kararlı adımlar atarak aştık, 
bozulan dengeleri düzelttik, ekonominin 
ayağındaki prangaları söküp attık. İnsanı-
mızın siyasete olan güvensizliğini ortadan 
kaldırdık, bu ülkeyi istismar edenlere fır-
sat vermedik, bu ülkenin kaynaklarından 
uzaklaştırdık. Türkiye’ye inandık, insanı-
mıza inandık, bu ülkenin çok zengin bir 
ülke olduğuna inandık. Allah’a hamdolsun 
gün gün ilerledik, sabırla ve feragatle her 
gün üstüne koyarak bugünlere geldik. 

Bugün durum açık seçik ortadadır. Mille-
timizin desteği ve hükümetimizin insan 
odaklı yönetim anlayışıyla zorlukları 
önemli ölçüde aştık, yüzümüzü geleceğe 
çevirdik. Türkiye için gelinen bu nokta 
gerçekten mutluluk ve umut verici bir 
noktadır. İnşallah çok kısa bir zaman için-
de hayalini kurduğumuz mutlu, müreffeh, 
güçlü Türkiye hedefine tam olarak ulaşa-
cağız. Bu uğurda bizimle yola devam etme-
ye var mısınız? O zaman biz de Türkiye’yi 
bugünkünden çok daha ileri bir seviyeye 
taşımaya, dünyanın zirvelerine taşımaya 
söz veriyoruz. Biz söz verip de unutanlar-
dan değiliz. Bugüne kadar sizlere hangi 
sözleri verdiysek, görüyorsunuz tek tek 
hepsini yerine getirdik, getiriyoruz. Yıllar-
dır kimsenin el atma cesaretini göstereme-
diği problemlerin üstüne cesaretle gittik. 
Bu ülkeyi yıllar yılı sömüren, hortumla-
yan, geleceğimizi çalan zihniyetleri bir 
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daha geri dönmemek üzere bu ülkenin ya-
kasından söküp attık. Ben size açıkça ifade 
edeyim; bu ülkenin zenginliği, bu toprakla-
rın büyük potansiyeli hepimizi doyurmaya 
yeter! Peki, neden yetmiyor? Çünkü yıllar 
yılı bu millet ihmal edilmiş, yıllar yılı bu 
ülkenin kaynakları kötüye kullanılmış, 
hırsıza arsıza peşkeş çekilmiş. Türkiye yıl-
larca beceriksiz yönetimlerin elinde rehin 
kalmış. Bugün değişen ne? Bugün millet 
iktidarda. Bütün bu başarılar yakalanan 
istikrar ortamının meyveleridir. 

Türkiye 21 çeyrektir üst üste büyüyor. Ya-
kaladığımız bu büyüme istikrarı Türkiye 
için, geleceğimiz için son derece önemli. 
Ancak böyle bir istikrarla Türkiye’nin 
geleceğini öngörebilir, planlayabilir, kısa, 
orta, uzun vadeli planlamalar yapabiliriz. 
Ancak bu istikrarı koruyarak her günü bir 
öncekinden daha ileri bir noktada tamam-
layabiliriz. Hükümet olarak bu istikrarı 
korumak ve elde ettiğimiz kazanımları 
kalıcı hale getirmek noktasında son dere-
ce dikkatliyiz. Çünkü Türkiye elde ettiği 
bütün kazanımları bu istikrara borçludur. 
Türkiye bu istikrar sayesinde kişi başına 
milli gelirini iki katladı ve son açıklanan 
rakamlarla bunu da epeyce aştı. Bu istikrar 
sayesinde diyoruz ki şimdi hedefimiz 10 
bin dolardır, 6 bin doların kapısına dayan-
dık, inşallah 10 bin dolarların coşkusunu 
da yine bu meydanlarda yaşayacağız. Yine 
bu istikrar sayesinde insanlarımız 35 yıl 
aradan sonra tek haneli enflasyonu gördü. 
Bugün artık orta yaşlara gelmiş insan-
larımız bile tek haneli enflasyonla yeni 
taşıyor. Gayrı Safi Milli Hasılamız sadece 
4 yılda yüzde 120 arttı. Bizim dönemimize 

kadar 180 milyar dolardı, biz bunun üs-
tüne sadece 4 yılda, 4.5 yılda 220 milyar 
dolar koyduk. 

İşte bizim değişim dediğimiz budur, atılım 
dediğimiz şey budur. Ancak böyle bir di-
namizmle geçmişteki o kayıp yılları telafi 
edebiliriz. Ancak böyle ilerleyerek bu mil-
leti hak ettiği zirvelere taşıyabiliriz. Mer-
kez Bankası rezervimiz 66 milyar doları 
aşmış durumda. Çok daha güzel bir haber, 
Türkiye artık geçmiş iktidarlardan bugüne 
bırakılan bir kötü miras olan o borç dağ-
larını da eritiyor. Yıllarca bu ülkede IMF 
dendi mi herkesin nutku tutulurdu. Çünkü 
IMF demek borç demekti, sıkıntı demekti, 
dert demekti. Hükümetler başları sıkış-
tıkça IMF’nin kapısına dayanır, kredileri 
alır, sonra da bunların nasıl ödeneceğinin 
hesabını yapmadan çarçur ederlerdi. Son-
ra para yine biter, yeniden IMF’nin kapısı 
çalınırdı. Bu borçlar birike birike öyle nok-
talara geldi ki, bu milletin çalışıp çabalayıp 
ürettiği neredeyse her kuruş IMF borçları-
na da değil, IMF borçlarının faizine gider 
oldu. Faiz ödemekten asıl parayı ödemeye 
fırsat bulamazdık, yeniden faiz binerdi, bu 
böyle giderdi. Sizler bu kahırlı yılları yaşa-
dınız, bu borcun gün gelip ödeneceğinden 
umudunuz var mıydı? Zaten o koalisyon-
larla, günü kurtarmaktan öte bir vizyonu 
olmayan o aksak hükümetlerle ödenmesi-
ne imkan da, ihtimal de yoktu. 

Bakın 1994 yılında IMF’den alınan borç 
674 milyon dolar. Kim almış? 50. Hükü-
met, yani DYP-CHP koalisyonu. 1999’da 
57. Hükümet, yani DSP-MHP-ANAP koa-
lisyonu görevde. İki ayrı stand-by anlaş-
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ması yapılmış, alınan borç tam 33 milyar 
dolar. Bunun ne kadarı ödenmiş, sadece 
10 milyar doları. Kalanı yine millete miras 
kalmış. 2002 Kasım’ında sizlerin teveccü-
hünüzle göreve geldiğimizde kucağımızda 
bulduğumuz IMF borcu tam 23 buçuk 
milyar dolar. İşte bizim farkımız burada 
ortaya çıkıyor, biz bu yükü milletimizin 
sırtından indirmek, bu borcu ödemek için 
kolları sıvadık. Son ödemelerle birlikte 
Türkiye’nin IMF borcu 8.5 milyar dolara 
kadar gerilemiş durumda. 

İşte bunun adı değişim, işte bunun adı 
istikrar. İşte bunun adı iktidar, bunun adı 
halkla bütünleşmiş yönetim. İşte bunun 
adı tek başına iktidar, bunun adı AK Parti, 
bunun adı Türkiye. Biz bu yolda asla tek 
başımıza değiliz, bu iktidar milletin iktida-
rı, biz bütün bu yolculuğu milletimizin yol-
daşlığıyla, yol arkadaşlığıyla gerçekleştir-
dik. Hani ne diyoruz her zaman, “Beraber 
yürüdük biz bu yollarda” diyoruz. Neden 
bunu söylüyoruz, çünkü bu ülkenin ileriye 
doğru attığı her adımda bu ülkenin feda-
kar, cefakar, ama azimli, ama becerikli, 
ama derya gönüllü insanlarını görüyoruz. 
Çünkü bu ülkede aydınlık olan herşey bize 
sizi hatırlatıyor. 

Aziz kardeşlerim… 

Son beş yıla yakın zamanın ardından 
millet olarak elde ettiğimiz en değerli ka-
zanç, en vazgeçilmez servet nedir biliyor 
musunuz? En iyi koruyup kollamamız 
gereken, gözümüz gibi bakmamız gereken 
kazanımımız nedir biliyor musunuz? Bu 
beş yıla yakın zamanda Türkiye’yi gelişme 

yolunda en dikkat çekici atılımı gerçekleş-
tiren ülke durumuna getiren nedir biliyor 
musunuz? Ben söyleyeyim: İstikrardır. Bu 
istikrarı mutlaka ve mutlaka korumamız, 
sürdürmemiz lazım. Vatanımızı nasıl 
savunuyorsak, bu istikrarı da öyle savun-
mamız lazım. Hükümet olarak bizim en 
birinci önceliğimiz, üzerinde en büyük 
hassasiyeti gösterdiğimiz şey bu istikrarı 
korumaktır. Ancak bu istikrarı koruyacak 
asıl güç sizlersiniz, milletimizdir. 

Bakınız önümüzde yine önemli bir seçim 
var. Bu seçimde, ağır krizlerin ardından 
yeniden düzlüğe çıkmış, yeniden nefes 
almaya başlamış olan Türkiye’nin yeni isti-
kametini sizler belirleyeceksiniz. Yeniden 
üretmeye, ürettiğiyle değer elde etmeye, 
yeniden kazanmaya, yeniden ilerlemeye 
başlamış bir ülkenin geleceğini kime ema-
net edeceğinize sizler karar vereceksiniz. 
Geçen beş yılı aşkın zamanı sadece konu-
şarak, yapılana kulp takarak geçirenlerle, 
sizlere verdiği sözleri tutmak için geceli 
gündüzlü çalışanlar arasında bir seçim 
yapacaksınız. 

Ben bu milletin dirayetinden, liyakatin-
den, adaletinden asla şüphe etmedim. 
Sandıktan çıkacak her sonuca herkes saygı 
göstermelidir. Milletimizin Türkiye’nin 
hayrına olan yolu seçeceğinden asla şüphe 
etmiyorum. İnanıyorum ki 22 Temmuz’da 
da sandıktan yine değişim kararı çıkacak-
tır, değişime devam kararlılığı çıkacaktır. 
Millet iradesine ipotek koymaya kalkı-
şanlara, milletin seçtiğine, milletin uygun 
gördüğüne kara çalmaya çalışanlara iyi 
bir millet dersi verilecektir. Demokrasiyi 



139

Yeni Türkiye Vizyonu | Durmak Yok, Yola Devam-1

hafife alanlara, milletin değer yargılarını 
küçümseyenlere, millet iradesine kayıt ve 
şart koymak isteyenlere sizler hadlerini 
bildireceksiniz. Türk milleti, asırlar önce-
sine uzanan tarihi boyunca daima irade-
siyle, dirayetiyle, liyakatiyle dimdik ayakta 
kalmış bir millettir, bu iradeye kimse ipo-
tek koyamaz. Kendini bu milletin üstünde 
görenler hiç koyamaz. Türkiye’nin sahibi 
de milletten başkası değildir, olamaz. 
Türkiye’nin nabzı bu meydanlarda, bu so-
kaklarda, bu caddelerde atıyor. 

Sözlerimi burada bitirirken sizleri sevgiy-
le, saygıyla selamlıyorum. Hepinizi Allah’a 
emanet ediyorum.
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Değerli Eskişehirliler, sevgili kardeşle-
rim… Hepinizi en kalbi duygularımla 
selamlıyorum. Gözünüz aydın olsun. 
Gönlünüz şen olsun. Haneleriniz bollukla 
bereketle dolsun. Bu meydanı dolduran, 
bu meydandan taşan muhabbetiniz için, 

sevginiz için, sadakatiniz için, vefakarlığı-
nız için hepinize canı gönülden teşekkür 
ediyorum. Sözlerime başlarken, Alpu’dan, 
Han’dan Beylikova’ya, Mahmudiye’den, 
Mihalgazi’ye, Mihalıçcık’tan Sarıcakaya’ya, 
Seyitgazi’den Sivrihisar’a, Çifteler’den 

AK Parti İl Mitingi

Eskişehir | 7 Temmuz 2007
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İnönü’ye bütün Eskişehirli vatandaşlarımı 
sevgiyle selamlıyorum. Burada sizlerle 
birlikte olmaktan, yüzümüzün akıyla siz-
lere hesap vermekten, sizin gönüllerinize 
misafir olmaktan son derece mutluyum, 
bahtiyarım. 

Eskişehir Yunus Emre’nin memleketi, Eski-
şehir Türk bilgeliğinin sembolü Nasrettin 
Hoca’nın şehri, Eskişehir üniversite şehri, 
Eskişehir özel sektör eliyle üretimin yatı-
rımın, ticaretin şahlandığı bir büyük şehir. 
Bundan önce Başbakan olarak Eskişehir’e 
4 defa geldim. Her gelişimde eli boş gel-
mediğim için son derece sevinçliyim. Bu 
gelişimizde de eli boş gelmedik. Bu miting-
den sonra Toplu Konut idaremizin yaptığı 
1274 konutu hak sahiplerine teslim ede-
ceğiz. 

Sevgili kardeşlerim…

Bu coşkunuz, bu kadirşinas sadakatiniz 
gösteriyor ki, sizler gelecek için kararınızı 
çoktan vermişsiniz. Kararınız hayırlı ol-
sun. Eskişehir için hayırlı olsun, Türkiye 
için hayırlı olsun, demokrasimiz için ha-
yırlı olsun, AK Parti ile yola devam diyor-
sunuz. İstikrara, itibara devam diyorsunuz. 
Türkiye durmasın, AK Parti’nin hizmet 
iktidarı sekteye uğramasın, ülkemiz adalet 
ve kalkınma iddiasından geriye doğru bir 
tek adım atmasın diyorsunuz. Ülkem adı-
na, 70 milyon vatandaşım adına, yarınları 
emanet edeceğimiz bu ülkenin gençleri 
adına sizlere teşekkür ediyorum. Allah, yar 
ve yardımınız olsun. 

Değerli Eskişehirliler, sevgili kardeşle-
rim…

Emanet sizin, yetki sizin, mühür sizin, 
karar sizin… Herkes emniyet içinde olsun, 
herkes güven içinde olsun. Bugün değil, 
henüz yolun başındayken dedik ki; Tür-
kiye özlemlerine kavuşacak, halkımızın 
talepleri karşılanacak. Söz verdiğimiz gibi 
AK Parti iktidarıyla Türkiye, Cumhuriyet 
tarihinin en büyük rekorlarını kırdı. Halk 
ile devlet arasındaki uzun mesafeler bü-
yük ölçüde kapandı. Türkiye’nin yolları 
açıldı, şehirleri birbirine bağlandı. Türkiye 
dünyanın en saygın ülkeleri arasına girdi. 
Şimdi diyoruz ki; kesinti yok, tereddüt 
yok, kaygı yok, korku yok; Durmak Yok, 
Yola devam… Bu yol milletin yoludur, bu 
yolda milletimizle birlikteyiz, el eleyiz, gö-
nül gönüleyiz. Hiç şüphesiz geleceği büyük 
milletimizin sabrı, milletimizin vakarı ta-
yin edecek. Ülkemizin geleceğini siz tayin 
edeceksiniz. 

Ben aldığım bütün işaretlere göre, bütün 
meydanların verdiği mesaja göre şimdi 
diyorum ki: 22 Temmuz 2007 tarihinde 
Türkiye’nin bahtı bir kez daha açılacak. 
Seçimle, sandıkla bir kez daha sadece mil-
letin dediği olacak. Bu yolda bize ümitsiz-
lik, bize karamsarlık yok. Biz, bu milletin 
umuduyuz. Biz, bu ülkenin yarınlarıyız. 
Biz, milletin iktidarıyız. 22 Temmuz’da bir 
kez daha bu milletin umutları şahlanacak. 
Başaracağız ama asla başarılarımız başı-
mızı döndürmeyecek, gururlanmayacağız, 
şımarmayacağız, asla ve asla büyüklük 
duygusuna kapılmayacağız. Bizler fani 
olduğumuzu bir an bile unutmayacağız. 
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Gökkubbe altında bir hoş seda bırakmak, 
milletimizin rızasını almak, yarın, hayır 
dua ile anılmak istiyoruz. Çünkü biz, dar 
bir kadro siyaseti yapmıyoruz. Biz bir 
zümre siyaseti, bir hizip siyaseti yapmı-
yoruz. Biz bir kavim ve kabile siyaseti 
yapmıyoruz. Biz, Türkiye kadar büyük 
düşünüyoruz, büyük düşünmeye mecbu-
ruz. Biz, küçük düşünemeyiz, büyük dü-
şünmeye mecburuz. Çünkü biz, Üsküp’ün, 
Gümülcine’nin, Kırcaali’nin, Kırım’ın, 
Kerkük’ün, Magusa’nın, Lefkoşe’nin hatı-
rasını yüreklerimizde taşıyoruz. 

Küçük düşünemeyiz, çünkü Çanakkale’nin 
hatırası, İstiklal Mücadelemizin hatırası 
henüz yüreklerimizde taptazedir. Bize 
göre Türkiye’yi yönetme iddiası taşıyan 
kimse küçük düşünemez. Başkaları küçük 
düşünebilir. Başkaları siyasi hesaplarını 
yanlışlar üzerine, kavga üzerine bina ede-
bilir. Başkaları bir bölge kadar, bir şehir ka-
dar, bir köy kadar düşünebilirler. Ama biz 
70 milyon insanımızı, 81 şehrimizi aynı 
anda düşünmek zorundayız. Eskişehir’de 
ayrı, Trabzon’da ayrı, Diyarbakır’da ayrı 
bir siyasi dil kullanamayız. Biz, 70 milyo-
nuz. Bölünmez bir bütünüz. Siyasetimiz 
70 milyonun mutluluğu içindir. Bu va-
tanın birliğine kastedenlerin ekmeğine 
yağ sürmeyiz. İhtilaflar üzerinde, kavga 
üzerinde siyaset yapmayız. Türkiye’yi za-
afa uğratmak isteyenlerin en çok istediği 
şey bizim kardeşliğimizin yara almasıdır. 
Buna asla izin vermeyeceğiz. 

Biliyoruz ki, onların istediği tuzağa dü-
şersek ülkemizi zaafa uğratırız. Seçim at-
mosferi yaklaştığında terörle Türkiye’nin 

huzur ve istikrarını bozmak isteyenlerin 
tuzağına düşmeyeceğimiz gibi, terörü, şid-
deti siyasi istismar konusu yapanların da 
tuzaklarına düşmeyiz. Bize göre milliyet-
perverlik, vatanperverlik vatanını mamur 
etmektir, bu ülkenin şehirlerini, köylerini 
inşa etmektir. Bize göre, Eskişehir mah-
zunsa yanı başındaki Afyonkarahisar da, 
Bursa da, Ankara da, Konya da, Sivas da 
mahzundur. Yani Eskişehir’in mutluluğu 
Türkiye’nin, Türk milletinin mutluluğuna 
bağlıdır. Böyle düşündüğümüz için bizim 
siyasetimiz bütünlük siyasetidir. 

Değerli kardeşlerim…

Bakınız, Türkiye haritasının her şehrin-
de biz varız. Neden? Çünkü iktidarımız 
Ankara’da masa başına mahkum bir ik-
tidar olmadığı için 81 şehrimizde yüzü-
müzün akıyla milletimizin karşısındayız. 
Çünkü biz, milletin kendisiyiz. Millete gü-
vendiğimiz için millet bize güveniyor. AK 
Parti’nin kumaşını millet dokumuştur. AK 
Parti’nin hamurunu millet yoğurmuştur. 
Bu kumaş sizin, bu hamur sizin, bu maya 
sizin. 

Sevgili kardeşlerim…

Yıllardır kimsenin el atma cesaretini gös-
teremediği problemlerin üstüne cesaretle 
gittik. Bu ülkeyi yıllar yılı sömüren, hor-
tumlayan, geleceğimizi çalan zihniyetleri 
bir daha geri dönmemek üzere bu ülkenin 
yakasından söküp attık. Ben size açıkça 
ifade edeyim; bu ülkenin zenginliği, bu 
toprakların büyük potansiyeli hepimizi 
doyurmaya yeter! Peki, neden yetmiyor? 
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Çünkü Türkiye yıllarca beceriksiz yöne-
timlerin elinde rehin kalmış. Bugün de-
ğişen ne? Bugün millet iktidarda. Bütün 
bu başarılar yakalanan istikrar ortamının 
meyveleridir. Türkiye 21 çeyrektir üst 
üste büyüyor. Yakaladığımız bu büyüme 
istikrarı Türkiye için, geleceğimiz için son 
derece önemli. Ancak böyle bir istikrarla 
Türkiye’nin geleceğini öngörebilir, planla-
yabilir, kısa, orta, uzun vadeli planlamalar 
yapabiliriz. Ancak bu istikrarı koruyarak 
her günü bir öncekinden daha ileri bir 
noktada tamamlayabiliriz. 

Hükümet olarak bu istikrarı korumak ve 
elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale ge-
tirmek noktasında son derece dikkatliyiz. 
Çünkü Türkiye elde ettiği bütün kazanım-
ları bu istikrara borçludur. Türkiye bu 
istikrar sayesinde kişi başına milli gelirini 
iki katladı ve son açıklanan rakamlarla 
bunu da epeyce aştı. Bu istikrar sayesinde 
diyoruz ki şimdi hedefimiz 10 bin dolardır, 
6 bin doların kapısına dayandık, inşallah 
10 bin dolarların coşkusunu da yine bu 
meydanlarda yaşayacağız. Yine bu istikrar 
sayesinde insanlarımız 35 yıl aradan sonra 
tek haneli enflasyonu gördü. Bugün artık 
orta yaşlara gelmiş insanlarımız bile tek 
haneli enflasyonla yeni taşıyor. Gayrı safi 
milli hasılamız sadece 4 yılda yüzde 120 
arttı. Bizim dönemimize kadar 180 milyar 
dolardı, biz bunun üstüne sadece 4.5 yılda 
220 milyar dolar koyduk. İşte bizim deği-
şim dediğimiz budur, atılım dediğimiz şey 
budur. Ancak böyle bir dinamizmle geç-
mişteki o kayıp yılları telafi edebiliriz. An-
cak böyle ilerleyerek bu milleti hak ettiği 
zirvelere taşıyabiliriz. Merkez Bankası re-
zervimiz 66 milyar doları aşmış durumda. 

Çok daha güzel bir haber, Türkiye artık 
geçmiş iktidarlardan bugüne bırakılan bir 
kötü miras olan o borç dağlarını da eriti-
yor. Yıllarca bu ülkede IMF dendi mi her-
kesin nutku tutulurdu. Çünkü IMF demek 
borç demekti, sıkıntı demekti, dert demek-
ti. Hükümetler başları sıkıştıkça IMF’nin 
kapısına dayanır, kredileri alır, sonra da 
bunların nasıl ödeneceğinin hesabını yap-
madan çarçur ederlerdi. Sonra para yine 
biter, yeniden IMF’nin kapısı çalınırdı. Bu 
borçlar birike birike öyle noktalara geldi 
ki, bu milletin çalışıp çabalayıp ürettiği 
neredeyse her kuruş IMF borçlarına da 
değil, IMF borçlarının faizine gider oldu. 
Sizler bu kahırlı yılları yaşadınız, bu bor-
cun gün gelip ödeneceğinden umudunuz 
var mıydı? 

Bakın 1994 yılında IMF’den alınan borç 
674 milyon dolar. Kim almış? 50. Hükü-
met, yani Sayın Çiller ve Sayın Baykal. 
Hükümetleri sona ermiş, bu borcu ödemek 
millete kalmış. 1999’da 57. Hükümet, yani 
DSP-MHP-ANAP koalisyonu görevde. İki 
ayrı stand-by anlaşması yapılmış, alınan 
borç tam 33 milyar dolar. Bunun ne kadarı 
ödenmiş, sadece 10 milyar doları. Kalanı 
yine millete miras kalmış. 2002 Kasım’ın-
da sizlerin teveccühünüzle göreve geldi-
ğimizde kucağımızda bulduğumuz IMF 
borcu tam 23 buçuk milyar dolar. İşte bi-
zim farkımız burada ortaya çıkıyor, biz bu 
yükü milletimizin sırtından indirmek, bu 
borcu ödemek için kolları sıvadık. Son öde-
melerle birlikte Türkiye’nin IMF borcu 8.5 
milyar dolara kadar gerilemiş durumda. 

Türkiye, artık gündemi belirleyen bir ülke 
değil, gündem belirleyen bir ülke. İşte bu-
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nun adı değişim, işte bunun adı istikrar. 
İşte bunun adı iktidar, bunun adı halkla 
bütünleşmiş yönetim. İşte bunun adı tek 
başına iktidar, bunun adı AK Parti, bunun 
adı Türkiye. Biz bu yolda asla tek başımı-
za değiliz, bu iktidar milletin iktidarı, biz 
bütün bu yolculuğu milletimizin yoldaş-
lığıyla, yol arkadaşlığıyla gerçekleştirdik. 
Bu ülkenin ileriye doğru attığı her adımda 
bu ülkenin fedakar, cefakar, ama azimli, 
ama becerikli, ama derya gönüllü insanla-
rını görüyoruz. Çünkü bu ülkede aydınlık 
olan herşey bize sizi hatırlatıyor. Aşkla, 
heyecanla bu ülkenin bolluğa, berekete 
kavuşması için gecemizi gündüze katıyo-
ruz. Biz, ülkemize bağlılığımızı, halkımızın 
emanetine sadakatimizi ortaya eser koya-
rak gösteriyoruz. Milletimize güveniyoruz, 
milletimiz bize güveniyor. 

AK Parti olarak bu ülkeye kazandırdığımız 
en önemli şey milletimizin özgüvenini geri 
getirmektir. Bakınız, seçime gidiyoruz. 
Eski seçimlerde neler olurdu. Daha seçim 
tarihi ilan edilmeden Türkiye’nin üzerine 
bir kabus çökerdi. “Eyvah seçim ekonomisi 
geliyor” diye yazardı gazeteler. Enflasyon 
fırlar, faizler tırmanır, yabancı yatırımcılar 
paralarını kaçıracak yer arar, seçim eko-
nomisi diye ayrı bir ekonomi yürürlüğe 
girer, bütçe altüst olur, devalüasyon kapıya 
dayanır, Türk lirasına bir sıfır daha atılırdı. 
Sandık kurulmadan önce yalancı bir bahar 
havası estirilir, ucuz popülizmin alası ya-
pılır, anahtarlar vaad edilir, o ne veriyorsa 
ben şu kadar fazla veriyorum, diye siyaset 
işportaya düşürülürdü. Şimdi o siyaset 
bitti. Türkiye değişim istedi ve değişim ger-
çekleşti. Şimdi milletin iktidarı var, şimdi 

AK Parti var, ak siyaset var. Son bir haftada 
açıklanan rakamlara bakınız. Sanayi kesi-
minde üretim yılın ilk altı ayında yüzde 7.5 
artmış. Enflasyonu yüzde 8.6’ya geriletmi-
şiz. Borsa şahlanmış, kriz senaryoları sena-
ristlerin elinde kalmış, hiçbir oyun, hiçbir 
tezgah güven ve istikrar ortamını bozmaya 
muktedir olamamıştır. 

Sevgili kardeşlerim…

Şimdi seçim meydanlarındayız. Kimin 
ne dediğini, hangi balonları uçurduğunu 
lütfen kaydedin. Biz, sicilimizi, çalışma 
karnemizi milletimizin önüne getiriyoruz. 
Şehir şehir ne yaptığımızı, hangi projeleri 
hayata geçirdiğimizi anlatıyoruz. AK Parti 
olarak biz, Cumhuriyetimizin 100. yıl he-
deflerini anlatıyoruz. Önümüzdeki iktidar 
döneminde milli gelirimizi 800 milyar 
dolara çıkaracağız diyoruz. Önümüzdeki 
iktidar döneminde en büyük önceliğimiz 
işsizlikle mücadele olacak diyoruz. SSK 
kayıtlarına göre 4.5 yılda 2.5 milyon insa-
nımıza istihdam sağladık, inşallah güven 
ve istikrar içinde işsizliğin belini kıracağız, 
diyoruz. Köyleri ihya ettiğimiz KÖYDES 
projemizi, beldeleri ihya ettiğimiz BELDES 
projelerimizi, şehirleri şehir kimliğine 
kavuşturduğumuz TOKİ projelerimizi, eği-
tim, sağlık, ulaşım, tarım projelerimizi bir 
bir anlatıyoruz. Peki, muhalefet ne diyor? 
Size soruyorum. Kriz satarsanız kimse 
alır mı? Değişimden kaçmak, halktan kaç-
mak siyaset olabilir mi? Türkiye’yi içine 
kapansın, dünyadan kopsun mu diyorlar. 
Meydanlarda duygu istismarıyla siyaset 
olur mu? 
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Baykal kendi meşruiyet krizini aşamadığı 
için sürekli siyaseti siyaset dışı alanlara 
çekmeye çalışıyor. Ne yapsın Baykal, ken-
dine hayrı yok. Şimdiye kadar doğru dü-
rüst miting bile yapamadı. Meydanlardan 
eli boş döneceğini görünce mitingleri iptal 
etti. Çünkü: 81 vilayette söyleyecek sözü 
yok. “Ben millet iradesini rehin aldım” 
diyemezdi. “Cumhurun iradesine ipotek 
koydum” diyemedi. “Adalet terazisine taş 
koydum ve Cumhurbaşkanını seçtirme-
dim” diyemezdi. “Meclisi boykot ettim, 
öteki partileri de rehin aldım” diyemezdi. 
Ben Türkiye’nin bütün meydanlarında 
diyorum ki: Halkın dediği olacak, milletin 
dediği olacak. Halkımız kimi Cumhurbaş-
kanı yapmak isterse o olacak. Halkımız 
kimi Başbakan yapmak isterse o olacak. 
Halkımız kimi milletvekili yapmak isterse 
o olacak. Milli iradenin egemenliği bu-
dur… Hakimiyet kayıtsız şartsız milletin-
dir ilkesini hayata geçirmek budur. 

Sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Her 
birinizi Allah’a emanet ediyorum.
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Sevgili Antalyalılar, değerli vatandaşla-
rım… Sizleri en kalbi duygularımla se-
lamlıyor ve hoş geldiniz, diyorum. Bugün 
burada Antalyamız’a çok değerli katkıları 
olacak çok önemli tesislerin açılışı ve 
Antalya’yı daha büyük bir cazibe merkezi 
haline getirecek raylı sistem temel atma 

töreni için bir araya gelmiş bulunuyoruz. 
Sözlerimin başında açılışını gerçekleştir-
diğimiz ve temelini attığımız bu tesislerin 
tümünün Antalyalı vatandaşlarıma, kar-
deşlerime hayırlı olmasını diliyorum. Bu 
tesisleri Antalya’ya kazandırdığımız için 
büyük mutluluk duyuyoruz. 

AK Parti İl Mitingi

Antalya | 8 Temmuz 2007



147

Yeni Türkiye Vizyonu | Durmak Yok, Yola Devam-1

Keza, Antalya ülkemizin vitrini, vizyonu, 
dünyaya açılan penceresi, yılda 7 mil-
yon turisti ağırlayan, dünya turizminin 
en önemli cazibe merkezlerinden birisi. 
Ancak biz biliyoruz ki, ülkemizin yıldızı 
olan Antalya bugünkünden çok daha zen-
gin bir potansiyele sahiptir. Dolayısıyla 
çok daha fazla hizmeti hak etmektedir. 
Bizim hedefimiz daha güler yüzlü, daha 
aydınlık, daha sağlıklı, daha temiz, daha 
çok üreten bir Antalya’dır. İktidara geldi-
ğimizden bu yana bunun mücadelesini 
veriyoruz. Antalya’nın daha nitelikli, daha 
kaliteli alt ve üstyapıya kavuşması için her 
türlü imkânı seferber ettik ve etmeye de 
devam ediyoruz. 

Merkezi yönetim olarak son 4.5 yılda, 
yerel yönetim olarak ise son 3 yılda 
Antalya’yı bayındır ve dört başı mamur 
hale getirmek için çok önemli projelerin 
altına imza attık. Herşeyden önce, Antal-
ya Türkiye’nin dünyaya açılan vitrini ve 
vizyonu olduğu gibi, Antalya’nın vizyonu 
da havaalanıdır. Antalya Havalimanını, 
bir dünya kenti olan Antalya’ya yakışır 
hale getirdik. İkinci pisti 11 ay gibi kısa 
bir zamanda tamamlayarak hizmete açtık. 
Bu düzenlemeyle Antalya Havalimanı Dış 
Hatlar Terminalini tam 25 milyon yolcu 
kapasiteli hale getirdik. Antalya ileride, 
bugün olduğundan çok daha büyük bir tu-
rizm ve ticaret merkezi haline gelecek, bu 
havaalanı bile Antalya’nın dinamizmine 
yetişemeyecek. Zira Antalya gerek ekono-
mik, gerekse sosyal bakımdan her geçen 
yıl katlanarak büyüyen bir şehir. 

Bakınız daha şimdiden devlet hastaneleri 
hızla artan nüfusu taşıyamaz hale geliyor. 

Hükümet olarak, Antalya’mızın herhangi 
bir sıkıntı yaşamaması için sağlık alanın-
da ihtiyaç duyduğu acil adımları attık. An-
talya Devlet Hastanesi Ek Bina inşaatını 
başlattık; hizmete girdiği andan itibaren 
hastanenin yatak kapasitesinde 400 ya-
taklık artış olacak. Bunun üzerine, bugün 
açılışını gerçekleştirdiğimiz Serik Devlet 
Hastanesi’ni de ekleyin. Bunun üzerine, 
daha önce tamamlayıp hizmete açtığımız 
100 yataklı Kumluca Devlet Hastanesi’ni, 
Alanya Devlet Hastanesi ek binasını, Kor-
kuteli Devlet Hastanesi ek binasını da ek-
leyin. Bunların üzerine 15 sağlık ocağını 
da ekleyin. 

Sadece bu hastaneler de değil biliyorsu-
nuz… Geçmiş yönetimlerin yarım bıraktığı 
hastane projelerini de tamamladık. 2001 
tarihinde ihalesi yapılan ancak fonksiyon 
değişikliğine gidilmesi nedeniyle inşaatı 
feshedilen Aşır Aksu Devlet Hastanesi bu-
nun güzel bir örneğidir. Bu hastanemiz de, 
hükümetimizin yoğun çabaları sayesinde 
zayi olmaktan kurtuldu, bugün 6 ameli-
yathanesi ve 264 yatak kapasitesiyle 2005 
yılından beri hizmet veriyor. Bildiğiniz 
gibi, daha önce yapılan planlama gereği 
Antalya ilimize 2012 yılında doğalgaz ve-
rilmesi düşünülüyordu. Hükümetimizin 
büyük çabaları neticesinde bu süreyi 6 
sene öne çektik ve 2006 yılında organize 
sanayi bölgesinde doğalgaz kullanılmaya 
başlandı. Önümüzdeki yıl Nisan ayında, 
bu konfordan konutlarda da istifade ede-
ceksiniz inşallah. Okullarımızı, fabrikala-
rımızı, iş merkezlerimizi, hastanelerimizi 
hem kullanım konforu, hem çevre dostu 
olması açısından önem taşıyan bu yakıt-
tan mahrum bırakmayacağız. 
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Değerli kardeşlerim, değerli Antalyalılar…

Bakınız, Antalya’nın en önemli turizm 
merkezlerinden olan Alanya, 1993 yı-
lından beri, Antalya-Alanya arasındaki 
142 kilometrelik yolun tamamlanması-
nı bekliyordu. Bizden önceki iktidarlar 
Antalyalıların bu taleplerini görmezden, 
duymazdan gelirken, biz, Antalya’nın ve 
bütün Akdeniz’in en büyük özlemini gir-
mek için kolları sıvadık. 2003 yılından, 
yani iktidarımızın ilk yılından itibaren 
işe koyulduk ve 2 yıl içerisinde yolun en 
zor bölümleri, tünelleri dahil takriben 50 
kilometresini tamamladık. Bunun yanı 
sıra birçok turizm merkezleri ve ören 
yerlerine ulaşımda önemli bir arter olan 
60 kilometrelik Antalya-Kemer-Tekirova 
yolunun 52.5 km. ’sini tamamladık. Bu 
yolun 7.5 kilometrelik tüneller bölgesini 
de 2008 yılında tamamlayacağız, Allah’ın 
izniyle. Aynı şekilde, 21 kilometrelik Fi-
nike-Demre yolunu da Antalya’ya yakışır 
bir hale getirdik. Mevcut haliyle 5-6 metre 
genişliğinde, standardı çok düşük olan vi-
rajlı yolu 10-11 metreye kadar genişletildi. 
Çok şükür, bu sayede, turizm ve tarım sek-
törü için çok önemli olan bu yolda meyda-
na gelen kazalar büyük oranda azaltıldı. 

Antalya’da biz iktidara gelinceye kadar 
bir tek altgeçitli kavşak yoktu. Antalya 
ilk kez AK Partili Büyükşehir Belediyesi 
sayesinde alt geçitli kavşaklarla tanıştı. 
Neden? Çünkü bundan önceki iktidarlar 
bizim uygulamaya koyduğumuz icraat-
ların hayal bile edemiyorlardı. 3 senede 
8 kavşağı tamamladık, dokuzuncusu da 
tamamlanmak üzere. Bu kavşaklar saye-
sinde Antalya trafiğine büyük rahatlama 

geldi; daha önce saatle ölçülen mesafeler, 
şimdi dakikalarla ifade ediliyor. Ayrıca bu 
kavşakların başlangıç ve bitim noktaların-
da 7 adet yürüyen merdivenli ve engelli 
asansörü bulunan yaya üst geçitleri de 
tamamlandı; 2 adedi devam ediyor. 

Bakınız, bir yandan Antalya’nın üstyapı 
çalışmalarını bir dünya kentine yakışır 
şekilde imar ederken, diğer yandan şehrin 
altyapı çalışmalarını da ona uygun hale ge-
tiriyoruz. Bu amaçla, Antalya’da Cumhuri-
yet tarihi boyunca yapılan 300 kilometre 
kanalizasyon hattına, sadece son 3 senede 
450 kilometre. ekledik. Cumhuriyet tarihi 
boyunca yapılan 6 kilometre düzenli yağ-
mur suyu drenaj kanalına son 3 senede 
70 kilometre düzenli yağmur suyu drenaj 
kanalı hattı ekledik. Cumhuriyet tarihi 
boyunca yapılan 250 bin kişilik arıtma 
tesisine, 600 bin kişilik arıtma tesisi ek-
ledik. İşte vatanını sevmek, memleketini 
sevmek budur. İşte, Cumhuriyeti ilelebet 
payidar etmek budur. 

Sevgili Antalyalılar, değerli kardeşlerim…

Bakınız, birileri Antalya’yı yalnızca ter 
atmak için kullandığı bir tatil merkezi gibi 
görürken, biz Antalya’yı baştanbaşa imar 
ettik. AK Parti olarak, yaz kış demeden 
milletimizin bizden beklediği talepleri, 
hizmetleri, projeleri gerçekleştirmek 
için canla başla, inançla, azimle çalışıyo-
ruz. Zaten bu inanç ve azim sayesinde 
Antalya’yı Türkiye’nin altın şehri, pırlanta 
kenti haline getirdik. Hükümet olarak bu 
inanç ve azimle Türkiye’de sosyal devlet 
uygulamasının çıtasını yükselttik. Bu 
inanç ve azimle hukukun, demokrasinin, 
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insan haklarının, özgürlüklerin çıtasını 
yükselttik, birlik ve beraberliğimizi daha 
çok güçlendirdik. 

İşte bugün de, yine aynı inanç ve azimle 
“50 Tesis–50 Açılış” sloganıyla birbirinden 
değerli tesisleri Antalya’nın hizmetine 
sunuyoruz. Tarımdan enerjiye, ulaşımdan 
eğitime, sağlıktan KÖYDES projelerine 
kadar, devletle milletimizin el ele vererek 
inşa ettiği toplam 694 milyon 403 bin 273 
YTL tutarındaki 50 projeyi hizmete açıyo-
ruz. Bu sayede Antalya Serik Devlet Hasta-
nesine, 24 derslikli ilköğretim okuluna, 40 
derslikli liseye, Korkuteli Spor Salonu’na, 
Halk Ekmek Fabrikası’na ve bunun gibi 
daha pek çok değerli tesislere kavuşuyor. 

Antalya köylerine varıncaya kadar kal-
kınıyor, gelişiyor. 2005-2006 yılları ile 
2007 yılının ilk 6 ayında, KÖYDES projesi 
kapsamında 797 kilometre köy yolunu 
tamamladık, 86 köyümüzü sağlıklı içme 
suyuna kavuşturduk. KÖYDES projesi 
kapsamında yapılan projeler tamamlan-
dığında, 1329 köy yolu yapılmış olacak, 
178 köy içme suyuna kavuşacaktır. Ayrıca, 
İl Özel İdaresi tarafından da köylerimize 
yönelik hizmetler kapsamında 787.5 kilo-
metre asfalt yol yapılmış ve 49 köye sağlık-
lı içme suyu götürülmüştür. 

Değerli kardeşlerim…

İşte bizim iktidarımızın farkı buradadır. 
Biz başkaları gibi laf üretmiyoruz, iş ya-
pıyoruz. Eserlerimizle toplumun önüne 
çıkıyoruz. Mazeret üretenler, mazeret si-
yasetine sığınanlar, ipe un serenler ortaya 
eser koyamazlar. Bu düşüncelerle açılışını 

yaptığımız eserlerin ülkemize, Antalya’mı-
za hayırlı olmasını diliyorum. Saygılar 
sunuyorum.
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Sevgili İzmirliler, değerli vatandaşlarım… 
Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 

Bugün burada İzmir’e ve İzmirlilere çok 
değerli hizmetler sunacak tesislerimizin 
açılış töreni için bir araya gelmiş bulu-
nuyoruz. Bildiğiniz gibi, Başbakan olarak 

daha önce İzmir’e 11 kez geldim. Bu, 12. 
gelişim. Çok şükür, hemen her gelişim-
de, İzmir’e yeni bir müjde ile gelmenin, 
önemli tesislerin açılışını gerçekleştirme-
nin mutluluğunu yaşadık. Hükümetimiz 
döneminde İzmir ’in altyapısının her 
geçen yıl gelişmesi, ihracatının her yıl kat-

AK Parti İl Mitingi

İzmir | 8 Temmuz 2007
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lanarak artması bizi çok sevindiriyor. Zira 
biz İzmir’i Türkiye’nin Avrupa’ya açılan 
penceresi olarak görüyoruz. Bugün güzel 
İzmirimiz’i daha da güzelleştirecek, eği-
timden sağlığa, sağlıktan ulaşıma birçok 
alanda önemli tesislerin açılışlarını yapa-
cağız. Türkiye’nin metropollerinden biri 
olan İzmir’e böylesine önemli tesisler ka-
zandırıyor olmaktan son derece memnun 
olduğumu ifade etmek istiyorum. 

Artık açılışını yaptığımız okulların, has-
tanelerin, fabrikaların isimlerini tek tek 
söyleyemeyecek kadar hızlı bir büyüme 
ve kalkınma içindeyiz. Son 4.5 yılda 
Türkiye’nin nereden nereye geldiğini, 
dünyanın gelişmiş ülkeleriyle rekabete 
girdiğini görüyorsunuz. Ülkemiz, eskiden 
dünya ekonomileri sıralamasında çok 
gerilerde yer alırken, şu anda Avrupa’nın 
en büyük 6. ekonomisi durumuna geldi. 
Cumhuriyetimizin kurulduğu tarihten 
2002 yılına kadar geçen zamanda Gayri 
Safi Milli Hasılamız 180 milyar dolar sevi-
yesine ulaşmışken, AK Parti iktidarıyla 4 
yılında 400 milyar dolara çıkmıştır. 2013 
yılında, 800 milyar dolar hedefimiz var, 
bunu yakaladığımız takdirde, Avrupa’nın 
6. büyük ekonomisi seviyesini de aşarak, 
dünyanın en büyük ekonomileri arası-
na girmiş olacağız. Zira, Türkiye bugün 
itibariyle, muasır medeniyet seviyesinin 
üstüne çıkma hedefine her zamankinden 
daha yakındır. Eskisine oranla çok hızlı 
büyüyen bir Türkiye var. 

Bakınız, 1999-2002 yılları arasında ancak 
ortalama 0.3 oranında arasında büyüyen 
bir Türkiye varken, 2003-2006 yılları 
arasında ortalama 7.3 oranında büyüyen 

bir Türkiye var. 2007 yılı ilk çeyreğinde 
açıklanan büyüme rakamı ise 6.7’dir. Bu 
ne demektir, Türkiye, 21 çeyrektir aralık-
sız büyüyor demektir. 5 yıldan daha fazla 
bir zaman anlamına gelen bu büyüme sü-
recini Türkiye ilk kez yaşıyor. İşte, istikrar 
ve güvenin Türkiye’ye kazandırdığı boyut 
budur. Tek tek bütün şehirlerimize yaptı-
ğımız yatırımlarla, tek tek bütün şehirle-
rimize kazandırdığımız adaletle ülkemizi 
bugün olduğundan çok daha ileri boyutla-
ra taşıyacağız. 

Sevgili İzmirli kardeşlerim… 

Şimdi, milletimizin önünde 4 yıl önce 
kimsenin hayal bile edemeyeceği bir Tür-
kiye tablosu duruyor. Bugün itibariyle 
milletimize düşen görev, laik, demokratik 
ve sosyal bir hukuk devleti olan Cum-
huriyetimizin bu dönemde elde ettiği 
ekonomik, sosyal, demokratik kazanım-
larına sımsıkı sahip çıkmaktır. İstikrarın 
kalıcı hale gelmesine katkı sağlamaktır. 
22 Temmuz ekonomik istikrarın, sosyal 
istikrarın, demokratik istikrarın kalıcı 
hale gelmesi için son derece önemlidir. 
Bizim görevimiz, herkesin özgür iradesi 
ile sandık başına gittiği bir seçim ortamını 
sağlamaktır. Sandık başına gelindiğinde, 
Türkiye için en iyi olanı seçeceğinizden 
eminim. Karar milletindir. Milletin kararı 
hepimiz için en hayırlı karar olacaktır. 

Sevgili kardeşlerim…

Açılışını yaptığımız tesislerin ülkemiz ve 
milletimiz için hayırlı uğurlu olmasını 
diliyor, sizleri bu duygularla selamlıyor ve 
en kalbi sevgilerimi sunuyorum.
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Denizli’nin aydınlık insanları, Ahiler şeh-
rinin güzel insanları, sevgili kardeşlerim… 
Sizleri en kalbi muhabbetlerimle selamlı-
yorum. Sizlerin aracılığınızla Acıpayam, 
Akköy, Babadağ, Baklan, Bekilli, Beyağaç, 
Bozkurt, Buldan, Çal, Çameli, Çardak, 

Çivril, Güney, Honaz, Kale, Sarayköy, Se-
rinhisar, Tavas ve Yatağanlı kardeşlerime 
de selamlarımı gönderiyorum. Böyle güzel 
bir günde, böyle güzel bir şehirde, böyle 
güzel bir zamanda sizlerle olmak benim 
için en büyük bahtiyarlık. 

AK Parti İl Mitingi

Denizli | 10 Temmuz 2007
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Türkiye’nin bütün şehirlerinde esen de-
ğişim rüzgarı Denizli’de bir başka esiyor. 
İnşallah sizlerin de büyük gayretlerinizde 
adaletle kalkınmış Türkiye’nin öncü şe-
hirlerinden biri Denizli olacak. Biraz önce 
Denizli’nin sadece bugünlerine değil, ya-
rınlarına da damga vuracak birçok tesisi, 
birçok yatırımı toplu olarak hizmete açtık. 
Bunun içinde köprülü kavşaklardan üst 
geçitlere, spor tesislerinden pazaryerine, 
parklardan çevre düzenlemelerine, okul-
lardan hastanelere, fabrikalardan altyapı 
tesislerine kadar birçok kalıcı eser var. 

Gittiğimiz hiçbir yere eli boş gitmiyo-
ruz. Başbakan olarak bu 12. gelişimdir 
Denizli’ye. Hiçbirinde eli boş gelmedik, bu 
kez de Denizli’ye de elimiz kolumuz dolu 
geldik. Heyecanımızı heyecanınızla buluş-
turmaya geldik. Sizlerle beş yıla yakın bir 
zaman gecemizi gündüzümüze katarak 
bu ülkenin makus talihini değiştirmek 
için gayret gösterdik. Milletimizle el ele 
verdiğimiz bu mücadelenin sonucunda, 
hamdolsun ki ülkemizi felaketlerin eşiğin-
den alıp aydınlıklara taşımayı başardık. 
Şimdi yeni bir heyecanla ve taze bir güçle 
“yola devam” demeye hazırlanıyoruz. Bu 
yolda bizimle yürümeye hazır mısınız? 
Türkiye’yi dünyanın zirvelerine taşımaya 
hazır mısınız? 

Değerli kardeşlerim… 

Biliyorsunuz, 22 Temmuz’da seçim sandı-
ğı ortaya konuyor. Bugüne kadar ilgili il-
gisiz, bilgili bilgisiz, yetkili yetkisiz herkes 
sizin adınıza konuştu, sizin adınıza senar-
yolar üretildi. Şimdi nihayet söz sırası siz-

de, yani milletimizde. Şimdi karar sizin… 
Şimdi ülkenin gerçek sahibi, sözün gerçek 
sahibi konuşacak, bugüne kadar mangalda 
kül bırakmayanlar da dinleyecek. Bu ülke 
gerçeğinin ne olduğunu bu millet açık se-
çik ortaya koyacak. Ben sizin kalbinizden 
geçeni bilirim, siz de benim kalbimden 
geçeni bilirsiniz. 

Bizim sizlerle ayrımız gayrımız yoktur. 
Ama birileri bugüne kadar sizin sözünüze, 
sizin sesinize sağır kalmayı tercih ettiler, 
onlar da Türkiye gerçeğiyle yüzleşmek 
zorunda kalacak. Değişimin sadece AK 
Parti’nin kararı olmadığını, milletin kararı 
olduğunu, Türkiye’nin kararı olduğunu 
anlayacaklar. O Meclis’i boşaltanlar var ya, 
o halkın oyunu hafife alanlar var ya, o halk 
seçemez diyenler var ya, hepsi milletten 
hak ettikleri dersi alacaklar. Onlar zan-
nediyorlar ki, seçim zamanı gelince çıkar 
kürsülerden birkaç içi boş vaatte buluruz, 
iktidara da bol bol kara çalarız, bu millet 
de bize oy verir. Onlar balon uçurmayı 
siyaset sanıyor. Bindikleri dalı kesiyorlar, 
haberleri yok. 

Hiç kimse bu milleti hafife almasın. Hiç 
kimse bu milleti el çabukluğuyla, dil ça-
bukluğuyla dolandırmaya kalkmasın. Bu 
milleti boş vaatlerle kandırmaya çalışmak 
yalancılıktır, siyasi dolandırıcılıktır. Her-
kes Türkiye’nin meseleleri nelerdir, bunla-
rın hal çareleri nelerdir, kısa uzun ve orta 
vadeli hedefleri nelerdir, çıkıp bu millete 
anlatmalıdır. Peki, yapıyorlar mı? Size ge-
lip biz bu sanayi üretimini şöyle arttırırız, 
biz ihracat pastamızı şöyle büyütürüz, şu 
Denizli tekstilini şu şekilde dünyaya açarız 
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diye anlatıyorlar mı? Yapmıyorlar, yapa-
mazlar. Çünkü sadece sizleri değil, siyaseti 
de hafife alıyorlar. Bu ülkeyi hiç tanımıyor-
lar. Bu ülkenin son 4.5-beş yılda nereden 
nereye geldiğinin farkında değiller. Sizler-
den oy istiyorlar, ama seçerseniz bu ülke 
için ne yapacaklarını gelip bu kürsülerden 
anlatmıyorlar, anlatamıyorlar. Kendi ikti-
darlarında bir tek referans gösteremiyor-
lar. Gösteremezler çünkü iktidarları kriz 
demek, iktidarları yüksek faiz ateşinin 
yanması demek. İktidarları enflasyon de-
mek. Türkiye’nin dünyadan tecrit olması 
demek. Peki, bu yaptıkları nedir? Bu siz 
hele oylarınızı verin, sonrası hak getire 
demektir. Yapılanı karalamaktan, Meclis’i 
kilitlemekten, demokrasiye gölge düşür-
mekten başka bir şey bilmiyorlar. 

Biz bu ülke için Cumhurbaşkanı seçmeye 
çalışırken onlar ne yapıyordu, kuliste çay 
içiyordu. Peki, siz onları kuliste çay içme-
leri için mi Ankara’ya gönderdiniz? Millet-
vekilliği ne yüce bir görevdir, ne büyük bir 
onurdur, taşınması ne zor bir emanettir, 
haberleri yok. Halbuki onlar vekil, siz 
asılsınız. Bunu da yakında anlayacaklar. 
Anlayacaklar, çünkü AK Parti’nin bu ül-
keye neler kazandırdığını Türkiye gördü, 
Denizli gördü. Denizli, dünyaya açık bir şe-
hir. Denizli, Türkiye’nin vizyonunu temsil 
eden bir şehir. Denizli bir ticaret şehri, bir 
Ahi şehri… Ahilerin özü sözü birdir. “Yek-
tir Allah anın birliğine” diye besmeleyle 
açarlar dükkanlarını. Bizim de özümüz ile 
sözümüz birdir Allah’ın izniyle. 

Denizli, tarihten bu yana bir esnaf kenti, 
Yatağan Baba’nın, Ahi Sinan’ın memle-

keti, Ahi Toman’ın ana yurdu. Şimdi aynı 
Denizli bir sanayi şehri… Burada üretilen 
ürünler bütün dünya pazarlarında yer 
alıyor. Bununla büyük gurur duyuyoruz. 
Gurur duyuyoruz çünkü biz, bu ülkenin 
her köşesine aşkla, muhabbetle bağlıyız. 
Bu aşk ve muhabbetin karşılıklı olduğunu 
iyi biliyoruz. Bu sevgiyi şimdiye kadar 
karşılıksız bırakmadık, bundan sonra da 
karşılıksız bırakmayacağız. Bugüne kadar, 
birinci iktidar dönemimizde yaptıklarımız 
bir numunedir. Denizli bir tekstil kenti, 
numunenin anlamını iyi bilirsiniz. Teks-
tilciler önce numune gönderirler, talep 
geldikten sonra da seri üretime geçerler. 
İşte diyoruz ki, şimdi seri üretim zamanı. 
Bunun için Durmak Yok, Yola Devam di-
yoruz… 

Sevgili kardeşlerim… 

Bu millet 3 Kasım 2002’de bu kararını açık 
bir şekilde verdi. Ne dedi milletimiz; artık 
bu ülkeye hayrı dokunmayan siyasetçiye 
siyaset sahnesinde ekmek yok. Önce çıkıp 
bu millete Türkiye için ne yapacağınızı 
anlatacaksınız, nasıl bir Türkiye hayaliniz 
var, ortaya koyacaksınız. Türkiye’yi bugün 
bulunduğu yerden daha iyi seviyelere na-
sıl ulaştıracaksınız, bunu da ortaya koya-
caksınız. AK Parti bunu yapıyor, 2002’de 
de yaptık, şimdi de yapıyoruz. Ne diyoruz? 
2013’te Türkiye’nin milli geliri 800 milyar 
dolara çıkacak diyoruz. Kişi başına milli 
gelir 10 bin doları aşacak diyoruz. Türki-
ye ekonomisi dünyanın dev ekonomileri 
arasına girecek diyoruz. Ama bunu gece 
rüyamızda görüp sabah bu millete anlat-
mıyoruz. Popülizme meyletmiyoruz, mille-



155

Yeni Türkiye Vizyonu | Durmak Yok, Yola Devam-1

timize yalan söylemiyoruz, gösterdiğimiz 
her hedefe hangi yoldan gideceğimizi de 
izah ediyoruz. Bizim o mazotçulardan 
farkımız bu. Bizim söylediğimiz sözün bu 
millette bir karşılığı var. Çünkü biz beş yıla 
yakın bir zaman bu milletin her ferdiyle 
duygu birliği içinde bir mücadele verdik. 

Şükürler olsun bu millete verdiğimiz her 
sözü yerine getirdik, bu milletin tek bir 
kuruşunu, tek bir saatini zayi etmedik. 
Bizim fotoğrafımız aydınlık, biz kriz fotoğ-
raflarında göremezsiniz, görmeyeceksiniz. 
Hükümet olarak iktidarımızın bir tek 
gününde bile bu ülkenin geriye gitmedi-
ğini gönül rahatlığıyla söylüyoruz. Çünkü 
bu beş yıla yakın zamanın her gününün 
muhasebesini vicdanımızda yaptık, yapı-
yoruz. Eğer bir gecelik krizlerle bu milletin 
borç yükünü iki katına çıkarmış olsaydık, 
gelip sizin yüzlerinize bakamazdık. Bu 
ülkenin gençlerinin gelecekten ümidini 
kesmesine sebep olsaydık, gelip bu mey-
danlarda konuşamazdık. 

Biz Denizli’ye başımız dik geliyoruz, çünkü 
Denizli artık 2002’deki o yorgun Denizli 
değil. Bugüne kadar tam 12 defa gelmişiz. 
Onlar bunu hayal bile edemez… Biz bu mil-
letin karşısına göğsümüzü gere gere çıkı-
yoruz, çünkü Türkiye 2002’nin o karanlık 
Türkiye’si değil. Şimdi 22 Temmuz’da akla 
kara ortaya çıkacak. Milletimiz bozanlarla 
yapanlar arasında, konuşanlarla çalışanlar 
arasında, geçmişi yaşayanlarla geleceğe 
bakanlar arasında hükmünü verecek. Her-
kes hak ettiğini bulacak. O terazi yanlış 
tartmaz, bunu herkes görecek. 

Değerli kardeşlerim… 

Türkiye’nin son birkaç yıl içinde elde ettiği 
en önemli kazanım istikrardır. Bu istikrarı 
korumak geleceğimiz açısından son dere-
ce önemlidir. Bu yüzden biz durmak yok, 
yola devam, diyoruz. Bu yüzden durmak 
yok, değişime devam, diyoruz. Bu kadar 
kısa zaman içinde Türkiye’nin aldığı me-
safe çok büyüktür. Hep birlikte Türkiye’yi 
içine düştüğü karanlık girdaplardan çıkar-
makla kalmadık, dünyanın hayranlığını 
kazanan bir sessiz devrim gerçekletirdik. 
Gayrı safi milli hasılamız’ı 180 milyar do-
lardan aldık 4 yıl gibi kısa bir zaman için-
de 400 milyar dolar seviyesine ulaştırdık. 
40 yılda yapılamayanı 4 yılda yaptık. Kişi 
başına düşen milli gelirimizi iki kattan faz-
la arttırarak 6 bin doları zorlar bir seviyeye 
getirdik. Merkez Bankası rezervlerini 26 
milyar seviyesinden aldık 66.3 milyar do-
lara ulaştırdık. Türkiye’nin borçları 2005 
yılından itibaren ilk kez gerileme gösterdi. 
Geldiğimizde IMF’ye 23.5 milyar dolar 
borcumuz vardı, bu borçları da 8.5 milyar 
dolara kadar indirdik. Enf lasyonu dize 
getirdik, yeni kuşakları ilk kez tek haneli 
enflasyonla tanıştırdık. 

6 bin 800 kilometre bölünmüş yol yaptık 
ve Türkiye’nin bölünmüş yol uzunluğunu 
iki katına çıkardık. Bakü-Tif lis-Ceyhan 
Hem Petrol Boru Hattı gibi, Mavi Akım 
gibi, Bolu Tüneli gibi, Karadeniz Sahil 
Yolu gibi, MARMARAY gibi, Hızlı Tren 
gibi dev projeler hayal olmaktan çıktı, ger-
çeğe dönüştü. 5 milyon insanımız uçağa 
bindi. Doğalgaz imkanından yararlanan 
şehirlerimizin sayısı 47’ye yükseldi, şimdi 
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hedefimiz bu sayıyı 70’e çıkarmak. TOKİ 
projeleriyle 81 ilde, 250 ilçede 280 binin 
üstünde konut bütün sosyal donatılarıyla 
birlikte inşa edildi, ediliyor. Cumhuriyet 
tarihinin en büyük kırsal kalkınma projesi 
olan KÖYDES Projesi’ni başlattık. İnşallah 
bu yıl sonunda bu ülkede suyu ve yolu 
olmayan köy kalmayacak. 1999–2002 ara-
sında yüzde 0.3 oranında büyüyen Türki-
ye, AK Parti iktidarında yüzde 7.3 oranında 
büyümüş durumda. 

Hükümetimiz döneminde farklı bölgeler-
de, ihtiyaç duyulan yerlerde 29 organize 
sanayi bölgesi, 48 küçük sanayi sitesi kur-
duk. Bunların şehir ekonomilerine katkı-
larını yavaş yavaş hissetmeye başlıyoruz. 
Denizli hem bir sanayi şehri, hem de çok 
eskilerden beri bir esnaf şehri. Ne yaptık 
biz esnaf ve sanatkarımız için? Kullandık-
ları kredi faiz oranlarını yüzde 59’dan yüz-
de 13’e indirdik. Kredi limitlerini de 5 bin 
YTL’den 25 bin YTL’ye yükselttik. 2002 
yılında kullandırılan kredi miktarı 153 
milyon YTL idi, bizim dönemimizde esnaf 
ve sanatkarımızın kullandığı kredi miktarı 
toplam 5.8 milyar YTL’ye ulaştı. 153 mil-
yon YTL nerede, 5.8 milyar YTL nerede? 

İşte bizim karnemiz bu. İnanıyorum ki 
milletimiz 22 Temmuz’da AK Parti’ye “Pe-
kiyi” verecek. İnanıyorum ki sandıktan AK 
Parti’yle devam kararı çıkacak. İnanıyo-
rum ki değişimi durdurmadan yola devam 
kararı çıkacak. Türkiye’nin önümüzdeki 
beş yılını bize emanet edecek misiniz? Al-
lah Türkiye’nin yolunu açık etsin. 
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Değerli kardeşlerim, saygıdeğer hanı-
mefendiler, sevgili gençler… Sizleri en 
kalbi duygularımla selamlıyorum. Sözle-
rime başlarken Bodrum’dan Marmaris’e, 
Dalaman’dan Datça’ya ,  Fethiye’den 
Köyceğiz’e, Milas’dan Ortaca’ya, Ula’dan 
Yatağan’a, Kavaklıdere’den Yerkesik’e kadar 

bütün Muğlalı kardeşlerimi, vatandaşları-
mı sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. 

İlçelerinin isimlerini art arda anmak bile 
yüreğimizi genişletiyor. Muğla’nın güzel-
liklerinin Türkiye için ne kadar vazgeçil-
mez olduğunu, bu merkezlerin her birinin 

AK Parti İl Mitingi

Muğla | 12 Temmuz 2007
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dünyalara bedel birer marka olduğunu gös-
teriyor. Dünyanın hiçbir ülkesinde bu ilçe-
lerden hiçbiri yok ve ikinci bir Muğla yok. 
Öyleyse tarihten beri, Turgut Reis’ten beri 
ufku açık olan bu şehirde söze aşk kılavuzu, 
hak aşığı, mana rehberi, büyük Türk bilgesi 
Yunus Emre’nin diliyle başlayalım. 

Ben gelmedim kavga için

Benim işim sevgi için

Dostun bağı gönüllerdir

Gönüller yapmaya geldim. 

Evet, bizim dünya görüşümüz, hayat felse-
femiz, insana ve kainata bakışımız budur. 
Biz “yaratılanı yaratandan dolayı seven” bir 
sevgi medeniyetinin çocuklayız. Bu sevgiy-
le bin yıldır bu topraklardayız ve bu tarihi 
coğrafyanın binlerce yıllık derslerini alarak 
insanlığa buradan evrensel adalet dersleri 
veriyoruz. 

Bu, Muğla’ya 4. gelişim. Fırsat buldukça 
buraya gelip, hatırınızı soruyor, yapılan 
yatırımları yerinden takip ediyorum. Şimdi 
de durmaksızın, dinlenmeksizin aşkla he-
yecanla yola devam ediyoruz. Bu yol sizin 
yolunuz. Bu yolun kılavuzu, bu yolun reh-
beri sadece ama sadece sizsiniz. Çünkü siz 
milletsiniz, çünkü siz cumhursunuz. İrade 
sizin. Mühür sizin. Karar sizin. Sizin dediği-
niz olacak. 3 Kasım’dan çok daha güçlü bir 
irade koyacaksınız. İstikrara devam, kalkın-
maya devam, adalete devam diyeceksiniz. 
22 Temmuz’da sizin sesiniz duyulacak, 
sizin sesinizi kesmek isteyenlerin sesi du-
yulmaz olacak. Şimdi biz Durmak Yok Yola 
Devam, diyoruz. 10 gün sonra, 22 Kasım’da 

Türkiye, Türk Milleti Durmak Yok Yola De-
vam, diyecek.

Evet, bizim saatimiz bütünüyle size ayar-
lıdır. Biz sadece size layık olmak, sizin 
emanetinizi taşımak için buradayız. Sizin 
rızanızı almaktan başka bir gayemiz yok. 
Halka rağmen halkçılık yapanlar varsın 
hizipçilikten medet umsunlar. Onlar varsın, 
siyaset meydanını, seçim meydanını glad-
yatörlerin vuruştuğu bir meydana çevir-
meye çalışsınlar. Onlar varsın, 1970 model 
demode sloganlarla milletin kalbine girme-
ye çalışsınlar. Bu üslup milletimizin üslubu 
değildir. Bu üslubu milletimiz onaylamaz. 
Bu üslubu bir hafta daha devam ettirirlerse 
çok büyük bir meşruiyet krizine girerler. 

Seçim demek kavga etmek değildir. Bizim 
sicilimizi millet dolduracak. Milletin şa-
hitliğine gidiyoruz. Milletimiz karnemizi 
dolduracak. Seçim demek, sandık demek 
kavga demek değildir. Fethiye, Marmaris, 
Datça, Dalaman, Köyceğiz, Milas, Yatağan 
halkı kavga istemiyor. Siyaset meydanında 
akıl konuşur ve sadece akıl dinlenir öfke de-
ğil. Oy istemek milletin rızasını istemektir. 
Bu ülkenin nimetleri bu ülkeye yeter, diyo-
ruz. Milyonlarca turisti ülkemize çekerken 
iki Türkiye fotoğrafı değil tek Türkiye fotoğ-
rafı vermek istiyoruz. Evet, bunun için “Tek 
Millet, Tek Devlet, Tak Vatan, Tek Bayrak” 
diyoruz. 

Evet, ayrılıkta azap var. İhtilafta, kavgada, 
çatışmada, gerilimde mutluluk yok, huzur 
yok azap var, ızdırap var. Olsaydı Türkiye 
1970’li yıllarda yüksek gerilimle bütün 
sorunlarını aşardı. Türkiye, ne 1970’li yıl-
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lara dönsün. Ne 1980’li yıllara dönsün. Ne 
1990’lı yıllara dönsün. Türkiye istikrarı, 
güveni, adaleti, üretimi, yatırımı hak et-
miştir. Türkiye artık, o yamalı koalisyonla-
rın, o zoraki nikahlarla kurulan koalisyon 
hükümetlerinin temsil edemediği Türkiye 
değil. Türkiye AK Parti iktidarını görme-
seydi, ekmeğini aşını, üretimini iki misline 
çıkamasaydı, istikrar oturmasaydı o eski 
sloganlara kulak verebilirdik. Ama artık 
yeter. Yeter artık, kimse millet adına karar 
vermesin. Karar milletin olsun. 

Sevgili Muğlalılar…

Biz onların çektiği minderde güreşmeye-
ceğiz. Biz huzur istiyoruz, barış istiyoruz, 
adalet istiyoruz, kalkınma istiyoruz. Ve 
bunu yaptık, başardık Allah’ın izniyle. AK 
Parti iktidarıyla milletimizin geldiği nokta 
şudur: Meğer, demokrasi imkansız değil-
miş, meğer, kalkınma imkansız değilmiş. 
Meğer, istikrar ve güven imkansız değilmiş. 
Meğer, biz de bütün dünya devletleriyle baş 
edebilecek güce sahipmişiz. İşte çığ gibi bü-
yüyen ekonomi.  İşte mum gibi eriyen enf-
lasyon. İşte patlayan ihracat, patlama yapan 
turizm. İşte Türkiye’ye akın akın gelen mil-
yonlarca turist. İşte Türkiye’nin yıldızının 
parladığını ve bir cazibe merkezi olduğunu 
gören yabancı yatırımcılar. Hayır, buradan 
geriye gidiş olmayacak. Biz ülkemizin istik-
balinden gözümüzü çevirip, günlük ihtilaf 
tuzaklarına düşmeyeceğiz. 

Türkiye’yi zaafa uğratmak isteyenler Türk 
milleti ihtilafa düştüklerinde ellerini 
ovuşturuyorlar. Biz siyaseti kin ve öfkeyle 
yapmıyoruz. Türkiye’nin zaafa uğramasını 

isteyen kimseyi sevindirmek istemiyoruz. 
Aksine Türkiye’nin birliğini ve beraberli-
ğini anlatıyoruz. Bize göre o eski siyaset 
yolları kapanmıştır. O kavga siyaseti tasfiye 
olmuş, tarihe karışmıştır. Zira biz küçük dü-
şünemeyiz. Biz gündelik çıkarların peşinde 
olamayız. Değil sadece Türkiye için, sadece 
Muğla için de küçük düşünemeyiz. Muğla 
bu kadar dünyaya açılmışken, Türkiye’yi 
dünyaya kapatacak bir siyaset bizim siyase-
timiz olamaz. Ecdadının izini süren kimse 
küçük düşünemez. Türkiye’nin büyüklü-
ğünün farkında olan kimse küçük düşüne-
mez. 

Sevgili Muğlalılar…

Halksız bir halkçılık olamaz. Milletsiz 
bir milliyetçilik olamaz. Özgürlüksüz bir 
çağdaşlık olamaz. Toplumsuz bir sosyal 
demokratlık olamaz. Cumhursuz bir cum-
huriyetçilik olmaz. Bu ülkede ortada benim 
diyebileceği bir eser yoksa siyaset yapamaz-
sın. Rüzgara göre siyaset, duyguları istis-
mar eden siyaset yolu artık kapanmıştır. 
Türkiye artık bu 1970 model sloganları, bu 
kutuplaşmayı, bu önyargıları, bu ideolojik 
öfkeyi hak etmiyor. Türkiye büyüklüğüne 
yaraşır bir siyasetle temsil edilmelidir. 

Şimdi seçim meydanlarındayız. Birileri ya-
lanı, hatta katmerli yalanı, yani palavrayı 1 
YTL’ye satıyor. Kim alır? Kim? Bir kalemde 
9 katrilyon götürenler, bankaları boşaltan-
lar şimdi milletin rızasını, onayını, oyunu 
alabilir mi? Birileri siyasi hizipçi geleneğini 
bütün siyasete mal etmeye çalışıyor. Bu 
saatten sonra hizipçiler Türkiye’yi bir daha 
rehin alabilir mi? Birileri tam 5 yıl ağzını bı-
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çak açmamış. Hiç konuşmamış, hiçbir şeye 
itiraz etmemiş, hiçbir öneri getirmemiş, Sa-
dece susmuş ki, kendi dönemi unutulsun. 
Unuttunuz mu? 

Sanki benim iktidarımda 22 banka boşal-
tılmış gibi gırtlağını patlatacak şekilde ağız 
dolusu konuşuyor. Millete söyleyecek bir 
çift sözü yok. Yay gibi gergin seçim mey-
danlarını provoke etmekten başka bir şey 
yapamıyor. Ama bu millet unutmaz. Gece-
lik faizlerin yüzde 8 bine çıktığı günleri bu 
millet unutmaz. Devalüasyon günlerini bu 
millet unutmaz. 22 bankanın boşaltıldığını 
bu millet unutmaz. Devlet yönetimini maf-
ya ile bir araya getiren fotoğrafları bu millet 
unutmaz. Milli sembollerimizin arkasında 
millete tuzak kuranları, çeteleri, mafyayı bu 
millet unutmaz ve affetmez. 

Değerli kardeşlerim… 

Bakınız, biz, sicilimizi, çalışma karnemizi 
milletimizin önüne getiriyoruz. Şehir şehir 
ne yaptığımızı, hangi projeleri hayata geçir-
diğimizi anlatıyoruz. AK Parti olarak biz bü-
tün meydanlarda Cumhuriyetimizin 100. 
yıl hedeflerini anlatıyoruz. 2 bin 500 dolar-
dan aldığımızı kişi başına düşen milli geliri 
5 bin 500 dolara çıkardık, 2013 yılında kişi 
başına düşen milli gelirimizi 10 bin dolara 
çıkaracağız. 5 yıl önce milli gelirimiz sadece 
180 milyar dolardı, biz 4 yıl 8 ayda 400 mil-
yar doların üzerine çıkardık. Bizden önceki 
hükümet döneminde 1999-2002 arası bü-
yüme sadece 0.3 idi. Yani Türkiye’nin kalp 
ritmi, üretimi, yatırımı durmuştu. Hatırla-
yın, kriz üstüne kriz çıkıyor, devalüasyon 
üstüne devalüasyon ilan ediliyordu. Türk 
parası pul olmuştu… 

Biz 21 çeyrekte üst üste yüzde Cumhuriyet 
tarihinin büyüme rekorlarını kırdık ve 
ülkemize yüzde 7.3 büyüme sağladık. Önü-
müzdeki iktidar döneminde milli gelirimi-
zi 800 milyar dolara çıkaracağız. 4.5 yılda 
2.5 milyon insanımıza istihdam sağladık, 
inşallah güven ve istikrar içinde işsizliğin 
belini kıracağız diyoruz. Köyleri ihya etti-
ğimiz KÖYDES projemizi, beldeleri ihya 
ettiğimiz BELDES projelerimizi, şehirleri 
şehir kimliğine kavuşturduğumuz TOKİ 
projelerimizi, eğitim, sağlık, ulaşım, tarım 
projelerimizi bir bir anlatıyoruz. 

Muğla turizmimizin en güçlü kalelerin-
den biri. Türkiye’nin turizm gerçeğini de 
en iyi sizler biliyorsunuz. Turizmcimizle 
kafa kafaya verdik düşündük, sıkıntıları 
nasıl gideririz, Türk turizminin önünü 
nasıl açarız diye hesabımızı yaptık. Sadece 
hesabı yapmadık, gereğini de yaptık. Ne 
oldu peki? Biz geldiğimizde Türkiye’nin 
turizm gelirleri 8.5 milyar dolar seviye-
sindeydi, 2006 yılı itibariyle bu rakam 17 
milyar dolar seviyesine ulaştı. İş bilenin 
kılıç kuşananın. Artık Türkiye’ye her yıl 
Türkiye’ye 20 milyon turist geliyor. Nereye 
geliyor? Antalya’ya geliyor, Muğla’ya ge-
liyor, İstanbul’a geliyor, Mardin’e geliyor, 
Konya’ya, Kapadokya’ya, Trabzon’a geliyor. 
Nereye geliyor? Havayoluyla Dalaman’a 
geliyor, oradan Bodrum’a, Marmaris’e, 
Fethiye’ye, Köyceğiz’e geliyor. Türkiye’ye 
seksenli yıllarda 2 milyon turist geliyordu, 
şimdi bunun on katı geliyor. Ne oluyor? 
Turizm pastası büyüyor. En büyük geliri 
turizm olan şehirlerimizin bu pastadan al-
dığı pay da büyüyor. Bu şehirler böyle kal-
kınıyor, böyle kalkınacak. Atıp tutmakla 
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olmuyor, çalışmakla, proje üretmekle, fikir 
üretmekle, çare üretmekle oluyor. 

Sevgili Muğlalılar… 

Soruyorum muhalefet partileri beş yılda 
ne dediler? Beş yılda milletin hafızasında 
kalan bir tek cümleleri var mı? Beyaza 
siyah demek muhalefet olabilir mi? Yolsuz-
lukların hesabını vermeden milletin rızası 
alınabilir mi? Türkiye’yi içine kapalı bir 
rejime mi sürükleyecekler, açık söylesinler. 
Kendi iktidarlarını anlatsınlar ve desinler 
ki, bizim dönemimizde şu şu şu alanlar-
da Türkiye daha bir yerdeydi. Sadece AK 
Parti’yi karalayarak ne vaad ediyorlar? 
Koalisyon mu? İstikrar mı vaad ediyorlar? 
Güven mi vaad ediyorlar? Daha çok demok-
rasi mi vaad ediyorlar? Daha çok özgürlük, 
daha çok istihdam mı vaad ediyorlar? Milli 
gelir mi yeterince artmamış? Enflasyon mu 
yükselmiş? Üretim mi azalmış? İhracat mı 
düşmüş? Türkiye’nin şehirleri eskisinden 
daha geriye mi gitmiş? 40 bin köye yol ve 
su götürmemiz mi yanlış? 15 milyon çocu-
ğumuza ders kitaplarını ücretsiz vermemiz 
mi yanlış. ? 

Değerli kardeşlerim… 

Bizim siyasetimiz birlik siyasetidir, mil-
letimize güven siyasetidir, 70 milyon 
insanımızı aynı gözle görme siyasetidir. 
Başkaları kavgadan beslenebilir, başkaları 
arızi sorunları çözümsüz sorunlarmış gibi 
göstermekte mahir olabilirler. Başkaları AK 
Parti’ye vurmak, AK Parti’yi küçük düşür-
mek adına vehimler üretebilir Türkiye’ye 
zarar verebilirler ama biz asla o yöntemlere 

tenezzül etmeyeceğiz. Onların siyasetten 
anladığı tek yol budur ama bizim siyaset 
üslubumuz milletimizin üslubudur. 

Biz milletimizin arif olduğunu biliyoruz. 
Herşeyi gördüğünü, basiretle bugünü ve 
geleceği değerlendirdiğini biliyoruz. 22 
Temmuz’da milletimizin vicdanı konuşa-
cak. 22 Temmuz’da milletimizin iradesi 
konuşacak. Özgüvenimiz tamdır, çok 
büyük bir tecrübeye ve birikime sahibiz. 
Bu tecrübe ve birikime sahip hiçbir siyasi 
kadro yoktur. Yolunuz açık olsun, Allah en-
camımızı hayır eylesin. Durmak yok, aşkla, 
heyecanla, umutla, özgüvenle yola devam.
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Sevgili Manisalılar, Ege’nin aydınlık 
gönüllü insanları… Sizleri en kalbi mu-
habbetlerimle selamlıyorum. Ege’nin bu 
güzel köşesinde olmaktan, Manisa’yla 
bir kere daha kucaklaşmaktan çok bü-
yük mutluluk duyuyorum . Sizlerin 

aracılığınızla Ahmetli’ye, Akhisar ’a , 
Alaşehir’e, Demirci’ye, Gölmarmara’ya, 
Gördes’e,  Kırkağaç’a ,  Köprübaşı ’na , 
Kula’ya, Salihli’ye, Sarıgöl’e, Saruhanlı’ya, 
Selendi’ye, Soma ve Turgutlu’ya selamları-
mı gönderiyorum. 

AK Parti İl Mitingi

Manisa | 12 Temmuz 2007
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Biliyorsunuz fırsat buldukça gelip halinizi 
hatırınızı soruyorum, Türkiye’nin gidişa-
tını sizlere soruyorum, sizleri dinliyorum. 
Bu, Manisa’ya 6. gelişim. Bunun neden 
yapıyorum? Çünkü Türkiye’nin sahibi siz-
lersiniz, Türkiye’nin nabzı sizlerde atıyor. 
Biz seçimden seçime yüzünü gördükle-
rinizden değiliz. Biz nereden geldiğimizi 
biliyoruz. Bu milletin bir ferdi, bu memle-
ketin bir evladı, Türkiye’nin sevdalısı oldu-
ğumuzu asla unutmuyoruz. Biz bu ülkeye 
yabancı değiliz, bu millete sağır değiliz. Biz 
bu ülkeye fildişi kulelerden, sırça köşkler-
den bakanlardan değiliz. Biz dizimizi kırıp 
bu milletin sofrasına oturmayı da, tarha-
nasına kaşık sallamayı da biliriz. Biz bu 
millet sofrasından kalkıp buralara geldik, 
bu milletin sofrasına bereket katmak için 
geldik, aşına aş katmak için geldik. Çok 
şükür o kara bulutlar artık ne bu ülkenin 
üstünde, ne gençlerimizin bakışlarında 
dolaşıyor. 

Türkiye artık bir krizler ülkesi değil, 
dertler ülkesi değil, sıkıntılar ülkesi değil, 
Türkiye artık bir fırsatlar ülkesi. Bakın 
Manisa’ya. Manisa 2002 yılının Manisa’sı-
na hiç benziyor mu? O gün kepenkler üst 
üste kapanıyor, tezgâhlar duruyor, insan-
lar işlerinden oluyordu. Bugün Manisa 
ekonomisi sürekli büyüyor, yeni iş yerleri 
açılıyor, yeni ekmek kapıları açılıyor, ocak-
lar şenleniyor, Manisa şenleniyor. 

Şimdi sizlere soruyorum. O Manisa mı 
iyiydi, bu Manisa mı iyi? O Türkiye mi 
iyiydi, bu Türkiye mi iyi? O Türkiye’ye de, 
kendilerine de hayrı olmayan koalisyonlar 
mı iyiydi, istikrarı getiren bu tek başına ik-

tidar mı iyi? Mutlu azınlıkların iktidarı mı 
iyiydi, milletin iktidarı mı iyi? Kendi içine 
kapanan Türkiye mi iyiydi, dünyaya açılan 
Türkiye mi iyi? Memuruna maaş ödemek-
te bile zorlanan Türkiye mi iyiydi, ekono-
mik göstergelerinin tamamı tavan yapan 
bu Türkiye mi iyi? 22 Temmuz geliyor. 

İşte sandık, işte millet. Gerçek ortaya çıka-
cak, Türkiye tercihini yapacak. Ne çıkacak 
sandıktan? Değişim çıkacak, istikrar çıka-
cak, umut çıkacak. Ne çıkacak sandıktan? 
AK Parti çıkacak. Şu Manisa’yı sesinizle 
bir inletin ki, Ankara’ya demir atan o sağır 
sultanlar da duysun. Siz ne diyorsanız o ge-
lecek. Çünkü bu ülkenin sahibi sizlersiniz, 
siz ne istiyorsanız o olacak. 

Sevgili kardeşlerim… 

Türkiye’nin nereden nereye geldiğini iyi 
bilmek, iyi anlamak lazım. Türkiye’nin 
yoluna taş koymak isteyenleri iyi tanı-
mak lazım. Üç kuruşluk menfaati için, 
bu ülkenin yıllar sonra tesis ettiği huzur 
ve istikrarı baltalayanların oyunlarına 
gelmemek lazım. 3 Kasım 2002’den önce 
Türkiye ne durumdaydı, bugün ne durum-
da, hesabını iyi yapmak lazım. Bu cefakar 
milletin sırtına yüklenen o ağır yükleri 
unutmamak lazım. Bir gece yatıyorduk, 
sabah kalktığımızda borcumuzun üstüne 
bir kat daha borç eklenmiş oluyordu. O 
günleri unuttuk mu? Unutacak mıyız? 
Milletimizin alın teri, yetmiş milyonu aş-
kın insanımızın kazancı nereye gidiyordu? 
Borçlara gidiyordu, hayır borçlara bile 
gitmiyordu, borçların faizlerine gidiyordu. 
Başka nereye gidiyordu? Hırsıza, arsıza, 
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hortumcuya, çeteciye gidiyordu. Başka 
nereye gidiyordu? Bu ülkeyi yönetenlerin 
beceriksizliklerine, iş bilmezliklerine, 
yanlışlarına kurban gidiyordu. Bu ülkenin 
kaynakları bir tek bu millete gitmiyordu. 
Bir tek bu ülkenin ihtiyacı olan yatırım-
lara gitmiyordu. Allah aşkına söyleyin, 
bu Manisa’ya yıllar yılı sağır kalmadılar 
mı, sizlere sırtlarını dönmediler mi? Ama 
Bakanlar Kurulu’nu bile toplayamayan bir 
hükümetin Manisa’ya ne faydası olsun. 
Kendine hayrı olmayanın Manisa’ya ne 
hayrı olsun. Allah o karanlık günleri bu 
millete bir daha yaşatmasın. 

Sevgili Manisalılar… 

Çok şükür Türkiye’nin büyüklüğüne ya-
kışmayan o tablolar artık tarih olmuştur. 
Türkiye hükümetimizin milletimizle el ele 
vererek gerçekleştirdiği büyük değişimle 
her alanda büyük bir atılım yaşıyor. Son 
4.5 yıllık bu değişimle Türkiye bugün 
Avrupa’nın 6. büyük ekonomisi haline gel-
miştir. Bu nasıl oldu? 21 dönem boyunca 
sürekli ve istikrarlı büyüme başarısıyla 
oldu. 

Bakınız ekonomimiz 1999–2002 yılla-
rı arasında sadece yüzde 0.3 oranında 
büyürken, AK Parti iktidarı döneminde 
ortalama büyüme yüzde 7.3 oranında ger-
çekleşmiş. Aradaki büyük farkı görüyor 
musunuz? Türkiye’yi dünya ekonomisinin 
son yıllardaki yıldızı yapan işte bu farktır. 
Üstelik bir yandan büyürken, bir yandan 
da enf lasyonla en etkili biçimde müca-
delesini yapmıştır. O bileği bükülemez 
denen enflasyon canavarını hep birlikte 

dize getirdik. Bugün 35-36 yaşında olan 
kardeşlerim, tek haneli enflasyonu ilk defa 
gördüler, tanıdılar. Kişi başına düşen milli 
geliri ikiye katladık, yükseliş de devam 
ediyor. Hedef ilk etapta 10 bin dolar sevi-
yesini yakalamak, işte o zaman tutmayın 
Türkiye’yi. 

2002’de 5 bin dolar hedefini koyduğu-
muzda bizimle alay edenler, bugün 10 
bin dolar dediğimizde yine alay ediyorlar. 
Onlar bu ülkeye hiç inanmadıkları için, bu 
milleti hiç tanımadıkları için, yaşadıkla-
rından da hiç ders almadıkları için böyle 
konuşuyorlar. Allah’ın yardımıyla bu 4.5 
yılda onları çok mahcup ettik, yine edece-
ğiz. Şimdi her yere ilanlar verdiler, “Halkı 
ezdirmeyeceğiz” diyorlar. Kırk yıldır siya-
setin içindesiniz, 2002 yılının Kasım ayına 
kadar o kırk yılın her gününde bu millet 
sıkıntı çekti, neredeydiniz. Halkı enflasyo-
na ezdirdiniz, krizlere ezdirdiniz, borçlara 
ezdirdiniz, faizlere ezdirdiniz, haramzade-
lere ezdirdiniz, o zaman aklınız neredey-
di? Türkiye’nin o dert yıllarında, o sıkıntı 
yıllarında siz hep siyasetin içindeydiniz, 
bazen hükümettiniz, bazen muhalefettey-
diniz, ne yaptınız, bu millete ne hayrınız 
dokundu? Kırk yıl siyaset yapıp, siyaset 
sahnesinde yer işgal edip bu ülkeye hangi 
eseri, hangi projeyi, hangi yatırımı kazan-
dırdınız? Manisa’ya ne verdiniz, Muğla’ya 
ne verdiniz, Trabzon’a, Siirt’e, Erzincan’a, 
Kırklareli’ne ne verdiniz? Kendi doğduğu-
nuz Antalya’ya ne verdiniz? 

Bu ülkenin bu 40 yıl boyunca gelip geç-
miş kuşakları sizi neyle hatırlayacak. Ben 
söyleyeyim, hep kavgayla, hep çekişmeyle, 
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siyaseti kilitlemeyle, istikrarsızlıkla, başa-
rısızlıkla. Siz enerji bakanıyken, devlet dai-
relerinde paltoyla mesai yapan memurları 
bu ülke unutur mu sanıyorsunuz? O utanç 
verici mazot karnelerini bu millet unutur 
mu sanıyorsunuz? Şimdi bütün bunların 
üstüne utanıp sıkılmadan kalkmış halkı 
ezdirmeyeceğiz diyorsunuz. Bu millet size 
ne diyor biliyor musunuz? Gölge etme 
başka ihsan istemez diyor. Bu Manisa size 
ne diyor biliyor musunuz? Öyle yağma 
yok, diyor. Bu millet hala sizin bıraktığınız 
borçları temizlemek için uğraşıyor. 

Şimdi atınca mangalda kül bırakmayan-
lar dün yaşanan krizlere seyirci kalanlar. 
Göreve geldiğimizde kucağımızda buldu-
ğumuz IMF borcu ne kadardı biliyor mu-
sunuz? Tam 23.5 milyar dolar. Kim bıraktı 
bu borcu? Şimdi meydan meydan dolaşıp 
çalım satanlar var ya, işte onlar. Bu ülkeyi 
herkesten daha çok sevdiğini söyleyenler 
var ya, işte onlar. Peki, şimdi borç ne ka-
dar? 8.5 milyar dolar. 23.5 milyar dolar 
nerede, 8.5 milyar dolar nerede? 4.5 yılda 
bu millet, bu hükümet bu borç dağını erit-
ti. İşte ülke böyle sevilir, işte vatan böyle 
sevilir. Bu ülkeyi seven bu ülkeye hizmet 
edecek, bu ülkeyi kalkındıracak, bu ülke-
nin geleceğine yatırım yapacak. Milyarlar-
ca dolar borcu bu millete yıkıp gitmenin 
adına ülke sevgisi denebilir mi? 

Sevgili kardeşlerim… 

Bu ülkeyi gerçekten sevenlerin farkını 4.5 
yılda Manisa gördü. Sadece Manisa değil, 
Türkiye’nin doğusundan batısına, kuze-
yinden güneyine bütün şehirleri gördü. 

Türkiye bir uçtan bir uca şantiyeye döndü. 
Eskiden rantiyeler vardı, şimdi şantiyeler 
var. Eskiden o rantiyelerde bu ülkenin 
geleceği söndürülüyordu, şimdi bu şanti-
yelerle Türkiye’nin geleceği inşa ediliyor. 
İşte bu ülkeyi gerçekten sevenlerin, bu 
ülkeye gerçekten sevdayla bağlı olanların 
farkı bu! Bu ülkenin her vatandaşına, 
bu milletin her bir ferdine Türkiye’nin 
neresinde yaşıyor olurlarsa olsunlar aynı 
yakınlıktayız. Aramıza mesafeler girme-
yecek, giremez. Türkiye kapalı kapılar 
ardından yönetilemez. Manisa’nın derdi, 
Manisalının ihtiyacı Ankara’daki sırça 
köşklerde oturmakla bilinemez. Gelmek 
lazım, görmek lazım, bu güzel insanlardan 
Türkiye’nin hissiyatını dinlemek lazım.  
Bu toprağa basmak lazım, bu Ege’nin hava-
sını solumak lazım. Ele ele vermek lazım, 
gönül gönüle vermek lazım, yoldaşlık, ar-
kadaşlık etmek lazım. 

Seçim kapıya dayanmış, haritayı önlerine 
açmışlar, o ile mi gitsek, acaba şu ile gitme-
sek mi diye düşünüyorlar. Böyle elini sıcak 
sudan soğuk suya sokmadan siyaset ol-
maz, rahatını bozmadan bu ülkeye hayrın 
olmaz. Türkiye’nin kurtarıcılara ihtiyacı 
yok, Türkiye’nin akıllı yöneticilere, gözünü 
geleceğe dikmiş, hedefi olan, vizyonu olan, 
bu ülkeye de sevdası olan siyasetçilere 
ihtiyacı var. Esip gürlemekten, bu ülkenin 
nabzının nasıl attığını duyamıyorlar. Geç-
mişte de bu milletin halinden anlamıyor-
lardı, yine anlamıyorlar. Bu ülkeyi şehir 
şehir dolaşmaktan bile imtina ediyorlar. 
Bırakın Türkiye’yi dolaşmayı, bu ülkeye 
Cumhurbaşkanı seçmek için bu milletin 
Meclis’ine de gelemiyorlar. 22 Temmuz’da 
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sizlerden ricam, bu demokrasi kaçkınları-
na bir millet dersi daha vermenizdir. 

Ben bu meydanda geleceğine sımsıkı sahip 
çıkacak bir topluluk görüyorum. Ben bu 
meydanda değişime, istikrara, tek başına 
iktidara evet diyecek bir şehir görüyorum. 
Ben bu meydanda millet iradesini hafife 
alanlara Türkiye gerçeğini hatırlatacak 
kararlı insanlar görüyorum. Söyleyin de şu 
Manisa inlesin; bizimle “yola devam” diyor 
musunuz? “Durmak yok, AK Parti’yle yola 
devam” diyor musunuz? Allah gönlünüze 
göre versin. 
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Aziz Çanakkale, aziz Çanakkaleliler, sevgili 
gençler, değerli hanımefendiler… Sizlere 
selam olsun. Öncelikle, 250 bin şehidimi-
ze ev sahipliği yapan Çanakkale’ye selam 
olsun. Seddulbahir’den Conkbayırı’na, 
Kil i tbahir ’den Arıburnu’na ,  Küçük 
Anafartalar’dan Büyük Anafartalar’a, Seyit 

Onbaşı’dan Gazi Mustafa Kemal’e, Çanak-
kale Destanı’nı yazan cennet mekan şair 
Mehmet Akif ’ten siz aziz Çanakkalelilere 
kadar herkese selam olsun. Burada, bu 
meydanda büyük bir coşku, büyük bir he-
yecan var. Bu heyecanın anlamını biliyoruz. 
Çanakkale’deki bu heyecanın Türkiye’nin 

AK Parti İl Mitingi

Çanakkale | 13 Temmuz 2007
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bütün meydanlarına taştığını biliyoruz. 
Öyleyse buradan selamımızı yurdumu-
zun en ücra köşelerine kadar gönderelim. 
Gelibolu’dan Ezine’ye, Biga’dan Lapseki’ye, 
Ayvacık’tan Bayramiç’e, Bozcaada’dan 
Gökçeada’ya, Eceabat’tan Yenice’ye, Çan’a 
kadar bütün Çanakkalelileri sevgiyle mu-
habbetle selamlıyorum. 

Her metrekaresinin dipdiri şehitlerimizin 
kanlarıyla sulandığı bu aziz vatan toprağı 
bizim için ne büyük anlamlar ifade ediyor. 
İstiklalimiz sembolü olan Çanakkale’de 
geçirdiğimiz her saat, her dakika kalbimizi 
genişletiyor, tarihi mesuliyetimizin bü-
yüklüğünü duyuruyor. Evet, Çanakkale’ye 
çocukluğumdan bu yana belki yüzlerce 
kez geldim. Başbakan olarak daha önce 
7 kez geldim. Bu 8. gelişim. Çanakkele 
kördüğümü çözdüğümüz yer. Burada tek 
millet, tek vatan, tek bayrak, tek yürek ol-
duk. Burada bütün Anadolu’nun hatıraları 
var. Erzurum’dan Kayseri’ye, Yozgat’tan 
Sinop’a, Van’dan Rize’ye, Hakkari’den 
Sakarya’ya… Hepimizin bedenlerinden, 
ruhlarından Çanakakkale’de bir parça var. 
Çanakkale’ye her gelişimde şunu hisset-
tim: Hepimiz Çanakkaleliyiz. Ama hepi-
miz. 

Bugün 70 milyon insanımızla hepimizin 
kendini Çanakkale’ye ait hissetmesi, çok 
ama büyük anlamlar taşıyor. Çünkü Ça-
nakkale yaşayan bir semboldür. Burası 
yanlış hesap yapanların hesaplarının 
döndüğü yerdir. Bugün değil, dün değil, 

ta 1915’te… Denizatlılarla, kruvazörlerle, 
zırhlı gemilerle, savaş gemileriyle, savaş 
uçaklarıyla üzerimize gelenler Müslüman 
Türk milletinin “iman dolu göğsüne” çar-
pıp geri dönmek zorunda kalmışlardır. 
Çünkü Çanakkale’yi Mehmetler savundu. 
Yaralı yatağında kumandanına mektup 
yazıp: “Sağ kolumu kaybettim ama zararı 
yok, sol kolum var” diyen Mehmetler. Evet, 
bugün, onlara bir kez daha minnettarlığı-
mızı ifade etmeye geldim. Onların rızasını 
almaktır şereflerin en büyüğü. 

Bizim de buradaki muradımız budur. Bize 
göre siyaset milletin rızasını almaktır. Biz 
Çanakkale destanıyla, Çanakkale türküle-
riyle büyümüş nesilleriz. Biz siyaseti gün-
delik çıkarların aracı olarak göremeyiz. 
Biz, hiçbir zaman küçük düşünemeyiz. Bu 
toprağın ruhuna kulak veren, ecdadının 
izini süren kimse ama kimse bu ülkenin 
insanlarına küçük düşünmeyi, engin ufuk-
lara bakmamayı telkin edemez. Çünkü 
burası Çanakkale’dir… Ruhumuzun ilham 
kaynağıdır… 

Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın,

Bu toprak, bir devrin battığı yerdir. 

Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın,

Bir vatan kalbinin attığı yerdir. 

Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda,

Gördüğüm bu tümsek, Anadolu’nda,

İstiklal uğrunda, namus yolunda,

Can veren Mehmed’in yattığı yerdir.
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Bu ruhu korumak için durup dinlenme-
yeceğiz. Bu ruha sahip çıkmak için daima 
ilerleyeceğiz. 

Sevgili kardeşlerim…

İnanmadığım hiçbir şeyi söylememeye 
and içerek bu yola çıktım. Milletini “aldat-
mayan ve aldanmayan” bir “yeni siyaset” 
ortaya koymak için siyaset yapıyoruz. 
Bize göre Türkiye masa başında yöneti-
lecek bir ülke olmadığı için 4 yıl 8 aylık 
iktidarımızda bütün dünyaya Türkiye’yi 
anlattık. Avustralya’dan Yeni Zellanda’ya, 
Moğolistan’dan Endonezya’ya, Güney 
Afrika’dan İsveç’e kadar dünyanın dört bir 
köşesinde ay yıldızlı bayrağımızı dalgalan-
dırdık, oralarda yaşayan ama yıllarca ihmal 
edilen vatandaşlarımızla kucaklaştık. AK 
Parti iktidarı sadece Hakkarili, Bayburtlu, 
Muğlalı, Edirneli, Mersinli vatandaşlarımı-
zı aynı ruh ve samimiyetle kucaklamadı, 
aynı zamanda Almanya’dan Fransa’ya, 
Rusya’dan Çin’e kadar yurtdışında yaşayan 
vatandaşlarımızı da aynı sevgiyle kucakla-
dı. 

Türkiye’yi karış karış ele aldık, dolaştık. Bü-
tün şehirlerimize defalarca gittik ve hiçbir 
gidişimizde eli boş gitmedik. İktidarımızın 
ilk gününden itibaren Türkiye’nin 81 şeh-
rine 361 ziyaret yaptık. Bu ziyaretlerimizin 
hepsinde okullar, hastaneler, fabrikalar, yol-
lar, barajlar, organize sanayi bölgeleri açtık. 
Bu hızla, bu gayretle son 21 çeyrek üst üste 
büyüme başarısını gösterdik. Bu aşkla, bu 
heyecanla sanayi sektörü iktidarımız döne-
minde yüzde 7.8 oranında büyüme gösterdi. 

Biliyorum ki, yüksek faiz ateşinin nasıl 
yakıp kavurduğunu unutmadınız. Yatırım-
ların üretimin nasıl durduğunu unutmadı-
nız. Sürekli tırmanan ve cebimizdeki parayı 
pula çeviren o enflasyonu unutmadınız. 
Türkiye on yıllık hesaplar yapmak bir yana 
yarına kavuşup kavuşamayacağını göre-
miyordu. Mecalsiz, takatsiz, dermansız bir 
koalisyon hükümeti vardı. Koalisyonun her 
ortağı ötekinin ayağına basıyordu. Kepenk-
leri indiren esnaf meydanlara dökülüyor, 
Başbakanlığın önüne yazar kasalar fırlatılı-
yordu. İnsanlar asgari ücretle aldıkları ma-
aşlarını bile dolara avro’ya çeviriyorlardı ki, 
belki bir ekmek daha fazla alabilirim diye. 

Allah’a şükürler olsun ki, AK Parti iktida-
rıyla o girdaptan çıktık, o karanlık tünel 
geride kaldı. Borsa her gün yeni bir rekor 
kırıyor. Bugün çok farklı, çok aydınlık bir 
tabloyla karşı karşıyayız. Emin adımlarla 
bugünlere geldik, çok daha emin adımlarla 
geleceğe yürüyeceğiz. Demokratik istikrara 
gölge düşürenler mahcup olacaklar. Millete 
karşı karar alanlar, millete güvenmeyenler 
bir kez daha yanlış hesaplarıyla baş başa ka-
lacak. Çünkü milletimiz yeniden yanlış ka-
rarları tashih edecek. Cumhuriyet tarihinin 
rekorlarını kırmışız. Kişi başına düşen milli 
geliri 2 bin 500 dolardan 5 bin 500 dolara 
çıkarmışız. Milli gelir 180 milyar dolarken 
400 milyar doların üzerine çıkarmışız. 

Şimdi diyoruz ki, ikinci iktidarımızda 800 
milyar dolara çıkaracağız. Birinci iktidarı-
mızın esas semerelerini ikinci iktidarımız-
da alacak Türkiye. Yeter ki, istikrara gölge 
düşmesin. Yeter ki, Türkiye o kötürüm 
koalisyonlara mahkum olmasın. Yeter ki, 
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milletimiz birlik ve dirlik içinde özgüvenini 
kaybetmesin. Yeter ki, Çanakkale’de verdi-
ğimiz istiklal mücadelesi istikbalimize ışık 
tutmaya devam etsin. 

Bakınız, 37 yılda 65 Organize Sanayi Bölge-
si yapılmış, biz 4.5 yılda 29 Organize sanayi 
Bölgesi, 48 tane de Küçük Sanayi Sitesi aç-
mışız. 49 ilimizi teşvik kapsamına almışız. 
23 tane Teknopark kurmuşuz ve vergiden 
muaf kılmışız. Türkiye’nin 40 bin köyüne 
yol ve su altyapısı götürmek için bir KÖY-
DES mucizesi başlatmışız. TOKİ eliyle 81 
vilayette 280 bin konut inşa etmişiz. Bütün 
bunların sonunda lütfen dikkat edin, 4.5 
yılda 2 milyon 400 bin insanımız sigortalı 
olmuş. Türkiye’deki memur sayısından faz-
la bir istihdam sağlamışız. Ne ile? İstikrarla, 
güvenle, demokrasiyle, hukuk devletini 
adalete kavuşturarak yaptık. Bütün bunları 
AK Parti’nin tek başına iktidarına milleti-
mizin duyduğu güvenle yaptık. İşte budur, 
“muasır medeniyet” hedefine yürümek. İşte 
budur, demokratik istikrarın ekonomik ge-
lişmeye katkısı. İşte budur, ülkesini sevmek, 
milletini sevmek, vatandaşını sevmek… 
Neyle yaptık? Bu ülkenin kaynaklarıyla, bu 
ülkenin imkanlarıyla yaptık. 

AK Parti iktidarında bankaların içi boşaltıl-
madı. Yolsuzluk yapanlarla, çetelerle, mafya 
ile aynı karede yer almadık. AK Parti iktida-
rında devletin malı deniz felsefesi işlemedi. 
AK Parti iktidarında boynumuzu eğecek 
hiçbir yanlış karar alınmadı. Bizim karne-
miz milletin elinde. Bizim sicil amirimiz 
millettir. Şimdi millet karar verecek. 3 Ka-
sım seçimlerinden sonra büyük milletimiz 
emanetini bize teslim edince milletimize ne 

dediysek o sözlerimizin arkasında durduk. 
Acil Eylem Planımızı açıklarken, Hükümet 
Programımızı açıklarken açık bir çağrıda 
bulunduk. Dedik ki, “AK Parti iktidarının 
başarılarının da başarısızlıklarının da çete-
lesini tutun.” Bunu, bu açıklıkta kimse söy-
leyemezdi. İşte bugün hesap verme günü-
müz geldi. 22 bankayı boşaltanlarla bizim 
hesabımızı karşılaştırabilirsiniz. Meydan-
larda toplumu tehdit edenlerle, kuru slogan 
atanlarla bizim iktidarımızın hizmetlerini 
karşılaştırabilirsiniz. 

Değerli kardeşlerim…

Soruyorum size: Vatandaşı güçlü olmayan 
bir devletin güçlü olması mümkün mü? 
Halksız bir halkçılık olabilir mi? Milletsiz 
bir milliyetçilik olabilir mi? Toplumsuz bir 
sosyal demokratlık olabilir mi? Cumhur-
suz bir cumhuriyetçilik olabilir mi? Ben 
bu ülke için şu eseri yaptım diyecek, şahit 
gösterecek bir tek eseriniz olmadan siyaset 
yapabilir misiniz? 2007 Türkiyesi artık 
bu 1970 model sloganları hak ediyor mu? 
Çanakkale’de ayrı Erzurum’da, Elazığ’da 
Adana’da ayrı bir siyaset diliyle konuşarak 
Türkiye’yi yönetebilir misiniz? Hayır… Ha-
yır… Bu ülkede kimse bu milleti 1 YTL’lik 
yalanlarla kandıramaz. Milyonları değil, 
milyarları değil, trilyonları değil, katrilyon-
ları hortumlayanlar bu milletin rızasını, 
oyunu alamaz, hizipçiler kendi partilerini 
rehin alabilir ama Türk siyasetini, demok-
rasiyi, millet iradesini rehin alamaz. Millete 
söyleyecek bir çift sözleri yokken duygu 
istismarıyla kimse bu milletin istikametini 
çevirmez. Gecelik faizlerin yüzde 8 bine 
çıktığı günleri bu millet unutmaz. Deva-
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lüsyon günlerini bu millet unutmaz. 22 
bankanın boşaltıldığını bu millet unutmaz. 
Devlet yönetimini mafya ile bir araya ge-
tiren fotoğrafları bu millet unutmaz. Milli 
sembollerimizin arkasında millete tuzak 
kuranları, çeteleri, mafyayı bu millet unut-
maz ve affetmez. 

Sevgili kardeşlerim…

Ülkeye yabancı, millete sağır bir siyasi zih-
niyet, kırk yıl geçse, elli yıl geçse, yüz yıl 
geçse Türkiye’nin problemlerini çözemez. 
Ömürlerini siyaset sahnesinde geçirmiş, 
ama yine de bu milletin hissiyatını zerre 
kadar öğrenememiş olanları görüyoruz, 
ibret alıyoruz. Onların bu milletten unuta-
mayacakları bir ders almalarına az kaldı. 
İnanıyorum ki 22 Temmuz’da oylarınızla 
Türkiye’nin tek istikametinin değişim oldu-
ğunu ilan edeceksiniz. 

Türkiye’nin önünde onlarca yol yok, iki 
tane yol var, birini seçeceksiniz. Terazinin 
iki kefesi var, oylarınızla birini ağır bastı-
racaksınız. Bir kefede gecesini gündüzüne 
katarak iş üretenler var, diğer kefede sadece 
laf üretenler var. Bir tarafta huzur var, istik-
rar var, diğer tarafta kavga var, uyumsuzluk 
var, istikrarsızlık var. Bir tarafta umutları 
yeşertenler var, diğer tarafta durmadan 
vehim üretenler, kriz senaryoları yazanlar 
var. Bir tarafta Türkiye’yi dünyaya açanlar 
var, diğer tarafta içine kapatmak isteyen-
ler var. Şimdi millet kararını verecek. 22 
Temmuz’da bütün sesler kesilecek, milletin 
sesi duyulacak. İnanıyorum ki o ses değişim 
diyecek, istikrar diyecek, AK Parti diyecek. 
İnanıyorum ki o millet terazisi yanlış tart-

mayacak. 22 Temmuz’da AK Parti’yle yola 
devam diyecek misiniz? En gür sesinizle 
durmak yok, yola devam diyecek misiniz? 
22 Temmuz’da siz ne diyorsanız o olacak. 
Siz hangi istikameti gösterirseniz Türkiye o 
istikamete yönelecek. Ben sizlere güveniyo-
rum, siz felaket tellallarına itibar etmezsi-
niz, Türkiye’yi yeniden maceralara sürükle-
mezsiniz. Şimdi karar senin, mühür senin, 
irade senin, vur mührünü Türkiye aşkına… 
Durmak yok, aşkla heyecanla yola devam! 
Bu yol senin yolun. Bu yol milletin yolu…
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Sevgili Bursalılar, aziz kardeşlerim, değer-
li hanımefendiler, sevgili gençler… Sizleri 
en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. 
Bir kere daha Bursa’da olmaktan, bir kere 
daha bu tarih şehrinin havasını solumak-
tan, bir kere daha sizlerin aranızda bulun-

maktan büyük bahtiyarlık duyuyorum. 
Sizlerin aracılığınızla Osmangazi’deki, 
Orhangazi’deki, Gemlik’teki, Gürsu’daki, 
İnegöl’deki, İznik’teki, Karacabey’deki, 
Keles’teki, Kestel’deki, Mudanya’daki, 
M. Kemalpaşa’daki, Orhaneli’ndeki, Or-

AK Parti İl Mitingi

Bursa | 13 Temmuz 2007
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hangazi’deki, Yenişehir’deki ve Harman-
cık’taki vatandaşlarıma da selamlarımı 
gönderiyorum. 

Bursa bizim için komşu kapısı gibi oldu. 
Daha geçen Nisan ayında, yani üç aydan 
daha az bir zaman önce yine hayırlı açı-
lışlar için buradaydım. Kırk yıldır siyaset 
yapıp da Bursa’ya bizim şu 4.5 yılda geldi-
ğimiz kadar gelen oldu mu? Bu, Bursa’ya 
13. gelişim. Peki diğer siyasetçiler neden 
Bursa’ya bizim kadar gelmediler? Çünkü 
Ankara’dan bakınca bu ülkenin her yerini 
göreceklerini zannettiler. Koltuklarından 
kalkmaya lüzum görmediler. Sonuçta 
halktan iyice koptular, burunlarının ucu-
nu dahi göremez oldular. Biz onlardan 
değiliz. Biz siyaseti Ankara’ya hapsetme-
ye çalışanlardan değiliz. Biz siyasetin 
yüzölçümünü Ankara il sınırlarında sona 
erdirenlerden değiliz. Biz Türkiye bü-
yüklüğünde bir siyasete inanıyoruz, o da 
yetmiyor, Türkiye’nin sınırlarının dışına 
taşan bir siyasete inanıyoruz. 

Fotoğrafın bütününü göremeyen bu ülke-
yi anlayamaz, şehir şehir bu ülkenin nab-
zının nasıl attığını bilmeyen bu milleti an-
layamaz. Milletin içine girmeyen, milletin 
içinde oturmayan, sofrasına oturmayan 
bu milleti anlayamaz, temsil edemez, der-
diyle dertlenemez. Ülkeye yabancı, mille-
te sağır bir siyasi zihniyet, kırk yıl geçse, 
elli yıl geçse, yüz yıl geçse Türkiye’nin 
problemlerini çözemez. Ömürlerini siya-
set sahnesinde geçirmiş, ama yine de bu 
milletin hissiyatını zerre kadar öğrene-
memiş olanları görüyoruz, ibret alıyoruz. 
Bu ülkede dikili bir ağaçları yok, çakılı bir 

çivileri yok, gurur duyacakları bir eserleri 
yok. Onların bu milletten unutamayacak-
ları bir ders almalarına az kaldı. 

İnanıyorum ki 22 Temmuz’da oylarınızla 
Türkiye’nin tek istikametinin değişim 
olduğunu ilan edeceksiniz. Türkiye’nin 
önünde onlarca yol yok, iki tane yol var, 
birini seçeceksiniz. Terazinin iki kefesi 
var, oylarınızla birini ağır bastıracaksınız. 
Bir kefede gecesini gündüzüne katarak 
iş üretenler var, diğer kefede sadece laf 
üretenler, hatta beş yıldır susup oturup 
seçim dönemi konuşmaya zahmet eden-
ler var. Bir tarafta huzur var, istikrar var, 
diğer tarafta kavga var, uyumsuzluk var, 
istikrarsızlık var. Bir tarafta umutları ye-
şertenler var, diğer tarafta durmadan ve-
him üretenler, kriz senaryo yazanlar var. 
Bir tarafta Türkiye’yi dünyaya açanlar 
var, diğer tarafta içine kapatmak isteyen-
ler var. Bir tarafta değişim diyen AK Parti 
var, diğer tarafta “ben bu kafayla giderim, 
asla değişmem” diyenler var. Biri kriz us-
tası, diğeri kavga ustası. Birbirlerine çok 
yakışıyorlar, tek yumurta ikizi gibi. Tek 
bildikleri statükoculuk, tek bildikleri ha-
yırlı işlere taş koymak, tek bildikleri işin 
olmazını söylemek. 

Hayatları ‘olmazları’ konuşarak geçti. 
Siyaset lügatında ‘evet’ olmayandan, ‘ta-
mam’ olmayandan, ‘güzel’ olmayandan ne 
hayır gelir. Hayatları hizipçilikle, uzlaş-
mazlıkla, kutuplaşmayla geçenler şimdi 
uzlaşmadan dem vuruyorlar. Uzlaşmadan 
anladıkları ise kendi dediklerinin olması. 
Sen önce milletle uzlaş, milletin değer-
leriyle uzlaş, demokrasiyle uzlaş. Şimdi 
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millet kararını verecek. 22 Temmuz’da 
bütün sesler kesilecek, milletin sesi duyu-
lacak. İnanıyorum ki o ses değişim diye-
cek, “istikrar” diyecek, “AK Parti” diyecek. 
İnanıyorum ki o millet terazisi yanlış tart-
mayacak. 22 Temmuz’da AK Parti’yle yola 
devam diyecek misiniz? Söyleyin de sesi-
niz şu güzel Bursa’da yankılansın, o sağır 
sultanlar bile sizi duysun. En gür sesinizle 
durmak yok, yola devam diyecek misiniz? 
Bu millete faul yapanlara 22 Temmuz’da 
kırmızı kartı gösterecek misiniz? Millete 
çalım atmaya kalkanların kalesine hiç 
unutamayacakları bir gol atacak mısınız? 
22 Temmuz’da siz ne diyorsanız o olacak. 
Siz hangi istikameti gösterirseniz Türkiye 
o istikamete yönelecek. Ben sizlere güve-
niyorum, siz felaket tellallarına itibar et-
mezsiniz, Türkiye’yi yeniden maceralara 
sürüklemezsiniz. 

Sevgili Bursalılar… 

Sizler şu 4.5 yılda Türkiye’nin nereden ne-
reye geldiğini çok iyi biliyorsunuz. Bu ül-
kenin üstünde kara bulutların dolaştığı o 
günlerle bugünün aydınlık Türkiye’sinin 
farkını siz gayet iyi biliyorsunuz. 3 Kasım 
2002’de milletimizin büyük teveccühüyle 
göreve geldiğimizde Türkiye felaketin 
eşiğindeki bir ülkeydi. Bugün, aradan sa-
dece beş yıla yakın bir zaman geçmesine 
rağmen Türkiye ekonomisini Avrupa’nın 
6. ekonomisi haline getirdik. Dün bütün 
göstergeleriyle dibe vurmuş olan ekono-
mimizi, 21 çeyrek üst üste büyüme başa-
rısı gösteren bir dinamizme kavuşturduk. 
Asla düşmez denen enflasyonu 35 yıl son-
ra tek haneli rakamlara indirdik. Kişi ba-

şına milli gelir iki kat arttırdık, 2 bin 598 
dolardan alıp 5 bin 477 dolara yükselttik. 
Türkiye’nin gayri safi milli hasılasını 
yüzde 120 oranında arttırarak 182 milyar 
dolardan 400 milyar dolara çıkarttık. 

Üretim arttı, ihracat rekorlar kırarak arttı, 
Türkiye’ye giren yabancı sermaye miktarı 
rekorlar kırarak arttı. Merkez Bankası 
rezervleri üç kata yakın arttı. Hiç mi aza-
lan bir şey olmadı? Türkiye’nin borçları 
azalmaya başladı. Göreve geldiğimizde 
önceki iktidarların sorumsuzca kullanıp 
ödemediği 23.5 milyar dolarlık IMF bor-
cunu kucağımızda bulduk. O borç bugün 
8.5 milyar dolara kadar gerilemiş durum-
da. Bir de ne azaldı? Faizler azaldı, yüzde 
62.7 seviyesinden yüzde 18.1 seviyesine 
kadar indi. Başka ne azaldı? İşsizlerimi-
zin sayısı azaldı, 2002 yılında yüzde 10.3 
olan işsizlik oranı, 2006 yılı sonu itibariy-
le yüzde 9.9’a kadar geriledi, iniş trendi 
bugün de devam ediyor. 

Sevgili Bursalılar… 

Dün bu büyük iyileşmenin hayalini bile 
kuramayanlar, biz bu hedef leri ortaya 
koyduğumuzda bize gülenler, bugün bu 
başarılara kulp takmaya çalışıyorlar. Ne 
diyorlar? “Makro göstergeler iyi ama bu 
iyileşme sokağa yansımadı” diyorlar. Ben 
buradan sizlere soruyorum: 4.5 yıldır 
elektriğe zam geldi mi? Marketten aldı-
ğınız etin, sütün, peynirin, yumurtanın, 
ekmeğin etiketleri her gün değiştiriliyor 
mu? Hatırlarsınız, eskiden marketlerde 
sadece gün gün, hatta saat saat etiketleri 
yenilemek, fiyatları arttırmak için birer 
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ikişer personel bulundurulurdu. Bir gün 
aldığınız fiyata, bir gün sonra hiçbir malı 
alamazdınız. Bunları unuttunuz mu? 
Şimdiki durum hiç o günlerde yaşadık-
larınıza benziyor mu? Ben marketleri 
dolaşıyorum, fiyatları da sürekli kontrol 
ediyorum. Markete, çarşıya, pazara artık 
enflasyonun gölgesi düşmüyor. Bir de ne 
diyorlar? “Vatandaşın alım gücü artmadı 
diyorlar?”

Bakınız sadece bir örnekle duruma açık-
lık getireyim. Türkiye’de 2002 yılında 
satılan buzdolabı sayısı 1 milyon 88 bin 
adet. 2006 yılında bu sayı 2 milyon 110 
bine yükselmiş, yani iki katına çıkmış. 
Hani alım gücü artmamıştı? Temel ihti-
yaç maddeleri bazında baktığımızda da 
aynı durumu görüyoruz. Herşeye negatif 
bakmaya alışmış olanların bu gerçekleri 
görmesini zaten beklemiyoruz, siz görün, 
siz bilin, siz anlayın yeter. Onların gözleri 
var görmez, kulakları var işitmez, dilleri 
var söylemez. Zannediyorlar ki kürsüler-
den kara çalarak AK Parti’nin bu millet 
nezdindeki itibarına gölge düşürebilirler. 
Zannediyorlar ki iftira atarak, çamur 
atarak bizim bu milletle muhabbetimizi 
zayıflatabilirler. Hiç kimse bizim milleti-
mizle aramıza giremez. 

Buradan en gür sesimle haykırıyorum: 
Asla milletle aramıza bir mesafe koyan-
lardan, aşılmaz duvarlar ardına gizle-
nenlerden olmayacağız. Asla bu milletin 
iradesini, bu milletin oyunu, bu milletin 
değerlerini hafife alma basiretsizliğini 
göstermeyeceğiz. Asla kendimizi bu mil-
letin dışında bir denklemin içine sokma-

yacağız. Asla bu milletin derdiyle dertlen-
meyen o mutlu azınlıklardan, bu milletin 
sofrasına oturmayan o beyzadelerden 
olmayacağız. Asla Türkiye sevdamızı, 
gelecek hayallerimizi kaybetmeyeceğiz. 
Bu ülkenin çok zor yakaladığı huzur ve 
istikrara asla ihanet etmeyeceğiz. Millet 
iradesinin önüne set çekmek isteyenlere, 
bu milleti, bu milletin değerlerini bu ülke 
için bir tehdit, bir tehlike olarak görenlere 
de bu meydanları asla bırakmayacağız. 
Orhan Gazilerin, Osman Gazilerin gelip 
geçtiği bu toprakların ruhuna asla yaban-
cı olmayacağız. Ertuğrul Gazilerin, Şeyh 
Edebali’lerin rahle-i tedrisinden geçenler 
olarak istikametimizi hakikatten gayrısı-
na çevirmeyeceğiz. Şeyh Edebali ne diyor: 
“İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” Bu söz AK 
Parti siyasetinin mihengidir. 

4.5 yıldır, sizlerin büyük teveccühünüzle 
emaneti omuzlarımızda taşıyoruz. Bu 
zaman zarfında içinde “insan” kaygısı ta-
şımayan ne bir söz ettik, ne bir fikir ileri 
sürdük, ne bir adım attık, ne bir hayal 
kurduk. Ne yaptıysak insan için yaptık? 
Ne yaptıysak sizler için yaptık? Devleti 
kendimizin, çevremizin, ahbabımızın 
değil, bu ülkenin insanlarının hizmeti-
ne verdik. Her vesileyle “Biz bu milletin 
hizmetkarıyız” dedik. Allah biliyor bu 
milletin ihtiyaçlarını, bu milletin beklen-
tilerini, bu milletin hayallerini düşün-
meden tek bir gün geçirmedik, tek bir 
gece başımızı yastığa koymadık. Şükürler 
olsun, bugün bu milleti hayal kırıklığına 
da unutmadık. Bu meydanlara çıkarken, 
sizlerin gözlerinizin içine bakarken asla 
bir endişe taşımıyoruz. Biz geçen beş 
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yıla yakın zaman içinde bu milletten hiç 
kaçmadık, hiç uzak kalmadık ki, bugün 
bu meydanlardan kaçalım. Ama bakınız 
iktidar meydanları doldururken, muha-
lefet o meydanlardan kaçıyor, böyle şey 
olur mu? 

Ben bu beş yıla yakın zaman içinde 
Bursa’ya 12 kez geldim, sizlerle kucak-
laştım, sizleri dinledim, Bursa’nın ahvali 
nedir bizzat öğrendim. Dediğim gibi bu, 
13. gelişim. Peki, bugün Türkiye’yi kurtar-
mak iddiasıyla çalım satan o beyefendile-
ri Bursa’da göreniniz oldu mu? Onlar se-
çimden seçime gelirler, bazen seçimlerde 
bile gelmiyorlar. Sayın Baykal’ın siyaset 
anlayışının ne kadar Ankara merkezli, ne 
kadar halktan uzak, ne kadar bu millete 
yabancı olduğunu son birkaç ayda za-
ten gördünüz. Sayın Bahçeli zaten kolay 
kolay odasından çıkmıyor. Beş yılda bir 
konuşuyor, konuştuğunda da idam ipi fır-
latıyor. Televizyonlar, Bahçeli’nin konuş-
malarına küçük çocuklar etkilenmesin 
diye 18 yaş uyarısı koysalar yeridir. Peki, 
nasıl olacak? Buralara yolu düşmeyen si-
yasetçinin size ne faydası olacak? 

Bursa bu ülkenin hem tarihi manada, 
hem ekonomik manada en önemli, lider 
şehirlerinden biri. Bursa’nın nabzının na-
sıl attığını bilmeyen Türkiye’yi nasıl an-
layacak? Hangi bilgiyle, hangi birikimle, 
hangi tecrübeyle bu ülkenin insanlarına 
bir gelecek tasavvur edecek? Allah aşkına 
bu millete reva gördüğünüz siyaset anla-
yışı bu mu? Bu ülkenin, bu şehirlerin, bu 
aziz milletin sıkıntılarına karşı, ihtiyaç-
larına karşı ciddiyetiniz bu mu? Sonra 

da çalışana, üretene, bu milletin derdine 
samimiyetle çare arayana, bu şehirleri 
yeni baştan imar etmek için gecesini gün-
düzüne katana kara çalacaksınız, çamur 
atacaksınız. Sıcak odalarınızda, sırça 
köşklerinizde, aşılmaz duvarlarınızın 
ardında oturup bu ülkeyi nasıl herkes-
ten çok sevdiğinizi anlatacaksınız. Bu 
milletin değerlerini, bu milletin gelecek 
tercihlerini bu ülke için tehlike olarak gö-
receksiniz. Bu ülke için bir tehlike varsa 
o tehlike sizsiniz, makamının camından 
bakınca Türkiye’nin tamamını gördüğü-
nü sananlar Türkiye’yi kucaklayamazlar. 
Gece gördüğü kabusu, sabah bu millete 
bir felaket senaryosu olarak dayatan zih-
niyetler, Türkiye’ye ümit aşılayamaz. 

İnanın, bu ülkenin önüne hedefler koy-
ması gerekenlerin, bu millete hal çaresi 
sunması gerekenlerin bu hali benim vic-
danımı yaralıyor. Daha fazla bir şey söy-
leyemiyorum, hepsini sizlere havale edi-
yorum. Hiç şüphem yok, 22 Temmuz’da 
sandıkta siz onlara en iyi cevabı zaten 
vereceksiniz. 22 Temmuz’da bu beyzade-
lerin fiyakasını bozacak mısınız? Allah 
gönlünüze göresini versin. 

Aziz kardeşlerim… 

2002 yılında seçime gidilirken Bursa 
ne haldeydi hatırlıyor musunuz? Elini-
zi vicdanınıza koyup söyleyin, şimdi o 
Bursa’dan eser var mı burada? Gelseler o 
felaket tellalları da Bursa’nın son beş yıla 
yakın zaman içinde ne kadar değiştiğini, 
ne kadar geliştiğini görecekler. Milletin 
beklentilerine kulak veren bir iktidarın 
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bu ülkede kısa zaman içinde neleri başa-
rabileceğini anlayacaklar. Belki dönem 
dönem sizlere özellikle şehir trafiğinde 
bazı sıkıntılar yaşattık, ama Bursa bu 
sıkıntılarının ödülünü çok alacak, bu 
yatırımların hayrını çok görecek. Biz bu 
millete yalan söyleyenlerden değiliz, tuta-
mayacağı sözler verenlerden değiliz, ma-
zot dağıtanlardan değiliz. Biz bu millete 
daima gerçekleri söyledik, tutamayacağı-
mız hiçbir sözü de vermedik. 

Özgüvenimiz tamdır, çok büyük bir tec-
rübeye ve birikime sahibiz. Bu tecrübe ve 
birikime sahip hiçbir siyasi kadro yoktur. 
Yolunuz açık olsun, Allah encamımızı ha-
yır eylesin. Durmak yok, aşkla, heyecanla, 
umutla, özgüvenle yola devam.
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Aziz Sakar yalı lar,  sevgil i  kardeşle-
rim… Bu coşku dolu meydandan bütün 
Sakarya’yı, bütün Sakaryalıları sevgiyle 
muhabbetle selamlıyorum. Sözlerime 
başlarken Akyazı’da, Geyve’de, Hendek’te, 
Karasu’da, Sapanca’da, Pamukova’da, 
Kocaali ’de,  Feyizli ’de,  Kaynarca’da , 

Söğütlü’de, Karapürçek’te, Taraklı’da 
bulunan bütün vatandaşlarıma, bütün 
kardeşlerime de sevgilerimi saygılarımı 
gönderiyorum. 

Sakarya, muhteşem tarihimizin hudut 
boyları olan Balkanlar’dan Kafkasya’ya ka-

AK Parti İl Mitingi

Sakarya | 14 Temmuz 2007
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dar uçsuz bucaksız bir kardeşlik coğrafya-
sının minyatürüdür, özetidir. Sakarya’ya 
her bakışımızda eşsiz bir barış ve adalet 
coğrafyasının hem tarihini hem de coğ-
rafyasını görürüz. Kırcaali’den Kerkük’e, 
Üsküp’ten Kosova’ya, Batum’dan Kırım’a, 
Trabzon’dan Saraybosna’ya eşsiz güzellik-
lerimizin süzülerek toplandığı Sakarya 
ruhlarımıza akan bir ırmaktır, bir türkü-
dür, bir şiirdir. “Ayağa kalk Sakarya” diyen 
büyük şair Sakarya nehriyle, Sakarya 
şehriyle ruhlarımıza diriliş tohumları at-
mıştır. Diriliş tohumları yeşerdi, büyüdü, 
semere verdi. Allah’ın büyük yardımıy-
la Sakarya ayağa kalktı ve kördüğümü 
Sakaryalılarla birlikte çözdük. Sakarya 
meydanında gördüğüm bu coşku, bu bü-
yük heyecan gösteriyor ki, hem Sakarya 
hem de Türkiye çok büyük bir bayrama 
büyük bir demokrasi şölenine hazırlanı-
yor. İnşallah, çok daha güçlü bir biçimde 
yeniden tek başına iktidara geliyoruz. Bu 
tekerlek bu tümsekte kalmayacak ve istik-
rar, süreklilik kazanacak. 

Büyük bir güven içindeyiz. Her zaman 
söylediğim bir husus var. Büyüklük duy-
gusuna kapılmak yok. İnanıyorum ki, bu 
seçimde tek bir oyunuzu zayi etmeyecek-
siniz. Boşa gidecek her oy milletimizin 
huzurundan, Sakarya’nın mutluluğundan 
bir şeyler eksiltecektir. Bütün vatandaşları-
mın demokratik sürecin işleyişine mutlaka 
katılmalarını, sandığa mutlaka gitmelerini, 
iradelerini mutlaka sandığa yansıtmalarını 
istiyorum. Sakın ha, nasıl olsa AK Parti tek 
başına iktidara gelecek ve rakipsiz şampi-
yon olacak diye bir tek vatandaşım sandığa 
gitmekten imtina etmesin. 

Bunu özellikle belirtiyorum. Çünkü, 22 
Temmuz’un Türkiye için eşsiz bir de-
mokrasi şöleni olmasını istiyoruz. Sizler, 
3 Kasım’da Türkiye’nin önünü açtınız. 3 
Kasım’da milletin ayağına dolanan zincir-
leri kırdınız. Türkiye’de yönetime güven 
getirdiniz, istikrar getirdiniz, demokrasi 
getirdiniz, adalet getirdiniz, hakkaniyet 
getirdiniz. AK Parti’yi iktidara getirerek 
Türkiye’nin itibarına itibar, gücüne güç 
kattınız. AK Parti de size layık olmak, 
emanetinizi hakkıyla taşımak için gece 
gündüz demeden 4 yıl 8 ay bu ülkeye, 
Sakarya’ya şeref le, onurla hizmet etti. 
Türkiye’nin yücelmesi için, millet olarak 
hak ettiğimiz adalete kavuşmak için gece 
gündüz demedik, yaz kış demedik ve ül-
kemizi mamur hale getirdik. 

AK Parti iktidarıyla bütün vatandaşları-
mız gördü ki, eğer Türkiye sevdalısı bir 
yönetim iş başında olursa çözülemeyecek 
meselemiz yokmuş. AK Parti ile birlikte 
Türkiye gördü ki, yolsuzluklar, hortum-
lar, çeteler Türkiye’nin değişmez kaderi 
değilmiş. Değişim dedik, milletin rızası-
nı aldık ve işte değişti Türkiye. Türkiye, 
artık o eski Türkiye değil. Allahın izniyle 
Türkiye’de artık ocaklar sönmüyor. Dün 
sönen ocaklar bugün ışıl ışıl. Dün azalan, 
tükenen umutlar bugün yeniden yeşerdi. 
Türkiye gücüne kavuştu. Türkiye demok-
ratik temsile kavuştu. Türkiye birlik ve 
beraberliğin, kardeşlik ve dayanışmanın 
semerelerini aldı. Hem ekonomide aldı, 
hem dış politikada aldı, hem şehirlerini 
mamur hale getirmekte aldı. Türkiye sa-
hip olduğu imkanları ve zengin kaynakla-
rı üretime, ihracata, yatırıma dönüştürdü. 
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Bakınız, 4.5 yılda Cumhuriyet tarihimizin 
rekorlarını kırdık. Milli gelirimizi 180 
milyar dolardan 400 milyar doların üzeri-
ne çıkardık. Kişi başına düşen milli geliri-
mizi 2 bin 500 dolardan 5 bin 500 dolara 
getirdik. Bizden önceki iktidar dönemin-
de 22 bankanın içi boşaltılırken bizim 
iktidarımızda bankalar esnafa, çiftçiye re-
kor düzeyde krediler dağıttı. Türkiye bir 
enkaz halindeydi. Bir gecede varlığının 
yüzde 50’sini kaybetmişti. Anayasa hava-
da uçuşuyor, milletin hukuku yerlerde 
sürünüyordu. Ankara Sakarya’ya uzaktı. 
Ankara Bursa’ya, İzmir’e, Eskişehir’e, 
Kocaeli’ne uzaktı. Ankara yanı başındaki 
Bolu’ya, Düzce’ye bile çok uzaktı. O uzak-
lıklar gitti. Türkiye yollarına, adalete, 
kalkınmaya kavuştu. Türk milleti gördü 
ki; meğer, hortumlar kesilebilirmiş. Me-
ğer, istikrar mümkünmüş. Meğer, Türkiye 
aralarında kan uyuşmazlığı olan iradesiz 
koalisyonlara mahkum değilmiş. Esnafın 
yazar kasa fırlattığı Türkiye, çiftçinin 
şehre gidemediği Türkiye o büyük zorluk-
ları aştı. Çünkü, Geyve’yi dert edinenler, 
Hendek’i dert edinenler, Pamukova’yı 
dert edinenler geldi. Çünkü AK Parti, siya-
seti arındırmak için geldi ve siyaset eski 
kirlerinden arındı. 

AK Parti iktidarında Türkiye gördü ki; 
meğer, tek başına iktidar, tek başına is-
tikrar demekmiş. Evet, tek başına iktidar 
tek başına istikrar demektir. İhtilaf değil, 
kavga değil, millete diş bilemek değil, 
milletin rızasını almaktır siyaset. AK Par-
ti, Türkiye’nin bütün renklerini, bütün 
desenlerini, bütün kokularını sahiplendi. 
Geyvenin güllerini de Sapanca Gölü’nü 

de sahiplendi. Sakarya nehri kadar, Kızı-
lırmak ve Yeşilırmak kadar, Menderes ka-
dar, Aras kadar, Fırat ve Dicle kadar bu be-
reketli toprağa, bu aziz ülkeye, bu cennet 
vatana ait olduğumuzu gösterdik. Şimdi, 
hangi haddini bilmez bu ülkenin itibarına 
gölge düşürdüğümüzü söyleyebilir? 

Şimdi, kim bu bereketli toprakların onu-
runa yeterince sahip çıkmadığımızı söyle-
yebilir. Dün, bu memleketi soyup soğana 
çevirenler mi? Dün, bir gecede ülkeyi 
yoksullaştıranlar mı? Dün, bakanlar ku-
rulunu bile üç ayda toplayamayanlar mı? 
Dün, bütün Türk milletini döviz kuyruk-
larına yönlendirenler mi? Devalüasyon 
üstüne devalüasyon ilan edenler mi, Türk 
parasını pula çevirenler mi, Amerika’dan 
bakan ithal edenler mi, Siyasetin itibarını, 
devletin itibarını, milletin itibarını, ken-
dilerine oy verenlerin itibarını yerlerde 
süründürenler mi şimdi AK Parti’ye dil 
uzatıyor. Onlar mı vatanperver oluyor? 
Onlar mı milliyetperver oluyor şimdi? 
Meclisi boykot edenler mi milletin rızası-
nı alacak? Milli egemenlik hakkını millet 
kullanamaz, cumhurun, yani halkın ken-
disi de Cumhurbaşkanını seçemez, cum-
hurun, yani halkın, yani sizin seçilmiş 
temsilcileriniz de seçemez, uzlaşmaya da 
yokuz, Meclise de gelmeyiz… diyenler mi 
sizin hakkınızı temsil edecek? Hayır, mil-
yon kere hayır. 

Siz kimi Cumhurbaşkanı görmek isterse-
niz o olacak. Siz kimi Başbakan görmek 
isterseniz o olacak. Siz kimi milletvekili 
görmek isterseniz o olacak. Türkiye bu 
gerici, bu çağdışı, bu demokrasiyi içine 
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sindirememiş tutumu hak etmiyor. Ama, 
şimdi meydanlarda boylarının ölçüsünü 
alıyorlar. “Bizden oy istemeyin, bize gel-
meyin” diyor halkımız: “Sizin meşruiyet 
kaynağınız madem toplum değil,” “Sizin 
meşruiyet kaynağınız madem millet de-
ğil,” “Sizin meşruiyet kaynağınız madem 
biz değiliz öyleyse bize gelmeyin, siz 
gidin karanlık odalardan oy alın” diyor 
halkımız. Nitekim, 22 Temmuz’da boyla-
rının ölçülerini alacaklar. 22 Temmuz’da 
Durmak Yok… “Yola devam” diyeceksiniz. 
Çünkü o gün mühür sizin. Çünkü o gün 
karar sizin.

Sevgili Sakaryalılar…

Siz Sakaryalılar, bazı fotoğrafları, bazı aile 
albümlerini, bazı katrilyonluk kapkaççı-
ları iyi biliyorsunuz. İstikrar ve güvenin 
ne demek olduğunu, barış ve huzurun 
ne demek olduğunu da iyi bilirsiniz. Taş 
üstüne taş koymak, bir ev sahibi olmak 
için bile ne kadar bedel ödemek, ne kadar 
alınteri dökmek gerektiğini iyi bilirsiniz. 
Mülkün kıymetini, adaletin mülkün te-
meli olduğunu da iyi bilirsiniz. Çünkü 
tarihi ve coğrafi hafızası en geniş, en 
zengin şehirlerimizden biridir Sakarya. 
Geriye doğru Todor Jivkov zulmünü de 
hatırlıyorsunuz, Kırcaali’ye hangi Baş-
bakanın gittiğini de biliyorsunuz, orada 
nasıl bir coşkuyla karşılandığımızı da 
biliyorsunuz. Ta Moğolistan’daki Orhun 
Abideleri’ne kadar gidip hangi Başbaka-
nın açtığını da biliyorsunuz. 

Evet, bizi de tanıyorsunuz, bize taş atan-
ları, çamur atanları da tanıyorsunuz. 

Siz 1 YTL’lik yalanları da 9 katrilyonluk 
hortumları da biliyorsunuz. Siz, kimin 
havuzunda neler çıktığını, kimin çiftli-
ğinde kaç trilyonluk kontör çıktığını da 
iyi biliyorsunuz. 17 Ağustos depreminde 
Ankara’da mahsur kalan hükümeti de 
biliyorsunuz. 17 Ağustos depreminin 
hemen arkasından şirket kurup şimdi o 
büyük ayıplarından Yüce Divan’ın önün-
de olan bakanları da biliyorsunuz. İşte bu 
yüzden Ankara mahkum olan bir iktidar 
olmayacağız dedik ve 4.5 yıllık iktidarı-
mızı Ankara’da masa başında geçirmedik. 

Sakarya’ya bundan önce Başbakan ola-
rak 5 kez gelmişiz. Burada Bakanlar 
Kurulumuzu toplamışız. Erzurum’da, 
Sivas’ta topladığımız gibi. İzmir’e 13 
kez, Bursa’ya, 13 kez, Antalya’ya 21 kez, 
Adana’ya 9 kez, Siirt’e 12 kez, Trabzon’a 
14 kez gittiğimiz gibi… Türkiye’nin her 
şehrine sayısız ziyarette bulunmuşuz ve 
hiçbir ziyaretimizde eli boş gitmemişiz. 
Siz bütün bunları biliyorsunuz. 3 Kasım 
2002’de Türkiye felaketin eşiğindeydi. 
Bugün Türkiye Avrupa’nın 6. büyük eko-
nomisi oldu. 

Sevgili kardeşlerim…

Bakınız nereden nereye geldik. Nereden 
nereye gideceğimizi bu verilere bakarak 
görebiliriz. Bakınız ne kadar umutlanma-
mız gerekiyor, bakınız ne kadar özgüven 
sahibi olmamız gerekiyor… Enflasyonu 
35 yıl sonra tek haneli rakamlara indir-
dik. Merkez Bankası rezervimizi 26 mil-
yar dolardan 65.8 milyar dolara çıkardık. 
23.5 milyar dolar olarak devraldığımız 
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IMF borcunu 8.7 milyar dolara kadar in-
dirdik. 2.4 milyon insanımıza istihdam 
sağladık. 

Bakınız: 110 bin yeni derslik yaptık. Okul-
larımıza 554 bin bilgisayar gönderdik, 
412 milyon adet ders kitabını ücretsiz 
olarak dağıttık. Haydi Kızlar Okula kam-
panyasıyla 250 bin kızımızı okullarına 
kavuşturduk. Sağlıkta dönüşüm progra-
mıyla vatandaşımızı devletle barıştırdık. 
Memur, SSK’lı, yeşil kartlı ayırımını orta-
dan kaldırdık. Tüm vatandaşlarımız artık 
kamuya ait sağlık kuruluşlarından eşit 
şekilde yararlanabiliyor ve tüm eczaneler-
den ilaç alabiliyor. 160 hastane 416 sağlık 
tesisini hizmete açtık. İlaç fiyatlarında 
yüzde 80’e varan indirimler gerçekleştir-
dik. 

CHP Genel Başkanı Baykal bizim hayata 
geçirdiğimiz icraatları şimdi vaat ediyor. 
Böyle seçim kampanyası görülmemiştir. 
Bize diyor ki: “Sizin bugün yaptıklarınızı 
ben gelecekte yapacağım”. İlanlar veriyor, 
nüfus cüzdanı ile sağlık hizmeti alabi-
leceksiniz diyor. Oysa biz bunu birinci 
basamak sağlık hizmetlerinde hayata ge-
çirmişiz zaten. Sağlık ocaklarında, ana ço-
cuk sağlığı merkezlerinde ve verem savaş 
dispanserlerinde kimliğini ibraz etmek 
muayene olmak, tedavi almak için yetiyor 
artık. Demek ki, milletin aldığı sağlık hiz-
metlerinden, Türkiye’nin nereden nereye 
geldiğinden haberi yok beyefendinin. 

Şimdi aynı mantıkla soruyorum ey Bay-
kal! Milletvekili lojmanlarını millete 
devredip milletin vekillerini millete 

komşu yapacak mısın? Bir kalemde 13 
tane bakanlığı ortadan kaldıracak mısın? 
Enflasyonu yüzde 40’lardan yüzde 8.5’a 
indirecek misin? KÖYDES’i ve BELDES 
projelerini de hayata geçirecek misin? 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nü 
kapatıp bu hizmetleri yerel yönetimlere 
verecek misin? Milli geliri 180 milyar do-
lardan 400 milyara çıkaracak mısın? İhra-
catı 36 milyar dolardan 90 milyar dolara 
çıkaracak mısın? Sen bunları da yapacak 
mısın Sayın Baykal? Ama bunları AK Par-
ti iktidarı zaten yaptı. Biz yaptık bunları. 

Biz şimdi Cumhuriyet’in 100. yılına 
Türkiye’yi hazırlıyoruz. Bunun için yap-
tıklarımızı saymaya saatler yetmiyor. 
Hızlı tren projesiyle, Ankara-İstanbul, An-
kara-Konya, İstanbul-Ankara-Sivas, Anka-
ra- Afyonkarahisar-İzmir arasında seyahat 
süresini yarı yarıya azaltıyoruz. İstanbul-
Ankara arası hızlı trenle bu yıl içinde 3 sa-
ate inecek. MARMARAY Projesi’yle boğaz 
trafiğini büyük hıza ve rahatlığa kavuştu-
ruyoruz. Uçakla seyahati lüks olmaktan 
çıkardık, hava taşımacılığında özel sektö-
rü de devreye sokarak rekabeti arttırdık, 
bilet fiyatlarını düşürdük. Bu sayede iç 
hatlardaki yolcu sayısı yüzde 239 arttı. 6 
milyon insanımız ilk kez uçağa bindi. 6 
bin 616 kilometre bölünmüş yol yaptık, 
böylece ülkemizdeki bölünmüş yol uzun-
luğunu 12 bin 717 kilometreye ulaştırdık. 
Bolu Tüneli’ni, Karadeniz Sahil Yolu’nu, 
Antalya Alanya yolunu bitirdik ve hizme-
te açtık. Toplu Konut İdaremizin, 81 il ve 
338 ilçede 732 şantiyede bugüne kadar 
ürettiği konut sayısı 280 bine ulaştı. Suyu 
ve yolu olmayan köy kalmayacak dedik. 
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2005 yılında başlattığımız KÖYDES 
Projesi’yle köylerimize 4.2 milyar YTL’lik 
ödenek gönderdik. Nüfusu 10 binin altın-
daki 2 bin 515 belediyemizin ihtiyaçları 
için de BELDES Projesi kapsamında 2007 
yılında 300 milyon YTL kaynak aktardık. 
Özürlü çocuklarımız için bir devrim yap-
tık. Koruma altındaki çocuklarımızın ai-
lelerine dönüşünü teşvik etmek amacıyla 
her çocuk için ailelerine aylık en az 325 
YTL veriyoruz. Gençlerimiz için tam 39 
tane yeni üniversite açtık. 49 vilayetimi-
zi teşvik kapsamına aldık ve özel sektör 
eliyle yüz binlerce insanımıza istihdam 
sağladık. 

Dikkatinizi çekiyorum. Bakınız, esnaf ve 
sanatkarlarımız için 5 milyar 800 milyon 
YTL kredi sağladık. Kredi faiz oranlarını 
yüzde 59’dan yüzde 13’e düşürdük. 3 yıl 
üst üste büyüme başarısı gösteren Türk 
tarımının gayri safi milli hâsılamıza kat-
kısı 40 milyar dolara yaklaşmış durumda. 
Traktör satışında 2002’ye göre 5 kat artış 
var. İşte budur AK parti. İşte budur adalet 
ve kalkınma. İşte budur milletini sevmek, 
işte budur muasır medeniyet iddiasına 
sahip çıkmak. Budur Cumhuriyet’in kaza-
nımlarına sahip çıkmak. İşte bunun için 
meydanları sadece AK Parti dolduruyor. 

Şimdi Cumhuriyetimizin 100. yıl hedefle-
rine koşmak için AK Parti ile Yola Devam, 
diyoruz. AK Parti ile istikrara devam, AK 
Parti ile büyümeye devam, AK Parti ile 
adalet içinde kalkınmaya devam, diyor-
sunuz. 22 Temmuz seçimleri için verdi-
ğiniz şimdiden karar hayırlı olsun. Sizleri 
yürekten tebrik ediyorum. Aldatmayan 

ve aldanmayan siyasete “evet” dediğiniz 
için sizi tebrik ediyorum. 1 YTL’ye yalan 
satanlara tenezzül etmediğiniz için sizi 
tebrik ediyorum. Şimdi diyoruz ki, ikinci 
iktidarımızda 800 milyar dolara çıkara-
cağız. 

Birinci iktidarımızın esas semerelerini 
ikinci iktidarımızda alacak Türkiye. Ye-
ter ki, istikrara gölge düşmesin. Yeter ki, 
Türkiye o kötürüm koalisyonlara mah-
kum olmasın. Yeter ki, milletimiz birlik 
ve dirlik içinde özgüvenini kaybetmesin. 
Bizim karnemiz milletin elinde. Bizim 
sicil amirimiz millettir. Şimdi millet karar 
verecek. Siz karar vereceksiniz. Vatandaşı 
güçlü olmayan bir devletin güçlü olması 
mümkün mü? Halksız bir halkçılık olabi-
lir mi? Milletsiz bir milliyetçilik olabilir 
mi? Cumhursuz bir cumhuriyetçilik olur 
mu? “Ben bu ülke için şu eseri yaptım” 
diyecek, şahit gösterecek bir tek eseriniz 
olmadan siyaset yapabilir misiniz? 2007 
Türkiyesi artık bu 1970 model sloganları 
hak ediyor mu? Hayır… Hayır… 

Bu ülkede kimse bu milleti 1 YTL’lik 
yalanlarla kandıramaz. Milyonları değil, 
milyarları değil, trilyonları değil, kat-
rilyonları hortumlayanlar bu milletin 
rızasını, oyunu alamaz, hizipçiler kendi 
partilerini rehin alabilir ama Türk siya-
setini, demokrasiyi, millet iradesini rehin 
alamaz. Millete söyleyecek bir çift sözleri 
yokken duygu istismarıyla kimse bu mil-
letin istikametini çeviremez. Bu millet ge-
celik faizlerin yüzde 8 bine çıktığı günleri 
unutmaz. Devalüsyon günlerini bu millet 
unutmaz. Devlet yönetimini mafya ile bir 
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araya getiren fotoğrafları bu millet unut-
maz. Milli sembollerimizin arkasında 
millete tuzak kuranları, çeteleri, mafyayı 
bu millet unutmaz ve affetmez. 17 ağus-
tos acısını yaşayanlar kimin Sakarya’yı, 
Gölcük’ü, Bolu’yu, Düzce’yi imar ve inşa 
ettiğini unutmaz. Bu millete faul yapanla-
ra 22 Temmuz’da kırmızı kartı gösterecek 
misiniz? Millete çalım atmaya kalkanla-
rın kalesine hiç unutamayacakları o golü 
atacak mısınız? 

22 Temmuz’da siz ne diyorsanız o olacak. 
Siz hangi istikameti gösterirseniz Türkiye 
o istikamete yönelecek. Ben sizlere güve-
niyorum, siz felaket tellallarına itibar et-
mezsiniz, Türkiye’yi yeniden maceralara 
sürüklemezsiniz. Şimdi: Karar senin. Bir 
tek oyunu zayi etme. Vur mührünü Tür-
kiye aşkına. Durmak yok, aşkla heyecanla 
yola devam! Bu yol, senin yolun. Bu yol, 
milletin yolu…
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Sevgili Ankaralılar, başkentimizin güzel in-
sanları… Sizleri en kalbi muhabbetlerimle 
selamlıyorum. Ankara’nın dört köşesinden 
Altındağ’dan, Çankaya’dan, Etimesgut’tan, 
Gölbaşı’ndan, Keçiören’den, Mamak’tan, 
Sincan’dan ve Yenimahalle’den gelerek 
bu meydanı dolduran herkese sevgile-

rimi, saygılarımı sunuyorum. Buradan 
Akyurt’a, Ayaş’a, Bala’ya, Beypazarı’na, 
Çamlıdere’ye, Çubuk’a, Elmadağ’a, Evren’e, 
Güdül’e, Haymana’ya, Kalecik’e, Kazan’a, 
Kızılcahamam’a, Nallıhan’a, Polatlı’ya ve 
Şereflikoçhisar’a da selamlarımı gönderi-
yorum. 

AK Parti İl Mitingi

Ankara | 14 Temmuz 2007
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Bu meydanın canlılığı, bu meydanın at-
mosferi, başkentin coşku ve heyecanı, 
inanıyorum ki bütün Türkiye’nin deği-
şim kararlılığının en güzel nişanesidir. 
Göreve geldiğimiz günden bu yana şehir 
şehir, meydan meydan dolaşıyoruz. Yine 
seçim sürecinde de biliyorsunuz mümkün 
olan en geniş programla, diğer partilerin 
dolaştığı il sayısını ikiye, üçe katlayarak 
doğudan batıya, kuzeyden güneye insa-
nımızla kucaklaştık. Şükürler olsun, gitti-
ğimiz her yerde hep aynı havayı teneffüs 
ettik, aynı duyguyu yaşadık, aynı coşkuya 
şahit olduk. Bir kere daha emin olduk ki, 
Türkiye’nin gerçek gündemi değişimdir, 
adalettir kalkınmadır, ileri hedeflerdir. 

İnsanımız artık son birkaç ayda siyasi 
gündeme zoraki sokulan çatışmalarla, 
çekişmelerle, siyasi entrikalarla değil, 
Türkiye’nin geleceğiyle ilgileniyor. Son 
4.5 yılda elde edilen kazanımların nasıl 
korunacağıyla, nasıl geliştirileceğiyle 
ilgileniyor. Halkımız, devlet millet bütün-
leşmesiyle yakalanan hedef lerin, nasıl 
büyütüleceğiyle, çıtanın nasıl yükseltilece-
ğiyle ilgileniyor. İnsanımız artık ne o kriz 
yıllarını, ne o krizli yılların istikrarsızlık 
şampiyonlarını, ne de o kavgaları, o çekiş-
meleri hatırlamak istiyor. 

Bu ülkede yaşayan 70 milyon insan gö-
zünü geleceğe dikmiş, bu ülkeyi artık 
layık olduğu zirvelere taşımanın hesabını 
yapıyor. Geçmişe takılıp kalanlar sadece 
siyasette bir ömür geçirip bir arpa boyu 
yol alamayanlardır. Siyasette bir ömür 
geçirip halkın hissiyatına, halkın yüreğine 
bir adım bile yaklaşamamış olanlardır. 

Onların kimler olduğunu sizler benden 
çok daha iyi biliyorsunuz. 4.5 yıl boyunca 
tek yaptıkları Türkiye’nin dinamizmini 
frenlemeye, toplumun yakaladığı büyük 
sinerjiyi, büyük duygu ve hedef birliğini 
örselemeye çalışmak oldu. Bugün de mey-
danlarda “Bizim sayemizde Cumhurbaş-
kanı seçilemedi” diye hiç sıkılmadan hava 
atabiliyorlar. Hem Meclis’ten kaçıyor, milli 
iradeye sırtlarını dönüyorlar hem “AK Par-
ti Cumhurbaşkanını seçemedi” diyorlar. 
Siz milli iradeye taş koyarsanız, siz Meclis’i 
boykot ederseniz, siz halkın size yüklediği 
emaneti sırtınızdan atarsanız, siz siste-
mi kilitlemeyi marifet sanırsanız bunun 
sorumluluğu hükümetin midir? Demok-
rasinin tekerine çomak sokmayı, millet 
iradesinden kaçmayı, Meclis’in en hayati 
oturumlarından firar etmeyi kendilerine 
icraat bellemişler. 

Peki ben de buradan soruyorum; kırk yıl-
dır sizin sayenizde bu ülkede bir hayırlı iş 
olmuş mudur? Türkiye’ye hiç hayrınız do-
kunmuş mudur? Şu da benim eserim diye-
ceğiniz bir eseriniz var mı? Millet sizi da-
ima kavgalarla, daima istikrarsızlıklarla, 
daima hizipçilikle mi hatırlayacak? Evet, 
hizipçilikle… Bu millete bir hayırlı eser, bir 
hayırlı iz, bir hayırlı hatıra da bırakmaya-
cak mısınız? Sürekli “hayır” diyerek, “yok” 
diyerek, “olmaz” diyerek, “seçtirmem” 
diyerek Türkiye’nin hayrına bir iş yapıla-
bilir mi, sadece takoz olarak, engel olarak 
siyaset yapılabilir mi? Artık halka tepeden 
bakmaktan, Türkiye’ye ve dünyaya at göz-
lüğüyle bakmaktan vazgeçin, halkın arası-
na karışın, halkın hissiyatına ortak olun. 
Siz gerçi halkı bir tehlike kaynağı olarak 
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görüyorsunuz, halkın seçimlerini, halkın 
tercihlerini, halkın iradesini bir tehdit 
olarak algılıyorsunuz, dolayısıyla fildişi 
kulenizden inip halkın arasına karışmaya 
da korkuyorsunuz. Korkmayın, eğer sami-
miyseniz korkmayın, bu halk kendine en 
ufak bir hizmeti olan siyasetçiyi asla unut-
maz, her zaman bağrına basar. Rahmetli 
Özal’ı nasıl bağrına bastıysa, Rahmetli 
Menderes’i nasıl bağrına bastıysa sizi de 
basar. 

Siyasi ömründe tek hayırlı eseri bulun-
mayan bir siyasetçi olmaktan Allah’a 
sığınırım. Siyasi ömründe tek hayırlı bir 
duruşu, tek olumlu bir bakışı olmayan 
siyasetçilerden de Allah’a sığınırım. Eğer 
bu ülkeye bir hayrınız dokunmamışsa onu 
da samimiyetle itiraf edin, bu halk yüce 
gönüllülük gösterir ve sizi affeder. Ancak 
bilesiniz bu halk siyaseti nalıncı keseri gibi 
hep kendine yontanı da gözünden tanır, 
asla unutmaz. 

4.5 yıldır Türkiye’de AK Parti hükümeti 
görev yapıyor. Derler ki, iktidar olan parti 
halk nezdinde mutlaka yıpranır. Biz bu 4.5 
yılın her gününü bu halkın içinde, bu mil-
letin içinde, ait olduğumuz yerde geçirdik. 
Bugün yine görüyorsunuz meydanlarda-
yız, bu milletle iç içeyiz, gönül gönüleyiz. 
Biz bir tek gün bu millete hizmetten gayrı 
bir şey düşünmedik ki bugün bu milletin 
içinde olmaktan endişemiz olsun. Bizim 
gönlümüzde millet sevgisinden, Türkiye 
sevdasından başka bir şey yok ki, bu mey-
danlardan kaçalım, bu milletten kaçalım. 
Muhalefetteyken eriyen partilerden, son 
beş yıllık muhalefet döneminde bir proje 

üretmeyen, bir fikir ortaya koymayan, der-
sine çalışmayan, milletin duygu dünyasını 
paylaşmayan siyasetçilerden Türkiye ne 
kazanabilir? Onun için 81 vilayette bütün 
meydanlar “AK Parti” diyor. Onun için de-
mokratik istikrara devam, hizmete devam 
diyor milletimiz. 

Bizim evveliyatımızda bu milletin sırtına 
yüklenmiş krizler, sıkıntılar, dağ gibi borç-
lar, suistimaller yok ki, bu ülkenin insanla-
rından kaçalım. Bu millet sırça köşklerde 
yaşayanları, düşünce üretemediği için 
slogan üretenleri iyi biliyor. Bu millet bu 
siyaseti kendi menfaati için, kendi salta-
natı için yapan mutlu azınlıkları gayet 
iyi biliyor. Bu millet, halkı tehdit olarak 
görenleri, ömürlerini belli tekerlemelerle 
geçirenleri tasfiye etmesini de çok iyi bi-
liyor. 3 Kasım’da büyük bir tasfiye yaptı 
ve Türkiye’nin önünü açtı bu millet. 22 
Temmuz’da Türkiye’yi kalan ağırlıkların-
dan da kurtaracak. Evet, Türkiye’yi bütün 
ağırlıklarından kurtaracak mısınız? De-
mokrasiyi yüreklerine sindiremeyenlerin 
pabucunu dama atacak mısınız? O Meclis 
kaçkınlarının biletini kesecek misiniz? 
Devletimizi milletten, Cumhuriyetimizi 
cumhurdan, millet iradesinin en büyük 
tecelligahı olan meclisi halktan esirgeyen-
lere, kapıları tutanlara hak ettikleri bir 
millet dersi verecek misiniz? İrade sizin, 
mühür sizin, karar sizin… Kararınız hayır-
lı olsun… 

Aziz kardeşlerim… 

Bu milletin gelişme hızına yetişemeyen-
leri, Türkiye’nin hızını kesmek isteyenleri 
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artık geride bırakmak zorundayız. Geçmi-
şin boş tartışmalarını, vehim senaryolarını 
bugünün huzurlu ve istikrarlı Türkiye’sine 
yamamak isteyenleri geride bırakmak zo-
rundayız. Türkiye’yi yıllarını kaybettirmiş 
kifayetsiz siyaset anlayışlarını artık rafa 
kaldırmak zorundayız. 70 milyon aynı 
umutla, aynı heyecanla, aynı coşkuyla 
geleceğe bakmak, o aydınlık yarınlara 
koşmak zorundayız. Devletimizin de, Cum-
huriyetimizin de, demokrasimizin de, mil-
letimizin de bekası hepimizin aynı bakma-
sına bağlıdır. Bu ülkenin hiçbir kazanımı 
diğer kazanımlarından eksiltmez. Türkiye 
Cumhuriyeti büyük bir devlettir. Türk mil-
leti özgüven sorunu olmayan bir millettir. 
Kimse, bu milletin özgüvenini yaralamaya 
çalışmasın. Kimse ihtilaf alanlarında si-
yaset yapmasın. Kimse bu ülkenin huzur 
ve kardeşlik iklimini yaralamaktan siyasi 
çıkarlar ummasın. Kimse, kendi çıkarları-
nı millete, ülkeye, devlete mal etmesin ve 
herkes maskesiz olarak milletin karşısına 
çıksın. Türkiye’nin kaybedecek ne zamanı, 
ne parası, ne enerjisi var. 

Bakınız, nereden nereye geldik. Bugün 
2002 yılının karanlık manzarasından çok 
uzaktayız. Ancak kazanımlarımızı koru-
mak, hedeflerimizi geliştirmek, bu sağlam 
temel üstünde büyük Türkiye’yi yükselt-
mek zorundayız. Bu millet aynı duyguda 
birleştiğinde, aynı istikamette yürüdüğün-
de, aynı hedeflere yöneldiğinde neleri ba-
şarabileceğini zaten son 4.5 yılda gösterdi. 
Ben bütün samimiyetimle inanıyorum ki, 
birbirimize bağlılığımızı, ülkemize hakim 
olan güven ve istikrar ortamını koruya-
bilirsek, çok kısa bir zaman içinde bütün 
dünya Türkiye’den hayranlıkla sözeder 

hale gelecektir. Bu milletin mayasında bu 
var. Bu toprakların havasında suyunda 
bu var. Gelin, çocuklarımıza krizler değil, 
sıkıntılar değil, umutsuzluklar değil, dört 
başı mamur bir Türkiye bırakalım. Bütün 
vatandaşlarımızın aidiyetiyle gurur duy-
duğu bir Türkiye. Demokrasisini tartışma-
yan, laikliğini tartışmayan, sosyal hukuk 
devleti olmayı tartışmayan güçlü ve büyük 
bir devlet olmak için birliğimizi perçin-
leyelim. Hukuk devleti bütün vatandaş-
ların haklarının güvence altında olduğu, 
herkesin emniyet içinde olduğu devlettir. 
Sosyal Hukuk Devleti vatandaşın devlet 
kapısında eşit muameleye tabi tutulduğu 
ve devletini sahiplendiği devlettir. Gelin, 
milletimizin geçmişinde pek çok örneği 
bulunan o şanlı tarih sayfalarından birini 
hep birlikte yazalım. Gelin, Türkiye’nin 
başkentini dünyanın en aydınlık başkenti 
yapalım. Gelin, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
100. kuruluş yıldönümünü dünyanın 
zirvesindeki ülkelerden biri olarak kutla-
yalım. 

Sevgili Ankaralılar… 

Bakınız, dün bir gün sonrasını göremeyen 
Türkiye, bugün on yıl sonrasına, yirmi 
yıl, otuz yıl sonrasına bakıyor, hedefini, 
planlamasını uzun vadeli yapıyor. Bakınız 
şimdi 2007 yılındayız. 22 Temmuz’da san-
dıktan yeni hükümet çıkacak. İnanıyorum 
ki büyük bir çoğunlukla sandıktan yine 
AK Parti çıkacak, yine değişim çıkacak. Biz 
size daha 2002 yılında 2007 Türkiye’sinin 
nasıl bir ülke olacağını, hangi hedefleri 
kovalayacağımızı anlatmıştık. Şükürler 
olsun size ne dediysek bugün gerçekleşti. 
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Hükümet olarak 2002 yılında beş yıllık 
hedeflerimizi nasıl açık açık ortaya koy-
duysak, bugün de 2013 yılının hedeflerini 
aynı netlikle ifade ediyoruz. Neden 2013? 
Çünkü AK Parti hükümetiyle Türkiye beş 
yıllık iktidarla, görev süresinin sonuna ka-
dar görevinin başında olan iktidarla tanış-
tı. Biz 2013 yılının hedeflerini tek tek orta-
ya koyunca bazıları bize gülüyor. 2002’de 
de gülüyorlardı, sonra mahcup oldular. 
Çünkü o siyasi zihniyetin bırakın 2013 
yılını, burnunun ucunu görmesi mümkün 
değil! Hiçbir dönemde onların hesabı 
yapılmış, sağlaması yapılmış geleceğe dö-
nük planları, programları, ileri hedefleri 
olmadı. Onların dönemlerinde Türkiye 
hiç ileri gitmedi ki, hiç ilerlemedi ki, böyle 
bir plana ihtiyaç duyulsun. Bunlar siyaseti 
kırk yıldır cak’la cek’le götürdüler, halen 
de aynı kafayla gidiyorlar. 

Sevgili vatandaşlarım… 

Onları  kendi  hallerine bırakıp,  biz 
Türkiye’nin 2013 hedef lerine bakalım. 
Nedir o hedefler? Bir kere bütün kurumla-
rıyla işleyen bir demokrasi, tartışılmaz bir 
adalet güvencesi, huzur ve istikrar. Bunlar 
sadece bugünün değil, yarınlarımızın da 
olmazsa olmazlarıdır. Başka ne var? Kişi 
başına milli gelir 10 bin dolara çıkacak. 
Gayrı safi milli hasılamız 800 milyar do-
lara yükselecek. Seksenli yıllarda bir yılda 
yapılan ihracatı bugün bir haftada yapıyo-
ruz. Son bir yıllık ihracatımız 96 milyar 
doları buldu. Yeni hedefimiz ihracatı 200 
milyar dolar seviyesine çıkarmak. İşsiz 
sayımız artık artmıyor, azalıyor. Hüküme-
timiz döneminde 2.4 milyon insanımız iş 
sahibi oldu, ekmek sahibi oldu. Hedefimiz 

işsizliği bir sosyal yara olmaktan çıkar-
mak, genç nüfusumuzu ekonomimize 
kazandırmak. 280 bin konut yaptık, bunu 
500 bin konuta tamamlayacağız. 4.5 yılda 
6 bin 800 kilometre duble yol yaptık, hede-
fimiz 15 bin kilometre duble yol…

Eğitimde standartları yükselteceğiz, sınıf-
ları 30 kişiyle sınırlandıracağız. Okullaş-
ma oranını yüzde 100’e çıkaracağız. Sosyal 
güvenlik reformunu hayata geçireceğiz. 
Her doğan sigortalı doğacak, güvencesi 
olmayanın güvencesi devlet olacak. Her ile 
üniversite kuracağız. Tarım sektörümüzü, 
çiftçimizi, köylümüzü yeniden milletin 
efendisi haline getireceğiz. 4.5 yılda bütün 
göstergeleri dibe vurmuş bir ekonomiyi 
ayağa kaldırdık. Bunu hep birlikte yaptık, 
sizlerle yaptık, milletimizle yaptık. 

Bu 4.5 yıl boyunca ekonomimizin sökükle-
rini dikerken yine en büyük yardımcımız 
sizler oldunuz. Bu ülkenin memuru oldu, 
işçisi oldu, esnafı oldu, sanayicisi oldu, 
çiftçisi oldu, evin direği babalarımız oldu, 
ocağı tüttüren analarımız, bacılarımız 
oldu. Bu kürsüden sizlere şu sözü veriyo-
rum; önümüzdeki beş yıllık dönemde bi-
rinci hedefimiz sizlerin artık biraz rahata 
ermenizi, biraz gün yüzü görmenizi temin 
etmek olacaktır. Sizlerin fedakarlıklarınız-
la, gayretlerinizle buralara geldik. Elimiz-
den geldiği kadar yükünüzü hafifletmek, 
ihtiyaçlarınızı gidermek için çalıştık 
çabaladık. İmkanlarımızı sonuna kadar 
zorladık. Bugün memurumuz da, işçimiz 
de, esnafımız da, çiftçimiz de işverenimiz 
de 2002 yılıyla karşılaştırılamayacak bir 
durumdadır. Ama bizim gönlümüzden ge-
çen bundan çok daha fazlası. Sizlerin yüz-
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leriniz şöyle güneş gibi, ay gibi aydınlansın 
istiyoruz. Gönüllerinizi bahar şenlikleri 
kaplasın istiyoruz. Ocaklarınız bereketle, 
mutlulukla tütsün istiyoruz. İşte herşey-
den çok bunun için durmak yola devam 
diyoruz. Sizlere çok daha mutlu, çok daha 
müreffeh bir hayatın sözünü veriyoruz. 

Türkiye bütün engebeleri aşmış, bu ay-
dınlık günlerin kapısına dayanmıştır. O 
kapıdan hep birlikte geçelim, diyoruz. 
Başkaları değil, size bu sözleri biz veriyo-
ruz. Alnımız ak, başımız dik, sözünün eri 
bir hükümet olarak bu sözleri veriyoruz. 
Dünün sözlerini nasıl tuttuysak, bugünün 
sözlerini de öylece tutacağız, diyoruz. 
Çok daha güçlü bir biçimde yeniden tek 
başına iktidara geliyoruz. Bu tekerlek 
bu tümsekte kalmayacak ve demokratik 
istikrar süreklilik kazanacak. Büyük bir 
güven içindeyiz. Milletvekillerimize, parti 
teşkilatımıza her zaman hatırlattığım bir 
husus var. Büyüklük duygusuna kapılma-
yacağız. Başarılarımız başımızı asla dön-
dürmeyecek. İnanıyorum ki, bu seçimde 
tek bir oyunuzu zayi etmeyeceksiniz. Boşa 
gidecek her oy milletimizin huzurundan 
mutluluğundan bir şeyler eksiltecektir. 

Burada şunu özellikle belirtiyorum: Bü-
tün vatandaşlarımın demokratik sürecin 
işleyişine mutlaka katılmalarını, sandığa 
mutlaka gitmelerini, iradelerini mutlaka 
sandığa yansıtmalarını istiyorum. Sakın 
ha, nasıl olsa AK Parti tek başına iktidara 
gelecek ve rakipsiz şampiyon olacak diye 
bir tek vatandaşım sandığa gitmekten im-
tina etmesin. İşlerin daha hızlı yürümesi, 
engellerin daha hızlı ortadan kalkması 

için tek başına iktidar kadar Meclis aritma-
tiği de önem taşıyor. 

Bunu özellikle belirtiyorum. Çünkü 22 
Temmuz’un Türkiye için eşsiz bir de-
mokrasi şöleni olmasını istiyoruz. Sizler, 
3 Kasım’da Türkiye’nin önünü açtınız. 3 
Kasım’da milletin ayağına dolanan zincir-
leri kırdınız. Türkiye’de yönetime güven 
getirdiniz, istikrar getirdiniz, demokrasi 
getirdiniz, adalet getirdiniz, hakkaniyet 
getirdiniz. AK Parti’yi iktidara getirerek 
Türkiye’nin itibarına itibar, gücüne güç 
kattınız. Şimdi gücünüzü ikiye katlama-
lısınız. Şimdi, hangi haddini bilmez bu 
ülkenin itibarına gölge düşürdüğümüzü 
söyleyebilir? Şimdi, kim bu bereketli 
toprakların onuruna yeterince sahip çık-
madığımızı söyleyebilir. Dün, bu memle-
keti soyup soğana çevirenler mi? Dün, bir 
gecede ülkeyi yoksullaştıranlar mı? Dün, 
bakanlar kurulunu bile üç ayda toplaya-
mayanlar mı? Dün, bütün Türk milletini 
döviz kuyruklarına yönlendirenler mi? 

Devalüasyon üstüne devalüasyon ilan 
edenler, Türk parasını pula çevirenler, 
Amerika’dan bakan ithal edenler mi, siya-
setin itibarını, devletin itibarını, milletin 
itibarını, kendilerine oy verenlerin itiba-
rını yerlerde süründürenler mi şimdi AK 
Parti’ye dil uzatıyor. Onlar mı vatanperver 
oluyor? Onlar mı milliyetperver oluyor 
şimdi? Meclisi boykot edenler mi milletin 
rızasını alacak? Milli egemenlik hakkını 
millet kullanamaz, cumhurun, yani halkın 
kendisi de Cumhurbaşkanını seçemez, 
cumhurun, yani halkın, yani sizin seçil-
miş temsilcileri de seçemez, uzlaşmaya 
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da yokuz, Meclise de gelmeyiz… diyenler 
mi sizin hakkınızı temsil edecek? Hayır… 
Cumhurbaşkanı da sizin istediğiniz ola-
cak, Başbakan da sizin istediğiniz olacak, 
Meclis Başkanı da sizin istediğiniz ola-
cak… 22 Temmuz’da boylarının ölçülerini 
alacaklar. 22 Temmuz’da “Durmak Yok… 
Yola devam” diyeceksiniz. Çünkü o gün 
mühür sizin. Çünkü o gün karar sizin. Çün-
kü o gün vicdan sizin. 

Sevgili başkentliler, değerli Ankaralılar…

İşte eserlerimiz Ankara’nın her yerinde 
yükseliyor. Ankara’da 4 yılda 26 bin konut 
yaptık, bir o kadar daha yapacağız. Esen-
boğa Havaalanı’nı ve protokol yolunu pırıl 
pırıl yaptık, yabancı misafirlerimizden 
övgü üstüne övgü alıyoruz. Ankara’nın her 
tarafına, buna ilçe yollarımız da dahildir, 
çağdaş yollar, kavşaklar geçitler yaptık. 
Ankara’ya yemyeşil parklar, çevre dü-
zenlemeleri yaptık. Ankara’yı Türkiye’ye 
yakışan başkent yaptık. Biz bu milletin 
Türk siyasetine yeniden inanmasını, gü-
venmesini sağladık. Bu millete verdiğimiz 
her sözde durduk. Ne aldatan olduk ne 
aldanan olduk. Milletimizin başını önüne 
eğdirmedik. Devletimizin itibarına gölge 
düşürmedik. Bize taş atanlara, bize çamur 
atanlara gül attık. Türkiye’nin bütün mey-
danlarında Yunus’un diliyle dedik ki: 

Ben gelmedim kavga için

Benim işim sevgi için

Dostun evi gönüllerdir

Gönüller yapmaya geldim.

Evet, bu aşkla, bu heyecanla Türkiye’yi 
baştan başa dolaştık. Bu aşk ve heyecan 
sayesindedir ki, Türkiye Cumhuriyeti 
haritasının her yerinde AK Parti Bayrağı 
Türk Bayrağı ile birlikte dalgalanıyor. 
Türkiye’nin tüm illerinde varlık göstere-
meyen, Türkiye’nin tüm ilçelerinde tutu-
namayan partiler nasıl birlik beraberliği 
sağlayabilirler? AK Parti Türkiye’de birlik 
ve beraberliğin güvencesidir. AK Parti 
Türkiye’de kardeşlik ve dayanışmanın 
sembolüdür. AK Parti Türkiye’de bütün-
lük ve kaynaşmanın teminatıdır. Bu çok 
büyük bir kazanımdır. Bütün eserlerimiz 
Cumhuriyetimizin, demokrasimizin, mil-
letimizin kazanımlarıdır. 

Biz diyoruz ki, devlet milletle birlikte güç-
lenecek. Biz diyoruz ki, siyasetin meşrui-
yet kaynağı sadece ama sadece millettir. Ve 
milletin dediği olacak. Millet kimi hangi 
mevkide görmek istiyorsa o orada olacak. 
Kimse milli egemenlik hakkını milletten 
esirgeyemez. Kimse adaleti, demokrasiyi, 
hukuk devletini, evrensel kriterleri keyfi-
ne göre yorumlayamaz. Kimse, bu milletin 
kaya gibi sağlam iradesini, ipotek altına, 
rehin altına alamaz. Biz bu milletin huzu-
runa açık kimliğimizle, açık alınlarımızla 
çıktık. Biz, bu millete yalan söylemedik, 
bu milletin hayalleriyle oynamadık, tu-
tamayacağımız sözleri vermedik. Balon 
uçuranlar gibi, anahtar vadenler gibi se-
çim meydanlarını “atışın serbest” olduğu 
yerler haline getirmedik. Yalanın fiyatını 1 
YTL’ye indirmedik. Milletin kalbine kin ve 
nefret tohumları atmadık. 
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Biliyoruz ki, kin ve nefret tohumları bu 
topraklarda yetişmez. Bu milletin kıblesi 
birdir, bayrağı birdir, vatanı birdir, istiklal 
marşı birdir. Bu millet şerefle kazandığı 
istiklalini şerefle koruyacaktır. Bu millet 
siyasetini ucuz gündemlere teslim etme-
yecektir. İstikrar devam edecek, güven 
devam edecek, AK parti ile Türkiye’nin 
büyümesi, kalkınması devam edecektir. 

Sevgili kardeşlerim…

Şimdi bir beş yıl için daha sizden oy is-
tiyoruz. Oy istemek vatandaşın rızasını 
istemektir. Emanetinize sadakatle bağlı 
kalacağımıza söz veriyoruz. İstikrarın 
devamı için, değişimin devamı için, büyü-
menin devamı için, kalkınmanın devamı 
için, daha büyük hedefler için, daha güzel 
yarınlar için mührü AK Parti’ye basın, 
diyoruz. Oylarınızla, tercihlerinizle, kara-
rınızla bu ülkenin bahtını ağartın diyoruz. 

4.5 yıl önce bize inandınız, bize güven-
diniz. 4.5 yıl boyunca bize emeğinizle, 
gayretinizle, ürettiklerinizle, fikirlerinizle, 
hayır dualarınızla destek oldunuz. Şimdi 
bir kere daha ak yarınlara doğru bizimle 
yürümeye hazır mısınız? Bize inanıyor 
musunuz? Bize güveniyor musunuz? Dev-
letimizin itibarını yükseltmek için, Cum-
huriyetimizin en büyük kazanımı olan 
demokrasinin milletimizi hakkıyla temsili 
için… Güven ikliminin devamı için, ülke-
mizin bütün dünyadaki saygınlığı için, 
milletimizin bahtının aydınlanması için… 
AK Parti’yle yola devam diyor musunuz? 
Allah Türkiye’yi sizin gönülleriniz kadar 
aydınlık etsin. Allah bu ülkenin ufkunu, 

bahtını, yolunu açık etsin. Her birinize tek 
tek sevgilerimi, muhabbetlerimi sunuyor, 
Türkiye’ye, Ankara’ya hayırlı bir seçim di-
liyorum.
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Sevgili Kocaelililer, aziz kardeşlerim… 
Sizlere en kalbi muhabbetlerimi sunuyo-
rum. Buradan Saraybahçe’deki, Bekirpa-
şa’daki, Acısu’daki, Akmeşe’deki, Alikah-
ya’daki, Arslanbey’deki, Bahçecik’teki 
Hikmetiye’deki, Eşme’deki, Karşıyaka’da-
ki kardeşlerimi de selamlıyorum. Yine 
Köseköy’deki, Kullan’daki, Kuruçeşme’de-

ki, Maşukiye’deki, Sarımeşe’deki, Suadi-
ye’deki, Uzunçiftlik’teki, Uzuntarla’daki, 
Yeniköy’deki ve Yuvacık’taki bütün va-
tandaşlarıma da selamlarımı, sevgilerimi 
gönderiyorum. 

Kocaeli bugün yine her zamanki gibi 
coşku dolu, sevgi dolu, heyecan dolu… 

AK Parti İl Mitingi

Kocaeli | 15 Temmuz 2007
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Milletimizin aydınlık yarınlara yaptığı 
yolculuğun çok önemli bir kavşağına doğ-
ru adım adım yaklaşıyoruz. 22 Temmuz 
günü inşallah milletimiz değişim irade-
sini bir kere daha güçlü biçimde ortaya 
koyacak. Türkiye’ye güvenmeyenler, mil-
letimize inanmayanlar, millet iradesini 
hafife alanlar bir kere daha mahcup ola-
caklar. Sandıktan ne çıkacak? Türkiye’nin 
tek gerçeğinin değişim olduğu çıkacak. 
Güven çıkacak, istikrar çıkacak, adalet 
çıkacak, kalkınma çıkacak, “Yeter karar 
milletindir” iradesi çıkacak… Milletimi-
zin hür iradesiyle ortaya koyduğu deği-
şim kararını içlerine sindiremeyenler, 
boylarının ölçüsünü alacaklar. Demok-
rasinin gereklerini hazmedemeyenler 
Türkiye’nin kararlılığı karşısında bir kere 
daha mağlup olacaklar. Millet ne derse 
o olacak! Millet kimi seçerse iktidara o 
gelecek! Bizim de zaten bundan başka bir 
muradımız yok. Çünkü biz milletimize 
güveniyoruz, çünkü biz halka inanıyoruz, 
çünkü biz milli iradeye saygı duyuyoruz. 
Milli iradeye tahammül edemeyenler, 
milletin değerlerini, tercihlerini küçüm-
seyenler milletin iradesinin ne olduğunu 
sandıkta görecekler. 

Aziz kardeşlerim… 

Biz milletin verdiği karardan korkanlar-
dan değiliz. Asla bu milletin rotasından 
çıkmadık, asla bu milletin istikametinden 
başka bir istikametimiz olmadı. Mille-
tin oyunu, milletin seçtiğini tartışmaya 
açanlarla, TBMM’den çıkan aritmetik 
sonuçların bu ülkeyi tehdit edebileceği-
ne inanan zihniyetlerle asla aynı çizgide 

buluşmadık. Onlar sık sık aynı çizgide 
buluşuyorlar. Meclis’in çalışmasına taş 
koymakta, demokrasiye gölge düşürmek-
te, sivil siyaseti zayıflatmakta ittifak ede-
biliyorlar. Bu milletin vekalet verdiği mil-
letvekilleri Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
Cumhurbaşkanı seçemesin diye Meclis’i 
terk edebiliyorlar. Bu konuda hepsi aynı 
çizgide, hepsi aynı zihniyette. Demokratik 
bir duruş sergilemekte, milletin emaneti-
ni onurla taşımakta zorlanıyorlar. 

Zoraki demokrat olunmuyor… Demokrat 
olmak için önce milli iradeye saygı duy-
mak gerekiyor, demokrat olmak için önce 
halka güvenmek, halkın tercihlerine say-
gı duymak gerekiyor. Halktan korkanlar, 
halkı küçümseyenler, halkı tehdit olarak 
görenler demokrat olamazlar. Cumhura 
saygı duymadan cumhuriyetçi olunmaz. 
Halka saygı duymadan halkçı olunmaz. 
Milletin değerlerine sahip çıkmadan mil-
liyetçi olunmaz. Bunlar tatlı su demokrat-
ları, bunlar iyi gün demokratları… 

Görüyorsunuz şimdiden koalisyon hesabı 
yapıyorlar. Sizler koalisyon hükümet-
lerinin bu ülkeye neler kaybettirdiğini 
çok iyi biliyorsunuz. Bu millet koalisyon 
kavgalarından çektiğini başka hiçbir şey-
den çekmedi. Birbiriyle kavga etmekten 
memleket meselelerine vakti kalmayan o 
koailsyon hükümetlerini unuttunuz mu? 
Türkiye’yi bir gecede iki kat yoksul, iki 
kat borçlu hale getiren o kabus hükümet-
lerini unuttunuz mu? Bakanlar Kurulu’nu 
bile toplayamayan bir hükümet ülkeye 
nasıl hizmet eder? Bu ülkede çok partili 
hayatın başladığı 1946 yılından 2002 



195

Yeni Türkiye Vizyonu | Durmak Yok, Yola Devam-1

yılına kadar tam 45 hükümet kurulmuş. 
Bu hükümetlerin ortalama ömrü ne ka-
dar biliyor musunuz? Sadece 17 ay. İki 
sene bile değil, 17 ay. Bu kadar zamanda 
bir hükümet ülkesine nasıl hizmet eder? 
Nasıl hizmet eder hep beraber gördük. Bu 
ülkeyi uçurumun kıyısına getirdiler. Düş-
meye ramak kalmıştı ki millet duruma 
el koydu. O karanlık koalisyon günlerin-
den aklınızda kalan hayırlı bir iş var mı? 
Akıllarda kalan tek şey, kriz, yoksulluk, 
yolsuzluk, yasaklar…

Bu, sağ-sol koalisyon ortaklarının başar-
dıkları tek şey krizi sürekli hale getirmek-
tir. O gün hükümette olanlar bugün çıkıp 
da şu işi yaptık, şu hayırlı hizmete vesile 
olduk diyebiliyorlar mı? Diyemezler, çün-
kü bu ülkede çakılı bir çivileri, dikili bir 
ağaçları yok. Türkiye’nin derdine dert, 
sıkıntısına sıkıntı katmaktan başka bir 
şey yapmayan, ülke felakete giderken 
seyirci olmaktan, beceriksizlikleriyle ül-
keyi felakete sürüklemekten başka bir şey 
yapmayan zihniyetlere millet 3 Kasım’da 
“Yeter söz milletindir” dedi. Milletimizin 
büyük teveccühüyle AK Parti tek başına 
iktidara geldi ve değişim başladı. Bu deği-
şimin Türkiye’yi aydınlık yarınlarına ta-
şımak için tek çare olduğu kısa zamanda 
anlaşıldı. Milletimizle el ele gönül gönüle 
vererek bozulanı düzelttik, duranı çalış-
tırdık, işlemeyeni değiştirdik. O karanlık 
günlerden bugünlere geldik, çok daha gü-
zel günlerin hayalini kurmaya başladık. 
Ekonomi düze çıktı, borçlar azaldı, enflas-
yon indi, Hazine de yeniden para birikti 
ya, o karanlık Türkiye’nin mimarları yine 
sahneye çıktılar. 

Bunlar iyi gün dostudur, aman ha bunlara 
güvenmeyin. Millet pişirsin biz yiyelim 
diye kıyıda bekliyorlar. Yıllar yılı öyle 
olmadı mı? Bu millet çalıştı, üretti, bu 
beyzadeler o paraları alıp çarçur etti. Bu 
millet fedakarca sıkıntıları göğüsledi, bu 
beyefendiler milletin parasını ona buna 
peşkeş çektiler. Bu milletten zorunlu 
tasarruf diye topladıkları paraların bile 
üstüne yattılar, onları da gelip biz ödedik, 
bu ayıbı da ortadan kaldırdık. Bunlar 
Türkiye’nin geçmiş hükümetlerinin he-
pimizi üzen, hepimize acı veren acziyet 
manzaralarıdır. 

Sevgili Kocaelili kardeşlerim…

Bu büyük ülke, bu cefakar millet asla 
bunlara layık değildir. Millete hizmeti, 
Türkiye’ye hizmeti samimiyetle düşünen, 
siyaseti Türkiye için yapan bir yönetim-
le Türkiye’nin kısa zamanda nereden 
nereye geldiğinin ispatı geçen 4.5 yıllık 
zamandır. AK Parti siyaseti millet hissi-
yatından, milletin beklentilerinden, mil-
letin değişim taleplerinden doğmuştur. 
Son birkaç ayda hepimiz bir kere daha 
gördük ki, AK Parti milletin partisi olmak 
konusunda da tek başınadır. Cumhurbaş-
kanlığı seçimi sırasında el birliğiyle, daha 
doğrusu el çabukluğu marifetiyle cum-
huru devre dışı bırakmak istediler. AK 
Parti, duvarlarında “Hakimiyet kayıtsız 
şartsız milletindir” yazan o yüce Meclis 
çatısı altında milletin oyunu tek başına 
savunmak zorunda kaldı. Milletin oyunu, 
milletin iradesini, milletin hissiyatını, de-
mokrasiyi, adaleti, bu ülkenin değerlerini 
ve evrensel değerleri savunmak bizim asli 
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görevimizdir. Bundan onur duyarız, şeref 
duyarız, mutluluk duyarız. 

Bizi üzen işi siyaset yapmak olanların 
siyasete gölge düşürmek, demokrasiyi 
arızaya uğratmak ve Meclis’in itibarını 
zedelemek pahasına bizleri bu yolda yal-
nız bırakmalarıdır. Bu hazin tablonun 
mimarlarını bu millet unutmayacaktır. 
Demokrasiye, halkın temsiline, millet ira-
desine sırtını dönenleri tarih de affetme-
yecektir. Aktörleri değişse de Türkiye’nin 
bu kayıp yıllarının altında hep bu menfa-
atçi, hep bu kavgacı zihniyet vardır. Bir 
ikilem içine düştükleri zaman daima ken-
di küçük menfaatlerini seçtiler. Biri kriz 
ustası, biri kavga ustası… Siyasi ömürleri 
varolanı bozmakla, yapılmaya çalışanı 
engellemekle geçti. Nerede hayırlı bir iş 
varsa, bu zihniyet karşısındadır. Nerede 
milletin yararına bir hizmet varsa bu 
zihniyet engeldir. Hiç bu milletin yanın-
da durmazlar. Bir vasıf ları daha vardır, 
kendilerini bu ülkenin sahibi sanırlar. 
Ne zaman milletin sesi Ankara’da yankı-
lanmaya başlasa, ne zaman cumhurun 
iradesi Türkiye’nin yönetiminde söz sahi-
bi olmaya başlasa bunlar akıl dışı iddia-
larla ortaya çıkarlar. Onlar için gerekirse 
iki kere iki dört etmez. Onlar için 244, 
357’den büyük. Onlar için 330, 357’den 
büyük. Onlar için mutlu azınlıklar bu mil-
letten büyüktür. Onlar için demokrasinin 
yara alması, hukukun yara alması, milli 
iradenin yara alması, toplumsal huzurun 
yara alması önemli değildir. 22 Temmuz 
onlar için denizin bittiği gün olacaktır. 22 
Temmuz cumhurun Cumhuriyeti sahip 
çıktığı gün olacaktır. 

Aziz kardeşlerim… 

B e n  i n a n ı y o r u m  k i  2 2  T e m m u z 
Türkiye’nin son 4.5 yılda yaptığı büyük 
atılımın, büyük değişimin ilk etabının 
sona erdiği ve millet kararıyla ikinci eta-
ba geçildiği gün olacaktır. Ve ben yine 
inanıyorum ki, inşallah bu ikinci etap 
Türkiye için birincisinden daha büyük, 
daha parlak, daha ileri bir sayfa olacaktır. 
İnşallah başlattığımız işi tamama erdire-
ceğiz. Beraber yürüdük bu yollarda, yine 
beraber yürüyeceğiz. Türkiye son 4.5 yıl-
da her alanda büyük bir atılım yaşıyor. Bu 
başarının sahibi millettir, 70 milyon in-
sandır. Hükümet olarak attığımız her adı-
mı milletimizin desteğiyle attık. Türkiye 
bu sinerjiyle buralara geldi, bu enerjiyle 
buralara geldi. Türkiye tam 21 dönemdir 
üst üste büyüyor. İşte milletin sesine, mil-
letin beklentilerine, milletin hayallerine 
yabancı olmayan bir hükümetin farkı bu. 
1999–2002 yılları arasında sadece yüzde 
0.3 oranında büyüyen Türkiye ekonomisi, 
AK Parti iktidarı döneminde ortalama 
yüzde 7.3 oranında büyümüştür. Aradaki 
fark ne? Tam yüzde 7. İşte bu fark, mil-
let farkıdır. Millet iktidarının farkıdır. 
O fark, küçülmeye alıştırılan Türkiye’yi 
kendine yakışan dinamizme kavuşturdu. 
O fark, “dizginlenemez” denen enflasyonu 
35 yıl sonra tek haneli rakamlara geriletti. 
Kişi başına düşen milli geliri iki katına çı-
kardı. Her zaman söylüyoruz, Türkiye’nin 
geçmişte yaşadığı sıkıntıların asıl sebebi 
kötü yönetimdir, halka yabancı yönetim-
dir. Türkiye AK Parti’yle doğru hükümeti 
buldu, doğru yönetimi buldu. AK Parti’yle 
millet iktidar oldu. 
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Sevgili Kocaelililer… 

Huzur ve istikrar içinde, birbirimize 
kenetlenerek, birbirimizle bütünleşerek 
4.5 yılda çok şeyler başardık. İnşallah 
22 Temmuz’dan sonra yine aynı birlik 
beraberlik içinde yola devam edeceğiz. 
İnşallah bu yolculuk Türkiye’yi dünyanın 
zirvelerine taşıyıncaya kadar sürecek. 
İnşallah bu yolculuk kişi başına milli geri-
miz 10 bin doları aşıncaya kadar sürecek. 
Bütün insanlarımızın yüzleri gülünceye, 
gönülleri aydınlanıncaya kadar sürecek. 
İnşallah bu yolculuk bütün şehirlerimi-
zin imarı tamamlanıncaya kadar sürecek. 
İstikrarımızı koruyarak, istikametimizi 
koruyarak, ama daha da önemlisi birbiri-
mize bağlılığımızı, ülkemize bağlılığımızı 
koruyarak bugün geldiğimiz noktadan 
çok daha iyi yerlere geleceğiz. Bütün şe-
hirlerimiz, bütün insanlarımız çağı yaka-
layacak. 

Daha çok yapacak işimiz olduğunun 
farkındayız. Türkiye için daha çok ya-
pacak işimiz var. Kocaeli için daha çok 
yapacaklarımız var. Şu dünyalar güzeli 
SEKAPark’ı yapmadık mı? Hani herşeye 
tersinden bakan beyefendiler ne dediler? 
SEKA kapanacak, bütün işçiler sokağa 
atılacak dediler. Ne yaptık, hepsini bele-
diye bünyesine aldık, kimseyi de sokağa 
atmadık. Başka ne dediler? SEKA arazisi 
birilerine peşkeş çekilecek, dediler. Biz 
ne yaptık bu araziye Kocaeli halkının ge-
zeceği, dinleneceği, eğleneceği muazzam 
bir park yaptık, içinde herşeyi var. Onlara 
bakarsanız bu Kocaeli’ye hizmet bir suç. 
Bu Kocaeli’ye eser kazandırmak, tesis ka-

zandırmak, güzellik kazandırmak bir suç. 
Söyleyin Allah aşkına kötü mü yaptık? 
Biz bu Kocaeli’nin hakkını vermedik mi? 
Kocaeli’nin çehresini değiştirmedik mi? 

22 Temmuz’da siz ne diyorsanız o olacak. 
Siz hangi istikameti gösterirseniz Türkiye 
o istikamete yönelecek. Ben sizlere güve-
niyorum, siz felaket tellallarına itibar et-
mezsiniz, Türkiye’yi yeniden maceralara 
sürüklemezsiniz. Şimdi: Karar senin. Bir 
tek oyunu zayi etme. Vur mührünü Tür-
kiye aşkına. Durmak yok, aşkla heyecanla 
yola devam. Bu yol senin yolun. Bu yol 
milletin yolu…
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Aziz İstanbullular, aziz İstanbul… Sizi en 
kalbi duygularımla selamlıyorum. 

Size olan aşkımızın, sevdamızın büyük-
lüğünü biliyorsunuz ey aziz İstanbullu-
lar, sana olan sevdamızın büyüklüğünü 
biliyorsun ey aziz İstanbul. Sen üç kıtaya 

adalet götüren muhteşem ecdadımızın 
bize bıraktığı en büyük yadigarsın. Sen, 
cihan devletinin sultanı Fatih’in şehrisin. 
Sen, dünyanın baş mimarı büyük Sinan’ın 
şehrisin. Sen, iki büyük kıtanın düğüm 
noktası, sen içinden deniz akan şehir, sen, 
Müslüman-Türk medeniyetinin kalp mer-

AK Parti İl Mitingi

İstanbul | 15 Temmuz 2007
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kezisin. Sana hizmet etmek, seni dünyada 
yıldızı en parlak şehir haline getirmek 
bizim boynumuzun borcudur. Biz, bu 
uzun ince siyaset yoluna, bu hizmet ve aşk 
yolculuğuna, buradan, İstanbul’dan başla-
dık. Bir gün olsun, bir an olsun İstanbul’a 
sırtımızı dönmedik. 

Biliyoruz ki, İstanbul Türkiye’nin her köşe-
sidir, her bölgesidir, her şehridir. İstanbul, 
İç Anadolu’dur, Akdeniz’dir, Karadeniz’dir, 
Ege’dir, Trakya’dır, Marmara’dır. Biliyoruz 
ki, İstanbul mutlu olursa Türkiye mutlu 
olur. Biliyoruz ki, İstanbul ayağa kalkarsa 
Türkiye ayağa kalkar. İşte bu muhteşem 
meydanda yüreklerini birleştiren 1 milyo-
nu aşkın insan sadece İstanbul için değil, 
sadece kendisi için değil, Türkiye için 
buradadır. Türkiye’nin istiklali için bura-
dayız, Türkiye’nin istikbali için buradayız. 

Bu meydandan bütün Türkiye’ye taşan 
coşku, gönlü Türkiye’de olan, gönlü bu-
rada olan 70 milyon insanımızı temsil 
ediyor. Adalar’dan Avcılara, Bağcılar’dan 
B eyo ğ l u’ n a ,  Ça t a l c a’ d a n  Pe n d i k ’ e , 
Eyüp’ten Fatih’e, Üsküdar’dan Bakırköy’e, 
Ümraniye’den Silivri’ye kadar bütün 
İstanbullular Türkiye’nin özetini tem-
sil ediyor. Bu meydandan taşan irade 
Türk milletinin güçlü iradesini yansı-
tıyor. Bahçelievler’den Bayrampaşa’ya, 
Beşiktaş’tan Beykoz’a, Büyükçekmece’den 
Kü ç ü kç e k m e c e’ ye ,  Em i n ö n ü’ n d e n , 
Esenler’e, Gaziosmanpaşa’dan Güngören’e, 
Kadıköy’den Maltepe’ye, Sarıyer ’den 
Kartal’a, Sultanbeyli’den Tuzla’ya, Şişli’den 
Şile’ye, Zeytinburnu’na kadar bütün İstan-
bullular milli iradeyi temsil ediyor. 

Biliyorum ki, Almanya’dan, Fransa’dan, 
Av u s t u r y a ’ d a n ,  B e l ç i k a ’ d a n ,  Ku -
zey Kıbrıs  Türk Cumhuriyeti ’nden , 
Türkmenistan’dan ,  Kazakistan’dan , 
A z e rb eyc a n’ d a n  t a  Av u s t u ra lya’ ya 
Melbourne’a Sydney’e kadar yeryüzü 
coğrafyasına dağılan milyonlarca Türk 
vatandaşımızın kalbi de bizimle birlikte-
dir, buradadır. Gurbet diyarlarında kalbi 
Türkiye aşkıyla çarpan, Türkiye’deki de-
ğişim heyecanını adım adım takip eden 
vatandaşlarımızı, kardeşlerimizi buradan 
sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Hepinizin 
selamlarını, sevgilerini iletiyorum, sizleri 
yürekten tebrik ediyorum. 

Görüyorum ki; 22 Temmuz seçimleri için 
kararınızı vermişsiniz. AK Parti ile devam 
kararınız hayırlı olsun. İstikrara devam… 
Adalete devam… Merhamete devam… 
Kalkınmaya devam… Büyümeye devam… 
Kardeşliğe devam… Hizmete devam… Hak 
ve hakkaniyete devam… Demokrasiye de-
vam… Vatandaşımızın başını dik tutmaya 
devam… Türkiye Cumhuriyeti devletinin 
itibarını yükseltemeye devam… Durmak 
Yok… Yola devam… Teşekkür ediyorum…
Binlerce, milyonlarca teşekkür ediyorum. 
Milletim adına, ülkem adına, 70 milyon 
vatandaşım adına teşekkür ediyorum… 
81 vilayette yaşayan 70 milyon kardeşim 
adına teşekkür ediyorum. 

Kardeşlerim…

Bu milletin arzusu tektir, bu milletin özle-
mi tektir, bu milletin rüyası tektir. O arzu, 
adalettir, o özlem kalkınmadır, o rüya em-
niyet ve güven içinde sonsuza kadar bir ve 
beraber olmaktır. Bu milletin, bu ülkenin 
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ruhunda nifak tohumları yeşermez. Ayrı-
lık tohumları ekenler ektiklerini biçerler. 
Onlar bu milletin gönlünde taht kuramaz-
lar. 70 milyonun hepsine söyleyecek sözü 
olmayanlar, 81 vilayetimizde konuşama-
yanlar marjinal kalmaya mahkumdur. 
Onlar mirasyedidir. Atatürk’ün mirasını, 
Menderes’in mirasını, Özal’ın mirasını 
yağmalamışlardır. Kemiklerini sızlatmış-
lardır. İşte 22 Temmuz bütün mirasyedi-
leri tasfiye tarihi olmalıdır. 22 Temmuz 
marjinalleri, nifakı siyaset zannedenleri 
tasfiye tarihi olmalıdır. Müfteriler siyaset-
ten tasfiye edilmeli ki, Türkiye’nin ufku 
daha çok aydınlansın. Hiçbir provokasyon, 
hiçbir iftira milletimizin bu büyük yürü-
yüşünü, bu büyük demokrasi koşusunu 
durduramayacaktır. Gündemden düşmüş, 
tedavülden kalkmış sloganlarla akıl çelme-
ye çalışıyorlar. 

70 yıl ömür tüketip, 40 yıl siyaset yapıp bir 
tane ortaya eser ortaya koymamak müm-
kün mü? Mirasyedi olmasaydın Cumhuri-
yeti cumhurdan esirgemezdin. Mirasyedi 
olmasaydın Cumhuriyet Halk Partisi’ni bu 
hallere getirmezdin. Sosyal demokratım 
diyorsun sosyal hukuk devletine bir tane 
katkın yok, toplumla bir bağın yok, bir ir-
tibatın yok. Çağdaşım diyorsun, AB yoluna 
döşediğin bir tek taş yok. Taş üstüne taş 
koymak yerine tek bildiğin her işe taş koy-
mak. Adalet terazine taş koymak, demok-
rasiye taş koymak, hukuk devletine taş 
koymak, sivil siyasete taş koymak, birlik ve 
beraberlik ortamına taş koymak…

Bakınız, seçim atmosferinde balonlar uçu-
ruyorlar. Ben daha iyi balon uçururum, 
diye birbirlerinden alıp aynı balonları 

uçuruyorlar. Seçim zamanı “atış serbest” 
zannediyorlar. Milletin hafızasını küçüm-
süyorlar. Yalanı işportaya düşürdüler, 1 
YTL’ye satıyorlar. Bir kısmı Türkiye’yi 
1970’li yıllara çağırıyor. O, kardeşin kar-
deşe düşman kılındığı acı dolu yıllara. Bir 
kısmı Türkiye’yi 1990’lı yıllara çağırıyor. 
O kayıp yıllara. O siyasetin, bürokrasinin 
mafya ile aynı fotoğraf karesine, aynı 
mersedese girdiği yıllara. Bir kısmı da 
Türkiye’yi 1940’lara çağırıyor. Karne yıl-
larına, kıtlık yıllarına, yokluk yıllarına. 
Ekonomi önemli değil, ülkenin uluslarara-
sı itibarı önemli değil, Türkiye’nin bütün 
ilçeleriyle, bütün köyleriyle kalkınması 
önemli değil diyorlar. Korku salarak, mille-
ti tehlike göstererek, huzur ve barış iklimi-
ni sabote ederek eski gündemleri yeniden 
getirmek istiyorlar. Bu siyaset tarzının 
miadı doldu, bu siyasi zihniyet müruru 
zamana uğradı, bu siyasetsizlik siyaseti 
geçmişte kaldı. 

Değerli kardeşlerim…

Türkiye’nin bütün meydanları, bütün 
şehirleri hınca hınç “AK Parti” diyor. 
Çünkü milletimiz adalet ve kalkınmanın 
diğerlerinden farkını gördü. Tek başına 
iktidarın Türkiye’yi bir iktidar döneminde 
iki misli büyüttüğünü gördü. İstikrarın, 
güvenin ne anlama geldiğini, ülkeye neler 
kazandırdığını bu millet gördü. Bu yüz-
den Türkiye’nin her köşesinde yalnızca 
AK Parti var. Çünkü AK Parti milletimizin 
üslubunu aynen siyasete yansıtıyor. AK 
Parti zümre siyaseti, mezhep siyaseti, hizip 
siyaseti, bölge siyaseti, dar kadro siyaseti 
yapmıyor. AK Parti bu millete güveniyor. 
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Milletin taleplerine ve özlemlerine kendi-
ni adıyor ve milletimizin öz değerleriyle, 
milletimizin kimliğiyle doğrudan bir 
irtibat kuruyor. Büyük milletimizi ayağa 
kaldıracak yol bu yoldur. 

Ayrılıkçı yollar, kavgacı yollar, hizipçi siya-
set yolları bu ülkenin yolu olamaz. O balon 
uçurtma siyasetinin devri geçti. İki anah-
tar vaat edenleri çok gördük. Akıbetlerini 
de gördük. O ne veriyorsa ben iki mislini 
veriyorum, diyenleri gördük. Artık, Türki-
ye o günlerin Türkiyesi değil. Şimdi karar 
milletimizindir. Türkiye istikrar istiyor, 
ilerlemek istiyor, adalet istiyor, kalkınma 
istiyor. O Türkiye’yi krizlere sürükleyen 
koalisyonlar dönemi bitti. O iradesiz si-
yaset biçimi 3 Kasım’da tasfiye oldu, 22 
Temmuz’da bütün kalıntılarını tasfiye 
etmelisiniz. Bu tasfiyeyi millet yapacak. 
Bu tasfiyeyi yapacak mısınız? Değişimi sü-
rekli, demokrasiyi sürekli, istikrar içinde 
büyümeyi sürekli hale getirecek misiniz? 
Türkiye, geriye doğru hiçbir adım atma-
yacak, diyoruz. Siz de aynı kararlılıkta 
mısınız? 

Aziz İstanbullular…

AK Parti iktidarıyla Türkiye bütün alanlar-
da Cumhuriyet tarihinin rekorlarını kırdı. 
Milletimiz kaybettiği özgüvene yeniden 
kavuştu. Milletin Meclisi milli iradeyi 4.5 
yıl boyunca onurla, şerefle temsil etti. Milli 
iradenin sabote edildiği Cumhurbaşkanlı-
ğı seçimine kadar Türkiye bütün dünyanın 
dikkatini çeken bir istikrar ülkesi oldu. 
Dünyanın sessiz devrim diyerek imrendi-
ği, örnek aldığı, örnek gösterdiği demok-

ratikleşme ve kalkınma süreci Türkiye’ye 
sınıf atlattı. Çünkü milletin hukukunu 
herşeyin üzerinde tuttuk. Türkiye’nin her 
şehrinde yüzümüz ak, alnımız ak. Herşeyi 
milletimizin bahtı ak olsun diye yaptık. 

Bugün, Başbakan olarak, AK Parti Genel 
Başkanı olarak sadece ben değil, sizler, 
her AK Partili kardeşim Türkiye’nin her 
köyünde, her ilçesinde, her beldesinde, 
her şehrinde eserlerimizi görebilirsiniz. 
Çünkü AK Parti iktidarı İSKİ skandalla-
rına, Susurluk skandallarına, İmar Bank 
skandallarına izin vermez. Çünkü AK 
Parti iktidarında kimse kimseye anayasa 
fırlatmaz ve bir gecede Türkiye yüzde 50 
varlığını kaybetmez. Kayıtdışı yönetimi 
de, kayıtdışı siyaseti de, kayıtdışı ekono-
miyi de bitirmek için düğmeye bastık, 
Türkiye’yi ayak bağlarından temizledik. 
Karanlık odalardan beslenen çeteleri de, 
mafyaları da, menfaat şebekelerini de bir-
bir temizledik. Kendini milletin üstünde 
gören, kendini hukukun üstünde gören, 
kendini demokratik yönetimin üstünde 
görenler, kendini imtiyazlı, dokunulmaz, 
engellenemez görenler AK Parti iktidarıyla 
silinip gittiler. 

Başından beri söyledik, biz karanlık oda-
lara izin vermeyiz, biz hukuksuzluğa geçit 
vermeyiz, biz demokrasiye gölge düşürt-
meyiz, biz sivil siyaseti gözden düşürtme-
yiz. Demokrasi açığı oluşturmak isteyen-
lere, hukuk açığı oluşturmak isteyenlere 
AK Parti iktidarında geçit yok. Herkes, de-
mokratik, laik, sosyal hukuk devleti anlayı-
şını içine sindirecek. Herkes milli iradeye, 
halkın tercihlerine, demokratik normlara, 
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evrensel değerlere saygı göstermesini bile-
cek. Kimse imtiyaz beklemeyecek, kimse 
kayırma beklemeyecek, kimse hukuksuz-
luktan medet ummayacak, kimse demok-
rasi dışı yöntemlere tevessül etmeyecek. 
Herkes bilmeli ki, AK Parti Türkiye’de de-
mokrasinin de, laikliğin de, sosyal hukuk 
devletinin de teminatıdır. 

Değerli kardeşlerim…

Dikkat edin şimdi, biz diyoruz ki, milli geli-
ri 180 milyar dolardan 400 milyar doların 
üzerine çıkardık. Önümüzdeki dönem 800 
milyar dolara çıkaracağız. Biz diyoruz ki, 
kişi başına düşen milli geliri 2 bin 500 
dolardan 5 bin 500 dolara çıkardık. Önü-
müzdeki iktidar döneminde, önümüzdeki 
istikrar döneminde 10 bin dolara çıkara-
cağız. Biz diyoruz ki, Türkiye’yi Cumhuri-
yetimizin 100. yılında bütün özlemlerine 
kavuşturacağız. Biz diyoruz ki, Türkiye’nin 
40 bin köyünü KÖYDES mucizesiyle ihya 
ettik, bir yıl içinde yolu suyu olmayan 
köy kalmayacak. Biz diyoruz ki, 280 bin 
konut yaptık, kentsel dönüşüm projele-
riyle şehirlerimizi şehir haline getirdik. 
Önümüzdeki dönem bu konut sayısını 500 
bine çıkaracağız. Evi olmayan her vatan-
daşımız ev sahibi oluncaya kadar devletin 
imkanlarını milletimizin hizmetine suna-
cağız. Belediyelerimiz merkezi hükümetle 
birlikte Türkiye’yi mamur ediyor, daha çok 
mamur edeceğiz diyoruz. Peki, onlar ne 
diyor? Ne yaptıklarını anlatabiliyorlar, ne 
yapacaklarını… Ne geçmişten övünecek-
leri bir örnek verebiliyorlar, ne gelecekten 
ümit uyandıracak bir projeden bahsede-
biliyorlar. Bir ülkede muhalefet bu kadar 

mı işbilmez olur, bir ülkede muhalefet bu 
kadar mı beceriksiz olur, bir ülkede mu-
halefet bu kadar mı tembel olur? Bütün 
dünyada iktidar partileri erir, Türkiye’de 
tam tersi AK Parti iktidardayken oyunu ar-
tırıyor, bunlar muhalefetteyken geçen se-
çimdeki oylarında tutunmaya çalışıyorlar. 

Muhalefetteyken erimek bunlara mah-
sus. Şu İstanbul’da taş üstüne taş koy-
muşlar mı? İstanbul’un Avrupa Kültür 
Başkenti ilan edilmesi mi yanlış diyorlar? 
İstanbul’un kongre turizminin merkezi 
olması mı yanlış diyorlar? MARMARAY 
Projesi mi yanlış olmuş? İstanbul ile An-
kara arasının 3 saate inmesi mi yanlış 
diyorlar? İstanbul Bursa arasının 75 daki-
kaya inmesi mi yanlış diyorlar? Niye kendi 
iktidarlarıyla ilgili ağızlarını bıçak açmı-
yor. Niye biz şunu yaptık, şunu yapacağız 
diyemiyorlar? Çünkü onların döneminden 
milletin hafızasında kalan tek şey; kriz, 
yoksulluk, yolsuzluk, yasaklar… Koalisyon 
hayali kuruyorlarmış. Milletin şahitlik 
yapmayacağı nikahlar kıyacaklarmış, bera-
ber yaşayacaklarmış. Unuttuk mu zanne-
diyorlar? Bu millet o koalisyon günlerini 
unuttu mu zannediyorlar. 60 yılda 46 tane 
hükümet kurulmuş. İstikrarsızlığa mah-
kum etmişler Türkiye’yi. Milletin iradesini 
rehin almışlar, ipotek koymuşlar. Sağ-sol 
kamplaşmalarını çatışmaya, nifaka, ihtila-
fa, mafyaya dönüştürmüşler. Önce hesabı-
nı versinler bu kayıp yılların. 

O kayıp yıllar bir daha gelmeyecek. Türki-
ye geriye doğru tek bir adım atmayacak. 
Kimse milletin hafızasına saygısızlık et-
mesin. Dün koalisyon ortağı olanlar bir 
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gün sonra birbirinin yüzüne bakamaz 
hale gelmedi mi? Türkiye’yi o girdaptan, 
o karanlık tünelden biz çıkarmadık mı? 
Tek haneli enflasyon bizim iktidarımızdan 
önce hayal edilebilir miydi? Hukuk devleti 
için sessiz devrimleri biz yaptık. Bir tek 
kuruş zam yapmadan bu milletin evini, 
işyerini 4 yıl 8 ay boyunca biz aydınlattık. 
Milletle kavgalı olanlar bunları yapamaz. 
Yüreğinde aşk ve heyecan olmayanlar bun-
ları yapamaz. Herkesin yüreği ferah olsun. 
Yarın bu günden de daha aydınlık olacak… 
Demokrasi açığı oluşturmak istediler, 
mahcup oldular. Rejim tartışması açtılar 
mahcup oldular. Meclisten kaçtılar, ama 
millete yakalandılar. Halka güvenmedikle-
rini alenen ilan ettiler. 

Vaktiyle açıkça sermaye düşmanlığı ya-
parlardı, devrimcilikten dem vururlardı, 
sosyal demokrat olduklarını söylerlerdi. 
Her yeniliğe karşıydılar. Boğaz Köprüsü’ne 
de karşı çıktılar. Hala aynı yerdeler. Baykal 
diyor ki, ben 40 sene önce ne dediysem 
oradayım. Bundan daha büyük bir ayıp 
olabilir mi? Hiç mi ileri doğru bir adım 
atmadın? Hiç mi bir şey öğrenmedin? Kırk 
yıl siyaset yapıp aynı ezberi tekrarlar mı 
insan? Bu anlayışla CHP’yi yönetebilirsin 
ama Türkiye’yi yönetemezsin. Hizipçi, 
kutuplaştırıcı, tahammülsüz anlayışın-
la CHP’yi yönetebilirsin ama Türkiye’yi 
yönetemezsin. Bu mudur 6 ok felsefesi? 
Bu mudur ulusalcılık, ilericilik? CHP’nin 
mirasını tükete tükete bitirdin. Üzerine 
bir tek şey koyamadın. Ulusalcılık içe ka-
panmak değil, milliyetçilik Türkiye’yi dün-
yadan koparmak, efelenmek, dayılanmak 
değil. Diplomasi kaba kuvvet değil diplo-

matik akıldır. Türkiye bu çıkmaz sokaktan 
binbir güçlükle kurtuldu. Bir daha oraya 
dönüş olmayacak. 

Sevgili İstanbullular…

Türkiye küçük düşünemez. Bir Cihan im-
paratorluğunun hatırası var yüreklerimiz-
de. Biz, bir kavim, bir kabile, bir aşiret, bir 
hizip, bir mezhep, bir zümre siyaseti yapa-
mayız. Biz karamsarlığa, umutsuzluğa tes-
lim olamayız. Büyük düşünmeye mecbur 
kılınmış bir milletin evlatlarıyız. Biz sağ 
sol ayrımı tanımıyoruz. Biz 70 milyonuz. 
Bu ülkenin sahipleriyiz. 1940’a, 1970’e, 
1990’a geri dönmeyiz biz. Marjinal siyaset 
dillerine teslim olmuyoruz, olmayacağız. 
Tek milletiz, tek devletiz, bir tek tarihimiz 
var, bir tek bayrağımız var ve o bayrakta 
hepimizin ulvi şehadet kanı var. Bunun 
için Tek Devlet, Tek Bayrak, Tek Vatan, 
Tek Bayrak, diyoruz. 
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Sevgili Tekirdağlılar, Trakya’nın güzel in-
sanları… Sizlerin en kalbi duygularımla se-
lamlıyorum. Bu güzel günde, Türkiye’nin 
geleceği için büyük öneme sahip bu 
seçim sürecinde sizlerin aranızda olmak-
tan, sizlerle kucaklaşmaktan mutluyum, 
heyecanlıyım. Bu meydandan sizlerin 

aracılığınızla Çerkezköy’deki, Çorlu’daki, 
Hayrabolu’daki, Malkara’daki, Marmara 
Ereğlisi’ndeki, Muratlı’daki, Saray’daki, 
Şarköy’deki, Mahalleler’deki, Köyler’deki 
kardeşlerime de selamlarımı, sevgilerimi 
gönderiyorum. 

AK Parti İl Mitingi

Tekirdağ | 16 Temmuz 2007
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Son 4.5 yılda sizlerle el ele gönül gönüle 
vererek büyük başarılara, çok hayırlı hiz-
metlere imza attık. Bu başarı önce mille-
timizindir, sonra milletimizin hissiyatını, 
milletimizin değişim iradesini yegane 
rotası telakki etmiş olan hükümetimi-
zindir. Şükürler olsun 3 Kasım 2002’de 
milletimizden aldığımız emaneti bihakkın 
taşıyarak Türkiye’yi içine düştüğü derin 
girdaptan çıkardık ve bugünlere getirdik. 
Bugün, Türkiye’nin gelecekteki istikame-
tini belirlemesi bakımından son derece 
önemli olan tarih bir seçim gününe doğru 
gün gün ilerliyoruz. Milletine verdiği söz-
leri yerine getirmiş, Türkiye’yi krizler şart-
larından alıp düzlüğe çıkarmış bir iktidar 
olarak, alnımız ak, başımız dik yine sizle-
rin huzurundayız. Aklıselim sahibi herkes 
şu gerçeği kabul ediyor, ifade ediyor: 

Türkiye, son beş yıla yakın zaman içinde 
ekonomiden yönetime, sağlıktan eğitime, 
tarımdan sanayiye, dış politikadan ticarete 
her alanda çok büyük işler başarmıştır. 
Dünya gerçekleştirdiğimiz bu büyük atı-
lımın adını “sessiz devrim” koymuştur. 
Yabancı ülkelerde yaşayan insanlarımız 
da bu değişimin dünyadaki yankılarına 
birinci elden şahit oluyorlar. Göreve geldi-
ğimiz ilk günden bu yana bu ülkeyi adım 
adım dolaşıyoruz. En az gittiğimiz şehrimi-
ze iki kere gittik. Tekirdağ’a bu sekizinci 
gelişim. Neden? Çünkü Ankara’da otura-
rak bu ülkenin nabzını tutmak mümkün 
değil. Ankara’dan bakarak Tekirdağ’daki 
kardeşimin derdinden haberdar olmam 
mümkün değil. Ankara’dan bakarak hangi 
şehrimizin ne ihtiyacı var, bunu bilmem 
mümkün değil. 

Bugün Türkiye bir uçtan bir uca şantiye 
halindedir, biten yatırımları açmaya ye-
tişemiyoruz, topluca açıyoruz. Bütün bu 
yatırımları takip etmek lazım, işler yo-
lunda gidiyor mu, bakmak lazım. Türkiye 
Ankara’dan dışarı adımını atmayan, ma-
kam odasından dışarı çıkmayan, vatanda-
şına sağır, ülkesine yabancı yönetimlerden 
çok çekti. 

Bakın geçenlerde İnebolu Limanı’nı açtık, 
temeli tam 125 yıl önce atılmış. Aradan beş 
çeyrek asır geçmiş, 57 hükümet geçmiş, 
dile kolay. Neden bitirilememiş, bu ülke-
nin bu limanı bitirecek insanı mı yokmuş, 
parası mı yokmuş? Hepsi varmış da, sade-
ce bu iradeyi, bu ilgiyi, bu hassasiyeti gös-
terecek hükümeti yokmuş. İşte Türkiye’ye 
hizmeti siyasetinin temeli sayan bir hükü-
met geldi, 125 yılda bitirilemeyen liman 
açılıverdi. İşte Türkiye’nin en büyük soru-
nu, en büyük sıkıntısı bu. 

Türkiye bugün layık olduğu seviyelerde 
değilse, bunun birinci dereceden sorumlu-
su bu ülkeye krizden, sıkıntıdan, istikrar-
sızlıktan başka bir şey vermeyen sorumsuz 
yönetimlerdir. 3 Kasım 2002’de milletimiz 
bu kayıp yılların sorumlularını siyasetten 
önemli ölçüde tasfiye etti. Bunların bir 
kısmı milletin mesajını aldılar, köşelerine 
çekildiler. Ama bir kısmı hala anlamamak-
ta direniyor. Onları iyi biliyorsunuz, bakın 
yine meydanlarda Türkiye’nin gündemini 
eski çekişmelerle, boş tartışmalarla, kavga 
siyasetleriyle işgal etme gayreti içindeler. 
Bunların arasında kırk yıldır Türk siyaseti-
nin içinde olduğu halde, adı söylendiğinde 
bu ülkeye çaktığı tek bir çivi bile hatırlan-



Recep Tayyip ERDOĞAN

206

mayan, sadece krizlerden beslenen siyaset 
eskileri var. Bunların içinde Türkiye’nin 
dünyadaki gücünü, itibarını, etkinliğini, 
pazarını arttırmak için yurtdışına yap-
tığımız gezileri “israf ” olarak nitelendi-
rebilecek kadar vizyonsuz, ufuksuz kriz 
ortakları var. 

Yine bunların içinde kürsülerden atıp 
tutmakla bu ülkenin en önemli, en hassas, 
en karmaşık meselelerinin bir anda çözü-
leceğini sanan safdiller var. Yine bunların 
içinde, bankalarından hortumlanan 9 mil-
yar doları bu milletin sırtına yükleyenler 
var. Babasıyla kardeşi kanundan kaçıyor, 
kendisi sütten çıkmış ak kaşık. Bu ülkeye 
ahlak dersi vermeyi, mazot dağıtmayı bı-
rak, sen önce 9 milyar YTL borcunu öde. 
İmarzedelere bu parayı kim ödedi biliyor 
musunuz? Devlet ödedi, yani sizler öde-
diniz, memurumuz, işçimiz, köylümüz, 
esnafımız ödedi. 9 milyar YTL ile bırakın 
Tekirdağ’ı, Trakya’nın bir tane altyapı ek-
siği kalmazdı. Bu para milletimizden çalın-
mıştır, Türkiye’nin geleceğinden çalınmış-
tır. Hiç utanıp sıkılmadan Türkiye’yi bir de 
uluslararası mahkemelere şikayet ediyor, 
aklınca el konan varlığını geri alacak. Bo-
şuna uğraşıyor, ben bu milletin tek kuru-
şunu ona yedirmem, bunu da böyle bilsin. 
Milletimizin sıkıntılar içinde hayatını 
sürdürmeye çalıştığı günlerde hortumcu-
lar 22 bankayı soyup soğana çevirdiler. 
Türkiye’ye faturası tam 40 milyar dolar. 
Yani bugün IMF’ye olan borcumuzun 5 
katı. Kim ödedi bu parayı, benim cefakar 
vatandaşım ödedi. Kürsüde konuşurken 
mangalda kül bırakmıyor, bu ülkeyi ondan 
çok seven yok. 

Çok açık söylüyorum, bu milletin yalana 
dolana artık karnı tok. Sahte kahraman-
ların 22 Temmuz’da miladı doluyor. Bu 
milletin karşısına çıkanın alnı ak olacak, 
vicdanı pak olacak. Eğer adaletin elinden 
aldığını sen siyasette bir yerlere gelerek 
geri almaya çalışıyorsan, bu millet seni 
damdan düşmüşe çevirir. Bu Tekirdağ 
sana bu cüretinin cevabını verir. 22 
Temmuz’da bu hesabı kapatmaya hazır 
mısınız? Bu millete adeta alay edercesine 
ahlak dersi vermeye kalkanlara unutul-
maz bir millet dersi vermeye hazır mısı-
nız? Bu sahte kahramanlara, “Artık yağma 
devri bitti, başka kapıya!” diyecek misiniz? 
Söyleyin de şu Trakya bir inlesin. Söyleyin 
de şu sağır sultanlar da dinlesin. 

Aziz kardeşlerim… 

Bu ülkede seçim zamanı gelince bu milleti 
kurtaracak kahramanlar bollaşır. Meydan 
meydan dolaşıp sizlere umut tacirliği ya-
panlar bollaşır. Mazotu indirirler, vergileri 
kaldırırlar, sınavları kaldırırlar, kırmızı 
kar yağdırırlar. Sanki siyasete dün girmiş-
ler de bu millet onları hiç tanımıyor. Sayın 
Baykal yarım yüzyıldır siyasetin içinde, 
üç dönem bakanlık yaptı, bu ülkede han-
gi eseri var, hangi hizmeti var? Baykal’ın 
Tekirdağ’a yaptığı bir şey var mı? Gittiğim 
her şehirde soruyorum, daha bu meydan-
lardan bana tek bir “var” cevabı gelmedi. 
İşin garibi, kendisi de çıkıp ben şuraya şu 
eseri yaptım, demiyor, diyemiyor. Çünkü 
yok. 

Sayın Baykal bu milletin belleğindeki 
yerini bir kısmı kendi partisinin içinde 
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olmak üzere çatışmalarla, siyasi kavga-
larla, sıkıntı yıllarıyla, koalisyon uyum-
suzluklarıyla almıştır. Sayın Baykal’ın 
Enerji Bakanlığı’ndan geriye kalan hatıra, 
iş yerlerinde yakıt olmadığı için paltola-
rıyla oturan memur fotoğrafları ve mazot 
karneleri kalmıştır. Sayın Bahçeli’yi de 
bu ülkenin borcunu bir gecede iki katına 
çıkaran, halkımıza büyük sıkıntılar geti-
ren, ülkeyi batağa sürükleyen son krizden 
hatırlıyoruz. Kendisi o dönem hükümette 
Başbakan yardımcısıydı. Hangi hükümet-
te? Hani millet kriz şartlarında çırpınırken 
üç ayda bir Bakanlar Kurulu ya toplanan, 
ya toplanamayan hükümet vardı ya, işte 
o hükümette! Şükürler olsun Türkiye o sı-
kıntılı günleri de, o sıkıntılı yönetimleri de 
aştı. Biz bu Tekirdağ Meydanı’na gelirken 
geçen beş yıla yakın zamanın her gününü, 
her saatini, her anını, bu ülkeye hizmetle 
geçirmiş olmanın gönül rahatlığıyla geli-
yoruz. Allah’ın izniyle görevde olduğumuz 
her günü Türkiye bir önceki günden daha 
ileri bir seviyede kapamıştır. AK Parti’nin 
geçmişinde bu milletin sırtına yüklenmiş 
krizler, darboğazlar, felaketler yok. AK 
Parti’nin geçmişinde bu milletin oyuna, 
bu milletin iradesine yapılmış yanlışlar da 
yok. 

AK Parti’nin hükümet yılları Türkiye’nin 
ak yılları. Bütün göstergeleriyle dibe vur-
muş bir ekonomiyi aldık, milletimizle 
birlikte fedakarca çalışarak Avrupa’nın 6. 
ekonomisi haline getirdik. Bakınız nere-
den nereye? Dün kredi almak için gittiği 
kapılardan geri çevrilen, memuruna öde-
yecek maaşı denkleştiremeyen bir Türkiye 
vardı. Bugün 21 çeyrektir sürekli büyüyen, 

kişi başına milli gelirini ikiye katlayan bir 
Türkiye var. Dün bu ülkenin insanlarına 
artık yüksek enflasyonla yaşamaya alışma-
ları gerektiği söyleniyordu. Bugün 35 yıl 
sonra yeniden tek haneli enflasyonu gör-
menin mutluluğunu yaşıyoruz. Dün sürek-
li borçlanan, bu borçların faizini ödemeye 
bile yetişemeyen bir Türkiye vardı. Bugün 
23.5 milyar dolarlık IMF borcunu 8.5 
milyar dolara kadar eriten, buna karşılık 
görülmemiş bir yatırım seferberliği içine 
giren bir Türkiye var. Merkez Bankası re-
zervleri dün 26 milyar dolar seviyesindey-
di, bugün 66 milyar dolar seviyesinde. Bize 
kadar olan bütün hükümetlerin ulaştığı 
gayrı safi milli hasıla rakamı 182 milyar 
dolardı, biz bunun üstüne yüzde 120 artış-
la 220 milyar dolar daha koyduk. Türkiye 
DSP-MHP-ANAP koalisyonu zamanında 
gecelik faizin yüzde 8 binlere vurduğunu 
gördü. 

Görüyor musunuz, bu milletin çalışıp ça-
balayıp kazandığı paralar nerelere gidiyor? 
Görüyor musunuz, beceriksiz yönetimler 
elinde Türkiye nasıl yoksullaşıyor? Biz gel-
diğimizde faizler yüzde 65 seviyesindeydi, 
yani her 100 liranın 65 lirası faize gidiyor-
du. Ne yaptık, faizleri yüzde 17’ye gerilet-
tik, daha da düşüreceğiz. Türkiye’ye giren 
yabancı sermaye tutarı 1954’ten 2003 yılı-
na kadarki dönem boyunca 1 milyar dolar 
seviyesini aşamadı. Biz geldik hesabı yeni-
den yaptık, 2006 yılında Türkiye’ye gelen 
küresel sermaye 20 milyar doları aştı. Tam 
20 katı. Nasıl oldu bu? Milletinin desteğini 
alan ve adımlarını ülkesi için atan bir hü-
kümetle oldu. Suistimallere, hırsızlıklara, 
hortumlara izin vermeyen, Türkiye’nin 
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kaynaklarını Türkiye için kullanan bir yö-
netim anlayışıyla oldu. 

Bakınız, daha pratik örnekler vereyim: AK 
Parti döneminde esnafımıza sağlanan kre-
dilerde 15 katlık bir artış var. Bizim göreve 
geldiğimizde 153 milyon YTL imiş, şimdi 
2 milyar 362 milyon YTL’ye yükselmiş. 
2002 yılında yalnızca 63 bin 520 esnafı-
mız kredi kullanıyormuş, bugün bu sayı 
257 bin 30’a ulaşmış. Üstelik Halkbank’ın 
esnafa kullandırdığı kredilerin faizi de 
yüzde 47’den yüzde 13’e düşürülmüş. 
Halkbank buna rağmen zarardan kurtulup 
kara geçmiş. Ziraat Bankası da yine kara 
geçmiş. Tarımsal kredi miktarı 228 milyon 
YTL’den, 4.2 milyar YTL’ye çıkmış. Bütün 
sektörler büyümüş, üretim artmış, ihracat 
artmış. 

Bakınız, 1999–2002 yılları arasında sa-
dece yüzde 2.9 büyüyen sanayi sektörü, 
AK Parti iktidarında yüzde 7.8 oranında 
büyümüş. 2002 yılında sanayi sektöründe-
ki istihdam sayısı 3 milyon 954 bin iken, 
2006 yılı sonunda tam 1 milyon 720 bin 
kişi artarak 5 milyon 674 bine ulaşmış. Na-
sıl olmuş bu? Önceliği Türkiye olan, gayesi 
millete hizmet olan bir hükümetle olmuş. 
Yine hükümetimiz döneminde Türkiye 
genelinde 29 Organize Sanayi Bölgesi inşa 
edilmiş, 48 Küçük Sanayi Sitesi yapılmış, 
23 teknopark açılmış. Sadece Tekirdağ’da 
2 bin 395 yeni iş yeri açılmış. Sigortalı çalı-
şan sayısı yüzde 47 artmış… 

Kürsülerde bu millete yalan söyleyenlere, 
Türkiye’nin değişimini inkar edenlere, 
“Türkiye geriye gidiyor” diye bağıranlara 

buradan soruyorum. Bütün bunlar nasıl 
olmuş? Allah aşkına söyleyin bugünün 
Türkiye’si 2002 yılının karanlık Türki-
ye’sine benziyor mu? Bugünün Tekirdağ’ı, 
2002’nin krizlerle sarsılan Tekirdağ’ı ile 
aynı mı? Siz bilin, siz anlayın, siz takdir 
edin, yeter! Milletimizin hayır duası bize 
yeter. Ancak Türkiye’nin değişimi daha 
bitmedi, yolumuz daha uzun. Eğer bu ülke 
son beş yıla yakın zaman içinde AK Parti 
ile geriye gitti diyorsanız bize oy verme-
yin. Ama Türkiye çok mesafe aldı, deği-
şime devam diyorsanız, unutmayın Türk 
siyasetinde değişimin tek adresi AK Parti. 
22 Temmuz’da mührü AK Parti’ye basıp 
durmak yok, yola devam diyecek misiniz? 
Türkiye’nin kalkınmasına, ilerlemesine, 
gelişmesine giden yolda bizimle olacak mı-
sınız? Allah yolumuzu açık etsin.



209

Yeni Türkiye Vizyonu | Durmak Yok, Yola Devam-1

Aziz milletim, aziz Konyalılar… Hepinizi 
sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Sözle-
rime başlarken Akşehir’den Beyşehir’e, 
Kulu’dan Cihanbeyli ’ye,  Bozkır ’dan 
I l g ı n’ a ,  Çu m ra’ d a n  Ka d ı n h a n ı ’ n a , 
E r e ğ l i ’ d e n  H a d ı m’ a ,  S e l ç u k l u ’ d a n 
Seydişehir’e, Yunak’tan Taşkent’e kadar 
selam gönderiyorum. Konya büyük şehir, 

birbirinden güzel, birbirinden bereketli 
merkezleri saymakla bitmez. Hüyük’ten 
Yalıhüyük’e,  Altınekin’den Çeltik’e, 
Akören’den Güneysınır ’a , Ahırlı’dan 
Halkapınar’a, Derebucak’tan Emirgazi’ye, 
Karapınar’dan Sarayönü’ne Karatay’dan 
Meram’a kadar bütün Konyalı kardeşleri-
me en kalbi sevgilerimi, selamlarımı gön-

AK Parti İl Mitingi

Konya | 17 Temmuz 2007
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deriyorum. Aşk ve merhametin kılavuzu 
Mevlana’nın yurdundan, Şemsin şehrin-
den bütün milletimize, bütün yeryüzüne 
sevgiyle, muhabbetle selam olsun. 

Başbakan olarak daha önce 8 kez Konya’ya 
geldim. Allah’a şükür ki, hiçbir gelişimiz-
de eli boş gelmedik ve eli boş dönmedik. 
Beş yıldır katıldığım Şeb-i Arus toplantıla-
rında, Ertuğrul Gazi Söğüt şenliklerinde, 
Malazgirt zaferinin yıldönümü toplantı-
larında nasıl bir çerçeve içinde konuştuy-
sam, binlerce açılışta nasıl bir siyaset çiz-
gisi izlediysem bu gün hepsini özetleyen 
bir konuşma yapacağım. Çünkü Konya 
çok özel bir şehir. Yolumuza ışık tutan 
kutuplar, bize ışığın, aydınlığın, sevginin 
ilhamını veren yıldızlar burada… “Gel, 
gel, gel…” çağrısını yeryüzüne duyuran 
Hazreti Mevlana burada. Konya, aşkın, 
sevginin, merhametin, adaletin, evrensel 
kardeşliğin ana yurdudur. Türkiye’nin 
manevi haritasında çok temel, çok mer-
kezi bir yeri olan Konya modern Türkiye 
Cumhuriyeti’nin de yüz akıdır. Benim 
Başbakan olarak Amerika’dan Çin’e kadar 
bütün uluslararası zeminlerde “Medeni-
yetler ittifakı Mevlana ittifakıdır” diyerek 
adres gösterdiğim şehir Konya’dır. 

Büyük mutluluk duyuyorum, çünkü 
Konya hak ettiği yere geliyor. Bütün dün-
ya Konya’ ya yöneliyor. Beş sene önce 
Konya’ya yıllık 500 bin insan geliyordu, 
şimdi yılda 2.5 milyon insan ziyaret edi-
yor. 22 Temmuz tarihi seçimine 5 kala 
Konya’da yüreklerini bu meydana doldu-
ran yüz binlerin mesajı 81 şehrimizin me-
sajıyla aynıdır. Biz seçim kampanyasına 

Sivas’tan, Erzurum’dan başladık. Bu şe-
hirlerimiz İstiklal Mücadelemizin tutuş-
turulduğu merkezlerdi. Seçim kampan-
yamızın son günlerinde de Türkiye’nin 
tarihi merkezlerine, Türkiye’nin kökleri-
ne doğru yürüyoruz. Perşembe günü Ça-
nakkale ve Bursa’da, Cuma günü Başkent 
Ankara’da, Cumartesi günü İstanbul’da, 
Pazar günü Edirne’de bugün de Konya’da-
yız. Yüz binlerle kucaklaştık, milyonlarla 
bütünleştik. Konya’nın verdiği bu güçlü 
mesajı Allah’a hamd olsun ki bugüne ka-
dar bütün şehirlerimizin meydanlarını 
dolduran milyonlardan aldık. Türkiye’nin 
bütün meydanlarındaki coşkuya, vefaya, 
kadirşinaslığa eşlik ettiğiniz için sizlere 
teşekkür ediyorum. 

Evet, Türkiye’nin kalp ritmi bozulmasın 
diye, demokratik istikrar kesintiye uğ-
ramasın diye muhteşem bir demokrasi 
şölenine hazırlanıyoruz. 22 Temmuz’da 
Türkiye gücünü yeniden toplayacak. 
Daha hızlı koşmak, Türkiye’nin kayıp yıl-
larını daha çok telafi etmek için, daha çok 
ışık için, daha çok aydınlık için o gün bir 
dönüm noktası olacak. 

Sevgili Konyalılar… 

Evet, Türkiye’nin bütün meydanlarının 
verdiği mesaj birdir. Bütün Türkiye’nin 
arzusu, özlemi, rüyası tektir. O arzu, o 
özlem, o rüya şudur: Türkiye çizgisinden, 
istikametinden sakın ayrılmasın. Türkiye, 
adaletten, merhametten sakın ayrılmasın. 
Türkiye güvenden ve istikrardan sakın ay-
rılmasın. Türkiye büyüme yolundan, kal-
kınma yolundan sakın ayrılmasın. Emin 
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olunuz ki, emanetiniz emanetimizdir. 
Hukukunuz hukukumuzdur. Türkiye’nin 
vicdanını kanatanlara, fitne ve fesat to-
humları ekenlere fırsat vermeyeceğiz. 
Türkiye’nin kalbine neşter vurmak iste-
yenler sizin iradenizi aşamayacak. 

Emanetinizi hakkaniyetle temsil edeceği-
mize bir kez daha söz veriyoruz. Ne kadar 
sözümüzün eri olduğumuzu biliyorsu-
nuz. Birinci iktidarımızda Türkiye’yi bir 
kabustan, bir korku tünelinden çıkardık 
ve kalkınma yoluna koyduk. Cumhuri-
yet tarihinin rekorlarını kırdık. 30 yılda 
40 yılda yapılamayanları yaptık. Va-
tandaşa, adalet ve merhamet sahibi bir 
devleti olduğunu hissettirdik. Türkiye 
Cumhuriyeti’ne vatandaş olmanın aidiye-
tini güçlendirdik. 2001 krizinden sonra, 
yani o “kızıl elma koalisyonu” iktidarday-
ken 2 milyon gencimiz, evet tam 2 milyon 
gencimiz Green Kart almak, yurtdışına 
gitmek için başvurmuştu. Güven duy-
gusu yerlerde sürünüyordu. Biz iktidara 
geldik, demokratik istikrarı ekonomik 
istikrar ile birlikte sağladık. Şimdi hiçbir 
proje yarım kalmasın diye yola devam di-
yoruz. Şimdi, milletimizin büyüme talebi, 
kalkınma talebi kesintiye uğramasın diye 
yola devam diyoruz. 

Sevgili Konyalılar…

Göreceksiniz; AK Parti’nin ikinci iktida-
rında çok daha aydınlık, çok daha müref-
feh bir Türkiye olacak. Çünkü muazzam 
bir tecrübeye sahibiz. Kesintisiz aydınlık 
için Durmak Yok Yola Devam, diyoruz. 
İkinci iktidarımızda milletimizin bütün 

özlemlerini gerçekleştireceğiz. Allah’ın 
izniyle, siz aziz milletimizin hayır du-
alarıyla, rızasıyla Türkiye’yi hak ettiği 
adalet ve kalkınma düzeyine taşıyacağız. 
Türkiye’nin nereden nereye geldiğini bi-
len, öğrenen herkes yarın bu ülkeye neler 
kazandıracağımızı çok iyi bilir. 

Türkiye daha çok adaleti, daha çok mer-
hameti, daha çok üretimi, daha çok yatı-
rımı, daha çok kalkınmayı hak etmiş bir 
ülkedir. Yeter ki, Türkiye engellenmesin. 
Yeter ki, gücümüzü dağıtmayalım. Yeter 
ki, bir tek oyumuz boşa gitmesin, bir tek 
oyumuz zayi olmasın. Yeter ki, husumete, 
öfkeye değil birliğe, vahdete, dayanışma-
ya, kardeşliğe yatırım yapalım. İnşallah 
büyüklük duygusuna kapılmadan, bu ha-
yatın faniliğini unutmadan bu görevleri 
şeref le tamamlayacağız. Bugüne kadar 
milletimizi mahcup etmedik, bundan 
sonra da inşallah mahcup etmeyeceğiz. 
Biz, kendi yolumuzu başkalarının iftira-
larına, hakaretlerine göre belirlemedik. 
Türkiye’nin istiklali ve istikbali için yola 
çıktık. 

Bizim siyasetten muradımız milletimize 
hizmettir, Türkiye’ye hizmettir. Bunun 
için “Herşey Türkiye İçin” diyoruz. Ama 
lütfen dikkat buyurun: Türkiye’nin her 
şehrinde “Herşey Türkiye İçin” diyoruz. 
Konya’da ayrı bir ağız, Erzurum’da ayrı 
bir ağız kullanmıyoruz. Cihanbeyli’de, 
Ku l u ’ d a  a y r ı  I l g ı n ’ d a ,  B o z k ı r ’ d a , 
Beyşehir’de ayrı bir dil kullanmıyoruz. 
Orta Anadolu’da ayrı  Karadeniz’de, 
Ege’de ayrı bir dil kullanmıyoruz. Pro-
vokatörlerin diline tenezzül etmiyoruz. 
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Taraftar toplamak için kalplere, toprağa 
nifak tohumları serpenlere zerre kadar 
prim vermiyoruz. Kardeşlik iklimini boz-
mak isteyenlere cevap vermeye bile tenez-
zül etmiyoruz. 

AK Parti’ye vurarak Türkiye’yi zaafa 
düşürmek isteyenler hak ettikleri ceva-
bı milletimizden alacaklar. Biz bu yola 
milletimizle birlikte çıktık. Bu yoldan 
dönmeyeceğiz. Bu yolda kararlılıkla 
yürüyeceğiz. Bu yolda rehberimiz, yol 
göstericimiz, yol arkadaşımız sizsiniz. 
Bu birlikteliğimize halel gelmedikçe, 
Türkiye’yi hiçbir beşeri güç geriye dön-
dürmeye, yolundan çevirmeye muktedir 
olamayacak. Türkiye kimi nerede görmek 
istiyorsa o orada olacak. Müfteriler değil, 
provokatörler değil, adaleti gözetenler, sö-
züne sadık olanlar kazanacak. Siz kazana-
caksınız. Sadece siz. Sizin aranızda nifak 
yeşermez. Siz ayrılıkta azap olduğunu iyi 
bilirsiniz. Sizin kalpleriniz yanlışta ittifak 
etmez. Siz milletsiniz. Siz memleketsiniz. 
Siz Selçuklu’nun emanetini, Osmanlı’nın 
emanetini,  cumhuriyetin emanetini 
omuzlarınızda hissedersiniz. 

Ben gelmedim kavga için

Benim işim sevgi için

Dostun evi gönüllerdir

Gönüller yapmaya geldim

diyen Yunus’un, Mevlana’nın nazarı üze-
rinizdedir. 

Bakınız seçim meydanındayız. Kimin ki-
min ağzıyla konuştuğuna dikkat edin. Se-

çim günü yaklaştıkça üslubunu bozanlar 
esasen millete öfkeleniyorlar. Bütün köp-
rüleri atıyorlar. Oysa siyaset, slogan yarışı 
değildir. Siyaset, duygu sömürüsü değil-
dir. Siyaset meydanındaki rekabet haka-
ret etme hakkını kimseye vermez. Siyaset, 
kalplere öf ke ve kin tohumları ekmek 
değildir. Ak Parti’ye göre siyaset, adalettir, 
hakkaniyettir. Ak Parti’ye göre siyaset, 
milletin hukukunu gözetmektir. Bizim 
için siyasetimiz, hizmetle eş anlamlıdır. 
Bu siyaset meydanında paran kadar değil 
ülkeye hizmetin kadar konuşabilirsin. 
Taş üstüne taş koymadıysan, şu benim 
eserim diyeceğin bir eserin yoksa susmak 
en büyük erdemdir. Bu yüzden, meydan 
meydan slogan atmıyoruz, ip atmıyoruz, 
ova siyaseti yapmıyoruz, medeni insanlar 
olarak şehir siyaseti yapıyoruz, eşkıya di-
line, terör diline teslim olmuyoruz. Öfke 
saçmıyoruz, muhabbet taşıyoruz. Bu ülke 
için kardeşliğin sözcüsü olmak istiyoruz. 
Bu yüzden Başımız dik… Türkiye’nin bü-
tün şehirlerindeyiz. Alnımız ak… 

Türkiye’nin bütün yollarındayız. Bu ülke-
nin her şehrine, her ilçesine, her köyüne 
eserler kazandırdık. Bu ülke için her kim 
taş üstüne taş koyduysa başımızın üze-
rinde yerin var, dedik. Haram lokmaya 
uzananı, imtiyaz isteyeni de affetmedik. 
Bu yolla çok büyük kazanımlar elde ettik. 
Bu kazanımların hepsi demokrasinin ka-
zanımlarıdır, Cumhuriyet’in kazanımları-
dır, milletimizin kazanımlarıdır. 

3 Kasım 2002’de hayal edilemeyenler bu-
gün gerçek oldu. Sessiz devrimler yaptık 
ve ülkemizi ayağa kaldırdık. 4.5 yıl, 21 
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çeyrek üst üste büyüdük. Tek haneli enf-
lasyon hayaldi, 35 yıl sonra gerçek oldu. 
Türk parasından sıfırları atmak hayaldi 
gerçek oldu. Memleketi köşelerinden 
izleyen gazete yazarları büyük iddialara 
giriyorlardı kimse sıfırları atamaz diye. 
Ama ne oldu? Onlar iddiayı kaybetti ve 
biz kazandık. Sıfırcı siyaset kaybetti, AK 
Parti kazandı. 

15 milyona yakın çocuğumuzun ders 
kitaplarını ücretsiz vermek hayal bile 
edilemezdi. Bunu biz gerçekleştirdik. 140 
bin özürlü çocuğumuzun okula kazandı-
rılması, her çocuk için 388 bin YTL’nin 
devletçe ödenmesi hayal bile edilemezdi, 
kimse bunu dile getiremezdi, bunu biz 
yaptık. Bugün 22 bin engelli çocuğumuz 
evinden alınıyor, okula bırakılıyor, okul-
dan alınıyor, evine bırakılıyor. 40 bin köye 
yol ve su götürmek hayaldi bunu KÖY-
DES mucizesiyle biz başardık. Kentsel dö-
nüşüm hayaldi, bunu biz başardık ve 280 
bin konut yaptık. 2002’de 2 bin 598 dolar 
olan kişi başına milli geliri 5 bin 500 do-
lara kadar çıkardık. Türkiye’nin gayri safi 
milli hasılasını yüzde 120 oranında arttır-
dık, 182 milyar dolardan alıp 400 milyar 
doların üzerine çıkarttık. 

İhracatımız 95 milyar dolara ulaştı, bu yıl 
sonu itibariyle inşallah 100 milyar dolar 
rakamını da aşacağız. Eskiden belli vila-
yetlerimizden ihracat yapıyorduk, şimdi 
81 ilimiz de ihracat yapıyor. Bugün Muş 
bile ihracat yapıyor. 2002 yılında Merkez 
Bankası’nda 26 milyar dolarlık bir rezerv 
vardı, bugün bu rakam 65.8 milyar dolar 
seviyesine çıktı. Budur demokratik istik-

rar. Budur ekonomik istikrar… Budur AK 
Parti farkı… 

Sevgili kardeşlerim, siz sevgili Konyalı-
lar…

Kimin ne yaptığını, ne dediğini görüyor-
sunuz. Bugün balon uçuranlar bu milleti 
yeniden ikna odalarına alamayacaklar. 
Mirasyediler bu milletin aklını vicdanını 
rehin alamayacak, bu toprakların adaletle 
özgürleşmesine, bereketle zenginleşmesi-
ne ipotek koyamayacaklar. Yarınki Türki-
ye için siz karar vereceksiniz. AK Parti ile 
devam kararınız hayırlı olsun. İstikrara 
devam… Adalete devam… Kalkınmaya 
devam… Büyümeye devam… Kardeşliğe 
devam… Hizmete devam… Hak ve hakka-
niyete devam… Demokrasiye devam… Va-
tandaşımızın başını dik tutmaya devam… 
Türkiye Cumhuriyeti devletinin itibarını 
yükseltemeye devam… Durmak Yok, Yola 
Devam… Allah yar ve yardımcımız ol-
sun… 22 Temmuz hayırlı olsun!
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Sevgili Kahramanmaraşlılar, aziz kar-
deşlerim… Sizleri en kalbi duygularımla 
selamlıyorum. Yeniden sizlerle olmaktan, 
Kahramanmaraş’ın havasını solumaktan 
büyük bir mutluluk duyuyorum. Sizlerin 
aracılığınızla Afşin’deki, Elbistan’daki, 
Türkoğlu’daki, Andırın’daki, Göksun’daki, 

Çağlayancerit’teki, Ekinözü’ndeki, Nur-
hak’daki ve Pazarcık’taki kardeşlerime de 
selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. 

Kahramanmaraş bizim gönüllerimizde 
yeri ayrı olan bir şehir, milli mücadeledeki 
rolüyle tarihimize şan bırakmış, bunu da 

AK Parti İl Mitingi

Kahramanmaraş | 18 Temmuz 2007
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isminde gururla, şerefle taşıyan bir şehir. 
Sizler farkımızı biliyorsunuz, biz yüzünü 
seçimden seçime gördüklerinizden değiliz, 
biz nutuk çekip, vaatlerde bulunup sonra 
unutanlardan da değiliz. Geldiği zaman 
eli boş gelenlerden de değiliz. 4.5 yılda bu 
benim Kahramanmaraş’a altıncı gelişim. 
Biz, Türkiye’yi Ankara’daki makam oda-
larından görebileceğini, anlayabileceğini 
zannedenlerden de değiliz. Biz karış karış 
bu ülkenin bütün vilayetlerini, ilçesine, 
köyüne kadar dolaşıyoruz. Neden? Çünkü 
biz siyaseti bu ülkeye bu millete hizmet 
için yapıyoruz. Çünkü bizim Türkiye sev-
damız var. En büyük muradımız bütün 
şehirlerimizin mamur, bütün insanları-
mızın mutlu olduğu günleri görmektir. 
İstiyoruz ki Ankara’da, İstanbul’da ne var-
sa, Kahramanmaraş’ta da olsun, Afşin’de, 
Elbistan’da, Nurhak’ta da olsun. Artık bu 
ülkenin neresinde yaşıyor olursa olsun tek 
bir insanımız bile işsiz kalmasın, aşsız kal-
masın, okulsuz kalmasın, hastanesiz kal-
masın. Türkiye bir bütün olarak kalkınsın, 
bir bütün olarak ilerlesin, hiçbir şehrimiz, 
hiçbir insanımız geride kalmasın, mahzun 
olmasın. 

Herşey Türkiye için diyerek yola çıktık, bu-
gün de tek istikametimiz budur. Sizler bi-
zim gönlümüzdekini biliyorsunuz, bizler 
sizin gönlünüzdekini biliyoruz. Biz halk 
deyip halkı bilmeyenlerden, millet deyip 
milletin iradesine ipotek koymaya kalkan-
lardan, Cumhuriyet deyip Cumhuriyet’i 
cumhurdan esirgemeye çalışanlardan 
olmadık, asla da olmayız. Allah bizi bu mil-
letin gönlünden uzağa düşürmesin. 

Bu milleti tanımayanların meydanlarda 
uçurdukları balonları görüyorsunuz. Şim-
di indirimdeler. Yakında tezgahı kapata-
caklar. Seçim meydanı onlar için ucuzluk 
pazarı, işporta pazarı… Yalanın fiyatını 1 
YTL’ye kadar indirdiler. Yanında başka 
palavraları da promosyon olarak veriyor-
lar. Alan yok ama veriyorlar. Geldi Baykal 
burada, Kahramanmaraş’ta: “AK Parti, oy 
için insanlara altın dağıtıyor” dedi. Hiç 
sıkılmadan, bu kadarı da ayıp olur, yaşıma 
başıma yakışmaz, demeden bunu dedi. 30 
yıl sonra ilk kez Kahramanmaraş’a geldi, 
onda da arkamdan ne derler, demeden ya-
lan söyledi. Kuyruklu bir yalan. 

Şimdi soruyorum, sizi tenzih ederim, han-
gi partiye oy verirse versin bütün meydan-
lardaki bütün vatandaşlarımı da tenzih 
ederim. Ama soruyorum: Türkiye’de her-
hangi bir vatandaşımızın oyunu bir çeyrek 
altına satabileceğine ihtimal verir misiniz? 
Türk milletine bu kadar büyük bir hakaret 
olabilir mi? Buralara mı düştün? Bu kadar 
ucuzlatılır mı siyaset? Sayın Baykal, hem 
her meydanda “oy namustur, ırzdır” diye-
ceksin hem de bazı vatandaşlar oylarını 
bir çeyrek altın karşılığı sattı diyeceksin. 
Bu kadar büyük bir hakarete nasıl cesaret 
ettin? Hangi müfteri seni buna inandırdı? 
Yoksa müfteri sen misin? Bundan daha bü-
yük bir ayıp görülmüş müdür? İşte yalanın 
belgesi Kahramanmaraş meydanı. 

Biri de terörün en çok istediği şeyi yapıyor, 
terörsüz cümle kuramıyor, peygamber-
lerden sonra en yüksek makam olduğuna 
inandığımız aziz şehitlerimizin kanı üze-
rinden çok kirli, çok tehlikeli bir siyaset 
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yapıyor. Dışarıda düşman arıyor, içeride 
düşman arıyor, düşmansız cümle kuramı-
yor. 

Bakınız mukaddes “üç aylar ”  geldi . 
Rahmet ikliminin başlangıç günlerinde-
yiz. İnşallah Recep ve Şaban’dan sonra 
Ramazan’a da bayrama da kavuşacağız. 
Bir atasözümüz var. Hikmet dolu bir söz. 
Siyaset meydanını atışın serbest olduğu 
bir alan zanneden Baykal gibi siyasetçile-
rin kulağına küpe olsun diye söylüyorum. 
Demiş ki atalarımız: “Ramazan’da yalan 
söyleyenin bayramda yüzü kara çıkar.” 
Tam öyle olacak. Yüzleri kara çıkacak. Büh-
tan edenlerin, iftira edenlerin, kin tohumu 
ekenlerin yüzü kara çıkacak. Az kaldı, üç 
gün sonra sandıklarda bu millet yalanları-
nı yüzlerine de vuracak. Bizim bu millete 
veremeyecek hesabımız yok. 

4.5 yıl milletin emanetine hakkıyla sahip 
çıkabilmek için gece gündüz çalıştık. Se-
çim meydanlarında bir bir ne yaptığımızı 
anlatıyoruz. Hangi şehre hangi eserleri ka-
zandırdıysak bu eserler milletimizindir di-
yoruz. Senin bir tane, şu da benim eserim, 
ben de Kahramanmaraş’a şunu kazandır-
dım, diyeceğin bir tane eserin yok, şahidin 
yok… 40 yıl siyaset yapmışsın. Hizipçi-
likten kurtulamamışsın. Şimdi bu şehrin 
kahraman insanlarına, yiğit insanlarına, 
bu şehrin meydanını dolduran aziz kar-
deşlerime soruyorum. Geçen bu 4.5 yıldan 
razı mısınız? Bize bir beş yıl daha emaneti 
verecek misiniz? Biz bir aydır Türkiye’nin 
doğusundan batısına, kuzeyinden güne-
yine 50’yi aşkın şehrimizde bu 4.5 yılın 
muhasebesini milletimizle yaptık. Biz za-

ten o 4.5 yılın her gününü de milletimizle 
birlikte, bu ülke için el ele gönül gönüle 
çalışarak geçirdik. Sırça köşklerde oturma-
dık, bu ülkeye fildişi kulelerden bakmadık, 
bu milleti, bu milletin değerlerini, bu mil-
letin seçimlerini asla bir tehdit olarak da 
görmedik. Şimdi de göğsümüzü gererek 
meydanlara çıkıyoruz, bizim meydanlar-
dan kaçmamız için bir sebep yok. Dünyada 
iktidar partisinin meydanlara gönül rahat-
lığıyla çıktığı, muhalefetin meydanlardan 
kaçtığı başka bir ülke, başka bir demokrasi 
var mı Allah aşkına? 

Bunlar kendilerine halkçı derler, halkın 
derdi nedir bilmezler, Cumhuriyetçi der-
ler, cumhur cumhurbaşkanını seçemez 
derler, milliyetçiyiz derler, milletin değer-
lerine hakaret ederler. Aslında hep aynı 
şeyler, Türkiye’nin karanlık yıllarını, kayıp 
yıllarını temsil ediyorlar. Siyasi geçmişle-
rine bakın, onları hep kriz zamanlarında, 
hep sıkıntıların bu milletin canını en çok 
yaktığı dönemlerin fotoğraflarında göre-
ceksiniz. Sayın Baykal bu ülkede üç dönem 
bakanlık yaptı, şehir şehir dolaşıp meydan-
lardan insanımıza soruyorum, “buraya şu 
eseri Baykal yaptı” diyen yok. Bu ülkede 
çakılı bir çivisi, dikili bir ağacı, bir eseri 
yok. 40 yıldır siyasette, peki neyle hatırla-
yacak bu millet kendisini? İşte bu mazot 
karneleriyle, yakıt olmadığı için mesaile-
rini paltolarıyla sürdürmek zorunda olan 
memur fotoğraflarıyla, siyasi çekişmelerle, 
öfkeli nutuklarıyla, bir gidip bir gelme-
leriyle. Şükürler olsun biz siyaset muslu-
ğunu bir açıp, bir kapatanlardan değiliz. 
Millet istiyorsa varız, istemiyorsa boynu-
muz kıldan ince. Siz sandıkta bu milletten 
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tarihi bir tokat yiyeceksiniz, partinizin oy-
larını dibe vurduracaksınız, sonra gereğini 
yapıp milletten mesajı aldığınızı, siyaseti 
bıraktığınızı söyleyeceksiniz. Peki, sonra? 
Sonra kırk dereden su getirip gelip yeni-
den bu milletin karşısına çıkacaksınız. 

Bu ülke siyasi ihtirasını gemleyemeyen 
siyasetçilerden az mı çekti? Bu ülkeyi me-
teliğe muhtaç hale getiren hükümetin Baş-
bakan yardımcısı siz değil miydiniz? Ay-
larca toplanamayan Bakanlar Kurulu’nda 
siz bakan değil miydiniz, neden seyirci 
kaldınız? Ülke felakete giderken, bu millet 
gün gün yoksullaşırken, gencecik evlat-
larımız bu ülkeden umudu keserken siz 
neredeydiniz? Ülkenin bu halini göre göre 
hem o koltuklarda oturup, hem nasıl gece-
leri başınızı yastığa koyabildiniz? Bu mu 
sizin ülke sevginiz, bu mu sizin milliyet-
çiliğiniz? Şimdi bu milletten hangi yüzle 
oy istiyorsunuz? Bu ülkenin geleceğini 
kararttınız, itibarımızı düşürdünüz, şimdi 
bize hangi yüzle laf yetiştiriyorsunuz? 

Aziz kardeşlerim… 

Artık maskeleri düşürmenin vakti geldi, 
gerçekleri ortaya koymanın vakti geldi. Bu 
ülkenin insanları vatanına, ülkesine bağlı-
dır, milli değerlerine bağlıdır. Bunların bir 
kısmı da oylarını yıllar yılı MHP’ye vermiş-
tir. Şimdi kafalar karıştı, vicdanlar sızlıyor. 
Yıllar yılı milliyetçi camiaya en ağır haka-
retleri yağdırmış, Sayın Bahçeli’nin deyi-
miyle “işkence etmiş” çevreler bugün MHP 
ile can ciğer kuzu sarması. Peki neden? 
Çünkü AK Parti iktidarını engellemek için 
bulabildikleri tek formül bir CHP-MHP 

koalisyonu. Yani aslında CHP iktidara 
gelsin, bu milletin değerleriyle alay etsin, 
bu milletin iradesini küçümsesin, bu mil-
letin oylarının bir kısmını geçersiz saysın, 
MHP’de bu işe payanda olsun istiyorlar. 

Her vatandaşımızın oyuna saygı duyu-
yorum, istedikleri partiye oy vermek en 
tabii hakları. Ama buradan özel olarak 
şunu söylüyorum; iyi düşünün, oylarınızı 
zayi etmeyin, attığınız oy CHP’ye giderse 
sonra bunun hesabını veremezsiniz, bu 
sorumluluğu taşıyamazsınız. Bu gün size 
şirin görünmeye çalışanların cemaziyü-
levvellerini şöyle bir hatırlayın, kararınızı 
ona göre verin. MHP’yi CHP’nin payandası 
yapmayın. 

Bakınız, Sayın Bahçeli’nin teşkilatına 
rağmen tepeden indirip milletvekili adayı 
yaptığı bir monşer, gazete sayfalarında bu 
milletin dinine hakaretler yağdırıyor. Ne 
diyor? “Kadere iman etmek sorumlu ve ah-
laklı bir birey olmaya engeldir” diyor. Baş-
ka ne diyor? “Kuran’ın bazı ayetleri dini 
değildir, değiştirilebilir” diyor. Buradan 
soruyorum, sizin milliyetçilik anlayışınız 
bu mu Sayın Bahçeli? Milletin manevi de-
ğerlerine fütursuzca saldıran bu şahsı mil-
letin meclisine, milletin vekaletine layık 
görüyor musunuz? Kendinizi yeniden mi 
tanımladınız. Ne oldu size? Sizin milliyet-
çiliğiniz mukaddesatsız bir milliyetçilik 
midir? Bu millet sizden cevap bekliyor, bu 
rezilliği ortadan kaldıracak mısınız, yoksa 
bu sözlere ortak mı olacaksınız? Bu ceva-
bı, bu özrü milletimize borçlusunuz. Ama 
yok biz bazı çevrelere sempatik görünmek 
için bunlara göz yumacağız, diyorsanız o 
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başka. O zaman millet de size notunu verir, 
bunu da böylece bilin. 

Aziz kardeşlerim… 

Sizler bizi tanıyorsunuz, ne söylersek sa-
mimiyetle söylüyoruz, ne yaparsak kalp-
ten yapıyoruz. 4.5 yıl boyunca sizlerin de 
büyük desteğinizle Türkiye’ye çok büyük 
bir değişim yaşattık. Geleceğimiz adına 
çok önemli kazanımlar elde ettik, çok başa-
rılar kazandık. Ama bu yolculuk daha bit-
medi, hep birlikte çok daha ileri hedeflere 
yürüyeceğiz. Biliyorum ki 22 Temmuz mil-
letimiz için de, bizim için de bir dinlenme 
molasıdır. 23 Temmuz sabahı bir sayfayı 
kapatıp yeni bir sayfa açacağız. Besmeleyi 
çekip 2013 hedeflerimize doğru yola kal-
dığımız yerden aynı azim ve şevkle devam 
edeceğiz. 21 dönemdir üst üste büyüyen 
ekonomimizi daha nice dönem boyunca 
büyütecek adımları yine kararlılıkla ata-
cağız. 

4.5 yılda Türkiye’yi karanlıklardan aydın-
lıklara taşıdık. Bu büyük atılım sayesinde 
bugün Türkiye Avrupa’nın 6.büyük eko-
nomisi haline gelmiş durumda. 2 bin 598 
dolardan aldığımız kişi başına milli gelir 
rakamını iki katına çıkardık. İnşallah şim-
di hedefimiz 10 bin dolar. Yıllar boyunca 
bu milletin iflahını kesen enflasyonu 35 
yıl öncesine döndürdük, bu ağır yükü bu 
milletin sırtından indirdik. Faiz oranlarını 
yüzde 62.7’den, yüzde 17’lere gerilettik, 
daha da düşüreceğiz. Türkiye’nin gayri safi 
milli hasılasını yüzde 120 oranında arttır-
dık. Bize kadar gelen geçen hükümetlerin 
182 milyar dolarına, sadece 4.5 yılda 220 

milyar dolar daha koyduk. Şimdi hedefi-
miz bu 400 milyar doları, 800 milyar dola-
ra çıkarmak. 

3 Kasım 2002’de sizlere verdiğimiz sözleri 
geçen 4.5 yıl zarfında nasıl tek tek yerine 
getirmişsek, bugün ifade ettiğimiz bu he-
deflere de tek tek ulaşacağız. Evvel Allah 
bundan çok eminim, çünkü ben milleti-
me güveniyorum, ülkeme güveniyorum. 
Başardık, yine başaracağız. Aynı duyguda 
birleşerek, birliğimizi beraberliğimizi ko-
ruyarak başaracağız. İstikrarımıza gölge 
düşürmeye çalışanlara asla prim verme-
yeceğiz. Bu ülkeyi kendi milletinden kur-
tarmaya çalışan sahte kahramanlara asla 
pabuç bırakmayacağız. 

Siyaset, slogan yarışı değildir. Siyaset, 
kalplere öf ke ve kin tohumları ekmek 
değildir. Siyaset, adalettir, hakkaniyettir. 
Siyaset, milletin hukukunu gözetmektir. 
Bizim için siyaset hizmetle eş anlamlıdır. 
Taş üstüne taş koymayan siyaset meydanı-
nı işgal etmemelidir. Bu yüzden, meydan 
meydan slogan atmıyoruz, Türkiye’ye 
neler kazandırdığımızı, yarın neler yapa-
cağımızı anlatmıyoruz. İp atmıyoruz, ipe 
dolanmıyoruz. Ova siyaseti yapmıyoruz, 
medeni insanlar olarak siyaset yapıyoruz, 
eşkıya diline, terör diline teslim olmuyo-
ruz. Meydanlardan millete öf ke saçmı-
yoruz, muhabbet taşıyoruz. Bu ülke için 
kardeşliğin sözcüsü olmak istiyoruz. Bu 
yüzden Başımız dik, alnımız ak. 

Tü r k i y e ’ n i n  b ü t ü n  ş e h i r l e r i n d e -
y i z .  Tü r k i ye’ n i n  b ü t ü n  m e yd a n l a -
r ı n d ay ı z .  E l b i s t a n’ d a  n e  d e d i ys e k 
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Pazarcık’ta, Andırın’da onu söylüyoruz. 
Kahramanmaraş’ta ne dediysek Rize’de, 
Erzincan’da, Uşak’ta, Denizli’de onu söylüyo-
ruz. Bu ülkenin her şehrine, her ilçesine, her 
köyüne eserler kazandırdık. Bu ülke için 
her kim taş üstüne taş koyduysa başımızın 
üzerinde yerin var dedik. Haram lokmaya 
uzananı affetmedik, imtiyaz isteyeni af-
fetmedik. Haramzedeler siyasetten tasfiye 
oluncaya kadar bu ülkeye hizmet edeceğiz. 
Mirasyediler tasfiye oluncaya kadar mü-
cadelemiz devam edecek. Şimdiye kadar 
bu yolla büyük kazanımlar elde ettik. Bu 
kazanımların hepsi Demokrasinin kaza-
nımlarıdır, Cumhuriyet’in kazanımlarıdır, 
milletimizin kazanımlarıdır. 

Aziz kardeşlerim… 

Sürekli değişen, şartları ağırlaşan bir dün-
yada, Türkiye’nin tek seçeneği değişimdir. 
Türkiye değişim iradesini gösterebildiği 
için bugün içine düştüğü kriz girdapların-
dan kurtulmuştur. Sizler bu ülkenin 4.5 yıl 
önce nerede olduğunu, nasıl bir felakete 
doğru sürüklendiğini biliyorsunuz. Allah 
aşkına söyleyin, bugünün güneşli, aydın-
lık, umutlu Türkiye tablosu, o karanlık 
günlerin, o umutsuz Türkiye’sine benziyor 
mu? Çevrenize bakın, bugünün Kahra-
manmaraş’ının o kriz günlerinin Kahra-
manmaraş’ıyla bir ilgisi var mı? Allah’a şü-
kürler olsun, bugün bütün şehirlerimizle, 
bütün insanlarımızla dimdik ayaktayız. 

Ne dedik biz, bu ülkeyi kalkındırmaya 
şehirlerinden başlayacağız, dedik. Bakın 
bugün bir uçtan bir uca bütün Türkiye 
şantiyelerle dolu. Türkiye şehirlerini imar 

ederken, geleceğini de inşa ediyor. Yatırım 
üstüne yatırım yapıyoruz, hizmete açma-
ya da yetişemiyoruz. Biliyorsunuz gelir 
adaletini temin etmek ve milli gelirden 
az pay alan şehirlerimize yatırımları art-
tırmak için bir Teşvik Kanunu çıkardık. 
Kahramanmaraş’ı da o illerimizin arasına 
aldık, hamdolsun çok da iyi, çok da hayırlı 
neticeler aldık. 

Kahramanmaraş’ta 2002 yılında 43 bin 
274 kişi sigortalı olarak çalışıyordu, bu 
sayı 2006 yılında 68 bin 51 kişiye yük-
selmiş durumda. Aradaki fark 25 bin kişi 
civarında, yüzde 57’lik bir artışa tekabül 
ediyor. Bunların bir kısmı çalışırken sigor-
tası yapılan, resmiyet kazanan çalışanlar. 
Ama büyük bir kısmı da iş bularak çalış-
maya, evine ekmek götürmeye başlamış 
insanlarımız. Yine bu teşvik uygulamaları 
sayesinde Kahramanmaraş’ta 1810 yeni iş 
yeri açılmış. Bunların Kahramanmaraş’a, 
şehrin ekonomisine katkısı çok büyüktür. 
Şehir derken çiftçimizi, köylümüzü, hay-
vancımızı da unutuyor değiliz. Hükümet 
olarak Kahramanmaraşlı çiftçilerimize 
verilen toplam tarımsal desteği iki katına 
çıkardık. 7 binin üstünde çiftçimizin 9.5 
milyon YTL tutarındaki borçlarını sildik. 
Yollarınızı yaptık, hastanelerinizi, okulla-
rınızı yaptık. Doğalgazınızı getirdik. Kara-
su Projesi’yle elli yıllık içme suyu ihtiyacı-
nızı karşıladık. Haftanın yedi günü uçak 
seferleri devam ediyor. 

Kahramanmaraş gelişiyor, güzelleşiyor, 
Türkiye’nin öncü şehirlerinden biri olma 
yolunda ilerliyor. Bütün şehirlerimizde 
benzer bir değişim rüzgarı esiyor. Türkiye 
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inşallah çok daha güzel günlere doğru hız-
la ilerliyor. 23 Temmuz’da sandıklardan 
bir kere daha milletimizin değişim iradesi 
değişim kararlılığı çıkacaktır, bir kere 
daha AK Parti çıkacaktır. Emaneti ehline 
vermeye hazır mısınız? Mührü Adalet ve 
Kalkınma için kullanmaya hazır mısınız? 
Siz ne derseniz o olacak. Kimi seçerseniz 
başa o geçecek. 

Bu toprakların,bu ülkenin, bu vatanın 
adaletle özgürleşmesine, bereketle zen-
ginleşmesine ipotek koyamayacaklar. 
Şimdi, irade sizin, mühür sizin, karar sizin. 
Yarınki Türkiye için siz karar vereceksi-
niz. AK Parti ile devam kararınız hayırlı 
olsun. İstikrara devam… Adalete devam… 
Kalkınmaya devam… Büyümeye devam… 
Kardeşliğe devam… Hizmete devam… Hak 
ve hakkaniyete devam… Demokrasiye de-
vam… Vatandaşımızın başını dik tutmaya 
devam… Türkiye Cumhuriyeti devletinin 
itibarını yükseltemeye devam… Durmak 
Yok, Yola Devam… Allah Yar ve Yardımcı-
mız olsun… 22 Temmuz hayırlı olsun! 
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Sevgili Bayburtlular, aziz kardeşlerim… 
Sizlere en kalbi muhabbetlerimi, sevgile-
rimi, saygılarımı sunuyorum. Bayburt’a 
gelişimizin mübarek Regaib Kandili’ne 
denk gelmesi bizim için çok özel bir bah-
tiyarlıktır. Kandiliniz mübarek olsun, 
geceniz gündüz kadar aydınlık olsun. 

Türkiye’nin önemli bir kavşağı dönmeye 
hazırlandığı böyle bir zamanda sizlerin 
aranızda olmaktan, sizlerle bu heyecanı 
paylaşmaktan büyük mutluluk duyu-
yorum. Sizlerden selamımızı burada 
bulunamayan Aydıntepe’deki, Demirö-
zü’ndeki kardeşlerimize de ulaştırmanızı 

AK Parti İl Mitingi

Bayburt | 19 Temmuz 2007



Recep Tayyip ERDOĞAN

222

rica ediyorum. Yine Akşar’a, Apalı’ya, 
Çayıryolu’na, Konursu’ya da sevgilerimi, 
selamlarımı gönderiyorum. 

Bayburt’a sadece oylarınızı istemeye de-
ğil, yeni dönemde desteğinizi, hayır dua-
nızı istemeye geldim. Geçmiş 4.5 yıl için 
de helallik almaya geldim. Geçen 4.5 yıl-
lık AK Parti Türkiye’sinden razı mısınız? 
22 Temmuz’da sandıkta bir kere daha 
değişim, bir kere daha AK Parti demeye 
hazır mısınız? Durmak Yok, Yola Devam, 
demeye hazır mısınız? Siz ne derseniz 
o olacak. Siz hangi partiyi seçerseniz o 
hükümet olacak. Çünkü bu ülke sizin, bu 
vatan sizin, bu topraklar sizin. Bu ülkenin 
bir tek sahibi var, o da sizsiniz, bir bütün 
olarak aziz milletimizdir. Çayıryolu’ndan 
Beşpınar’a, Gökçede’den Konursu’ya, 
Araplı’dan Aşkar’a kadar sizsiniz bu ül-
kenin sahibi… Bu ülkenin hiçbir vatan-
daşına hiç kimse gurbet duygusu, uzaklık 
duygusu yaşatamaz. Bizim siyasetimiz 
birlik siyasetidir, bütünlük siyasetidir. 

Aziz Bayburtlular…

Bakmayın siz seçimden seçime meydan-
lara çıkıp bu ülke sanki kendi tapulu 
malıymış gibi tafra satanlara. Bakmayın 
siz atınca mangalda kül bırakmayanlara. 
Bakmayın siz “o seçilmeyecek, bu başba-
kan olmayacak, şu Cumhurbaşkanı olma-
yacak” diyenlere. Onların pabuçlarının 
dama atılmasına az kaldı. 22 Temmuz’da 
herkesin sesi kesilecek milletin sesi du-
yulacak. Millet ne derse o olacak. Siz ne 

derseniz o olacak. Sizler 3 Kasım 2002’de 
bu ülkeyi en ağır krizlere sürükleyenleri 
millet kararıyla defterden silmediniz mi? 
Ülke felakete sürüklenirken Bakanlar 
Kurulu’nu bile toplayamayan o kifayet-
sizleri yürürlükten kaldırmadınız mı? 
Türkiye’yi krizden krize sürükleyenlere 
o okkalı millet tokadını sizler atmadınız 
mı? Onlara öyle bir ders verdiniz ki hala 
kendilerine gelemediler. Bir kısmı artık 
bu milletin yüzüne bakamayacağını anla-
yıp siyaset sahnesini terk etti. Bazısı terk 
etti, fakat sonra hiç sıkılmadan bu kara-
rından çark etti. Şimdi işler yoluna girdi, 
kriz şartları ortadan kalktı, bankalar kâra 
geçti, hazine yeniden doldu ya, mantar 
gibi yeniden ortaya çıkmaya başladılar. 
Ama yağma yok, bu millet bu sahte kahra-
manları artık gözünden tanıyor, bu sahte 
demokratlara prim vermiyor. Siyasetten 
artık onlara ekmek yok. 22 Temmuz’da 
gerçeği görecekler. 

Meydanlarda oy avcılarının uçurdukları 
balonları görüyorsunuz. Sosyal hukuk 
devleti politikamızı eleştiriyorlar. Vatan-
daşa bir devleti olduğunu hissettirmemizi 
eleştiriyorlar. Öfke saçıyorlar, hakaretle-
rinin bini bir para olmuş. “AK Parti altın 
dağıttı” diyor Baykal… Bundan daha bü-
yük bir iftira olabilir mi? Bunun anlamı, 
vatandaş oylarını bir çeyrek altına satıyor 
demek değil mi? AK Parti’ye hakaret 
ediyorsun, yaşından başından utanmı-
yorsun, diyelim ki siyaset anlayışın bu, 
diyelim ki başka bir üslup bilmiyorsun, 
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tek bildiğin yol bu… Peki… Bu aziz mille-
te neden, hangi yüzle hakaret ediyorsun 
Baykal? İnsaf sahibi, vicdan sahibi herke-
sin bu iftirayı yorumlamasını istiyorum. 
Türkiye’de herhangi bir vatandaşımızın 
oyunu bir çeyrek altına satabileceğine 
ihtimal var mıdır? 

Ben bu milleti tanıyorum, açıkça söylüyo-
rum. Bu hakareti hiçbir vatandaşım hak 
etmez. Bunu 70 milyon vatandaşımdan 
hiçbiri ama hiçbiri hak etmez. Sen hala 70 
milyon insanın kumaşını tanımamışsın 
ey Baykal. Bu millet, senin cemaziyülev-
velini iyi bilir. Türk siyasetinde Türk mil-
letine bu kadar büyük bir hakaret yapan 
kimse olmadı. Bu kadar ucuzlattın siya-
seti? Sayın Baykal, hem her meydanda 
“oy namustur, ırzdır” diyeceksin hem de 
bazı vatandaşlar oylarını bir çeyrek altın 
karşılığı sattı diyeceksin. Bu kadar büyük 
bir hakarete nasıl cesaret ettin? “AK Parti 
iktidarı kömür dağıttı” diyorlar… Milletin 
yaşama biçiminden haberleri yok… Oysa 
biz iktidar olduğumuz günden bu yana 
kesintisiz 5 yıldır kömür dağıtıyoruz… 
Bunu herkes biliyor, sen de biliyorsun. 
81 şehrimize, bütün ilçelerimize dağıtı-
yoruz… Bakınız, sadece Bayburt’ta 11 bin 
ailenin kışlık yakacak kömürünü karşı-
lamışız. Üstelik bunu valilerimiz eliyle, 
kaymakamlarımız eliyle yapıyoruz. 

Yetmedi, sadece bedava kömür dağıtmı-
yoruz, ülkemizi baştan başa doğalgaza 
kavuşturuyoruz. Biz iktidara geldiğimiz-

de sadece 9 şehrimizde doğalgaz vardı, 
şimdi 47 şehrimizde var. İşte Bayburt için 
22 trilyon yatırım yaptık, bir yıl içinde 
Bayburt da doğalgaza kavuşacak. Biz gel-
diğimizde Teşvik kapsamında bir tane il 
yoktu Bayburt dahil 49 şehrimizi Teşvik 
kapsamına aldık. 22 bankayı hortumla-
yanlar, bu milletin alın terini emenler 40 
milyar dolar bu ülkenin varlığını iç ettiler. 
Düşünün, IMF’ye borcumuzun 5 misli. 
Sadece bir bankanın içini boşaltan aile-
nin Türkiye’ye attığı kazık IMF borcun-
dan daha fazla. O bankacıyı biliyorsunuz. 
Babasının adresini Türk polisine verse, 
babasının telefon numarasını Interpole 
verse bu memlekete çok daha hayırlı bir 
hizmet yapacak ama yapmıyor. “AK Par-
ti bu ülkenin topraklarını satıyor” diye 
çirkin bir yalan uydurmuşlar. Mertçe 
söyleyemediklerini fısıltıyla yayıyorlar-
mış. Şeref le Türkiye’yi temsil eden bir 
iktidara, milli geliri yüzde 120 artıran 
bir iktidara, vatandaşının milli gelirden 
aldığı payı yüzde 100 artıran bir iktidara, 
bir Başbakana iftiraların en çirkinini ya-
kıştırmaktan medet umuyorlar. “AK Parti 
altın dağıtıyor, AK Parti kömür dağıtıyor” 
diyenler, 40 milyar dolar zararın hesabını 
vermeyenler, iktidarları döneminde 22 
bankayı boşaltanlar, sadece İmarbankla 
bu millete 9 katrilyonluk kazık atanlar 
“AK Parti toprak satıyor” diyor. 

Türkiye’nin bütün meydanlarını dol-
duran milyonlar şahittir. Lozan’dan bu 
yana ülkelerin karşılıklılık esasında ta-
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şınmaz satışına verdiği bir hakkı alçakça 
bir iftira konusu yapıyorlar. Soruyorum, 
Almanya’dan Avustralya’ya kadar yurt-
dışında yaşayan milyonlarca Türk vatan-
daşımız var. Onlar, dünyanın herhangi 
bir ülkesinde bir mülkiyet edinen kimse 
o vatanı mı almış oluyor? Demek ki, her 
iftirayı mübah kabul ediyorlar. İstikrar 
baltalansın, Türkiye dünyadan kopsun, 
Türkiye küçük düşsün istiyorlar. Hayır, 
bu olmayacak. Türkiye geriye doğru bir 
tek adım atmayacak. 

Sevgili Bayburtlular… 

Bakıyorsunuz onlar ne diyor acaba? On-
lar, şimdi indirim sezonuna girmişler… 
Yakında tezgahı kapatacaklar… Tası tara-
ğı toplayıp gidecekler. Seçim meydanında 
yalanın fiyatını 1 YTL’ye kadar indirdiler 
ama Ankara’da, İzmir’de, Diyarbakır’da, 
İstanbul’da miting yapmaya cesaret ede-
mediler. Oralarda bu yalanlara müşteri 
bulamayacaklarını düşünüyorlar. Fitne 
ateşi yakmak isteyenlere tenezzül etmiyo-
ruz, tenezzül etmeyeceğiz. 

Bakınız, seçim atmosferinde birileri bu 
milletin mukaddes değerleri üzerinde 
yeni tartışmalar açıyor. Yeni bir sentez pe-
şindeler. MHP’yi CHP’nin stepnesi haline 
getirmek istiyorlarmış. Milli-manevi de-
ğerlere saygı duymayan bir milliyetçilik 
projesi planlıyorlar. Statükoculuğu ulu-
salcılık diye pazarlıyorlar. Statükoculuk-
ta, içe kapanmakta, çağdaş dünyaya sırtı-
nı dönmekte ittifak etmişler. Ama bu aşı 

da tutmaz… Öncekilerin tutmadığı gibi. 
Bu milletin mayası, bu milletin hamuru 
bu. Televizyon ekranında ayrı, toplumun 
arasında ayrı, siyasi mahfillerde ayrı bir 
dil kullanmıyoruz. Ne aldatıyoruz, ne 
aldanıyoruz. Açık ve şeffaf bir siyaset izli-
yoruz. Ne provokasyona geliyoruz, ne de 
provokatörlerin ekmeğine yağ sürüyoruz. 
Kardeşlik iklimini bozmak isteyenlere 
cevap vermeye bile tenezzül etmiyoruz. 
AK Parti’ye vurarak Türkiye’yi zaafa dü-
şürmek isteyenlere hak ettikleri cevabı siz 
vereceksiniz. “Durmak Yok, Yola Devam” 
dediğimiz yol sizin yolunuzdur. Bu yolda 
rehberimiz, yol göstericimiz sizsiniz. 

Yarınki Türkiye’nin öncüleri yalan üs-
tadları değil, adaleti gözetenler, hakkani-
yeti gözetenler, sözlerinde sadık olanlar 
olacaktır. Yani, yarın siz kazanacaksınız, 
ama sadece siz. Çünkü sizin aranızda ni-
faka yer yoktur. Çünkü siz “ayrılıkta azap” 
olduğunu bilirsiniz. Bizim üslubumuz 
milletimizin üslubudur. Köseli, Şiranlı, 
Kürtün’lü, Torunlu, Kelkitli vatandaşı-
mın üslubudur bizim üslubumuz. Hal-
kın üzerine yağlı urgan fırlatarak değil, 
Türkiye’nin gücüne güç katarak bu lanetli 
terörü dize getireceğiz. Teröristin ve terö-
riste cesaret verenlerin en büyük arzusu, 
ama en büyük arzusu ektikleri nifak to-
humlarının yeşermesidir. 

Herkes, her vatandaşım emin olsun, em-
niyet içinde olsun, güven içinde olsun. Yel 
kayadan hiçbir şey koparamaz. 70 milyon 
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vatandaşımızın kalbi birlikten yanadır, 
öyle olmalıdır. Bu Türkiye cumhuriyeti, 
bu kudretli devlet, bu aziz millet, bu kutlu 
vatan bu zehirli tohumları yeşertmeye-
cek. Türkiye milletimizin bütünlüğüyle 
bu aşağılık oyunun iç ve dış uzantılarını 
bozacak ve milletimiz sonsuza kadar bu 
topraklarda özgürlüğüne, kardeşliğine 
sahip çıkacak. Yeter ki, bizim birliğimize 
halel gelmesin… Yeter ki, kardeşliğimiz 
zarar görmesin. 

Biz, AK Parti olarak diyoruz ki; bir damla 
şehit kanını 550 milletvekiline değişme-
yiz. Ve bize göre siyaset, ucuz sloganlar at-
mak değildir. Siyaset, kalplere öfke ve kin 
tohumları ekmek değildir. AK Parti’nin 
siyaset anlayışı gönül kazanmaktır. Siya-
set, adalettir, hakkaniyettir. Siyaset, mil-
letin hukukunu gözetmektir. Bizim için 
siyaset hizmetle eş anlamlıdır. Taş üstüne 
taş koymayan siyaset meydanını işgal et-
memelidir. Bu yüzden, meydan meydan 
slogan atmıyoruz, Türkiye’ye neler kazan-
dırdığımızı, yarın neler yapacağımızı an-
latıyoruz. Devletin görevini millete havale 
edenler gibi, milletin devletine, siyasi ira-
deye, güvenlik güçlerine duyduğu güveni 
zaafa uğratanlar gibi biz ip atmıyoruz. 
İktidar ortağıyken imza atacaksın, muha-
lefette ip atacaksın. Olacak şey mi bu? 

Asla eşkıya diline, terör diline teslim ol-
muyoruz, olmayacağız. Öfke saçmıyoruz, 
muhabbet taşıyoruz. Bu ülke için birli-
ğin tek çözüm olduğunu söylüyoruz. Bu 

yüzden başımız dik… Türkiye’nin bütün 
şehirlerindeyiz. Alnımız ak. Türkiye’nin 
bütün yollarındayız. Bu ülkenin her şeh-
rine, her ilçesine, her köyüne eserler ka-
zandırdık. Bu ülke için her kim taş üstüne 
taş koyduysa başımızın üzerinde yeri var 
dedik. Haram lokmaya uzananı affetme-
dik, imtiyaz isteyeni affetmedik. Haram-
zedeler siyasetten tasfiye oluncaya kadar 
bu ülkeye hizmet edeceğiz. Mirasyediler 
tasfiye oluncaya kadar mücadelemiz de-
vam edecek. 

Değerli kardeşlerim…

Bunlar Türkiye’nin son 4.5 yılda geçirdiği 
büyük değişimi anlayamamış, iyi değer-
lendirememişler. Bugünün Türkiye’si 
onlara beş gömlek büyük gelir, bunun da 
farkında değiller. Yirmi yıl, otuz yıl, kırk 
yıl bu ülke siyasetinde boy göstermiş, 
yer işgal etmiş, ama Türkiye için bir tek 
aydınlık hayal kurmamış olanlar, bir tek 
çivi çakmamış olanlar 2007 Türkiye’sini 
nasıl anlasınlar? Bu Türkiye milletimizin 
elli yıllık hayallerinin gerçeğe dönüştüğü 
Türkiye’dir. Milletimizle el ele vererek on-
ların hayal bile edemeyecekleri hedefleri 
gerçeğe dönüştürdük. 

Bakınız, bugün Türkiye Avrupa’nın 6. 
büyük ekonomisi konumundadır. Bu 
ülkeyi gerilemeye, küçültmeye, yoksullaş-
tırmaya mahkum edenler, 21 dönemdir 
üst üste büyüyen bir Türkiye gerçeğini 
kavrayabilir mi? Fildişi kulelerinden hiç 
çıkmadılar ki! Bu milletin hali nedir hiç 
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sormadılar ki! Ankara’da kavga etmekten 
Bayburt’un kaderini, Gümüşhane’nin ka-
derini düşünmeye hiç vakitleri kalmadı 
ki… Bu ülkenin gençlerinin Türkiye’nin 
geleceğinden umudu kestiklerini hiç 
görmediler ki. Milletin sofrasına hiç otur-
madılar ki. Milletin pazarına, çarşısına 
hiç uğramadılar ki. Peki, sebep oldukları 
felaketlerden ders aldılar mı? Yeniden 
bu milletten oy istemeye çıkmadan önce 
derslerini çalıştılar mı? Ne gezer? Ucuz 
vaatlere devam ediyorlar, hayal tacirliği-
ne devam ediyorlar. 

Biz sizlere nasıl 2002 yılında 2007 hedef-
lerimizi açıkça beyan ettiysek, şimdi de 
2013’ün, 2023’ün hedeflerini ilan ediyo-
ruz. Ama bizim arkamızda kapı gibi bir 
4.5 yıl var. Hamdolsun bu millete neyin 
sözünü verdiysek aslanlar gibi sözümüzü 
tuttuk. Ne yaptık? Bütün göstergeleriyle 
dibe vurmuş, yüzde 0.3 büyüyen bir eko-
nomiyi alıp, yılda ortalama 7.3 büyüyen 
istikrarlı bir ekonomi haline getirdik. Enf-
lasyonu 35 yıl sonra tek haneli rakamlara 
indirdik, bu milletin enflasyon kabusuna 
son verdik. Paramızdaki altı sıfırı atarak 
bu utanca son verdik. Geçmiş hükümet-
lerin alıp da ödemediği IMF borçları 23.5 
milyar dolara kadar çıkmıştı. Sağ olsunlar 
o borcu da bize bıraktılar, milletimizin 
sırtına yüklediler. Ne yaptık? Ödedik öde-
dik, 8.5 milyar dolara kadar düşürdük. 

Biliyorsunuz yine geçmiş hükümetler bu 
ülkenin milyonlarca çalışanından zorun-

lu tasarruf adıyla paralar kesti. Bunların 
nemaları ne oldu? Bu tasarruflar başka 
yerlere harcandığı için nemalar da ber-
hava oldu. Biz geldik devlet vatandaşına 
borçlu olmaz dedik, çalışanlarımızın 13.5 
milyar YTL tutan nemalarını da ödeyip 
bitirdik. Onlar borçlandı, biz ödedik. Tür-
kiye 4.5 yıldır sorumsuz yönetimlerin, iş 
bilmez hükümetlerin bu millete çıkarttığı 
acı faturayı ödüyor. Ama burada şunu da 
ifade edelim, biz bu borçları öderken ge-
leceğimizden de vazgeçmiyoruz. Milleti-
mizin ihtiyaçlarını ve geleceğin yatırımla-
rını da aksatmıyoruz. Türkiye’yi büyüme 
hedefini de kaybetmiyoruz. 

Bakınız Türkiye’nin gayri safi milli hası-
lası bizden önce 181 milyar dolardı, biz 
bunu yüzde 120 oranında arttırdık, 400 
milyar dolara çıkardık. Kişi başına dü-
şen milli geliri ikiye katladık. Hedef ilk 
etapta 10 bin dolar seviyesini yakalamak. 
Gayrı safi milli hasılamızı 800 milyar 
dolara çıkartmak. İşte o zaman tutmayın 
Türkiye’yi. Türkiye son 4.5 yılda yakaladı-
ğı dinamizmi bundan önce yakalasa şim-
di çok başka yerlerde olurduk. 2002’de 
5 bin dolar hedefini koyduğumuzda 
bizimle alay edenler, bugün 10 bin dolar 
dediğimizde yine alay ediyorlar. Allah’ın 
yardımıyla bu 4.5 yılda onları çok mah-
cup ettik, yine edeceğiz. 

Şimdi her yere ilanlar verdiler, “Halkı 
ezdirmeyeceğiz” diyorlar. 40 yıldır si-
yasetin içindesiniz, 2002 yılının Kasım 
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ayına kadar o kırk yılın her gününde bu 
millet sıkıntı çekti, neredeydiniz. Halkı 
enflasyona ezdirdiniz, krizlere ezdirdiniz, 
borçlara ezdirdiniz, faizlere ezdirdiniz, 
haramzadelere ezdirdiniz, o zaman aklı-
nız neredeydi? Türkiye’nin o dert yılla-
rında, o sıkıntı yıllarında siz hep siyasetin 
içindeydiniz. Bazen hükümettiniz, bazen 
muhalefetteydiniz. Ne yaptınız, bu mille-
te ne hayrınız dokundu? Bu ülkenin hayrı 
için bir çivi çaktınız mı, bir ağaç diktiniz 
mi, bir eser bıraktınız mı? Tek bildikleri 
kriz, boş laf, hayırlı işlere engel olmak. 
Biri kriz ustası, biri kavga ustası, diğeri 
yalan ustası. 

Bakın bugün Türkiye bir uçtan bir uca 
şantiyeye dönüşmüş durumda. Türkiye 
şehir şehir, ilçe ilçe, belde belde, köy köy 
geleceğini inşa ediyor. Milletle bütünleşe-
bilirdiniz, bütünleşmediniz. Türkiye’nin 
ihtiyaçlarını kendi menfaatlerinizden 
daha fazla önemseyebilirdiniz, önem-
semediniz. Türkiye bugün yatırımları 
yıllar önce yapmalıydı, ama sayenizde 
yapamadı. Şimdi 4.5 yılda Türkiye’yi si-
zin bıraktığınız karanlıklardan alıp gün 
ışığına çıkaran AK Parti’yi karalamaya 
çalışıyorsunuz. Şimdi her alanda çağın 
gerektirdiği değişimi gerçekleştiren bir 
hükümete çamur atmakta birbirinizle ya-
rışıyorsunuz. Neden? Çünkü bu hükümet 
sizin hükümetiniz değil, mutlu azınlıkla-
rın hükümeti değil, bu hükümet milletin 
hükümeti. Bu hükümet sizin yapmadıkla-
rınızı yapmakta kararlı olan bir değişim 

hükümeti. Sizler bu millete o karanlık 
kriz zamanlarını hatırlatıyorsunuz, AK 
Parti değişimi, gelecek ideallerini, aydın-
lık umutları hatırlatıyor. 

Aziz kardeşlerim… 

Benim hiçbir şüphem, endişem yok. Bi-
liyorum ki Bayburt 22 Temmuz’da AK 
Parti’yle yola devam diyecek. Biliyorum 
ki Türkiye’nin bütün şehirleri istikra-
ra, değişime devam diyecek. Bu millet 
2002’den önceki Türkiye ile sonraki 
Türkiye’nin akla kara kadar birbirinden 
uzak olduğunu gayet iyi biliyor. O karan-
lık günleri, o ağır kriz şartlarını hep bir-
likte yaşadık, o acı faturaları hep beraber 
ödedik. Fabrikaların durduğu, kepenkle-
rin kapandığı, her gün binlerce insanımı-
zın işinden olduğu o Türkiye’yi unutabilir 
miyiz? Gençlerimizin ülkelerinden umu-
du kestiği o kahır günlerini unutabilir 
miyiz? Bırakın ülkenin acil meselelerini 
çözmeyi, birbiriyle geçinmeyi bile başara-
mayan o koalisyon kâbuslarını unutabilir 
miyiz? Türkiye’yi bu hallere düşürenleri 
unutur muyuz? Unutmayız, unutama-
yız… 

Biz 4.5 senedir değişim derken, işte en çok 
zihniyetteki bu değişimi kastediyoruz. 
Türkiye’yi kendi menfaatleri için siyasi ve 
ekonomik girdapların içine sürükleyen, 
bu milletin dertlerine ilgi göstermeyen 
yönetimleri kastediyoruz. Değişimin mer-
kezi orasıdır, değişen orasıdır. Değişen si-
yasettir, değişen zihniyettir, AK Parti işte 
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bunu değiştirmiştir. Artık Türkiye’de si-
yasetin odağında insan vardır, insana ait 
meseleler vardır, insanımızın ihtiyaçları 
vardır. Bu çizgi AK Parti’nin çizgisidir, 
ama ondan da önce Türkiye’nin çizgisidir. 
Bayburt’un makus talihini değiştiren, 
daha fazla değiştirecek olan da işte bu 
değişim ruhudur, değişim azmidir, karar-
lılığıdır. 

Şöyle bir bakın son 4.5 senede Bayburt’ta 
neler değişmiş bir düşünün. Bayburt’un 
çok doğru bir sözü var, nedir o? “Tandır 
sıcak iken ekmek tutar” İşte 22 Temmuz 
tandırın sıcak olduğu gün, Türkiye’nin 
aydınlık yarınlarını mayalayacağı gün, 
yeni nesillerinin ekmeğini çıkaracağı 
gün. Bayburt’un geleceğini, Türkiye’nin 
geleceğini, çocuklarımızın geleceğini 
karartmayacağız. Biz şunu biliyoruz 
Bayburt ihya olmadan, Aydıntepe ihya ol-
madan, Demirözü ihya olmadan Türkiye 
ihya olmaz. 

Bir bölgemiz mahrumiyet yaşarken, diğer 
bölgelerimizde de bereket olmaz. Türkiye 
kalkınacak, ama bir bütün olarak kalkı-
nacak. Bu uçurumlar yavaş yavaş ortadan 
kalkacak. İstanbul’daki çocuklarımız bil-
gisayar kullanırken, Bayburt’taki çocuk-
larımızın mahzun olması asla bizim gön-
lümüze sinmez. Bunun için Türkiye’nin 
dört bir taraf ına okullar,  derslikler 
yaptırıyoruz. Bunun için bütün okulları-
mızı bilgisayarlarla donatıyoruz. Bunun 
için bütün öğrencilerimizin her öğretim 

yılının başında ders kitaplarını öğrenci-
lerimizin sıralarına ücretsiz koyuyoruz. 
Bunun için okula gidemeyen kızlarımızı 
okullarına döndürüyoruz. Ne işe yarıyor 
peki bunlar? 

Bakınız ne işe yaradığına dair küçük bir 
örnek vereyim: 2002 yılının OKS sınav-
larının sonuçlarına göre Bayburt başarı 
sıralamasında 54. olmuş. Yani ilk 50’ye gi-
rememiş. Ya şimdi? 2007 OKS sınavında 
en başarılı 10 ilimizden biri Bayburt. İşte 
bu işe yarıyor. Bayburt gibi, Gümüşhane 
gibi illerimiz için eğitim çok önemli. Bu 
yörenin çocukları okuyarak, tırnaklarıyla 
kazıyarak geleceklerini kazanıyorlar. O 
sebeple bu sonuç çok önemlidir. 

Bayburt’ta bir şeyler değişmiş ki, değişi-
yor ki, bu sonuçlar ortaya çıkıyor. Sizler 
zaten bu farkın fazlasıyla farkındasınız. 
22 Temmuz iş üretenlerle laf üretenle-
rin farkını açıkça ortaya çıkaracak. Bu 
millete hayrı olanla olmayan millet tera-
zisinde tartılacak. Millet bir kere daha 
Türkiye’nin istikametini belirleyecek. O 
istikamet değişimdir, değişimin adresi 
AK Parti’dir.
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Değerli Trabzonlular, sevgili hemşehri-
lerim… Sizleri en kalbi muhabbetlerimle 
selamlıyorum. Buradan sizlerin aracı-
lığınızla Akçaabat’taki, Araklı’daki, Ar-
sin’deki, Beşikdüzü’ndeki, Çarşıbaşı’nda-
ki, Çaykara’daki, Dernekpazarı’ndaki, 
Düzköy’deki, Hayrat’taki kardeşlerime 
de selamlarımı gönderiyorum. Yine Köp-

rübaşı’ndaki, Maçka’daki, Of ’taki, Sür-
mene’deki, Şalpazarı’ndaki, Tonya’daki, 
Vakfıkebir’deki ve Yomra’daki hemşehri-
lerime de muhabbetlerimi sunuyorum. 

Sandığın ortaya konmasına sadece bir 
gün kaldı, yarından sonra Türkiye sandı-
ğa gidiyor. Bu milletin oyunu hafife alan-

AK Parti İl Mitingi

Trabzon | 20 Temmuz 2007
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lara unutamayacakları bir ders vermeye 
hazır mısınız? Bu milletin asırlardır bağlı 
olduğu değerleri tehlike olarak görenlere 
“artık yeter” demeye hazır mısınız? Huzu-
ra, güvene, istikrara devam demeye, bizi 
millet yapan değerlerin asla tartışılama-
yacağını haykırmaya hazır mısınız? İstik-
rar için, güven için, demokrasi için, adalet 
için, kalkınma için milletimizin başını dik 
tutmak için, Türkiye’nin itibarını daha da 
yükseğe çıkarmak için, AK Parti’yle yola 
devam demeye hazır mısınız? 

Sevgili hemşehrilerim… 

Bu ülkeye huzuru çok görenler var. Bu 
ülkeye büyümeyi, kalkınmayı, ilerlemeyi 
çok görenler var. Ne zaman Türkiye aya-
ğa kalkıp hedeflerine yürümeye başlasa, 
ortaya çıkıp bu dirilişi durdurmaya çalı-
şanlar var. Türkiye’nin hızını kesmek için 
her yolu mübah görenler var. Onları iyi 
tanımak zorundayız, aklıselimle hareket 
etmek, bu hain oyunlara gelmemek duru-
mundayız. Bir ülkeyi güçlü kılan nedir? 
Milletin birlik ruhudur, milletin özgü-
venidir. Milletle, milletin değerleriyle, 
milletin maneviyatıyla kavga edenlerin 
Türkiye’ye faydası olabilir mi? Bu mil-
letin derdiyle dertlenmeyenin, bu mil-
letin sofrasına oturmayanın, bu milletle 
aynı hissiyatı paylaşmayanın bu ülkeye 
hayrı dokunabilir mi? Şimdi milletiyle 
bütünleşmiş, Türkiye’yi şaha kaldırmış 
bir iktidar geldi ya, siyaset zemininde 
bükemedikleri eli çamur atarak yıprat-
maya çalışıyorlar. Bunların bizim sizlerle 
muhabbetimizin ne kadar derin olduğun-
dan haberleri bile yok. Sizi tanısalar bizi 

tanımış olacaklar zaten. Sizin sevincinize 
ortak olsalar AK Parti’nin Türkiye’ye ka-
zandırdıklarıyla onlar da mutlu olacaklar. 

Bakınız 4.5 yıldır Türkiye her alanda sü-
rekli büyümüş, sürekli ilerlemiş. Hangi 
göstergeyi alıp baksanız 2002’nin karan-
lık günleriyle karşılaştırılamayacak bir 
iyileşme var. Kişi başına milli gelir iki 
katına çıkmış, daha da artıyor. Gayrı Safi 
Milli Hasıla yüzde 120 artmış, 182 milyar 
dolardan 400 milyar dolara çıkmış. Enf-
lasyon tek haneli rakamlara inmiş. Mer-
kez Bankası rezervi 26 milyar dolardan 
66 milyar dolara yükselmiş. İhracatımız 
100 milyar doları zorlayan bir seviyeye 
çıkmış. 4.5 yılda Türkiye onların hayalle-
rinin asla almayacağı seviyelere gelmiş. 
İşte budur Türkiyenin onuruna sahip 
çıkmak. Budur milletini sevmek. Budur 
vatanına hizmet etmek. Budur Trabzon’a, 
Konya’ya, Bursa’ya, Bilecik’e, Bursa’ya, 
İstanbul’a, Edirne’ye, Hakkari’ye sahip 
çıkmak… 

Bu tablo ortadayken ne desinler, sadece 
çamur atabiliyorlar, iftira atabiliyorlar. 
Ne diyorlar? AK Parti ülkenin toprak-
larını parsel parsel yabancılara satıyor, 
diyorlar. İnsaf! Allah’tan korkan kuldan 
utanan böyle bir iftiraya zerre kadar prim 
verir mi? Bundan daha büyük bir bühtan, 
daha büyük bir iftira olabilir mi? Müteka-
biliyet esasına göre yabancılara taşınmaz 
satışıyla ilgili kanun 1934 yılında çıkmış, 
o günden beri belli sınırlar içinde devam 
ediyor. Benim gurbetçi vatandaşımın 
bulundukları ülkelerde mülk sahibi ol-
malarını sağlayan da bu karşılıklı anlaş-
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malardır. Bu satışlar asla Türkiye’nin gü-
venliğine, stratejik bölgelerimize, toprak 
bütünlüğümüze tehdit oluşturabilecek 
mülkiyet satışları değildir. Ama sanki mil-
li mücadelede canımız pahasına savundu-
ğumuz bu toprakları şimdi parselleyip sa-
tıyor muşuz gibi bir hava oluşturuyorlar. 
Bunların hepsi yalandır, bunların hepsi 
iftiradır. Bu ucuz iftiraları sahiplerine 
iade ediyorum. 

Tapu kayıtları ortada, isteyen gider bakar, 
yüzölçümü olarak en büyük satış 1962-
1964 arasında görevde olan 27. Hükümet 
döneminde yapılmıştır. Başbakanı kim o 
hükümetin? İsmet İnönü. Sayın Baykal, 
bize söylediklerini dönüp merhum İnönü 
için söyleyebilir mi? İsteyen gider bu işin 
evveliyatına bakar, her dönemde o zama-
nın şartları içinde ve son derece sınırlı 
ölçüde taşınmaz yabancılara satılmıştır. 
Sayın Bahçeli’nin Başbakan Yardımcısı ol-
duğu 57. Hükümet de yabancılara önemli 
miktarda mülk satışı yapmıştır. Aksini 
söyleyebilecekse, hayır diyebilecekse çık-
sın meydana ve desin ki, ben mütekabili-
yet ilkesini iptal ettim. Eskiden 30 hektar 
olan kişi başına taşınmaz alım miktarı 2.5 
hektara düşürülmüştür. Eskiden yüzöl-
çüm sınırlaması yoktu, şimdi alınabilecek 
taşınmaz miktardı ilin yüzölçümünün 
binde beşini geçemeyecek şekilde sınır-
landırıldı. Bunlar yanlış şeyler. 

Hiç kimse Türk siyasetinin o eski alış-
kanlıklarını bugünlere getirme yanlışına 
düşmesin. Ben bu ülkede en kifayetsiz, 
en liyakatsiz, en dirayetsiz siyasetçilerin 
bile böyle bir suçlamayı hak ettiğine inan-

mıyorum. Bu ülkenin hassasiyetleriyle 
kimse oyun oynamaya kalkmamalıdır. Ba-
kınız bir başka çarpıtma daha yapıyorlar? 
Diyorlar ki bu AK Parti hükümeti geldi, 
devletin ne kadar varlığı varsa elden çı-
karıyor. 

Değerli kardeşlerim… 

Devlet yıllar yılı bu ülkenin uzak köyle-
rine okul yapamamış, yol yapamamış, 
sağlık hizmeti götürememiş. Hep bu aziz 
millet beceriksiz yönetimlerin görev za-
rarlarını karşılamak zorunda kalmış. Tür-
kiye 60 yılda 45 hükümet görmüş. Kitler 
yıllarca “Arpalık” olarak isimlendirilmiş. 
Bakınız AK Parti Hükümeti dönemin-
de Arpalık kelimesi lügattan çıkmıştır, 
unutulmuştur. Bütün hükümetler görev 
zararlarını karşılayacak kaynak bulama-
mış. Ekonomik istikrarsızlık demokratik 
istikrarsızlığı getirmiş. Bu sebeple de bu 
ülkede mutlu azınlıkların dışında hiç 
kimsenin karnı doymamış. 

Devletin elinde bir sürü fabrika, işletme 
var, hepsi zarar ediyor. Ne oluyor, bu za-
rarı, devlet karşılıyor. Devlet nasıl karşılı-
yor, milletten alıyor. Milleti zayıflayan bir 
devlet güçlü olamaz. Demokratik istikrarı 
olmayan bir ülkede ekonomik istikrar 
olmaz. Biz, işe başladığımız gün 13 tane 
Devlet Bakanlığını lağvederek başladık. 
Her gelen koalisyon ortağı paraya sıfır at-
tığı gibi bir bakanlık almış. Hiçbir devlet 
kurumunun bağlı olmadığı bakanlıklar 
vardı. KİT’ler bakanlıklar arasında payla-
şılıyordu. 
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Başka bir örnek vereyim. Köy Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü’ne ayrılan kaynak sa-
dece personele gidiyordu. 2 katrilyon. Biz 
bu genel müdürlüğü lağvettik, hizmetle-
rini yerel yönetimlere devrettik. KÖYDES 
Projesi’yle de 40 bin köyün yolunu ve 
içme suyunu yaptık. Memur kafasıyla 
fabrika yönetirsen, çağa ayak uydurup 
teknolojini yenileyemezsen o fabrika, o iş-
letme kar edebilir mi? Üretim olabilir mi, 
rekabet olabilir mi, istihdam kapısı açılır 
mı? Kamu kaynaklarıyla yatırım yapa-
mıyorsun, yatırım yapamayınca rekabet 
edemiyorsun, küresel rekabet şartlarında 
piyasada tutunamıyorsun, ondan sonra 
fabrikaları ayakta tutmak için milletin 
sırtına yeni yükler yüklüyorsun. 

Böyle bir anlayış çağdaş olabilir mi, böyle 
bir anlayış halkçı olabilir mi? Arpalık ha-
line getirirsen, yandaşlarını işe sokmak 
bahanesiyle kadroları şişirirsen o fabrika, 
o işletme zarardan kurtulabilir mi? Ne 
kar edebilir, ne zarardan kurtulabilir. Peki 
senin beceriksizliğin yüzünden ortaya 
çıkan bu ağır faturaları milletin sırtına 
yıkmak adalet mi? Söyleyin, yıllar yılı 
devletin bozuk düzeninin, hantallığının, 
işbilmezliğinin faturası size çıkmadı mı? 
Zarar eden devlet varlıklarının günahı 
sizlere ödetilmedi mi? Nasıl ödediniz? 
Kendi nafakanızdan keserek, çocukla-
rınızın sofrasından kısarak. Reva mıydı 
bu millete? Şimdi bu yükü bu milletin 
sırtından kaldırdık diye bize demedikle-
rini bırakmıyorlar. Neden karşı çıkıyorlar 
biliyor musunuz? Çünkü etraf larında 
buralardan nemalanan çok insan var, 
buraların rantiyesini yiyen çok haramza-

de var. Kusura bakmasınlar, bu milletin 
bir tek kör kuruşunu bu haramzadelere 
yedirmeyiz. Hiç kimsenin bu milletin sır-
tına bir gram haksız yük yüklemesine de 
izin vermeyiz. 

Devlet ticaret yapmaz, devlet ayakkabı 
imalatıyla uğraşmaz, devlet mağaza aç-
maz. Devlet ne yapar? Devlet vatandaşı-
nın önündeki engelleri kaldırır, istikrarı 
sağlar, vatandaşına insanca hizmetler sağ-
lar. Okul yapar, yol yapar, hastane yapar, 
altyapıyı tamamlar, zorda kalan vatanda-
şının da gecikmeden imdadına koşar. Bi-
zim anlayışımız bu, 4.5 yıldır yaptığımız 
da bu! Onların işbilmezlikleri, kayırma-
cılıkları, başarısızlıklarıyla görev zararı 
diye her yıl zarar eden kamu bankaları 
dönemimizde kara geçti. Ziraat Bankası 
da, Vakıfbank da. Bu ülke felakete sürük-
lenirken, bu millet istikrarsız koalisyon 
hükümetleri elinde çile çekerken kılı 
kıpırdamayanlar, bizim önce insan, önce 
hizmet prensibimizi elbette anlayamazlar. 

Bu ülkeyi bizden daha çok sevdiğini söy-
leyenler Türkiye’ye hangi eseri kazandır-
mışlar, onu göstersinler. Şu Trabzon’da 
bir dikili ağaçları varsa göstersinler. Lafa 
gelince hepsi vatansever. Vatanseverlik 
vatana, millete, insana hizmet etmekledir, 
katmadeğer üretmekledir, saygınlığını 
yüceltmek iledir. Biz, “insanı yaşat ki, 
devlet yaşasın” anlayışıyla hareket ediyo-
ruz. Ekonomisi zayıf, demokrasisi zayıf, 
sosyal yapısı zayıf bir devlet nasıl güçlü 
olabilir? Bu milleti yoksullaştıran, bu ül-
keyi ağır krizlere sürükleyen, bu ülkenin 
çocuklarını yarınlardan umudu kesme 
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noktasına getiren her dönemde bunlar 
yönetimde. Bu millet sizin yaşattığınız o 
kahır yıllarını unuttu mu sanıyorsunuz? 
Yıllar boyunca kaderine terk ettiğiniz bu 
Karadenizli size bir kere daha inanır mı 
sanıyorsunuz? Bu ülkeyi seven bu ülkeye 
hizmet edecek, eser bırakacak. 

Bakınız, yıllardır bitirilemeyen Karadeniz 
Sahil Yolu bugün sizlere hizmet veriyor. 
Nasıl oldu? 17 yılda yapılandan daha 
fazla yol dört yılda yapılabildiği için oldu. 
Biz geldiğimizde yaklaşık yüzde 35’i ta-
mamlanmıştı, biz dört yılda geri kalanını 
tamamladık. Biz başkaları gibi başlamak-
la övünmüyoruz, biz bitirmekle, tamam-
lamakla, ayağa kaldırmakla övünüyo-
ruz… Bu yol Karadeniz’in can damarıdır, 
önümüzdeki dönemde bunu çok daha iyi 
göreceğiz. 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. 

Sizler Trabzon’un 4.5 yılda nereden 
nereye geldiğini gayet iyi biliyorsunuz. 
Trabzon’a hamdolsun çok eser bıraktık. 
Benim 2002’den bu yana Trabzon’a bu 15. 
gelişim. Allah aşkına söyleyin, ben size 
hiç eli boş geldim mi? İşte bizim vatan 
sevgimiz bu. Trabzon’a yapılan yatırım 
Türkiye’ye yapılan yatırımdır. Türkiye’ye 
yapılan yatırım insanımıza, insanımızın 
geleceğine yapılan yatırımdır. Trabzon’a 
yaptığımız yatırımın tutarı yaklaşık 1.5 
milyar YTL. Trabzon türkiye’de yatırım-
da 6. sıraya yükseldi. Buna 230 milyon 
YTL’lik TOKİ yatırımları dahil değil. 

Biz bu milletin hizmetkarı olmayı dünya-
daki en büyük mutluluk olarak görüyo-
ruz. Kendisini bu milletin efendisi gören-
ler bizim sizlerle aramızdaki muhabbeti 
asla anlayamazlar. Bizim bu ülkenin her 
bir karış toprağına nasıl bir aşk ve sada-
katle bağlı olduğumuzu siz biliyorsunuz. 
O kürsü milliyetçileri, o kriz mimarları, 
o demokrasi kaçkınları bizim bu ülkeye 
sevdamızı, bu vatana bağlılığımızı asla 
yargılayamazlar. Sözlerimizi çarpıtarak 
bir yere de varamazlar. Milletimiz bizi de, 
bu ülkeye bağlılığımızı, terörizme karşı 
nasıl aslanlar gibi bir duruş sergilediği-
mizi de bilirler. Biz ne dedik? Dünyada 
güç savaşları sona ermeden, adalet tesis 
edilmeden küresel terör bitmez, terör-
le yaşamaya alışmalıyız, dünyanın en 
güçlü ülkelerinde bile terörist saldırılar 
olabiliyor, dedik. Bu sözümüzü çarpıttı-
lar, sorumsuzca, insafsızca çarpıtmaya 
da devam ediyorlar. Yıllardır bu millete 
büyük acılar yaşatan, nice evladımızın 
şehit düştüğü, bir o kadarının yaralandığı 
PKK terörü konusunda AK Parti’nin tavrı 
bellidir. 

Her zaman söyledik, yine söylüyoruz: Bir 
damla şehit kanını 550 milletvekiline 
değişmeyiz. Terör meselesi, bir devlet 
meselesidir, bu konuyu istismar eden bu 
ülkeye ihanet eder. 2002 yılında göreve 
geldiğimiz ilk günden bugüne kadar te-
rörle mücadele konusunda asla bir ihmal 
içinde olmadık, devletimizin bütün ku-
rumlarıyla işbirliği içinde olduk. Güney-
doğumuzdaki terör girişimleri AK Parti 
döneminde başlamadı, on yıllar öncesine 
dayanan bir geçmişi var. Türkiye Cum-
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huriyeti yıllardır bütün kurumlarıyla bu 
mücadeleyi sürdürüyor. Milletimiz için 
böylesine hassas bir konuyu basit seçim 
polemiklerine malzeme etmenin bu mü-
cadeleye bir yararı yok. Türkiye’nin bü-
tünlüğüne, milletimizin birlik ve beraber-
liğine kasteden her girişim karşısında bu 
millete yakışan cevap veriliyor, verilecek-
tir. Türkiye Cumhuriyeti devleti yetmiş 
milyon vatandaşıyla, vatanıyla, toprağıyla 
bölünmez bir bütündür. Herkes emin 
olsun, emniyet içinde olsun. Yel kayadan 
bir şey koparamaz. Bu meselelere sokak 
kavgası ağzıyla yaklaşmak bize yakışmaz. 
Küçük düşünemeyiz, teröristin, eşkıya-
nın, kanun kaçkınının diliyle, mantığıyla 
konuşamayız. Biz büyük bir devlet, büyük 
bir milletiz. 

Değerli hemşerilerim…

Sizlerden hedefi doğrudan AK Parti’yi 
yıpratmak, değişimi engellemek, istikrara 
gölge düşürmek olan bu türden karalama 
kampanyalarına asla itibar etmemenizi 
rica ediyorum. Türkiye son 4.5 yıllık 
büyük değişimi bundan on yıl, yirmi yıl, 
otuz yıl önce gerçekleştirseydi bugün 
Türkiye bu sıkıntıları asla çekmezdi. Geç 
kaldık, ama hızlı ilerleyerek o kayıp yıl-
ları geri kazanabiliriz. Bu sebeple kim ki 
Türkiye’nin hızını kesme gayretindedir, 
aman ha onu iyi tanıyın. Kim ki bu ülke-
nin kalkınma tekerine çomak sokma gay-
retindedir, aman ha onu iyi belleyin. Biz 
Türkiye’yi güçlü ve aydınlık bir ülke ha-
line getirmenin mücadelesini veriyoruz. 
Türkiye’ye düşmanlık eden karşısında 
bizi bulur. Milli iradeyi hiçe sayan kar-

şısında bizi bulur. Güven ve istikrarı ke-
sintiye uğratmak isteyen karşısında bizi 
bulur. Türkiye’yi bir küçük mutlu azınlı-
ğın tapulu malı haline getirmek isteyen 
karşısında bizi bulur. Çünkü biz milletin 
iktidarıyız, Türkiye’nin iktidarıyız.
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Sevgili hemşerilerim… Hepinizi en kalbi 
duygularımla selamlıyorum. Çayeli’ni, 
Güneysu’yu, Ardeşen’i, Çamlıhemşin’i, 
Hemşin’i ,  Derepazarı’nı,  Fındıklı ’yı, 
Kalkandere’yi, İkizdere’yi, İyidere’yi, 
Pazar’ı, oralarda yaşayan kardeşlerimi ayrı 
ayrı selamlıyorum. Rize’de yaşayan, rızkı-
nı buradan kazanan İspirlileri, Erzurumlu-

ları, Artvinlileri de sevgiyle muhabbetle se-
lamlıyorum. Başınız dik, alnınız ak olsun… 
Bahtınız açık olsun… Ocağınız şen olsun… 
Kandiliniz, üç aylarınız mübarek olsun. 

Rize’ye ne kadar derin bir muhabbetle bağ-
lı olduğumu sizler zaten iyi biliyorsunuz. 
Rize, benim ana yurdum… Rize benim 

AK Parti İl Mitingi

Rize | 20 Temmuz 2007
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baba ocağım… Rize benim öz yurdum…
Bitmez tükenmez sevdam Rize… Allah’ın 
lütfuyla, Allah’ın yardımıyla ülkeme hiz-
met etmenin mücadelesini veriyorum. 
Ömrüm, vatanıma, memleketime, aziz 
milletime hizmet etmekle, ülkemin onu-
runu yüceltmek, vatandaşımın başını dik 
etmek için çalışmakla geçti. Hayatımın her 
safhasında bu cennet şehrin, bu güzellik 
yurdunun sadakatini arkamda hissettim. 

Bu büyük desteği siz verdiniz, sizin hayır 
dualarınız, sizin helal kazançlarınız, sizin 
desteğiniz sayesinde Türkiye bu günleri 
gördü. Haramzadeler gitti, adalet ve mer-
hamet geldi. Hortumcular gitti Rize’nin 
bütün köylerine kadar yol geldi, su geldi. 
Enflasyon gitti, devalüasyon gitti, kriz üs-
tüne kriz yaşanan günler gitti, istikrar gel-
di, büyüme geldi, kalkınma geldi. Adalet 
geldi. Bütün bunları siz yaptınız. Bütün bu 
başarılar sizin eseriniz. Bütün emekleri-
miz gayretlerimiz helal olsun size. 

Başbakan olarak daha önce 13 kez geldim. 
Hamdolsun bu 14. gelişim. Rize’ye hiçbir 
zaman eli boş gelmedim ve şükürler olsun 
ki hiçbir zaman eli boş dönmedim. Her 
gelişimde başkaları gibi otellerde, arkadaş-
larımda kalmadım, kendi evimde, kendi 
köyümde kaldım. Esasında gelişlerimin 
sayısını vermem de gerekmiyor. Çünkü 
gönlüm her zaman burada, her zaman si-
zinle. Makaslı çeşanlarıyla, peştemallarıy-
la çaylıklarda alınteri döken Rizeli analar. 

Yıllar yılı evlatlarını gurbete gönderen ve 
yıllarca yollarını gözleyen hemşehrilerim… 

İşte bir evladınız geldi… Sizler de evladı-
nız, kardeşiniz geldi diye Çaylıkları bırakıp 
buraya geldiniz. Allah sizlerden razı olsun, 
elleriniz dert görmesin, yürekleriniz keder 
görmesin. Ben buraya, ana kucağım dedi-
ğim memleketime, baba ocağım Rize’ye 
sizlerin hayır duanızı almaya geldim… 
Kendimi size emanet etmeye geldim… Siz-
lere üç arkadaşımı emanet etmeye geldim. 
3 yol arkadaşımı Meclis’e göndereceksiniz. 
Onları sadece Meclis’e göndermeyecek-
siniz, aynı zamanda bu kardeşinize de 
emanet edeceksiniz. Size güveniyorum. 
Size inanıyorum. Sizin sadakatinizi bili-
yorum, ne kadar vefakar olduğunuzu bi-
liyorum. Bilesiniz ki, bu vefa, bu sadakat, 
bu muhabbet asla karşılıksız değildir, asla 
karşılıksız kalmayacaktır. AK Parti bu dö-
nemde, geçen beş yıl gibi daha güçlü bir şe-
kilde Rize’ye hizmetin mührünü vuracak… 
Göreceksiniz. 

Sevgili hemşerilerim…

4.5 yıldır Türkiye’nin Başbakanıyım. Bu 
şerefli görevi bana lütfeden Allah’a şükür-
ler olsun. AK Parti iktidarında bizden ön-
cekilerin yaptığını yapmadık. Milletimizin 
başını önüne eğdirmedik, Rize’nin başını 
önüne eğdirmedik. Biliyorum ki, bir Rizeli 
başbakan olarak yaptığım her iş, attığım 
her adım ya Rizelilerin başını öne düşüre-
cek, ya başlarını dik edecek… Başımız dik, 
alnımız ak olarak birinci iktidar dönemini 
tamamladık. Rize’ye de, Rizeli’lere de kem 
söz söylettirmedik. Seçim kampanyamızda 
bütün Türkiye bizi kucakladı. Meydanları 
dolduran yüz binlerle, milyonlarla yeni-
den kucaklaştık. 
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Şimdi çok daha güçlenerek iktidara geli-
yoruz. Türkiye’nin hiçbir hesabı yarım kal-
masın diye gücümüze güç katarak iktidara 
geliyoruz. Az kaldı… Sayılı günler bitti 
sayılı saatler kaldı. 48 saat sonra herkesin 
hesabı önüne gelecek. Yanlış hesap yapan-
lar bir kez daha mahcup olacaklar. Türkiye 
bütün gücünü AK Parti’de birleştirecek. 
Gücümüzü bölmeyeceğiz, dağıtmayaca-
ğız… 3 Kasım’da olduğu gibi bir tasfiye 
daha olacak. Bu sefer çok daha büyük bir 
tasfiye olacak. Biliyorsunuz bundan önce-
ki seçimde 3 Kasım seçimlerinde sürgün 
yemişlerdi. Boşluğa düşenlerin bir kısmı 
vakarını kurtarmak için istifa etmişlerdi 
ama bir kısmı dayanamadı, geri döndü. 

Millete rağmen daha seçim olmadan itti-
fak arayışlarına girdiler, ellerine yüzlerin 
bulaştırdılar. Şimdi iki parti koalisyon 
hayali kuruyormuş. CHP=MHP diye bir 
proje yapmışlar. Onların da akıbetini gö-
receksiniz. 48 saat kaldı. Madem bu kadar 
yakındınız, niye üçünüz bir aradayken ba-
şarmadınız bu işi? Madem aranızda su sız-
mıyordu, öyleyse niye Türkiye’nin yıllarını 
çaldınız? Bu milleti bu kadar hafızası zayıf 
mı zannediyorsunuz. DSP-MHP-ANAP ku-
caklaşmasının sonuçlarını Türkiye unuttu 
mu zannediyorsunuz? DSP nasıl param-
parça oldu? MHP nasıl barajın altında 
kaldı? ANAP diye bir parti nasıl oldu da 
seçime bile giremeyecek hale geldi? DSP 
CHP’ye iltihak etti seçimden önce. Topla-
mının ne ettiğini 48 saat sonra göreceğiz. 

ANAP-DYP ile ittifak yapıyordu Demok-
rat Parti’yi canlandırıyorlardı, Ağar ve 
Mumcu sağı topluyorlardı. Özal’ın son 

mirasyedisi Mumcu kendini Kömürhan 
köprüsünden derin sulara attı. Sözde İtti-
fak balon gibi patladı. Tıpkı 2002 yılındaki 
gibi paramparça oldular. Mesut Bey de 
kenardan heyecanla bir rol çıkar diyordu. 
Çıkmayınca Mesut Bey ortada kaldı, ça-
resizlikten Rize’ye sığındı. Rizeli bir hem-
şehrim olarak durumu beni de üzüyor. 
Geçmişte partisinin oyunu eritirken de 
üzülüyordum, 28 Şubat sürecinde demok-
rasiye gölge düşürenlerle birlikte hareket 
ettiğinde de üzülüyordum, siyaseti bırakıp 
bugün geri döndüğünde de üzülüyorum. 
Tek başına. 

Sevgili hemşerilerim…

Siyaset kolay iş değil zor iş… Yan gelip 
yatanların yapabileceği bir iş değil. Ehli 
keyfin yapabileceği bir iş değil. Desteksiz 
atanların yapabileceği bir iş değil. Yüre-
ğinde Türkiye sevdası olmayanların, mil-
letin derdiyle dertlenmeyenlerin, dürüst 
olmayanların, halka hizmeti hakka hizmet 
bilmeyenlerin yapabileceği bir iş değil. 
Bir gönül işi siyaset… Yüreğinizde bitmez 
tükenmez bir hizmet aşkı rezervi olacak. 
Petrol kuyularından daha zengin bir gön-
lünüz olacak. tükenmeyeceksiniz. Yorul-
mayacaksınız. Siyasette herkes ektiğini 
biçer. Samimiyetinizi yitirdiğiniz an tepe 
üstü gidersiniz. Milletle bağınızı yitirdiği-
niz dakika işiniz biter. Hem geçmişinizin 
hesabını açık alınla vereceksiniz, hem de 
gelecek vaat edeceksiniz. maskeyle çıkma-
yacaksınız milletin huzuruna. Oyunuzu 
alınca kayıplara karışmayacaksınız. millet 
sizin gözünüzde bir ışık görecek. 
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Bu adamla yola çıkılır ve bu adam beni 
yolda bırakmaz, diyecek millet. Bu adam 
bana hizmet eder, dün yaptıkları yarın ya-
pacaklarının kefildir, diyecek millet. Tabii 
ki, bu millet yolda kalmışa yardım eder 
ama yolunu şaşıranın izinden gitmez. 20 
yıl bakanlık yapacaksın, Başbakanlık ya-
pacaksın, merdivenden adım adım inecek-
sin, partini de Türkiye’yi de eritip bitire-
ceksin sonra da gelip Rize’ye ben sıfırdan 
başladım, diyeceksin. Olmaz öyle şey. Sen 
ömrünün 20 yılını en tepede geçirmişsin, 
altın tepside sana Özal’ın sunduğu imkan-
ları harcamışsın. Bu ömür sonsuz değil, 
bu emanet sana sonsuza kadar verilmedi. 
Fırsat elindeyken bu gökkubbe altında hoş 
bir sada bırakacaksın ki hiç olmazsa adın 
hayırla anılsın. Bu millet her defasında 
seni sırtına alacak, sen düşüp pardon diye-
ceksin. Yok öyle bir şey… Siyasetçiysen bu 
millet seni sırtında taşımayacak, millete 
yük olmayacaksın. Aksine sen yük taşıya-
caksın. Millete efendilik yapmayacaksın. 
Bir de çıkıp AK Parti iktidarı Rize’ye bir 
şey yapmadı diyeceksin. El insaf. 

Biz bu ülkede taş üstüne taş koyan herkese 
şükran duyuyoruz, teşekkür ediyoruz. Bir 
insanda insaf kaybolursa, merhamet de 
adalet de kaybolur. Buradan hodri meydan 
diyorum. Senin 20 yıllık siyasi hayatında 
yaptıklarını bir kefeye koyalım, bizim 4.5 
yılda yaptıklarımızı… Eğer bizimki ağır 
gelmezse bu sözünü kabul edeceğim. Biz 
dün atılan temelleri bugün tamamlıyor, te-
mel atanlara teşekkür ediyoruz. Bu bizim 
kültürümüzdür, aldığımız terbiyenin bir 
neticesidir. 

Bizim işimiz başlamak değil, bitirmektir, 
bizim işimiz yarım koymak değil tamam-
lamaktır. Bizim işimiz başkalarının hayal 
bile edemediklerini söz verdiğimiz günde 
bitirmektir. Bakınız Adalet Sarayı’nın biz 
geldiğimizde yüzde 30’u gerçekleşmişti, 
biz yüzde 70’ini tamamladık, açtık. 400 
Yataklı Devlet Hastanesi’nin yüzde 20’si 
tamamlanmıştı, yüzde 80’ini tamamla-
dık, açtık. Kültür Merkezi’nin yüzde 40’ı 
tamamlanmıştı, yüzde 60’ını tamamladık 
açtık. Karadeniz Sahil Yolu’nun yüzde 35’i 
tamamlanmıştı, yüzde 65’ini tamamladık, 
hizmete açtık. Bunlar nasıl oldu, kendi 
kendine mi? Bunları kim açtı, siz mi açtı-
nız, siz mi bitirdiniz, siz mi tamamladınız? 
Bizim Rize’de başladığımız ve bitirdiğimiz 
hizmetlere onların hayalleri bile yetişe-
mez. Birazdan bunları bir bir anlatacağım. 
Bizim amacımız Rize’yi sadece çay ile geçi-
nen bir il olmaktan çıkarıp sanayiyi çeşit-
lendirmek, kültür ve turizme geliştirmek, 
Rize’yi bir kültür, sağlık, sanayi ve turizm 
şehri haline getirmektir. Bütün planla-
malarımız, yatırımlarımız, projelerimiz 
Rize’yi Karadeniz’in lokomotif şehirlerin-
den biri haline getirmektir. 

Değerli Rizeliler, sevgili hemşerilerim…

En önemlisi de siyaset bir kadro işi. 
Türkiye’yi yönetecek bir kadronuz olacak. 
Siyaset, mirasyedilerin yapabileceği bir iş 
değil. Bakınız miras nasıl yenmiş… Hem 
Rize hem de ülkemiz altın fırsatları nasıl 
kaçırmış? Merhum Özal yüzde 36 ile ikti-
darda olan partisi ANAP’ı geride kalanlara 
bırakmış. Kendisi Cumhurbaşkanı seçil-
miş. Akbulut’tan sonra Mesut Bey’in eline 
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altın bir fırsat geçmiş. Şimdi bakalım par-
tin sana kaçla teslim edilmiş, sen bu mirası 
nasıl yağmalamışsın? Ne olur… hiç öfke-
lenmeyelim ve sakin sakin hesap yapalım. 

Mesut Bey de herhalde dinliyordur bir otel 
odasında. O da dinlesin. Turizm Bakanı 
olmuş, Dışişleri Bakanı olmuş, Başbakan 
olmuşsun bu ülkede. Tek başına bir iktida-
rı alıp koalisyona mahkum etmiş, partini 
mum gibi eritmişsin. Bak, 1- 1991’de Ge-
nel Başkan olarak genel seçime girmişsin. 
Daha ilk adımda yüzde 36’yı yüzde 24’e 
indirmişsin. Bu bir… Yüzde 24 oyla 115 
milletvekili çıkarmışsın. Üstelik bu dö-
nemde Rize sana 3 tane milletvekili ver-
miş. 2- 1995’te seçime girmişsin. Yüzde 19, 
65 oy almışsın… 5 puan gerilemişsin. 132 
milletvekili almışsın Türkiye’de. Rize yine 
sana sahip çıkmış 3 milletvekili vermiş. 
3- 1999’da yüzde 13,22 olmuş partinin oy 
oranı… 36’dan 13’e düşmüşsün. Millet-
vekili sayını 86’ya düşürmüşsün. Bütün 
Türkiye senden elini çekmiş ama Rize yine 
vefakarlık yapmış 2 milletvekili vermiş. 4- 
Geldik 2002’ye. 3 Kasım’a… 2002’de yüzde 
5 almışsın. Tasfiye olmuşsun. Eski ortak-
ların gibi siyaseti bırakmışsın. Yapacak 
bir şeyin yok, doğru bir karar vermişsin. 
Tebrik ediyoruz. 1983’ten 2002’ye tam 19 
yıl bu milletin sana verdiği bütün kozları 
kullanmışsın. Eeee… 

Poker değil bu, siyaset, kardeşim. Bu oyu-
nun kurallarını millet koyuyor. 5- Şimdi 22 
Temmuz seçimlerinde çıkmışsın Rize’den 
oy istiyorsun. Ben Rizeliyim diye. Şimdi 
Rize’li haklı olarak soruyor: Niye tek ba-
şınasın Mesut Bey? Hangi siyasi kadro 

ile ne iş yapacaksın? Siyasete başladığın 
gün bakan olmuşsun. 25 koca yıl geçmiş. 
Çeyrek asır geçmiş. Eski arkadaşların 
nerede? Yaşar Okuyan nerede? Lütfullah 
Kayalar nerede? Eyüp Aşık nerede? Peki… 
onlar CHP’ye gitti… DP’ye gitti. Gitsinler 
hayrını görsünler… 19 yıl en tepesinde 
olduğun ANAP tasfiye oldu. Seni partiden 
gönderdiler. Bütün bunları anladık da bir 
şeyi anlamadık. Mesut Bey, bari kardeşin 
gelseydi şu Rize’ye… Bir başına buralarda 
ne yapacaksın ki. . Bu Rize senin için daha 
yapsın? Bütün mirası yiyip tüketmesey-
din, kötü günler için hiç olmazsa yanında 
duracak üç beş dostun olsaydı. Verdiği bü-
tün imkanları heba etmişsin, telef etmişsin 
be kardeşim. Daha ne yapalım… 6- Şimdi 
Rize’nin köylerine gelmiş, yalnız başına 
oy istiyorsun. Ama zaten AK Parti bütün 
köyleri fethetti. KÖYDES Projesi’yle bütün 
köyler köy olmaktan çıktı. 

Sen, bakanlık, başbakanlık yapmışsın, 
yazıktır… Böyle otel odalarında, arkadaş 
misafirliklerinde derbeder olma, var işi-
ne gücüne git. Gel benim evime misafir 
ol, dertleşelim, bir kahve içelim, sohbet 
edelim. Rize’ye, Rizeli’ye ayrı düşmek ya-
kışmaz, birbiriyle uğraşmak, belden aşağı 
vurmak yakışmaz… İktidarı beceremedin 
bari muhalefeti becer, dürüst ol, mert ol… 
Özal’ın kemiklerini sızlattın. 28 Şubatta 
bütün Rizelilerin başını önüne eğdirdin. 
İktidardayken “yarasa” dediğin Rizeli 
analar o kötü günleri unutmadı. Ortağın 
Bahçeli de senin gibi yaptı. Gitti, dayana-
madı geri geldi. İktidarda imza attı şimdi 
ip atıyor. 
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Değerli hemşerilerim…

Devlet yıllar yılı bu ülkenin uzak köylerine 
okul yapamamış, yol yapamamış, sağlık 
hizmeti götürememiş. Devlet millete hiz-
met edeceğine, millet devletin zararını 
karşılamaya çalışmış. Türkiye 60 yılda 45 
hükümet görmüş. KİT’ler yıllarca Arpalık 
olarak isimlendirilmiş. Bütün hükümetler 
görev zararlarını karşılayacak kaynak bu-
lamamış. Ekonomik istikrarsızlık demok-
ratik istikrarsızlığı getirmiş. Bu sebeple de 
bu ülkede mutlu azınlıkların dışında hiç 
kimsenin karnı doymamış. Devletin elinde 
bir sürü fabrika, işletme var, hepsi zarar 
ediyor. Ne oluyor, bu zararı, devlet karşılı-
yor. Devlet nasıl karşılıyor, milletten alıyor. 
Milleti zayıflayan bir devlet güçlü olamaz. 
Biz şimdi devleti milletin hizmetine sun-
duk, devlet artık millete veriyor. Demokra-
tik istikrarı olmayan bir ülkede ekonomik 
istikrar olmaz. Biz, işe başladığımız gün 13 
tane Devlet Bakanlığı’nı lağvederek başla-
dık. Her gelen koalisyon ortağı paraya sıfır 
attığı gibi bir bakanlık almış. Hiçbir devlet 
kurumunun bağlı olmadığı bakanlıklar 
vardı. KİT’ler bakanlıklar arasında payla-
şılıyordu. 

Değerli kardeşlerim…

Rize’ye neler kazandırdığımızı anlataca-
ğım ama önce Türkiye’ye bakalım. Bakınız 
4.5 yıldır Türkiye her alanda sürekli bü-
yümüş, sürekli ilerlemiş. Hangi göstergeyi 
alıp baksanız 2002’nin karanlık günleriyle 
karşılaştırılamayacak bir iyileşme var. Kişi 
başına milli gelir iki katına çıkmış, daha 
da artıyor. Gayrı safi milli hasıla yüzde 

120 artmış, 182 milyar dolardan 400 mil-
yar dolara çıkmış. Enflasyon tek haneli 
rakamlara inmiş. Merkez Bankası rezer-
vi 26 milyar dolardan 66 milyar dolara 
yükselmiş. İhracatımız 100 milyar doları 
zorlayan bir seviyeye çıkmış. 4.5 yılda Tür-
kiye onların hayallerinin asla almayacağı 
seviyelere gelmiş. Bu tablo ortadayken ne 
desinler, sadece çamur atabiliyorlar, iftira 
atabiliyorlar. Bizim 4.5 yılda yaptıkları-
mızı 20 yılda yapamayanları hakkaniyetle 
kıyaslayacaksınız. İlk defa bizim iktidarı-
mızla Çaykur’a satılan çayın parasının bir 
ay içinde ödendiğini biliyorsunuz. İhalesi 
yapılıp bırakılan işlerin nasıl tamamlandı-
ğını iyi değerlendireceksiniz. Biz iktidara 
gelmeseydik Karadeniz Sahilyolu 33 sene 
sonra bitecekti. Bunu biliyorsunuz. 

Değerli kardeşlerim…

Bazıları da halkımızın milli duygularını 
tahrik ederek siyaset yapıyor. 1935’ten bu 
yana mütekabiliyet esasına göre 59 hükü-
metin hepsinin uyguladığı bir gerçeği kirli 
bir iftiraya dönüştürüyorlar. Almanya’dan 
Avusturalya’ya kadar yurtdışında yaşayan 
milyonlarca Türk vatandaşımız var. Bizim 
vatandaşlarımız oralarda mülkiyet hakkı 
ediniyor. O vatandaşlarımız o ülkelerde 
bir mülkiyet mi ediniyor yoksa o ülkeleri, 
o başkalarının vatanlarını satın mı almış 
oluyorlar? Mütekabiliyet esasına göre ya-
bancılara taşınmaz satışıyla ilgili kanun 
1934 yılında çıkmış, o günden beri belli 
sınırlar içinde devam ediyor. Bu satışlar 
asla Türkiye’nin güvenliğine, stratejik böl-
gelerimize, toprak bütünlüğümüze tehdit 
oluşturabilecek mülkiyet satışları değildir. 
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Ama sanki milli mücadelede canımız pa-
hasına savunduğumuz bu toprakları şimdi 
parselleyip satıyor muşuz gibi bir hava 
oluşturuyorlar. Bunların hepsi yalandır, 
bunların hepsi iftiradır. Bu ucuz iftiraları 
sahiplerine iade ediyorum. 

Tapu kayıtları ortada, isteyen gider bakar, 
yüzölçümü olarak en büyük satış 1962-
1964 arasında görevde olan 27. Hükümet 
döneminde yapılmıştır. Başbakanı kim o 
hükümetin? İsmet İnönü. Sayın Baykal, 
bize söylediklerini dönüp merhum İnönü 
için söyleyebilir mi? İsteyen gider bu işin 
evveliyatına bakar, her dönemde o zama-
nın şartları içinde ve son derece sınırlı 
ölçüde taşınmaz yabancılara satılmıştır. 
Sayın Bahçeli’nin Başbakan Yardımcısı ol-
duğu 57. Hükümet de yabancılara önemli 
miktarda mülk satışı yapmıştır. Aksini 
söyleyebilecekse, hayır diyebilecekse çık-
sın meydana ve desin ki ben mütekabiliyet 
ilkesini iptal ettim. Eskiden 30 hektar olan 
kişi başına taşınmaz alım miktarı 2.5 hek-
tara düşürülmüştür. Eskiden yüzölçüm 
sınırlaması yoktu, şimdi alınabilecek ta-
şınmaz miktardı ilin yüzölçümünün binde 
beşini geçemeyecek şekilde sınırlandırıldı. 

Bunlar yanlış şeyler. Bir yalan bir YTL, 
diyorlar. Siyaset, ucuz sloganlar atmak 
değildir. Siyaset, öfke ve kin tohumları ek-
mek değildir. Bizim siyasetimiz gönül ka-
zanmaktır. Siyaset, adalettir, hakkaniyettir. 
Siyaset, milletin hukukunu gözetmektir. 
Bizim için siyaset hizmetle eş anlamlıdır. 
Taş üstüne taş koymayan siyaset meydanı-
nı işgal etmemelidir. Bu yüzden, meydan 
meydan slogan atmıyoruz, Türkiye’ye 

neler kazandırdığımızı, yarın neler yapa-
cağımızı anlatıyoruz. İp atmıyoruz, kırsal 
siyaset, ova siyaseti, bölge siyaseti yapmı-
yoruz, asla eşkıya diline, terör diline teslim 
olmuyoruz, olmayacağız. Öfke saçmıyoruz, 
muhabbet taşıyoruz. Bu ülke için birliğin 
tek çözüm olduğunu söylüyoruz. Bu yüz-
den başımız dik… Türkiye’nin bütün şehir-
lerindeyiz. Alnımız ak… Türkiye’nin bütün 
yollarındayız. 

Bu ülkenin her şehrine, her ilçesine, her 
köyüne eserler kazandırdık. Bu ülke için 
her kim taş üstüne taş koyduysa başımızın 
üzerinde yerin var dedik. Haram lokmaya 
uzananı affetmedik, imtiyaz isteyeni af-
fetmedik. Haramzadeler siyasetten tasfiye 
oluncaya kadar bu ülkeye hizmet edeceğiz. 
Mirasyediler tasfiye oluncaya kadar mü-
cadelemiz devam edecek. Şimdiye kadar 
bu yolla büyük kazanımlar elde ettik. Bu 
kazanımların hepsi Demokrasinin kaza-
nımlarıdır, cumhuriyetin kazanımlarıdır, 
milletimizin kazanımlarıdır. 

    22 Temmuz’da siz ne diyorsanız o olacak. 
Siz hangi istikameti gösterirseniz Türkiye 
o istikamete yönelecek. Ben sizlere gü-
veniyorum, siz felaket tellallarına itibar 
etmezsiniz, Türkiye’yi yeniden maceralara 
sürüklemezsiniz. Şimdi: Karar senin. Bir 
tek oyunu zayi etme. Vur mührünü Tür-
kiye aşkına. Durmak yok, aşkla heyecanla 
yola devam! Bu yol senin yolun! Bu yol 
milletin yolu… 
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Sevgili Hataylılar, sevgili kardeşlerim… 
Hepinizi hürmetle sevgiyle muhabbetle 
selamlıyorum… Buradan bütün Hatay’a, 
Antakya’ya, Altınözü’ne, Belen’e, Dörtyol’a, 
Erzin’e, Hassa’ya, İskenderun’a, Kırıkhan’a, 
Kumlu’ya, Reyhanlı’ya, Samandağı’na, 

Yayladağı’na, Karaçay’a selamlarımı, 
sevgilerimi gönderiyorum. Hatay’dan 
yurdumuzun her köşesine, ülkemizin her 
şehrine selam olsun. Hatay’dan 70 milyon 
vatandaşıma, 70 milyon kardeşime selam 
olsun. Hatay hududunun ötesindeki kar-

AK Parti İl Mitingi

Hatay | 21 Temmuz 2007
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deşlerimize, akrabalarımıza da buradan 
selamlar ve sevgiler gönderiyorum. Birli-
ğimiz, beraberliğimiz, dayanışmamız, kar-
deşliğimiz daim olsun. 

Sevgili Hataylılar…

Hatay için neler yaptığımızı anlatacağım. 
Hatay’dan Pozantı’ya kadar uzanan 300 ki-
lometrelik bölünmüş yolu ve otoyolu anla-
tacağım. Hatay Havaalanı’nı anlatacağım, 
sınır kapılarını anlatacağım. Doğalgazı 
anlatacağım. Yollarınızı anlatacağım. Ka-
raçay Barajı’nı, Reyhanlı Barajı’nı anlata-
cağım… Hatay’ın özlemlerini biliyorum… 
Ama daha önce her şehirde yaptığımız gibi 
Türkiye fotoğrafının tamamına bakmak 
gerekiyor. Çünkü fotoğrafın tamamına 
bakmazsak yanlış hesap yapmış oluruz. 

4,5 yıl boyunca Türkiye’nin imkanları 
Türkiye’ye kazandırdık. Başarılarla dolu 
bir iktidar dönemini yüzümüzün akıyla 
tamamladık. Milli gelirimizi 180 milyar 
dolardan 400 milyar dolara çıkardık. 
Komşularımızla kapılarımızı açtık ve 
imkanlarımızı karşılıklı olarak paylaş-
tık. İhracatımızı 36 milyar dolardan 100 
milyar dolar eşiğine getirdik. Ekmeğimiz 
büyüdü, aşımız bereketlendi. Enkaz bırak-
mışlardı ama yepyeni bir bina inşa ettik. 
Allah’a hamd olsun. Şimdi yeni dönem 
için, istikrar için, demokrasi için, adalet 
için, hakkaniyet için, Durmak Yok, Yola 
Devam, diyoruz. Sizinle birlikte… Sizin 
için… Türkiye’nin bütün vatandaşlarının 
Türkiye’ye aidiyetleriyle gurur duyması 
için, komşularımızla barış içinde, kardeş-

lik ikliminde ortak çıkarlarımızın muha-
fazası için, Türkiye’nin bugünkünden çok 
daha güçlü bir dünya devleti olması için 
kararınızı yenilemeniz gerekiyor. Son nok-
tadayız. Son saatler kaldı… 30 saat sonra 
Türkiye daha çok aydınlanacak… Hatay 
daha çok özlemlerine kavuşacak. Şimdi, 
mühür sizin, karar sizin. Hayırlı olsun… 
Gözün aydın olsun. 22 Temmuz’da de-
mokrasi kazanacak, milli irade kazanacak, 
güven ve istikrar kazanacak. 

Sevgili kardeşlerim, sevgili Hataylılar…

Türkiye’nin önünde yeni bir çağ açılıyor. 
Önümüzdeki 5 yıl Allah’ın yardımıyla 
Türkiye şahlanacak. Demokrasi, eşitlik, 
özgürlük, üretim, adalet bütün vatandaşla-
rımızı daha çok kucaklayacak. 22 Temmuz 
seçimleri için 15 Haziran’da Siirt’ten yola 
çıktık. Bugüne kadar Türkiye’nin 56 şeh-
rinde hamd olsun milyonlarla kucaklaştık. 
Bütün meydanlar “istikrar” diyordu… Bü-
tün meydanlar Türkiye geriye doğru bir 
tek adım atmasın, tereddüde düşmesin, 
bir tek vatandaşımızın oyu boşa gitmesin 
diyordu. Ve bugün, 57. şehrimizde, Ha-
tay’dayız. 

B u g ü n  s e ç i m  m a ra t o n u n u  b u ra d a 
Hatay’da noktalıyoruz. Görüyorum ki, 
Hatay da istikrar diyor… Hatay da adalet 
diyor… Kalkınma diyor… Seçim maratonu-
nu Hatay’da noktalıyoruz, yeni dönemde 
hizmet yarışımızı, millet sevdamızı, de-
mokrasi mücadelemizi yine buradan, yine 
Hatay’dan başlatıyoruz. Yani yeni dönem-
de Hatay bizim için bir başlangıç noktası 
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olacaktır. Onun için Hatay mitingi önemli. 
Onun için Hatay mitingi anlamlı. Onun 
için Hatay mitingi tarihi öneme sahip. Bu 
millet, 1950 yılında “Yeter, Söz Milletin” 
diye haykırdı. 57 yıl sonra bugün, aynı 
millet, “Yeter, Karar Milletin” diye hay-
kırıyor. Siirt’te de, Mardin’de, Muğla’da, 
Kahramanmaraş’ta bütün milletim bunu 
haykırıyor… Erzurum’da, Samsun’da, 
A m a s y a ’ d a ,  S i v a s ’ t a ,  A n k a r a ’ d a , 
İstanbul ’da ,  Bayburt ’ ta ,  Mersin’de, 
Edirne’de,  İzmir ’de,  Diyarbakır ’da , 
Adana’da milletim “Yeter, Karar Mille-
tindir” diye haykırıyor. Ve işte bugün, 
Hatay’da yeter, karar milletin… Karar 
benim… Ben istikrar istiyorum, ben daha 
çok adalet istiyorum diyor. Müjdeler olsun 
Hatay. Müjdeler olsun Amik Ovası… Yarın 
Türkiye için yeni bir başlangıç… Yarın Tür-
kiye için demokrasi bayramı… Yarın, Tür-
kiye için Ak’la karanın aşikar olacağı gün… 

Buradan, Hatay’dan, Tüm Türkiye’ye 
sesleniyorum: 22 Temmuz seçimleri şim-
diden hayırlı olsun. Milletimizin kararı 
hayırlı olsun… Ülkem için, milletim için, 
Türkiye’nin geleceği için, demokrasi mü-
cadelemiz için hayırlı olsun… Önemli olan, 
millet iradesinin özgür biçimde, bağımsız 
biçimde sandığa yansımasıdır. Hiç kuş-
kusuz kazanan Türkiye olacak, kazanan 
sizler olacaksınız. Bütün dünya Türkiye’de 
demokrasinin ne kadar olgunlaştığını, 
geliştiğini, güçlendiğini bir kez daha göre-
cek. 22 Temmuz seçimlerinin huzur ve ol-
gunluk içinde geçmesini, ülkemiz ve mille-
timiz için hayırlar getirmesini diliyorum. 

Değerli kardeşlerim…

Bakın, Türkiye’de demokrasiyi, demokrasi 
mücadelesini bir türlü içine sindiremeyen-
ler oldu. Yıllarca demokrasiyi bu millete 
çok gördüler, millete güvenmediler. Mil-
letin kendi öz iradesine ipotek koymak 
isteyenler oldu. Millete tepeden baktılar, 
millet adına biz karar veririz dediler. 
Ankara’ya kurulup, Türkiye’den bihaber, 
dünyadan bihaber, ahkam kestiler. Ama 
tarih onları çoktan saf dışı bıraktı. Milletin 
tercihlerini tehlike olarak görenler, mil-
letin değerlerini küçümseyenler hala var. 
Millet, işte burada, işte meydanlarda. Kim 
bu milletin önünde engel olmaya, set olma-
ya kalkarsa, kim bu milletin ayağına zincir 
olmaya, pranga olmaya kalkarsa, milletten 
en ağır tokadı yer. Geçmiş bunun örnek-
leriyle dolu. Göreceksiniz, inşallah yarın 
akşam da millet bu tokadını bir kez daha 
vuracak. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni 
kilitleyenlere, halkın temsilcisini, halkın 
vekillerini Halkın Meclisi’nden uzak tu-
tanlara, Cumhurbaşkanı’nın seçilmesini 
engelleyenlere, milletin hür iradesinin 
üzerine karabasan gibi çökenlere, millet 
22 Temmuz’da en anlamlı cevabı verecek. 
Çok az kaldı. Sadece 30 saat kaldı. 

Hiç kimsenin bu milleti geriye götürmeye 
hakkı olamaz. Hiç kimsenin bu ülkeyi, 
baskıcı, totaliter, dayatmacı, karanlık dö-
nemle çekmeye hakkı olamaz. Hiç kimse-
nin bu milleti, kalkınma mücadelesinden, 
ilerleme mücadelesinden, demokrasi mü-
cadelesinden alıkoymaya hakkı olamaz. 
Hiç kimse seçimden önce nifak tohumları 
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ekerek seçim sandığından nifakın zaferle 
çıkmasını bekleyemez. Bu milletin özü bir-
dir, ruhu birdir. Bu millet asırlarca vahdet 
içinde yaşadı. Bu ülke bir selam ülkesidir. 
Merhaba derken, ehlen ve sehlen derken, 
selam verirken bu ülkede herkes birbirine 
barış ve esenlik diler. Öyleyse bu ülkenin 
insanıyla konuşurken sevgiyle, merha-
metle konuşmalısınız. Bu milletten oy 
isterken, bu milletin rızasını isterken bu 
oyların bir emanet olduğunu bilmelisiniz. 

Bakın biz bu şerefli görevler için sizden 
icazet isterken tek bir hedefimiz vardı, o da 
sizlere hizmet etmekti. Daha 3 Kasım se-
çimlerinin hemen ertesinde söyledim: Bü-
tün bu makamlar bize milletin emanetidir, 
millet zamanı gelince, bize bu makamları 
verdiği gibi almasını da bilir dedim. Mil-
letin iradesinin, milletin sözünün üzerine 
söz yoktur. Buradan, Hatay meydanından, 
sizlerin huzurunda bir kez daha tekrarlıyo-
rum. Eğer bu millet, yarın bana tek başına 
iktidar yetkisi vermezse, milletin önünde 
eğilir, milletimin arasına dönerim. Mille-
tine sırtını dönenler gibi yapmam milleti-
min arasına dönerim. 

Şimdi bir kez daha, son kez bir çağrıda bu-
lunuyorum. Yıllarca bu milletin tepesinde 
boza pişirdiniz. Eğer derdiniz koltuk değil-
se, eğer derdiniz Hatay’sa, eğer Kırıkhan’ı, 
Samandağ’ı, Dörtyol’u, İskenderun’u siz de 
düşünüyorsanız. Var mısınız? Başaramaz-
sam çeker giderim demeye var mısınız? 
Sayın Baykal, Sayın Bahçeli, buyurun aynı 
açıklamayı yapın… Ama yapmadılar, yapa-
mazlar, hiç boşuna beklemeyin… Çünkü 

onların hesapları başka… Çünkü onların 
memleket diye bir dertleri yok… Kendileri-
ni bulunmaz Hint kumaşı sanıyorlar.

Partileri erise de o koltuklarını bırakma-
yacaklar, partileri tasfiye olsa da o sıcak 
koltukları boşaltıp kendilerinden başarılı 
birine “buyur” diyemeyecekler. Ama si-
yaset mirasyedi işi değil. Siyaset ehli keyf 
adamın yapabileceği iş değil. Siyaset kad-
ro işi… Siyaset bütün milleti kucaklama 
işi. 70 milyona aynı gözle bakmıyorsan, 
Hatay’a baktığın gibi Sakarya’ya Yozgat’a, 
Bursa’ya bakmıyorsan Türkiye’de siyaset 
yapamazsın. 70 milyonu kucaklamayan 
bir milliyetçilik olabilir mi? 70 milyonu 
kardeş bilmeyen bir parti Cumhuriyetçi 
olabilir mi? Hizipçilik yapmak, mezhepçi-
lik yapmak, bölgecilik yapmak, kabilecilik 
yapmak bu çağda olacak şey mi? Laik-
Antilaik, Alevi-Sünni, Kürt-Arap-Türk… 
Köylü-Şehirli, Zengin-Fakir, Cumhuriyetçi-
Demokrat, Doğulu-Batılı, Kuzeyli-Güney-
li… Bu ayrımların hiçbirini tanımıyoruz. 
Bütün ayrımları ortadan kaldırmak için 
“Yeter, karar milletin” diyoruz. 

Sevgili kardeşim, sevgili Hataylı karde-
şim…

B a k ı n ,  3  K a s ı m  s e ç i m l e r i  ö n c e s i 
Türkiye’nin manzarasını asla unutmayın. 
Kim vardı iktidarda? Bugün sadece tabe-
lası kalan ve CHP’ye iltihak eden DSP, ik-
tidarın bir başka ortağı MHP. Bir de şimdi 
tarihe karışan ANAP. Bu üçünün sicillerini 
biz çok iyi biliyoruz. Bu üçünün sicillerini 
sizler de çok iyi biliyorsunuz. Bu üçünü de 
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millet, 3 Kasım’da sandığa öyle bir gömdü 
ki, hepsi siyasi mevta haline geldi. Şimdi 
biri CHP’nin kanatları altında geri dönme-
ye çalışıyor… Bir diğeri gerilimin mimarlı-
ğına oynuyor, şehit kanlarını bile istismar 
ediyor, Türkiye’nin yarasına tuz basıyor. 
Bir diğerinin partisi filan ortada kalmadı, 
o da bağımsız olarak Rize’den geri dönme-
ye çalışıyor. Oysa bunların, millete vere-
cekleri bir hesapları var. 

Siz önce şu 2000 krizinin bir hesabını 
verin. 22 banka hortumlanmış. 40 milyar 
dolar batmış. Krizin aktörleri değil miydi 
bu Bahçeli, bu Yılmaz? Bu milleti bir gece-
de fakirleştirenler bunlar değil miydi? O 
bankalardan sadece bir tanesi 9 katrilyon-
luk bir kazık atmış. Şu sönen ocakların, 
kapanan dükkanların, duran çarkların he-
sabını vermemişsin, siyasete dönüyorsun. 
Tarihte ilk kez sokağa çıkan, meydanları 
dolduran, Başbakanlık önünde yazar kasa 
fırlatacak raddeye gelen esnafın bir he-
sabını verin. Enflasyonu nereden aldınız, 
nerelere getirdiniz, bunun hesabını verin. 
Faizleri yüzde kaç binlere çıkardınız, hangi 
rekorları kırdınız, bunun hesabını verin. 

Şimdi meydanlara çıkmışlar, millete hem 
iftira ediyorlar hem de oy istiyorlar. Kö-
tümserlik yayıyorlar, karamsarlık yayıyor-
lar, tehditler savuruyorlar. Dur bakalım. 
Bugünkü Türkiye o Türkiye değil. Sen 5 yıl 
öncesinde kalmışsın. Sen kendi dönemi-
nin manzarasını anlatıyorsun. Sen bu mil-
lete çektirdiğin çileyi, zulmü, eziyeti tasvir 
ediyorsun. Sen, bu ülke tarihinde yaşanan 
ve senin eserin olan en büyük kriz orta-

mından söz ediyorsun. Beş yıl susmuşsun, 
milletin hafızanda kalan bir tek sözün yok. 
Şimdi çıkmışsın vatandaşın oyunu, rızası-
nı istiyorsun. İyi ama senin bu millete söy-
leyecek sözün yok ki. Meclise göndermiş 
millet seni, sen Meclis’ten kaçmışsın. Mil-
lete gidelim denmiş sen milletten kaçmış-
sın. Şimdi Türkiye’yi nereye çağırıyorsun, 
1970’li yıllara mı çağırıyorsun? 1940’yıl 
yıllara mı çağırıyorsun? Allah bu millete o 
günleri de bir daha göstermesin. 

Bakın, şimdi seçilmiş meydanlara çıkıp, 
bizim 4 buçuk yılda yaptıklarımızı çar-
pıtarak anlatmanın peşine düştüler. Bir 
bir cevaplarını aldılar. Türkiye’nin bütün 
meydanları hak ettikleri cevabı verdi. Bizi, 
Türkiye’nin borç yükünü artırmakla suç-
luyorlar. Bu kadarına insaf, denir. Bugün 
Türkiye, hala senin döneminde yapılan 
yüksek faizli borçlanmaları ödüyor. Senin 
döneminin mirası olan yüksek borç stoku-
nu biz düşürmeye başladık. 

Bakın, bunu milletim de bilsin, Sayın Bah-
çeli, sen de dinle… 1999 yılında iktidara 
geldiniz, 2002 sonuna kadar IMF’den tam 
33 milyar dolar kredi kullandınız. Geriye 
sadece 10.5 milyar dolar ödediniz. Bize 
bıraktığınız miras, tam 23.5 milyar dolar. 
Sizin bu borcunuzu biz ödedik, biz. 4.5 yıl-
da tam 30 milyar dolar borç ödedik. Bugün 
çok şükür Türkiye’nin IMF’ye borcunu 8.5 
milyar dolara kadar indirdik. Senin döne-
minde batan, senin döneminde denetlen-
meyen, içi boşaltılan bankaların millete 
borcunu da biz ödedik. Sen ve senden ön-
cekilerin çalışanların alın terinden kestiği-
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niz nemaları da yine biz ödedik. Astrono-
mik seviyelere çıkardığınız faizleri, Hazine 
tarihinin en düşük seviyelerine biz çektik. 
Azdırdığınız enflasyonu tek haneli oranla-
ra biz indirdik. İhracatı, turizm gelirlerini, 
büyümeyi, milli geliri tarihi seviyelerine 
biz yükselttik. Kusura bakmayın, onların 
hayalleri bile yetmezdi bu seviyelere. 

Bakın, Türkiye’de yolu, suyu olmayan köy 
kalmayacak dedik. Bu devirde yolu olma-
yan, suyu olmayan köy ayıbını Türkiye 
taşıyamaz dedik. KÖYDES Projemizi baş-
lattık ve çok şükür bugün, yolu, suyu ol-
mayan köy neredeyse kalmadı. Kimsesizin 
kimsesi, yoksulun, garibin, fakirin yoldaşı 
olacağız dedik, dediğimizi de yaptık. Şimdi 
birileri çıkmış, bizim bu yardımlarımızı, 
desteklerimizi diline dolamış, kendince 
bize çamur atıyor. Niye? Ankara’dan hiç 
çıkmamışlar ki… Şu Hatay’ın sokaklarında 
hiç dolaşmamışlar ki… Bu milletin derdiy-
le, meselesiyle, üzüntüsüyle, sevinciyle hiç 
hemhal olmamışlar ki… Nereden bilecek-
ler yoksulu, nereden bilecekler fakiri, ga-
ribi, yolda kalmışı… Onların tek meşguli-
yetleri, Ankara’dan siyaseti, milleti, ülkeyi 
dizayn etme çabası. Onu da artık bu millet 
yutmuyor…

Sevgili kardeşlerim, sevgili Hataylılar, sev-
gili vatandaşlarım…

Yarın, 22 Temmuz, Türkiye’nin karar 
günüdür. Yarın, AK Parti’nin daha güçlü 
iktidara geleceği, yeniden iktidara geleceği 
demokrasi bayramıdır. Yarın, Türkiye’nin 
yeniden iktidar olacağı gündür. Yarın, 

milletin “Yeter, Karar Milletindir” diye-
ceği gündür. Buradan hepinize sesleni-
yorum: 4.5 yılda birlikte başardık. 4.5 
yılda Türkiye’yi devler ligini yükselttik. 
4.5 yılda, hep birlikte, Türkiye’nin önünü 
açtık, makus talihini yendik… 4.5 yılda 
Türkiye’yi hak ettiği, özlediği, arzuladığı 
noktalara doğru taşıdık. Bunları yarım 
bırakmayın. Emanetiniz emin ellerde. Bu-
radan hep birlikte haykıralım. Hatay’dan 
Türkiye duysun, Hatay’dan dünya duysun. 
Yaşasın Demokrasi! Yaşasın Milletin ikti-
darı! Yaşasın sonsuza kadar birlik ve bera-
berliğimiz! Durmak Yok, Yola Devam…
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Sevgili hemşerilerim… Hepinizi en kalbi 
duygularımla selamlıyorum. 

Bundan bir ay önce 20 Temmuz tarihin-
de, tarihi 22 Temmuz seçimlerinden iki 
gün önce buradaydım. O gün olduğu gibi 
bugün de bütün hemşerilerimi ve bütün 

vatandaşlarımı ayrı ayrı selamlıyorum. O 
gün demiştim ki, “Başınız dik, alnınız ak 
olsun, bahtınız açık olsun, ocağınız şen 
olsun.” Bugün aynı temennileri tekrarlı-
yorum. Çünkü bugün Rize’ye, yani ana 
yurduma, baba ocağıma teşekkür bor-
cumu ödemek için geldim. Teşekkürler 

Rize Programları

Rize | 26 Ağustos 2007
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Rize… Teşekkürler Çayeli, Güneysu, Arde-
şen, Çamlıhemşin, Hemşin, Derepazarı, 
Fındıklı, Kalkandere, İkizdere, İyidere, 
Pazar. Teşekkürler Türkiye… Milletimin 
her ferdine teşekkürler… Bingöl’den 
Sakarya’ya, Ağrı’dan Sinop’a, İzmir’den 
Yozgat’a, Kahramanmaraş’tan İstanbul’a, 
Hakkari’den Edirne’ye, teşekkürler Türki-
ye… 

Verdiğiniz emanet layığınca taşınacak, 
bundan emin olun! Allah’ın izniyle çok 
daha başarılı bir iktidar dönemi yaşaya-
cağız. Başımız daha çok dik, alnımız daha 
çok ak, bahtımız daha açık olacak. Siz 
aziz milletime ne kadar teşekkür etsem 
azdır. Sizler çok daha büyük başarılara 
layıksınız. Bu devlet sizin, bu vatan sizin, 
bin yıl bize yol gösteren bu kutlu hilal ve 
onun kucakladığı kutup yıldızı sizin. Yeni, 
ak bir sayfa açtınız. Türkiye’yi zaafa düşü-
recek bütün ihtilafları reddettiniz. Yarım 
asırlık tartışmalara son verdiniz. Birlik ve 
beraberlik ruhunu ateşlediniz, milletimize 
ve devletimize güç verdiniz. Kardeşliğin, 
dayanışmanın, ülkeye hizmetin ve mu-
habbetin tacını yükselttiniz. Siyasetimize 
yeniden musallat kılınmak istenen bütün 
kötümser senaryoları bertaraf ettiniz. 
Güçlü iradenizi ortaya koydunuz İstikrara 
evet, istikrarsızlığa hayır dediniz. Adalete 
evet, imtiyaza hayır dediniz. Kardeşliğe 
evet, ayrılığa hayır dediniz. Hizmete evet, 
çıkar siyasetine hayır dediniz. Bu ülkenin 
derdiyle dertlenenlere evet, halka yukarı-
dan bakanlara hayır dediniz. 

Evet, 22 Temmuz’da bütün vatandaşları-
mız dedi ki: 70 milyon Türk vatandaşının 

menfaati birdir, Rize’nin kaderi ile Siirt’in 
kaderi, Kütahya’nın kaderi ile Kars’ın 
kaderi birdir. Diyarbakır’ın kaderi ile 
Çankırı’nın kaderi birdir, Ankara’nın ka-
deri ile İstanbul’un kaderi birdir, dediniz. 
Devletimiz ile milletimizin el ele olduğu-
nu, nifak tohumlarının bu topraklarda ye-
şermeyeceğini bütün dünyaya gösterdiniz. 
Bu millete hizmet edilirse bu milletin nasıl 
bir vefa ve kadirşinaslık göstereceğini 
yalnız Türkiye’ye değil bütün cihana ilan 
ettiniz. 22 Temmuz’da, sandık başında 
verdiğiniz karar ile Türkiye’nin itibarını 
yükselttiniz. 

Şimdi daha güçlü bir demokrasi için iş 
başındayız. Şimdi hep birlikte yeni bir yol-
culuğa çıkıyoruz. Cumhuriyetimiz’in 100. 
yılında Türkiye bugünkünden çok daha 
ileri bir Türkiye olacak. Milletimiz daha 
çok güçlensin, demokrasimiz daha çok 
güçlensin, devletin millete duyduğu gü-
ven, milletin devlete duyduğu güven daha 
çok güçlensin istiyoruz. Türkiye, muasır 
medeniyet hedeflerine azimle koşacaktır. 
Seçim gecesi söylediğimiz sözlerin sonu-
na kadar arkasında duracağız. Kimseye 
kırgın, kimseye küskün olmayacağız. 70 
milyon vatandaşımızın emanetini omuz-
larımızda taşıyacağız. Adaleti daha çok 
yaygınlaştıracağız, merhametle ülkemizi 
daha çok sahipleneceğiz. Her Allah’ın 
günü yüreklerimizdeki aşkı ve heyecanı 
tazeleyerek bu ülkenin idealleri için gece 
gündüz demeden çalışacağız. 

Yine milletimizin arasında olacağız. Yine 
81 şehrimize aynı gözle bakacağız. Şu şe-
hirde şu kadar oy almışız, şu şehirde daha 
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az oy almışız demeden 81 vilayetimize, 
900’ü aşkın ilçemize, 40 bin köyümüze 
aşkla, sevda ile hizmetler götüreceğiz. Bu 
yürek genişliğine sahip olamayanların 
hala fildişi kulelerden inmemesi, hala bize 
kendilerince yüksek tepelerden bakma-
ları yüreklerimizdeki heyecandan hiçbir 
şey eksiltmeyecek. Biz çoğuz onlar az, biz 
iktidarız onlar muhalefet anlayışına asla 
tenezzül etmeyeceğiz. Çünkü bu milletin 
sadakatine, vefasına layık olmak zorun-
dayız. Çünkü Cumhuriyetimizi 100. yılına 
hazırlamak zorundayız. Çünkü devletimizi 
milletimizle birlikte payidar kılmak zo-
rundayız. İşte bunun için Rize Cumhuriyet 
Meydanı’ndaki teşekkürüm bütün mil-
letimizedir. İşte bunun için, muhalefetin 
çıkarması gereken dersleri de biz çıkarı-
yoruz. 

Değerli hemşerilerim…

Bundan bir ay önce, 22 Temmuz seçimleri 
için geldiğim Rize’de demiştim ki: “Bu bü-
yük desteği siz verdiniz, sizin hayır duala-
rınız, sizin helal kazançlarınız, sizin deste-
ğiniz sayesinde Türkiye bu günleri gördü. 
Enf lasyon gitti, devalüasyon gitti, kriz 
üstüne kriz yaşanan günler gitti, istikrar 
geldi, büyüme geldi, kalkınma geldi. Ada-
let geldi. Bütün bunları siz yaptınız. Bütün 
bu başarılar sizin eseriniz. Bütün emekle-
rimiz, gayretlerimiz helal olsun size.” 

Evet, bütün bunları bir kez daha tekrarlı-
yorum. Bütün emeklerimiz, bütün gayret-
lerimiz Rize’ye ve bütün Türkiye’ye helal 
olsun. Allah bizi ve sizi mahcup etmesin. 
Bundan önce olduğu gibi bundan sonra 

da hiçbir ziyaretimizde eli boş gelmeye-
ceğiz. 60. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
Türkiye’nin gücüne daha çok güç katacak-
tır. Nasıl bir emanet aldığımızı unutmaya-
cağız. Bundan herkes emin olsun. Allah’ın 
izniyle ve yardımıyla, milletimizin hayır 
dualarına, rızasına uygun adımlar ataca-
ğız. Milli menfaatlerimizi en üst düzeyde 
tutacağız. Türkiye’nin ve Türk milletinin 
hukukunu her alada gözeteceğiz. Gönlüm 
her zaman sizinle olacak. Makaslı çeşan-
larıyla, peştemallarıyla çaylıklarda alın 
teri döken Rizeli anaların 22 Temmuz’da 
Çaylıkları bırakarak sandık başına gidip 
kendi evlatları Tayyip Erdoğan’a ve onunla 
birlikte Türkiye’yi ihya eden kadrosuna 
verdikleri destek unutulmayacak. Sadece 
Rizeli anaların değil, Trabzonlu, Tokatlı 
anaların, Hakkarili anaların, Manisalı ana-
ların, babaların, gençlerin verdiği emanet 
de unutulmayacak. Allah sizlerden razı ol-
sun, elleriniz dert görmesin, yürekleriniz 
keder görmesin. 

Seçimden önceki gelişimde burada demiş-
tim ki: “Ben buraya, ana kucağım dediğim 
memleketime, baba ocağım Rize’ye sizle-
rin hayır duanızı almaya geldim. Kendimi 
size emanet etmeye geldim. Size güveniyo-
rum. Size inanıyorum. Sizin sadakatinizi 
biliyorum, ne kadar vefakar olduğunuzu 
biliyorum. Bilesiniz ki, bu vefa, bu sadakat, 
bu muhabbet asla karşılıksız değildir, asla 
karşılıksız kalmayacaktır. AK Parti yeni 
dönemde hem Rize’ye hem Türkiye’ye hiz-
metin mührünü vuracak… Göreceksiniz” 
demiştim. İşte o gün geldi Allah’ın izniyle; 
boşluk bırakmadan, araya mesafe koyma-
dan, dün söylediklerimizi unutmadan ve 
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unutturmadan işte huzurlarınızdayım, 
aranızdayım. Bugün dualarınıza, oylarını-
za, takdirlerinize teşekkür etmeye geldim. 
Teşekkürler Rize. Teşekkürler Türkiye. 
Teşekkürler, ana kucağım, baba ocağım, 
Teşekkürler, yurdum, yuvam, her şeyim… 

Sevgili hemşerilerim…

22 Temmuz seçimlerinin üzerinden he-
nüz bir ay geçti. Türkiye henüz seçimin 
değerlendirmesini yapıyor. Herkes iddi-
alarıyla baş başa kaldı. Milletin mesajını 
hala yorumlamakta, anlamakta direnenler 
var. Seçim olmamış, milletin kararı ortaya 
çıkmamış gibi konuşanlar var. Oysa biz 
seçimden 48 saat önce Rize’de ne demiştik: 
“Biz, milletimizin başını önüne eğdirme-
dik, Rize’nin başını önüne eğdirmedik. Ba-
şımız dik, alnımız ak olarak birinci iktidar 
dönemini tamamladık. Bütün Türkiye’nin 
meydanlarında milyonlarla kucaklaştık. 
Şimdi çok daha güçlenerek iktidara geli-
yoruz. Türkiye’nin hiçbir hesabı yarım kal-
masın diye gücümüze güç katarak iktidara 
geliyoruz. Az kaldı… Sayılı günler bitti 
sayılı saatler kaldı. 48 saat sonra herkesin 
hesabı önüne gelecek. Yanlış hesap yapan-
lar bir kez daha mahcup olacaklar. Türkiye 
bütün gücünü AK Parti’de birleştirecek. 48 
Saat kaldı. Bu milleti bir kez daha tanıya-
caksınız.”

Sevgili hemşerilerim…

İşte millet konuştu, işte milletin kararı, 
sizin kararınız ortaya çıktı ve işte yeni 
Türkiye. Bakın biz yine Türkiye’nin yolla-
rındayız. Biz yine halkımızın arasındayız. 

Biz yine hizmetler getirmenin onurunu 
yaşıyoruz. Sadece kendimiz gelmiyoruz. 
Rize’ye eserleriyle sahip çıkan bütün Rize-
lilerle, hayırseverlerle buradayız. Burada 
sözlerimizin arkasında olduğumuzu bir 
kez daha ilan ediyorum. Tekrar tekrar te-
şekkür ediyorum. İnşallah yeni dönemde 
tüm Türkiye’de süren kalkınma sürecin-
den Rize de hak ettiği payı alacak. Ama-
cımız Rize’yi sadece çay ile geçinen bir il 
olmaktan çıkarıp sanayiyi çeşitlendirmek, 
kültür ve turizme geliştirmek, Rize’yi 
bir kültür, sağlık, sanayi ve turizm şehri 
haline getirmektir. Bütün planlamaları-
mız, yatırımlarımız, projelerimiz Rize’yi 
Karadeniz’in lokomotif şehirlerinden biri 
haline getirmek için aynı azimle süre-
cektir. Bu duygularla tüm hemşerilerimi 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepinizi 
Allah’a emanet ediyorum.
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Değerli vatandaşlarım, sevgili Zonguldak-
lılar, sevgili işçi kardeşlerim, sizleri yürek-
ten selamlıyorum. 

Burada bulunan, bulunmayan ailelerinizi, 
eşlerinizi, çocuklarınızı sevgiyle selam-
lıyorum. Sizlerin aracılığınızla buradan 

Alaplı’ya, Çaycuma’ya, Devrek’e, Karade-
niz Ereğlisi’ne ve Gökçebey’e selam ve sev-
gilerimi gönderiyorum. Tabii Zonguldak 
büyük ölçüde Batı Karadeniz demektir, 
dolayısıyla buradan kardeş şehirler olan 
Bartın’a, Karabük’e de en içten selam ve 
sevgilerimi sunuyorum. 

Maden İşçilerine Hitap

Zonguldak | 1 Temmuz 2008
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Bugün buraya, Zonguldak’a sizlerle kucak-
laşmaya, halinizi hatırınızı sormaya, her 
gün yaşadığınız meşakkatli hayatı sizlerle 
birlikte bire bir yaşamaya geldim. Bugün 
Zonguldak’ta sizlerle kader ortaklığımızın 
altını çizmeye geldim. Bugün daha çok da 
yüzlerce metre yerin altındaki umutlara, 
özlemlere, rüyalara ortak olmaya geldim. 
Bunun için yerin altındaki kömür ocakla-
rına indim. Bunun için Ferhat gibi dağları 
delerek, kazıya kazıya umudu güneş gibi 
ortaya çıkaran, sevdası için her türlü be-
deli göze alan sizin zengin gönüllerinizle 
aynı iklimi solumaya geldim. Sizden ilham 
almaya, sizin aydınlattığınız ocaklardan 
bir parça ışık almaya geldim. 

Biliyorsunuz ki, bu kardeşiniz de bir işçi-
dir. Bu kardeşiniz de ülkesi için, insanla-
rımız için, bu ülkenin evlatlarının mutlu 
geleceği için alın teri dökmeye çalışıyor. 
Evet, sizler alın terinin, sizler el emeğinin, 
sizler göz nurunun, helal kazancın ne an-
lama geldiğini herkesten iyi bilirsiniz. Sizi 
anlamak, sizin derdinizle hemhal olmak, 
sizin gözünüzdeki ışığı yakalamak bana 
göre vatanını sevmekle aynı manaya geli-
yor. Zira bu ülkeyi gerçek anlamıyla vatan 
kılan sizin alın terinizdir. Emeğe düşman 
çoklarını gördük, bir tek damla alınteri 
dökmeden vatanseverlik nutukları atan-
ları çok gördük. Topluma tepeden bakıp 
emekçi geçinenleri gördük. Ankara’nın ses 
geçirmez duvarları ardında emek istismarı 
yapan, sözde halkçılık yapan çok siyasetçi, 
çok bürokrat gördük.

Oysa bu ülkeyi vatan kılanlar üretenlerdir. 
Bu memleketi güzelleştirenler alın teri 

dökenlerdir. Zira bu ülkenin eşsiz güzel-
liklerinde sizin payınız var. Siz güzelleştir-
diniz bu ülkeyi baştan başa. Sizler, baba-
larınızdan, atalarınızdan size miras kalan 
geleneğe sahip çıktınız. Bu ülkenin yanan 
bütün ocaklarında sizin emeğiniz, sizin 
alın teriniz var. Bu ülkenin bütün şehir-
lerini siz aydınlattınız, bütün evlerini siz 
şenlendirdiniz. Size ve sizin gibi emeğiyle 
geçinen, ülkesi için katma değer üreten 
bütün işçilerimize minnettarlığımızı ifade 
etmeye geldim. Ben buraya, sizin hukuku-
nuza sahip çıkmaya, sizin terli alınlarınız-
dan öpmeye geldim.

Değerli kardeşlerim, 

Bir ülkeyi yönetenler, o ülkenin insanları-
nın ne yaşadığını, nasıl zorluklardan çekti-
ğini, ülke ekonomisine, sanayiine katkılar 
sağlarken nasıl fedakarlıklar yaptığını iyi 
bilmek zorundadır. Biz baştan beri Zon-
guldak’taki meselenin, Erzurum’daki, Bin-
göl’deki, Mersin’deki, Yozgat’taki, Gümüş-
hane’deki meselenin Ankara’daki kalın 
duvarların arkasında oturarak anlaşılama-
yacağını, çözülemeyeceğini ifade ediyoruz. 
İmkanlar nispetinde, hatta o imkanları son 
sınırlarına kadar zorlayarak bu ülkenin 
her köşesine giden, meseleleri yerinde 
inceleyen, o zorluğu çeken insanlarla biz-
zat konuşan dertleşen bir hükümet olma 
gayretindeyiz.

Sadece bir afet olduğunda, bir hadise ce-
reyan ettiğinde değil, normal zamanlarda 
da gelip sizinle kucaklaşıyor, bölgedeki 
yatırımları takip ediyor, sıkıntılarınızı din-
liyoruz. Neden? Çünkü Türkiye’nin buna 
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ihtiyacı var. Parti Genel Merkezi’nden 
dışarıya burnunu çıkarmadan, sadece 
seçim zamanlarında bu ülkenin insanla-
rını, şehirlerini hatırlayan siyasetçilerden 
bu ülkenin neler çektiğini biliyoruz. Biz 
bu sıkıntıları bizzat yaşadık, bu vurdum-
duymaz zihniyetlerin bu ülkeye ödettiği 
ağır bedelleri yaşayarak buralara geldik. 
Onun için sizlerin alın terinizin, sizlerin 
ürettiğiniz ekonomik değerlerin ne ka-
dar önemli olduğunu, ne zorluklarla, ne 
fedakârlıklarla elde edildiğini de çok iyi 
biliyoruz.

Değerli vatandaşlarım,

Seçim zamanlarında buraya gelip bu 
meydanlarda emeğin kutsal olduğunu 
haykıranlar, sizlerin canınız pahasına üret-
tiğiniz bu değerleri hırsıza, arsıza peşkeş 
çekmekten başka ne yaptılar? Geçmişte de, 
işçilerle, emekçilerle, çalışanlarla aynı he-
defi paylaştığını söyleyen iktidarlar oldu. 
O iktidarların, Türkiye’nin ekonomisini, 
Türkiye’nin itibarını, Türkiye’nin emeğini 
ve emekçisini nerelere taşıdığını da hep 
birlikte gördük. Zorunlu Tasarruf sorunu-
nu sizlerle birlikte çözdük. Çalışanlarımıza 
13 buçuk milyar YTL ödedik. Asgari ücret 
konusunda 5 yıldır çok şükür bir sorun 
yaşamıyoruz. Geçici işçilerin kadro soru-
nunu bu hükümet çözdü. İnşallah Konut 
Edindirme Yardımlarını da ödemek için 
çalışmalar son aşamasına geldi, bu sorunu 
da artık geride bırakıyoruz. 

Uzun yıllar bu ülkeyi yönetenler bu mil-
letin hissiyatı nedir, hali nedir, derdi ne-
dir diye bir gün olsun sormadılar. Bakın 

bugün de millet iradesine sağır kalmakta, 
bu ülkenin uzun yıllardan sonra işleme-
ye başlayan tekerine çomak sokmakta 
hiç beis görmüyorlar. Onların tuzu kuru, 
bu milletin yıllar yılı çektiği çileyi onlar 
çekmediler. Bu ülkenin istikrarlı biçimde 
gelişmesinin anlamını onlar bilmezler, 
çünkü zaten onların sırtı sağlam, onlar 
her zaman istikrardalar. Vatandaşın çilesi, 
yoksulluğu, sorumsuz iktidarlar elinde iki 
de bir hortlayan ekonomik krizlerin bu 
ülkeye neler kaybettirdiğini onlar bilmez. 
Enflasyonun yine yıllar yılı bu milletin 
sırtına yüklediği ağır yükleri, küçülen 
ekonomilerin işsiz bıraktığı gencecik in-
sanları onlar bilmez. Onlar bu milletin der-
diyle dertlenmez, dertleneni de sevmez, 
kendinden görmezler. Biz de bu milletin 
derdiyle dertlenmeyenleri, el emeğini hor 
gören, millete tepeden bakan, kuyuların 
altında dökülen alın terini hor görenleri 
sevemiyoruz. Bunun için sizlerin büyük te-
veccühünüzle iktidar sorumluluğunu yük-
lendiğimiz günden beri bu ülkede kötüye 
gideni iyiye döndürmenin, işlemeyeni 
işletmenin, bu ülkenin insanının çilesini 
sona erdirmenin mücadelesini veriyoruz.

Beş buçuk yıl boyunca, on yılların ih-
mallerini, dağ gibi biriken meselelerini 
hal yoluna koymak için geceli gündüzlü 
çalıştık. Ne kadar samimi bir gayret gös-
terdiğimizi, bizden öncekilerden ne kadar 
farklı olduğumuzu sizler çok iyi biliyorsu-
nuz. Bakınız Zonguldak meydanında bu 
kürsüye çıkıp Zonguldak insanına “Artık 
rahata erdik, bütün meseleleriniz çözül-
dü” diyecek değilim. Sizlere sadece şunu 
söyleyebilirim: Türkiye’nin milletin mese-
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lelerini kendi meselesi bilen, bu meseleleri 
çözmek için arı gibi çalışan bir hükümeti 
var. Türkiye o karanlık tünelden çıkmıştır 
ve artık aydınlık ufuklar görünmüştür. 
Türkiye’nin ve Zonguldak’ın bütün yer altı 
ve yerüstü zenginliklerine sahip çıktık. 
Bu yüzden madencilik sektörümüz hızla 
gelişiyor. Bu yüzden Zonguldak Maden 
Mektebi’nin açıldığı günden bu yana Batı 
Karadeniz bölgemizde yaşanan heyecan 
bugün Türkiye’nin her yerinde, bütün 
maden ocaklarında, bütün maden mühen-
dislerinin bürolarında yaşanıyor. Türkiye 
yerli kaynaklarıyla gücüne güç katıyor. 

Elbette daha yapacak çok işimiz var, ama 
şunu çok iyi biliyoruz; büyüme yolunda, 
kalkınma yolunda, gelişme yolunda attı-
ğımız her adım bizi mutlu ve müreffeh bir 
Türkiye hedefine daha da yakınlaştırıyor. 
Geçen beş buçuk yılda Türkiye’nin çözü-
lemez denen pek çok kronik meselesini 
çözdük, ekonomide dev iyileşme adımları 
attık. Enflasyon gibi, yüksek faiz gibi pek 
çok kronik problemi çözdük, büyümede, 
üretimde, ihracatta çok önemli atılımlar 
gerçekleştirdik. Alınan mesafe 3 Kasım 
2002’den öncesini yaşayanlar için inanıl-
ması zor bir mesafedir.

Kim yaptı bunu? Sizler yaptınız, Türkiye 
yaptı, ülkesine ve milletine inanan, bu 
ülkenin insanlarının büyük potansiyelini 
harekete geçiren bir iktidar yaptı. Bu ikti-
dar, milletin iktidarıdır. O kadar milletin 
iktidarıdır ki, görüyorsunuz iktidarın mil-
lette olmasından öteden beri rahatsızlık 
duyanlar bugün teyakkuza geçmiş durum-
dadır. Çünkü biliyorlar ki Türkiye bu hızla 

büyürse, bu hızla hedeflerine ulaşmaya 
devam ederse, bütün engellerinden, bütün 
ayak bağlarından kurtulacak. Peki o za-
man varlıklarını bu ülkenin istikrarsızlığı-
na endeksleyenler kendi varlıklarını nasıl 
sürdürecekler, nereden nemalanacaklar? 
Rantiyeciler, hortumcular, kriz tüccarları 
ne yapacak? Nasıl imtiyazlı konumlarını 
koruyacaklar? İşte bugün bazılarını basan 
sıkıntının sebebi budur. Hedef Türkiye’nin 
istikrarıdır, milletin iktidarıdır, milletin 
iradesidir. Ama bilsinler ki biz milletin 
gösterdiği istikametten asla çıkmayız, bu 
ülkenin çocuklarının geleceğini de ona 
buna peşkeş çekmeyiz. Emaneti milletten 
aldık, taşıdığımız sürece de asla bizi mille-
timiz karşısında mahcup duruma düşüre-
cek bir zafiyet içinde olmayız.

Biz sözümüzü mertçe söyleriz, namertli-
ğin lisanını bilmeyiz. Bütün çabamız, bü-
tün gayretimiz bu millet, bu ülke namerde 
muhtaç olmasın, alınterinin karşılığını 
alsın, haksız rekabete maruz kalmasın di-
yedir. Demokrasiden anladığımız budur, 
hukuk devletinden anladığımız budur. 
Sizin hukukunuzu korumaktan daha şe-
refli bir görev olamaz. Türkiye’nin, mille-
timizin, yani sizin belirlediği istikamette 
yürüyerek aydınlık yarınlara ulaşacağına 
inancımız tamdır. Bu uğurda bütün engel-
ler aşılacak, bu medeniyet kervanı yoluna 
mutlaka ve mutlaka devam edecektir. Sula-
rı yokuşa akıtmaya kimsenin gücü yetmez. 
Eşyanın tabiatını değiştirmeye kimsenin 
takati yetmez. Milletin sesinin yükseldiği 
yerde başka seslerin yankısı da uzun sür-
mez, bunu da herkes içine sindirmelidir. 
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Değerli vatandaşlarım,

Türkiye huzur ve istikrarını, birlik ve 
beraberliğini sürdürür, demokrasi içinde 
ileri adımlar atmaya devam ederse gelecek 
Türkiye’nindir, buna hiç şüphe yok. Ba-
kınız Türkiye İstatistik Kurumu’nca dün 
2008 yılı ilk çeyreği büyüme rakamı yüzde 
6,6 olarak açıklandı. Bu dönemle birlikte 
Türkiye 25 dönemdir üst üste büyüme 
göstermiş oluyor, bu her dönem daha da 
büyüttüğümüz bir rekor...

Bu başarının dünyada önemli dalgalanma-
ların yaşandığı, çevresel şartların negatif 
seyrettiği, ülke olarak zorlu süreçlerden 
geçtiğimiz bir dönemde kazanılmış bir ba-
şarıdır, bu çok önemli... Önemli çünkü eko-
nomimizin artık sağlam biçimde ayakta 
durduğunu, kırılganlıktan kurtulduğunu 
gösteriyor. Bir de neyi gösteriyor? 10 bin 
dolar olarak belirlediğimiz kişi başına mil-
li gelir rakamını yakın zamanda yenileme-
miz, çıtayı biraz daha yukarıya koymamız 
gerekeceğini gösteriyor.

Bakınız nereden nereye geldik? Biz kişi 
başına milli gelir hedefini 10 bin dolar se-
viyesine çıkardığımız zaman bizimle alay 
edenler, bakalım bu ülkenin bu gelişme hı-
zını, bu büyüme performansını gördükten 
sonra ne söyleyecekler? Bu gelişme yavaş 
yavaş hepimizin bütçelerinde hissedilme-
ye başlanıyor, başlanacak. İkinci hükümet 
dönemine başlarken sizlere şunu söyledik: 
Artık ekonomimiz belli bir düzene kavuş-
tu, dişliler çalışmaya başladı, şimdi sıra 
ekonomik kazanımları milletimize azami 
seviyede yansıtmaya geldi. Türkiye’nin 

2002 yılından bu yana daima iyiye gittiği 
bir gerçek, rakamlar da bunu ispat ediyor. 

Ancak kronik problemler, birikmiş acil 
ihtiyaçlar, ertelenmiş yatırımlar için kısıtlı 
kaynaklarımızı epeyce zorladık. Bu süre 
zarfında çalışan kesimlerimizi, işçilerimizi 
bir tek gün bile enflasyona ezdirmedik, 
aksine yılların çalışanlarımızın bütçele-
rinde açtığı kara delikleri küçültmeyi ba-
şardık. Ama gönlümüzden geçen bundan 
çok daha fazlasıdır. Alın teriyle fedakârca 
çalışan insanlarımızın emeklerinin karşılı-
ğını tam olarak alması, refaha ulaşması en 
büyük muradımızdır. İnşallah adım adım 
Türkiye’nin genel ilerlemesinden çalışan-
larımızın payına düşen kazanımlar da çok 
daha tatmin edici seviyeye ulaşacaktır.

Sizler çok iyi biliyorsunuz, biz bizden 
öncekiler  gibi  burada verdiği  sözü 
Zonguldak’ın on kilometre dışına çıkınca 
unutanlardan değiliz. Biz bu şehirlere sık 
sık geliyoruz, sözlerimizi tutuyoruz, bu 
sayede gönül rahatlığıyla karışınıza çıkabi-
liyor, yüzünüze bakabiliyoruz. Sizin sofra-
nıza oturuyor, çayınızı içiyor, maden ocağı-
nın derinliklerine sizinle birlikte iniyoruz? 
Neden iniyoruz? Ne yaşadığınızı, hangi 
şartlarda çalıştığınızı görmek, sizin ger-
çeklerinizle yüzleşmek için... Biz sıkıntı-
ları görmezden gelen bir hükümet değiliz, 
sıkıntılarla yüzleşen, sorunların üstüne 
gidebilme cesaretine sahip bir hükümetiz. 
Burada bir şeylerin değişmesi gerekiyorsa 
mutlaka değişecektir. Kapalı olan ocakları 
nasıl açtıysak, elbirliğiyle Zonguldak’ın 
ufkunu da, bahtını da açacağız.
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Biliyoruz ki, burada Uzun Memet’ten 
beri alınteri dökülen ocaklar sadece 
Zonguldak’ta yaşayan insanlarımızın 
ocaklarını aydınlatmıyor. Biliyoruz ki, 
burada babadan oğla tevarüs eden bir 
alınteri ve emek geleneği var. Biliyoruz ki, 
burada, bu moden ocaklarında helal bir 
kazanç için şehit olan fedakar işçilerimizin 
aziz hatıraları var. Biliyoruz ki, buradaki 
insanlar Türkiye’nin her köşesinde, her 
şehrinde yüzbinlerce, milyonlarca ocağın 
şenlenmesini sağlıyor. Dolayısıyla burada 
sizinle olmak bizim için büyük bir şereftir.

Buradan herkese, ama herkese emeğiyle 
geçinmenin, çocuklarına uğruna alınteri 
dökülmüş bir kazanç temin etmenin haz-
zını hatırlatıyoruz. Bu ülke ne çektiyse ha-
ramzadelerden çekti. Bu ülke ne çektiyse 
hortumculardan çekti. Bu ülke ne çektiyse 
emeği, alınterini, helal kazancı küçümse-
yenlerden, üretimi hor görenlerden çekti. 
Bunun için biz iş başına geldiğimizde 
dedik ki, yolsuzluklarla, yoksullukla ve 
yasaklarla mücadele edeceğiz. Büyük bir 
mücadele verdik, büyük başarılar elde 
ettik. Ama daha yapacak çok işimiz var. 
Türkiye’nin kalbini durdurmak isteyenler, 
çalışan ocakları mühürlemek isteyenler 
buna muktedir olamayacaklar. Sizinle bir-
likte yolumuz uzun ve aydınlıktır. 

Sevgili Zonguldaklılar,

Ben bugün buraya yüreğimi açmaya gel-
dim. Bakınız, Türkiye’nin her köşesi kal-
kınıyor, gelişiyor, güzelleşiyor. Zonguldak 
tarihimiz boyunca Türkiye’nin kalkınma 
sembollerinden olmuş çok önemli bir 

şehrimiz... Hükümet olarak Zonguldak’ın 
bu tarihi misyonuna uygun bir kalkınma 
seviyesine yükselmesini çok önemli, çok 
anlamlı buluyoruz. Bütün gayretimiz 
yakın geçmişte pek çok acıyla kavrulan 
yüreklerin ferahlaması, Zonguldaklının 
yüzünün yeniden gülmesi, gönüllerin ye-
niden aydınlanmasıdır.

Türkiye son beş buçuk yıllık dönemde her 
alanda büyük bir değişimin, topyekûn bir 
atılımın içine girmiştir. Bütün şehirleri-
miz gibi Zonguldak da bu kalkınmadan 
payını alıyor, modern bir şehir olma yo-
lunda emin adımlarla ilerliyor. Bakınız 
Zonguldak’ta sadece çocuklarımızın daha 
iyi yetişmesi, geleceğe daha iyi hazırlan-
ması için eğitim sektörüne 100 milyon 667 
bin YTL yatırım yaptık. Üniversitemizin 
uzun zamandır ihtiyacı hissedilen çeşitli 
fakülte ve sosyal tesislerini tamamladık, 
yeni tesislerin yapımını başlattık.

Sizlerin de bildiğiniz gibi, sağlık alanın-
da Türkiye’deki atılıma denk bir atılımı 
Zonguldak’ta da hayata geçirdik. Çaycuma 
SSK hastanesini tamamladık. Yine uzun 
yıllar yapımı devam eden 150 yataklı Ka-
dın Doğum ve Çocuk Hastanesi’ni tamam-
lamak da bize nasip oldu. Göğüs ve Meslek 
Hastalıkları Hastanesi’nin genel onarımını 
tamamladık. Gökçebey ilçemizde hastane 
yapım çalışmalarını da başlattık.

Devletin vatandaşlarımıza daha iyi, hızlı ve 
kaliteli hizmet vermesi için önemli kamu 
hizmet binaları yaptık. Gökçebey hükümet 
konağı ile Devrek ve Alaplı adliye sarayla-
rını tamamladık, Alaplı hükümet konağını 
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da bu yıl içinde tamamlıyoruz. Merkez 
ilçe, Alaplı, Ereğli ve Gökçebey ilçelerinde 
toplu konut yatırımları gerçekleştirdik. 
Buralarda deyim yerindeyse örnek yeni 
şehirler kurduk. Biliyorsunuz sanayi Zon-
guldak için çok önemli; il ekonomisi içinde 
sanayinin payı yüzde 30... Bu alanda da 
çok önemli mesafeler aldık. Neredeyse 30 
senedir sizleri meşgul eden Filyos proje-
sinde önemli adımlar attık. Böylece özel 
sektör tarafından 8 bin kişinin istihdam 
edileceği 8 milyar dolar değerinde yatırım 
gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Yan sanayi-
leri ile birlikte 22 bin kişiye istihdam sağ-
layabileceğiz. Bunun Zonguldak ve çevresi 
için ne kadar önemli bir imkan olduğunu 
düşünebiliyor musunuz?

İnşallah Ereğli’ye kadar gelen doğalgaz, 
Ağustos ayında merkez, Çaycuma ve Gök-
çebey ilçelerimize de ulaşacaktır. Ereğli ve 
Kilimli tersane yatırımları tamamlandığın-
da 5 bin kişiye ve yan sanayilerde yaklaşık 
25 bin kişiye istihdam sağlamış olacağız. 
Ereğli Organize Sanayi bölgesini tamam-
ladık, Alaplı ve merkez ilçe OSB’lerini de 
yatırım programına aldık. Türkiye Taş-
kömürü Kurumuna 1200 civarında işçi 
alımı yaptık. Hükümetimiz döneminde 
Zonguldak’a yaptığımız yatırım miktarı 1 
milyar 231 milyon YTL’dir. Projelerimizin 
değeri ise 7 milyar 105 milyon YTL’dir.

Gördüğünüz gibi, ülkemizin kaynakları, 
ülkemizin insanı için kullanılınca böyle 
çok hayırlı işleri gerçekleştirmek mümkün 
oluyor. Bunlar daha başlangıç, Türkiye 
çok daha güzel günler görecek, çok daha 
büyük hedeflere yürüyecek. Yeter ki mil-

let olarak istikametimizi kaybetmeyelim. 
Yeter ki Türkiye’nin alın teriyle, emekle 
70 milyon insanımızın ortak değişim ira-
desiyle kurtuluşa ereceğini aklımızdan 
çıkarmayalım. 

Değerli kardeşlerim,

Bu sabah Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
anlattım. Burada bir kez daha özetlemek 
istiyorum. Bir zihniye biçimi değişiyor 
Türkiye’de. Türkiye yeni imkanlara ve yeni 
kaynaklara ulaşıyor. Bakınız düne kadar 
özel sektör Türkiye’nin enerji kaynaklarını 
harekete geçirmede devre dışıydı. Bugün 
Türk özel sektörü Batı Karadeniz Bölgesi-
nin kaderini değiştirecek projeler hayata 
geçiriyor. Binlerce insanımız için yeni is-
tihdam kapıları açılıyor. 

Bundan tam bir yıl önce 4 Temmuz 2007 
tarihinde Zonguldak’a geldim. Metan gazı 
üretim kuyuları açan özel sektörün bugün 
çok daha ileri mesafeler aldığını, 1000 
metre derinlikte kuyular açtığını, tek bir 
firmanın Zonguldak ve Amasra bölgesin-
de 1.550 istihdam sağladığını görmekten 
mutlu oldum. Türkiye bugün, hem büyü-
yen ekonomisine enerji sağlayabilen, hem 
de enerji noktasında bölgesel, küresel bir 
aktör haline gelmiştir.

Bu kalkınma heyecanı sadece Batı Kara-
deniz bölgemizde değil, Türkiye’nin her 
bölgesinde yaşanıyor. 2002’de sadece 9 
ilimize doğal gaz gitmişken biz bunu 6 yıl-
da 59 vilayete çıkardık. 2002 yılına kadar 
4 bin km doğal gaz boru hattı yapılmışken 
şu anda boru hattı uzunluğumuz 10.000 
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km’yi geçti. Türkiye’nin enerji kaynakları-
nı, enerji potansiyelini harekete geçirmek 
için de çok sayıda girişimimiz oldu. 80 
yılda Türkiye’nin elektrik tüketim ve üreti-
minde gelmiş olduğu seviyenin yarısından 
fazlasını biz, sadece şu son 5 buçuk yılda 
gerçekleştirdik. Enerjide altyapıyı oluştur-
duk, tamamlanmaya başlayan santrallerin 
açılışını peş peşe yapmaya başladık. 2002-
2008 yılları arasında toplam 9 bin 464 me-
gavat kurulu güçte yatırımı tamamladık ve 
devreye aldık. 

Türkiye kendi imkanlarıyla, kendi kay-
naklarıyla hak ettiği güce ulaşıyor. Ben 
Türkiye’nin kısa zaman sonra dünyanın en 
ileri, en güçlü ülkelerinden biri olacağına 
samimiyetle inanıyorum. Biz her zaman 
vatandaşımızın, işçimizin yanında olduk, 
onların dertleriyle dertlendik, sevinçle-
rini, hüzünlerini paylaştık. Milletin hesa-
bından başka bir hesabımız, milletimizin 
takdirinden başka bir hedefimiz olmadı. 
İnşallah hep birlikte, birlik-beraberlik için-
de ülkemizi kalkındırmaya, büyütmeye 
devam edeceğiz. Biz, el ele gönül gönüle 
olduğumuz sürece aşamayacağımız hiçbir 
engel yoktur. Bu umut ve heyecanla sözle-
rime son veriyor, saygılarımı, sevgilerimi 
sunuyorum.
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Sevgili Kocaelililer, aziz vatandaşlarım… 
Sizleri en kalbi duygularımla selamlı-
yor, buradan Başiskele’ye, Çayırova’ya,  
D e r i n c e ’ y e ,  D a r ı c a ’ y a ,  G e b z e ’ y e , 
Dilovası’na, Gölcük’e, İzmit’e, Kandıra’ya, 
Karamürsel’e, Kartepe’ye ve Körfez’e, ora-

larda yaşayan kardeşlerime sevgilerimi, 
saygılarımı iletiyorum. 

Bugün Kocaeli’de tarihi bir gün yaşıyoruz. 
Bugün, siyasetimiz için, demokrasimiz 
için tarihi bir gün yaşıyoruz. AK Parti ola-
rak seçim startımızı buradan, Türkiye’nin 

AK Parti İl Mitingi

Kocaeli | 8 Şubat 2009
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en gelişmiş, en kalkınmış kentlerinden bi-
rinden, Kocaeli’den veriyoruz. Türkiye’nin 
yerel demokrasideki büyük hamlesini 
Kocaeli’den başlatıyoruz. 28 Mart 2004’te 
başlattığımız yerel kalkınma hamlesinin 
devamı niteliğindeki ikinci adımı burada, 
Kocaeli’de atıyoruz. 

Bugün Kocaeli AK Parti’yle, AK Parti 
Kocaeli’yle şahlanıyor. Çünkü Kocaeli bi-
zim için çok önemli bir şehir. Zira Kocaeli 
sanayimizin yüz akı. Kocaeli Türkiye’nin 
lokomotif şehirlerinden biri. Kocaeli’nin 
ilerlemesi demek, Türkiye’nin ilerleme-
si, Türkiye’nin gelişmesi, Türkiye’nin 
büyümesi demek. Bunun için ilk olarak 
Kocaeli’de “Durmak Yok, Yola Devam” di-
yoruz. Bunun için ilk olarak Kocaeli’nde 
“Durmak Yok, Hizmete Devam” diyoruz. 

Sevgili Kocaelililer, aziz vatandaşlarım…

Gün, artık büyük düşünme günüdür. 
Çünkü biz, büyük bir devletiz. Çünkü biz, 
büyük bir milletiz. Türkiye, son 6 yılda çok 
değişti. Türkiye büyüdü, Türkiye’ye biçilen 
o kaftan, artık bu bedene dar geliyor. Biz o 
kaftana sığmıyoruz, sığamayız. Hani, Meh-
met Akif Ersoy diyor ya, “Yırtarım dağları, 
enginlere sığmam, taşarım” diye… Şimdi 
bu vizyonu, bu ruhu yeniden kazanıyoruz. 
İstiklalimizi kazandığımız ruhla, istikba-
limizin peşinden koşuyoruz. Türkiye’ye 
küçük düşünmek yakışmaz. Kocaeli’ne 
küçük düşünmek yakışmaz! Hiçbir şehri-
mize, hiçbir vilayetimize küçük düşünmek 
yakışmaz. İşte onun için diyoruz ki: Sen 
Türkiye’sin, Büyük Düşün!” İşte onun 
için diyoruz ki: “Sen Kocaeli’sin, Büyük 

Düşün!” Bize her bir şehrimizi bir dünya 
kenti haline dönüştürmek, yeniden bir 
dünya şehri olarak inşa etmek yakışır. İna-
nıyorum ki, 29 Mart böyle bir Türkiye’nin 
inşası için milat olacak. 

Bakınız, değerli kardeşlerim…

Türkiye artık o eski Türkiye değil, Türkiye 
artık o 6 yıl öncesinin Türkiye’si değil. Biz, 
Türkiye’yi kapalı kapılar ardına saklanan, 
içine kapanan bir ülke olmaktan çıkardık. 
Türkiye’yi dünyaya, dünyayı Türkiye’ye 
açtık. Türkiye, artık ekonomisiyle, sana-
yisiyle, demokrasisiyle dünya liginde üst 
sıralara tırmandı, tırmanmaya devam 
ediyor. Bugün artık şehirlerimiz sadece 
birbirleriyle yarışmıyorlar.

Her bir şehrimiz kendi ürettikleriyle, ken-
di kültürüyle, öz değerleriyle birer marka 
haline geliyor; dünyanın önde gelen şe-
hirleriyle yarışıyor, boy ölçüşüyor. İzmir, 
Milano ile yarışıyor. İstanbul, Pekin’le, 
New York’la yarışıyor. Antalya, turizmde 
diğer Akdeniz şehirleriyle yarışıyor. Erzu-
rum, Palandöken’iyle kış turizminde bir 
cazibe merkezi oluyor. Trabzon, gençlik 
olimpiyatlarına ev sahipliği yapıyor, bütün 
bir Karadeniz’in spor merkezi oluyor. Kay-
seri, meydanlarıyla, çevre düzenlemesiyle 
Avrupa’nın en gelişmiş kentleriyle yarışı-
yor. Şehirlerimizin potansiyeli, şehirleri-
mizin gücü yeniden ortaya çıktı. 

Dikkat edin, dünyadaki kalkınma yarışı 
artık ülkeler üzerinden değil, şehirler üze-
rinden yapılıyor. Biz, bu şuurla, bu anlayış-
la, bu vizyonla, “kalkınma yerelde başlar, 
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demokrasi yerelde başlar” diyoruz. Bizim 
mücadelemiz kısır siyasi tartışmalar değil. 
Biz ne o partiyle, ne bu partiyle bir yarış 
içindeyiz. Biz dünyayla, dünya şehirleriyle 
yarış içindeyiz. Biz, kendi kırdığımız re-
korları yenilemenin gayreti içindeyiz. AK 
Belediyecilik anlayışının, AK Belediyele-
rimizin mücadelesi de budur. İşte bunun 
için diyoruz ki: “İşimiz Hizmet, Gücümüz 
Millet!”

Değerli kardeşlerim…

Biz, AK Parti olarak Türkiye’ye yeni bir 
anlayış kazandırıyoruz. Değişimden, dö-
nüşümden yana tavır alan, ezberleri bozan 
bir Türkiye inşa ediyoruz. Bu Türkiye’de, 
tüyü bitmemiş yetimin hakkı artık daha iyi 
korunuyor. Bu ülkede, artık yoksul sömü-
rülmüyor. Garip gureba itilip kakılmıyor, 
işçinin, emekçinin hakkı gasp edilmiyor. 
Hiçbir ırk, hiçbir din, hiçbir sosyal sınıf 
bir diğerine üstün sayılmıyor, dışlanmıyor, 
horlanmıyor. Bu ülkede, Türkiye’de, artık 
güçlünün sesi, haklının sesini bastırmıyor. 
Biz daha da iyisini hak ediyoruz. Bu ülke 
çok daha fazlasını hak ediyor. İşte bunun 
için, “Durmak Yok, Kalkınmaya Devam” 
diyoruz. İşte bunun için, “Durmak Yok, 
İlerlemeye Devam” diyoruz. İşte bunun 
için, “Durmak Yok, Reformlara Devam’’ 
diyoruz. Bölgeler arası adalet, şehirler ara-
sı denge sağlansın diye; bir yanda “Öteki 
Türkiye”, diğer yanda “İmtiyazlı Türkiye” 
olmasın diye; yalnızca tek bir Türkiye ol-
sun diye, “Geri Kalmak Yok, Yola Devam” 
diyoruz.

Şunu bütün samimiyetimle, bütün yüre-
ğimle ifade etmek istiyorum. Bu mücade-
lede, senlik-benlik kavgasına yer yok. Bu 
mücadelede, kişisel çıkarlar için kavgaya 
yer yok. Bu, Türkiye’nin mücadelesidir. 
Bu, 71.5 milyon vatandaşımızın esenliği, 
güvenliği, itibarı için yürütülen bir mü-
cadeledir. Onun için, değerli kardeşlerim, 
sizden özellikle bir ricada bulunuyorum. 
29 Mart’ta sadece partinize değil, şehrini-
ze, şehrinizin geleceğine oy verin, çocukla-
rınızın geleceğini düşünerek oy verin. Ço-
cuklarınızın geleceği için, komşularınızın 
geleceği için, mahallenizin, sokaklarınızın 
geleceği için oy verin. 

Şunu asla unutmayın: Bu seçim, sadece 
partilerin yarıştığı bir seçim değil. Bu ya-
rış, Türkiye’nin medeniyet yarışıdır. Bu 
yarış, bizim şehirlerimizle dünya şehirleri 
arasında bir kalkınma yarışıdır. Bu yarış, 
hizmet yarışıdır. Bu yarış, yerel kalkınma-
da, şehirleşmede, kentleşmede Türkiye’yi 
lider yapma yarışıdır. Siz o pusulaya “evet” 
derken, mutlaka ama mutlaka bunu gö-
zeteceksiniz; buna bütün kalbimle inanı-
yorum. O pusula, Türkiye’ye kılavuzluk 
edecek, şehrinize rehberlik edecek. O pu-
sula, Türkiye’nin istikametini, yaşadığınız 
şehrin rotasını belirleyecek. Neye “evet” 
derseniz deyin, kime “evet” derseniz deyin, 
yeter ki Türkiye’nin kazanmasına “evet” 
deyin. Yeter ki şehrinizin kazanmasına 
“evet” deyin. 

Onun için, buradan bir kez daha sesleni-
yorum: Gelin canlar, adalette birleşelim. 
Gelin canlar, kalkınmada birleşelim. Gelin 
canlar, demokraside birleşelim. Gelin can-
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lar, barışta buluşalım. Gelin canlar, baş-
lattığımız medeniyet yürüyüşünde el ele 
tutuşalım, kol kola yürüyelim. Türkiye’nin 
yarınları için, Türkiye’nin geleceği için 
kenetlenelim. Bir olalım, iri olalım, diri 
olalım. 

Sevgili Kocaelililer, aziz vatandaşlarım…

Bakınız, başbakan olarak bugüne kadar 
Kocaeli’ne 16 defa geldim. Bu, 17. gelişim. 
Her gelişimde Kocaeli’ne bir müjdeyle, 
bir hizmetle, bir açılışla, dahası toplu 
açılışlarla geldim. Bugün de aynı şekilde, 
Kocaeli’ni daha da güzelleştirecek, daha da 
geliştirecek, daha da kalkındıracak tesisle-
ri, eserleri Kocaeli’ne kazandırıyor, sizlerin 
hizmetine sunuyoruz. 

Hatırlarsınız, belediyemiz aracılığıyla 
daha önce iki açılış bayramı gerçekleştir-
miştik. Bugün, üçüncü açılış bayramımızı 
gerçekleştiriyoruz. Tam yüz beş eseri, ya-
tırımı Kocaeli’ne kazandırmanın coşkusu-
nu, heyecanını yaşıyoruz. Bunun için de, 
çok önemli altyapı-üstyapı yatırımların-
dan ulaşım yatırımlarına, kültür ve spor 
merkezlerinden park ve bahçelere, içme 
suyu tesislerinden cadde düzenlemeleri-
ne varıncaya kadar pek çok tesis, pek çok 
eser var. Bunun yanında hükümetimizin 
Kocaeli’ne kazandırdığı 9 eser var, bunlar 
için de ayrıca bir mutluluk yaşıyoruz. Bu 
yatırımlar içinde de çok önemli sağlık te-
sisleri, eğitim tesisleri var. Bütün bu eserle-
ri, bu hizmetleri bugün toplu halde açacak 
ve sizlerin hizmetine sunacağız. 

Kocaeli’ne ne zaman geldiysem, beni çok 
iyi karşıladınız, çok güzel ağırladınız. 
Bunun için size teşekkür ediyorum. Sağ 
olun, var olun. 3 Kasım 2002’de bize des-
tek oldunuz. 28 Mart 2004’te bize destek 
oldunuz. 22 Temmuz 2007’de bize destek 
oldunuz. Sizin desteğiniz, sizin teveccü-
hünüz sayesinde AK Parti büyüdü. Sizin 
desteğinizle, sizin heyecanınızla, sizin 
değişim iradenizle Türkiye büyüdü. Sizin 
iradenizle Kocaeli, büyüyor; kalkınıyor, ge-
lişiyor. Kocaeli ile aramızda, başkalarının 
göremeyeceği bir gönül bağı inşa edildi. 
İnşallah, 29 Mart’ta bu bağlar daha da 
güçlenecek; aramızda sarsılmaz, kopmaz 
bağlar oluşacak. 

Biz, millet sevgimizi asla ve asla oyla ölç-
meyiz. “Ne kadar oy, o kadar hizmet” anla-
yışı bizim kitabımızda yazmaz. Başkaları 
bunu yapar, nitekim yaptılar da. Hükümet-
teyken kendi belediyelerine tonlarca teş-
vik aktaranlar, devletin imkanlarını kendi 
siyasi menfaatleri için kullananlar oldu. 
Kendi illerini, ilçelerini afet bölgesi ilan 
edip buralara ayrıcalık tanıyanlar oldu. Ki-
min ne kadar oy verdiğine bakıp, ayrımcı-
lık yapanlar oldu. Hamdolsun, AK Parti ile 
tüm ayrıcalıklar, imtiyazlar, ayrımcılıklar 
son buldu. 

Bakınız, biz yerel yönetimlerde hiçbir 
zaman parti ayrımı gözetmedik. İster AK 
Partili olsun, ister başka partilerden olsun, 
bütün belediyelere eşit davrandık, kaynak-
lardan adil yararlanma imkanı getirdik. 
Bizden önceki iktidarlar, kendilerinden 
olmayan belediyelere hiçbir kaynak ak-
tarmıyorlardı. Benim belediye başkanım 
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İller Bankası’ndan alması gereken payı; 
en tabii, en doğal hakkını bile, devlete 
borcu olduğu bahanesiyle çoğu zaman ala-
mıyordu. Devletin imkanlarını, devletin 
kaynaklarını kendi partilerinden olan be-
lediyelere aktarıyor, diğer belediyeleri yok-
luğa, yoksulluğa, mahrumiyete mahkûm 
ediyorlardı. 

Göreve geldiğimizde, arkadaşlarıma verdi-
ğim ilk talimat şu olmuştur: Belediyelere 
ödenen paydan, borçlarına mahsuben 
yapılacak kesinti hiçbir zaman yüzde 40’ı 
aşmayacak, paylarının yüzde 60’ını öde-
yeceksiniz. Yapılacak kesintinin içinde 
Maliye’ye olan borç dahil, SSK’ya olan borç 
dahil, devlete, Hazine’ye olan borç varsa 
o da dahil. Bu kesintilerin hepsinin topla-
mı yüzde 40’ı aşmayacak, dedim. Bunun 
dışında da mümkün olduğunca, yaz ayla-
rında da kesintinin tamamını kaldırdık. 
Çünkü yaz mevsimi belediyelerin hizmette 
en yoğun olacağı mevsim. 

Hiçbir parti ayrımı yapamazsınız, hangi 
belediye olursa olsun, hepsine bunu uy-
gulayacaksınız, dedim. Hamdolsun, bana 
bugüne kadar bu konuyla ilgili bir veya iki 
şikayet geldi. Onları da bizzat takip ederek 
o kesintilerini kendilerine ayrıca ödettik, 
ödetiyoruz. Bunu niye söylüyorum? Çün-
kü ben damdan düşerek geldim. İstanbul 
Belediye Başkanlığı dönemimde çektiğim 
sıkıntıları hiç unutmam. Halbuki sosyal 
demokratlık iddiası taşıyan bir partiden 
İstanbul Belediyesi’ni almıştık. 2.5 milyar 
dolar borçla devralmıştık. Hem 1.5 milyar 
dolarlık borcu o sürede ödedik, hem de 
hamdolsun İstanbul’umuzu o büyük fela-

ketlerden kurtarmanın; çöpten, çukurdan, 
çamurdan kurtarmanın bahtiyarlığını 
yaşadık. AK Parti’nin yerel yönetimlerdeki 
ayrımcılığı, haksızlığı nasıl ortadan kaldır-
dığının çok iyi bir emsalidir bu uygulama. 
Şimdi aynı başarıyı Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi’nde görüyoruz. 

Bakınız değerli Kocaelili kardeşlerim…

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ni, CHP’den 
4.5 milyar dolarlık borçla devraldık. Bir 
yandan bu borçları ödedik, diğer yandan 
5 yılda 2 milyar TL’yi aşkın yatırım yaptık. 
AK Belediyecilik farkını ortaya koyduk; 
çok büyük başarılara, çok büyük rekorlara 
ve bütün belediyelerimizde olduğu gibi 
burada da ilklere imza attık. Bildiğiniz 
gibi, biz belediyeyi devraldığımızda burası 
İzmit Büyükşehir Belediyesi’ydi; bir yasay-
la Kocaeli Büyükşehir Belediyesi statüsü-
ne kavuşturduk; tüm köyleri, beldeleri ve 
ilçeleri hizmet alanına dahil ettik. Hizmet 
alanı 110 kat, nüfusu ise yüzde 600 arttı. 
Biz geldiğimizde şehrin altyapısı yoktu; 
kent merkezi de dahil olmak üzere şehrin 
her yanında sel baskınları yaşanıyordu. 
Mevcut sorunları çözüme kavuşturmak 
için, Kocaeli’nin tamamında 5 yıllık bir 
sürede 5 bin 477 kilometrelik altyapı yatı-
rımı gerçekleştirdik. 

Bakınız, buraya özellikle dikkatinizi çek-
mek istiyorum; bu mesafe, Kocaeli’den 
Çin’e  kadar  uzanan mesafeye  eş i t . 
Kocaeli’nin tamamının imar planlarını 
yaptık, uydu takip sistemi ile kaçak ya-
pılaşmayı önledik. Başlattığımız kentsel 
dönüşüm uygulamasının ilk etabında 2 



265

Yeni Türkiye Vizyonu | Durmak Yok, Yola Devam-1

bin 200 ev yıkıldı, 16 ay gibi rekor süre-
de yenilerini yaparak sahiplerine teslim 
ettik. Sanayinin başkenti olan Kocaeli’de, 
sadece kentsel dönüşümün değil, endüst-
riyel dönüşümün de en güzel örneği olan 
SEKAPARK Projesi’nin birinci etabını da 
6 ay gibi kısa sürede tamamladık. Şehir 
merkezindeki büyük sanayi kuruluşlarını 
da kent dışına çıkartmaya başladık. 

Her hizmete tersinden bakan beyefendiler 
ne dediler? SEKA kapanacak, bütün işçiler 
sokağa atılacak, dediler. Ne yaptık, hep-
sini belediye bünyesine aldık, kimseyi de 
sokağa atmadık. Başka ne dediler? SEKA 
arazisi birilerine peşkeş çekilecek, dediler. 
Biz ne yaptık? Bu araziye Kocaeli halkının 
gezebildiği, dinlenebildiği, eğlenebildiği 
muazzam bir park yaptık. Kocaeli’nin 
imkanlarını, Kocaeli’nin zenginliklerini 
daha da güzelleştirerek, daha da zengin-
leştirerek yine Kocaelili kardeşlerimize 
kazandırdık. 

Şimdi tabii, yeni bir durum daha ortaya 
çıktı burada. Bir zamanlar SEKA’yı kapatıp 
buraları rant merkezine dönüştürmek iste-
yen o şahıs, şimdi seçim propagandasında 
ne diyor? SEKA’yı yeniden gazeteler için 
kağıt üreten fabrikaya dönüştüreceğim, 
diyor. O zaman, adama sorarlar: 1998’de 
Özelleştirme İdaresi’ne yazı yazıp, bura-
ları villalarla donatmak isteyen, buraları 
birilerine peşkeş çekmeye çalışan sen 
değil miydin? SEKA Fabrikası’nı bizzat 
kapatmak isteyen sen değil miydin? Şimdi 
neden yeniden gazetelere kağıt üretimi 
yaptırmak istiyorsun? Bu ne perhiz, bu ne 
lahana turşusu? 

Bir de her mahalleye Kur’an kursu açmaya 
karar vermişler. Allah aşkına soruyorum: 
Ne oldu? Hangi dağda kurt öldü? Nasıl 
oldu da aklınıza geldi? Bu aydınlanmanın, 
bu uyanışın, bu milleti ve milletin taleple-
rini birden bire hatırlamanın sebebi ne? 
Yıllar boyunca milletin inanç değerlerini 
duymazdan geldiniz. Yıllar boyunca mil-
letimizin ihtiyaçlarına kulak tıkadınız. 
Yıllar boyunca milletin geleneklerini, öz 
değerlerini görmezden geldiniz. Şimdi bu 
duyarlılık, bu hassasiyet nereden çıktı? 
Yalnız dikkat edin, İstanbul’da çarşafa 
dolandığınız gibi Kocaeli’nde de başka 
yerlere dolanmayın. Çarşaf açılımı dediler, 
meğer çarşaf açılımı dedikleri, çarşaf çar-
şaf para sızdırmakmış… Böyle siyaset olur 
mu değerli kardeşlerim? Böyle demokrat-
lık olur mu? Böyle açılım olur mu? Ben 
buradan onları da uyarıyorum, aman fazla 
açılmayın, boğulursunuz. Evvela samimi 
olacaksınız, evvela dürüst olacaksınız. Si-
yaset dürüstlüktür, siyaset samimiyettir; 
siyaset gönülden hizmet işidir. Ne aldanan 
olacaksınız, ne de aldatan olacaksınız. 

Bakın, biz boş vaatlerle, ulaşılamaz he-
deflerle, ham hayallerle değil; hizmetleri-
mizle, projelerimizle, eserlerimizle, üret-
tiklerimizle milletin karşısına çıkıyoruz. 
Ne yaptık, ne yapacağız onu açıklıyoruz. 
Bir CHP’li belediyenin 500 milyon TL ile 
yaptıklarına bakın, bir de AK Belediye-
cilik döneminde bizim 96 milyon TL ile 
yaptıklarımıza bakın. CHP’li belediye 10 
yılda 550 kilometre doğalgaz hattı dö-
şemiş, 70 bin abone için 500 milyon TL 
harcama yapmış. Bunu yapanlar zimmet 
ve devleti zarara uğratmaktan Ağır Ceza 



Recep Tayyip ERDOĞAN

266

Mahkemesi’nde yargılanıyorlar. Biz ise 
Kocaeli’ne geçtiğimiz 5 yılda, buranın 
altını özellikle çiziyorum, sadece 96 mil-
yon TL harcayarak 2 bin 180 kilometre 
doğalgaz hattı döşedik, 150 bin yeni abone 
yaptık. Üstelik 25 köyümüze, hatta Kan-
dıra ilçesine varıncaya kadar, Kocaeli’nin 
her yanını doğalgaza kavuşturduk. İşte 
AK Parti farkı bu. İşte AK Belediyecilikteki 
hizmet farkı burada. İşte rant siyaseti ile 
hizmet siyasetinin farkı burada. Demek ki, 
çalışınca oluyor. 

CHP döneminde, yüzde 70 oranında su 
kaybı ve kaçağı oluyordu; biz geldik, 1.965 
kilometre yeni içme suyu hattı yaptık, bu 
kaybı yüzde 39’a indirdik. Önümüzdeki 
dönemde inşallah bunu çok daha aşağıya 
çekeceğiz. 6 yeni arıtma tesisini hizmete 
soktuk, toplam 8 arıtma tesisimizi tam ka-
pasite çalışır hale getirdik. Bu sayede gün-
de 120 ton atığın denize gitmesi önledik. 
Daha önce Kocaeli’nin hiçbir noktasında 
sahillerden faydalanılamıyordu, 14 ayrı 
noktada sahil parkları yaptık, denize kü-
sen Kocaelili kardeşlerim yeniden denizle 
barıştı. Çok şükür, İzmit Körfezi bizim 
çalışmalarımız neticesinde tertemiz bir 
körfez oldu, 35 yıl aradan sonra yeniden 
yüzme yarışları yapılmaya başlandı. Kör-
fezin 12 ayrı noktasına yeni iskeleler inşa 
ettik, 8 deniz otobüsü ile her gün 146 sefer 
yapılıyor. 

Kocaeli’nde ilk defa bizim dönemimizde 
başlatılan hizmetlerden biri de, Meslek 
Edindirme Kursları. Bu kurslar sayesinde 
72 ayrı branşta 80 bin Kocaelili vatanda-
şımız meslek sahibi oldu. Ulaşımı rahat-

latmak amacıyla, 25 köprülü kavşak ve 
tünel geçişleri inşa ettik. Köy hizmetleri, 
belediyemize devredildi. Tarihte ilk defa 
köylerde tarım arazileri yola kavuştu, top-
lam 7 bin 800 kilometre tarım arazisi yolu 
yaptık. 1700’ü sıcak asfalt olmak üzere, 
toplam 6 bin 540 kilometre yol yapım ve 
onarımı gerçekleştirdik. 

Kocaeli’ye Cumhuriyet tarihi boyunca 
yapılan spor tesisinden daha fazla tesisi, 
son 5 yılda biz gerçekleştirdik. Kocaeli’nin 
tamamında 22 spor tesisi inşa ettik. “Her 
Okula Kapalı Spor Salonu Projesi”ni baş-
lattık; hedefimiz büyük, gelecek 5 yılda ka-
palı spor salonu olmayan okul bırakmaya-
cağız. Şimdi, Kocaeli’ni sporun da merkezi 
haline getiriyoruz. Başiskele ilçesinde 30 
bin kişilik futbol sahası, 8 bin kişilik kapalı 
spor salonu, 1500 kişilik olimpik yüzme 
havuzu, 40 bin metrekarelik antrenman 
sahaları gibi yatırımlarımız yolda. Bu yatı-
rımları 5 yıldızlı otel ve halk plajı ile 10 bin 
araçlık otopark yatırımları ile takviye ede-
ceğiz, Kocaeli’ni inşallah bu yeni dönemde 
olimpiyatlara hazır hale getireceğiz. 

Değerli Kocaelililer…

AK Belediyecilikle bütün şehirlerimiz 
yemyeşil oldu, şehir içi yeşillenmede 
bölgelerinde lider hale geldi. Bakınız, 
farkı anlatmak için size bir örnek vermek 
istiyorum. Kocaeli’nde şehir merkezinde 
toplam 500 bin metrekare yeşil alan vardı; 
biz yönetimi devraldık, 5 yılda 9 milyon 
metrekarelik alanı yeşillendirdik. 2 mil-
yon 900 bin ağaç diktik. 400’ü köylerde 
olmak üzere 830 yeni park yaptık, bugün 
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Kocaeli’nin köyleri bile adeta şehir haline 
geldi. Kocaeli sadece sanayinin başkenti 
olarak biliniyordu, bugün artık bir kültür 
ve turizm merkezi haline gelmeye başladı; 
deniz ve dağ turizminde cazibe merkezi 
oldu. 460 kilometrelik 44 doğa yürüyüş 
parkuru hazırladık. Kente gelen turist 
sayısı 5 yılda 30 binden 100 bine ulaştı. 
Kocaeli’nin ilçeleri, beldeleri ve köyleri 
dahil olmak üzere 18 kültür merkezi inşa 
ettik. 15 yıldır çürümeye terk edilen Gebze 
Kültür Merkezi gibi 5 kültür merkezimizi 
tamamlayarak hizmete soktuk. 

Laf değil, iş üretiyoruz; değer üretiyoruz, 
yeni tesis ve yeni eser üretiyoruz. Yaptıkla-
rımızla, projelerimizle, eserlerimizle konu-
şuyoruz. Önümüzdeki dönemde Kocaeli’ni 
çok daha gelişmiş, çok daha yeni hizmet-
lerle buluşturacağız. Kocaeli’ne Kandıra 
Namazgah Barajı, Karamürsel İhsaniye Ba-
rajı ve Karamürsel Avcıdere Barajı olmak 
üzere üç yeni baraj kazandıracağız. 

Havadan raylar üzerinden ulaşımı sağla-
yacak MONORAY projemizi biliyorsunuz. 
Bu konuda ön çalışmalar tamamlandı, 
23 kilometrelik kısımda Türkiye’nin ilk 
havadan raylı taşıma sistemini Kocaeli’ne 
kazandırıyoruz. Kentin turizm ve ulaşı-
mına büyük katkıda bulunacak teleferik 
çalışması ihale aşamasına geldi, bu çalış-
ma da İzmit Merkez-Umuttepe arasında 
gerçekleşecek. Aynı şekilde, Kartepe’ye de 
teleferik sistemi kurmayı planlıyoruz. 4 
bin 700 metrelik bu yatırım ile kış turizm 
merkezi olan Kartepe’nin cazibesi daha da 
artacak. Kartepe turizm merkezi 20 yıldır 
atıl haldeydi. Hükümetimizin teşvikleri ile 

3 sene önce tamamlanan projelerden biri 
oldu. 

Bir 5 yıl önceki Kocaeli’ne bakın, bir de 
şu anki Kocaeli’ne bakın. Bir de, bundan 
sonraki 5 yılda Kocaeli’nin nasıl bir Koca-
eli olacağını tahayyül edin. CHP zihniyeti, 
bunu tahayyül edemez, çünkü onların ha-
yalleri bile bizim gerçekleştirdiklerimizin 
yanında hiç kalır. İnanıyorum ki, şu anda 
yapılandan daha fazlasını, daha iyisini, 
daha güzelini yine hep beraber gerçekleş-
tireceğiz.

Sevgili kardeşim, değerli dostum İbrahim 
Karaosmanoğlu’na tüm hizmetleri için 
teşekkür ediyorum. İlçelerimizdeki Bele-
diye Başkanı arkadaşlarıma da teşekkür 
ediyorum. Bu ülke aydınlığa yürümeli, 
yürüyecek. Kocaeli aydınlığa yürümeli, yü-
rüyecek. Gelin, bu medeniyet yolculuğuna 
kaldığımız yerden devam edelim. Gelin, 
Türkiye’yi dünyanın zirvelerine taşıyalım. 
Gelin, 29 Mart’ta mührü AK Parti’ye basın, 
bu ülkenin mutlu ve müreffeh geleceğini 
inşa edelim. Herkes çok iyi bilmeli ki, bi-
zim siyasetimiz 81 şehrimizi kucaklayan, 
71 buçuk milyon insanımızı bir bütün 
olarak gören siyasettir. Türkiye’nin özlemi 
birlik siyasetidir, milleti bir bütün olarak 
kucaklama siyasetidir. Tek Millet, Tek 
Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet anlayışıyla 
yolumuza devam edeceğiz. Gün, birlik ve 
beraberlik günüdür. 

Değerli kardeşlerim, 

Biz, Kocaeli ile gurur duyuyoruz. AK Parti 
Kocaeli ile gurur duyuyor. 5 yıl boyunca 
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burada ürettiğimiz hizmetlerle, burada 
ortaya koyduğumuz eserlerle gurur duyu-
yoruz. Hamdolsun ki size mahcup olma-
dık. Tüm Türkiye’ye, hatta tüm dünyaya 
örnek olacak bir hizmet anlayışını burada, 
Kocaeli’nde ispat ettik. Kocaeli’ni o metruk 
halinden aldık, dünyanın marka şehri ha-
line getirdik, getiriyoruz. Bizim yaptıkla-
rımıza başkalarının hayali bile erişemez. 
Kocaeli’nde şu ortaya konan eserlere onla-
rın muhayyilesi yetmez. 

İnanıyorum ki, Kocaeli tüm bu hizmetlere 
devam diyecek. Kocaeli, bir kez daha des-
teğini bizden esirgemeyecek. Kocaeli, bir 
kez daha İbrahim Karaosmanoğlu diyecek. 
Kocaeli bir kez daha, Büyükşehir’de oldu-
ğu gibi, tüm ilçelerinde AK Parti diyecek, 
12’de 12 diyecek… Son söz sizin, karar 
sizin, bu ülke sizin! Durmak Yok, Yola De-
vam! Durmak Yok, Hizmete Devam! Sen 
Türkiye’sin, Büyük Düşün! Sen Kocaeli’sin 
Büyük Düşün! İşimiz Hizmet, Gücümüz 
Millet! Herşey Türkiye İçin! Sağolun, varo-
lun, Allah’a emanet olun.
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Sevgili Sivaslılar, değerli kardeşlerim… 

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, 
buradan sizin aracılığınızla, Akıncılar’a, 
Altınyayla’ya, Divriği’ye, Doğanşar’a, 
Gemerek’e, Gölova’ya, Gürün’e, Hafik’e, 
İmranlı ’ya ,  Kangal ’a ,  Koyulhisar ’a , 
Suşehri’ne, Şarkışla’ya, Ulaş’a, Yıldızeli’ne 

ve Zara’ya sevgilerimi, selamlarımı yol-
luyorum. Selçuklu’nun bu tarihi başken-
tini selamlıyorum. Osmanlı’nın bu zirve 
şehrini selamlıyorum. Cumhuriyetimizin 
kuruluşuna şahitlik eden, kurucu iradeye 
ev sahipliği yapan bu şehri selamlıyorum. 
Mert insanların, yiğit insanların, vefalı 
insanların şehri Sivas’ı, Sivaslıları selamlı-

AK Parti İl Mitingi

Sivas | 13 Şubat 2009
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yorum. Anadolu’nun gururu Sivasspor’u, 
Yiğidolar’ı selamlıyorum. Ayrıca Sivas’a 
bir kez daha teşekkür ediyorum. 

AK Parti’yi kurduğumuz günden itibaren 
Sivas hep yanımızda oldu. 3 Kasım’da, 
28 Mart’ta, 22 Temmuz’da bizi yalnız 
bırakmadınız. Sizin desteğinizle, sizin 
coşkunuzla, sizin heyecanınızla yolumuzu 
aydınlattık. Sivas’a ne zaman geldiysem, 
beni bağrınıza bastınız. Sivas’a ne zaman 
geldiysem, beni coşkuyla kucakladınız. 
Ahde vefanıza, sevginize, şefkatinize teşek-
kür ediyorum. Sizi asla hayal kırıklığına 
uğratmadık, bundan sonra da Allah’ın iz-
niyle uğratmayacağız. 

Yola çıkarken dedik ki, 14 Ağustos 2001’de 
partimizi kurduğumuzda dedik ki: Bu mil-
letin başı öne eğilmeyecek. Bu millet, ken-
disini yalnız hissetmeyecek. Bu millet ken-
disini itilmiş, ötelenmiş hissetmeyecek. 
Bu millet kendisini güçsüz, umutsuz his-
setmeyecek, dedik. Hamdolsun, 6 yıl bo-
yunca yaptıklarımızla, bu milletin başını 
dik tuttuk, bu ülkenin itibarını yükselttik, 
Türkiye’nin saygınlığına halel getirmedik. 

2001 yılında partimizi kurduğumuzda 
Türkiye’nin ne halde olduğunu Sivaslı 
kardeşlerim çok iyi bilir, çok iyi hatırlar. 
Ekonomik bir kriz esnafı, çiftçiyi, işçiyi, 
memuru inim inim inletiyordu. Yamalı 
bohça gibi koalisyonlar, ülke için çözüm 
üretmek bir yana her gün yeni bir sorun 
üretiyordu. Türkiye’nin üzerinde adeta 
karabulutlar dolaşıyordu. Türkiye, hem 
içerde, hem dışarıda saygınlığını yitirmiş, 
ayakları üzerinde zar zor durabiliyordu. 

Bu millet buna layık değil, dedik. Türki-
ye bu manzarayı hak etmiyor dedik. AK 
Parti’yi kurduk ve “Yeter, Söz de, Karar 
da Milletindir” dedik. Sivas, Sivas gibi 
81 vilayetimiz bizim bu çağrımıza yankı 
verdi. Türkiye, akın akın “AK Parti” dedi. 
28 Mart’ta samimiyetimiz, kararlılığımız 
daha da anlaşıldı, daha çok vatandaşım AK 
Parti dedi. 22 Temmuz’da politikalarımız 
milletimden takdir gördü, yüzde 47 ile “AK 
Parti” dedi. İnşallah, 29 Mart’ta çok daha 
fazla vatandaşım “AK Parti” diyecek. 29 
Mart’ta Türkiye bir kez daha, gür bir sesle 
“Durmak Yok, Yola Devam; Durmak Yok, 
Hizmete Devam” diyecek.

Sevgili kardeşlerim, değerli Sivaslılar…

6 yıldır her fırsatta Türkiye yollarındayım. 
Her fırsatta illerimizi ziyaret ediyor, bu-
gün Sivas’ta olduğu gibi açılışlar yapıyor, 
sorunları yerinde tespit ediyor, çalışmaları 
yerinde izliyorum. Şu Sivas’ın meydanı ta-
nıktır. Bugüne kadar kaç kere gelip halinizi 
hatırınızı sordular? Kaç kere gelip Sivas’la 
kucaklaştılar? Kaç kere gelip şu Sivas’ın bir 
derdi, bir meselesi, bir ihtiyacı var mıdır 
diye merak ettiler. Gelemezler, gelmezler… 
Sivas’ın yolunu bilmezler. Sivas’ın yolunu 
bilseler, ötesine geçemezler. 

Aynı şekilde, 6 yıldır yine her fırsatta 
ülke ülke dolaştım. Gittiğim her yerde 
Türkiye’yi anlattım, Türkiye’nin tez-
lerini anlattım. Gittiğim her ülkede 
Türkiye’nin fırsatlarını, imkanlarını an-
lattım. Amerika’dan Avustralya’ya, Yeni 
Zelanda’ya kadar onlarca ülkede vatandaş-
larımla, soydaşlarımla kucaklaştım. Bunu 
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da dillerine doladılar. Başbakan çok gezi-
yor, dediler. Başbakan Ankara’da durmu-
yor, dediler. Çünkü onların böyle bir mese-
lesi, böyle bir derdi olmamış. Türkiye’nin 
meselelerine uzak oldukları gibi, dünya 
sathına yayılmış soydaşların, yurttaşların 
da meselelerine kör, sağır, dilsiz olmuşlar. 

Geçen ay, Belçika’da, Hasselt kentinde, dik-
kat ediniz, tam 15 bin vatandaşımızla bir 
araya geldik. Belçika’dan, Almanya’dan, 
Hollanda’dan, Fransa’dan, daha birçok 
Avrupa ülkesinden 15 bin vatandaşımız 
hınca hınç salonu doldurdu. Gözlerinde-
ki ışığı keşke görebilseydiniz… Yürekle-
rindeki coşkuyu keşke görebilseydiniz… 
Benim artık bütün kardeşlerim, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin bir vatandaşı olmaktan 
gurur duyuyor. Benim bütün kardeşle-
rim, bu ülkenin, bu milletin bir mensubu 
olmaktan gurur duyuyor. Neden? Çünkü 
bizler, köklü bir tarihin, büyük bir mede-
niyetin, güçlü bir devlet geleneğinin men-
suplarıyız. Şu Ulu Camii’nin bize anlattığı 
budur. Çifte Minareli Medrese’nin, Gök 
Medrese’nin, Şifahiye Medresesi’nin bize 
anlattığı budur. Selçuklu’dan, Osmanlı’dan 
devraldığımız tüm bu eserlerin bize an be 
an anlattığı budur. Her biri kendi lisanında 
“Sen Türkiye’sin, Büyük Düşün” diyor. İşte 
6 yılda Türkiye’yi büyük bir ülke, büyük 
düşünenlerin ülkesi yapmak için gece gün-
düz çalıştık, çabaladık. 

Türkiye bugün, Birleşmiş Milletler Gü-
venlik Konseyi Üyesi olarak barışa hizmet 
ediyor. Türkiye bugün, Ortadoğu’da, maz-
lumun yanında, haklının yanında, ezilen-
lerin yanında yerini alıyor. Türkiye bugün, 

bölgesel meselelerde aktif çaba harcıyor. 
Ermenistan’la Azerbaycan arasındaki so-
runların çözümüne nasıl gayret sarfettiği-
miz ortada. Gürcistan meselesinde nasıl 
gayret sarfettiğimiz ortada. Benzer şekil-
de, İran’ın, Suriye’nin, Lübnan’ın, Irak’ın 
dünyaya entegre olabilmesi için göster-
diğimiz çaba ortada. Türkiye’nin bu yeni 
durumunu, küçük düşünenler göremez, 
anlayamaz. Büyük düşünen, engin ufuk-
ları olan, geniş vizyonu, hayalleri olanlar 
bu Türkiye’yi, bu Büyük Türkiye’yi görür 
ve anlar. Bunu tüm Türkiye anladı. Bunu 
81 vilayet anladı. Bunu dünya anladı. Ama 
Ankara’da bazıları bunu anlayamadı. 

Diplomaside monşer gelmişler, monşer 
gidiyorlar. Siyasette monşer gelmişler, 
monşer gidiyorlar. Türkiye’nin sevinciy-
le sevinemiyor, Türkiye’nin kederine de 
kaderine de ortak olamıyorlar. Millete 
tepeden bakmayı marifet zannediyorlar. 6 
yıldır, hatta onlarca yıldır, milleti nasıl aşa-
ğıladıklarını, milletin tercihini, milletin 
iradesini nasıl aşağıladıklarını gördünüz. 
Milletin oyunu, milletin demokratik tak-
dirini alay konusu yaptılar. Şimdi ufukta 
sandık göründü, bunlara bir haller oldu. 
Birden bire milleti hatırladılar, demokra-
siyi hatırladılar, sosyal devleti hatırladılar, 
halkın ihtiyaçlarını, halkın meselelerini 
hatırladılar. Geç olsun ama güç olmasın… 
Hem ibretle, hem de takdirle izliyoruz. 

Değerli kardeşlerim…

Şuraya özellikle dikkatinizi çekiyorum: 
Yoksulluk, AK Parti iktidarıyla ortaya çı-
kan bir sorun değil. On yıllar boyunca uy-
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gulanan yanlış ekonomi politikaları, yanlış 
sosyal politikalar, ihmalcilik, yolsuzluk bu 
ülkede yoksulluğu çığ gibi büyüttü. 2002 
yılında ülke nüfusunun yüzde 1.35’i açlık 
sınırının altındaydı, 2007’de bunu yüzde 
0.5’e çektik. 2002’de geldik, ülke nüfusu-
nun yüzde 30’unun günlük harcaması 3 
TL’nin altındaydı, ülke nüfusunun yüzde 
30’u yoksulluk içinde kıvranıyordu. 2007 
sonunda bu oranı tam yüzde 9.5’e kadar 
çektik. Çığ gibi büyümüş bir yoksulluk 
devraldık, 6 yılda hamdolsun bu çığı erit-
tik, kartopuna döndürdük. Bunu, sağlam, 
güçlü, inandırıcı ekonomi politikaları-
mızla gerçekleştirdik. Bununla kalmadık. 
Bir yandan balık tutmayı öğretirken, bir 
yandan da ihtiyaç sahiplerini koruduk, 
kolladık, gözettik. 

6 yılda Türkiye genelinde tam 2.7 milyar 
TL’yi, çeşitli vesilelerle ihtiyaç sahipleri-
ne dağıttık. Benim Sivaslı kardeşim, yar-
dımlaşmanın ne olduğunu çok iyi bilir. 
Benim Sivaslı kardeşim, dayanışmanın, 
paylaşmanın ne olduğunu çok iyi bilir. Biz, 
“komşusu aç yatarken, gözü uyku tutma-
yan” bir medeniyetin, bir anlayışın men-
suplarıyız. Nerede fakir fukara var, nerede 
garip, yoksul, kimsesiz var, arar, bulur, 
onunla paylaşırız. Türkiye’de bu yardımlar 
bizden önce de vardı. Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Genel Müdürlüğü’nü biz 
kurmadık. Biz geldiğimizde bu kurum za-
ten vardı ama hortumlardan, yağmadan, 
israftan, yolsuzluktan fakire fukaraya sıra 
gelmiyordu. Geldik, bu kurumun ödenek-
lerini artırdık, fonu güçlendirdik, ihtiyaca 
göre yeni uygulamalar getirdik, çok sağ-
lam bir dayanışma sistemini Türkiye’ye 
kazandırdık. 

Biraz önce dedim ya, bunlar Türkiye’yi sa-
dece seçimden seçime hatırlıyorlar. Oysa, 6 
yıldır Türkiye’ye baksalar, bu yardımların 
her an yapıldığını görecekler. Seçim döne-
minde gözlerini Anadolu’ya çeviriyorlar, 
bu yardımları o zaman fark ediyorlar. 81 
vilayetimizin tamamında, her bir valim, 
her bir kaymakam arkadaşım, kılı kırk 
yaran bir hassasiyet içinde, adalet içinde, 
eşitlik içinde bu yardımları hak sahipleriy-
le buluşturuyor. Sen bunu yapamamışsın, 
senin iktidarın bunu yapamamış, becere-
memiş. Bari yapana, becerene engel olma!

Sayın Baykal, 22 Temmuz öncesinde (9 
Temmuz 2007 Kırıkkale) meydanlara çık-
tı, o zaman da sandık ufukta göründü ya, 
Sayın Baykal ibretlik konuşmalar yaptı. 
Bakın ne diyor Sayın Baykal: “Alın ne verir-
lerse alın, makarna verirlerse alın, pirinç 
verirlerse alın, bulgur verirlerse alın, yağ 
verirlerse alın. Alın ve yiyin. Güzel bir 
çorba yapın akşam çoluk çocuk toplanın 
etrafında helal olsun, afiyet olsun, yiyin. 
Günahı var mı diyorlar? Hiçbir günahı yok 
diyorum. Günahı varsa benim boynuma 
yazsın Allah. Bu sizin hakkınız zaten. Sizin 
hakkınız bu. Size verdiklerinin değil de 
vermediklerinin hesabını onlara sormak 
lazım. Dağıtılanı alın ve kullanın. Ama 
sakın ha bunlar bana pirinç verdi, bulgur 
verdi, kömür verdi diye oyunu vermeye 
kalkma. Sakın ha oyunu satma. Çünkü oy 
namustur, oy şereftir, oy ırzdır! Oyuna sa-
hip çık.” O gün bunu söylüyor, arkasından 
çark ediyor, sosyal yardımların önünde 
duvar gibi duruyor, yeniden seçim sandığı 
görününce bol keseden atıp tutmaya baş-
lıyor. “Oy namustur, oy şereftir, oy ırzdır” 
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diyor, arkasından da milletin oyunu satın 
alıyorlar diyerek millete hakaret ediyor. 
Bunları ben milletime havale ediyorum. 
Bunları ben Sivaslı kardeşlerime, Sivaslı 
kardeşlerimin takdirine havale ediyorum. 
Sivaslı kardeşim inşallah 29 Mart’ta bun-
ların defterini dürecek. 29 Mart’ta inşallah 
bu hakaretlere ülkem en güzel cevabı ve-
recek. 

Değerli kardeşlerim, sevgili Sivaslılar…

Türkiye’yi büyütmeye devam edeceğiz. 
Türkiye’yi kalkındırmaya devam edeceğiz. 
Sizin desteğinizle, sizin hayır duanızla, si-
zin katkınızla Türkiye’yi çok daha yüksek 
seviyelere çıkarmaya devam edeceğiz. Bu 
kutlu yolculukta, birlikten, beraberlikten, 
kardeşliğimizden asla taviz vermeyeceğiz. 
Yunus’un dediği gibi, “Yaradılanı severiz, 
Yaradan’dan ötürü”. Doğusuyla, batısıyla, 
kuzeyiyle, güneyiyle bu ülkeyi hep birlikte 
ayağa kaldıracak, hep birlikte muasır me-
deniyetler seviyesine ulaştıracağız. 

Sivas’a gelip de, Sivaslı Aşık Veysel’i hatır-
lamamak olmaz… Ne diyor Aşık Veysel:

Kürd’ü Türk’üyle Çerkezi

Hep Adem’in oğlu kızı

Beraberce şehit gazi

Yanlış var mı ve neresi

Yezit nedir ne kızılbaş

Değil miyiz hep bir gardaş

Bizi yakar bizim ataş

Söndürmektir tek çaresi

İşte bu anlayışla, Türkü, Kürdü, Arabı, 
Lazı, Çerkezi, Gürcüsü; alevisi, sünnisi hep 
birlikte, omuz omuza, el ele, gönül gönüle 
geleceğin Türkiye’sini inşa edeceğiz. Bu 
bayrak, hepimizin. Bu vatan, hepimizin. 
Bu toprak hepimizin. 

Kutsal değerlerimize asla ve asla dokun-
durtmayacak, ülkemizin onurunu hep bir-
likte muhafaza edeceğiz. 6 yılda Türkiye’ye 
kazandırdıklarımıza yenilerini ekleyece-
ğiz; 6 yılda Sivas’a kazandırdıklarımıza 
yenilerini ekleyeceğiz. Bu topraklar, bu 
coğrafya, sevgi medeniyetinin, hoşgörü 
medeniyetinin, birlikte yaşama kültürü-
nün doğduğu, yeşerdiği ve dünyaya örnek 
teşkil ettiği topraklardır. Bizler “Acıyı bal 
eylemesini bilmiş”, birbirine kenetlenmiş 
bir milletiz. Hiç şüphesiz ki, Alevi-Bektaşi 
kültürü de, Anadolu’muzun eşsiz zengin-
liklerinden biridir. Kalplerimizi soğutma-
ya, senlik-benlik davasıyla gönüllerimizin 
ayrışmasına, hoyratı deyişten, nefesi ilahi-
den, mersiyeyi kasideden, horonu halay-
dan ayrı gayrı düşürmeye kimse muvaffak 
olamadı, olamayacaktır. Kimse insanları-
mız arasına nifak tohumları ekemez. 

Pir Sultan Abdal yüzyıllar öncesinden ev-
rensel bir mesajı kalplerimize yazıyor:

Koy sana kötü desinler…

Her ayıbına gülsünler

Her gün gıybetin kılsınlar, 

İncinme gönül incinme…

Bu anlayışla, bu düsturla, bu hoşgörüyle 
biz bugünlere ulaştık. 
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Bakınız, Mevlana ne diyor:

Sevgiden acılıklar tatlılaşır, 

Sevgiden bakırlar altın kesilir, 

Sevgiden tortulu bulanık sular arı duru hale 
gelir, 

Sevgiden dertler şifa bulur, 

Sevgiden ölüler dirilir, 

Sevgiden padişahlar kul olur.

Bu özgür ülkede herkes kendi kimliğini, 
kendi inancını dilediği gibi tanımlayabilir, 
dilediği gibi yaşayabilir. Bizler 70 milyon 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bir-
lik esasında daha güçlü bir millet olmanın 
sevdasındayız. Siz-biz ayrımı olmadan, 
hepimiz bu ülkede ev sahibiyiz. Hizmet 
üretirken, hizmet götürürken, asla ve asla 
ayrımcılık içinde olmadık, olamayız. “Bu 
köy şu partiye oy vermişti”, “bu ilçe şu 
etnik kökene sahip”, “bu il şu mezhebin 
mensubu” gibi çağdışı, insanlık dışı uygu-
lamaları elimizin tersiyle ittik. Önce insan, 
dedik. Hangi etnik kökenden, mezhepten, 
meşrepten, bölgeden olursa olsun, önce 
insan, dedik, insanı yaşat ki devlet yaşasın, 
dedik, ayrım gözetmeden tüm insanları-
mıza hizmet götürmenin gayreti içinde 
olduk. 

Türkiye’deki bütün kardeşlerimizin sorun-
larını çözmek için 6 yıldır çaba sarf ediyo-
ruz, önemli meseleleri çözdük, çözüm yo-
luna koyduk ve aynı kararlılıkla yolumuza 
devam ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı-
mız, bir düzenleme yaparak Aleviliğin de 
öğretime dahil edilmesini sağlamıştır. Bu 
düzenlemeler hayata geçirilirken sivil top-

lum örgütleriyle görüşmeler yapıldı. Şu an, 
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi kitaplarında, 
Alevilik’e 32 sayfa yer ayrılmış durumda. 
Burada yer alan bilgilerin, öğretilerin ni-
teliğine ilişkin bir tartışma varsa, bunları 
yeniden düzenlemekte bir beis yoktur. 
Neticede, bu bir uzmanlık işidir. Yine, Di-
yanet İşleri Başkanlığımız, Aleviliği konu 
alan yayınlar yaptı. 

Anayasamızdaki tanımıyla demokratik, 
laik ve sosyal bir hukuk devleti olan 
Cumhuriyetimiz, bütün inanç gruplarına, 
mezheplere, dini anlayışlara eşit mesafe-
de durmak, hepsinin din ve vicdan özgür-
lüğünü garanti altına almak durumun-
dadır. Biz de anayasamızda belirtilen bu 
özellikler çerçevesinde tüm vatandaşla-
rımızın hak ve hukukunu güvence altına 
almak, herkese adil bir şekilde hizmet gö-
türmek için çaba gösteriyoruz. Televizyon 
yayınları konusunda tabuları yıkan, ez-
berleri bozan bir tavır içinde olduğumuzu 
eminim sizler de yakından takip ediyor-
sunuz. Biliyorsunuz, TRT 2 Televizyonu 
Muharrem Ayı boyunca özel yayın gerçek-
leştirdi. Başta Muharrem ayı olmak üzere, 
yıl genelinde bu tür özel programlar artık 
TRT’de yer alacak. Hükümet olarak da, 
parti olarak da birlik-beraberlik anlayı-
şıyla, sahiplenme kucaklama anlayışıyla 
hareket etmeye devam edeceğiz. 

Değerli kardeşlerim…

Sivas, 28 Mart 2004’te AK Parti dedi, 
Sami Aydın kardeşimi yüzde 44 gibi 
Türkiye ortalamasının üzerinde bir te-
veccühle Belediye Başkanı olarak seçti. 
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Sami kardeşim de bizi utandırmadı, bizi 
mahcup etmedi. 5 yılda Sivas’ta çok başa-
rılı çalışmalara imza attı. Burada hepsini 
tek tek saymam mümkün değil. Sivas’ın 
alt yapısına çok önemli yatırımlar yaptık, 
şehrin geleceğini garanti altına aldık. 16.3 
milyon Avroluk bir yatırımla ülkemizin 
en son teknolojik Atık su arıtma tesisini 
bitirdik, bugün bu mitingden sonra in-
şallah onun da açılışını yapıyoruz. Üç yıl 
içinde 650 kilometre doğalgaz boru hat-
tını tamamladık, doğalgaz çalışmalarını 
yüzde 85 oranında bitirdik. Su şebekesini 
yeniledik, su kayıp kaçak oranlarını yüz-
de 60’lardan yüzde 24’lere kadar indirdik. 
10 milyon TL harcadık 4 adet çok önemli 
dere ıslah projesini hayata geçirdik. Paşa-
bahçe mesire alanını şehrimizin yaz kış 
tüm sosyal ihtiyaçlarına cevap verecek 
şekilde düzenledik. Tarihimize sahip çık-
tık, 55 bin metrekare tarihi kent meyda-
nını tarihi eserleri ortaya çıkacak şekilde 
düzenledik. 450 bin ton asfalt döktük. 
Beş adedi havuzlu olmak üzere 10 adet 
kavşak düzenlemesi yaptık. 340 bin met-
rekare parke döşeme yaptık. Kızılırmak 
üzerine 208 metre uzunluğunda Karşıya-
ka Köprüsü’nü yaptık, şehrin iki yakasını 
kavuşturduk. Bunlar belediyemizin yap-
tıklarından sadece birkaçı. Önümüzdeki 
dönemde inşallah Sivas “Durmak Yok, 
Yola Devam” diyecek ve çok daha büyük 
projeleri şehrimize kazandıracağız. 

Belediye hizmetlerinin yanında, kamu 
yatırımlarında da Sivas’ı yeniden imar 
ettik, ediyoruz. Sivasspor’un, Yiğidolar’ın 
başarılarını gururla izliyoruz. Sivasspor’a 

yaraşır bir stada ihtiyaç olduğunu biliyo-
ruz. İnşallah çok kısa bir süre zarfında, 
Sivas’a, Sivasspor’a layık, modern bir 
stadı şehrimize kazandırmak istiyoruz. 
Eğitim noktasında Sivas’ı ihmal etmedik. 
Sivaslılar için söylenen güzel bir söz var-
dır: “Sivas’ta, eli kalem, dili kelam tutan 
insan kıtlığı yaşanmaz” denir. Sivas’ın 
çocuklarının, gençlerinin eli kalem tut-
sun diyerek eğitimde rekor düzeyde hiz-
metler yaptık. 2003-2009 yılları arasında 
bin 164 dersliğin yapımını tamamladık. 
6 yılda okullarımıza 5 bin adet bilgisayar 
gönderdik. Cumhuriyet Üniversitemiz 
bünyesinde 3 fakülte, 3 yüksek okul, 1 
meslek yüksek okulu ile Teknokent hiz-
mete girdi. Sivas’ta 714 bin öğrencimize 7 
milyon ücretsiz ders kitabı dağıttık. Yük-
seköğretimde yatak kapasitemizi 2 bin 
670’ten 3 bin 354’e çıkardık. 1500 yatak 
kapasiteli 2 yurt inşaatımız devam ediyor, 
500 yatak kapasiteli 1 yurt da 2009 yatı-
rım programımızda yerini aldı. 

Hükümetimiz döneminde yatırım, ba-
kım-onarım, donanım ve ambulans alımı 
işleri için 92 milyon TL harcama yaptık. 
Yapımına bizden önce başlanan 50 yatak 
kapasiteli İmranlı Devlet Hastanesi’nin, 
Kangal Sağlık Merkezi’ni süratle tamam-
ladık, hizmete açtık. 1 devlet hastanesi-
nin, 2 devlet hastanesi ek binasının, 4 
entegre ilçe hastanesinin ve 8 sağlık oca-
ğının inşaatlarına başladık, tamamladık, 
hizmete açtık. Sivas devlet hastanesi ek 
bina ve Kangal devlet hastanesinin ya-
pımına devam ediyoruz. 800 Yataklı bir 
Eğitim Araştırma Hastanesi’nin yapımı 
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kararını aldık, arsa çalışmalarını sürdü-
rüyoruz, TOKİ ve Sağlık Bakanlığımız bu 
hastanemizi de bitirip Sivas’a ve bölgenin 
hizmetine sunacak. Devlet Hastanesi 
Uzman Hekim Muayene Odası Sayısını 
48’den aldık, 162’ye çıkardık. 2002’de 
Sivas genelinde 20 adet ambulans vardı, 
bugün ise 34 ambulansımız var. 

Gemerek adalet sarayını tamamladık, 
hizmete açtık. Şarkışla adalet sarayımızın 
inşaatı devam ediyor. Sivas adalet sarayı 
proje aşamasında. TOKİ bugüne kadar 2 
bin 658 konut uygulaması başlattı. Bu uy-
gulamaların 2.512 adedini tamamladık. 
5.563 konutla ilgili proje ve ihale çalış-
malarımız devam ediyor. Tüm çalışmalar 
bittiğinde Sivas’ta toplam 8. 221 konut 
yapmış olacağız. 2003-2008 yıllarını kap-
sayan dört yıllık zamanda “Sosyal Yardım-
lar” kapsamında 35 milyon TL yardım 
yaptık. İktidarımız döneminde ücretsiz 
kömür yardımı kampanyası kapsamında, 
her yıl ortalama 15 bin ailemize toplam 
108 bin ton kömür yardımı yaptık. 

Sivas’a, medeniyetlerin kavşağı olduğu 
gibi, yolların buluşma noktası haline 
getirmek için de dev projeler kazandırı-
yoruz. Ankara Sivas hızlı tren projemizin, 
Yerköy-Sivas etabının alt yapı ihalesini 
geçtiğimiz yıl yaptık, 2012 yılında inşal-
lah bu hattı bitiriyoruz. Kayaş-Yerköy 
hattıyla ilgili çalışmalarımız da süratle 
devam ediyor. Bu hat tamamlandığında, 
Ankara-Sivas arası 2.5 saatte alınabilecek. 
MARMARAY ve Bakü-Tiflis-Kars projele-
riyle birlikte Sivas-Londra-Pekin arasın-
daki önemli duraklardan biri haline gele-

cek. 2002 yılına kadar Sivas’ta sadece 24 
kilometre bölünmüş yol yapılmıştı, biz ise 
6 yılda tam 395 kilometre daha bölünmüş 
yol yaptık. 2002 yılında Sivas havaalanını 
kapattılar, geldik, yeniden açtık, şu anda 
da hem ulusal, hem uluslararası hatlarıy-
la havaalanı yoğun şekilde çalışıyor. 

Sivas’ta tarımı, çiftçilerimizi ihmal et-
medik. 2003-2008 döneminde Sivas’a 
toplam 594 milyon TL tarımsal destek 
verdik. Çiftçilerimize 60 milyon TL ma-
zot desteği, 27 milyon TL kimyevi gübre 
desteği sağladık. 2003 yılından bu yana 
Sivas’ta çiftçilerimize toplam 26 milyon 
TL Prim desteği verdik. 2002 yılında Zi-
raat Bankası’nın Sivas’ta çiftçilerimize 
sağladığı kredi miktarı sadece 3 milyon 
TL iken, 2008 yılında çiftçilerimiz 96 
milyon TL tutarında kredi kullandılar. 
Sivas’ta Halk bankası aracılığıyla 2002 yı-
lında 380 esnaf ve sanatkarımız 1 milyon 
TL kredi kullanmışken 2008 yılında 2 bin 
451 esnaf ve sanatkarımız 27 milyon TL 
kredi kullanma imkanı buldular. 

Sivas’ta KÖYDES çalışmaları kapsamında, 
1537 kilometre asfalt ve 1388 kilometre 
stabilize yol yaptık. 160 tane susuz ve 122 
tane suyu yetersiz ünitemizin içme suyu 
sıkıntısına son verdik. Sivas’taki BELDES 
çalışmaları için 6 milyon TL harcama yap-
tık. 2002 yılında 27 bin 233 kişi sigortalı 
olarak çalışıyorken, 2008 yılı sonunda 
51 bin 711 kişi sigortalı olarak çalışmaya 
başladı. Böylece hükümetimiz dönemin-
de bu alanda yüzde 90 oranında iyileşme 
sağladık.
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Değerli kardeşlerim, sevgili Sivaslılar…

Hizmetlerimiz saymakla bitmiyor. 6 Yılda, 
on yıllar boyunca ihmal edilmiş hizmetleri 
Sivas’a kazandırdık. Bu hizmetlerimizi 
aksatmadan, yavaşlatmadan sürdüreceğiz. 
Sivas’ı bir marka şehir haline getirmek 
için, hem yerelde, hem de kamu yatırım-
larında desteğimizi, katkımızı esirgeme-
yeceğiz. Şu konuda hiçbir tereddüdüm 
yok: Sivas, 29 Mart’ta hizmete devam diye-
cek. Sivas’ta yola Sami Aydın kardeşimle 
devam ediyoruz. Siz onu iyi tanıyor, iyi 
biliyorsunuz. Benim kendisine güvenim 
tamdır. Sami kardeşimi bir kez daha sizle-
re emanet ediyorum. Biz sizin emanetinize 
nasıl sadakatle bağlı kaldıysak, sizin ema-
netinizi nasıl yücelttiysek, inanıyorum ki, 
sizler de size emanet ettiğimiz adaylarımı-
zın tümüne sahip çıkacaksınız. Gelin, bu 
medeniyet yolculuğuna kaldığımız yerden 
devam edelim. Gelin, Türkiye’yi dünyanın 
zirvelerine taşıyalım. Gelin, 29 Mart’ta 
mührü AK Parti’ye basın, bu ülkenin mut-
lu ve müreffeh geleceğini hep birlikte inşa 
edelim. 

Herkes çok iyi bilmeli ki, bizim siyasetimiz 
81 şehrimizi kucaklayan, 71 buçuk milyon 
insanımızı bir gören siyasettir. Türkiye’nin 
özlemi birlik siyasetidir, milleti bir bütün 
olarak kucaklama siyasetidir. Tek millet, 
tek bayrak, tek vatan, tek devlet anlayışıyla 
yolumuza devam edeceğiz. Gün birlik ve 
beraberlik günüdür. Son söz sizin, karar 
sizin, bu ülke sizin! Durmak yok, Yola de-
vam! Durmak yok, hizmete devam! Sen 
Türkiye’sin, büyük düşün! Sen Sivas’sın, 
büyük düşün! İşimiz hizmet, gücümüz 

millet! Herşey Türkiye için! Sağ olun, var 
olun, Allah’a emanet olun. 
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Değerli Amasyalılar, sevgili kardeşlerim… 

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyo-
rum. “Şehzadeler Şehri” Amasya’yı sev-
giyle selamlıyorum. Kurtuluş Savaşı’nın, 
m i l l i  i ra d e n i n ,  m i l l i  m ü ca d e l e n i n 
şehri Amasya’yı muhabbetle selamlı-

yorum. Göynücek’i, Gümüşhacıköy’ü, 
Hamamözü’nü, Merzifon’u, Suluova’yı, 
Taşova’yı buradan selamlıyorum. 

Amasya bizim tarihimizin, bizim kültürü-
müzün hafızası, bağımsızlığımızın, istik-
lalimizin sembol şehri. Ne zaman bu şehre 

AK Parti İl Mitingi

Amasya | 14 Şubat 2009
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geldiysem, hep bu tarihi havayı teneffüs 
ettim, buradaki tarihi coşkuyu yaşadım. 
AK Parti’yi kurduğumuz günden itibaren 
Amasya hep yanımızda oldu. 3 Kasım’da, 
28 Mart’ta, 22 Temmuz’da bize destek 
verdiniz. 

Son seçimleri hatırlayın. AK Parti’nin yolu-
na taş koymak isteyenler, her türlü hileye, 
her türlü iftiraya, her türlü yalan dolana 
başvurdular, milletimizin aklını çelmek 
istediler. Milletin tercihini engellemek is-
tediler. Milli iradeye gölge düşürmek iste-
diler. Türkiye’nin büyümesini, Türkiye’nin 
şahlanmasını engellemek istediler. İşte 
22 Temmuz’da Amasya bu oyunlara “dur” 
dedi. 22 Temmuz’da tüm Türkiye bu hi-
lelere “yeter” dedi. Milletim, yüzde 47 ile 
AK Parti dedi, 81 vilayetin 80’inde bize 
milletvekili vererek “Durmak Yok, Yola De-
vam” dedi. AK Parti hükümetiyle güven ve 
istikrara devam, dedi. 

Partimizi kurduğumuz andan itibaren 
yanımızda oldunuz. Desteğinizi, katkınızı, 
hayır dualarınızı hiç eksik etmediniz. Sizin 
desteğinizle, sizin coşkunuzla, sizin heye-
canınızla yolumuzu aydınlattık. Amasya 
bizi bağrına bastı, bizler de bütün şehir-
lerimizi olduğu gibi Amasya’yı bağrımıza 
bastık. Bu vesileyle, Cumhuriyetimizin 
kuruluşuna öncülük eden, kurucu iradeye 
ev sahipliği yapan bu şehri bir kez daha 
coşkuyla selamlıyorum. 

19 Mayıs 1919’da Samsun’da yakılan Milli 
Mücadele meşalesi 12 Haziran 1919’da 
Amasya’da daha gür bir şekilde milletimizi 
aydınlattı. İstiklal mücadelemizin plan-

ları bu şehirde yapıldı. Evet, 22 Haziran 
1919’da yayınlanan Amasya Genelgesi ile 
aynen şöyle denmişti: “Milletin istiklalini, 
yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır”.  
O gün, milletin istiklali, yani bağımsızlığı, 
işgalden kurtuluşu öncelikli hedefimizdi. 
Şimdi milletimizin istikbali, yani geleceği-
ni kurtarmak, aziz milletimize yakışır bir 
gelecek inşa etmek, öncelikli hedefimiz. 
Şimdi biz de, bu şuurla, bugün Amasya’da 
diyoruz ki: “Milletin istikbalini, yine mil-
letin azim ve kararı kurtaracaktır.” Şehir-
lerimizin istikbalini, yine milletin azim ve 
kararı kurtaracaktır. Amasya’nın istikbali-
ni, Amasyalıların azim ve kararı kurtara-
caktır. Bunun için “Yeter, Söz De, Karar Da 
Milletindir” diyoruz. Bunun için “Durmak 
Yok, Hizmete Devam” diyoruz. Bunun için 
“İşimiz Hizmet, Gücümüz Millet” diyoruz. 
Çok şükür, yaptıklarımızla bu milletin ba-
şını dik tuttuk. Bu milletin onuruna sahip 
çıktık, özgüvenini kazandırdık. Ülkemizin 
ufkunu açtık, itibarını yükselttik, saygınlı-
ğına halel getirmedik. Şimdi bu ruhla, bu 
anlayışla, bu vizyonla yolumuza devam 
ediyoruz. “Sen Türkiye’sin Büyük Düşün, 
Sen Amasya’sın Büyük Düşün” diyoruz. 

Değerli Amasyalılar, sevgili kardeşlerim…

Bir önemli gelişmeyi daha burada müjde-
lemek istiyorum. Bundan tam 90 yıl önce, 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Arkadaşla-
rı, Saraydüzü Kışla Binası’na gelerek, bura-
da vatan savunması için çok önemli karar-
lar almışlardı. Biliyorsunuz, o tarihi bina, 
1944 yılında, toprak kayması sonucunda 
tamamen yıkılmıştı. Biz, Künç Köprüsü 
mevkiinde, o binayı aslına uygun olarak 
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yaptırdık, 2007 yılında da açılışını ger-
çekleştirdik. Bu yıl, Amasya Genelgesi’nin 
yayınlanmasının 90. yılını idrak ediyoruz. 
İnşallah, 22 Haziran’da bina içerisinde 
yaptığımız Milli Mücadele Müzesi’nin açı-
lışını yapacağız. 

Sevgili Amasyalılar…

Biz, milletimizden yetki aldıktan sonra, 6 
yıl boyunca Cumhuriyet değerlerimizin 
tümüne, demokratik kazanımlarımızın 
tümüne sahip çıkan bir vizyonu, bir yak-
laşımı benimsedik. Hamdolsun, yaptıkla-
rımızla bu milletin başını dik tuttuk, bu 
ülkenin itibarını yükselttik, Türkiye’nin 
saygınlığına leke sürdürmedik. Bizden 
önceki iktidarların Türkiye’yi ne duruma 
düşürdüklerini siz gayet iyi bilirsiniz. 

CHP’nin iktidar ortağı olduğu dönemde 
bu ülkenin nasıl karanlık bir tabloyla kar-
şılaştığını, nasıl utanç vesikalarıyla dolu 
olduğunu sizler gayet iyi biliyorsunuz. 
Ekmeğin, gaz yağının, benzinin karney-
le satıldığı o günleri bizler unutmadık. 
Türkiye’nin enerjisini kuyruklarda tü-
kettiği o dönemleri milletimiz unutmadı. 
Mazot yokluğundan araçların trafiğe çı-
kamadığı, fabrikaların çalıştırılamadığı, 
üretimin yapılamadığı, okullardaki minik 
yavrularımızın sınıflarda paltolarıyla ders 
işlediği o karanlık günleri unutmadık. 

Aynı şekilde, MHP’nin 3.5 yıllık iktidar 
ortaklığında neler yaptığı ortada. Ban-
kaların nasıl hortumlandığı, ekonomik 
krizlerin milletimizi nasıl fakirleştirdiği, 
Türkiye’nin nasıl yönetilemez bir ülke 

haline getirildiği ortada. Siyasetin nasıl 
imtiyaz üretmek, çıkar üretmek, rant 
üretmek anlayışıyla yapıldığı, Türkiye’nin 
her açıdan nasıl daha geriye gittiği ortada. 
Hortumlar yüzünden tam 21 banka batı-
rıldı. Hortumlar yüzünden Türkiye tam 46 
milyar dolar zarara uğratıldı. O para kimin 
cebinden çıktı? Milletimin cebinden çıktı. 
İradesiz yönetimler, beceriksiz hükümet-
ler, iş bilmez partiler elinde Türkiye’nin 
menfaat ler inin  nası l  kaybedi ldiği , 
Türkiye’nin imkan ve potansiyellerinin 
heba edildiği ortada…

Ankara’da engel çıkarmayı bildikleri ka-
dar, ülkeyi yönetmeyi becerebilselerdi, 
Türkiye o hallere düşer miydi? Şimdi biz, 
onların tahrip ettiği, onların tarumar etti-
ği Türkiye’yi yeniden ayağa kaldırıyoruz. 
Hani, ünlü bilim adamı Newton’un başına 
elma düşmüş de, yer çekimini keşfetmiş 
ya, bunların da son günlerde başına bir şey 
düştü. Birden bire milleti keşfettiler. Bir-
den bire milletin ihtiyaçlarını keşfettiler. 
Birden bire Kur’an kurslarını, din eğitimi-
ni, kılık kıyafeti keşfettiler. Birden bire sos-
yal yardımları keşfettiler. Bu millet bunla-
ra sormaz mı? Dün neredeydiniz? Başınıza 
seçim sandığı mı düştü? Ne oldu da bir 
günde aydınlandınız, ne oldu da bir hafta-
da milleti hatırladınız, milletin hissiyatını, 
milletin taleplerini dert edinir oldunuz? 
AK Parti özgürlük mücadelesi verirken, 
demokrasi mücadelesi verirken neden 
destek olmadınız da köstek oldunuz? AK 
Parti yoksullukla, yolsuzlukla, yasaklarla 
mücadele ederken neden destek değil de 
köstek oldunuz? AK Parti göğsünü gere 
gere çetelerle, mafyayla, hukuksuzlukla, 
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karanlık odaklarla mücadele ederken, so-
ruyorum, neredeydiniz? Ne oldu da birden 
bire aydınlandınız?

Başlarına ne düştüğünü bilmiyorum. 
Ama 29 Mart’ta başlarına bir kez daha 
Amasya’nın elmasının düşeceğini çok iyi 
biliyorum. Bu milletin hayrına olan ne 
varsa önünde durdular. Şimdi de yandaş 
medyalarıyla, güya AK Parti’yi karalama-
nın telaşı içindeler. Dikkat edin. Amasyalı 
kardeşimin dikkatini çekiyorum. Hiçbir 
projeleri yok. Türkiye’nin geleceğine iliş-
kin tek bir planları yok. Şehirlerimiz için 
ürettikleri tek bir hedefleri yok. Amasya’ya 
ilişkin hiçbir hayalleri, hiçbir tasavvurları 
yok. 

Biz, 6 yıldır, bütün arkadaşlarımla birlikte, 
var gücümüzle, gecemizi gündüzümüze 
katarak iş üretiyoruz, hizmet üretiyoruz. 
Bununla kalmıyor, geleceğe ilişkin devasa 
projeler üretiyoruz. Bunlar ise, ne muhale-
fet edebiliyorlar, ne proje üretebiliyorlar, 
ne de millet adına tek bir hayırlı eleştiri 
ortaya koyabiliyorlar. Meyvesiz ağaç bile 
gölge eder, öyle bir hayrı dokunur. Bun-
ların dikili ağaçları yok, meyveleri yok, 
tek bildikleri engel olmak, taş koymak, 
işi yokuşa sürmek. Maşallah, muhalefeti 
taşerona vermişler. Yandaş medyaları yazı-
yor, çiziyor. Bunlar da medyanın arkasına 
takılmış gidiyorlar. 

Bak buradan, Amasya meydanından 
sesleniyorum. Kargadan kılavuz olmaz, 
kendinize başka kılavuz bulun. Milletin 
iradesini iyi temsil edemediniz, iyi koruya-
madınız, bari kendi iradenizi de başkasına 

devretmeyin. Tek bildiğiniz muhalefet 
etmekti, onu da medyaya ihale ediyorsu-
nuz. Peki, bu millet sormaz mı? Muhalefet 
olmayı beceremeyen, iktidar olmayı bece-
rebilir mi? Muhalefetin işlerini bile yapa-
mayan, hükümetin işlerini nasıl yapar?

Bakınız, değerli kardeşlerim… Biz geldiği-
mizde Türkiye genelinde 362 bin derslik 
vardı, sadece 6 yılda bunun üçte birinden 
fazlasını, 132 bin dersliği yaptık bitirdik… 
340 bin konut inşa ettik, kentsel dönü-
şüm projeleriyle şehirlerimizin çehresini 
değiştirdik. Cumhuriyet tarihi boyunca 
Türkiye’de bölünmüş yol uzunluğu 6 bin 
kilometreye ulaşmıştı, 6 yılda buna tam 
9 bin kilometre ekledik. 230 milyar do-
lardan aldığımız gayri safi yurtiçi hasılayı 
750 milyar dolara çıkardık. 36 milyar do-
lardan aldığımız ihracatı 132 milyar dola-
ra çıkardık. Enflasyonu tek haneli oranlara 
çektik, paradan 6 sıfır atıp Türkiye’nin de, 
Türk Lirası’nın da itibarını yükselttik. 
Türkiye’de yalnızca 9 ilimizde doğalgaz 
vardı, şu anda 63 ilimizde doğalgaz kulla-
nılıyor. Türkiye’yi enerji hatlarıyla donat-
tık, dünyanın enerji üssü haline getirdik. 

Amasya, bizim dönemimizde doğalgazla 
tanıştı. Üniversitesi olmayan il kalmaya-
cak dedik, sözümüzde durduk; pek çok 
vilayetimizde olduğu gibi Amasya bizim 
dönemimizde bir üniversiteyle tanıştı. Bü-
tün illerimiz teknoloji sınıflarına kavuştu. 
Okullarımızın yüzde 95’ini ADSL ile, yani 
hızlı internetle tanıştırdık, bilgisayarlara, 
modern eğitim imkanlarına kavuşturduk. 
Türkiye AK Parti’yle uyanışa geçti, yeniden 
büyük Türkiye olma yolunda emin adım-
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larla ilerliyor. Peki, onlar ne yapmışlar? 
Kuru slogandan, hamasetten, laf üretmek-
ten başka ne üretmişler? 

Şimdi  buradan ,  Amasya’dan bütün 
Türkiye’ye, 71 buçuk milyon insanımıza 
sesleniyorum. Şimdi, 29 Mart’ı yerel kal-
kınmada ikinci bir adım olarak görüyoruz. 
İnşallah sizin desteklerinizle, sizin irade-
nizle bu mümkün olacak. Siz, “Durmak 
Yok, Yola Devam” diyeceksiniz, biz durma-
dan, duraksamadan yola devam edeceğiz. 
Siz “Durmak Yok, Hizmete Devam” diye-
ceksiniz, biz de en iyi yaptığımız işe, sizin 
hizmetinizde çalışmaya devam edeceğiz. 
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Sevgili Sakaryalılar, değerli kardeşlerim, 
değerli gönüldaşlarım… Hepinizi en kalbi 
duygularımla selamlıyorum. Buradan, 
bu coşkulu meydandan, Adapazarı’nı, 
Akyazı’yı, Arifiye’yi, Erenler’i, Ferizli’yi, 
G e y v e’ y i ,  H e n d e k ’ i ,  Ka ra p ü r ç e k ’ i , 
Karasu’yu ,  Kaynarca’yı ,  Kocaali ’yi , 
Pamukova’yı,  Sapanca’yı,  Serdivan’ı, 

Söğütlü’yü, Taraklı’yı sevgiyle, muhabbet-
le selamlıyorum. 

Bugün bir kez daha aranızdayım. Bugün 
bir kez daha, coşkunuza, sevginize, heyeca-
nınıza ortak oluyorum. Sakarya’ya ne za-
man gelsem huzur buluyorum. Sakarya’ya 
ne zaman gelsem, sürur buluyorum. Şu 

AK Parti İl Mitingi

Sakarya | 20 Şubat 2009
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gözlerinizdeki ışık, şu yüreklerinizde-
ki sevda, şu muhabbetiniz, coşkunuz, 
bize tüm yorgunluğumuzu unutturuyor. 
Sakarya’ya her gelişimde, Şair’in o dizeleri 
kulaklarımda çınlıyor, bütün yüreğimi 
kaplıyor. Ne diyor şair:

İnsan bu, su misali, kıvrım kıvrım akar ya

Bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya.

Su iner yokuşlardan, hep basamak basamak; 

Benimse alın yazım, yokuşlarda susamak. 

Her şey akar, su, tarih, yıldız, insan ve fikir: 

Oluklar çift, birinden nur akar, birinden kir. 

Yol onun, varlık onun, gerisi hep angarya: 

Yüzüstü çok süründün, ayağa kalk, Sakarya!

İşte, Sakarya’ya, Sakarya’nın tüm ilçeleri-
ne, hatta tüm Türkiye’ye, 81 vilayetimize 
bu ruhla, bu anlayışla, bu felsefeyle yak-
laşıyoruz. 6 yıldır, Anadolu’yu, Trakya’yı 
adım adım adım geziyor, her birine, 
“Yüzüstü çok süründün, ayağa kalk” di-
yor, tüm şehirlerimizi kalkındırmanın 
mücadelesini veriyoruz. Sakarya neh-
rinden, Kızılırmak’tan, Yeşilırmak’tan, 
Fırat’tan, Dicle’den, bu coşkun nehirlerin 
kıyılarında dolaşmış Mevlana’dan, Yu-
nus Emre’den, Hacı Bektaş’tan aldığımız 
ilhamla; büyük düşünüyor, büyük hedef-
ler belirliyor, bu hedef lere doğru emin 
adımlarla ilerliyoruz. 780 bin kilometre 
karenin tamamında, 81 vilayetimizin 
hepsinde, bütün yüreğimizle, bütün kal-
bimizle haykırıyoruz: Sen Türkiye’sin, 
Büyük Düşün diyoruz. Sen Sakarya’sın 
Büyük Düşün diyoruz. 

Sakarya, Türkiye’nin özeti. Sakarya, bizim 
tarihimizin, bizim kültürümüzün özeti. 
Sakarya bir arada yaşama kültürünün, 
sevginin, barışın, hoşgörünün, dostluğun, 
kardeşliğin şehri. Sakarya Türkiye’nin 
tüm renklerini, huzur içinde, barış içinde, 
kardeşlik içinde kaynaştırmış bir şehir. 
Sakarya’ya gelince Anadolu’yu teneffüs 
ediyorum. Sakarya’ya gelince Trakya’yı 
teneffüs ediyorum. Sakarya’ya gelince 
Kırcaali’yi, Gümülcine’yi, Üsküp’ü, Prizren’i, 
Saraybosna’yı, Bakü’yü, Tiflis’i, Grozni’yi 
teneffüs ediyorum. 

Bu ülke, tek yürek halinde, yek vücut ha-
linde “Çanakkale Geçilmez” dedi. Bu Ülke, 
doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine 
her ilinden, her ilçesinden, her köyünden, 
Kanal’da, Yemen’de, Sarıkamış’ta, Galiçya’da 
şehitler verdi. Bu ülke, Türküyle, Kürdüyle, 
Arabıyla, Çerkeziyle, Lazıyla, Gürcüsü, Çeçe-
ni, Abazası, Boşnak’ıyla Kurtuluş Savaşı’nda 
düşmana göğsünü siper etti. Hepimiz, aynı 
toprağın üzerinde, aynı göğün altında top-
landık, kader birliği yaptık. Birlikte çalıştık, 
birlikte mücadele ettik, bu toprakları kendi-
mize vatan kıldık. Aynı bayrağın gölgesinde 
istiklalimiz ve istikbalimiz için gayret gös-
terdik. Bu toprakların, bu milletin tarihini 
okumayanlar bunu bilmez. Bu toprakların 
kültürüne bigane olanlar bunu anlayamaz. 
Bu toprakların yetiştirdiği medeniyetleri 
kavrayamayanlar bizim bu kardeşliğimizi 
kavrayamaz. Onun için diyoruz ki: Kim bu 
topraklara nifak tohumu serpmeye kalkışır-
sa, yanılır. Kim kardeşliğimizi zedelemeye 
kalkarsa, kim dostluğumuzu zedelemeye 
kalkarsa, bu millet ona en sert cevabı verir, 
en sert tokadı vurur. 
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Buradan, Sakarya Meydanı’ndan bir kez 
daha tekrarlıyorum. Hiç kimse bu ülkenin 
başını öne eğemez. Hiç kimse bu milletin 
başını öne eğemez. Yurtiçinde, yurtdışın-
da, benim hiçbir kardeşim, hiç bir vatan-
daşım, hiç bir soydaşım, kendisini ezik, 
itilmiş, ötelenmiş, horlanmış hissedemez. 
Bu ülkeye hiç kimse ülkelerden bir ülke 
muamelesi yapamaz. Hiç kimse bu ül-
keye karşı, bu millete karşı, bu milletin 
herhangi bir ferdine karşı sesini yüksel-
terek konuşamaz. Geçmişte kimi liderler 
bunu sineye çekmiş olabilir. Geçmişte 
kimi liderler, uluslararası toplantılarda, 
görüşmelerde, başka liderlerin karşısında 
el pençe divan durmuş olabilir. Bazıları, 
horlanmaya, aşağılanmaya boyun eğmiş 
olabilir. Bu ülkeyi geçmişte zilletin eşiğine 
getirmiş olanlar olabilir. Ama o devirler 
geride kaldı. Bakın, 6 yıl boyunca dedik 
ki, aldatan olmayacağız, aldanan olmaya-
cağız. Bu milletin başını öne eğmeyecek, 
milletimizi mahçup etmeyecek, milletimi-
ze mahçup olmayacağız, dedik. Sakarya’yı 
mahcup etmeyecek, Sakarya’ya mahçup 
olmayacağız, dedik. Hamdolsun, aldatan 
da, aldanan da olmadık, mahçup etmedik, 
mahcup olmadık. 

Değerli kardeşlerim, sevgili Sakaryalılar…

Bakın şurada seçime 36 gün kaldı. Sakarya 
son iki haftada ziyaret ettiğimiz, kucaklaş-
tığımız, dertleştiğimiz 11. ilimiz. Dikkat 
edin, biz Sakarya’yı, ya da diğer 81 ilimizi 
seçimden seçime hatırlayan siyasetçiler-
den değiliz. Türkiye’nin belli şehirlerine, 
belli bölgelerine adım adatamayan, bura-
larda miting yapamayan, buralarda halkı-

ma, milletime konuşamayan siyasetçiler-
den değiliz. 

Dün Aksaray’daydık. Bugün Sakarya’dayız. 
Yarın Diyarbakır. Öbür gün Kahramanma-
raş, Adıyaman, sonra Mardin. Ardından 
Yozgat, Çorum. 780 bin kilometrekarenin 
tamamında varız, tamamına aynı dille, 
aynı samimiyetle, aynı birlik ve beraber-
lik mesajıyla konuşuyoruz. 60 ilimizde 
bu şekilde bizzat ben miting yapıyorum. 
Kalan illere arkadaşlarım, bakanlarım, 
milletvekili arkadaşlarım yetişecekler. 
Peki diğer siyasetçiler nerede? Onları 
halkın içinde gördünüz mü? Onları mil-
letin içinde gördünüz mü? Göremezsiniz. 
Onlar, Ankara’da oturmuş, çamur siyaseti, 
iftira siyaseti, karalama siyaseti yapıyorlar. 
Gazeteler üzerinden, televizyonlar üzerin-
den, medya üzerinden halkla iletişim kur-
maya çalışıyorlar. Biz ne dedik? Medyadan 
kılavuz olmaz dedik. Bakın işte, olmuyor. 
Ne dedik? Çamur siyaseti yapıyorlar, ça-
murun üzerinde oturup bize çamur sıçra-
tıyorlar dedik. Dediğimiz doğru çıktı mı? 
Üzerinde oturdukları çamurun içine bat-
tılar mı? Üzerinde oturdukları çamurda 
debelenmeye başladılar mı? 

Siz bunları çok iyi biliyorsunuz. Siz bun-
ları çok iyi tanıyorsunuz. 17 Ağustos’ta 
Sakarya’da deprem oldu, Ankara’da bun-
lar enkaz altında kaldı, mahsur kaldı. Bu 
millet, bu Sakarya o dönemleri unutmadı. 
Meydanlara çıkacak yüzleri yok. Millete 
söyleyecek sözleri yok. Sayın Baykal dün 
bir televizyon kanalına çıkmış, bana diyor 
ki: “Niye medyanın karşısına çıkmıyor-
sun?”. Sayın Baykal, ben medyaya değil, 
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milletime konuşuyorum. Ben iletişimi 
milletimle yüz yüze, gönül gönüle kuruyo-
rum. Ben milletimle gazete sayfalarında, 
ekranlarda değil, meydanlarda dertleşiyo-
rum. 

Bak şu Sakarya Meydanı bunun en güzel 
şahidi. Allah aşkına böyle muhalefet olur 
mu? Böyle muhalefet anlayışı olur mu? 
Böyle siyaset olur mu? Siz niçin milletin 
karşısına çıkamıyorsunuz, niçin milletin 
içine giremiyorsunuz? Çetenin, mafyanın, 
hukuk dışılığın, karanlık güç odaklarının 
avukatlığını yaparak muhalefet olur mu? 
Vergi kaçıranların, milletin hazinesini yağ-
malayanların, tüyü bitmedik yetimin hak-
kını çalanların avukatlığını, sözcülüğünü 
yaparak muhalefet olur mu? Cumhurbaş-
kanı seçeceğiz; hayır, seçemezsin. Yasa çı-
karacağız; hayır çıkaramazsın. Türkiye’nin 
itibarını yükselteceğiz; hayır yükselte-
mezsin. Yoksullukla mücadele edeceğiz; 
hayır edemezsin. Türkiye’yi büyüteceğiz; 
hayır büyütemezsin. Çeteyle, mafyayla 
mücadele edeceğiz; hayır edemezsin. Mil-
letimin, tüyü bitmedik yetimin hakkını 
koruyacağız; hayır koruyamazsın. Bir kere 
de milletin adına bir şey söyleyin. Bir kere 
de milletin sesine kulak verin. Bir kere de 
milletle aynı yöne bakın. Allah aşkına, bir 
kere de milletin avukatlığını yapın!

Değerli kardeşlerim, değerli Sakaryalılar…

Bizim bir sloganımız var. Biz, Türkiye ge-
nelinde şunu söylüyoruz: “İşimiz Hizmet, 
Gücümüz Millet”. Biz gücümüzü milletten 
alıyor, enerjimizi, heyecanımızı milletten 
alıyor, gece demeden, gündüz demeden 

milletimize iş üretiyor, hizmet üretiyoruz. 
Sakarya bunun şahididir. 3 Kasım’da bize 
destek verdiniz. 28 Mart’ta destek ver-
diniz. 22 Temmuz’da daha gür bir sesle 
desteğinizi sürdürdünüz. Bizler de, 6 yıldır 
hükümette, 5 yıldır yerel yönetimlerde 
Sakarya’yı yeniden inşa etmek, yeniden 
imar etmek, Sakarya’yı Türkiye’nin, dün-
yanın örnek bir kenti haline getirmek için 
çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. 

21. yüzyılda rekabet artık şehirler üzerin-
den olacak. Bu vizyonla hareket ediyor, 
Sakarya’yı küresel rekabete hazırlıyoruz. 
İnsanı merkez alan, beşeri sermayeyi öne 
çıkaran, kültürel değerler üzerinde gelişen 
bir şehircilik anlayışıyla, yerel yönetim an-
layışıyla marka şehirler üretiyoruz. Sakar-
ya, birçok konuda olduğu gibi, bizim aday 
belirleme sürecimizde de örnek bir şehir 
olduğunu ortaya koydu. Değerli kardeşim 
Aziz Duran, 3 dönemdir belediye başkan-
lığı yapıyordu. 28 Mart 2004 seçimleri-
nin ardından yeniden göreve geldi ve AK 
Belediyecilik anlayışıyla Sakarya için çok 
önemli eserler üretti. Kendisi, 3. dönem 
sonunda gönül rızasıyla bu işi bırakacağı-
nı, bayrağı kendinden sonrakilere teslim 
edeceğini söyledi. 

İşte hizmet aşkı budur, hizmet eri olmak 
budur, makama değil, hizmete odaklan-
mak budur. Kendisine şahsım adına, 
partim adına, Sakaryalılar adına en kalbi 
teşekkürlerimi sunuyorum. Aziz karde-
şimden bayrağı bu seçimde inşallah Zeki 
Toçoğlu kardeşim devralıyor. Zeki Toçoğ-
lu, belediyecilik tecrübesi olan, vizyon 
sahibi, ufuk sahibi, Sakarya’ya çok önemli 
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eserler, çok önemli hizmetler kazandıra-
cak bir kardeşimiz. Kendisine başarılar 
diliyor, O’nu önce Allah’a, sonra sizlere 
emanet ediyorum. 

Değerli kardeşlerim…

Sakarya’ya kazandırdıklarımız saymak-
la bitmez. Burada sadece bazı başlıkları 
sizlere aktarmak istiyorum. Bakınız: 
Sakarya’da 6 yılda 1854 dersliğin yapımını 
tamamladık. 2003 yılına kadar okulları-
mızda çok az sayıda bilgisayar var iken 
6 yılda okullarımıza 6 bin 804 adet bil-
gisayar gönderdik. Sakarya Üniversitesi 
bünyesinde Tıp Fakültesi, 5 meslek yüksek 
okulu, 6 araştırma ve uygulama merkezi 
hizmete girdi. Teknokent kurulumu çalış-
malarımız devam ediyor. Hendek’te 594 
kapasiteli yükseköğrenim yurdu açtık. Bu 
yılın yatırım programında 1000 kişilik 
yurt yapımı var, bu yurdu tamamladığı-
mızda toplam kapasitemiz 4 bin 492’ye çı-
kacak, 2002 yılına göre yüzde 57 artış sağ-
layacağız. 771 bin öğrencimize yaklaşık 7 
milyon ücretsiz ders kitabı dağıttık. Şartlı 
nakit transferi kapsamında ilköğretimdeki 
erkek öğrencilerimiz için aylık 20 TL, kız 
öğrencilerimiz için 25 TL; ortaöğretimde-
ki erkek öğrencilerimiz için aylık 35, kız 
öğrencilerimiz için de 45 TL’yi annelere 
teslim ediyoruz. Sakarya’da şartlı nakit 
transferinden 2003-2009 yılları arasında 9 
bin öğrencimize 5.4 milyon TL’lik yardım 
yaptık. 

Hastaneleri birleştirdik, artık hastalarımız 
bütün kamu sağlık kuruluşlarına rahatlık-
la ulaşabiliyor, ilacını istediği eczaneden 

temin edebiliyorlar. Sakarya’da hüküme-
timiz döneminde yatırım, bakım-onarım, 
donanım ve ambulans alımı işleri için 
111.7 milyon TL harcama yaptık. Yapımı-
na bizden önce başlanan 250 yataklı Yeni-
kent Devlet Hastanesi, 25 yataklı Kaynarca 
Devlet Hastanesi, 30 yataklı Kocaali Devlet 
Hastanesi, 30 yataklı Taraklı Devlet Hasta-
nesi ile Merkez halk sağlığı laboratuarını 
biz tamamladık, hizmete açtık. 250 yataklı 
Korucuk Devlet Hastanesi, merkez doğum 
ve çocuk bakım evi ek binası, 5 sağlık ocağı 
ve toplum sağlığı merkezimizin yapımına 
da biz başladık, tamamladık, hizmete aç-
tık. 400 yataklı Sakarya Bölge Hastanesi, 
100 yataklı Akyazı fizik tedavi ve rehabili-
tasyon merkezi ve 50 yataklı Akyazı Devlet 
Hastanesinin yapımına devam ediyoruz. 
2002’de 9 ambulansımız vardı, bugün ise 
18 ambulansımız var. 

TOKİ aracılığıyla Sakarya’da bugüne kadar 
4 bin 524 konutu tamamladık, sahiplerine 
teslim etmiştik. 512 konut ile 400 yataklı 
hastanemizin yapımına devam ediyoruz. 
Bütün projelerimizi tamamladığımızda 
Sakarya’da toplam 8 bin 786 konut yapmış 
olacağız. Bu neredeyse 40 bine yakın bir 
nüfus demektir. 2003-2008 yıllarını kapsa-
yan altı yıllık zamanda “Sosyal Yardımlar” 
ve proje destekleri kapsamında 60 milyon 
TL yardım yaptık. İktidarımız döneminde 
ücretsiz kömür yardımı kampanyası kap-
samında, her yıl ortalama 10 bin ailemize 
toplam 51 bin ton kömür yardımı yaptık. 
Sakarya adalet sarayı inşaatında çalış-
malarımız tüm hızıyla sürüyor. Akyazı 
adalet sarayını tamamladık, hizmete aç-
tık. Sapanca Adalet Sarayını tamamladık. 
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2002 yılına kadar Sakarya’da sadece 64 
kilometre bölünmüş yol yapılmıştı, biz ise 
6 yılda tam 117 kilometre daha bölünmüş 
yol yaptık. 

Sakarya’da tarımı, çiftçilerimizi ihmal et-
medik. 2003–2008 döneminde Sakarya’da 
toplam 173.2 milyon TL tarımsal destek 
verdik. 2002’de 14.3 milyon TL olan ta-
rımsal destek miktarını 2.1 kat artırdık, 
2008’de 30.2 milyon TL’ye çıkardık. Çift-
çilerimize 11.3 milyon TL mazot desteği, 
5.3 milyon TL kimyevi gübre desteği sağ-
ladık. 2003 yılından bu yana Sakarya’da 
çiftçilerimize toplam 39.3 milyon TL prim 
desteği verdik. 2002’de Sakaryalı çiftçile-
rimiz sadece 55 bin TL fark ödemesi aldı-
lar, 2008’de 78 kat artışla 4.3 milyon TL 
fark ödemesi aldılar. 2002’de sadece 976 
bin TL olan hayvancılık desteklerini 13 
kat artırdık, 12.8 milyon TL’ye çıkardık. 
2003–2008 döneminde Sakarya’ya toplam 
39.6 milyon TL hayvancılık desteği verdik. 
2002 yılında sadece 547 bin TL olan yem 
bitkileri desteğini 2008’de 10 kat artırarak 
5.5 milyon TL’ye çıkardık. Bu yıl Toprak 
Mahsulleri Ofisi tarihi miktarda alım yaptı 
ve Türkiye genelinde üreticiden tam 362 
bin ton fındığı satın aldı. Üreticileri şu ana 
kadar 850 milyon TL ödedik. 650 milyon 
TL’yi de inşallah en kısa zamanda öde-
yeceğiz. Fındık serbest piyasada 2-2.5 TL 
arasında iken, TMO fındığa tam 4 TL fiyat 
verdi, kademe kademe bunu 5 TL’ye kadar 
çıkardı. 

Bunlar, Sakarya için ürettiklerimizden 
sadece bir kaçı. Çok daha fazlasını üret-
meye, Sakarya’ya çok daha fazla hizmet 

taşımaya devam edeceğiz. Sizin desteği-
niz, sizin güveniniz, sizin hayır duanız 
arkamızda oldukça, evelallah bize durmak 
yok. Sakarya’da ve ilçelerinde, Sakaryalı 
hemşehrilerim de inşallah Durmak Yok, 
Yola Devam, Durmak Yok, Hizmete De-
vam, diyecekler. Zeki Toçoğlu kardeşimle 
birlikte bütün ilçelerimizdeki adaylarımız 
inşallah 30 Mart sabahı işbaşı yapacak ve 
AK Hizmetleri Sakarya’ya taşımaya devam 
edecekler. Biz sizin emanetinize nasıl sa-
dakatle bağlı kaldıysak, sizin emanetinizi 
nasıl yücelttiysek, inanıyorum ki, sizler 
de size emanet ettiğimiz adaylarımızın tü-
müne sahip çıkacaksınız. Hem Büyükşehir 
Belediye Başkanı adayımıza, hem de ilçe 
belediye başkan adaylarımıza eminim ki 
sahip çıkacaksınız. 

Gelin, bu medeniyet yolculuğuna kal-
dığımız yerden devam edelim. Gelin, 
Türkiye’yi dünyanın zirvelerine taşıyalım. 
Gelin, 29 Mart’ta mührü AK Parti’ye basın, 
bu ülkenin mutlu ve müreffeh geleceğini 
hep birlikte inşa edelim. Tek millet, Tek 
bayrak, tek vatan, tek devlet anlayışıyla 
yolumuza devam edeceğiz. Gün birlik 
ve beraberlik günüdür. Son söz sizin, 
karar sizin, bu ülke sizin! Durmak Yok, 
Yola Devam! Durmak Yok, Hizmete De-
vam! Sen Türkiye’sin, Büyük Düşün! Sen 
Sakarya’sın, Büyük Düşün! İşimiz Hizmet, 
Gücümüz Millet! Herşey Türkiye İçin! 
Sağ olun, var olun, hepiniz Allah’a emanet 
olun. 
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Sevgili kardeşlerim, Güzel Diyarbakır’ımı-
zın saygıdeğer, güzel insanları… Sizlerin 
şahsında bütün Diyarbakır’ı en kalbi duy-
gularımla selamlıyorum. Güzel insanla-
rıyla, Bismil’i, Çermik’i, Çınar’ı, Çüngüş’ü, 
Dicle’yi, Eğil’i, Ergani’yi selamlıyorum. 
Hani’yi, Hazro’yu, Kocaköy’ü, Kulp’u, 
Lice’yi ve Silvan’ı aynı sevgiyle, muhab-

betle kucaklıyorum. Diyarbakır’da bulun-
maktan, sizlerin coşkusuna, sizlerin adalet 
ve huzur talebine ortak olmaktan büyük 
memnuniyet duyuyorum. Türkiye’nin 
bütün şehirleriyle aynı kalp atışlarını ya-
şayan Diyarbakır’daki bu samimi coşku ve 
heyecandan dolayı sizleri ayrı ayrı tebrik 
ediyorum. 

AK Parti İl Mitingi

Diyarbakır | 21 Şubat 2009
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Görüyorum ki, AK Parti’nin Kocaeli mi-
tingindeki muhteşem tablo, Samsun’daki 
muazzam heyecan, Nevşehir’de bir nehir 
gibi çağlayan coşku seli, aynı şekilde ve 
her zamanki gibi Diyarbakır’da da ortaya 
çıkmış, birlik ve beraberlik siyasetimiz 
burada da gönülleri fethetmiş durumda. 
Türkiyeli Olma Ruhu işte tam da budur. 
Bu ruha uygun bir siyaset izlediğimiz için 
bugün buraya sadece miting yapmaya 
gelmedik, aynı zamanda Diyarbakır’ı ihya 
edecek dev projelerin açılışı için burada 
bulunuyoruz. 

Evet, siyasetten tek muradımız, tek arzu-
muz insanımıza hizmet etmektir, gönüller 
kazanmaktır. Bizler, bu arzu ile Diyarbakır 
için çıtayı yükselttik. Sizlerle ortak arzula-
rımız buluştu ve Diyarbakır için Kutbettin 
Arzu, dedik. Daha önce milletvekili olarak 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gönder-
diğiniz bu evladınızı inanıyorum ki bu 
sefer çok daha güçlü bir irade ile kucakla-
yacaksınız. Yegane arzumuz, barış içinde 
demokratik bir yarış olmasını istediğimiz 
önümüzdeki seçimde Diyarbakır’ın hak 
ettiği hizmetlere, layık olduğu yönetime 
kavuşmasıdır. Şimdiden, Allah hayırlı ey-
lesin. 

Müjdeler olsun Türkiye’ye, müjdeler olsun 
Diyarbakır’a… 29 Mart 2009 sabahı yeni 
bir diriliş mevsimi başlayacak. 29 Mart’ta 
yeni bir bahar, yeni bir nevruz, ülkemizi 
baştan başa saracak. Karakış, zemheri, 
yerini dirilişe, uyanışa, hizmete, adalete bı-
rakacak. Dicle Nehri o gün çok daha farklı 
bir hizmetle buluşacak. Çin Seddi’yle boy 
ölçüşen Diyarbakır’ın surlarından, Mardin 

Kapı’dan, Urfa Kapı’dan, Dağ Kapı’dan, 
Dicle Kapı’dan Diyarbakır’a yeni bir hayat, 
taze bir huzur iklimi gelecek. O gün geldi-
ğinde, “Diyarbakır şad akar/ Urfa Mardin’e 
bakar” türküsünü yeniden hep birlikte 
söyleyeceğiz. O gün geldiğinde, kayıp yıl-
ları, ertelenen talepleri, geciken hizmetleri 
hep birlikte telafi edeceğiz. Geçmiş yılların 
yanlışlarını hep birlikte düzelteceğiz. 

Evet, 29 Mart 2009 günü, millet iradesi 
tecelli edecek, ümitler tazelenecek… 29 
Mart’ta Büyük Türkiye iradesi sandıktan 
çok daha güçlenmiş olarak çıkacak. O 
gün, sandıktan çıkacak iradeyle Demok-
rasi daha çok güçlenecek, hukuk ve adalet 
kuşatıcı kollarını daha çok açacak. O gün, 
Diyarbakır surları, Ulu Beden ve Yedi Kar-
deş Burcu yeni bir sevince, yeni bir neşeye 
şahitlik yapacak. Benu Sen Mahallesinden 
Ali Paşa’ya, Bağlar’dan Aziziye Mahallesi-
ne şehircilikte Diyarbakır hak ettiği, layık 
olduğu hizmetlere kavuşacak. 

Sevgili kardeşlerim, sevgili Diyarbakırlı-
lar… 

Üç temel ilke ile, üç büyük ideal ile yola 
devam ediyoruz. AK Parti olarak üç önemli 
şiarımız, üç temel hareket hattımız var; 
hizmet, hukuk, hürriyet… Bu üç temel 
husus siyasetimizin ana eksenidir. Bugü-
ne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu 
ilkelerimizin takipçisi olacağız. Biz, tarihi-
mizi, medeniyetimizi, devletimizi birlikte 
inşa ettik. Biz aynı bedenin içindeki ruh, 
aynı bünyenin unsurlarıyız. Fırat ve Dicle 
nehirleri gönüllerimize aktıkça ebediyete 
kadar birlikte yürüyeceğiz.” 
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Görüyorsunuz, dün, devletin gücünü 
istismar edenler, kendilerini devlet zan-
nedenler bugün hukuk karşısında, millet 
karşısında yapayalnız kaldılar. Biz AK 
Parti kadrosu olarak, bu memleketin 
hem aklı, hem gönlü, hem vicdanı olmak 
için yola çıktık. Bu yolda emin ve kararlı 
adımlarla yürüyoruz. Bizden ziyade, eser-
lerimizin konuştuğu bir siyaset yapıyoruz. 
Türkiye’nin kaynaklarını adaletle paylaş-
maya özen gösteriyoruz. İster kırsal kal-
kınma açısından, ister kentsel dönüşüm 
açısından baksınlar. İster batıya ister doğu-
ya baksınlar. Her yerde AK Parti iktidarı-
nın eserlerini görecekler. Evet, bizim siya-
setimiz eser siyasetidir, hizmet siyasetidir. 
Çamur siyaseti değil. Bizim siyasetimiz 
birlik siyasetidir, bir bütün olarak insan-
larımızı kucaklama siyasetidir. Ne demek 
istediğimi merak edenler Diyarbakır’ın 
Kulp ilçesinin Akçesil köyüne, Kayacık kö-
yüne baksınlar. Hevedan bölgesinde susuz 
47 köyün suyunun nasıl karşılandığını 
görsünler. 

Oysa bakın, bu ülkede siyaset yaptığı halde, 
halkın oyunu istediği halde birileri devle-
tin vatandaşa uzanan yardım elinden bile 
rahatsız oluyor. Doğu’da, Güneydoğu’da 
yaşayan vatandaşın aldığı sosyal yardım-
lara dil uzatıyorlar, buzdolabına, fırına ne 
ihtiyacı var diyorlar. Bir yandan hukuka, 
milli iradeye, öte yandan milletin ekmeği-
ne, aşına müdahale ediyorlar. Bir yandan 
hukuksuzluğun avukatıyız diyorlar, bir 
yandan devletin toplumla barışmasını, 
adaletin yaygınlaşmasını engellemeye 
çalıyorlar. Neredeyse Anayasanın “Sosyal 
Hukuk Devleti” ilkesini kaldırmayı teklif 

ediyorlar. Sonra da biz sosyal demokratız, 
biz solcuyuz diyorlar. 

Değerli kardeşlerim…

Geçmiş ile tabii ki yüzleşeceğiz, geçmişin 
hesabını özenle tutacağız. Kimin ne dedi-
ğine ve ne yaptığına dikkatle bakacağız. Bu 
ülkede kimin yara kaşıdığını, kimin yara 
sardığını da çok iyi bileceğiz ama şüphesiz 
geçmişe takılıp kalmayacağız. Yüzümüzü 
daima geleceğe çevireceğiz. Geçmişin 
yanlışları, düştüğümüz yerden doğrulma 
arzumuzu, diriliş ruhumuzu yaralamaya-
cak. Gelecek için ümitlerimiz daima taze 
olacak. 

Bakınız, bugüne kadar “olmaz”, “ola-
maz”, “imkansız” denilen şeyleri yaptık, 
başardık. Yılların tahribatını düzeltmek 
şüphesiz zaman alıyor ama umutlarımız 
düne göre daha taze, yüreklerimiz bugün 
dünden daha sıcak. Türkiye’den yayılan bu 
sıcaklık, bu kardeşlik iklimi Kuzey Irak’tan 
Balkanlara, Kafkasya’dan Gazze’ye kadar 
dost ve kardeş milletlerin yüreğini serin-
letiyor. Dostluk halkasını genişleten bir 
siyasetin eseridir bu. Bu güç, bu milletin, 
bu devletin gücüdür. 

“Türkiye’nin hiçbir meselesi çözümsüz de-
ğildir” diye çıktığımız yolda emniyetle yü-
rüyoruz. Hizmeti, Hukuku, Hürriyeti esas 
aldıkça, adalet terazisinde dengeyi bulduk-
ça gönüller fethediyoruz. Dün, birbirimizi 
daha zor, daha az anlıyorduk bugün daha 
net, daha açık anlıyoruz. Bize, yıllarca 
“çözümsüz” gibi gösterilen, çözümsüzlüğü 
çözüm diye dayatan meseleleri kolaylıkla 
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çözüyoruz. Aramızdaki önyargıları kaldır-
dıkça birbirimizi daha çok seviyoruz. Hu-
sumeti değil hısımlığı, gerilimi değil kar-
deşliği güçlendiriyoruz. Herkes şunu çok 
iyi bilsin: Bizim kitabımızda statükoculuk 
yok, milletin dertlerine, taleplerine kulak 
tıkamak yok. Bizim kitabımızda reformcu-
luk var, sessiz devrimlere imza atmak var, 
değişim var, gelişim var. Millete efendilik 
taslamak değil, millete hizmetkar olmak 
var. 

Sevgili kardeşlerim…

Biliyorum ki sizler, hatır nedir, hakkaniyet 
nedir, gönül nedir, vicdan nedir iyi bilirsi-
niz. Defalarca yüksek gönüllerinizi gölge-
lemek isteyenlerin elini boşa çıkardınız. 
Türkiye büyüklüğünde düşünmeye mec-
bur olduğumuz bir süreçten geçiyoruz. 
Elini vicdanına koyan herkes Türkiye’nin, 
şehirlerimizin, ilçelerimizin, kasaba ve 
köylerimizin nereden nereye geldiğine 
lütfen dikkat etsin. Sadece ekonomiden, 
sadece siyasi istikrardan, sadece demokra-
tik kazanımlardan söz etmiyorum. 

Bakınız, tarihi bir dönüşüm ve değişim 
yaşıyor Türkiye. Zifiri karanlıklar aydınla-
nıyor, maskeler düşüyor, yıllarca kendile-
rini gizleyerek haksızlık üretenler deşifre 
oluyorlar. Türkiye’de olup biten her şeyi 
dikkatle izlediğinizi iyi biliyorum. Yaşanan 
sürecin adı, Türkiye için bir arınma süre-
cidir, temiz toplum, temiz siyaset, temiz 
yönetim sürecidir. İnanıyorum ki, bu arın-
mayı en çok sizler hissediyorsunuz. 

Şu kadarını söyleyeyim, bugünlerin anla-
mını yarın çok daha iyi hissedeceksiniz. 
Hakkaniyet sahibi olan herkes kabul eder 
ki; bugün, ne 1980’li yılların kabusu, ne 
1990’lı yılların karanlık odaları var. Hukuk 
devleti demokrasiyle karanlık odalardan 
arınıyor, daha da arınacak. Zıt kutuplarda, 
karşıt cephelerde görünenlerin tezgahın 
gerisinde suç ortağı oldukları, bakın nasıl 
da aşikar oluyor. Körpe dimağları, masum 
gençleri nifakla, kör ideolojilerle çıkmaz 
sokaklarda zehirleyenlerin esasen işbirliği 
içinde oldukları nasıl da gün yüzüne çıkı-
yor. Huzuru, kardeşliği sabote edenlerin, 
kardeşi kardeşe hasım hale getirenlerin 
nasıl dümenler çevirdiğini, nasıl maske-
ler taktığını, hangi kutsal değerleri kirli 
emellerine alet ettiklerini kamuoyumuz 
hayretle temaşa ediyor. Hangi tarafta 
yer alırsa alsın, hangi duyguları istismar 
ederse etsin, çetelerin, mafyaların, terör 
şebekelerinin birbirinin değirmenine su 
taşıdıklarını artık bu millet biliyor. 

Düne kadar olup biteni anlamamız im-
kansızdı. Şimdi gördük ki, orası karanlık 
bir alem, karanlık işler çevirenler hep 
bir alem. Onlar, o karanlık koridorlarda 
ekmek kadar, su kadar birbirlerine muh-
taçlar. Biz bu karanlık oda filmininin her 
karesini ezberledik artık. Suç örgütlerinin 
hangi aktörler eliyle iç içe geçtiğini, kitle-
leri meydanlara zorlarken perde gerisinde 
birbirlerini nasıl beslediklerini biliyoruz 
artık. Zulüm, kimseyi ama kimseyi abad 
etmez. Bu ülkenin evlatlarını zehirleyen-
lerin oyunları akamete uğrayacaktır. Artık 
bu karanlık filmi izlemek istemiyoruz. Suç 
örgütleri bu milletten elini çeksin artık. 
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Bu ülkenin demokratik meşruiyet zemini 
artık sabote edilemeyecek kadar güçlen-
miştir, güçleniyor. Bu büyük millet, ebedi 
kardeşliğine sahip çıkacaktır. 

Açık söylüyorum, bu millet, bu ülke, bu 
vatan düştüğü yerden doğrulmaya baş-
lamıştır. Buradan geriye asla gidilmeye-
cektir. Biz, milletimize güveniyoruz ve 
Allah’a şükürler olsun ki milletimiz de 
bize güveniyor. Bu güvenin hakkını ve-
receğiz. Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çer-
keziyle, Boşnakıyla Türkiye Cumhuriyeti 
devletinin vatandaşları olan bir milletiz. 
Şiddeti, terörü ve bütün insanlık suçlarını 
reddeden herkese, değil elimizi kucağımızı 
da sonuna kadar açacağız. Birlikte kurdu-
ğumuz Cumhuriyete sahip çıkıyoruz, de-
mokrasiye inanıyoruz, sandıktan çıkacak 
iradeye saygı gösteriyoruz. 

Şiddet ve terörün hak ve özgürlüklerin 
düşmanı olduğunu artık herkes bilmelidir. 
Peki, sözün tam burasında vicdan sahibi 
herkese soralım. AK Parti binasını taşa tu-
tanlar, demokrasiyi, bu milletin iradesini 
taşa tutmuş olmuyorlar mı? Esnafa zorla 
kepenk kapatanlar, diğer partilerin aday-
larını, ailelerini tehditlerle baskı altına 
almaya çalışanlar, bu milletin hak ve hür-
riyetlerine saygısızlık yapmış olmuyorlar 
mı? Bu şehrin bir huzur şehri olmasından 
kimler, niçin rahatsız oluyorlar? AK Parti 
siyasetinin gönüller kazanması kimin oyu-
nunu bozuyor? Biz, bize oy vermeyenlerin 
de hukukunu, haklarını korumayı, savun-
mayı asli vazifemiz olarak biliyoruz. Kim-
senin ötekileşmesini, kimsenin mahzun 
olmasını istemiyoruz. 

Bakınız, hiçbir cümlemi politik çıkar elde 
etmek için kurmuyorum. Türkiye’nin hu-
zurunu, milletimizin mutluluğunu bütün 
politik mülahazaların üzerinde tutarak 
“gelin canlar bir olalım, iri olalım, diri ola-
lım” diyoruz. Hak, hukuk, demokrasi he-
pimize yeter, hepimiz için olsun diyoruz. 
Açık söylüyorum, Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşlarının ülkesine aidiyetini yara-
layan, aidiyet duygusunu zedeleyen hangi 
engeller varsa onları ortadan kaldırmak, 
bertaraf etmek istiyoruz. Vatandaşlarımız 
arasında ayrımcılık yapmadık, yapmıyo-
ruz, yapmayacağız. İstisnasız, 71 milyon 
500 bin vatandaşımızın kardeşliği için 
çalışıyoruz, bunun için çalışacağız. 

Üç kırmızı çizgimizden taviz vermedik, 
vermeyeceğiz. Etnik milliyetçilik yapıp 
Türk, Kürt, laz, Çerkez arasında ayrım yap-
madık yapmayacağız. Bölgesel milliyetçi-
lik yapıp Doğu’yu Batıdan, Güneydoğu’yu 
Marmara’dan ayırmadık, ayırmayacağız. 
Dinsel milliyetçilik yapıp Müslüman’ı 
Hrıstiyandan, Alevi’yi Sünni’den ayırma-
dık, ayırmayacağız. Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşlığı üst kimliğinde herkesi aynı 
samimiyetle kucaklıyoruz, aynı sevgiyle 
bağrımıza basıyoruz. Bu güzel ülkenin 
insanlarını namerde muhtaç etmeyeceğiz. 
Bu güzel ülkenin insanlarının başını dik 
tutacağız. 

Duydum ki, Diyarbakır’a bizim kaynak 
aktarımında adaleti gözetmediğimize 
dair kirli, yanlış, kasıtlı bir propaganda 
yapılıyormuş. Bundan daha büyük bir ayıp 
olamaz. Ayrımcılık bizim en çok altını çiz-
diğimiz kırmızı çizgidir. İddia ediyorum 
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bunun aksini kimse ispat edemez. Ben Be-
lediye Başkanlığı’ndan Başbakanlık maka-
mına gelmiş bir kardeşinizim. Bu mesele 
herkesten önce benim meselem. Hükümeti 
kurduğumuzda ilk yaptığımız işlerden biri 
belediyelerin borçlarına bakılmaksızın en 
az yüzde 60’ın gönderilmesidir. 

Açıkça söylüyorum. İller Bankası kaynak 
aktarımında Diyarbakır nüfusu ile muka-
yese edilebilecek şehirlerle Diyarbakır’a 
gönderilen kaynaklar arasında hiçbir 
fark gözetilmemiştir. İsteyen diğer şehir-
lerimizle mukayese etsin ve sonuçlarına 
baksın. 2003- 2008 arası Diyarbakır Bü-
yük Şehir’e, Bağlar, Sur ve Yenişehir’e İller 
Bankasınca tam 307 milyon 473 bin lira 
(eski rakamla 307 trilyon 473 milyar lira) 
İller Bankamızca gönderilmiştir. Gerçekçi, 
yasalara uygun hiçbir proje geri döndü-
rülmemiş ve bugüne kadar tam 23 milyon 
610 bin lira projeler için gönderilmiştir. 
Bunu kim inkar edebilir, bunun aksini kim 
iddia edebilir? Bu kaynakla nelerin yapıl-
dığını, nelerin yapılmadığını da sizler çok 
iyi biliyorsunuz. Eminim 29 Mart günü 
bunu en iyi şekilde sizler değerlendirecek-
siniz. Bize gelince biz Allah’ın izniyle ada-
letten, haktan, hakkaniyetten sapmayız. 

Değerli kardeşlerim…

Biz sadece vatandaşlarımız değil bütün 
dünyaya ispatlıyoruz ki, bu ülkenin, 
Türkiye’nin hüviyeti, mayası, özü birdir. 
Dolayısıyla bu millet birdir. Bu milletle 
birlikte büyük rüyalarımız var. Bu birliğe 
inandığımız için, imkansız denilen bu ger-
çeği ispatladığımız için 81 vilayet bizi ku-

caklıyor. Biz diyoruz ki, hepimiz, ama istis-
nasız hepimiz bu ülkenin asli unsuruyuz 
birinci sınıf vatandaşıyız. Burada, kimse 
ama kimse yekdiğerinden imtiyazlı değil-
dir. Bu ülke bizim, Türkiye Cumhuriyeti 
devleti bizim. Hepimiz kendi ülkemizde ev 
sahibiyiz. Burada kimse kimseye misafir 
muamelesi yapamaz. Bu ülke, bu vatan, 
bu memleket, bu istiklal, bu bayrak bizim. 
Bu değerlerin hepsini birlikte elde ettik, 
adaletle birlikte koruyacağız. Bu ülkenin, 
bu milletin, bu şehirlerin, bu kasabaların, 
bu köylerin hakkını, hukukunu kimseye 
çiğnetmeyeceğiz. 

Değerli kardeşlerim, sevgili Diyarbakırlı-
lar…

Mülkün temeli adalettir. Aynı evin içinde 
kız kardeşinizin hukukunu bile sadece 
adaletle koruyabilirsiniz. Eğer o duygu 
yoksa, o duygu kalkmışsa bir aileyi bile 
ayakta tutamazsınız. Biz AK Partiyiz. Yal-
nızca Türkiye’nin Adaletle Kalkınmasına 
odaklanmışız. Bizi başka odaklarla karış-
tıranlar, bizi başka yere odaklamak iste-
yenler, hızımızı kesmek isteyenler, milletle 
aramıza girmek isteyenler varsın kendi 
küçük dünyalarıyla baş başa kalsınlar. 
Biz onların Türkiye kadar büyük düşüne-
mediklerini, çatışma siyaseti istediklerini 
biliyoruz. Biz bu inançla boşaltılan köy-
lere yeniden hayat getirdik. Doğu ve Gü-
neydoğu Anadolu Bölgelerimizde, çeşitli 
nedenlerle köylerinden ayrılan ailelerden 
gönüllü olarak geri dönmek isteyenlerin 
köye dönüşlerini ya da istedikleri bir yer-
de iskanını sağlamak üzere Köye Dönüş 
ve Rehabilitasyon Projesi yürütülüyor. 14 
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ilimizde bu projeyi uyguluyoruz. Bugüne 
kadar 25 bin haneden 151 bin kişi eskiden 
yaşadıkları köylere geri döndü. Bunun için 
83 milyon YTL harcama yaptık. Geleceği 
de bu inançla beraberce inşa edeceğiz. Bir-
birimizin yaralarını saracağız ve beraberce 
geleceğe yürüyeceğiz. 

2004 Yılında, 5233 Sayılı Terör ve Terörle 
Mücadeleden Doğan Zararların Karşı-
lanması Hakkında Kanun ve Uygulama 
Yönetmeliği çıkardık. İstedik ki, iradeleri 
dışında terörden zarar gören vatandaşla-
rımızın zararlarını tazmin edelim, sıkın-
tılarını giderelim. 363 bin başvurudan 
158 bini sonuçlandı ve bugüne kadar 818 
milyon TL ödeme yaptık. Ayrıca 399 mil-
yon TL’nin de ödenmesi kararlaştırıldı. 
Daima birbirimizin gözündeki ışıktan güç 
alacağız. Gücümüzü adaletle birbirimizle 
paylaşacağız. 

Sevgili kardeşlerim…

G i t t i ğ i m  h e r  ş e h i r d e  o l d u ğ u  g i b i 
Diyarbakır’da da, bu bölge için neler yap-
tığımızı, neler yapacağımızı anlatacak, 
hesabımı vereceğim, ama önce lütfen 
büyük fotoğrafa beraberce bakalım. Dik-
kat edin, ülke fotoğrafına bütün olarak 
bakmazsak büyük düşünemeyiz. Büyük 
düşünemeyenler küçük suları, küçük 
engelleri aşamazlar. Marjinal siyasi hare-
ketler, marjinal örgütler, marjinal politik 
dile teslim olanlar, daima fotoğrafın tama-
mına bakmamızı engellerler. Onlar, bizden 
küçük bir dünya kurmamızı isterler. Bir 
hücreyi bir şehir gibi sunarlar, bir çeteyi 
bir ordu gibi gösterirler. Ağaca bakarlar, 

ama ormanı göremezler. Onlar daima, 
“Küçük olsun ki benim olsun” derler. Siz, 
onların kimler olduğunu biliyorsunuz. On-
lar, Diyarbakır’ın kaderinin İstanbul’un, 
İzmir’in, Bursa’nın kaderiyle hangi sağlam 
halatlarla birbirine bağlı olduğunu gözden 
kaçırmak isterler. Bunu hiç konuşmak 
istemezler, sözün buraya gelmesinden hiç 
hoşlanmazlar. 

Onlar, milletin talepleri karşısında dev-
letimize körlük tavsiye ederler. Hiçbir 
düğümü çözmezler, aksine düğüm atar-
lar. Çünkü karanlıktan, hukuksuzluktan, 
sorunlardan beslenirler. Bu yüzden, de-
mokrasiyi milletten esirgerler. Bu yüzden, 
milletle göz göze gelmekten kaçarlar. Bu 
yüzden, sizden oy istemeye bile yüzleri 
tutmaz. Biz ise, AK Parti olarak Türkiye’ye 
yeni bir siyaset getirdik. Bu siyasetin 
özelliği büyük düşünmektir. Bu inançla, 
bu felsefeyle Türkiye’nin partisi olduk. 
Batıyı kazanalım, doğuyu kaybetsek de 
olur, demedik; demeyeceğiz. Ne ismimiz, 
ne vasfımız, ne kumaşımız bu ülkenin bir 
tek meselesini, bu ülkenin bir tek evladını 
gözden çıkarmayı kabul etmez. 

Herkes bilsin ki İstanbul’un, Ankara’nın 
kaderi ile Diyarbakır’ın kaderi birdir. Bu 
yüzden İstanbul’a yaptığımız hizmetleri 
Diyarbakır’a da yapıyoruz, yapmak isti-
yoruz. Türkiye, dünyanın büyük gerilim 
yıllarında bizi küçük düşünmeye zorlayan 
ideolojik kutuplaşmalardan çok büyük 
acılar çekti. Terör örgütleri, çeteler, maf-
yalar karanlık odalarda birlikte bu ülkenin 
başına çorap ördüler. Kar maskelerinin 
ardında yüzlerini gizlediler. Demokrasiye 
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yapılan darbeler, Diyarbakır İçkale’deki 
hapishaneden Bayrampaşa Cezaevi’ne ka-
dar yaşanan acıları dindirmedi, aksine bu 
mekanlar yeni acılara yol açtı. Allah’a şü-
kür ki, o acıların yaşandığı mekanlar bizim 
dönemimizde tarihe karıştı. 

Bakınız, bu ülkede sembolik çatışma 
alanları özellikle korundu. Şair Nazım 
Hikmet’in iade-i itibarını 60 yıl boyunca 
tartıştık durduk. Nice gencimiz bu yüz-
den Türkiye’nin tarihiyle barışamadı. Bu 
sembolik tartışmalar yüzünden bu ülkede 
ne Şivanlar, ne Civanlar annelerinden ayrı 
kaldı. Bunları biliyorsunuz. Kutsal annelik 
bile kutuplaşma konusu haline geldi. Biri-
cik evladını vatanımızın onurunu, şerefini 
beklesin diye askere gönderen anneler, göz-
yaşlarına boğuldu. Annelik, din, ideoloji 
ayırt etmez. Annelik, etnik köken, mezhep, 
meşrep ayrımına takılmaz. Biz istiyoruz 
ki anneler üzülmesin, gözyaşı dökmesin. 
Anneler de, küçücük yavrular da istismar 
edilmesin. Bu acılara son verilsin artık. 
Sembolik çatışma alanları kaldırılsın artık. 
Biz, hükümet olarak tek bir karar ile 60 yıl 
süren bir tartışmaya son verdik. Peki ne 
oldu? Hatırlayınız, 12 Eylül darbesinden 
sonra Cem Karaca diye bu ülkenin sanatçı 
bir evladı yurtdışında yaşamak zorunda 
bırakılmıştı. Merhum Özal, Cem Karaca’yı 
ülkeye getirdiğinde, hepimiz onu ne kadar 
da özlemiş olduğumuzu fark etmedik mi?

Bakınız, “TRT Şeş hayırlı olsun” dedik. 
Bu kanalın yalnızca ülkemizde değil, Batı 
Avrupa’dan Ortadoğu’ya ne kadar sıcak 
bir ilgi ve alaka uyandırdığını biliyorum. 
Peki ne oldu? Adalet yara mı aldı, yoksa 

güçlendi mi? Devlet ile toplumun birlikte 
güç kazanması kimin oyununu bozdu? 
Birileri, neden ‘hayırlı olsun’ bile diyeme-
di. Muhalefet sağıyla, soluyla buna karşı 
çıktı, atılan adımı alkışlayamadı, milletin 
mutluluğuna ortak olamadı. Şimdi, bakın 
bakalım, gönüller kazanmamız kimin, 
hangi siyaset modellerinin alanını daralttı, 
kimin elini boşa çıkardı? Kimin söyleye-
cek sözü kalmadı? Kimler mutlu oldu, 
kimler tedirgin oldu? Siyaset yapanlar için 
söylüyorum; siyaset, milletin taleplerini 
karşılamak değilse nedir? Siyaset özgür-
lük alanını genişletmek değilse, nedir? AK 
Parti’nin millete dayalı siyaseti budur. Bu, 
bir özgüven meselesidir. 

Bütün vatandaşlarını kazanmak isteyen 
bir yönetim sergiliyoruz. Suça bulaşmamış 
herkesi evine çağıran insani bir siyasete 
sırtlarını dönenler, AK Parti iktidarının 
sosyal barışı ve adaleti esas alan uygulama-
larını takdir edemeyenler ne kadar siyaset 
yapabilirler? Merak ediyorum, acaba bu 
bölgenin duygularını istismar edenler de 
kendi imtiyazlı konumlarını kaybetmek-
ten mi endişe ediyorlar? Yoksa onlar da 
buraların CHP’si mi olmak istiyorlar? On-
larda mı, sosyal devlet ilkesinin rafa kalk-
masını istiyorlar? Onlar da mı birilerinin 
avukatı olmak istiyorlar? Onlarda mı mil-
letin değer dünyasının güçlenmesinden 
rahatsız oluyorlar? 

Bakın uyarıyorum, Baykal’ın avukatlık 
ruhsatı yakında, belki de 29 Mart günü 
millet eliyle iptal olacak. Küçük olsun, be-
nim olsun diyenler, bu büyük ülkede siya-
set yapamazlar. Siyaset yapsalar da ortaya 
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millet yararına bir eser koyamazlar. Gün 
gelir, millet der ki, seni seçiyorum, sana oy 
veriyorum ama seninle hiçbir hak kazana-
mıyorum. Bu millet körü körüne kimsenin 
arkasından gitmez. Kimse de bu milletin 
oyunu çantada keklik görmesin. Küçük 
düşünenler, biliyorlar ki, Diyarbakır, 
Hakkari, Bingöl, Batman, Muş, Adıyaman, 
Siirt, Van modernleşme, kentleşme so-
runlarını hallederse diğer sorunlar çorap 
söküğü gibi çözülür. Acaba bunun için mi 
yoksulluğu, işsizliği, buraların değişmez 
kaderiymiş gibi göstermeye çalışıyorlar. 
AK Parti Hükümeti olarak Doğu ve Güney-
doğu Anadolu Bölgelerimize 11.7 milyar 
liralık kamu yatırımı yaptık. Güneydoğu 
Anadolu, Doğu Anadolu ve Konya Ovası 
Projeleri Eylem Planı’nı 27 Mayıs 2008’de 
Diyarbakır’da açıkladım. 2013 yılına ka-
dar, bu projelere toplam 26.7 milyar TL 
kaynak aktarıyoruz. Tarihi eserlerin onarı-
mından eğitime, sağlıktan sulamaya kadar 
birçok alanda tarihi ölçekte yatırımları 
bölgeye kazandırıyoruz. Özellikle GAP’ı, 
2012 sonu itibariyle inşallah tamamlıyor 
ve bölgenin ekonomik ve sosyal çehresini 
tamamen değiştiriyoruz. 

Bütün Türkiye biliyor ki, belediyecilik, şe-
hircilik bizim işimiz. Diyarbakır da kalite-
siz belediyeciliğe mahkum değildir. Nasıl 
kapalı köy yollarını açtıysak, tam 1289 ki-
lometre asfalt yol yaptıysak; 2003 yılında 
Diyarbakır’ın köylerinde sadece 161 yerle-
şim yerinde içme suyu varken 6 yılda tam 
1572 köy ve mezraya su getirdik. Sadece 
bugün, lütfen dikkat edin, tam 4 bin 6 ko-
nutun anahtarını mülk sahiplerine teslim 
ettiysek, evet 4 bin ev, 4 bin aile… İzmir 

için olduğu gibi Diyarbakır için de nasıl 
hava ambülansı (helikopter) getirip hizme-
te soktuysak, nasıl 1980’li yıllarda acı ha-
tıraların kaynağı olan İçkale’deki hapisha-
neyi kapatıp bir kültür merkezi projesini 
hayata geçirdiysek, şimdi de Diyarbakır’ı 
baştan başa mamur hale getirmek, ihya 
etmek istiyoruz. Diyarbakır’ın tarihi ve 
kültürel mirasıyla modern bir büyük şehir 
olmasını istiyoruz. Evet, Dicle Vadisini ha-
yat fışkıran bir yeşil alana, bir mesire yeri-
ne çevirmek istiyoruz. Hamidi Amidi’nin, 
Ziya Gökalp’in, Cahit Sıtkı Tarancı’nın, Ali 
Emiri’nin, İstanbul esaret altına girdiğin-
de İstanbul’un kurtuluşu için yürekleri 
tutuşturan Süleyman Nazif ’in ve Sezai 
Karakoç’un şehri Diyarbekir’i hem asli 
hüviyetine hem de modern şehir hizmetle-
rine kavuşturmak istiyoruz. 

Diyarbakır’da 6 yılda 2806 dersliğin ya-
pımını tamamladık. 2003 yılına kadar 
okullarımızda çok az sayıda bilgisayar var 
iken 6 yılda okullarımıza 9 bin 513 adet 
bilgisayar gönderdik. “Haydi Kızlar Okula” 
kampanyası ile bugüne kadar 50 bin 456 
çocuğumuzu okula kazandırdık. Dicle Üni-
versitesi bünyesinde İktisadi ve İdari Bi-
limler Fakültesi’ni açtık. 1 milyon 987 bin 
öğrencimize 20 milyon 232 bin ücretsiz 
ders kitabı dağıttık. Şartlı nakit transferi 
kapsamında ilköğretimdeki erkek öğrenci-
lerimiz için aylık 20 TL, kız öğrencilerimiz 
için 25 TL; ortaöğretimdeki erkek öğren-
cilerimiz için aylık 35, kız öğrencilerimiz 
için de 45 TL’yi annelere teslim ediyoruz. 
Diyarbakır’da şartlı nakit transferinden 
2003-2009 yılları arasında 139 bin öğren-
cimize 89.3 milyon TL’lik yardım yaptık. 
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Hastaneleri birleştirdik; artık hastalarımız 
bütün kamu sağlık kuruluşlarına rahatlık-
la ulaşabiliyor, ilacını istediği eczaneden 
temin edebiliyor. Diyarbakır’da Hüküme-
timiz döneminde yatırım, bakım-onarım, 
donanım ve ambulans alımı işleri için 
225 milyon TL harcama yaptık. Yapımına 
bizden önce başlanan 320 yataklı Kadın 
Doğum ve Çocuk Hastanesi’ni, 50 yataklı 
Hani Devlet Hastanesi’ni, 50 yataklı Çer-
mik Devlet Hastanesi’ni, 50 yataklı Bismil 
Devlet Hastanesi ek binasını ve 25 yataklı 
Dicle Devlet Hastanesi’ni biz tamamladık, 
hizmete açtık. 530 yataklı Bölge Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi’ni 3 yıl gibi kısa bir 
sürede tamamladık; Diyarbakır’ı bölgenin 
sağlık üssü haline getirdik. Ayrıca 13 sağ-
lık ocağı, 1 sağlık merkezi ve 2 sağlık evini 
de tamamladık. Diyarbakır Adalet Sarayı 
restorasyon çalışmalarımız devam ediyor. 
Bismil Adalet Sarayı’nı ve Diyarbakır İs-
tinaf Mahkemesi’ni tamamladık, açılışa 
hazır hale getirdik. 

2002 yılına kadar Diyarbakır’da sadece 
44 kilometre bölünmüş yol yapılmıştı; biz 
ise, dikkat edin, 6 yılda tam 207 kilometre 
daha bölünmüş yol yaptık. Yani 6 yılda 
tüm Cumhuriyet tarihinde yapılan bölün-
müş yolun neredeyse 5 katını Diyarbakır’a 
kazandırdık. Bugün TOKİ tarafından 
yapılan tam 4 bin 6 konutun anahtar tes-
lim törenini yapıyoruz. TOKİ aracılığıyla 
Diyarbakır’da bugüne kadar 7 bin 646 
konut uygulaması başlattık. Bu uygula-
maların 1828’ini daha önce sahiplerine 
teslim etmiştik. 1812 konutun da yapımı-
na devam ediyoruz. Bütün projelerimizi 
tamamladığımızda Diyarbakır’da toplam 

12 bin 805 konut yapmış olacağız. Bu ne-
redeyse 50 binin üzerinde bir nüfusun ev 
sahibi olması demektir. 2003-2008 yılla-
rını kapsayan altı yıllık zamanda “Sosyal 
Yardımlar” ve proje destekleri kapsamın-
da 290 milyon TL yardım yaptık. İktida-
rımız döneminde ücretsiz kömür yardımı 
kampanyası kapsamında, her yıl ortalama 
65 bin ailemize toplam 296 bin ton kömür 
yardımı yaptık. 

Diyarbakır’da tarımı, çiftçilerimizi ih-
mal etmedik. 2003-2008 döneminde 
Diyarbakır’da toplam 1 milyar 33 milyon 
TL tarımsal destek verdik. 2002’de 78.2 
milyon TL olan tarımsal destek miktarını 
3.7 kat artırdık, 2008’de 291 milyon TL’ye 
çıkardık. Çiftçilerimize 69 milyon TL ma-
zot desteği, 33.3 milyon TL kimyevi gübre 
desteği sağladık. 2003 yılından bu yana 
Diyarbakır’da çiftçilerimize toplam 446.3 
milyon TL prim desteği verdik. 2002’de Di-
yarbakırlı çiftçilerimiz sadece 6.9 milyon 
TL fark ödemesi aldılar, 2008’de 21 kat 
artışla 142.8 milyon TL fark ödemesi al-
dılar. 2003-2008 döneminde Diyarbakır’a 
toplam 17.9 milyon TL hayvancılık desteği 
verdik. Geçen sene kuraklık nedeniyle 
sıkıntı yaşayan çiftçimizin imdadına yetiş-
tik, 67.3 milyon TL destekle çiftçimize ne-
fes aldırdık. 2002 yılında sadece 17 bin TL 
olan yem bitkileri desteğini 2008’de 173 
kat artırarak 2.9 milyon TL’ye çıkardık. 
2002 yılında Ziraat Bankası’nın çiftçileri-
mize sağladığı kredi miktarı sadece 628 
bin TL iken, 2008 yılında çiftçilerimiz 41.3 
milyon TL tutarında kredi kullanmışlardır. 
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Diyarbakır’da Halk Bankası aracılığıyla 
2002 yılında 221 esnaf ve sanatkarımız 60 
bin TL kredi kullanmışken, 2008 yılında 
2064 esnaf ve sanatkarımız 29.6 milyon 
TL kredi kullanma imkanı bulmuştur. 
2007 yılında Diyarbakır’a doğalgaz arzı 
sağladık. Diyarbakır’daki KÖYDES çalış-
maları için 147.2 milyon TL harcama yap-
tık. Bu çalışmalarda, 613 kilometre asfalt, 
3,260 kilometre stabilize, 584 kilometre 
tesviye, 505 kilometre ham yol yaptık. Di-
yarbakır’daki BELDES çalışmaları için 1.8 
milyon TL harcama yaptık. 1 organize sa-
nayi bölgesini tamamladık. Şu anda 3500 
kişinin çalıştığı OSB’de, tüm parsellerde 
üretime geçtiğimizde 7 bin 700 kişi çalışa-
caktır. 1 küçük sanayi sitesini tamamladık. 
Bu Küçük Sanayi Sitesinde 1900 kişi çalı-
şıyor. 

Sevgili Diyarbakırlı kardeşlerim…

Bunlar hizmetlerimizden sadece bazıları. 
Daha çok yapacak işimiz var. Sizin deste-
ğiniz, sizin güveniniz, sizin hayır duanız 
sayesinde kalan sorunları, çözülmemiş 
düğümleri de çözeceğiz. Biliyorum ki, 
sizler de Diyarbakır için Durmak Yok 
Yola Devam, Durmak Yok Hizmete Devam 
diyeceksiniz. Kutbettin Arzu kardeşimin 
başkanlığında bütün ilçelerimizdeki 
adaylarımız inşallah 30 Mart sabahı işbaşı 
yapacaklar. Biz sizin emanetinize sahip 
söz veriyoruz siz de size emanet ettiğim 
adaylarımıza sahip çıkın. Hem Büyükşehir 
Belediye Başkan adayımıza hem de ilçe ve 
belde Belediye Başkan adaylarımıza sa-
hip çıkın ki Diyarbakır modern şehircilik 
hizmetlerine kavuşsun. İnanıyorum ki, 

Kutbettin Arzu kardeşim sizin vicdanları-
nızı, sizin hakkaniyet duygularınızı temsil 
edecek. 

Gelin bu medeniyet yolculuğunda durma-
dan devam edelim. Gelin ülkemizi dünya-
nın zirvelerine taşıyalım. Gelin 29 Mart’ta 
mührü AK Parti’ye basın, bu ülkenin mut-
lu ve müreffeh geleceğini hep birlikte inşa 
edelim. Gün, birlik ve beraberlik günüdür. 
Son söz sizin, karar sizin, bu ülke sizin! 
Durmak Yok, Yola Devam! Durmak Yok, 
Hizmete Devam! Sen Türkiye’sin, Büyük 
Düşün! Sen Diyarbakır’sın Büyük Düşün! 
İşimiz Hizmet, Gücümüz Millet! Herşey 
Türkiye İçin! Sağ olun, var olun, Allah’a 
emanet olun.
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Sevgili Mardinliler, değerli kardeşlerim… 
Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyo-
rum. Buradan, Kızıltepe’ye, Nusaybin’e, 
Midyat’a, Ömerli’ye, Derik’e, Mazıdağı’na, 
Dargeçit’e, Savur’a, Yeşilli’ye sevgilerimi, se-
lamlarımı gönderiyorum. Bütün Mardin’i, 
Mardin’in yiğit, mert, asil insanlarını se-

lamlıyorum. Tarihin şehri, kültürün şehri, 
gecesi de, gündüzü de gerdanlık olan bu 
güzel şehri selamlıyorum. 

Mardin’e gelip, buradaki havayı teneffüs 
edip, bir ömür boyu bu şehri özlememek 
mümkün mü? Ne diyor şu Mardin türküsü?

AK Parti İl Mitingi

Mardin | 23 Şubat 2009
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Yola çıktım Mardin’e

Düştüm senin derdine

Mevlam sabırlar versin

Mardin’i özleyene

Bizim derdimiz, milletimizin derdi. Sizin 
meseleleriniz, sizin sorunlarınız, sizin ih-
tiyaçlarınız, sizin arzularınız bizi yollara 
düşürdü. Sizin aşkınız, sevdanız, ahde 
vefanız, hayır duanız bizi yollara düşürdü. 
Uzun ince bu yolda, insanımıza hizmet yo-
lunda gidiyoruz gündüz gece. Biz, millete 
sevdalandık, biz hizmete sevdalandık; şu 
milletin yüzü gülsün, şu Mardin’in yüzü 
gülsün, çehresi değişsin diyerek yollara 
düştük. 

Hiç kimse bizi diğer siyasi partilerle ka-
rıştırmasın, biz onlara benzemeyiz. Bizim 
üzerimizde Diyarbakır’ın kokusu var. 
Bizim üzerimizde Adıyaman’ın kokusu 
var. Bizim üzerimizde Kahramanmaraş’ın 
kokusu var. Bizim üzerimizde Mardin’in 
kokusu var. Bizim üzerimizde, karış karış 
dolaştığımız, Anadolu’nun, Trakya’nın 
tozu var, toprağı var. Benim Mardinli kar-
deşlerim, emek nedir, göz nuru nedir bilir. 
Şu Mardin’in telkari ustaları çok iyi bilir. 
Onlar gümüşü, nasıl ince ince işliyorlarsa, 
biz de tüm Türkiye’yi her bir şehrimizi, her 
bir ilçemizi, beldemizi, köyümüzü, mezra-
mızı ince ince, nakış nakış işliyor, geleceğe 
hazırlıyoruz. 

Bakınız, Mardin için çok şey yaptık. AK 
Parti İktidarı olarak, AK Parti Belediyeleri 
olarak Mardin’e çok şey kazandırdık. Mar-
din bugün, sadece Türkiye’nin değil, dün-

yanın yıldız şehirlerinden bir tanesi haline 
geldi. Mardin adı artık bugün, Kudüs’le, 
Venedik’le birlikte dünyanın en tarihi şe-
hirleri arasındaki haklı yerini aldı. Ancak 
şuraya özellikle dikkatinizi çekiyorum: 
2002 yılında, bundan yaklaşık 6.5 yıl önce 
Mardin’i ziyaret eden yerli-yabancı turist 
sayısı 50 bin kişi idi. 2008 yılında bu sayı 
tam 900 bin kişiye ulaştı. Sayı tam 18 kat 
arttı. 2009 yılında tahminimiz 1 milyon 
200 bin ziyaretçi. Mardin bu seviyeye nasıl 
geldi? Mardin bu rekoru nasıl kırdı? Bakın 
ben söyleyeyim: Mardin bu seviyeye hu-
zurla geldi. Mardin bu seviyeye istikrarla 
geldi. Mardin bu seviyeye, güven ortamı-
nın, barış ortamının, kardeşlik ortamının 
tesis edilmesiyle geldi. Mardin bu seviye-
ye, çalışan, üreten, işbilen, ufuk sahibi, 
vizyon sahibi idareciler sayesinde geldi. 
Mardin inşallah çok daha fazlasını başara-
cak. Mardin, bugün olduğu seviyelerden 
çok daha yükseklerini de inşallah görecek. 

Mardin, tam 7 bin yıldır kardeşliğin şehri, 
tam 7 bin yıldır barışın şehri, tam 7 bin 
yıldır huzurun, hoşgörünün şehri. Tüm 
dünyayı gezin, bir Ortodoks Kilisesi ile 
Bir Katolik Kilisesi’nin, bitişik duvarlarla 
sırt sırta yükseldiği başka bir şehir bu-
lamazsınız. Müslüman’ın, Hristiyan’ın, 
Ya h u d i ’ n i n ,  A l e v i ’ n i n ,  S ü n n i ’ n i n , 
Süryani’nin; bütün renklerin, bütün dil-
lerin, dinlerin, renklerin bu kadar güzel 
kaynaştığı, bu kadar anlamlı kader birliği 
yaptığı bir başka şehir bulamazsınız. Tüm 
inançların her gün, her hafta, barışa çağrı 
yaptığı bu kadar güzel bir başka şehir bu-
lamazsınız. Mardin bizim, sevgi medeni-
yetimizin, hoşgörü medeniyetimizin, barış 
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medeniyetimizin abidesidir. Mardin’den, 
Hatay’dan, İstanbul’dan, Türkiye’nin 81 vi-
layetinden aldığımız ilhamla medeniyetler 
ittifakına vurgu yapıyoruz. 

Ulu Cami’den, Kasımiye Medresesi’nden 
a l d ı ğ ı m ı z  m e s a j l a ,  D e y r u l  Z a f e -
r a n  M a n a s t ı r ı ’ n d a n ,  M o r  G a b r i e l 
Manastırı’ndan gördüklerimizle mede-
niyetleri buluşturmaya çalışıyoruz. İşte 
bunun için, dünya genelinde zulme karşı, 
haksızlığa karşı tutarlı bir tavır sergiliyo-
ruz, insanlık vicdanının ortak diliyle konu-
şuyoruz. Gürcistan’da barışın yanındayız. 
Azerbaycan-Ermenistan arasında uzlaş-
manın yanındayız. Ortadoğu’da barışın, 
diyalogun yanındayız. Bir yandan Avrupa 
Birliği yolunda kararlılıkla ilerliyor, hukuk 
noktasında, özgürlükler noktasında, insan 
hakları noktasında Avrupa standartlarını 
ülkemize taşıyor; bir yandan Birleşmiş Mil-
letler Güvenlik Konseyi’nde küresel barışa 
hizmet ediyoruz. 

Dikkat edin, son 6.5 yıldır dünyanın 5 
kıtasında Türkiye konuşuluyor. Dünya 
genelinde Türkiye örneği, Türkiye başarısı 
konuşuluyor. Kabil’den Brüksel’e, Sana’dan 
Beyrut’a, Kahire’den New York’a, Ottava’ya 
kadar Türkiye’nin barışa yaptığı katkılar 
konuşuluyor. Benim bütün vatandaşlarım, 
bütün kardeşlerim, yurtiçinde, yurtdışın-
da, alnı ak, başı dik bir şekilde, gururla ge-
ziyor. Benim bütün vatandaşlarım, Türkiye 
Cumhuriyeti pasaportunu artık gururla 
taşıyor. Türkiye bu noktalara geldi. Allah’ın 
izniyle çok daha ileri seviyeleri, çok daha 
büyük hedefleri hep birlikte yakalayacağız. 
Birliğimizi, bütünlüğümüzü muhafaza 

ederek, çok daha güzel günlere birlikte 
erişeceğiz. Aramıza nifak sokmaya, bizi bir-
birimize düşürmeye, kardeşliğimizi sabote 
etmeye çalışanlara tek ses, tek yürek olarak 
en güzel cevabı vereceğiz. 

Mardin’in yaşadığı değişimi görüyorsunuz. 
El birliği, gönül birliği, kader birliği yaptık, 
Mardin’i, Mardin’le birlikte 81 vilayetimi-
zi, Diyarbakır’ı, Hakkari’yi, Van’ı, Muş’u, 
Bitlis’i güvene, istikrara, gelecek tasav-
vuruna, gelecek umuduna kavuşturduk, 
kavuşturuyoruz. Ankara, Mardin’e bin kilo-
metre değil, binlerce kilometre uzaktaydı. 
Ankara, Mardin’e, Mardin’le birlikte 80 
vilayetimize, duyarsız, kör, sağırdı. Bu mil-
letin, bu halkın talepleri, arzuları, ihtiyaç-
ları Ankara’nın kör, sağır duvarlarını aşa-
mıyordu. Tüm o duvarları yıktık. Sen-ben 
kavgasını elimizin tersiyle ittik. Ankara 
bugün yanıbaşındaki Kırıkkale’ye ne kadar 
yakınsa, Hakkari’ye o kadar yakın, Iğdır’a 
o kadar yakın; Edirne’ye, İzmir’e o kadar 
yakın, Ankara artık Mardin’e çok yakın. 

TRT bu bölgenin, bu bölgedeki kardeşleri-
min ihtiyacına, arzularına cevap verecek 
dedik. TRT 6 kanalı, 24 saat Kürtçe yayına 
başladı. Buna karşı çıktılar. CHP, MHP, DTP 
buna karşı çıktı. Her türlü yeniliğe, her tür-
lü reforma, milletimin her türlü ihtiyacına 
karşı çıktıkları gibi buna da karşı çıktılar. 
Bunlar, hareket eden, kımıldayan, kıpırda-
yan her şeyden rahatsız oluyorlar. Her tür-
lü değişimden, her türlü reformdan, millet 
adına her türlü yenilikten rahatsız oluyor-
lar. Statükonun değişmesinden, istismar 
alanlarının ortadan kalkmasından rahatsız 
oluyorlar. Yol yapıyoruz, rahatsız oluyorlar. 
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Köprü yapıyoruz, rahatsız oluyorlar. Hasta-
ne yapıyoruz, rahatsız oluyorlar. Köylere, 
şehirlere su götürüyoruz, rahatsız oluyor-
lar. Okul yapıyoruz, üniversite açıyoruz, 
rahatsız oluyorlar. Türkiye özgürleşiyor, 
Türkiye büyük ülke haline geliyor, Türki-
ye büyük düşünüyor, rahatsız oluyorlar. 
Kardeşliğimizin pekişmesinden, ortak 
heyecanlarımızdan, ortak coşkumuzdan, 
ortak vizyonumuzdan rahatsız oluyorlar. 
Şu Mardin değişiyor, gelişiyor, güzelleşiyor, 
bundan bile rahatsız oluyorlar. 

İstedikleri kadar rahatsız olsunlar, reform-
lara devam, Türkiye’yi büyütmeye devam, 
sofradaki ekmeğimizi büyütmeye devam, 
Mardin’i büyütmeye devam. Durmak Yok, 
Yola Devam, Durmak Yok, Hizmete Devam! 
Bize küçük düşünmek yakışmaz! Mardin’e 
küçük düşünmek yakışmaz! 7 bin yıllık 
bu şehre küçük düşünmek yakışmaz! İşte 
onun için diyoruz ki: Sen Türkiye’sin, Bü-
yük Düşün! Sen Mardin’sin, Büyük Düşün!

Değerli kardeşlerim, sevgili Mardinliler…

Düşünün, Mardin, tarihteki en eski üni-
versite şehirlerinden biri. Tarihin bilinen 
ilk üniversitelerinden biri Mardin’de ku-
rulmuş. Bu medeniyet şehrinde, bu tarih 
şehrinde, bu kültür şehrinde 2007 yılına 
kadar üniversite yoktu. Geldik, bu ayıbı 
ortadan kaldırdık. Japonya’da eğitimini 
tamamlamış bir hocamız da sağolsun, gel-
di, üniversitenin rektörü olarak görev aldı. 
Mardin Artuklu Üniversitesi, çok kısa bir 
sürede gelişti, büyüdü ve adından söz ettir-
meye başladı. 

Bakınız, şu anda bir Kürt Dili ve Ede-
biyatı Bölümü açılması için çalışmalar 
yapılıyor. Bununla kalmıyor, üniversite 
bünyesinde bir Süryani Dili ve Edebiyatı 
bölümü açılması için de çalışmalar sürü-
yor. Şu anda sadece İngiltere’de, Oxford 
Üniversitesi’nde böyle bir bölüm var, artık 
Mardin’de de olacak. Ardından Arapça, 
Farsça gelecek. İnşallah, dünyanın en 
büyük, en tanınmış Şarkiyyat Enstitüsü 
Mardin’de kurulacak ve Mardin adını artık 
bilimle de duyuracak. Olması gereken de 
budur! Türkiye bu konuda geç bile kal-
mıştır. Ancak Türkiye’de artık güzel şeyler 
oluyor, güzel gelişmeler olmaya devam 
edecek. Mardin artık büyük düşünüyor. 
Mardin, tarihine, birikimine yakışanı, ya-
raşanı yapıyor. 

Değerli kardeşlerim…

Biliyorsunuz, tüm dünya küresel bir mali 
kriz sürecinden geçiyor. Başta ABD, Av-
rupa Ülkeleri, Çin, Hindistan, Japonya 
gibi gelişmiş ülkeler olmak üzere tüm ül-
keler bu krizden az ya da çok etkileniyor. 
Türkiye’de bu krizden etkilendi, etkileni-
yor. Ancak, krizin etkilerini asgari sevi-
yede tutmak, Türkiye’nin krizden en az 
derecede etkilenmesini sağlamak için ön-
lemler aldık. Şu ana kadar 30’a yakın kök-
lü önlemi uygulamaya başladık. Özellikle, 
işsizliği önlemek amacıyla çok önemli 
uygulamalarımız oldu. Meslek kurslarıyla, 
Mardin’de olduğu gibi tüm Türkiye’de iş-
sizlerimizi eğitiyor, kalifiye elaman haline 
getiriyoruz. Üstelik bu kursiyerlerin sigor-
tasını yapıyor, aylık 360 TL burs veriyoruz. 
Kısa çalışma ödeneğini çıkardık, işverenle-
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re destek oluyor, işçi çıkarmasının önünü 
kesiyoruz. İş-Kur, işsiz kalan vatandaşla-
rımızın mağduriyetini önlemek amacıyla 
işsizlik sigortası uygulamasını başarıyla 
yürütüyor. 

Şimdi şuraya dikkatinizi çekiyorum: Mu-
halefet, nihayet Ankara’dan başını uzattı. 
Nihayet, tezgahlarını açtılar. Ne var ki, 
bu tezgahlarda yalan pazarlıyorlar, iftira 
pazarlıyorlar, gerçek dışı rakamlar pazar-
lıyorlar. Bu dosyacı muhalefetin dosyala-
rında iş yok, hizmet yok, proje yok, icraat 
yok. Muhalefetin dosyalarında yalan var, 
iftira var, karalama var. Yalanın, iftiranın, 
aldatmanın bini bir paraya kadar düştü. 
Bol keseden dağıtıyor, akıllarına geleni 
tezgaha sürüyorlar. 

Buradan, Mardin Meydanı’ndaki şu coş-
kulu kalabalığın içinden sesleniyorum. 
Bir, işsizlik bugün ortaya çıkmış bir me-
sele değil; bu ülkede kronik işsizliğin 
sebebi MHP’dir, CHP’dir, onların zama-
nında uyguladığı yanlış politikalardır. İki, 
küresel kriz döneminde dünyanın her 
ülkesinde işsizlik ciddi bir sorun haline 
geldi. ABD’de sorun, Almanya’da sorun, 
Japonya’da sorun. Biz ise düşen enflasyona 
rağmen işsizliği belli seviyede tutmayı ba-
şarıyoruz. Üç, borç miktarları konusunda 
yalan söylüyorlar. CHP de yalan söylüyor, 
MHP de yalan söylüyor. 

2000 yılında Türkiye’nin kamu net borç 
stoku 71 milyardı. MHP’nin de içinde 
bulunduğu koalisyon bunu önce 160 
milyar TL’ye, ardından 215 milyar TL’ye 

çıkardı. Bizim zamanımızda ise, 2005 
yılından itibaren kamu net borç stoku ilk 
kez gerilemeye başladı. 2008 yılı 3. çeyrek 
sonu itibariyle borcumuz 242 milyar TL. 
Bunu Mardinli kardeşim bilsin, bunu tüm 
Türkiye bilsin. Rakamlarla oynayarak, 
hayali rakamlarla, gerçek dışı rakamlarla 
Türkiye’yi aldatamazsınız. Sayın Baykal’a 
buradan sesleniyorum. Eski Hazine müste-
şarı senin milletvekilin. O sana göstersin. 
İnternete nasıl girilir, Hazine’nin web say-
fasına nasıl girilir, borç verilerine nasıl ula-
şılır, o veriler nasıl okunur sana göstersin. 
Ondan sonra çık halkın arasına ve lütfen 
doğruyu söyle. 

Bakın Mardin’in güzel bir atasözü var: 
“Kuş kafasından kavurma olmaz!” Bunlar-
dan da iktidar olmaz. Bugüne kadar mille-
tim bunlara tek başına iktidar vermedi, bu 
kafayla gittikleri sürece bundan sonra da 
vermeyecek. Muhalefeti nasıl yandaş med-
yaya havale ettilerse, siyaseti de medya 
üzerinden yapmaya çalışıyorlar. Biz med-
ya siyaseti yapmıyoruz, biz millet siyaseti 
yapıyoruz. Yüreğiniz varsa gelin Mardin’e, 
Diyarbakır’a, Batman’a meydanlarda ko-
nuşun. Kameralara bakarak değil, bu mil-
letin gözünün içine bakarak konuşun. 

Değerli Mardinliler…

Mardin için, 6.5 yıldın hükümette, 5 yıldır 
belediyelerimizde çok değerli hizmet-
ler ürettik. Eğitimden sağlığa, adaletten 
güvenliğe, ulaşımdan konuta, kültürel 
hizmetlerden turizm yatırımlarına kadar 
çok önemli hizmetlerimiz oldu. Mardin’in, 
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Kızıltepe’nin, Nusaybin’in su sorunu çöz-
mek üzere BEYAZSU Projesi’ni hayata ge-
çirdik ve tam 320 bin nüfusun 2040 yılına 
kadar su meselesini çözdük. Neredeyse 50 
yıldır üzerinde konuşulan, ama bir türlü 
proje safhasından eylem safhasına taşına-
mayan Ilısu Barajı’nı hayata geçirmek için 
önemli bir adım attık ve projeyi başlattık. 
İnşallah Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Sant-
rali 2013 yılında hizmete girecek. Böylece 
Ilısu, Türkiye’nin ikinci büyük barajı ola-
cak. Dördüncü büyük elektrik üretme po-
tansiyeline sahip olacak bu barajımız için, 
1 milyar 200 milyon Avro dış kredi temin 
edildi ve çalışmalar süratle devam ediyor. 

Yine GAP, DAP ve KOP Projelerimizde bili-
yorsunuz yeni eylem planımızı açıkladık. 
2013 yılına kadar GAP projesini tamamlı-
yor, Mardin’in de içinde olduğu bölgenin 
ekonomik, sosyal, kültürel yapısını çok 
daha ileri noktalara taşıyoruz. Mardin’de 
tarihi bir dönüşüm projesini başlattık. 
TOKİ, valilik ve belediyemizin yürüttüğü 
bu projeyle, sit alanı içindeki 2 bin 500 be-
tonarme bina yıkılacak ve yerlerine tarihi 
dokuya uygun yeni konutlar üretilecek. 
Bunlar Mardin’in çehresini değiştirecek 
çok önemli adımlar, çok önemli atılımlar. 

Bakın, şu ana kadar Mardin için neler 
yaptık: Mardin’de 6.5 yılda 1411 dersliğin 
yapımını tamamladık. Sağlık hizmetlerin-
de adeta sessiz bir devrim gerçekleştirdik. 
Bugün, artık benim Mardinli kardeşim is-
tediği hastaneye gidip tedavisini oluyor. İs-
tediği eczaneden ilacını alıyor. Mardin’de 
hükümetimiz döneminde sağlık hizmet-
leri için 63 milyon TL harcama yaptık. 

Kızıltepe Adalet Sarayı’nı tamamladık. 
Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü binasını 
tamamladık. TOKİ aracılığıyla Mardin’de 
bugüne kadar 1632 konutu tamamladık, 
sahiplerine teslim ettik. 2 bin 450 konut-
la ilgili proje ve ihale çalışmalarımız da 
ayrıca devam ediyor. Bütün projelerimizi 
tamamladığımızda Mardin’de toplam 4 
bin 130 konut yapmış olacağız. 2003-2008 
yıllarını kapsayan altı yıllık zamanda 
“Sosyal Yardımlar” ve proje destekleri 
kapsamında 133 milyon TL yardım yaptık. 
İktidarımız döneminde ücretsiz kömür 
yardımı kampanyası kapsamında, her yıl 
ortalama 22 bin 600 ailemize toplam 83 
bin ton kömür yardımı yaptık. 2002 yılına 
kadar Mardin’de sadece 28 kilometre bö-
lünmüş yol yapılmıştı, biz ise 6.5 yılda tam 
113 kilometre bölünmüş yol yaptık. 

Mardin’de tarımı, çiftçilerimizi ihmal et-
medik. 2003–2008 döneminde Mardin’e 
500 milyon TL tarımsal destek verdik. 
Mardin’deki KÖYDES çalışmaları için 71 
milyon TL harcama yaptık. Bu çalışmalar-
da, 1062 kilometre asfalt, 457 kilometre 
stabilize, 17.5 kilometre beton yol yaptık. 
290 kilometre yolumuzun da onarımını 
gerçekleştirdik. 102 tane susuz ve 448 
tane suyu yetersiz ünitemizin içme suyu 
sıkıntısına son verdik. Mardin’de sadece 1 
Küçük Sanayi Sitesi vardı, 6.5 yılda 2 tane 
Küçük Sanayi Sitesi de biz ekledik. Bura-
da 1800 kişi istihdam etme imkanı bul-
duk. KOSGEB’in 2002 yılında Mardin’de 
faaliyet gösteren KOBİ’lere yönelik bir 
kredi uygulaması yoktu. 2008 yılında ise 
Mardin’de 6 milyon TL kredi kullandırdık. 
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Değerli kardeşlerim, sevgili Mardinliler…

Bunlar Mardin’e kazandırdıklarımızın, 
Mardin için ürettiğimiz hizmetlerin yal-
nızca bir kısmı. 6.5 yılda, yılların ihmaliyle 
mücadele ettik. Sizin desteğinizle, sizin 
katkınızla, sizin hayır dualarınızla, gece 
gündüz demeden çalıştık, Mardin’in çeh-
resini değiştirdik. Şimdi hizmet noktasın-
da bir dönüm noktasındayız. Mardin 29 
Mart’ta bir tercih yapacak. İnanıyorum ki 
Mardin bir kez daha AK Belediyecilik diye-
cek, Hizmet diyecek. Mardin, Durmak Yok, 
Yola Devam, Durmak Yok, Hizmete De-
vam, diyecek. Mardin’de yolumuza inşal-
lah Mehmet Beşir Ayanoğlu kardeşimizle 
devam ediyoruz. Kendisi Hukuk Fakültesi 
mezunu, avukat, Mardin Baro başkan yar-
dımcısı. Beşir kardeşim Mardin’i güzel-
leştirme yolunda bilgisiyle, birikimiyle, 
tecrübesiyle çok önemli eserler ortaya 
koyacak. Ben, bu vesileyle, Mardin millet-
vekillerimize, belediye başkanlarımıza, il 
teşkilatımıza teşekkür ediyorum. 

Sevgili Mardinliler…

Biz sizin emanetinize nasıl sadakatle bağlı 
kaldıysak, sizin emanetinizi nasıl yücelt-
tiysek; inanıyorum ki, sizler de size ema-
net ettiğimiz adaylarımızın tümüne sahip 
çıkacaksınız. Hem İl Belediye Başkanı ada-
yımıza, hem de ilçe belediye başkan aday-
larımıza eminim ki sahip çıkacaksınız. 

Gelin, bu medeniyet yolculuğuna kal-
dığımız yerden devam edelim. Gelin, 
Türkiye’yi dünyanın zirvelerine taşıyalım. 
Gelin, 29 Mart’ta mührü AK Parti’ye basın, 

bu ülkenin mutlu ve müreffeh geleceğini 
hep birlikte inşa edelim. Tek Millet, Tek 
Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet anlayışıyla 
yolumuza devam edeceğiz. Gün, birlik 
ve beraberlik günüdür. Son söz sizin, 
karar sizin, bu ülke sizin! Durmak Yok, 
Yola Devam! Durmak Yok, Hizmete De-
vam! Sen Türkiye’sin, Büyük Düşün! Sen 
Mardin’sin, Büyük Düşün! İşimiz Hizmet, 
Gücümüz Millet! Herşey Türkiye İçin! Sağ 
olun, var olun, Allah’a emanet olun. 
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Değerli Kayserililer, Akkışlalı, Bünyanlı, 
Develili, Felahiyeli, Hacılarlı, İncesulu, 
Kocasinanlı, Melikgazili, Özvatanlı, Pınar-
başılı, Sarıoğlanlı, Sarızlı, Talaslı, Tomar-
zalı, Yahyalılı, Yeşilhisarlı kardeşlerim... 
Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyor, 
hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-

rum. Bir kez daha sizlerin arasında olmak-
tan, Kayseri’nin saygıdeğer, güzel insan-
larıyla kucaklaşmaktan büyük mutluluk 
duyuyorum.

 Kayseri’ye her geldiğimizde, Kayseri’deki 
büyük değişimi, büyük gelişmeyi her gör-

AK Parti İl Mitingi

Kayseri | 1 Mart 2009
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düğümüzde hem Kayseri için hem Türkiye 
için umutlarımız kat kat artıyor. Kayseri, 
kısa zamanda gösterdiği büyük gelişmeler-
le, yaşadığı büyük değişimle Türkiye’nin 
örnek şehirlerinden biridir. İstiyoruz ki, 
bütün şehirlerimiz Kayseri’nin gösterdiği 
bu gelişmeyi kısa zamanda göstersinler, 
ekonomisiyle, sanayisiyle, ticaretiyle, 
şehirciliğiyle, altyapısıyla bu seviyeyi ya-
kalayabilsinler. Bunu sağlamak için, bu 
hedefi yakalamak için canla başla çalışı-
yoruz. Kayseri, sadece kendi bölgesinin 
değil, aynı zamanda Türkiye ekonomisinin 
cazibe merkezi olmayı başarmış şehirler-
dendir. Bizim görevimiz bugün gelinen 
noktayla yetinmeyip Kayseri’yi, lokomotifi 
daha da önemli hedefleri yakalayan bir 
şehir haline getirmektir. Belediye hiz-
metleriyle, şehrin dokusuyla, üretimiyle, 
istihdamıyla, rekabet gücüyle, dayanışma 
bilinciyle Kayseri çok daha büyük hedef-
leri gerçekleştirecek bir şehirdir. Kayseri 
bizim gözbebeğimizdir, medâr-ı iftiharı-
mızdır. Kayseri’yle de, Kayseri’nin gönlü 
zengin insanlarıyla da gurur duyuyoruz. 
Kayseri’nin bu hızlı gelişmesinde, sizlerin 
bu şehrin yönetimini ehil ellere emanet 
etmenizin çok ama çok önemli bir payı var. 

Biliyorsunuz ki, sadece büyük düşünebi-
len yöneticiler milletin gücünü harekete 
geçirebilir. Sadece büyük düşünebilen 
siyasi kadrolar şehirleri, ülkeleri mamur 
hale getirebilir. Sadece büyük düşünebi-
lenler doğru, hakkaniyetli liderlerle top-
lumun gücüne güç katabilir. Kayseri, bu 
anlamda tercihlerini doğru yapan, gücünü 
asla dağıtmayan, enerjisini, heyecanını, 

büyüme azmini yöneticileriyle taçlandıran 
bir şehrimizdir. Bu meydandaki büyük 
coşku ve heyecanınız da Kayseri’nin büyü-
me iradesini ispatlamaya yetiyor. Sizleri 
canı gönülden tebrik ediyorum. Kayseri’ye 
bu yakışırdı. Siz, size yakışanı ortaya 
koydunuz. Ve bu meydanda görüyorum 
ki Kayseri’nin heyecanı, 3 Kasım gibi, 28 
Mart gibi ve son 22 Temmuz gibi büyük bir 
coşkuyu yansıtıyor. Demokrasiye, hukuka, 
adalete, üretime, rekabete, istihdama, ka-
liteye verdiğiniz destekten dolayı sizleri 
yürekten tebrik ediyorum. Bu duygularla 
diyorum ki, Sen Türkiye’sin, büyük düşün. 
Sen Kayseri’sin, büyük düşün!

Sevgili kardeşlerim… 

Siz vefanın, siz kadirşinaslığın, siz dostlu-
ğun, siz kardeşliğin, siz güvenin, siz istik-
rarın ne anlama geldiğini iyi biliyorsunuz. 
Sizler sayesinde, sizin bu anlayışınız sa-
yesinde bu şehrin uzun zamandır huzuru 
var, istikrarı var. Bu şehrin dinamik yapı-
sıyla uyumlu, bu millete hizmeti daima 
birinci önceliği sayan bir yönetimi var. Biz 
AK Parti’yi kurduğumuz ilk günden bugü-
ne kadar hep aynı şeyi söyledik... Ne de-
dik? Biz bu millete hizmet etmek için yola 
çıktık, dedik. Ne dedik? Biz bu ülkenin sev-
dalısıyız, bu milletin hizmetkarıyız, dedik. 
Ne dedik? Bizim menfaatimiz bu milletin 
menfaati ne ise odur, oradadır, dedik. Yola 
çıktığımızda dedik ki, bu ülkenin çözül-
meyecek hiçbir meselesi yoktur, yeter ki, 
kardeşlik hukukumuzu koruyalım, yeter 
ki dayanışma ruhumuzu güçlendirelim. 
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Bizim kardeşliğimiz ebedidir. Geleceğin 
büyük Türkiye’sine inanmayanla, bu ülke 
için hayali, hedefi, umudu, heyecanı olma-
yanla bizim işimiz olmaz, dedik. Bu mil-
letin onurunu korumak için, bu ülkenin 
büyüklüğüne yakışan duruşu sergilemek 
için karşımızda kim olursa olsun dimdik 
durur, bu ülkenin menfaatlerine asla halel 
getirmeyiz, dedik. Bütün bunları dedik, bu 
milletin emanetini taşıdığımız her günü, 
her saati, her anı bu şuura sahip olarak 
geçirdik. Her gelişimizde sizin karşınıza 
alnımız ak, başımız dik olarak çıktık; biz 
helallik istedik, sizler de verdiniz. Hamdol-
sun, yüzünüzü kara çıkarmadık, emaneti-
nize hıyanet etmedik. Bugüne kadar söz-
lerimizin arkasında durarak milletimizin 
başını önüne eğdirmedik. Bundan sonra 
da eğdirmeyeceğiz. 

Krizlerin, darboğazların girdabında inim 
inim inleyen bu ülkeyi, sizlerle el ele ve-
rerek, gecemizi gündüzümüze katarak 
bugünlere getirdik. Bu siyasetle, gönüller 
kazandık, gönüller fethettik. Bu siyasetle 
demokrasinin gücüne güç kattık. Halkı-
mızın, ekmeğini, aşını büyüttük. Bütün 
dünyaya, Türkiye’nin ülkelerden bir ülke 
olmadığını ispat ettik. Güveni, istikrarı, 
huzuru, barışı tesis ettik, ediyoruz. Şimdi 
daha ileri hedeflerimiz, daha büyük rü-
yalarımız var. 29 Mart 2009 tarihini yeni 
bir baharın başlangıcı kılmak istiyoruz. 
29 Mart tarihini yeni bir dirilişin, yeni bir 
uyanışın miladı olsun istiyoruz. Bugün 
dünden nasıl daha iyi bir günse yarın 
çok daha iyi, çok daha aydınlık olacaktır. 
Çünkü biz millete efendi olmak isteyen bir 

siyaset modeli değil, millete hizmetkarlık 
yapan bir siyaset yapıyoruz. 

Değerli kardeşlerim...

Bakınız, bugün dünya büyük bir küresel 
finans krizi yaşıyor, ama Türkiye dimdik 
ayakta. Sıkıntılarımız yok mu? Var, ama 
dünyanın en büyük ekonomilerinin yaşa-
dıkları o büyük sarsıntılar bizde yok. Daha 
da önemlisi, bu küresel dalgalanmalar 
bizim özgüvenimizi zedelemiyor, istikra-
rımızı baltalayamıyor. Sıkıntılara hep bir-
likte göğüs geriyoruz ve yolumuza devam 
ediyoruz. Bu dönemi sabırla, dikkatle, di-
rayetle atlatacağız ve bütün samimiyetim-
le söylüyorum, bu dönemi aştıktan sonra 
da Türkiye’yi artık kimse tutamayacak. 

Ben bu ülkeye, bu ülkenin insanına, ça-
lışanlarımızdan yatırımcılarımıza her 
vatandaşımıza bütün kalbimle inanıyor, 
güveniyorum. Bir ve beraber oldukça, bu 
ülke için kalbimiz heyecanla çarptıkça 
bizim hızımızı hiç kimse kesemez. Bu ülke 
mutlaka hedeflerine ulaşacak, dünyanın 
en güçlü, en müreffeh, en istikrarlı ülkele-
rinden biri olacaktır. Siz, felaket tellallığı 
yapanlara sakın ola kulak vermeyin. 

Çok üzülerek ifade ediyorum, bu ülkede 
maalesef menfaatlerini ülkenin istikrarsız-
lığına bağlayanlar var. Kendi yükünü bu 
milletin sırtına yüklemek isteyenler var. 
Kendi kifayetsizliklerini bu ülkeye fatura 
etmek isteyenler var. Kırk yıl siyaset yapıp, 
bu millete kırk kuruşluk hayrı dokunma-
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yanlar var. Bu millet aç mı, açıkta mı diye 
bakmadan kendi yükünü tutma derdinde 
olanlar var. Hep kavga ettiler bunlar, hep 
kara çaldılar, bu ülkeye bir hizmet yapanın 
ayağını kaydırmak için uğraştılar. İşi hep 
yokuşa sürdüler. Hep mazeret ürettiler. 
Millet ile devletin arası açık olsun ki ideo-
lojik siyaset yapalım dediler. Milleti sevin-
diren gelişmelerin hepsi onları huzursuz 
etti. Milletle birlikte sevinemediler. Belli 
sorunlar çözümsüz kalsın, belli yaralar 
hep açık kalsın istediler. Açık yaraları ıs-
rarla hep kaşıdılar. Neden böyle yaptılar? 
Çünkü bunlar ancak böyle puslu havalarda 
varlıklarını sürdürebiliyorlar. Bu yüzden 
de bu milletin oyuyla değil, başkalarının 
zoruyla iktidara gelmeye çalışıyorlar. Bu 
milletin yüzüne bakmaya yüzleri yok. Bu 
milletin huzuruna çıkmaya cesaretleri 
yok. 

Bakın, seçim kapıya gelinceye kadar bu 
beyler evlerinde oturdular. Varsa söyleye-
cek sözleri, sandık görünceye kadar niye 
yan gelip yattılar? Yıllar geçti, bugüne 
kadar Türkiye için hayallerini, fikirlerini, 
projelerini niye anlatmadılar? Havalar 
soğuk diye mi o kadar beklediler? Grip 
oluruz, nezle oluruz diye mi, Ankara’dan 
başlarını çıkarmadılar? Bunlar, milletin 
sevincine ortak olamıyorlar. Sizler bunları 
iyi biliyorsunuz, tanıyorsunuz, bunların 
benzerleri geçmişte de vardı, bugün de var. 
Yapılan her seçimde siz onları oylarınızla 
tek tek tedavülden kaldırıyor, onların ağır-
lıklarını bu ülkenin üstünden alıyorsunuz. 
İnşallah yine öyle olacak, 29 Martta bazı-
ları lafla peynir gemisinin yürümediğini 

anlayacak. Bazılarının ayağı suya erecek. 
29 Mart, siyasette birileri için yaprak dö-
kümü olacak. Bakın bakalım hangi yaprak-
lar nereye dökülecek, nereye savrulacak? 
İş yapanla, hizmet yapanla, çene yapanın, 
oyunbozanlık yapanın, kadirbilmezlik 
yapanın farkı milletin oyuyla ayan beyan 
ortaya çıkacak. 

Evet, 29 Mart 2009 tarihi yeni bir baharın 
başlangıcı olacak. İnanıyorum ki, Türki-
ye demokratik iradesini ortaya koyarak 
bu seçimden çok daha güçlenmiş olarak 
çıkacaktır. Güven ve istikrar, hizmet ve 
adalet bütün şehirlerimizde daha güçlü bir 
şekilde hissedilecektir. Milletimiz, hiçbir 
projenin yarım kalmaması için, yeni hedef-
lerin yakalanması için 29 Mart gününü bir 
demokrasi şölenine çevirecektir. O gün de-
mokrasimizin çıtası, hizmetin çıtası daha 
da yükselecektir. Çünkü o gün, iş yapan 
ile emek ve değer üretenler milletimizin 
vicdanında hak ettiği kıymeti bulacak. O 
gün, milli irade yeniden devreye girecek ve 
daha kuvvetlenerek tecelli edecek. Yeni dö-
nemde, demokrasinin çıtasını yükseltmek 
için, adalet için, kalkınma için üç temel 
ilkenin altını ısrarla çiziyoruz: Hizmet, Hu-
kuk, Hürriyet. Bu alanlarda çok daha hızlı 
koşacağız. 

Türkiye için 2010 yılında kişi başına dü-
şen milli gelir 10 bin dolar olacak dedi-
ğimizde birileri hayal sattığımızı söyledi. 
Bakınız 10 bin dolar eşiğini yakaladık. 
Peki, soruyorum, mahcup olmadılar mı? 
100 milyar dolarlık ihracat hedefini orta-
ya koyduğumuzda hayal kurduğumuzu 
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söylemişlerdi. Bugün 132 milyar dolara 
çıktık. Soruyorum, mahcup olmadılar mı? 
Evet, önümüzdeki dönemde Türkiye’yi 
dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi ara-
sına katacağız. 

Değerli Kayserililer, sevgili kardeşlerim…

4 yıl boyunca başlarını kumdan çıkarma-
yanlar seçim sandığı görününce kendi-
lerini bir kez daha bekleyen hezimeti de 
hissetmeye başladılar. 3 Kasım 2002’de, 
28 Mart 2004’te, 22 Temmuz 2007’de 
kimlerin, nasıl ve niçin tasfiye olduklarını 
hatırlayınız. İşte şimdi birileri de kendi 
akıbetinin, kendi ikbalinin, kendi geleceği-
nin telaşına düştü. 29 Mart akşamı siz yine 
seyreyleyin, bakın bakalım neler olacak? 
Bizi şimdi ekranlara çağıran Sayın Baykal, 
3 Kasım gecesi niye ekranlardan kaçtığını 
söylesin. Bizi şimdi ekranlara çağıran, ek-
randa karşısına çıkmamızla prim yapaca-
ğını düşünen Baykal 28 Mart 2004 gecesi 
niye o çok sevdiği gazetecilerden kaçtı? 
Aynı Baykal 22 Temmuz 2007 seçimlerin-
den sonra niye günlerce ekrana çıkamadı? 
Acaba çok mu zordu seçimin analizini 
yapmak? Çok mu zor geldi milletin kendi-
lerine verdiği mesajı yorumlamak? Baka-
lım bu sefer ne yapacak? Bakalım sandık 
açıldığında bu sefer milletin mesajından, 
kaç gün ve ne kadar kaçacak? Belki de, 
selefleri gibi tamamen kaçacak, toz olacak. 

Bize öyle geliyor ki, o gün bir yaprak dö-
kümü yaşanacak. Meydanlarda hukuk-
suzluğu cüretle savunan, bugün “ekrana 
gel ekrana” diye bizi İkitelli plazalarına 

çağıran Baykal esas 29 Mart akşamı hangi 
ekrana, hangi yüz ifadesiyle, nasıl çıkaca-
ğını düşünsün. Medya üzerinden siyaset 
yapanların seçim geçim gecesi medyaya 
bile çıkacak yüzleri olmaz...

Değerli kardeşlerim…

Biz birlik siyaseti, hizmet siyaseti, eser siya-
seti yapıyoruz. Bizim gönlümüz Kayseri’de 
Kayseriliyle bir çarpar. Erzincanda Erzin-
canlıyla, Edirne’de Edirneliyle bir çarpar. 
Trabzon’da Trabzonluyla, İzmir’de İzmir-
liyle, Batman’da Batmanlıyla çarpar. Biz 
ne kendimiz için bir imtiyaz isteriz, ne 
kimseye imtiyaz tanırız. Bu ülkenin her 
köşesini, bu vatanın her karış toprağını, bu 
milletin her evladını canımızdan aziz bili-
riz. Emaneti de bu şuurla, kılı kırk yaran 
bir hassasiyetle, hakkaniyetle, dirayetle 
taşırız. Çünkü biliriz ve inanırız ki aslolan 
millettir, aslolan Türkiye’dir. Milletimizin 
başı dik oldukça kendimizi görevimizi 
hakkıyla yapmış sayarız. Refah, huzur ve 
adalet Türkiye’yi bütün şehirleriyle kuşat-
tıkça, bütün insanlarımızın yüzü güldükçe 
siyasetin hakkını verdiğimizi kabul ederiz. 

Değerli kardeşlerim...

6.5 yıllık iktidarımızda Kayseri’ye çok 
önemli hizmetler, eserler, yatırımlar 
kazandırdık. Belediyemiz Kayseri’yi kal-
kındırmak, imar etmek için 5 yılda çok 
önemli işlere imza attı, belediyeciliğin AK 
Parti’nin işi olduğunu gösterdi. Kayseri’ye 
yaptığımız yatırımların toplam bedeli 1.8 



Recep Tayyip ERDOĞAN

312

milyar TL. Dolaylı maliyetleri ve yatırımla-
rı da düşündüğümüzde bu rakam 3 milyar 
TL’yi buluyor. Ulaşımda çok önemli adım-
lara imza attık. 17.5 kilometre uzunluğun-
daki raylı sitemi bu yılın başında tamam-
ladık. 5 adet araç ve 3 adet yaya alt geçidi 
yaptık, hem araç ve yaya trafiği rahatlattık, 
hem de raylı sistem güzergâhındaki 2 
önemli kavşaktaki problemi çözdük. Do-
ğalgazda 115 bin aboneye ulaştık. Şimdi, 
2010 yılına kadar abone sayısının 275 
bine çıkarmayı hedefliyoruz. 

33 bin seyirci kapasiteli Türkiye’nin en 
modern stadyumunu Kayseri’ye kazandır-
dık. Kayserispor, maçlarını bundan sonra 
burada oynayacak. Stadyumla beraber 
birçok spor tesisi de hizmete girecektir. 7 
bin 200 kişilik kapalı spor salonu ve kong-
re merkezi, 2 tane 1000 kişilik kapalı spor 
salonu, 2 tane toprak ve 1 tane çim futbol 
sahası da böylece hizmete giriyor. Erciyes 
kış turizm merkezi projesini tamamladık, 
bu yılın bahar aylarından itibaren inşaatla-
ra başlıyoruz. 275 milyon avro değeri olan 
projeyle Erciyes bir kış turizm merkezi ha-
line gelecek. Stadyumu başarıyla tamam-
ladığımız gibi bu eserleri de Kayseri’ye 
kazandırıyoruz. 

Kayseri’yi güzelleştirecek önemli işlere 
imza atıyoruz. 20 milyon TL harcamayla 
Kayseri’nin kalbi olan Cumhuriyet Mey-
danında önemli düzenlemeler yaptık, 
burayı adeta bir açık hava müzesi haline 
getirdik. Kayseri’nin en önemli dönüşüm 
projelerinden biri olan demiryollarının 
şehir dışına alınması noktasında önemli 

bir aşamaya geldik. Devlet Demiryolları 
ile belediyemiz protokolü imzaladılar. 65 
milyon TL maliyetle şehir merkezindeki 
bu hatları kuzey çevre yolu paraleline 
taşıyacak, şehrimizi o kötü görüntüden 
kurtaracağız. Kayseri’ye modern bir şehir-
lerarası terminal kazandırdık. Belediye-
mizin öncülüğünde ortağı olduğu şirket 
yap-işlet-devlet modeliyle yıllardır bekle-
yen Yamula Barajı’nı tamamladı. Organize 
Sanayi Bölgesi hariç Kayseri’de tüketilen 
elektriğin yarısını üreten Yamula Barajı’nı 
merkezi idaremizle birlikte tamamladık. 
Ayrıca, bu baraj ile Çukurova’dan büyük 
bir araziyi sulama imkanı bulacağız. 

Kayseri’de 6.5 yılda 2 bin 126 dersliğin 
yapımını tamamladık. 2003 yılına kadar 
okullarımızda çok az sayıda bilgisayar var 
iken 6.5 yılda okullarımıza 6 bin 425 adet 
bilgisayar gönderdik. Erciyes Üniversite-
mizin bünyesinde 3 fakülte, 1 meslek yük-
sek okulu, 1 turizm meslek yüksek okulu, 
4 araştırma ve uygulama merkezi ile 
TEKNOPARK hizmete girmiştir. İlk ve orta 
öğretimdeki öğrencilerimize 12 milyon 
360 bin ücretsiz ders kitabı dağıttık. Şartlı 
nakit transferi kapsamında ilköğretimdeki 
erkek öğrencilerimiz için aylık 20 TL, kız 
öğrencilerimiz için 25 TL; ortaöğretimde-
ki erkek öğrencilerimiz için aylık 35, kız 
öğrencilerimiz için de 45 TL’yi annelere 
teslim ediyoruz. Kayseri’de şartlı nakit 
transferinden 12 bin 500 öğrencimize 7.4 
milyon TL’lik yardım yaptık. 

37.5 milyon SSK’lı vatandaşımız, ülke 
genelinde sadece 150 hastane ve 350 
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eczaneden hizmet alabiliyordu. Bu gayri 
insani duruma son verdik. Bugün her Türk 
vatandaşı 1300 hastaneden hizmet alıyor 
ve mahallesindeki eczaneden de ilacını 
temin edebiliyor. Kayseri’de hükümetle-
rimiz döneminde sağlık hizmetleri için 
83.6 milyon TL harcama yaptık. Merkezi 
idaremiz ve hayırseverlerimiz ile el ele 
vererek birçok sağlık tesisini Kayseri’ye 
kazandırdık. Bu hayırseverlerimizin hep-
sine ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. 
Yahyalı Devlet Hastanesi ek binasını, 30 
yataklı Develi Devlet Hastanesi ek binası-
nı, Tomarza Devlet Hastanesi ek binasını, 
20 yataklı Merkez Kadın Doğum Çocuk 
Bakım Evi ek binasını, 25 yataklı İncesu 
Devlet Hastanesi ek binasını, 20 yataklı 
Develi Kadın Doğum Hastanesi’ni döne-
mimizde tamamladık, hizmete açtık. Yine 
bir hayırseverimizce yaptırılan 200 yataklı 
Merkez Çocuk Hastanesi’ni bu yıl bitiri-
yoruz. Eylül’de yapımına başladığımız 
Merkez Devlet Hastanesi ek binasını da 
önümüzdeki yıl hizmete açacağız. 

Burada çok önemli bir gelişmeyi daha 
sizlerle paylaşmak istiyorum. Önümüzde-
ki aylarda Kayseri Sağlık Kampüsü’nün 
ihalesine çıkıyoruz. Bu kampüste 708 
yataklı Genel Hastane, 320 Yataklı Kadın 
Doğum ve Çocuk Hastanesi, 200 Yataklı 
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi 
ile 150 Yataklı Psikiyatri Hastanesi olacak. 
Bu dev tesisi tamamladığımızda Kayseri 
gerçek bir sağlık merkezi olacak. 2002’de 
18 ambulansımız vardı, bugün ise 48 am-
bulansımız var. 

Kayseri Adalet Sarayı ile ilgili proje çalış-
malarımız devam ediyor. Develi Adalet 
Sarayı’nı tamamladık. TOKİ aracılığıyla 
Kayseri ve ilçelerinde bugüne kadar 8 bin 
482 konut uygulaması başlattık. 1220 ko-
nutla ilgili proje ve ihale çalışmalarımız da 
ayrıca devam ediyor. Bütün projelerimizi 
tamamladığımızda Kayseri’de toplam 9 
bin 702 konut yapmış olacağız. Bu 40 
bin nüfusa konut üretmek demek. TOKİ 
sadece konut üretmiyor. Çalışmalarımız 
tamamlanınca 10 okul, 9 ticaret merkezi, 
8 cami, 6 spor salonu ve 1 adalet sarayını 
Kayseri’ye kazandırmış olacağız. 2003-
2008 yıllarını kapsayan altı yıllık zamanda 
“Sosyal Yardımlar” ve proje destekleri kap-
samında 74.6 milyon TL yardım yaptık. 
İktidarımız döneminde ücretsiz kömür 
yardımı kampanyası kapsamında, her yıl 
ortalama 23 bin 500 ailemize toplam 117 
bin ton kömür yardımı yaptık. 2003 yılın-
da Kayseri’ye doğalgaz arzı sağladık. 

2002 yılına kadar Kayseri’de sadece 165 
kilometre bölünmüş yol yapılmıştı, biz 
ise tam 304 kilometre daha bölünmüş yol 
yaptık. Yani Cumhuriyet tarihinde yapılan 
bölünmüş yolun yaklaşık iki katına yakını-
nı sadece 6.5 yılda yaptık. Havaalanımızın 
2002’de 242 bin olan yolcu trafiği, 2008’de 
675 bine yükselmiştir. 

Kayseri’de tarımı, çiftçilerimizi ihmal et-
medik. 2003–2008 döneminde Kayseri’ye 
440 milyon TL tarımsal destek verdik. 
2002’de 52.6 milyon TL olan tarımsal 
destek miktarını 2008’de 75.5 milyon 
TL’ye çıkardık. Çiftçilerimize 45 milyon 
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TL mazot desteği, 21.4 milyon TL kimyevi 
gübre desteği sağladık. 2003 yılından bu 
yana Kayseri’de çiftçilerimize toplam 24.2 
milyon TL prim desteği verdik. 2002’de 
hiç fark ödemesi almayan Kayserili çiftçi-
lerimiz 2008’de 9 milyon TL fark ödemesi 
aldılar. 2002’de sadece 507 bin TL olan 
hayvancılık desteklerini 33 kat artırdık, 
16.6 milyon TL’ye çıkardık. 2003–2008 
döneminde Kayseri’ye 51 milyon TL hay-
vancılık desteği verdik. 2002 yılında Kay-
serili çiftçi kardeşlerimiz, sadece 197 bin 
TL yem bitkileri desteği aldılar, 2008’de ise 
43 kat artışla 8.4 milyon TL destek aldılar. 
2007 ve 2008 yıllarında kuraklık nedeniy-
le sıkıntı yaşayan çiftçilerimize 10.8 mil-
yon TL destekle nefes aldırdık. 

Bizden önceki 3 yılda sadece 8 kooperati-
fimiz 2 milyon TL kredi kullanabildi, biz 
ise 28 kooperatifimize 16 milyon TL kredi 
kullandırdık. Ayrıca 19 projemize de 3.4 
milyon TL hibe desteği sağladık. 2002 
yılında Ziraat Bankası’nın çiftçilerimize 
sağladığı kredi miktarı sadece 2 milyon 
TL iken, 2008 yılında çiftçilerimiz 114.5 
milyon TL tutarında kredi kullanmışlardır. 
Kayseri’de Halk Bankası aracılığıyla 2002 
yılında 1344 esnaf ve sanatkarımız 3 mil-
yon TL kredi kullanmışken, 2008 yılında 4 
bin 257 esnaf ve sanatkarımız 41.5 milyon 
TL kredi kullanma imkanı bulmuştur. 

Kayseri’deki KÖYDES çalışmaları için 44.4 
milyon TL harcama yaptık. Bu çalışma-
larda, 641 kilometre asfalt, 327 kilometre 
stabilize ve 184 kilometre ham yol yaptık. 
2 tane susuz ve 197 tane suyu yetersiz 

ünitemizin içme suyu sıkıntısına son 
verdik. Kayseri’deki BELDES çalışmaları 
için 10.4 milyon TL harcama yaptık. 23 
kilometre asfalt yol yaptık. 4 yeni tesis, 2 
tesis geliştirme ve 2 tesiste bakım onarım 
çalışması yaparak 13 bin vatandaşımızın 
su sıkıntısına son verdik. Atıksu sektörün-
de 6 yeni tesis yaparak 10 binden fazla 
nüfusumuz için hizmet ürettik. Sarıoğlan 
Barajı, Bahçelik Barajı, Akköy Sulaması, 
İncesu Süksün Sulaması, Pınarbaşı Altıke-
sek Sulaması 2. Kısım ve Pınarbaşı Uzun-
yayla Kazancık Sulaması kanal yenilemesi 
işlerini tamamladık. 6 bin 123 hektar alanı 
sulayacak Sarıoğlan Barajı Sulaması inşaa-
tına devam ediyoruz. 

Develi Kapalı Havzası’na 114 milyon met-
reküp ilave su temin edecek Zamantı Re-
gülatörü ve derivasyon tüneli 1991 yılında 
ihale edildi. 10 yılda sadece yüzde 21 fiziki 
gerçekleşme sağlanabildi. Biz ise 6 yılda 
tünel açma işini bitirdik, şu anda beton 
atma işini sürdürüyoruz. 2002 yılında 79 
bin 759 kişi sigortalı olarak çalışıyorken, 
2008 yılında 143 bin 161 kişi sigortalı ola-
rak çalışmaktadır. Böylece, hükümetimiz 
döneminde yüzde 79 oranında iyileşme 
sağladık. Tamamladığımız 1 küçük sanayi 
sitesinde 300 kişiye istihdam imkanı sağ-
ladık. KOSGEB’in 2002 yılında Kayseri’de 
faaliyet gösteren KOBİ’lere yönelik bir 
kredi uygulaması yoktu. 2008 yılında ise 
Kayseri’de 35.8 milyon TL kredi kullandır-
mıştır. 2002 yılına kadar Kayseri’de 3 bin 
140 işletme mevcut iken, 2008 yılı sonun-
da 6 bin 875 işletme faaliyet gösteriyor. 
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Evet, Kayseri için, Türkiye için, daha güç-
lü bir demokrasi için, adaletin doğudan 
batıya ülkemizi baştan başa sarması için, 
şehirlerimizin mamur olması için, kalkın-
ma refah ve huzur için, birlik ve beraberlik 
için diyoruz ki; Gün, Birlik ve Beraberlik 
Günüdür. Son Söz Sizin, Karar Sizin, Bu 
Ülke Sizin! Durmak Yok, Yola Devam. Dur-
mak Yok, Hizmete Devam! Sen Türkiye’sin, 
Büyük Düşün! Sen Kayseri’sin, Büyük Dü-
şün! İşimiz Hizmet, Gücümüz Millet! Her-
şey Türkiye İçin. Sağ olun, var olun, Allah 
yar ve yardımcımız olsun.
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Sevgili Rizeliler, sevgili hemşerilerim, de-
ğerli kardeşlerim… Sizleri kucak dolusu sev-
giyle selamlıyorum. Buradan bütün Rize’yi 
muhabbetle selamlıyorum. Ardeşen’i, 
Çamlıhemşin’i, Çayeli’ni, Derepazarı’nı, 
Fı n d ı kl ı ’ yı ,  G ü n eys u’ yu ,  H e m ş i n’ i , 
İkizdere’yi, İyidere’yi, Kalkandere’yi, Pazar’ı 

selamlıyorum. Bugün bir kez daha Rize’de-
yim. Bugün bir kez daha baba ocağında-
yım. Bugün bir kez daha hemşerilerimle, 
dostlarımla, kardeşlerimle birlikteyim. 
Dostluğunuza, sıcaklığınıza, kardeşliğinize, 
ahde vefanıza, hayır dualarınıza teşekkür 
ediyorum.

AK Parti İl Mitingi

Rize | 5 Mart 2009
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14 Ağustos 2001’de AK Parti’yi kurduk. O 
gün, büyük bir umutla, büyük bir heyecan-
la, büyük hedeflerle yola çıktık. Allah’a ham-
dolsun, çok kısa bir süre içinde milletimizin 
sevgisine mazhar olduk, tercihine mazhar 
olduk. Tam 6.5 yıldır hükümetteyiz, 5 yıl-
dır belediyelerdeyiz. Bu Rizeli kardeşiniz, 
sizden aldığı enerjiyle, sizden aldığı coşkuy-
la, sizden aldığı hayır dualarıyla mahcup 
olmadı, sizleri mahcup etmedi. Bu Rizeli 
kardeşiniz, aldatan da olmadı, aldanan da 
olmadı. Bugün bu benim, Başbakan olarak 
Rize’ye 19. gelişim. Rize’ye her gelişimde al-
nım ak geldim. Rize’ye her gelişimde başım 
dik geldim. Allah’ın izniyle, Rize’nin başını 
öne eğdirmeyecek, Rize’ye karşı yüzümüzü 
eğmeyeceğiz. 

Bakın, şimdi siyasette bir üslup tartışması 
başlattılar. Seviyeyi yerlere düşürdüler. 
Ağza alınmayacak ifadelerle bu kardeşinize, 
AK Parti’ye hakaretler yağdırıyorlar. CHP’si 
bir yandan, MHP’si bir yandan, DTP’si bir 
yandan, bunların yandaş medyaları bir 
yandan bize saldırıyorlar. Her gün yeni bir 
iftirayla ortaya çıkıyorlar. Hergün yeni bir 
yalanla gündemi meşgul ediyorlar. Her gün 
bize, bizim partimize, bizim hizmetlerimize 
çamur atıyorlar. Mevlana ne demiş: “Testi-
nin içinde ne varsa, dışına o sızar…”. Bizim 
testimizde Rize’nin kültürü var, Rize’nin ne-
zaketi var, Rize’nin edebi var, Rize’nin vaka-
rı, Rize’nin cömertliği, Rize’nin yiğitliği var. 
Bizim testimizde İstanbul var, İstanbul’a ka-
zandırdığımız eserler var. Bizim testimizde 
Türkiye var, Türkiye’ye yaptığımız hizmet-
ler var. Onlarınkinde ne var? Onlarınkinde 
çamur var, iftira var, yalan var. Onların tes-
tilerinde üslup bozukluğu var, edeb zafiyeti 

var. Biz nezaketten taviz vermeyeceğiz. Biz 
hizmetlerimizle konuşacak, yaptıklarımızla 
konuşacak, yapacaklarımızı anlatacağız. 

Bakın, benim bu 27. mitingim. Önceki gün 
Isparta, miting ve toplu açılış; ardından 
İzmir’de, Bergama’da vatandaşlarımla ku-
caklaştım; sonra Manisa’da miting ve toplu 
açılış; bugün Sarp sınır kapısında açılış, 
ardından Artvin mitingi; oradan Rize’de 
bu miting ve yine toplu açılışlar. Yarın 
Şanlıurfa, ardından Hatay, Adana, Mersin, 
Antalya… 28 Mart’a kadar Anadolu’nun, 
Trakya’nın, tüm Türkiye’nin yollarındayız. 
Dikkat edin, biz bu yola diğerleri gibi son 
dönemde çıkmadık. Biz bu yola sandık 
ufukta görününce çıkmadık. Biz bu yola, 
14 Ağustos 2001’de, AK Parti’yi kurunca 
çıktık ve o günden beri yollardayız. 81 vila-
yetimize hizmet taşıyoruz. Türkiye ile kal-
mıyor, yurtdışında Türkiye’nin itibarı için, 
Türkiye’nin imajı için, Türkiye’nin ihracatı, 
ticareti için çalışıyoruz. Melbourne’a de 
gittik, Tokyo’ya da gittik; Güney Afrika’ya 
da gittik, Kuzey Amerika’ya da gittik. Nere-
de vatandaşımız varsa, nerede soydaşımız 
varsa yanlarında olduk. Nerede Türkiye 
ile ticaret yapmak isteyen varsa, biz orada 
olduk. 

Peki, onlar ne yaptılar? CHP, MHP ne yaptı? 
Şu Rize’ye geldiler mi? Sizinle dertleştiler 
mi? Halinizi hatırınızı sordular mı? Ek-
siğinizi gediğinizi sual ettiler mi? Onları 
Rize’de kaç kere gördünüz? Buraya kaç kere 
geldiler? İkitelli’den siyaset yapılmıyor. 
Gazete sayfalarından siyaset yapılmıyor. Te-
levizyon ekranlarından siyaset yapılmıyor. 
Kameralar karşısından siyaset yapılmıyor. 



Recep Tayyip ERDOĞAN

318

Meydanlara gelin, meydanlarla yüzleşin, 
siyaset burada, milletin içinde yapılıyor, 
milletin içinden yapılıyor, milletin gözünün 
içine bakarak, milletin elini tutarak yapı-
lıyor. Türkiye’de siyasetin seviyesini AK 
Parti yükseltti. Türkiye’de siyasetin çıtasını 
AK Parti yukarıya çekti. Türkiye’de siyasete 
üslubu AK Parti kazandırdı, siyasete sevi-
yeyi AK Parti kazandırdı. Bu ülkede artık 
laf üreterek siyaset yapılmıyor. Bu ülkede 
artık yalanla, dolanla, iftirayla, çamurla si-
yaset yapılmıyor. Milletim bu tarz siyasete 
prim vermiyor. Gelin siz de yaptıklarınızla 
konuşun. Gelin siz de planlarınızla, projele-
rinizle konuşun. 

Allah aşkına, üç beş gündür meydanlara 
indiler… Türkiye için bir şey dediklerini 
duydunuz mu? Türkiye için bir projelerini 
duydunuz mu? Yerel seçimlere gidiyoruz, 
şehirlerimiz için bir planlarını işittiniz mi? 
Bak biz MARMARAY diyoruz. Biz, hızlı 
tren diyoruz. Biz, Bakü-Tiflis-Ceyhan diyo-
ruz. Biz, Nabucco Enerji Projesi diyoruz. 
Antalya’da turizm diyoruz, İstanbul’da 
ulaşım diyoruz, Gaziantep’te raylı sistem 
diyoruz, Erzurum’da su diyoruz, Mardin’de 
üniversite diyoruz… Avrupa Birliği diyo-
ruz, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 
diyoruz, Medeniyetler İttifakı diyoruz. Biz 
Bağdat diyoruz, Kerkük diyoruz, Beyrut 
diyoruz, Şam diyoruz, Kudüs diyoruz, Gaz-
ze diyoruz. Biz, “Sen Türkiye’sin, Büyük 
Düşün” diyoruz. Biz, “Sen Rize’sin, Büyük 
Düşün” diyoruz. ”İşimiz Hizmet, Gücümüz 
Millet” diyoruz.

Peki, siz ne diyorsunuz? Ne dediğinizi, ne 
demek istediğinizi, İstanbul’da çarşaflı bir 

hanımefendiye yaptıklarınızdan gördük. 
Türk siyasetine, affedersiniz, maganda ke-
limesinden başka bir şey kazandırdınız mı? 
Türkiye’ye üslupsuzluktan başka bir şey 
kazandırdınız mı? İstismar siyasetinden 
başka ürettiğiniz bir şey var mı? Yok… Yok… 
Yok… Siz yokluk üzerine siyaset yapıyor-
sunuz, milletim de sizi yokluğa mahkum 
edecek, ademe mahkum edecek…

Değerli kardeşlerim, sevgili hemşerilerim…

Bakın, şimdi yeni bir tartışma başlatmak 
istiyorlar. Yeni bir rejim tartışması başlata-
rak milletin zihnini bulandırmak istiyorlar. 
22 Temmuz öncesinde yaptıkları gibi, AK 
Parti’nin milletten aldığı gücü sorgulamak, 
demokrasiyi, milli iradeyi tartışma konu-
su yapmak istiyorlar. Tıkandıkları yerde, 
işte böyle belden aşağı vuruyorlar. Yandaş 
medyalarıyla işbirliği içinde korku salma-
ya, tedirginlik oluşturmaya çalışıyorlar. AK 
Parti’nin sandıklarda patlama yapacağını 
gördüler, tartışmayı başka yere çekmek 
istiyorlar. 

Bakın buradan, Rize’den, baba ocağından 
sesleniyorum: Bizim tek bir hedefimiz var, 
o da gönüllerin sultanı olabilmek. Bundan 
başka sultanlık tanımıyoruz. AK Parti de-
mokrasinin teminatıdır. AK Parti millet ira-
desinin teminatıdır. AK Parti, oy verenlerin 
de, oy vermeyenlerin de iktidarıdır. Siz bize 
bir emanet yüklediniz. Bu millet bize bir 
emanet yükledi, bir mesuliyet yükledi. Vak-
ti zamanı gelince o emaneti yine siz alacak-
sınız, yine milletim alacak. Bakın, Rize’nin 
güzel bir sözü vardır; Dünyada üç şeye çare 
bulunmaz: Göğe direk, denize kapak, ölüme 
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çare… Biz fani olduğumuzu biliyoruz, biz 
bu koltukların fani olduğunu çok iyi biliyo-
ruz. Bu koltukların gelip geçici olduğunu 
çok iyi biliyoruz. Buraya bizi getirenin mil-
let olduğunu da biliyor, bizden bu emaneti 
milletin alacağını da çok iyi biliyoruz. 

Buradan medyaya bir kez daha sesleniyo-
rum: Yalan söylediniz, yatsıya kalmadan 
mumunuz söndü. Çamur attınız, tutma-
dı. İftira attınız, altında kaldınız. Şimdi 
de korkutma kampanyası başlattınız. Bu 
millet sizin ne yapmak istediğinizi çok iyi 
biliyor. Bu yandaş medya alışmış; şantajla 
rant kazanmaya alışmış, yalanla, iftirayla 
rant devşirmeye alışmış bunlar tutmazsa, 
korkutarak, tehdit ederek istediklerini al-
maya alışmışlar. Hakkınızı savunmaya kal-
karsanız, doğruyu söylemeye kalkarsanız, 
kuyruklarına basılmış gibi feryat ederler. 
Basın özgürlüğünü suistimal etmek için 
ne gerekiyorsa yaparlar. AK Parti bunlara 
pabuç bırakmaz. AK Parti bunlara boyun 
eğmez. Demokrasiden taviz vermeyeceğiz. 
Özgürlüklerden taviz vermeyeceğiz. Hiç 
kimsenin elindeki imkanları şantaj aracı 
olarak kullanmasına da taviz vermeyece-
ğiz. Siz hiç merak etmeyin, 29 Mart’ta son 
manşeti bu millet atacak. Son manşeti Rize 
atacak, benim 81 vilayetim atacak. 

Sevgili kardeşlerim, sevgili vatandaşlarım…

Tüm Türkiye için, 81 vilayetimiz için, Rize 
için hizmet üretmeye, eser üretmeye devam 
edeceğiz. 6.5 yılda hükümette, 5 yılda bele-
diyelerde rekor düzeyde hizmetler yaptık. 
Ülkemizin, şehirlerimizin çehresini değiş-
tirdik. Eğitimde, sağlıkta, emniyette, adalet-

te, diğer tüm alanlarda bir kalkınma sefer-
berliği, yatırım seferberliği başlattık. Şimdi 
de “Durmak Yok, Yola Devam” diyoruz. 

Bakın, Rize için neler yaptık: Belediyemizin 
çalışmalarının ayrıntısına girecek değilim. 
Ancak belediyemiz yeni ve devasa projelere 
hazırlanıyor. Yeni dönemde, güney çevre 
yolu, teleferik, otogar, İslampaşa Sosyal 
Tesisi ve Meydan Projesi gibi Rize’yi çok 
farklı bir il haline getirecek büyük projelere 
başlıyoruz. Rize’de 6.5 yılda 1071 dersliğin 
yapımını tamamladık. Yapımına 1994’te 
başlanan 300 öğrencilik sağlık meslek 
lisemizi tamamladık, eğitime açtık. 2003 
yılına kadar okullarımızda çok az sayıda 
bilgisayar var iken 6.5 yılda okullarımıza 
4 bin 900 adet bilgisayar gönderdik. Bu-
gün bilgisayar sınıfı olmayan okulumuz 
kalmadı. 2003 yılında ortaöğretimde 1100 
olan pansiyonlardaki yatak kapasitesini 2 
bin 110’a çıkardık. 2003 yılına göre yüzde 
92’lik artış sağladık. 

2006 yılında Rize Üniversitesi’ni kurduk. 
Üniversitemizin bünyesinde 6 fakülte, 3 
enstitü ve 4 meslek yüksek okulu bulunu-
yor. Bugün Tıp Fakültesi Morfoloji binamı-
zın açılışını yapıyoruz. Yükseköğretimde 
yurt kapasitesini 1128’den 2 bin 92’ye 
çıkardık. 2009 yatırım programımızda 500 
yataklı bir yurdumuz daha var. Rize’de 213 
bin öğrencimize 2 milyon 574 bin ücretsiz 
ders kitabı dağıttık. Şartlı nakit transferi 
kapsamında ilköğretimdeki erkek öğrenci-
lerimiz için aylık 20 TL, kız öğrencilerimiz 
için 25 TL; ortaöğretimdeki erkek öğren-
cilerimiz için aylık 35, kız öğrencilerimiz 
için de 45 TL’yi annelere teslim ediyoruz. 
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Rize’de şartlı nakit transferinden 3 bin 500 
öğrencimize 2.3 milyon TL’lik yardım yap-
tık. 

37.5 milyon SSK’lı vatandaşımız, ülke gene-
linde sadece 150 hastane ve 350 eczaneden 
hizmet alabiliyordu. Bu gayri insani duru-
ma son verdik. Bugün her Türk vatandaşı 
1300 hastaneden hizmet alıyor ve mahalle-
sindeki eczaneden ilacını temin edebiliyor. 
Rize’de hükümetlerimiz döneminde sağlık 
hizmetleri için 108 milyon TL harcama yap-
tık. Yapımına 1998’de başlanan 400 yataklı 
Rize Devlet Hastanesi, 1996’da başlanan 50 
yataklı Fındıklı Devlet Hastanesi ile 1997’de 
başlanan 75 yataklı Çayeli İshakoğlu Devlet 
Hastanesi ek binasını biz tamamladık, hiz-
mete açtık. 

Lütfen şuraya dikkat edin, 400 yataklı dev-
let hastanesinin yüzde 20’si tamamlanmış-
tı, yüzde 80’ini biz tamamladık. 20 yataklı 
Tenzile Erdoğan Güneysu ilçe hastanesinin 
yapımına biz başladık, yapını tamamladık 
ve hizmete açtık. 250 yataklı Merkez Devlet 
Hastanesi ile 150 yataklı Pazar Hamidiye 
Devlet Hastanelerinin inşaatlarına devam 
ediyoruz. Bu 2 hastanemizi 2010’da ta-
mamlıyoruz. Ayrıca, 6 sağlık ocağı ve 3 sağ-
lık merkezini Rize’ye kazandırdık. Rize’de 
Devlet Hastanesi uzman hekim muayene 
odası sayısını 45’ten 101’e, sağlık ocağı 
muayene oda sayısını 44’ten 84’e çıkardık. 
2002’de sadece 3 ambulansımız vardı, 
bugün ise 25 ambulansımız var. Sadece 2 
ilçemizde 22 diyaliz cihazı vardı, bugün 
8 ilçemizde 66 adet diyaliz cihazımız var. 
Diyaliz hastalarımız haftada üç gün bu ci-
hazlarda tedavi görürler. Bu hastalarımızın 

çektiği sıkıntıları biraz olsun hafifletmek 
için onları gerekirse köyünden alıp, tedavi-
sini yaptıktan sonra tekrar evine özel araçla 
ücretsiz bırakıyoruz. 

Adalet Sarayının biz geldiğimizde yüzde 
30’u gerçekleşmişti, biz yüzde 70’ini ta-
mamladık, açtık. Çayeli Adalet Sarayı’nın 
açılışını da ben yaptım. Pazar Adalet 
Sarayı’nı tamamladık. Bugün Güneysu ve 
Hemşin’de tamamladığımız 158 konutun 
anahtar teslim törenini yapıyoruz. TOKİ 
aracılığıyla Rize ve ilçelerinde bugüne 
kadar 1236 konut uygulaması başlattık. 
Bütün projelerimizi tamamladığımızda 
Rize’de toplam 1936 konut yapmış olacağız. 

2008’in sonlarından itibaren Rizeliler 
doğalgaz kullanmaya başladılar, bu yılın 
sonuna kadar merkezde yaşayan kardeş-
lerimizin yüzde 80’i doğalgaz kullanabile-
cekler. Karadeniz Sahil Yolu’nun yüzde 35’i 
tamamlanmıştı, yüzde 65’ini tamamladık, 
hizmete açtık. 2002 yılına kadar Rize’de sa-
dece 21 kilometre bölünmüş yol yapılmıştı, 
biz ise 74 kilometre daha bölünmüş yol 
yaptık. Yani Rize’de Cumhuriyet tarihinde 
yapılan bölünmüş yolun üç buçuk katını sa-
dece 6.5 yılda yaptık. Bu 75 kilometre yolun 
22 kilometresi İyidere – Çayeli arasında, 52 
kilometresi Çayeli – Ardeşen – Hopa yolun-
da, 1 kilometresi ise Çaykent geçiş yolu üze-
rinde. 2003–2008 döneminde Rize’ye 379 
milyon TL tarımsal destek verdik. 2002’de 
3.6 milyon TL olan tarımsal destek mikta-
rını 2008’de 31 kat artırdık, 113 milyon 
TL’ye çıkardık. Çiftçilerimize 2.5 milyon TL 
mazot desteği, 1 milyon TL kimyevi gübre 
desteği sağladık. 2003 yılından bu yana 
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Rize’de çiftçilerimize toplam 310 milyon TL 
Çay prim desteği verdik.

2002’de hiç fark ödemesi almayan Rizeli 
çiftçilerimiz 2008’de 69 milyon TL yaş çay 
desteği aldılar. 2002 yılında Rize’de 380 
bin ton alım yapan ÇAYKUR, 2008’de 448 
bin ton alım yaptı. ÇAYKUR 2002’de çiftçi-
lerimize 121.4 milyon TL ödeme yaparken, 
2008’de 330.5 milyon TL ödeme yaptı. 
2002’de sadece 6 bin TL olan hayvancılık 
desteklerini 148 kat artırdık, 2008’de 900 
bin TL’ye çıkardık. 2003–2008 döneminde 
Rize’ye 2.3 milyon TL hayvancılık desteği 
verdik. Ayrıca 16 kırsal kalkınma projemize 
de 3 milyon TL hibe desteği sağladık. 2002 
yılında Ziraat Bankası’nın çiftçilerimize 
sağladığı kredi miktarı sadece 400 bin TL 
iken, 2008 yılında 32 kat artışla çiftçileri-
miz 13 milyon TL tutarında kredi kullan-
mışlardır. 

Rize’de Halk Bankası aracılığıyla 2002 yı-
lında 240 esnaf ve sanatkarımız 929 bin TL 
kredi kullanmışken 2008 yılında 2 bin 500 
esnaf ve sanatkarımız 20 kat artışla 19 mil-
yon TL kredi kullanma imkanı bulmuştur. 
Rize’deki KÖYDES çalışmaları için 71 mil-
yon TL harcama yaptık. Bu çalışmalarda, 
46 kilometre asfalt, 285 kilometre beton, 
52 kilometre stabilize ve 28 kilometre ham 
yol yaptık. 8 tane susuz ve 175 tane suyu ye-
tersiz ünitemizin içme suyu sıkıntısına son 
verdik. 20 taşkın koruma tesisini tamamla-
dık. Taşlıdere Vadisi Islahı dahilinde 3. ve 4. 
Kısım ile İyidere Vadisi Islahı çalışmaları-
mız sürüyor. Ayrıca 13 taşkın koruma tesisi 
çalışmamız devam ediyor. 2002 yılında 28 
bin kişi sigortalı olarak çalışıyorken, 2008 

yılında 38 bin kişi sigortalı olarak çalışmak-
tadır. Böylece hükümetimiz döneminde 
yüzde 35 oranında iyileşme sağladık. 

Şimdi, Rize’de yeni bir dönem başlıyor. Şim-
di, Türkiye’de yeni bir dönem başlıyor. Yeni 
projelerle, yeni hizmetlerle, yeni eserlerle 
şehirlerimiz geleceğe hazırlanıyor. Rize’de 
bize verdiğiniz desteği katlayarak artıraca-
ğınıza inanıyorum. Endüstri mühendisi, 
deneyimli, tecrübeli, başarılı kardeşimiz 
Halil Bakırcı’ya daha gür bir sesle, “Durmak 
Yok, Hizmete Devam” diyeceğinize inanıyo-
rum. Biz sizin emanetinize nasıl sadakatle 
bağlı kaldıysak, sizin emanetinizi nasıl 
yücelttiysek, inanıyorum ki, sizler de size 
emanet ettiğimiz adaylarımızın tümüne 
sahip çıkacaksınız. Hem İl Belediye Başka-
nı adayımıza, hem de ilçe belediye başkan 
adaylarımıza, İl Genel Meclisi, Belediye 
Meclisi adaylarımıza eminim ki sahip çıka-
caksınız. Gelin, bu medeniyet yolculuğuna 
kaldığımız yerden devam edelim. Gelin, 
Türkiye’yi dünyanın zirvelerine taşıyalım. 
Gelin, 29 Mart’ta mührü AK Parti’ye basın, 
bu ülkenin mutlu ve müreffeh geleceğini 
hep birlikte inşa edelim. Tek Millet, Tek 
Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet anlayışıyla 
yolumuza devam edeceğiz. Gün birlik ve 
beraberlik günüdür. Son söz sizin, karar 
sizin, bu ülke sizin! Durmak Yok, Yola De-
vam! Durmak Yok, Hizmete Devam! Sen 
Türkiye’sin, Büyük Düşün! Sen Rize’sin, 
Büyük Düşün! İşimiz Hizmet, Gücümüz 
Millet! Herşey Türkiye İçin! Sağ olun, var 
olun, Allah’a emanet olun.
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Sevgili Artvinliler, sevgili vatandaşlarım, 
değerli kardeşlerim… Sizleri en kalbi duy-
gularla selamlıyorum. Artvin’in; Kaçkar 
kadar, Karçal kadar, Kafkasör kadar yüce, 
yiğit, mert insanlarını selamlıyorum. 
Artvin’in, Çoruh Nehri kadar coşkun in-
sanlarını selamlıyorum. Karadeniz kadar 

engin yüreğinizi, sevdanızı, coşkunuzu 
selamlıyorum. Buradan, tüm Artvin’i, 
Ardanuç’u, Arhavi’yi, Borçka’yı, Hopa’yı, 
Murgul’u, Şavşat’ı, Yusufeli’ni, oralarda 
yaşayan kardeşlerimi selamlıyorum. Ser-
hat şehrimiz Artvin’le gurur duyuyorum. 
Yaylaları, akarsuları, ormanları, gölleriyle 

AK Parti İl Mitingi

Artvin | 5 Mart 2009



323

Yeni Türkiye Vizyonu | Durmak Yok, Yola Devam-1

Türkiye’nin bu kültür şehriyle, turizm şeh-
riyle gurur duyuyorum. AK Parti’ye olan 
teveccühünüzden, sevdanızdan, muhabbe-
tinizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. 

Bizim siyasetimizde “uzak” diye bir kav-
ram yok. Bizim siyasetimizde “ulaşılamaz” 
diye bir kavram yok. Biz ücra sıfatını hiç-
bir şehrimize, hiçbir ilçemize asla yakış-
tırmıyoruz. Yıllar boyunca, Artvin uzak, 
dediler, Artvin ulaşılamaz, dediler, Artvin 
ücra bir köşede, dediler ve buraya hizmet 
getirmediler. Artvin bize artık çok yakın, 
Artvin gönlümüze yakın, zihnimize yakın, 
yüreğimize yakın. Artvin artık Ankara’ya 
çok yakın. Artık İstanbul’a nasıl hizmet 
gidiyorsa, aynı şekilde Artvin’e de hizmet 
getiriyoruz. İzmir’e nasıl yatırım yapıyor-
sak, Artvin’e de aynı şekilde yatırımlar ya-
pıyoruz. 81 vilayetimizin hiç birini kendi 
kaderine terk etmedik, terk etmiyoruz. 

AK Parti’nin hizmet anlayışında asla 
ayrımcılık yoktur. AK Parti’nin hizmet 
anlayışında, “bu şehir bize oy verdi, bu 
ilçe bize oy vermedi” gibi bir kayırmacılık 
asla yoktur. AK Parti’nin hizmet anlayı-
şında, önemli-önemsiz yoktur. Dikkat 
edin, İstanbul’un 149 yıllık hayalini, 
MARMARAY’ı ne kadar önemsiyorsak, 
Camili’nin yolunu da o kadar önemsi-
yoruz. Karadeniz Sahil Yolu’nu ne kadar 
önemsiyorsak, o yolu nasıl bitirdiysek, 
Artvin-Hopa yolunu da o kadar önemsiyo-
ruz. Ankara – İstanbul hızlı tren yolunu ne 
kadar önemsiyorsak, Beyazsu Yaylası’nın, 
Olgunlar Yaylası’nın yollarını da o kadar 
önemsiyoruz. Çünkü sizler bize bir ema-
net yüklediniz. 3 Kasım’da, 28 Mart’ta, 22 

Temmuz’da yetkiyi bize verdiniz, sorumlu-
luğu bize verdiniz. Biz de dedik ki, ‘Bize oy 
versin ya da vermesin, biz tüm Türkiye’nin 
iktidarıyız, tüm Türkiye’nin hükümetiyiz’ 
dedik. ‘Bize oy versin ya da vermesin, 81 
vilayetimize, 780 bin kilometrekareye, 71 
buçuk milyon vatandaşımıza hizmet gö-
türeceğiz’ dedik. Allah’a hamdolsun, sözü-
müzü tuttuk, tutuyoruz. Emanetinizi yere 
düşürmedik. Bize verdiğiniz yetkiye, bize 
verdiğiniz mesuliyete, demokrasiye, millet 
iradesine gölge düşürmedik. Önümüze çı-
kartılan tüm engellere rağmen hizmetten 
asla taviz vermedik. 

6.5 yıldır önümüze engeller çıkarıyorlar. 
6.5 yıldır AK Parti’nin hizmet siyasetini, 
millet siyasetini, insan odaklı siyasetini 
engellemeye çalışıyorlar. İşte şimdi de gö-
rüyorsunuz, aylardır çamur atarak, iftira 
atarak, yalanla, karalamayla partimizin 
üzerine geliyorlar. Her türlü yöntemi de-
nediler, denemeye devam ediyorlar. Millet 
iradesini hiçe saydılar. Milletin tercihini 
aşağıladılar, horladılar. Demokrasiyi hiçe 
saydılar. Cumhurbaşkanı seçmemizi en-
gellemeye çalıştılar. Yasa çıkarmamızı en-
gellemeye çalıştılar. Avrupa Birliği reform-
larını engellemeye çalıştılar. Türkiye’nin 
güçlü, saygın, itibarlı bir ülke olmasını 
engellemeye çalıştılar. Mafyayla, çetelerle, 
hukuk dışı odaklarla mücadele ediyoruz, 
bunu da engellemeye çalışıyorlar. Her pro-
jemizin, her hizmetimizin, her adımımızın 
önüne bir engel çıkardılar. Bunların hiçbi-
rinde başarı sağlayamadılar. Bu girişimle-
rinin hiçbirinde milletimizden yüz bula-
madılar. Bütün bu girişimlerinde başarısız 
oldular. Şimdi dikkat edin; çamur atarak, 
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iftira atarak, yalan söyleyerek, karalayarak 
AK Parti’yi engelleyeceklerini sanıyorlar. 

Her gün yeni bir iddia ile ortaya çıkı-
yorlar, bırakın yatsıyı, akşam olmadan 
iddialarının altında kalıyorlar. Bunların 
şıracılarına bakın, bozacılarını zaten gö-
rürsünüz. Bunların şıracıları, yandaş med-
yaları. Medyadan güç alarak siyaset ya-
pılmaz. Medyanın kılavuzluğu ile siyaset 
yapılmaz. Gelin milletin karşısına çıkın, 
gelin Artvin’in karşısına çıkın. CHP bir 
yandan, MHP bir yandan, bunların yan-
daş medyası bir yandan, benim üslubumu 
eleştiriyorlar.

Sayın Baykal dün Yalova’da konuşmuş. 
Sözlerini burada tekrar etmeye benim 
edebim müsaade etmiyor. Bir ülkenin baş-
bakanına bunlar söylenir mi? Siyasetin se-
viyesi bu kadar düşürülür mü? Siyaset bu 
kadar yerlerde süründürülür mü? Ondan 
sonra çıkmış, beni televizyonda tartışmaya 
davet ediyor. Ben bu üslupla tartışmam. 
Benim terbiyem bu üslupla tartışmaya 
müsaade etmez. Bak, Artvinlilerin güzel 
bir sözü var: “Arli arindan korhar, arsuz da 
sanar ki, benden korhir.” Nadan ile sohbet 
zordur bilene, çünkü nadan ne gelirse söy-
ler diline.  Ben neyi tartışacağım seninle? 
Bu üslupla ben seninle neyi konuşacağım? 

Dikkat edin; kadın hakları dediler, kadın 
erkek eşitliği dediler, kadına yönelik şid-
dete hayır dediler. İstanbul’da yaptıklarını 
gördünüz. Vardıkları son nokta, orada bir 
hanımefendiyi kameralar önünde tartak-
lamak oldu. Bu mu sizin sosyal demokrat-
lığınız? Bu mu sizin halkçılığınız? Bu mu 

sizin kadına verdiğiniz önem? Batman’da 
AK Partili kadınlara el uzatanlardan sizin 
farkınız ne? Sizin Türkiye vizyonunuz, 
Türkiye ufkunuz bu mu? Hasbel kader, far-
zı muhal iktidara gelseniz, yapacağınız bu 
mu? İşte bunun için milletimden teveccüh 
görmüyorlar. İşte bunun için her seçimde 
oy kaybediyorlar. Samimiyet yok, tutarlılık 
yok, doğruluk, dürüstlük yok!

Haftalardır söylüyorum, borç rakamlarını 
yanlış ifade ediyor diyorum, yanlış rakam-
larla milleti aldatmaya çalışıyor diyorum. 
Hala aynı yanlış rakamlarla milleti aldat-
maya çalışıyor. Türkiye’nin borcu 500 mil-
yar dolara çıktı diyor. El İnsaf! Başka bir 
şey demiyorum, el insaf! Sayın Bahçeli’de 
dün Yozgat’ta bizim ekonomideki başarıla-
rımızı sahipleniyor. Bizim ekonomik başa-
rılarımız 57. Hükümet’in eseriymiş. Benim 
milletim, 57. Hükümet’ten nasıl bir eser 
devraldığımızı, nasıl bir tablo devraldığı-
mızı, nasıl bir manzara devraldığımızı çok 
iyi hatırlar. Benim milletim, kapanan fab-
rikaları, indirilen kepenkleri, sokağa atı-
lan işçileri hatırlar. Türkiye’nin itibarının 
nerelerde gezindiğini benim milletim çok 
iyi hatırlar. Benim Artvinli kardeşlerim 
inşallah 29 Mart’ta bir kez daha bunlara 
gereken dersi verecek. Benim Artvinli kar-
deşim 29 Mart’ta Artvin’i de bu zihniyet-
ten kurtaracak. Benim Artvinli kardeşim, 
Artvin merkezde de, ilçelerde de AK Parti 
diyecek, AK Belediyecilik diyecek. 

Biz milletimizin diliyle konuşuyoruz, mil-
letimizin gönlünden geçeni söylüyoruz. 
Biz Artvin’in diliyle konuşuyoruz: Ne diyor 
Artvin türküsü?
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Arhavi’den başlarız

Hopa dağın aşarız

Borçka Çoruh boyunca

Artvin’e ulaşırız

Biz Artvinliyiz; özümüz sevgi, sözümüz 
sevgi. Biz AK Partiliyiz; özümüz sevgi, 
sözümüz sevgi. Biz AK Partiliyiz; ‘İşimiz 
Hizmet Gücümüz Millet’. Hopa Dağı’nı da 
aşıyoruz, Çoruh’u da geçiyoruz. ‘Durmak 
Yok, Yola Devam’ diyoruz. ‘Durmak Yok, 
Hizmete Devam’ diyoruz. 

Sevgili Artvinliler, değerli kardeşlerim…

Şimdi yeni bir tartışma başlatmanın 
gayreti içindeler. 22 Temmuz öncesinde 
yaptıkları gibi, demokrasiyi, milli iradeyi, 
seçimleri, milletin özgür tercihlerini bir 
kez daha tartışma konusu yapmak istiyor-
lar. AK Parti’nin daha da güçlenmesinden 
rahatsız oluyorlar. AK Parti’nin milletin 
sevgisine çok daha fazla mazhar olmasın-
dan rahatsız oluyorlar. AK Parti’nin hiz-
metlerinden, AK Parti’nin Türkiye’yi bü-
yütmesinden, güçlendirmesinden rahatsız 
oluyorlar. Bir kez daha sanal tehditlerle, 
gerçek dışı senaryolarla milletimizi kor-
kutma denemeleri yapıyorlar. Paranoya-
larını bir kez daha sergilemeye başladılar. 

Bakın buradan bir kez daha söylüyorum: 
6.5 yıldır tekrar tekrar söylediğimi bu-
radan bir kez daha hatırlatıyorum: AK 
Parti, demokrasinin teminatıdır. AK Parti 
milli iradenin teminatıdır. 6.5 yıldır şı-
marmadık, bundan sonra da şımarmak 
yok, rehavet yok. Hedefimiz belli, gayemiz 

belli, planlarımız projelerimiz belli. Bizim 
hedefimiz Türkiye’yi büyütmek. Bizim 
gayemiz, Türkiye’yi muasır medeniyet-
ler seviyesine çıkarmak. Bizim planımız, 
projemiz, tek tek şehirlerimizi yaşanabilir 
yerler haline getirmek. Bu milletin arzusu 
neyse, bizim arzumuz da odur. 71 buçuk 
milyonun ortak beklentisi neyse, bizim 
beklentimiz odur. 

AK Parti iktidarı, sadece kendisine oy ve-
renlerin değil, oy vermeyenlerin de iktida-
rıdır. AK Parti bu ülkede huzurun, barışın, 
kardeşliğin, ortak yaşama kültürünün 
teminatıdır. 6.5 yıldır ortaya koyduğumuz 
hizmetler, eserler, politikalar da bunun en 
somut göstergesidir. Biz, Yunus Emre’nin 
dediği gibi, “gönüller yapmaya geldik.” Bi-
zim kavgayla, gerilim siyasetiyle, çatışma 
siyasetiyle işimiz yok. Ancak, haklı oldu-
ğumuz yerde de, gerekeni söyleriz. Sert 
söyleriz, yumuşak söyleriz ama gerekeni 
söyleriz. Yurtiçinde, yurtdışında, haksızlı-
ğa tahammülümüz yok. Bizim zalimle zul-
me tahammülümüz yok. İftiraya, yalana 
tahammülümüz yok. “Yumuşak başlıyız 
amma, uysal koyun değiliz.”

Seçim kampanyamızı başlatırken, yap-
tıklarımızı anlatacağız, eserlerimizi, hiz-
metlerimizi anlatacağız, projelerimizle, 
planlarımızla konuşacağız, dedik. Bizi bu 
üsluptan uzaklaştırmaya çalışsalar da, 
biz eserlerimizle konuşmaya devam ede-
ceğiz. Bakınız, şu 6.5 yıl içinde Artvin’e 
çok önemli eserler kazandırdık. Artvin’i 
turizm noktasında Türkiye’nin ve dünya-
nın en önemli merkezlerinden biri haline 
getirmek için çaba harcıyoruz. 
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Tanıtım noktasında valiliğin önemli çalış-
maları oldu. Ayrıca valiliğimiz Atabarı Ka-
yak Tesisi’ni tamamladı ve kış turizminin 
hizmetine açtı. Bu bölge inşallah bu sene 
turizm bölgesi ilan edilecek. Ardından da 
uluslararası boyut kazanarak Artvin için 
önemli bir merkez olacak. Yusufeli, Kaçkar, 
Şavşat, Camili, Hopa her yıl Türkiye’den, 
Gürcistan’dan, tüm dünyadan giderek 
artan sayıda turist çekmeye başladı. Yol ça-
lışmalarını tamamladığımızda bu bölgeye 
ulaşım iyice kolaylaşacak ve Artvin dünya 
çapında bir turizm merkezi haline gelecek. 

Benim bu noktada Artvinlilere, Artvin kö-
kenli işadamlarına, yöneticilere bir çağrım 
var. Artvin ,yatırım bekliyor. Artvin turizm 
yatırımlarını bekliyor, diğer alanlarda 
yatırım bekliyor. Artvin kökenli çok başa-
rılı işadamlarımız var, bu arkadaşlarımızı 
acilen Artvin’e yatırıma davet ediyorum. 
Alt yapı konusunda, ulaşım konusunda 
biz üzerimize düşeni yaptık, yapmaya da 
devam ediyoruz. İşadamlarımız da, otel 
yapımı, pansiyon yapımı, turistik tesis ya-
pımı konusunda Artvin’e vefa borçlarını 
yerine getirsinler istiyorum. 

Aynı durum üniversitemiz için de geçerli. 
Siz Artvin’e bir üniversite istediniz, biz 
de Çoruh Üniversitesi’ni kurduk. Şu anda 
üniversitemiz bünyesinde 3 fakülte, 1 
enstitü ve 4 meslek yüksekokulu bulunu-
yor. Ancak, Çoruh Üniversitesi çok daha 
büyük bir vizyonla hareket edip, Kafkasya 
Bölgesinin, Kafkasya Dillerinin bilim mer-
kezi olabilir; turizm noktasında, botanik 
noktasında, çevre, enerji noktasında bilim 
merkezine dönüşebilir. Sayın Valimiz de, 

rektörümüz de bu vizyona sahip. Ancak 
Artvinlilerin, Artvinli işadamlarının da 
bu vizyona sahip çıkmalarını, teşvik edici 
olmalarını hassaten rica ediyorum. 

Artvin, Türkiye’de okur-yazar oranının 
en yüksek olduğu ilimiz; bununla büyük 
gurur duyuyoruz. Artvin’de 6.5 yılda 227 
dersliğin yapımını tamamladık. Şu anda 
Artvin’de derslik başına 17 öğrenci dü-
şüyor. 2003 yılına kadar okullarımızda 
yok denecek kadar az sayıda bilgisayar 
var iken 6.5 yılda okullarımıza 2 bin 363 
adet bilgisayar gönderdik. Bu dönemde 
Artvin’e bir fen lisesi kazandırdık. Üniver-
site öğrencilerimizin 2002’de 45 TL olan 
burslarını 180 TL’ye çıkardık. Yükseköğ-
retimde yurt kapasitesi 400 bin 500 kişilik 
öğrenci yurdumuzun ihalesini bu ay yapı-
yoruz. 1 yıl içerisinde yurdumuzu tamam-
lamayı planlıyoruz. 29 bin öğrencimize 
367 bin ücretsiz ders kitabı dağıttık. Şartlı 
nakit transferi kapsamında ilköğretimdeki 
erkek öğrencilerimiz için aylık 20 TL, kız 
öğrencilerimiz için 25 TL; ortaöğretimde-
ki erkek öğrencilerimiz için aylık 35, kız 
öğrencilerimiz için de 45 TL’yi annelere 
teslim ediyoruz. Artvin’de şartlı nakit 
transferinden 1700 öğrencimize 1 milyon 
TL’lik yardım yaptık. 

37.5 milyon SSK’lı vatandaşımız, ülke gene-
linde sadece 150 hastaneden ve 350 ecza-
neden hizmet alabiliyordu. Bu gayri insani 
duruma son verdik. Bugün her Türk va-
tandaşı 1300 hastaneden hizmet alıyor ve 
mahallesindeki eczaneden de ilacını temin 
edebiliyor. Artvin’de hükümetlerimiz dö-
neminde sağlık hizmetleri için 37.4 milyon 



327

Yeni Türkiye Vizyonu | Durmak Yok, Yola Devam-1

TL harcama yaptık. Yapımına 1997’de baş-
lanan 156 yataklı Artvin Devlet Hastanesi 
ek binasını ve 1995’te başlanan 50 yataklı 
Ardanuç Devlet Hastanesini tamamladık, 
hizmete açtık. Yusufeli Devlet Hastanesi ek 
binasının yapımına biz başladık, tamamla-
dık, hizmete açtık. Biri eğitim tipi olmak 
üzere 3 tane sağlık ocağını tamamladık. 
Artvin’de devlet hastanelerimizde 20 uz-
man hekim muayene odası vardı, biz bunu 
60’a çıkardık. 2002’de sadece 1 ambulansı-
mız vardı, bugün ise 10 ambulansımız var. 
Diyaliz cihaz sayısı 10 iken bugün 38 adet 
diyaliz cihazımız var. Diyaliz hastalarımız 
haftada 3 gün bu cihazlarda tedavi görü-
yorlar, onların bu sıkıntılarını biraz olsun 
hafifletmek için özel araçla köylerinden 
alıyor, tedavilerini yapıyor ve onları tekrar 
evlerine bırakıyoruz.

 Artvin ve Hopa adalet saraylarını tamam-
ladık. Emniyet müdürlüğü hizmet binasını 
tamamladık. TOKİ aracılığıyla Artvin ve 
ilçelerinde bugüne kadar 287 konut uygu-
laması başlattık. 1650 konutla ilgili proje 
ve ihale çalışmalarımız da ayrıca devam 
ediyor. Bütün projelerimizi tamamladığı-
mızda Artvin’de toplam 1937 konut yap-
mış olacağız. Yusufeli ilçesinin yeni yerle-
şim yeri çalışmaları devam ediyor, TOKİ 
aracılığıyla burada çağdaş, kaliteli, sağlıklı 
konutlar inşa edecek ve Türkiye’nin en 
modern ilçelerinden birini kuracağız. 

Samsun’dan Hopa’ya uzanan Karadeniz 
sahil yolunu tamamladık. Bugün Sarp Sı-
nır Kapısı’nın açılışını yaptık ve bu sınır 
kapımızı modern bir çehreye kavuştur-
duk. Artvin’e 10 kilometre bölünmüş yol 

yaptık. Batum Havaalanı’nı ortak kulla-
nıma açarak, Artvinlileri hava ulaşımıyla 
tanıştırdık. 

Artvin’de tarımı, çiftçilerimizi ihmal etme-
dik. 2003–2008 döneminde Artvin’e 109 
milyon TL tarımsal destek verdik. 2002’de 
8 milyon TL olan tarımsal destek mikta-
rını 2008’de yaklaşık 3 kat artırarak 23.6 
milyon TL’ye çıkardık. Çiftçilerimize 5.5 
milyon TL mazot desteği, 2.3 milyon TL 
kimyevi gübre desteği sağladık. 2003 yılın-
dan bu yana Artvin’de çiftçilerimize top-
lam 33.3 milyon TL prim desteği verdik. 
2002’de hiç prim ödemesi almayan çiftçi 
kardeşlerimize 2008’de 10 milyon TL yaş 
çay desteği verdik. 2002’de sadece 33 bin 
TL olan hayvancılık desteklerini 60 kat ar-
tırdık, 2 milyon TL’ye çıkardık. 2003–2008 
döneminde Artvin’e 5 milyon TL hayvan-
cılık desteği verdik. 2002 yılında Artvinli 
çiftçi kardeşlerimiz sadece 29 bin TL yem 
bitkileri desteği aldılar, 2008’de ise 31 kat 
artışla 905 bin TL destek aldılar. 10 kırsal 
kalkınma yatırım projemize de yaklaşık 3 
milyon TL hibe desteği sağladık.

 Artvin’deki KÖYDES çalışmaları için 87 
milyon TL harcama yaptık. Bu çalışmalar-
da, 36 kilometre asfalt, 172 kilometre be-
ton, 751 kilometre stabilize, 90 kilometre 
tesviye, 143 kilometre ham yol yaptık. 763 
tane suyu yetersiz ünitemizin içme suyu 
sıkıntısına son verdik. 2002 yılında 11 
bin kişi sigortalı olarak çalışmışken, 2008 
yılında 18 bin kişi sigortalı olarak çalış-
maktadır. Böylece hükümetimiz dönemin-
de yüzde 64 oranında iyileşme sağladık. 
Muratlı Barajı ve hidroelektrik santralini 
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tamamladık. Baraj inşası sırasında Borçka 
– Muratlı yolunu iyileştirdik. Yine Borçka 
Barajı ve hidroelektrik santralinin yapı-
mını tamamladık. Baraj inşası sırasında 
28 kilometre Borçka – Artvin devlet yolu, 
7 kilometre Borçka – Murgul il yolu ile 17 
kilometre uzunluğunda 5 köy yolunun 
yapımını da ayrıca tamamladık. 15 taşkın 
koruma tesisini hizmete aldık, 12 tane-
sinin inşaatına devam ediyoruz. Artvin’e 
katı atık depolama tesisi projeleri bitim 
aşamasına geldi. Dünya Bankası kredile-
riyle inşallah bu tesisleri de çok yakında 
Artvin’e kazandırıyoruz. 

Sevgili Artvinliler, değerli kardeşlerim…

Artvin’e yaptıklarımız, Artvin için ürettik-
lerimiz saymakla bitmez. Çok daha fazla-
sını yapacak, Artvin’in on yıllar boyunca 
ihmal edilmiş meselelerini inşallah çöze-
ceğiz. Şimdi Artvin çok önemli bir dönüm 
noktasında. Artvin, yerel hizmetlerle, AK 
Belediyecilikle tanışmaya hazırlanıyor. 
Artvin belediye hizmetlerinde de yıllardır 
kavuşamadığı eserlere inşallah 30 Mart sa-
bahından itibaren tanışmaya başlayacak. 
Çok deneyimli, tecrübeli, özellikle yerel 
yönetim noktasında birikim sahibi bir 
kardeşimiz, makine Mühendisi; Köy Hiz-
metleri Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi Genel 
Sekreterliği yapmış bir kardeşimiz, Orhan 
Yazıcı, Artvin’e AK Hizmetleri taşıyacak.

 Biz sizin emanetinize nasıl sadakatle 
bağlı kaldıysak, sizin emanetinizi nasıl 
yücelttiysek, inanıyorum ki, sizler de size 
emanet ettiğimiz adaylarımızın tümüne 
sahip çıkacaksınız. Hem İl Belediye Başka-

nı adayımıza, hem de ilçe belediye başkan 
adaylarımıza, İl Genel Meclisi, Belediye 
Meclisi adaylarımıza eminim ki sahip çıka-
caksınız. Gelin, bu medeniyet yolculuğuna 
kaldığımız yerden devam edelim. Gelin, 
Türkiye’yi dünyanın zirvelerine taşıyalım. 
Gelin, 29 Mart’ta mührü AK Parti’ye basın, 
bu ülkenin mutlu ve müreffeh geleceğini 
hep birlikte inşa edelim. 

Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek 
Devlet anlayışıyla yolumuza devam ede-
ceğiz. Gün, birlik ve beraberlik günüdür. 
Son söz sizin, karar sizin, bu ülke sizin! 
Durmak Yok, Yola Devam! Durmak Yok, 
Hizmete Devam! Sen Türkiye’sin, Büyük 
Düşün! Sen Artvin’sin, Büyük Düşün! 
İşimiz Hizmet, Gücümüz Millet! Herşey 
Türkiye İçin! Sağ olun, var olun, Allah’a 
emanet olun.



329

Yeni Türkiye Vizyonu | Durmak Yok, Yola Devam-1

Sevgili Antalyalılar, değerli kardeşlerim, 
sevgili vatandaşlarım… Sizleri kucak dolu-
su sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlı-
yorum. Buradan, bu coşkulu meydandan 
Akseki’ye, Aksu’ya, Alanya’ya, Demre’ye, 
Döşemealtı ’na ,  Elmalı ’ya ,  Finike’ye, 
Gazipaşa’ya, Gündoğmuş’a, İbradı’ya, 

Kaş’a, Kemer’e, Kepez’e, Konyaaltı’na, 
Korkuteli’ne, Kumluca’ya, Manavgat’a, 
Muratpaşa’ya, Serik’e selamlarımı, sevgile-
rimi yolluyorum. Güneşin şehri Antalya’yı 
selamlıyorum… Sıcak insanların şehri 
Antalya’yı selamlıyorum… Türkiye’nin 
vizyon şehri, Türkiye’nin vitrin şehri, 

AK Parti İl Mitingi

Antalya | 8 Mart 2009
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Türkiye’nin marka şehri Antalya’yı selam-
lıyorum… Sevginize, coşkunuza, aşkınıza, 
heyecanınıza, ahde vefanıza teşekkür edi-
yorum… Bugün, Antalya’da bir de pozitif 
ayrımcılık yapıyorum… Bugün Antalyalı 
hanım kardeşlerimizi hassaten selamlı-
yorum. Bugün tüm Türkiye’deki hanım 
kardeşlerimizi özellikle selamlıyorum. 
Çünkü bugün 8 Mart… Bugün Dünya 
Kadınlar Günü. Buradan, Akdeniz’in bu 
sıcak şehrinden, “Yürekleri Akdeniz gibi 
geniş, soluğu Afrika gibi sıcak” ülkemin, 
vefakar, cefakar, kadınlarını, annelerimizi, 
ev hanımlarını, çalışan kadınları şükranla, 
minnetle selamlıyorum.

AK Parti, bu milletin partisidir. AK Parti, 
samimiyetin, dürüstlüğün, tutarlılığın 
partisidir. AK Parti, benim hanım kar-
deşlerimin partisidir. Neler söylediler 
hakkımızda, neler yazdılar, neler çizdiler, 
ne yorumlar yaptılar. Zihinlerindeki ka-
ranlık senaryoları, karanlık tabloları hep 
AK Parti’ye mal ettiler. İşte, 7.5 yıl sonra, 
kurulduğumuz günden 7.5 yıl sonra, kadın 
hakları konusunda, kimin samimi, kimin 
samimiyetsiz olduğu, kimin tutarlı, kimin 
tutarsız olduğu ortaya çıktı.

6.5 yıllık iktidarımızda hanım kardeşleri-
miz için yaptıklarımız saymakla bitmez… 
Anayasa’nın 10. ve 90. maddelerini değiş-
tirdik, kadın erkek eşitliğini güçlendirdik. 
Yeni İş Kanunu’nu çıkardık, işyerlerinde 
cinsiyet ayrımcılığını kaldırdık. Türk Ceza 
Kanunu’nu değiştirdik, kadına yönelik 
şiddetin cezasını artırdık. Belediyeler 
Kanunu’nu değiştirdik, kadın ve çocuklar 
için sığınma evleri açtık. “Haydi Kızlar 

Okula” dedik, “Ana-Kız Okuldayız” dedik, 
kızlarımızı eğitime teşvik ettik, 350 bine 
yakın kız çocuğumuzu okulla buluştur-
duk. Kadın girişimciliğini teşvik ettik. Can-
suyu kredisi dedik, Esnaf sanatkara düşük 
faizli kredi vereceğiz dedik, kadınlarımıza 
burada da pozitif ayrımcılık yaptık, onlara 
öncelik tanıdık. Kadınlarımız çalışsın, de-
dik, 5 yıl boyunca SSK işveren primlerini 
biz ödeyeceğiz, dedik, ödemeye de başla-
dık. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde “Ka-
dın Erkek Fırsat Eşitliği” Komisyonu’nu 
kurduk. 

Bitti mi? Bitmedi… Kız çocuklarımız yeter 
ki okusun, ilköğretimde 25; ortaöğretimde 
45 TL aylık destek bizden. Özürlü kardeş-
lerimiz yeter ki eğitim görsün, annelerine 
her türlü teşvik bizden… Gelelim siyasete: 
İl Genel Meclislerinde 158 aday adayımız 
kadın (Yüzde 5) Belediye Meclis Üyeleri 
arasında 1510 aday adayımız kadın ( yüz-
de 5) İşte AK Parti farkı budur… AK Parti 
yoksullar üzerinden değil, yoksullar için 
siyaset yapar… AK Parti özürlüler üzerin-
den değil, özürlüler için siyaset yapar… Ve 
AK Parti, kadınlar üzerinden değil, kadın-
lar için, kadınlarla birlikte siyaset yapar. 

Şimdi dikkat edin, bugün meydanlara çı-
kacaklar, bugün bildiriler yayınlayacaklar, 
bugün açıklamalar yapacaklar… Kadın 
hakları diyecekler, kadına yönelik şiddet 
diyecekler, Kadın-erkek eşitliği diyecek-
ler… Bunu ne yüzle diyecekler, hangi yüzle 
diyecekler? Kadın haklarını nasıl savun-
duklarını, İstanbul’da çarşaflı bir hanıme-
fendiye neler yaptıklarını gördük. Kadına 
yönelik şiddetten ne anladıklarını gördük. 
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Kadın erkek eşitliğinden ne anladıklarını 
orada gördük. Sadece o değil… Batman’da 
da bizim AK Partili hanım kardeşlerimize 
şiddet uyguladılar. Bir kişi çıkıp da bunu 
kınamadı. Bir kişi çıkıp da kadınlara şidde-
ti lanetlemedi. Bu linç girişimlerine karşı 
sessiz, duyarsız kaldılar… Benim hanım 
kardeşlerim, 29 Mart’ta bu tutarsızlığın, 
bu samimiyetsizliğin cevabını inşallah ve-
recek. Benim Antalyalı Hanım kardeşim, 
bu çifte standardın cevabını inşallah san-
dıkta verecek. 

Değerli kardeşlerim, sevgili Antalyalılar…

Bu benim Başbakan olarak Antalya’ya, 
bakın buraya özellikle dikkatinizi çekiyo-
rum, tam 28. ziyaretim. 28 kez Antalya’ya 
geldim, her gelişimde, Büyükşehir Bele-
diyemizin, ilçe belediyelerimizin eserle-
rini, hizmetlerini açtım, Hükümet olarak 
Antalya’ya kazandırdığımız projelerin 
açılışını yaptım. Çünkü Antalya bizim 
aşkımız… Antalya bizim sevdamız… An-
talya bizim gözbebeğimiz… Antalya, AK 
Parti’nin, AK Belediyeciliğin, Ak kadronun 
gurur kaynağı. 

Bir şehri, adeta sıfırdan devraldık, 5 sene 
gibi kısa bir sürede bir dünya kendi haline 
getirdik. Bugün Türkiye denildiğinde artık 
sadece İstanbul gelmiyor akla, Antalya 
da geliyor. Bugün dünyada turizm denil-
diğinde Antalya geliyor akla. Antalya’nın 
adı, artık Paris’le, Londra’yla, Miami’yle, 
Dubai ’yle,  Barcelona’yla ve tabii  ki 
İstanbul’la birlikte anılıyor. 5 yıl önce, 28 
Mart seçimlerinin hemen öncesinde, “Be-
lediyecilik aşk işidir, sevda işidir, ben bu 

aşkı, bu sevdayı, bu ışığı Menderes Türel 
kardeşimin gözlerinde görüyorum” dedim. 
Sağolsun, bizi mahcup etmedi. Antalya’ya 
mahcup olmadık, Antalya’yı mahcup et-
medik. 

1999-2004 yılları arasında CHP’li Beledi-
yenin Antalya’ya yaptığı toplam yatırım 
tutarı 100 milyon TL idi. Dikkat ediniz, bi-
zim dönemimizde, 5 yılda, Antalya’ya tam 
1 milyar TL yatırım yaptık. Raylı sistem 
dedik… Bu noktada Antalya’da bir dünya 
rekoruna imza atmaya hazırlanıyoruz. 
11.1 kilometre toplam güzergâh uzunluğu 
olan raylı sistem proje inşaatına 8 Tem-
muz 2007 tarihinde başladık. 2009 yılı 
içerisinde hizmete açmayı hedeflediğimiz 
raylı sistemle, 1.5 yılda 11 kilometre uzun-
lukta hat döşeyerek bir dünya rekorunu 
kırıyoruz. Katlı kavşaklara ve üst geçitlere 
geliyoruz…

28 Mart 2004’ten bugüne 11 adet katlı 
ve köprülü kavşak yapımı tamamlandı. 
Yayalarımız için bu kavşakların başlangıç 
ve ara noktalarına 11 adet yürüyen mer-
divenli, engelli asansörlü yaya üst geçidi 
yaptık. Antalyamızın göz bebeği olan Ka-
leiçi ve Cumhuriyet Meydanı’nda kentsel 
dönüşüm projesini başlattık. 

Bakın, kanalizasyon şebekesi bir şehrin 
altyapı noktasında bel kemiğidir. Beledi-
yeciliğim döneminde de İstanbul’da bunu 
çok iyi gördük ve bu yöndeki eksiklikleri 
giderdik. Antalya’da da AK Parti dönemin-
de Antalya Belediyemiz Cumhuriyet tarihi 
boyunca Antalya’da sadece 300 kilometre-
si yapılan kanalizasyon hattına, çeşitli çap-
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larda 669 kilometre Atıksu Kanalizasyon 
Şebekesi ekledi. Yine biz gelinceye kadar 
sadece 5 kilometre yağmur suyu hattı var-
dı, bu hatta 77.4 kilometre ekledik. Bunlar 
yaptıklarımızın sadece bir kısmı. Bunlar 
Antalya’ya kazandırdıklarımızın sadece 
küçük bir kısmı. Cumhuriyet Meydanı, 
Kaleiçi, Sobacılar Çarşısı, Atatürk Parkı, 
Düden Parkı, Manavgat Suyu Projesi, spor 
tesisleri, sosyal yardımlar… Liste uzayıp 
gidiyor…

Bakın, biz yola çıkarken dedik ki; yaptıkla-
rımızı ve yapacaklarımızı anlatacağız. 81 
vilayetimize kazandırdığımız hizmetleri 
anlatacak, projelerimizden bahsedeceğiz, 
dedik. Çünkü bizim ufkumuz geniş, bizim 
vizyonumuz geniş. Biz Türkiye için de, 
Antalya için de, 81 vilayetimizin tama-
mı için de büyük düşünüyoruz. Biz, ‘Sen 
Türkiye’sin, Büyük Düşün; Sen Antalya’sın 
Büyük Düşün’ diyoruz. Biz, ‘İşimiz Hizmet, 
Gücümüz Millet’ diyoruz… 

Onların ne dediklerini takip ediyor mu-
sunuz? Onların üslubunu takip ediyor 
musunuz? Buradan, Antalya’dan soruyo-
rum; Bugüne kadar Türkiye için tek bir 
projelerini duydunuz mu? Bugüne kadar 
şehirlerimiz için tek bir projelerini işitti-
niz mi? Bugüne kadar Antalya için tek bir 
hedeflerini gördünüz mü? Lafla peynir ge-
misi yürümüyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin 
Başbakanı’na hakaret ederek bu ülke ileri-
ye gitmiyor. Etnik kökenleri, mezhepleri, 
dilleri, dinleri istismar ederek, işsizliği, 
ekonomik krizi istismar ederek Türkiye’ye 
hizmet getirilmiyor. Allah aşkına, çıkın 
eserlerinizi gösterin. Allah aşkına, çıkın, 

projelerinizi gösterin. Ya hakkı söyleyin, ya 
da lütfen susun…

B a k ı n ,  b i z  M A R M A R AY  d i y o r u z , 
Türkiye’nin 149 yıllık hayalini gerçek-
leştiriyoruz. Biz Hızlı Tren diyoruz, An-
kara-Eskişehir hattını bu hafta hizmete 
açıyoruz. Biz, İpek Demiryolu diyoruz. 
Biz, Bakü –Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı 
diyoruz. Biz, Nabucco Projesi diyoruz. 
Biz 54 üniversite, 132 bin 710 derslik, 
710 bin 600 bilgisayar diyoruz, 349 bin 
konut diyoruz, KÖYDES, BELDES diyo-
ruz… Biz Moğolistan’da Orhun Yazıtları 
diyoruz. Melbourne’de ticaret, diyoruz. 
Güney Afrika Cumhuriyeti’ne ihracat, 
diyoruz. Kazakistan’da yatırım diyoruz. 
Almanya’da vatandaşlarımız, diyoruz, 
Bulgaristan’da soydaşlarımız, diyoruz. Biz, 
Bosna diyoruz, Kosova diyoruz; Bağdat, 
kabil; Kerkük diyoruz; biz Gazze diyoruz…

Peki, onlar ne diyor? Türkiye’ye krizden 
başka ne kazandırdılar? Türkiye’ye yok-
sulluktan, yolsuzluktan, yasaklardan baş-
ka ne kazandırdılar? Allah aşkına, Türk 
siyasetine “maganda” kelimesinden başka 
ne kazandırdılar? Biz bu üslupla, bu tarz 
siyasetle ilgilenmiyoruz. Biz Türkiye’yi kal-
kındırmanın, Türkiye’nin 81 vilayetini gü-
zelleştirmenin, Türkiye’nin her bir şehrini 
bir Antalya yapmanın gayreti içindeyiz. 

Bakın, Antalya’ya yeni projelerle geliyoruz. 
Kruvaziyer Limanı projemizle Antalya’ya 
gelen turist katlanacak, esnaf bayram ede-
cek. Nehir Marinaları projemizle Antalya 
dünyanın yükselen değeri olacak. Boğaçay 
Projesiyle Antalya 21. Yüzyıl kentine dönü-
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şecek. Sarısu projesiyle Antalya nefes ala-
cak. Düden’de 2. etap tamamlanacak. Eski 
Çöplük Golf Alanı olacak. Antalya sadece 
Türkiye’nin değil, dünyanın golf merkezi 
olacak. 

H i p o d ro m ,  B a l ı kç ı  B a r ı n a ğ ı ,  H o b i 
Bahçeleri’yle Antalya’nın çehresi daha da 
değişecek. Antalya 30 bin kişilik bir stad-
yuma kavuşacak. Antalya 10 bin kişilik 
bir kongre merkezine kavuşacak. 10 tane 
daha yeni katlı kavşak inşa edilecek… Say-
makla bitmiyor. Tüm bu yatırımlar, tüm 
bu projeler, Antalya’ya turist olarak geri 
dönecek. Tüm bu projeler Antalya’ya istih-
dam olacak. Tüm bu projeler esnafa müş-
teri getirecek. Bu projeler Antalya’ya renk 
katacak, vizyonunu, ufkunu genişletecek. 
Antalya’ya yaptıklarımız, yapacaklarımı-
zın garantisi. 

Bakın; Antalya’da 6.5 yılda 4 bin 640 ders-
liğin yapımını tamamladık. 2003 yılına ka-
dar okullarımızda çok az sayıda bilgisayar 
var iken 6.5 yılda okullarımıza 8 bin 543 
adet bilgisayar gönderdik. Antalya’da Ak-
deniz Üniversitemizin bünyesinde 1 fakül-
te, 2 meslek yüksek okulu, 2 yüksek okul, 
1 devlet konservatuarı, 12 araştırma ve uy-
gulama merkezi ile Antalya TEKNOKENT’i 
hizmete açtık. Üniversite öğrencilerimizin 
2002’de 45 TL olan burslarını 180 TL’ye 
çıkardık. İlk ve orta öğretimdeki 1 milyon 
276 bin öğrencimize 13.4 milyon ücretsiz 
ders kitabı dağıttık. Önümüzdeki yıldan 
itibaren açık ilköğretim ve açık liseye de-
vam eden yaklaşık 900 bin öğrencimize de 
ders kitaplarını ücretsiz dağıtıyoruz. Şartlı 
nakit transferi kapsamında ilköğretimdeki 

erkek öğrencilerimiz için aylık 20 TL, kız 
öğrencilerimiz için 25 TL; ortaöğretimde-
ki erkek öğrencilerimiz için aylık 35, kız 
öğrencilerimiz için de 45 TL’yi annelere 
teslim ediyoruz. Antalya’da şartlı nakit 
transferinden 10 bin öğrencimize 6 mil-
yon TL’lik yardım yaptık. 

37.5 milyon SSK’lı vatandaşımız, ülke 
genelinde sadece 150 hastane ve 350 
eczaneden hizmet alabiliyordu. Bu gayri 
insani duruma son verdik. Bugün her Türk 
vatandaşı 1300 hastaneden hizmet alıyor 
ve mahallesindeki eczaneden ilacını temin 
edebiliyor. Antalya’da hükümetlerimiz dö-
neminde sağlık hizmetleri için 206.2 mil-
yon TL harcama yaptık. Antalya’da hava 
ambulansımız devreye girdi. Merkezi ida-
remiz ve hayırseverlerimiz el ele vererek 
birçok sağlık tesisini Antalya’ya kazandır-
dık. Bu hayırseverlerimizin hepsine ayrı 
ayrı teşekkür etmek istiyorum. 

Yapımına bizden önce başlanan 100 yatak-
lı Kumluca Devlet Hastanesi ile 100 yataklı 
Serik Devlet Hastanesi’ni biz tamamladık, 
hizmete açtık. 400 yataklı Antalya Merkez 
Devlet Hastanesi’ni, Alanya Devlet Has-
tanesi ek polikliniğini, Korkuteli Devlet 
Hastanesi ek polikliniğini ve Kemer Devlet 
Hastanesi polikliniğini dönemimizde ta-
mamladık, hizmete açtık. Ayrıca, 20 sağlık 
ocağını Antalya’ya kazandırdık. Finike, 
Korkuteli, Serik, Kaş, Kemer, Elmalı ve 
Gazipaşa devlet hastanelerimizin yapımla-
rına bu yıl ve önümüzdeki yıl içinde başlı-
yoruz. Antalya’da devlet hastanesi uzman 
hekim muayene odası sayısını 208’den 
483’e, sağlık ocağı muayene oda sayısını 
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170’ten 485’e çıkardık. 2002’de 18 ambu-
lansımız vardı, bugün ise 36 ambulansı-
mız var. Diyaliz cihaz sayısı 38 iken bugün 
110 adet diyaliz cihazımız var. 

Antalya ve Korkuteli adalet saraylarını 
tamamladık. Alanya ve Manavgat adalet 
saraylarını hizmete açtık. Demre ve Gazi-
paşa adalet saraylarının inşaatına devam 
ediyoruz. 120’si hareketli 264’ü sabit ol-
mak üzere toplam 384 kameradan oluşan 
Antalya Kent Güvenlik Sistemi’ne 11.5 
milyon TL harcadık, 2008 yılının şubat 
ayında hizmete açtık. 

TOKİ aracılığıyla Antalya ve ilçelerinde 
bugüne kadar 2 bin 68 konut uygulaması 
başlattık. 1340 konutu tamamlayarak sa-
hiplerine teslim ettik. 3 bin 534 konutla 
ilgili proje ve ihale çalışmalarımız da ay-
rıca devam ediyor. Bütün projelerimizi ta-
mamladığımızda Antalya’da toplam 5 bin 
602 konut yapmış olacağız. DPT planları-
na göre Antalya’ya 2012 yılında doğalgaz 
gelecekti. Bu tarih, Antalya için çok geç bir 
tarihti, konuyla ilgili bizzat talimat verdim, 
2005 yılının sonunda Antalya’ya doğalgaz 
arzı sağladık. Organize sanayi bölgemiz 
şimdi doğalgaz kullanıyor. 5 yıl içinde 500 
bin ev doğalgaz kullanmaya başlayacak. 
2002 yılına kadar Antalya’da sadece 199 
kilometre bölünmüş yol yapılmıştı, biz 
ise tam 160 kilometre daha bölünmüş yol 
yaptık. Antalya-Alanya yolu 1993 yılından 
beri kanayan bir yaraydı, bir türlü tamam-
lanamıyordu. Bu yolun en zor etaplarının 
da içinde bulunduğu 50 kilometrelik kıs-
mını tamamladık, hizmete açtık. Turizm 
bölgelerine ulaşım bakımından son derece 

önemli olan 60 kilometrelik Antalya-Ke-
mer-Tekirova yolunu kullanıma açtık. 21 
kilometrelik Finike-Demre yolunu da biti-
rip hizmete açtık. 

Antalya Havaalanı Dış Hatlar Terminali’ni 
çok kısa bir süre içinde bitirdik ve hizmete 
açtık. Bugün Antalya’nın 25 milyon kişi ka-
pasiteli bir dış hatlar terminali var. Havaa-
lanımızın 2002’de 10.3 milyon olan yolcu 
trafiği 2008’de 19 milyona yükselmiştir. 
Alanya ve Kaş yat limanlarını yap – işlet – 
devret modeliyle yapıyoruz. Gazipaşa yat 
limanıyla ilgili çalışmalarımız da sürüyor. 

Antalya’da tarımı, çiftçilerimizi ihmal et-
medik. 2003–2008 döneminde Antalya’ya 
236 milyon TL tarımsal destek verdik. 
2002’de 24.5 milyon TL olan tarımsal des-
tek miktarını yüzde 76 artırarak 2008’de 
43.3 milyon TL’ye çıkardık. Çiftçilerimize 
20 milyon TL mazot desteği, 9.4 milyon 
TL kimyevi gübre desteği sağladık. 2003 
yılından bu yana Antalya’da çiftçilerimize 
toplam 30 milyon TL prim desteği ver-
dik. 2002’de 1.8 milyon TL fark ödemesi 
alan Antalyalı çiftçilerimize 3 kat artışla 
2008’de 5.6 milyon TL fark ödemesi yap-
tık. 2002’de sadece 456 bin TL olan hay-
vancılık desteklerini 30 kat artırdık, 13.8 
milyon TL’ye çıkardık. 2003–2008 döne-
minde Antalya’ya 38.4 milyon TL hayvan-
cılık desteği verdik. 2002 yılında Antalyalı 
çiftçi kardeşlerimiz, sadece 167 bin TL 
yem bitkileri desteği aldılar, 2008’de ise 
19 kat artışla 3.2 milyon TL destek aldılar. 
2007 yılında kuraklık nedeniyle sıkıntı ya-
şayan yaklaşık 13 bin çiftçimize 1.6 milyon 
TL destekle nefes aldırdık. 
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Antalya’ya kazandırdıklarımız saymakla 
bitmiyor. Çok daha fazlasını yapacağız. 
Antalya’ya çok daha fazlasını kazandıraca-
ğız. Yeter ki sizin desteğiniz yanı başımız-
da olsun. Yeter ki hayır dualarınız bizimle 
olsun. İşte o zaman bize yorulmak yok. O 
zaman bize duraklamak yok. O zaman bize 
‘Durmak Yok, Yola Devam; Durmak Yok 
Hizmete Devam…’

Değerli kardeşlerim, sevgili Antalyalılar…

Ben, Menderes Türel kardeşimi bir kez 
daha size emanet ediyorum. Bu genç, 
dinamik, vizyoner, başarılı kardeşimizi 
Antalya’ya emanet ediyorum. Kendisinin 
Antalya’da rakibi olmadığına inanıyorum. 
Bir üniversiteyi dahi yönetemeyenler, 
Antalya’yı yönetemez. Eğitimde, bilimde, 
demokraside ufku olmayanlar, Antalya 
için de ufuk sahibi olamaz. Milli iradeyi, 
demokrasiyi, millet tercihini hiçe sayanlar, 
bu millete, bu Antalya’ya hizmet taşıya-
maz. Biz sizin emanetinize nasıl sadakatle 
bağlı kaldıysak, sizin emanetinizi nasıl 
yücelttiysek, inanıyorum ki, sizler de size 
emanet ettiğimiz adaylarımızın tümüne 
sahip çıkacaksınız. Hem Büyükşehir Bele-
diye Başkan adayımıza, hem de ilçe bele-
diye başkan adaylarımıza, İl Genel Meclisi, 
Belediye Meclisi adaylarımıza eminim ki 
sahip çıkacaksınız. 

Gelin, bu medeniyet yolculuğuna kal-
dığımız yerden devam edelim. Gelin, 
Türkiye’yi dünyanın zirvelerine taşıyalım. 
Gelin, 29 Mart’ta mührü AK Parti’ye basın, 
bu ülkenin mutlu ve müreffeh geleceğini 
hep birlikte inşa edelim. Tek Millet, Tek 

Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet anlayışıy-
la yolumuza devam edeceğiz. Gün birlik 
ve beraberlik günüdür. Son söz sizin, 
karar sizin, bu ülke sizin! Durmak Yok, 
Yola Devam. Durmak Yok, Hizmete De-
vam. Sen Türkiye’sin, Büyük Düşün! Sen 
Antalya’sın, Büyük Düşün! İşimiz Hizmet, 
Gücümüz Millet! Herşey Türkiye İçin! Bu 
vesileyle, tüm Antalyalı kardeşlerimin, 
ülkemin, milletimin, İslam aleminin mü-
barek Mevlid Kandili’ni tebrik ediyorum, 
hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sağ 
olun, var olun, Allah’a emanet olun.
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Sevgili Niğdeliler, değerli kardeşlerim… 
Sizleri en kalbi duygularımla selamlı-
yorum. Buradan, bu meydandan bütün 
Niğde’ye, Altunhisar’a, Bor’a, Çamardı’ya, 
Çiftlik’e ve Ulukışla’ya, oralarda yaşayan 
kardeşlerime sevgilerimi, saygılarımı ileti-
yorum. Bütün semtlerimizi, bütün mahal-

lelerimizi, bütün köylerimizi bu coşkulu 
kalabalık aracılığıyla selamlıyorum. 

Bugün 12 Mart. Bugün, ülkemiz için, 
milletimiz için, istiklalimiz için tarihi bir 
yıldönümü. 88 yıl önce bugün, merhum 
Mehmet Akif Ersoy’un kaleme aldığı şiir, 

AK Parti İl Mitingi

Niğde | 12 Mart 2009
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İstiklal Marşımız olarak kabul edildi. Ko-
nuşmamın hemen başında, Mehmet Akif 
Ersoy’u rahmetle ve şükranla anıyorum. 

Değerli kardeşlerim…

Niğde, bir kardeşlik şehri… Niğde bir hu-
zur şehri… Niğde, bir tarih şehri, kültür 
şehri… Niğde, Anadolu’nun medar-ı ifti-
harı olmuş bir şehir… Bu kadim şehri, bu 
zengin kültürü selamlıyorum. Kurulduğu 
günden itibaren AK Parti’ye verdiğiniz 
desteğe, sevginize, coşkunuza, heyecanını-
za, özellikle de hayır dualarınıza teşekkür 
ediyorum. 

Biz, irademizi sizden aldık. Biz, gücümüzü 
sizden aldık. Bizim rotamızı millet belirle-
di, siz belirlediniz. Bu ülkenin gerçek sa-
hibi millettir, dedik. Bu ülkede söz sahibi, 
karar sahibi millettir dedik. 3 Kasım’dan 
itibaren “yeter” dedik, “Yeter, Söz de Karar 
da Milletindir.” İşte görüyorsunuz… Ülke-
miz, hukuksuzluğun, çetelerin cirit attığı 
bir yer haline getirilmeye çalışılıyordu. Çe-
teler, mafya, karanlık suç örgütleri millete 
rağmen, milleti hiçe sayarak, milleti yok 
sayarak, demokrasiyi, millet egemenliğini 
çiğneyerek karanlık işler yürütüyordu. 
Tüm bu karanlık ilişkiler artık gün yüzüne 
çıkıyor. Tam bir kararlılık içinde çetelerle 
mücadele ettik, etmeye de devam edece-
ğiz. Varsın, ana muhalefet partisi bunların 
avukatlığına soyunsun. Varsın, ana mu-
halefet partisinin yandaş medyası bunları 
görmezden gelsin, saklasın, üzerini ört-
sün. Var gücümüzle Türkiye’yi karanlıktan 
aydınlığa taşımaya devam edeceğiz. 

Dikkatinizi çekiyorum… Niğde, bu ül-
kenin 81 vilayetinden bir tanesi. Niğde; 
yiğit, mert, cömert ve çalışkan insanla-
rıyla bu ülkenin potansiyeli yüksek bir 
şehirdir. Peki, AK Parti’ye kadar Niğde’ye 
hizmet geldi mi? AK Parti iktidarına ka-
dar Niğde’nin eğitim sorunları, sağlık 
sorunları, adalet, emniyet, ulaşım, tarım 
sorunları çözüldü mü? Bakın bu benim, 
sadece Başbakan olarak Niğde’ye 3. geli-
şim. Onun öncesinde, Genel Başkan olarak 
da 2 kez geldim. Sayın Baykal buraya kaç 
kez geldi? Diğerleri buraya kaç kez geldi? 
Niğde için ne yaptılar? Niğde için ne üret-
tiler? Niğde’nin hangi meselesine hangi 
çözümü getirdiler? Bor’un, Ulukışla’nın 
sorunlarını dert edindiler mi? Kaç tane 
okul, kaç tane hastane, kaç kilometre yol 
yaptılar? Neden yapmadılar, neden yap-
mıyorlar? Ben size söyleyeyim; bu milletin 
sorunlarını dert edinen, bu millete sevdalı 
bir yönetim sergilemek AK Parti’nin işi de 
ondan. İşte o çeteler, o mafya, o karanlık 
güç odakları bu hizmetleri engelledi de on-
dan… Türkiye’nin enerjisini başka yerlere 
çektiler. Türkiye’nin kaynaklarını başka 
yerlere harcadılar. Türkiye’nin zenginliği-
ni yıllar boyunca heba ettiler. 

Şimdi anlıyoruz ki, istediklerini bu ülkede 
iktidar yaptılar, istediklerini iktidardan 
devirdiler. Ama o günler artık sona erdi. 
Bu ülkenin gerçek sahibi artık millettir. 
Bu ülkede artık milletim ne derse o olur. 
Bu ülkede artık hükümetleri çeteler değil, 
menfaat şebekeleri değil, medya değil, 
demokrasi dışı odaklar değil, bizzat mil-
letim kurar. Tam bir kararlılıkla, sabırla, 
demokrasi içinde, hukuk içinde, yılmadan, 
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bıkmadan, usanmadan hukuk devleti mü-
cadelesini sürdüreceğiz. Türkiye’nin kay-
naklarını Türkiye için kullandık, bundan 
sonra da sadece ve sadece Türkiye için, 
aziz milletimiz için kullanmaya devam 
edeceğiz. 

Değerli kardeşlerim, sevgili Niğdeliler…

Bakın, 6.5 yıldır, çeşitli bahanelerle AK 
Parti’yi iktidardan uzaklaştırmaya çalıştı-
lar. Birçok oyun oynadılar. 6.5 yıl boyunca 
ellerini ovuşturarak kriz beklediler, kriz 
duasına çıktılar. Şimdi şuraya dikkatinizi 
çekiyorum: Bütün Niğdeli kardeşlerimin 
dikkatini çekiyorum. Bugün tüm dünyayı 
ağır şekilde etkisi altına alan bir finans kri-
zi yaşanıyor. Gelişmiş ülkeler, gelişmekte 
olan ülkeler bu krizle mücadele ediyorlar. 
Şu ana kadar, krize önlem olması ama-
cıyla, dünya genelinde 14 trilyon dolarlık 
önlem alındı, ama krizin ateşi sönmedi. 
Şimdi bizdekiler ne yapıyor?

Ana muhalefet partisi, diğerleri ve onla-
rın yandaş medyası, krizin ABD’de çıktığı 
ilk günden beri, milletimizin moralini 
bozmak için, ülkeye karamsarlık pompala-
mak için var güçleriyle çalışıyorlar. Bütün 
mesailerini şimdi buna yoğunlaştırdılar. 
Türkiye kaybederse kaybetsin, yeter ki 
bu krizi AK Parti’ye yıkalım derdindeler. 
Miting meydanlarında, televizyon ekranla-
rında, gazete sayfalarında, internette koro 
halinde moral bozmak için ellerinden ne 
geliyorsa onu yapıyorlar. Şimdi, en son, sa-
nayi üretimindeki düşüşü istismar etmeye 
başladılar. 

Sevgili kardeşlerim…

Ocak 2009 itibariyle, Türkiye’de sanayi 
üretimi yüzde 21 oranında azaldı. Ama 
bakın diğer ülkelerde ne oldu. Sanayi 
üretimi; Macaristan’da yüzde 21, Kore’de 
yüzde 21, İspanya’da yüzde 23, Japonya’da 
yüzde 29 oranında azaldı. Bir başka konu 
ihracat… 2009 Ocak ayında ihracat bizde 
yüzde 26 oranında azaldı. Rusya’da yüzde 
50, Şili’de yüzde 41, Endonezya’da yüzde 
35, Meksika’da yüzde 32, Brezilya’da yüz-
de 26 ve dünyanın en gelişmiş ekonomile-
rinden biri olan Japonya’da tam yüzde 46. 
Doların yükselmesini dillerine doladılar. 
12 Eylül 2008’den bu yana, Türk Lirası, 
Dolar karşısında yüzde 43 değer kaybetti. 
Meksika para birimi yüzde 45, Polonya 
para birimi yüzde 56, Macaristan para bi-
rimi yüzde 42, Rus para birimi yüzde 37 
değer kaybetti. Aynı şekilde borsalar… 12 
Eylül 2008’e göre, ABD borsası yüzde 41, 
Almanya Borsası yüzde 38, Tokyo Borsası 
yüzde 42 değer kaybetti. Türkiye Borsası, 
İstanbul Borsası ne kaybetti? Yüzde 37. 
Üçünden de daha az. Bütün dünyada iş-
sizlik yükseliyor. Bütün dünyada büyüme 
yavaşlıyor. Bütün dünyada durgunluk hü-
küm sürüyor. Ama bizdeki malum çevre-
ler, bunu sanki Türkiye’nin kriziymiş gibi 
lanse ediyorlar. 

Şunu defalarca izah ettim; moral, ekono-
minin en önemli unsurlarından biridir. 
İyimserlik, olumlu beklenti en önemli 
unsurlardan biridir. Milletin huzurunu bo-
zarsanız, milleti karamsarlığa sevkederse-
niz, o millet parasını harcamaz, tutar. Bun-
dan esnaf etkilenir, bundan çiftçi etkilenir, 
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sanayici, üretici, ihracatçı eklenir. Bundan 
işi olanlar etkilenir. Bunu hiç umursama-
dılar ve sürekli moral bozmanın gayreti 
içinde oldular. Biz bunların kriz dönem-
lerinde neler yaptıklarını gördük. 1980 
öncesi kriz bu kadar şiddetli değildi. 2001 
krizi bu kadar büyük, bu kadar küresel, 
bu kadar ağır değildi. O krizlerde gemile-
rini batıranlar, şimdi bu krizde bize akıl 
veriyorlar. Aklınız vardı da o zaman niye 
kullanmadınız? Aklınız vardı da bankaları 
neden batırdınız? Reçeteniz vardı da bu 
ülkenin ekonomisini neden dibe vurdur-
dunuz?

Milletim şunu iyi bilsin: Niğdeli kardeşle-
rim şunu iyi bilsin. Türkiye 6.5 yılda çok 
güçlendi, çok büyük bir ülke haline geldi. 
Türkiye artık ekonomisiyle sağlam bir 
ülke. Türkiye artık demokrasisiyle sağlam 
bir ülke. Türkiye artık dünya genelinde; 
ağırlığı olan, güçlü, sağlam, lider bir ülke. 
Dünya bu krizi mutlaka aşacak. Mutlaka 
düzlüğe çıkacağız. Ana muhalefet partisi, 
diğerleri, onların yandaş medyası gemiyi 
batırmanın gayretinde. Gemi batarsa ka-
zanırız zannediyorlar. Bu gemi asla batma-
yacak ve yolunda kararlılıkla ilerleyecek. 
Geriye ise sadece bunların utancı kalacak. 

Bakın, 230 milyar dolardan aldığımız gay-
ri safi yurtiçi hasılayı 750 milyar dolara 
çıkardık. 36 milyar dolardan aldığımız 
ihracatı 132 milyar dolara çıkardık. Onlar 
borçlandı, biz ödedik. Borcun gayri safi 
yurtiçi hasılaya oranı yüzde 61.4 idi. 2007 
sonunda yüzde 29’a çektik. 2008 sonun-
da da yüzde 25’lere kadar geriledi. Onlar 
borçlandı biz ödedik. IMF’ye borçlandılar, 

23.5 milyar dolar borç bıraktılar, 7.8 milyar 
dolara kadar çektik. Çalışanları borçlan-
dılar, 13.5 katrilyonu tıkır tıkır ödedik. 
Konut edindirme yardımını ödedik, ödü-
yoruz. Batık bankalardan dolayı devlete 
yükledikleri bedeli biz ödedik. Türkiye’yi 
istikrar içinde, güven içinde büyüttük, bü-
yütmeye de devam ediyoruz. Türkiye çok 
daha iyisini görecek. Türkiye çok daha ile-
ri seviyelere ulaşacak. Çünkü artık iktidar-
da milletin partisi var, AK Parti var. Bizim 
İşimiz Hizmet, Gücümüz Millet. Durmak 
Yok, Yola Devam. Durmak Yok, Hizmete 
Devam. 

Bugün artık bölgesinde lider bir Türkiye 
var. Bugün artık dünyada güçlü bir Türki-
ye var. IMF’nin önünde, uluslararası finans 
kuruluşlarının önünde, diğer devlet baş-
kanları önünde boyun büken, el ovuşturan 
bir Türkiye yok. Bugün, diklenmeden, dik 
duran bir Türkiye var. Bugün mazlumla-
rın yanında bir Türkiye var. Bugün hakkı 
cesurca söyleyen, haksızlık karşısında 
susmayan bir Türkiye var. Bugün benim 
vatandaşım, benim Niğdeli kardeşim, Tür-
kiye Cumhuriyeti pasaportunu gururla, 
onurla taşıyor. Benim vatandaşım, benim 
Niğdeli kardeşim Türk lirası’nı artık gu-
rurla taşıyor.

New York’tan Tokyo’ya ,  Kahire’den 
Sana’ya ,  Saraybosna’dan Brüksel ’e , 
B e y r u t ’ t a n  L o n d ra’ y a  k a d a r  a r t ı k 
Türkiye’nin dik duruşu, sağlam duruşu 
konuşuluyor. Milliyetçilik budur. Mil-
letini sevmek, ülkesini sevmek budur. 
Cumhuriyetçilik, halkçılık budur. Slogan 
atmakla milliyetçi olunmuyor. Ülkene ne 
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kazandırdın, ekonomiye ne kazandırdın, 
Türkiye’nin itibarına ne kazandırdın önce 
bunu söyle. Uçağa binmekten anladıkları, 
yolluk almak. Bunlar uçağa binmeye hep 
böyle bakmışlar. Uçak deyince akıllarına 
yolluk geliyor, harcırah geliyor. Bu kadar 
küçük düşünüyorlar. Türkiye’nin ihracatı-
nı 36 milyar dolardan aldık, 132 milyar do-
lara çıkardık. Nasıl oldu bu iş? Bu iş uçakla 
ülke ülke dolaşarak oldu. Türkiye’nin 
imkanlarını, Türkiye’nin fırsatlarını her 
ülkeye anlatarak oldu. 

Ben Türkiye’ye 6.5 yılda 96 milyar dolarlık 
ihracat geliri kazandırmışım, o 3 kuruşluk 
harcırahtan bahsediyor. Ben Türkiye’nin 
gayri safi milli hasılasına 6.5 yılda 520 mil-
yar dolar kazandırmışım, o üç kuruşluk 
harcırahtan bahsediyor. Ben 350 bin konut 
inşaatına başlamışım, 245 bin tanesini 
bitirmiş, hak sahiplerine teslim etmişim, 
o harcırah diyor. 6.5 yılda 9 bin kilomet-
re duble yol yapmışız, o harcırah diyor. 
Bu kadar küçük düşünülmez. Bu kadar 
basitlik olmaz. Biz büyük düşünüyoruz. 
Biz ülkemiz için, milletimiz için büyük 
düşünüyoruz. Onun için diyoruz ki: Sen 
Türkiye’sin, Büyük Düşün. Sen Niğde’sin, 
Büyük Düşün…

Değerli kardeşlerim, sevgili Niğdeliler…

Bakın, Niğde, Türkiye’nin merkezinde, 
Türkiye’nin kalbinde bulunuyor. On yıllar 
boyunca ihmal edilmiş bu şehrimize 6.5 
yıldır yoğun bir şekilde hizmet taşıyoruz. 
Her alanda Niğde’nin eksiklerini telafi 
ediyoruz. Sadece yaptığımız yollar bile 
Niğde’nin çehresini değiştiriyor, kaderini 

değiştiriyor. Bugün, Kemerhisar – Pozantı 
Otoyolunun Ereğli Kavşağı-Pozantı arasını 
hizmete açıyoruz. Bu yol, Niğde’yi artık 
Adana’ya, Gaziantep’e, Akdeniz’e bağlaya-
cak, hem de Ankara ile Güney illerimiz ara-
sındaki ulaşımı rahatlatacak. Ulukışla’da 
sürücülerin, kamyoncuların neler çektik-
lerini, nasıl çile çektiklerini biz iyi biliriz. 
Bu meseleyi de çözüyor ve bu yolumuzu 
da bugün açıyoruz. 

Ş u raya  d a  d i k ka t i n i z i  ç e k i y o r u m : 
Niğde’nin çevresindeki iller, yerel hizmet-
lerdeki başarıları nedeniyle birer dünya 
kenti olma yolunda hızla ilerliyor. Gazi-
antep, Kahramanmaraş, Adana, Konya, 
Kayseri, Nevşehir yerel hizmetlerle adeta 
coştu. Niğde bundan mahrum kalamaz. 
Niğde bu kalkınma yarışında, bu ilerleme 
yarışında geride kalamaz. Buna asla gön-
lümüz razı olmaz. Niğde’yi yerel ölçekte 
hizmetten mahrum bırakanlar size gele-
cekler. Sizin huzurunuza, sizin karşınıza 
gelecekler. Onlara Niğde ne diyecek? “Geç-
ti Bor’un pazarı…”

Bakın 6,5 yılda Niğde’ye neler kazandır-
dık… Niğde’de 6.5 yılda 766 dersliğin 
yapımını tamamladık. 2003 yılına kadar 
okullarımızda çok az sayıda bilgisayar var 
iken 6.5 yılda okullarımıza 4 bin 375 adet 
bilgisayar gönderdik. Üniversite öğrenci-
lerimizin 2002’de 45 TL olan burslarını 
180 TL’ye çıkardık. İlk ve orta öğretimdeki 
68 bin öğrencimize 816 bin ücretsiz ders 
kitabı dağıttık. Önümüzdeki eğitim öğre-
tim döneminden itibaren, açık ilköğretim 
ve açık lisede okuyan yaklaşık 900 bin 
öğrenicimizin de ders kitaplarını ücretsiz 
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dağıtmaya başlıyoruz. Şartlı nakit transferi 
kapsamında ilköğretimdeki erkek öğrenci-
lerimiz için aylık 20 TL, kız öğrencilerimiz 
için 25 TL; ortaöğretimdeki erkek öğren-
cilerimiz için aylık 35, kız öğrencilerimiz 
için de 45 TL’yi annelere teslim ediyoruz. 
Niğde’de şartlı nakit transferinden 12 bin 
562 öğrencimize 6.2 milyon TL’lik yardım 
yaptık. 

37.5 milyon SSK’lı vatandaşımız, ülke 
genelinde sadece 150 hastane ve 350 
eczaneden hizmet alabiliyordu. Bu gayri 
insani duruma son verdik. Bugün her Türk 
vatandaşı 1300 hastaneden hizmet alıyor 
ve mahallesindeki eczaneden ilacını te-
min edebiliyor. Niğde’de hükümetlerimiz 
döneminde sağlık hizmetleri için 38.6 mil-
yon TL harcama yaptık. Yapımına 1992’de 
başlanan 100 yataklı Bor Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon Merkezi için bizden önce-
ki hükümetin bakanı ‘buradan olsa olsa 
süper market olur’ demişti. Biz Bor’un bu-
raya ihtiyacı var dedik, tamamladık. Şimdi 
market mi oldu, Rehabilitasyon Merkezi 
mi oldu, görüyorsunuz. 

Yine, yapımına bizden önce başlanan 50 
Yataklı Merkez Çocuk Hastanesi ve 20 
Yataklı Çamardı Entegre İlçe Hastanesi’ni 
süratle tamamladık, hizmete açtık. Ayrıca, 
10 sağlık ocağı ve 1 sağlık evini tamamla-
yarak sizlerin hizmetine açtık. 300 yataklı 
merkez bölge hastanesinin ihalesini yap-
tık. Niğde Sağlık Kompleksi inşaatına da 
bu sene içerisinde başlıyoruz. Niğde’de 
devlet hastanesi uzman hekim muaye-
ne odası sayısını 32’den 96’ya çıkardık. 
2002’de 3 adet 112 acil ambulansımız var-

dı, bugün ise 9 adet var. Artık, ambulans 
hizmetleri için halkımızdan ücret isten-
miyor, hastalarımız parası olmadığı için 
hastanelerde rehin kalmıyor. Ne mutlu ki, 
artık sadece şehirlerde değil, köylerde de 
“112 Acil” hizmetini verdiğimiz bir döne-
mi yaşıyoruz. Diyaliz cihaz sayısı 13 iken 
bugün 21 adet diyaliz cihazımız var. Diya-
liz hastalarımız haftada üç gün bu cihaz-
larda tedavi görürler. Bu hastalarımızın 
çektiği sıkıntıları biraz olsun hafifletmek 
için onları gerekirse köyünden alıp teda-
visini yaptıktan sonra tekrar evine özel 
araçla ücretsiz bırakıyoruz. 

Sosyal devlet olmanın gereğini yerine 
getirdik. 2003–2008 yılları arasında 
Niğde’de sosyal yardım ve proje destekleri 
kapsamında toplam 31.5 milyon TL kay-
nak aktardık. Türkiye’deki patatesin yüzde 
25’i Niğde’de yetişiyor. Patates tüketimini 
artırmak için Sosyal Yardımlaşma ve Daya-
nışma Vakfımız tarafından dağıtılan yar-
dım paketleri içerisine 10 kilogram pata-
tes koyuyoruz. TOKİ aracılığıyla Niğde’de 
bugüne kadar 2 bin 256 konut uygulaması 
başlattık. 2 bin 80 konutun inşaatını ta-
mamladık. 350 konutla ilgili proje ve ihale 
çalışmalarımız sürüyor. Bütün projeleri-
mizi tamamladığımızda Niğde’de toplam 
2 bin 606 konut yapmış olacağız. 2003 yı-
lında Niğde’de sanayi tesislerine doğalgaz 
arzı sağladık. Konutlarımızda doğal gaz 
kullanımına başladık. Şehir merkezinin 
tamamında, Bor’da ve Fertek Kasabası’nda 
doğalgaz kullanımı için çalışmalarımız 
sürüyor. 
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Niğde’de tarımı, çiftçimizi popülist siya-
setçilerin, oy avcılığının esaretinden koru-
duk, üreticilerimizin yanında olduk. Tam 
22 çeşit tarımsal desteği ilk defa bizim 
dönemimizde vermeye başladık. Bizden 
önce mazot desteği, hububat prim desteği 
gibi birçok destek çeşidi yoktu, gübre des-
teği doğrudan çiftçilerimize verilmiyordu. 
Niğde’ye 2003 – 2008 yılları arasında top-
lam 155 milyon TL tarımsal destek verdik. 
Hükümet olarak patates üreticilerimize 
dönüm başına 143 TL destek sağladık. Hü-
kümetlerimiz döneminde Niğde’ye 15 mil-
yon TL mazot, 7 milyon TL kimyevi gübre 
desteği verdik. 

Bakınız, 2002’de Niğde’de çiftçilerimize 
hiç fark ödemesi yapılmamıştı, biz ise 
2008’de 1.7 milyon TL fark ödemesi yap-
tık. 2003 – 2008 yılları arasında Niğde’de 
çiftçilerimize toplam 4.6 milyon TL prim 
desteği verdik. 2002 yılında 236 bin TL 
olan hayvancılık desteklerini 2008 yılın-
da 29 katın üzerinde bir artışla 7 milyon 
TL’ye çıkarttık. 2003 – 2008 yılları ara-
sında Niğde’de toplam 18.5 milyon TL 
hayvancılık desteği verdik.  Çiftçilerimizin 
kuraklıktan etkilenmemeleri için devreye 
girdik, 2007 ve 2008 yıllarında toplam 3.6 
milyon TL’lik kuraklık desteğini de Niğde-
li çiftçi kardeşlerimize ödedik. Yem bitkile-
rine olan destek 2002’de 82 bin TL gibi çok 
düşük bir miktarken, biz 2008 yılında 25.6 
kat artış sağladık ve Niğde’ye 2 milyon 
TL’nin üzerinde yem bitkisi desteği verdik. 

Niğde’ deki KÖYDES çalışmaları için 28 
milyon TL harcama yaptık. Bu çalışmalar-
da, 576 kilometre asfalt yol yaptık. 61 tane 
suyu yetersiz ünitemizin içme suyu sıkıntı-
sına son verdik. Biliyorsunuz, Güneydoğu 

Anadolu Projesi’ni, Doğu Anadolu Projesi 
ve Konya Ovası Projesiyle ilgili eylem pla-
nımızı hazırladık ve bunları uygulamaya 
başladık. KOP çerçevesinde Niğde’nin 
sulama sorunu da inşallah çözülecek. 
Niğde’nin içme suyu sıkıntısını iyi biliyo-
ruz. 29 Mart’tan sonra bu sorunu, birçok 
ilimizde olduğu gibi burada da çözeceğiz. 

Değerli kardeşlerim, sevgili Niğdeliler…

Belediyecilik AK Parti’nin işi. Belediyeci-
lik AK Parti’nin, AK Kadronun uzmanlık 
alanı. İnanıyorum ki, Niğde 29 Mart’ta AK 
Parti diyecek ve uzun yıllardır belediyeci-
lik tecrübesi olan Faruk Akdoğan karde-
şimize Niğde için hizmete yetki verecek. 
Aynı şekilde ilçelerimiz de AK Parti ile 
hizmete devam diyecekler. 

Şunu da ifade etmek istiyorum; bu trenden 
inen, bir daha binemez. Bizim hizmet tre-
nimiz çok hızlı. Biz, durmak, duraklamak, 
mola vermek gibi kavramları tanımıyoruz. 
Bir partiden seçilip AK Parti’ye geçeceğini 
söyleyenlere kulak asmayın. Biz siyasette 
ilkeli duruşu, dik duruşu savunuyoruz. Ge-
lin, bu medeniyet yolculuğuna kaldığımız 
yerden devam edelim. Gelin, Türkiye’yi 
dünyanın zirvelerine taşıyalım. Gelin, 
29 Mart’ta mührü AK Parti’ye basın, bu 
ülkenin mutlu ve müreffeh geleceğini 
hep birlikte inşa edelim. Tek Millet, Tek 
Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet anlayışıyla 
yolumuza devam edeceğiz. Gün birlik ve 
beraberlik günüdür. Son söz sizin, karar 
sizin, bu ülke sizin! Durmak Yok, Yola De-
vam. Durmak Yok, Hizmete Devam! Sen 
Türkiye’sin, Büyük Düşün! Sen Niğde’sin 
Büyük Düşün! İşimiz Hizmet, Gücümüz 
Millet! Herşey Türkiye İçin. Sağ olun, var 
olun, Allah’a emanet olun.
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Sevgili Bursalılar, değerli kardeşlerim… 
Sizleri en kalbi duygularla, sevgiyle, mu-
habbetle selamlıyorum. Buradan bütün 
Bursa’yı selamlıyorum. Büyükorhan’a, 
Gemlik’e, Gürsu’ya, Harmancık’a, İnegöl’e, 
İznik’e, Karacabey’e, Keles’e, Kestel’e, 
Mudanya’ya, Mustafa Kemalpaşa’ya, 

Nilüfer ’e, Orhaneli’ne, Orhangazi’ye, 
Osmangazi’ye, Yıldırım’a, Yenişehir’e se-
lamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. 

Bugün bir kez daha Bursa’dayım. Bugün 
bir kez daha Bursalı kardeşlerimin arasın-
dayım. Bugün, Başbakan olarak Bursa’ya 

AK Parti İl Mitingi

Bursa | 14 Mart 2009
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tam 21. ziyaretimi yapıyorum. Çünkü 
Bursa ile gurur duyuyorum. Çünkü Bursa 
bizim aşkımız, Bursa bizim sevdamız. Çün-
kü Bursa bizim coşkumuz, heyecanımız. 
Katkınıza, desteğinize, hayır dualarınıza 
teşekkür ediyorum.

 14 Ağustos 2001’de partimizi kurduk ve 
o gün yollara düştük. Ülkemizin her bir 
vilayetine ulaştık. Ülkemizin her bir ilçe-
sine, beldesine, köyüne, mezrasına ulaştık. 
81 vilayete, 892 ilçeye, binlerce beldemize, 
köyümüze hizmet taşıdık. Tekirdağ’da 
da eserimiz var, Iğdır’da da. İstanbul’a da 
yol yaptık, Van’a da. Samsun’un köyleri-
ne de su getirdik, Bitlis’in köylerine de. 
Hızlı Tren dedik, Bolu Dağı Tüneli dedik, 
Karadeniz Sahil Yolu dedik, MARMA-
RAY dedik; Bursa’da raylı sistem dedik, 
Mudanya’da hızlı feribot dedik, Bursa’ya 
yol dedik, demiryolu dedik, hızlı tren de-
dik. Bu yolda bize yorulmak yok. Bu yolda 
bize bıkkınlık yok. Bu yolda bize rehavet 
yok. Türkiye bizden hizmet bekliyor, Bursa 
bizden hizmet bekliyor. Bu yolda Durmak 
Yok, Yola Devam, Durmak Yok, Hizmete 
Devam. 

Sevgili kardeşlerim, değerli Bursalılar…

Bursa’nın her köşesi tarihten izler taşıyor, 
Bursa’nın her karışı medeniyetten izler ta-
şıyor, Bursa’nın her semti bize tarihimizi, 
kültürümüzü anlatıyor. İşte, şurada, yanı 
başımızda Merhum Osman Gazi, Onun 
yanında Merhum Orhan Gazi, 1. Murat, 2. 
Murat, Yıldırım Beyazıd. Çelebi Mehmet, 
Emir Sultan, Molla Fenari, Okçu Baba, 

Devlet Hatun, Çoban Bey… Biz, bu vata-
nı, bu toprakları onlardan emanet aldık. 
Bursa bize onların mirası. Hakkari’den 
Edirne’ye, Samsun’dan Hatay’a kadar 780 
bin kilometrekare bize onların emaneti. Bi-
zim yükümüz ağır. Bizim emanetimiz ağır. 
Bizim mesuliyetimiz ağır. Allah’ın izniyle, 
bu emaneti hakkıyla taşıdık, taşımaya da 
devam edeceğiz. 

Osman Gazi’ye, Orhan Gazi’ye, Murat 
Hüdavendigar’a, 2. Murat’a, Yıldırım 
Beyazıd’a mahcup olmadık, Allah’ın iz-
niyle bundan sonra olmayacağız. Ertuğrul 
Gazi’nin torunlarına küçük düşünmek ya-
kışmaz. Osman Gazi’nin torunlarına küçük 
düşünmek yakışmaz. Fatih’in, Kanuni’nin, 
Yavuz’un torunlarına küçük düşünmek 
yakışmaz. Uludağ’ın ulu insanlarına kü-
çük düşünmek yakışmaz. İşte bunun için, 
buradan, bu tarihi başkentten, bu yeşil 
Bursa’dan tüm dünyaya haykırıyoruz: Sen 
Türkiye’sin, Büyük Düşün. Sen Bursa’sın, 
Büyük Düşün…

Sevgili kardeşlerim, değerli Bursalılar…

Biz bir hedef le yola çıktık. Bu ülkenin 
itibarını yükselteceğiz, dedik. Bu ülkenin 
saygınlığını artıracağız, dedik. Bu ülkeyi, 
tarihine, kültürüne, kurduğu medeniyete 
yaraşır bir noktaya ulaştıracağız, dedik. 
6.5 yıldır bunun mücadelesini veriyoruz. 
Gittiğimiz her ülkede, her şehirde bunun 
mücadelesini veriyoruz. 

Ama bir de monşerler var… Siz onları çok 
iyi tanırsınız… Bursa onları çok iyi tanır… 
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Türkiye büyüdükçe rahatsız oluyorlar. 
Türkiye kalkındıkça rahatsız oluyorlar. 
Türkiye haklının yanında durdukça rahat-
sız oluyorlar. Türkiye mazlumun yanında 
durdukça rahatsız oluyorlar. Belki onlar-
ca kez Merhum Osman Gazi’nin, Orhan 
Gazi’nin, Yıldırım Beyazıd’ın türbelerinin 
yanından geçtiler ama maalesef o ruhtan, 
o felsefeden, o anlayıştan zerre kadar na-
siplerini alamadılar, alamıyorlar. 

Kim ne derse desin, Türkiye dik duracak, 
biz dik duracağız. Türkiye’nin başını öne 
eğmedik, bundan sonra da eğmeyecek, 
eğdirmeyeceğiz. Türkiye’nin onurunu 
çiğnetmedik, çiğnetmeyeceğiz. Mazluma 
sırtımızı dönmedik, haksızlık karşısında 
susmadık, asla ve asla susmayacağız. Bize 
şeyh Edebali’nin vasiyeti budur. Bize Os-
man Gazi’nin, Orhan Gazi’nin vasiyeti bu-
dur. Bize, yüzbinlerce şehidimizin, gazimi-
zin vasiyeti budur. Bu vasiyete harfiyyen 
uyacağız. 

Şunu artık herkes bilsin: Türkiye, ülkeler-
den bir ülke değildir. Türkiye, sıradan bir 
ülke değildir. Türkiye Cumhuriyeti’nin 
hiç bir ferdi yalnız değildir. Benim yurtdı-
şındaki hiçbir kardeşim, hiçbir soydaşım 
yalnız, kimsesiz değildir. 71 buçuk milyon 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının başını 
öne eğdirmeyeceğiz. Üsküp’teki, Prişti-
na’daki, Saraybosna’daki, Kosova’daki, Gü-
mülcine’deki, Tiran’daki, Selanik’deki, Kır-
cali’deki, Deliorman’daki, Razgrad’daki, 
Rusçuk’daki, Filibe’deki kardeşlerimizin, 
soydaşlarımızın da başını öne eğdirmeye-
ceğiz. 

Değerli kardeşlerim…

Bir ve bütün olarak, hep birlikte, el ele, 
omuz omuza vererek, Türkiye’yi çok daha 
iyi seviyelere, çok daha ileri noktalara taşı-
yacağız. 6.5 yıl boyunca bunu yaptık. Ülke-
mizin her bir ferdiyle kader birliği yaptık, 
gönül birliği yaptık ve Türkiye’ye tarihi 
başarılar yaşattık. Bundan sonra da yeni 
başarılara hep birlikte yürüyeceğiz. 

Bakınız; Bursa bir tarih kenti, Bursa kül-
tür şehri, medeniyet şehri. Yeşil Bursa bir 
turizm şehri. Bursa aynı zamanda sana-
yinin, ticaretin merkezi. Bursa ihracatta 
Türkiye’nin 2. ili. Türkiye’de, Meyve Suyu 
üretiminin yüzde 26’sı burada yapılıyor. 
Zeytin üretiminin yüzde 60’ı burada ya-
pılıyor. Sentetik ipliğin yüzde 75’i burada 
yapılıyor. Otomobil üretiminin yüzde 58’i 
burada yapılıyor. Kamyonet üretiminin 
yüzde 29’u burada yapılıyor. Bursa sanayi-
siyle de bizim için, Türkiye için çok değer-
li. İnanıyorum ki, Bursa, küresel ekonomik 
krizi çok yakından izliyor, takip ediyor. 

Burada, Bursa’da bir kez daha ifade ediyo-
rum. 1929’dan beri, dünyanın gördüğü en 
büyük küresel krizin içinden geçiyoruz. 
Bütün ülkeler bu krizden etkileniyor. Ma-
caristan, Rusya, Polonya, hatta Japonya bu 
krizden bizden çok daha fazla etkileniyor. 
Ancak, AK Parti iktidarı olarak, hükümet 
olarak tedbirlerimizi aldık, almaya da de-
vam ediyoruz. İşte en son tedbirlerimizi 
dün Eskişehir’de açıkladım. Otomotiv 
sektöründe, Beyaz eşya ve elektronikte 
ÖTV’ yi 3 ay süreyle indiriyoruz. Konutta 
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KDV’yi yüzde 18’den 8’e çekiyoruz. KO-
Bİ’lerimize, ihracatçımıza, sanayicimize 
yeni kolaylıklar getiriyoruz. Krizi ülkemiz-
den uzak tutmak için gereken her türlü 
tedbiri almaya da devam edeceğiz. 

Türkiye 6.5 yıl boyunca çok köklü reform-
lar yaptı. Türkiye ekonomisi artık dünya-
nın büyük ekonomileri arasında yerini 
aldı. Dünyanın en büyük 17., Avrupa’nın 
en büyük 6. ekonomisi haline geldik. İh-
racatımızı 36 milyar dolardan aldık, 132 
milyar dolara çıkardık. Bakınız, 2002’de 
Türkiye’de sadece 91 bin adet otomobil 
satılmıştı, 2008’de, krize rağmen 306 
bin otomobil satıldı. 2002’de Türkiye ge-
nelinde 1 milyon 88 bin adet buzdolabı 
satılmıştı, 2008’de 1 milyon 940 bin adet 
satıldı. 2002’de 824 bin çamaşır makinesi 
satılmıştı, 2008’de 1 milyon 575 bin adet 
satıldı. 

Bu arada, eğitimde, sağlıkta, adalette, 
emniyette, konutta tarihi başarılar elde 
ettik. Sosyal Güvenlik ve sağlık sisteminde 
yaptığımız reform ortada. 26 yıldır hayata 
geçirilemeyen Genel Sağlık Sigortasını ha-
yata geçirdik. Tüm vatandaşları, hatta va-
tansızları ve sığınmacıları da sağlık sigor-
tası kapsamına aldık. Anne babası sigortalı 
olsun - olmasın, prim borcu olsun olmasın, 
18 yaşından küçük bütün çocuklarımız ar-
tık sağlık sigortasının kapsamında. 

Çiftçimiz, esnafımız, işçimiz hastaneye 
gidebilmek için 3 ay, 4 ay, 8 ay beklemek 
zorundaydı. Artık tüm çalışanlarımız ve 
yakınları, işe başladıktan 1 ay sonra has-

taneye gidebiliyorlar. 1 gün dahi prim 
borcu olan çiftçimiz, esnafımız sağlık hiz-
metlerinden yararlanamıyordu. Artık 60 
günden az prim borcu olan vatandaşımız 
sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyor. 
Hiç geliri olmayan veya asgari ücretin üçte 
birinden az geliri olan vatandaşlarımızın 
sağlık primini devlet ödüyor. Yatan hasta-
ların ilaçlarını, tıbbi malzemelerini artık 
hasta yakınları değil hastaneler temin edi-
yor. Sağlık karnesi taşımadan, TC Kimlik 
numarasıyla sağlık hizmetlerinden yarar-
lanma dönemi başladı. 

Özürlü aylığı almak için 2 yıl beklemeye 
son verdik. Kadınlarımızı ve 18-29 yaş 
arasındaki gençlerimizi istihdam edecek 
işverenlerimizin sigorta primini 5 yıl bo-
yunca kademeli olarak devlet karşılıyor. 
Bulgaristan’dan, Batı Trakya’dan ve diğer 
yerlerden ülkemize göç eden soydaşları-
mıza yönelik çok önemli yasalar çıkardık. 
Zorunlu göçle Bulgaristan’dan göç eden 
soydaşlarımıza emeklilik hakkı getiren ya-
sayı kabul ettik. Bunlar devrim niteliğinde 
reformlar. 2007’de 22 milyar dolar küresel 
yatırım çektik, 2008’de krize rağmen 17.7 
milyar dolar yatırım çektik, sadece Ocak 
ve Şubat aylarında 2 milyar doları aşan 
yatırım çektik. 

İşte bugün Bursa’da çok önemli bir özel 
sektör yatırımını hizmete açıyoruz. Re-
nault Trucks firması, Fransa dışındaki ilk 
entegre tesisini Bursa’da yaptı. KARSAN’la 
birlikte, yılda 5 bin kamyon üretecek, 
bunun yarısını da dünyaya buradan, 
Bursa’dan ihraç edecek. Sayın Baykal, bun-
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ları gör! Sayın Bahçeli, bunları gör! Yandaş 
medya, bunları gör!

Günlerdir, ekonomik krizi istismar etme-
nin derdindeler. İşsizliği istismar etmenin 
derdindeler. 1980 öncesinde CHP’nin 
Türkiye’yi ne hale getirdiğini unutmadık. 
2001 krizinde Sayın Bahçeli’nin iktidar 
olduğu hükümetin Türkiye’yi ne noktaya 
getirdiğini unutmadık. Şimdi güçlü bir 
iktidar var, ayağı yere sağlam basan bir 
ekonomi var, geleceğe umutla bakan bir 
Türkiye var. 

Bunların yandaş medyasına dikkat edin. 
CHP, MHP ve bunların yandaş medyası 
ellerini ovuşturuyorlar. “Kriz çıktı, artık 
hükümeti yıpratırız” diyerek bayram 
ediyorlar. En ağır hakaretlerle üzerimize 
geliyorlar. Yalanlarla, iftiralarla üzerimize 
geliyorlar. İstismar siyasetiyle üzerimize 
geliyorlar. Yandaş medyalarıyla işbirliği 
içinde üzerimize geliyorlar. Her gün sayfa 
sayfa yalan haber yazıyorlar. Televizyon 
ekranlarında iftiralar atıyorlar. Ekonomiyi 
olumsuzluğa çekmek için gayret sarfedi-
yorlar. Benim milletim bunları görsün.

Benim Bursalı kardeşim, bunların ne 
yapmaya çalıştıklarını görsün. Benim mil-
letim, bunların Türkiye’yi nereye çekmek 
istediğini iyi anlasın, iyi kavrasın. 

Dün ekonomik paket açıkladık, koro ha-
linde olumsuzluk yaymaya başladılar. 
Buradan, Bursa’dan soruyorum: Ülkesini 
seven bunu yapar mı? Milletini seven 
bunu yapar mı? Bir kez daha söylüyorum: 

Bu ülkede son manşeti benim milletim 
atacak. Son sözü benim milletim söyleye-
cek. 29 Mart’ta son manşeti benim Bursalı 
kardeşim atacak. 

Sevgili Bursalılar…

Biz bunlara aldırmayacağız. Biz yolumuza 
devam edeceğiz. Milletimiz için üretmeye, 
ülkemize hizmetler kazandırmaya devam 
edeceğiz. Şehirlerimizi daha bayındır 
hale getirmeye, şehirlerimizi 21. yüzyıla 
hazırlamaya devam edeceğiz. Yavuz Selim 
Mahallesi’ni Kükürtlü’den ayırmadık, 
ayırmayacağız. Hamitler Mahallesini 
Çekirge’den ayrı tutmadık, tutmayacağız. 
Bademli’ye ne yaptıysak, ne yapıyorsak; 
Şirinevler’e, Oğuz’a, Karapınar’a da onu 
yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. 

Bursa’ya kazandırdıklarımız ortada. 
Bursa’yı nereden alıp nereye getirdiğimiz 
ortada. Eğitim yatırımlarıyla, sağlık yatı-
rımlarıyla, tarım, enerji, ulaştırma yatı-
rımlarıyla Bursa’yı nasıl değiştirdiğimiz 
ortada. Raylı sistemi Bursa’ya kazandırdık, 
yollar, barajlar yaptık, ulaşımı rahatlattık, 
Yenişehir havaalanından seferleri başlat-
tık, hızlı feribotu Bursa’ya kazandırdık. 

Bu arada, Bursaspor’u, Yeşil Timsahlar’ı da 
unutmuyoruz. Yeşil Timsahlar’a yaraşan 
bir stadın inşa edilmesine de büyük önem 
veriyoruz. Büyükşehir Belediye Başkan 
adayımız Recep Bey’e sizin huzurunuzda 
talimat veriyorum. Göreve inşallah gelir 
gelmez, Bursa stadı için kolları sıvayacak-
sın... Bu bir... Uludağ’ın turizm açısından 
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sıçrama yapması için tüm bakanlıklarla 
koordinasyon içinde çalışmalara başla-
yacaksın, bu iki... Bursa bir an önce dağ 
turizminde, kış turizminde, termal turiz-
minde, inanç turizminde hak ettiği sevi-
yeye ulaşmalı... İnanıyorum ki Bursa yerel 
kalkınmada daha büyük bir dinamizm 
kazanacak...

Şimdi çok kısa olarak Bursa’ya kazandır-
dıklarımızı sizlerle paylaşmak istiyorum: 
Bursa’da 6.5 yılda 3 bin 787 dersliğin yapı-
mını tamamladık, okullarımıza 7 bin 467 
adet bilgisayar gönderdik. Bursa Uludağ 
Üniversitemizin bünyesinde 2 fakülte, 
1 meslek yüksek okulu, 5 Araştırma ve 
uygulama merkezi ile Uludağ Teknoloji 
ve Geliştirme Bölgesi hizmete girmiştir. 
Üniversite öğrencilerimizin 2002’de 45 
TL olan burslarını 180 TL’ye çıkardık. İlk 
ve orta öğretimdeki 1 milyon 749 bin öğ-
rencimize 17 milyon 591 bin ücretsiz ders 
kitabı dağıttık. Bursa’da şartlı nakit trans-
ferinden 9 bin 398 öğrencimize 5.7 milyon 
TL’lik yardım yaptık. Bugün 14 Mart Tıp 
Bayramı. Bu vesileyle tüm sağlık çalışanla-
rımızın tıp bayramını kutluyorum. 

Bursa’da hükümetlerimiz döneminde sağ-
lık hizmetleri için 240 milyon TL harcama 
yaptık. Yapımına bizden önce başlanan 
250 yataklı Nilüfer Çocuk Hastanesi, Mus-
tafa Kemalpaşa Devlet Hastanesi ek binası 
ve Osmangazi Hürriyet Semt Polikliniğini 
dönemimizde tamamladık, hizmete aç-
tık. 50 yataklı Gemlik Devlet Hastanesi 
ek binasının, 62 yataklı Yenişehir Devlet 
Hastanesi ek binasının, 60 yataklı Bozka-

ya Spastik Çocuk Hastanesi ek binasının, 
17 Yataklı Orhangazi Devlet Hastanesi ek 
binasının, Merkez Devlet Hastanesi ek 
binasının, 30 Yataklı Amatem binasının 
ve 25 adet sağlık ocağının yapımına biz 
başladık, bunları süratle tamamladık ve 
hizmete açtık. Ayrıca, inşaatları süratle 
devam eden 600 Yataklı Şevket Yılmaz 
Devlet Hastanesi’ni önümüzdeki aylarda, 
200 yataklı Dörtçelik Ruh Sağlığı Hasta-
lıkları Hastanesi ile bu senenin içerisinde 
tamamlamayı planlıyoruz. İnşallah, 400 
yataklı Onkoloji Hastanesi’yle 50 Yataklı 
Orhaneli Devlet Hastanesi’nin inşaatına 
bu sene içerisinde, 300 yataklı İnegöl Dev-
let Hastanesi inşaatına ise önümüzdeki 
sene başlıyoruz. Bursa’ya sağlık kampüsü 
kuruyoruz. İl merkezinde 496 dönümlük 
arsa tahsisi yapıldı, önümüzdeki yıllarda 
inşaatına başlayacağız. 

İznik Adalet Sarayı’nı tamamladık. Kara-
cabey adalet sarayının inşaatına devam 
ediyoruz. İnegöl adalet sarayıyla ilgili pro-
je çalışmalarımız sürüyor. İnegöl, Mustafa-
kemalpaşa, Gemlik, Yenişehir, Orhangazi, 
Gürsu, Kestel ve Karacabey’i doğalgaza 
kavuşturduk. Bugün 774 konutun anah-
tar teslimini yapıyoruz. TOKİ aracılığıyla 
Bursa’da bugüne kadar 12 bin 309 konut 
uygulaması başlattık. Daha önce 6 bin 150 
konutu tamamladık, 5 bin 385 konutun 
inşaatına devam ediyoruz. 7 bin 317 ko-
nutla ilgili proje ve ihale çalışmalarımız da 
ayrıca devam ediyor. Bütün projelerimizi 
tamamladığımızda Bursa’da toplam 19 bin 
626 konut yapmış olacağız. 
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AK Parti olarak her zaman çiftçilerimizin 
yanında olduk, üreticilerimiz koruyan 
politikalar izledik. 2002’de Bursa’da 28.5 
milyon TL tarımsal destek verilirken 
2008’de 2 kattan fazla artırarak 66.7 mil-
yon TL’ye çıkardık. 2003–2008 yıllarında 
Bursa’ya toplam 305.6 milyon TL tarımsal 
destek verdik. 21 milyon TL mazot ve 9.3 
milyon TL kimyevi gübre desteğini Bursalı 
çiftçilerimize tahsis ettik. Bakınız, 2002 yı-
lında çiftçilerimize sadece 209 bin TL fark 
ödemesi yapılmıştı, biz 2008 yılında 37 kat 
artırdık ve 7.7 milyon TL fark ödemesini 
Bursa’da gerçekleştirdik. 2003–2008 yıl-
larında Bursa’da çiftçilerimize toplam 35 
milyon TL prim desteği verdik. Hayvancı-
lık desteği Bursa’da 2002’de 2.2 milyon TL 
idi, biz bunu 14.6 kat artırdık ve 2008 yı-
lında 32 milyon TL’ye yükselttik. Böylece, 
2003–2008 yılları arasında Bursa’da 93.6 
milyon TL hayvancılık desteği sağlamış 
olduk. 2002’de 1 milyon TL olan yem bit-
kileri desteğini 2008’de 10 milyon TL’ye 
çıkardık. 2002 yılında 271 bin 839 kişi 
sigortalı olarak çalışıyorken, 2008 yılında 
451 bin 40 kişi sigortalı olarak çalışmak-
tadır. Böylece hükümetimiz döneminde 
yüzde 66 oranında iyileşme sağladık. 

Sevgili Bursalılar…

Bursa’da, yerel hizmetler noktasında yeni 
bir dönemi başlatıyoruz. Recep Altepe 
kardeşim, Osmangazi Belediyesi’nde çok 
başarılı işlere imza attı. Osmangazi ilçe-
mizin çehresini değiştirdi, çok anlamlı 
hizmetler kazandırdı. Makine mühendisi, 
belediyecilikte uzman, deneyimli, birikim-

li kardeşimiz Osman Altepe ile Bursa’da 
yola devam ediyoruz. Büyükşehir Beledi-
ye Başkan adayımız, ilçe belediye başkan 
adaylarımız, İl Genel Meclisi, Belediye 
Meclisi adaylarımız sizlere emanet. Bütün 
adaylarımıza sahip çıkacağınıza gönülden 
inanıyorum. 

Bu arada önemli bir noktaya da dikkatinizi 
çekiyorum: bu seçimde, Türkiye Cumhuri-
yeti kimlik numarası taşıyan kimlik belge-
sine sahip olmayanlar oy kullanamayacak. 
Burası çok önemli! Kimlik numarası taşı-
yan bir kimlik belgeniz yoksa, nüfus cüz-
danı, pasaport, evlenme cüzdanı, sürücü 
belgesi yoksa mutlaka bu konuyu halledin. 
Mutlaka sandığa gidin ve oyunuzu kulla-
nın. 

Gelin, bu medeniyet yolculuğuna kal-
dığımız yerden devam edelim. Gelin, 
Türkiye’yi dünyanın zirvelerine taşıyalım. 
Gelin 29 Mart’ta mührü AK Parti’ye basın, 
bu ülkenin mutlu ve müreffeh geleceğini 
hep birlikte inşa edelim. Tek Millet, Tek 
Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet anlayışıyla 
yolumuza devam edeceğiz. Gün, birlik ve 
beraberlik günüdür. Son söz sizin, karar 
sizin, bu ülke sizin! Durmak Yok, Yola De-
vam! Durmak Yok, Hizmete Devam! Sen 
Türkiye’sin, Büyük Düşün! Sen Bursa’sın 
Büyük Düşün! İşimiz Hizmet, Gücümüz 
Millet! Herşey Türkiye İçin! Sağ olun, var 
olun, Allah’a emanet olun.
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Sevgili İzmirliler, değerli kardeşlerim… 
Sizleri en kalbi duygularımla selam-
lıyorum. Buradan, bu coşkulu mey-
dandan sizler aracılığıyla , Aliağa’yı, 
Balçova’yı ,  Bayındır ’ ı ,  Bayrakl ı ’yı , 
Bergama’yı, Beydağ’ı, Bornova’yı, Buca’yı, 

Çeşme’yi,  Çiğli ’yi ,  Dikili ’yi ,  Foça’yı, 
Gaziemir’i, Güzelbahçe’yi sevgiyle, mu-
habbetle selamlıyorum. Aynı şekilde 
Karabağlar’ı, Karaburun’u, Karşıyakaya’yı, 
Kemalpaşa’yı, Kınık’ı, Kiraz’ı, Konak’ı, 
Menderes’i, Menemen’i, Narlıdere’yi, 

AK Parti İl Mitingi

İzmir | 15 Mart 2009
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Ödemiş’i, Seferhisar’ı, Selçuk’u, Tire’yi, 
Torbalı’yı, Urla’yı sevgiyle, muhabbetle, 
coşkuyla selamlıyorum. İzmir’in bütün 
beldelerini, bütün mahallelerini, bütün 
köylerini selamlıyorum. Ege’nin incisi 
İzmir’i selamlıyorum. Güneş’in, tarihin, 
kültürün şehri İzmir’i selamlıyorum. 
İzmir’in yiğit insanlarını, mert insanlarını, 
çatal yürekli efelerini selamlıyorum. 

İzmir, ilklerin şehri. Vatan savunması, 
İzmir’imizden atılan “ilk kurşun” ile baş-
ladı. İstiklal Savaşı’nı kazanan Türkiye’nin 
istikbal mücadelesini ateşleyen ilk büyük 
ekonomi kongresi, 1923 yılında İzmir İk-
tisat Kongresi adıyla burada gerçekleşti. 
O kongrede alınan kararlarla, bugünün 
güçlü Türkiye’si inşa edildi. Rahmetli 
Adnan Menderes ve arkadaşları, Demok-
rat Parti’yi, İzmir’de kurdu. İlk büyük 
fuarımız, yine İzmir ’imizde yapıldı, 
Uluslararası İzmir Fuarı olarak tarihe 
geçti. Türkiye’de ilk futbol maçı, 1877 
yılında İzmir’de oynandı. Cumhurbaş-
kanlığı Kupası’nı kazanan ilk Anadolu 
takımı, İzmir takımı Göztepe oldu. Türkiye 
Kupası’nı kazanan ilk Anadolu takımı, 
yine bir İzmir takımı Altay oldu. Peki, bu 
İzmir şimdi nerede? Siyasette, demokrasi-
de, ekonomide, kültürde, sanatta, sporda 
ilkleri başaran o şanlı İzmir şimdi nerede?

İlkleri gerçekleştiren, Türkiye’ye öncülük 
eden İzmir’e küçük düşünmek yakışmaz. 
İzmir’e durmak yakışmaz. Türkiye’ye 
küçük düşünmek yakışmaz. Onun için 

hep birlikte haykırıyoruz: İzmir’i Türkiye 
duysun… İzmir’i Ege duysun… İzmir’i tüm 
dünya duysun… Sen Türkiye’sin, Büyük 
Düşün! Sen İzmir’sin, Büyük Düşün! 

Değerli kardeşlerim, sevgili İzmirliler…

Bakınız, şurası da çok önemli: Şimdi, bazı 
partiler meydanlarda, gazetelerde, televiz-
yonlarda gerilim siyaseti yapıyorlar. Biri-
leri “Diyarbakır bizim kalemizdir” diyor. 
Birileri “Eskişehir bizim kalemizdir” diyor. 
Birileri “İzmir bizim kalemizdir” diyor… 
Kimsenin şehirlerimizin hür iradesini, in-
sanımızın hür iradesini ipotek altına alma-
ya hakkı yoktur, olamaz. Ama bunlar, her 
nasılsa, bu hakkı kendilerinde görüyorlar. 

Bunların demokrasi anlayışları saltanat-
tan farksız. Kendi partilerinde saltanat 
sürdükleri yetmezmiş gibi, şehirlerimizi 
de payitaht gibi görüyorlar. Türkiye’yi bir 
bütün olarak savunamıyorlar. Türkiye’yi 
bir bütün olarak kucaklayamıyorlar. 780 
bin kilometrekarelik vatan topraklarımı-
zın tümünü birden sahiplenemiyorlar. 71 
buçuk milyon insanımızın tamamına ko-
nuşamıyor, tamamına hitap edemiyorlar. 

Biz, bütün vatan topraklarına adil hiz-
met götürmenin mücadelesini veriyoruz. 
Çünkü AK Parti, bir bölge partisi değildir. 
Çünkü AK Parti, bir zümre partisi değildir. 
Çünkü AK Parti tek bir şehrin, tek bir ken-
tin değil, 81 vilayetimizin ortak partisidir. 
AK Parti, milletin partisidir. 71 buçuk 
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milyon insanımızın hakkını, hukukunu, 
hürriyetini savunan partidir. Demokraside 
demir perdeler olmaz. Demokraside blok-
lar olmaz. Demokraside kaleler olmaz. 

Bunlar Antalya’yı da kale olarak gördü. 
Bunlar İstanbul’u, Ankara’yı, Yozgat’ı, 
Gaziantep’i de kale olarak gördü. Bu şehir-
ler AK Parti dediğinde, “kalelerimiz düştü” 
dediler… Çünkü içine kapattıkları şehirler 
kabuğunu kırmaya başladı. Çünkü hizme-
ti esirgedikleri şehirler hizmetle tanıştı. 
Çünkü bu şehirler, etraflarındaki duvarları 
yıktı. Bu şehirler, AK Parti’nin hizmetleriy-
le şaha kalktı, dünyaya açıldı, birer dünya 
kenti haline geldi.

 Biz şehirlerimizi fethetmiyoruz, biz gönül-
leri fethediyoruz. Biz şehirleri fethetmi-
yoruz, biz şehirlerimize hizmet ediyoruz. 
Biz, insanlarımızın huzur içinde, barış 
içinde yaşayacağı şehirler imar ediyoruz. 
Onun için “Barış içinde yarış” diyoruz. Bu 
anlayışla Türkiye’nin dört bir yanında, 81 
vilayetimizde, milletimizle birlikte tek yü-
rek, tek ses halinde aynı sloganı dile geti-
riyoruz: “İşimiz Hizmet, Gücümüz Millet.”

Değerli kardeşlerim, sevgili İzmirliler…

Türkiye, AK Parti öncülüğünde 6.5 yıldır 
dev adımlarla ilerliyor. Avrupa Birliği 
görüşmeleri durma noktasına gelmişti, 
süreci hızlandırdık, Türkiye’yi müzakereci 
ülke konumuna taşıdık. Türkiye 155 ülke-
nin tercihiyle, Birleşmiş Milletler Güven-

lik Konseyi’nin üyesi oldu. Medeniyetler 
İttifakı’na eş başkanlık yapıyor, İspanya ile 
birlikte dünya barışına hizmet ediyoruz. 
Bölgemizde, dünya genelinde, barış için, 
diyalog için, uzlaşma için, huzur ve istik-
rar için çalışıyor, arabuluculuk yapıyoruz. 
Türkiye’nin itibarını artırdık, Türkiye’nin 
saygınlığını artırdık, artırmaya devam 
ediyoruz. 

Her gün bir büyük projeyi ülkemize, şe-
hirlerimize kazandırıyoruz. Bolu Tüneli’ni 
bitirdik, hizmete açtık. Karadeniz Sahil 
Yolu’nu bitirdik, hizmete açtık. Bakü – 
Tiflis – Ceyhan Boru Hattı’nı biz hizmete 
açtık. 149 yıllık hayalimiz MARMARAY’ı 
biz başlattık, yapımına devam ediyoruz. 
İşte iki gün önce, bir ilki daha başardık, 
Türkiye’yi Yüksek Hızlı Tren’le tanıştırdık. 
Dünyada Yüksek Hızlı Tren kullanan 8 
ülkeden biri haline geldik. Ankara - Eski-
şehir arası artık 1.5 saat. Yakında 1 saat 5 
dakikaya düşecek.

 Şimdi sıra İzmir’de diyoruz. İzmir’e yakı-
şan hızlı trendir diyoruz. Ankara - İzmir 
arasını sadece 3.5 saate indirecek hızlı 
tren projemize devam ediyoruz. İşte, İzmir 
Büyükşehir Belediyesi işin altından kalka-
madı, İzmir’de EGE-RAY projesine el attık. 
İnşallah EGE-RAY’ı da bu yıl içinde hizme-
te açarak, İzmir’in şehir içi trafiğini önemli 
ölçüde rahatlatıyoruz. 

İstanbul’la, Antalya’yla birlikte İzmir’de 
büyük organizasyonların, kongrelerin, 
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toplantıların merkezi olsun istiyoruz. UNI-
VERSIADE İzmir’e yakıştı, devamı gelsin 
istiyoruz. Bakınız, İzmir, bizim hükümeti-
miz sayesinde üniversitelerarası oyunlara 
ev sahipliği yaptı. UNIVERSIADE konu-
sunda İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 
ağırlığı nedeniyle öyle bir kritik ana 
gelinmişti ki, UNIVERSIADE neredeyse 
elimizden uçup gidecekti. Biz özel kanun 
çıkardık, UNIVERSIADE’ın İzmir’de yapıl-
masını milli mesele haline getirdik. İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkan adayımız 
Taha Aksoy Bey’i koordinatör tayin ettik. 
Ağırlıklı olarak milli bütçeden kaynak 
aktarmak suretiyle UNIVERSIADE’da 
yaşanan sorunu çözüme kavuşturduk. Ve 
İzmir’e yakışır bir organizasyon gerçek-
leştirdik. İzmir’de yapılan UNIVERSIADE, 
tarihinin en başarılı UNIVERSIADE orga-
nizasyonu olarak takdim edildi. 

Bir yandan yeni projelerle ülkemizi kalkın-
dırırken, diğer yandan CHP’li, MHP’li bele-
diyelerden teslim aldığımız şehirlerimizin 
kayıplarını telafi ediyor, şahlandırıyoruz. 
O şehirlerin her biri, bugün, AK Belediye-
cilik farkıyla Türkiye’nin gurur duyduğu 
şehirler haline geldi. Her biri bugün AK 
Hizmet anlayışıyla Türkiye’nin vitrini 
haline geldi. AK Belediyecilikle tanışan 
şehirler dünya markası olmaya başladı. 
Kayseri, Kocaeli, Adana, Denizli, Bursa, 
Gaziantep, İstanbul, Antalya, Erzurum 
kalkınma yarışında öne geçti. Şimdi bu şe-
hirlerin yıldızı parlarken, İzmir neden on-
ların hızına yetişemiyor? Kimsenin İzmir’i 

bu hale getirmeye hakkı olamaz. Türkiye 
koşarken İzmir duramaz! Bu CHP, İzmir’in 
paçasından çekiştirip dururken İzmir’in 
yıldızının parlaması, eski günlerine kavuş-
ması mümkün mü? Halkına arsenikli su 
içiren bir belediye varken, İzmir’in huzura 
ermesi mümkün mü?

Bakınız, Ankara Büyükşehir Belediyemize 
çamur attılar, iftira attılar. Ankara’da kirli 
su içiriyorlar, dediler. Ne oldu? İddiaları-
nın, iftiralarının, attıkları çamurun altında 
kaldılar. İzmir Büyükşehir Belediyesi yö-
netiminin siz değerli İzmirlilere arsenikli 
su içirdiği ortaya çıktı. Her zaman söylüyo-
rum, CHP demek susuzluk demektir. CHP 
demek kuraklık demektir, kronik hale 
gelen sorunlar demektir. Biz bunları, İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi’nde de gördük. 
Antalya’da gördük, Ankara’da gördük, 
Gaziantep’te gördük. Şimdi işte İzmir’de 
görüyoruz. İstanbul’un su sorununu çöz-
mek bize nasip oldu. 

Bakınız, İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı olduğum dönemde, o günün hü-
kümetinin yardımı, desteği olmadan 180 
kilometre öteden su getirdim, İstanbul’a 
su sağladım. Aynı şekilde İzmir’i de su sı-
kıntısından yine biz kurtaracağız. 2007’de 
Beydağ Barajı’nı devreye aldık, Ödemiş 
Ovası’nda 20 bin hektar alanı sulamaya 
başladık. Dikkat edin, Beydağ Barajı’nın 
temeli 1994 yılında atılmış, aradan 10 yıl 
geçmiş, biz geldiğimizde yüzde 14 gerçek-
leşme oranına ulaşılabilmişti, ayrıca inşaat 
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da durma noktasına gelmişti. Beydağ Bara-
jı, inşaat bu hızla devam etseydi ancak 74 
yıl sonra bitecekti. Yani bu barajın bittiğini 
ancak torunlarımız görebilecekti. Biz ne 
yaptık? 2005 yılının Aralık ayında yine 
DSİ’nin İzmir’deki açılışında barajın ikin-
ci defa temelini attık. Temeli atarken de 
dedik ki, bölge insanı artık daha fazla bek-
lemeyecek, en kısa zamanda tarlalar suyla 
buluşacak. 2007’de de Beydağ Barajı’nı 
tamamladık, hizmete açtık. 

Geçenlerde Gördes Barajı’nın su tut-
ma noktasında açılışını yaptık. Gördes 
Barajı’nın temeli 1994’te atılmış, öyle 
kalmış, bunu bitirmek de bize nasip oldu. 
İnşallah, isale hatlarını da süratle bitirip, 
İzmir’i su sıkıntısından büyük ölçüde 
kurtaracağız. İzmir’i eskiden olduğu gibi, 
Ege’nin İncisi, Türkiye’nin incisi hali-
ne getiriyoruz, getireceğiz. İzmir’de bu 
hamleyi yapabilecek tek siyasi parti, AK 
Parti’dir. Çünkü belediyecilik bizim işimiz, 
belediyecilik AK Parti’nin işi. Onun için 
“İzmir’de Değişim Şart” diyoruz. İlklerin 
şehri İzmir’e, İlklerin Partisi AK Parti yakı-
şır diyoruz. 

İstiyoruz ki, İzmir bir marka şehir olsun 
ve dünyanın her hangi bir yerinde sadece 
“İzmir” demek yeterli olsun… Biz çocuk-
larımıza böyle bir İzmir bırakalım istiyo-
ruz… Bizim İzmir için vizyonumuz var. 
Bizim İzmir için ufkumuz var. Bizim İzmir 
için mega projelerimiz var. Biz projelerle 
konuşuyoruz. Biz planlarımızla, gelecek 
tasavvurumuzla meydanlara çıkıyoruz. 
Türkiye’ye yaptıklarımızı, şehirlerimize 

yaptıklarımızı anlatıyor, yapacaklarımızla 
konuşuyoruz. İzmir artık zaman kaybede-
mez. İzmir’in artık kaybetmeye tahammü-
lü yok. 

6.5 yıldır, Hükümet yatırımlarıyla İzmir’i 
destekledik. Eğitimde, sağlıkta, adalette, 
emniyette, tarımda, ulaşımda, enerjide… 
Her noktada İzmir’e tarihi seviyede yatı-
rımlar kazandırdık. Gençlerin şehri, genç-
liğin şehri İzmir’e, tarihinde hiç görmediği 
ölçüde eğitim yatırımları yaptık. 6.5 yılda 
tam 5 bin 239 dersliğin yapımını tamamla-
dık. 2003 yılına kadar okullarımızda az sa-
yıda bilgisayar var iken 6.5 yılda okulları-
mıza 26 bin 811 adet bilgisayar gönderdik. 

Dokuz Eylül Üniversitemizin bünyesinde 
1 fakülte, 1 yüksek okul ile 16 araştırma 
ve uygulama merkezi hizmete girdi. Ege 
Üniversitemizin bünyesinde 1 Enstitü ile 
3 araştırma ve uygulama merkezi hizmete 
girdi. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitümüz 
bünyesinde 2 araştırma ve uygulama 
merkezi ile teknokent hizmete açıldı. Ay-
rıca, 3 vakıf üniversitemizin bünyesinde 
toplam 9 fakülte, 2 enstitü, 1 yüksek okul, 
1 meslek yüksek okulu ve 7 araştırma ve 
uygulama merkezi hizmete girdi. Üniver-
site öğrencilerimizin 2002’de 45 TL olan 
burslarını 180 TL’ye çıkardık. İlk ve orta 
öğretimdeki 2 milyon 90 bin öğrencimize 
29 milyon 119 bin ücretsiz ders kitabı 
dağıttık. Önümüzdeki eğitim öğretim 
döneminden itibaren, açık ilköğretim ve 
açık lisede okuyan yaklaşık 900 bin öğ-
renicimizin de ders kitaplarını ücretsiz 
dağıtmaya başlıyoruz. Şartlı nakit transferi 
kapsamında ilköğretimdeki erkek öğrenci-
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lerimiz için aylık 20 TL, kız öğrencilerimiz 
için 25 TL; ortaöğretimdeki erkek öğren-
cilerimiz için aylık 35, kız öğrencilerimiz 
için de 45 TL’yi annelere teslim ediyoruz. 
İzmir’de şartlı nakit transferinden 20 bin 
522 öğrencimize 10, 5 milyon TL’lik yar-
dım yaptık. 

37.5 milyon SSK’lı vatandaşımız, ülke ge-
nelinde sadece 150 hastane ve 350 ecza-
neden hizmet alabiliyordu. Bu gayri insani 
duruma son verdik. Bugün bütün vatan-
daşlarımız 1300 hastaneden hizmet alıyor 
ve mahallesindeki eczaneden ilacını temin 
edebiliyor. İzmir’de hükümetlerimiz döne-
minde sağlık hizmetleri için 381 milyon 
TL harcama yaptık. İzmir’de hava ambu-
lansımız hizmete girdi. Yapımına bizden 
önce başlanan 150 Yataklı Bergama Devlet 
Hastanesi’ni tamamladık, hastanenin 10 
gün önce açılışını yaptık. 

Yine yapımına bizden önce başlanan 100 
Yataklı Menemen Devlet Hastanesi’ni, 75 
yataklı Bayındır Devlet Hastanesi’ni, 50 
yataklı Aliağa Devlet Hastanesi’ni ve 30 
yataklı Kiraz Devlet Hastanesi’ni döne-
mimizde tamamladık, hizmete açtık. 30 
yataklı Dikili Devlet Hastanesi’ne, 125 Ya-
taklı Buca Doğum ve Çocuk Bakımevi’ne, 
Ege Doğumevi Kadın Hastalıkları Eği-
tim ve Araştırma Hastanesi Tüp Bebek 
Merkezi’ne, Tepecik devlet hastanesi ek 
binasına, Atatürk eğitim ve araştırma has-
tanesi ek binasına, Çiğli Devlet Hastanesi 
ek binasına biz başladık, bunları süratle 
tamamladık, hizmete açtık. 50 yataklı Ke-
malpaşa Devlet Hastanesi’ni ve 78 Yataklı 
Menemen Devlet Hastanesi’ni bu sene; 

200 Yataklı Tire Devlet Hastanesi’ni ise 
önümüzdeki sene içerisinde tamamlamayı 
planlıyoruz. 400 Yataklı Karşıyaka Bölge 
Eğitim Hastanesi’nin, 150 Yataklı Türkan 
Özilhan Bornova Acil Yardım ve Travma 
Hastanesi’nin ile 90 Yataklı Ödemiş Devlet 
Hastanesi ek binasının, Atatürk Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi ek binasının inşa-
atlarına da bu sene içerisinde başlamayı 
planlıyoruz. 

Muayene Odası sayısını devlet hastanele-
rinde 471’den 1387’ye, sağlık ocaklarında 
422’den 1094’e çıkardık. Uzman hekim sa-
yısını 1277’den 1976’ya yükselttik. Diyaliz 
cihaz sayısı 67 iken bugün 160 adet diyaliz 
cihazımız var. İzmir ve Dikili adalet saray-
larını hizmete açtık. Menderes ve Çeşme 
adalet saraylarının inşaatını tamamladık. 
Torbalı adalet sarayının inşaatına devam 
ediyoruz. Menemen adalet sarayıyla ilgili 
de proje çalışmalarımız sürüyor. 

Sosyal devlet olmanın gereğini yerine ge-
tirdik. 2003–2008 yılları arasında İzmir’e 
sosyal yardım ve proje destekleri kapsa-
mında 135 milyon TL kaynak aktardık. 
İzmir’de maddi imkansızlıklar nedeniyle 
yakacak temininde zorlanan her yıl orta-
lama 63 bin aileye toplam 200 bin ton kö-
mür yardımı yaptık. TOKİ İzmir’de bugü-
ne kadar tam 13 bin 647 konutun inşasına 
başladı. 9 bin 300 konutu bitirdik. 4 bin 
341 konutun inşaatı devam ediyor. Bütün 
projeler tamamlandığında, İzmir’e 22 bin 
215 konut kazandırmış olacağız. 2003 yı-
lında İzmir’e doğalgaz arzı sağladık. Şu an 
hem sanayi tesislerinde hem de konutlar-
da doğalgaz kullanılıyor. 
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Hükümet olarak tarımı, çiftçilerimizi yal-
nız bırakmadık, oy avcılığının, popülist po-
litikaların esaretinden kurtardık. 2002’de 
İzmir’de 52 milyon TL tarımsal destek ve-
rilmişti, biz 2008’de yaklaşık 3 kat artışla 
154 milyon TL tarımsal destek verdik. Böy-
lece, 2003–2008 yıllarında İzmir’e toplam 
722.5 Milyon TL tarımsal destek sağlamış 
olduk. İzmir’de çiftçilerimize 29 milyon 
TL mazot ve 13.5 milyon TL kimyevi gübre 
desteğinde bulunduk. 2002 yılında İzmirli 
çiftçilerimize 15 milyon TL fark ödemesi 
yapılmıştı, biz 2008 yılında 33.5 milyon 
TL fark ödemesi yaptık. 2003–2008 yıl-
ları arasında İzmir’de çiftçilerimize top-
lam 228 Milyon TL prim desteği verdik. 
2002’de İzmir’de 5 milyon TL hayvancılık 
desteği verilmişti, biz ise 2008 yılında tam 
84 milyon TL hayvancılık desteği gerçek-
leştirdik. 2007 yılında yaşanan kuraklıkta 
çiftçilerimizi yalnız bırakmadık ve 662 bin 
TL kuraklık desteği verdik. Yem bitkileri 
desteği 2002’de 3.3 milyon TL iken biz 
2008 yılında 8 kat artışla 23.5 milyon TL 
yem bitkileri desteği verdik. 

KÖYDES çalışmaları için 53 milyon TL 
kaynak kullandık. 1616 kilometre asfalt, 
113 kilometre stabilize yol yaptık. 42 tane 
susuz ve 266 tane suyu yetersiz ünitemizin 
içme suyu sıkıntısına son verdik. Bugüne 
kadar 53 bin hektar alanı sulamaya açtık. 
17 Ocak 2009’da hizmete aldığımız Gördes 
Barajı ile şehre ilave su sağladık. Beydağ 
Barajı ile Ödemiş Ovası’nda 20 bin hektar 
alanı sulamaya başladık. Seferihisar Ka-
vakdere Barajı, Karaburun Mordoğan Ba-
rajı ve Sulaması, Beydağ Barajı, Menderes 
Değirmendere Ataköy Göleti ile Küçükler 

Sulaması’nı hizmete açtık. 7 bin hektar 
arazi sulayacak olan Yortanlı Barajı’nı inşa-
atını tamamladık. 

Değerli kardeşlerim…

Yatırımlarımız, hizmetlerimiz saymakla 
bitmiyor. Ancak asla “tamam” demiyoruz. 
Asla “yeter” demiyoruz. Halen yolun başın-
dayız. Halen yapacak çok işimiz var. İzmir 
için, Türkiye için üretecek hizmetlerimiz 
var. İşte bunun için “Durmak Yok, Yola 
Devam Diyoruz.” İzmir’le birlikte ilçeleri-
mizin de AK Belediyecilikle, AK hizmetle 
buluşacağına bütün kalbimle inanıyorum. 

Şimdi hizmette yeni bir dönemin ari-
fesindeyiz. İzmir 29 Mart’ta bir tercih 
yapacak. İnanıyorum ki İzmir bu kez AK 
Belediyecilik diyecek, AK Hizmet diyecek. 
İzmir, durmaya, duraklamaya, gerilemeye 
hayır, ilerlemeye, gelişmeye, kalkınmaya 
evet diyecek. İzmir’de bu dönem İzmir 
Milletvekilimiz, İnşaat Mühendisi Taha 
Aksoy beyefendiyle devam ediyoruz. Siz, 
onu gayet iyi biliyor, iyi tanıyorsunuz. Siz 
onu, AK Parti çatısı altında, 22 Temmuz’da 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gönder-
diniz. İnşallah, sizin desteğinizle, sizin ira-
denizle, sizin teveccühünüzle 29 Mart’ta 
İzmir’in belediye başkanı olacak. İzmir’in 
şehircilik sorunlarına çare üretecek. Ben, 
bu vesileyle, bütün İzmirli milletvekilleri-
mize, Belediye Başkanlarımıza, il teşkilatı-
mıza Taha Aksoy kardeşime sağlayacakları 
destek için şimdiden teşekkür ediyorum. 
İzmir’in evladı Taha Aksoy’u siz değerli 
İzmirli kardeşlerime emanet ediyorum. 
Biz sizin emanetinize nasıl sadakatle bağlı 
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kaldıysak, sizin emanetinizi nasıl yücelt-
tiysek, inanıyorum ki, sizler de size ema-
net ettiğimiz adaylarımızın tümüne sahip 
çıkacaksınız. 

Bu arada önemli bir noktaya da dikkatinizi 
çekiyorum: Bu seçimde, Türkiye Cum-
huriyeti kimlik numarası taşıyan kimlik 
belgesine sahip olmayanlar oy kullana-
mayacak. Burası çok önemli. Kimlik nu-
marası taşıyan bir kimlik belgeniz yoksa, 
nüfus cüzdanı, pasaport, evlenme cüzdanı, 
sürücü belgesi yoksa, mutlaka bu konuyu 
halledin. Mutlaka sandığa gidin ve oyunu-
zu kullanın. 

Gelin, bu medeniyet yolculuğuna kal-
dığımız yerden devam edelim. Gelin, 
Türkiye’yi dünyanın zirvelerine taşıyalım. 
Gelin, 29 Mart’ta mührü AK Parti’ye basın, 
bu ülkenin mutlu ve müreffeh geleceğini 
hep birlikte inşa edelim. Herkes çok iyi 
bilmeli ki; bizim siyasetimiz 81 şehrimizi 
kucaklayan, 71 buçuk milyon insanımızı 
bir gören siyasettir. Türkiye’nin özlemi 
birlik siyasetidir, milleti bir bütün olarak 
kucaklama siyasetidir. Tek Millet, Tek 
Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet anlayışıyla 
yolumuza devam edeceğiz. Gün, birlik ve 
beraberlik günüdür. Son söz sizin, karar 
sizin, bu ülke sizin! Durmak Yok, Yola De-
vam. Durmak Yok, Hizmete Devam! Sen 
Türkiye’sin, Büyük Düşün! Sen İzmir’sin, 
Büyük Düşün! İşimiz Hizmet, Gücümüz 
Millet! Herşey Türkiye İçin! Sağ olun, var 
olun, Allah’a emanet olun.



Recep Tayyip ERDOĞAN

358

Sevgili Kütahyalılar, değerli kardeşle-
rim… Sizleri en kalbi duygularımla se-
lamlıyorum. Buradan bütün Kütahya’ya, 
Altıntaş’a, Aslanapa’ya, Çavdarhisar’a, 
Domaniç’e, Dumlupınar’a, Emet’e, Gediz’e, 
Hisarcık’a, Pazarlar’a, Simav’a, Şaphane’ye, 
Tavşanlı’ya kucak dolusu sevgilerimi, mu-

habbetlerimi gönderiyorum. Coşkunuza, 
heyecanınıza, aşkınıza, sevdanıza teşekkür 
ediyorum. 

Kütahya bizim gururumuz. Kütahya bizim 
gözbebeğimiz. 3 Kasım’da, 28 Mart’ta, 22 
Temmuz’da Kütahya AK Parti dedi. Kü-

AK Parti İl Mitingi

Kütahya | 19 Mart 2009
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tahya tek yürek halinde “demokrasi” dedi, 
“milli irade” dedi, “büyük Türkiye” dedi. 
Kütahya, köhnemiş siyaseti, uyumsuz ko-
alisyonları, ufuksuz, vizyonsuz siyasetçi-
leri elinin tersiyle itti. Çözüm üretemeyen 
siyasete “yeter” dediniz. Kavgadan, geri-
limden beslenen siyasete “yeter” dediniz. 
Türkiye’ye zaman kaybettiren, itibar kay-
bettiren siyasete yeter dediniz. “Yeter, söz 
de karar da milletindir” dediniz. Çünkü 
Kütahya’ya küçük düşünmek yakışmaz. 
Kütahya, Domaniç kuruluşun mekanı. 
Kütahya Dumlupınar Kurtuluş’un mekanı. 

Bakınız, dün Çanakkale’de, Çanakkale de-
niz Zaferi’nin 94. yıldönümünü yad ettik. 
Çanakkale’de bir kez daha şehitlerimizin 
huzurunda durduk, şehitlerimizi rahmetle 
andık. Çanakkale’de, Türkiye’nin her karış 
toprağından Mehmetçik vardı. Orada bir 
kahramanlık destanı yazdılar. O destan 
büyüdü, dalga dalga bu ülkeyi sardı ve 
Kütahya’da, Dumlupınar’da bağımsızlığı-
mızı, istiklalimizi tüm dünyaya ilan etti. 
İşte onun için diyoruz ki: Domaniç’te bir 
cihan devleti kuranların torunlarına kü-
çük düşünmek yakışmaz. Çanakkale’de 
destan yazan ecdadın torunlarına küçük 
düşünmek yakışmaz. Dumlupınar ’da 
şehit olanların torunlarına küçük düşün-
mek yakışmaz. İşte onun için diyoruz 
ki: Sen Türkiye’sin, Büyük Düşün… Sen 
Kütahya’sın, Büyük Düşün…

Şehitlerimizden, gazilerimizden aldığımız 
emanete sahip çıkıyoruz. Onların bize bı-
raktığı mirasa sahip çıkıyoruz. Göğsünü 
düşmana siper eden ecdadımızın hatırası-
na sahip çıkıyoruz. Türkiye’yi büyütmek, 

Türkiye’yi, güçlendirmek, Türkiye’yi hu-
zurlu, güvenli, müreffeh bir ülke yapmak 
için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. 
Türkiye her bir köyüyle, her bir beldesiyle, 
her bir ilçesi, her bir vilayetiyle büyüsün, 
kalkınsın, ilerlesin, güçlensin istiyoruz. 
Şehitlerimize mahcup olmamak için, ecda-
dımız karşısında boynumuzu bükmemek, 
yüzümüzü yere eğmemek için koşturuyo-
ruz. 

İşte bunun için, Hakkari’de yol yaptık, 
Van’ın köylerine su götürdük, Harran 
Ova’sını suyla buluşturduk, Artvin’de 
elektrik ürettik, Ordu’da dağları deldik, 
tüneller inşa ettik, İstanbul’da boğazın iki 
yakasını MARMARAY’ la birleştirdik, Ka-
radeniz sahil yolunu bitirdik. İşte bunun 
için Bolu tünelini biz bitirdik, Hızlı treni 
hizmete açtık, 9 bin 500 kilometre yol 
yaptık, 350 bin konutun inşasına başladık, 
250 binini bitirdik. İşte bunun için 133 bin 
derslik yaptık, 56 üniversite açtık, sağlıkta 
devrim niteliğinde reformlar gerçekleştir-
dik. İşte bunun için, Türkiye’yi Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyi’nin bir üyesi 
yaptık, Medeniyetler İttifakı’nın eş başka-
nı olduk. İşte bunun için mazlumun yanın-
da yer aldık, haklının yanında yer aldık, 
Gazze’nin yanında yer aldık. 

Tü r k i y e ’ n i n  i t i b a r ı n ı  y ü k s e l t t i k , 
Tü r k i y e’ n i n  s ay g ı n l ı ğ ı n ı  a r t ı rd ı k . 
Türkiye’yi bir dünya devleti haline getirdik, 
ekonomisiyle, dış politikasıyla, Türkiye’yi 
dünyanın gündemine taşıdık. Kütahya’da, 
Domaniç’te cihan devleti kuranların 
hayali buydu. Çanakkale’de, Yemen’de, 
Sarıkamış’ta, Kanal’da, Galiçya’da şehit 
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olanların hedefi buydu. Dumlupınar’da 
düşmana kükreyen aslanların rüyası 
buydu. Biz bu hayalleri, bu hedefleri, bu 
rüyayı gerçek kılmak, Türkiye’yi şehitle-
rine mahcup etmemek için gayret ettik. 
Allah’ın izniyle, bu can bu tende olduğu 
sürece, çalışmaya, üretmeye, mücadeleye 
devam edeceğiz. Allah’ın izniyle Türkiye’yi 
daha da büyütmeye, daha büyük hedefle-
re ulaştırmaya devam edeceğiz. Yeter ki, 
sizin desteğiniz arkamızda olsun. Yeter ki 
coşkunuz, heyecanınız bizimle olsun. Yeter 
ki hayır dualarınızı bizden eksik etmeyin, 
esirgemeyin… Çok daha iyiyi, çok daha gü-
zeli birlikte başaracağız. 

Değerli kardeşlerim, sevgili Kütahyalılar…

29 Mart’ta Türkiye bir kez daha seçimini 
yapacak. 29 Mart’ta Türkiye bir kez daha 
tercihini yapacak, geleceği için söz söyleye-
cek. Seçime sadece 9 gün kaldı. Benim bu 
49. mitingim. 48 il ve 1 ilçemizde halkımız-
la, milletimizle buluştum, kucaklaştım. 
Her mitingde hizmetlerimizle konuştum, 
eserlerimizle konuştum, yaptıklarımızla 
konuştum. Gittiğim şehirlerde yapacakla-
rımızı anlattım, Türkiye’ye ilişkin, şehirle-
rimize ilişkin, planlarımızla, projelerimiz-
le konuştum. Peki, onlar ne yaptılar? CHP, 
MHP ne yaptı? Nasıl bir üslup kullandılar 
gördünüz mü? Nasıl bir dil kullandılar 
duydunuz mu? Nasıl hakaretler ettiklerine 
şahit oldunuz mu? Bu ülkenin başbaka-
nına, bu ülkenin hizmet üreten partisine 
nasıl iftiralar attılar işittiniz mi? Siyasetle-
rini yalan üzerine kurdular, yatsı olmadan 
yalanları ortaya çıktı. Bizi karalamaya 
kalktılar, karanlığa gömüldüler. Bize ça-

mur atmaya kalkıştılar, çamur kendilerine 
bulaştı. İstismar siyaseti yaptılar, karalama 
siyaseti yaptılar, siyasetin dilini, siyasetin 
üslubunu yerlere düşürdüler. 

Şunu buradan, Kütahya’dan bir kez daha 
altını çizerek ifade ediyorum: AK Parti, hiz-
met siyasetinin partisidir. AK Parti, insan 
odaklı siyasetin partisidir. AK Parti, mille-
tin partisidir. AK Parti, bu ülkede siyasetin 
seviyesini, düzeyini yükselten, siyasetin 
çıtasını yükseğe çeken bir partidir. AK Par-
ti yaptıklarıyla, eserleriyle, hizmetleriyle 
konuşan; planlarıyla, projeleriyle, gelecek 
tasavvuruyla milletinin karşısına çıkan bir 
partidir. Bizim üslubumuz milletimizin üs-
lubudur, bizim nezaketimiz milletimizin 
nezaketidir. Biz ihtirasla başı dönenlerden 
olmadık. Biz hırs, gözünü bürüyenlerden, 
ağzından çıkanı kulağı duymayanlardan 
olmadık. İktidara gelebilmek için her yolu 
mübah görenlerden, seçim kazanmak 
için yalana, iftiraya, karalamaya tenezzül 
edenlerden olmadık. Bundan sonra da ol-
mayacağız.

Bakın, Kütahyalı bir seyyah var… Dünyaca 
ünlü bir hemşeriniz var: Evliya Çelebi… 
Tıpkı, Kütahyalı Evliya Çelebi gibi, bütün 
Türkiye’yi adım adım gezdik, dert dinle-
dik, dertlere derman ürettik, ülkemizin 
her karışına hizmet götürdük. Sadece 
Türkiye ile sınırlı kalmadık. Dünyanın 
bir çok ülkesine gittik, Türkiye’yi anlattık, 
Türkiye’nin imkanlarını, fırsatlarını anlat-
tık, vatandaşlarımızın, soydaşlarımızın, 
işadamlarımızın, işçilerimizin, kamyon 
şoförlerimizin meselelerine çözüm aradık. 
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Bazı siyasetçiler Sivas’ın ötesine geçemedi. 
Bazı siyasetçiler Sivas’ın berisine geçeme-
di. Biz 81 vilayetimizin tamamına ulaştık, 
tamamına hizmet taşıdık, eser taşıdık. 
“Sivas’tan öteye, Sivas’tan beriye geçemi-
yorsunuz” dediğimiz zaman köpürüyor-
lar, kızıyorlar, sinirlenip öfkeleniyorlar… 
Mazeret üstüne mazeret üretiyorlar. Hani, 
Kütahya’nın güzel bir sözü var: Oynaması-
nı bilmeyen gelin yerim dar dermiş; yerini 
bulmuşlar, bu sefer de yenim dar demiş. 
İşte bunların siyaseti bu! 

Bunların siyaseti özür siyaseti, bahane 
siyaseti, mazeret siyaseti. Küresel finans 
krizi ipine sımsıkı sarıldılar, krizi istismar 
ederek, işsizliği istismar ederek oy topla-
maya çalışıyorlar. Siz bu ülke için ne yap-
tınız, diyorum; cevap yok. Bu ülkede hangi 
eseriniz var, diyorum; cevap yok. Bu ülke 
için, şehirlerimiz için, şu Kütahya için ne 
planınız, ne projeniz var, diyorum; ses yok. 
Meydanlarda birbirlerinin avukatlığını 
yapıyorlar. Meydanlarda birbirlerine sahip 
çıkıyorlar. Meydanlarda ikisi de aynı dili, 
aynı üslubu kullanıyorlar. Ülkeye karam-
sarlık pompalıyorlar, milletimin moralini 
bozmak için çaba harcıyorlar, panik havası 
oluşturup, buradan oy devşirmeye çalışı-
yorlar.

Kütahyalı kardeşimin, dikkatini çeki-
yorum… Bu küresel kriz, 100 yılda bir 
görülen türden, büyük ve etkili bir kriz. 
Türkiye olarak krize karşı her türlü ted-
biri aldık, almaya da devam ediyoruz. İlk 
günden itibaren bütün kurumlarımız, 
kuruluşlarımız krizi çok yakından takip 

etti; uyum içinde, koordinasyon içinde 
tedbirleri uygulamaya koydu. İşte en 
son, iç talebi canlandıracak tedbirleri de 
açıkladık, Bakanlar Kurulu kararı Resmi 
Gazete’de yayınlandı. Kararları açıkladı-
ğımız andan itibaren, CHP bir yandan, 
MHP bir yandan, yandaş medyaları bir 
yandan kampanya başlattılar. Bu tedbirleri 
etkisiz hale getirmek için hep bir ağızdan 
negatif mesajlar vermeye başladılar. Şimdi 
Kütahyalı kardeşlerime soruyorum: Vata-
nını seven bunu yapar mı? Milletini seven 
bunu yapar mı? Ülkesini, toprağını seven 
bunu yapar mı? AK Parti kaybetsin diye, 
Türkiye’nin kaybetmesi için duaya çıkmış 
bunlar. Türkiye ilerlemesin, Türkiye kal-
kınmasın, büyümesin diye paçasından 
tutup çekiyorlar.

Bu millet bu tavrın, bu tutumun, bu si-
yasetin cevabını 29 Mart’ta verecek. Bu 
millet, bu eski tarz siyasete bir kez daha 
sandıkta gerekeni söyleyecek. Bizim böyle 
küçük hesaplarla işimiz olmaz. Bizim çok 
daha büyük hedeflerimiz var. Biz, 2023 
yılına, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 
100. yıldönümüne hazırlıyoruz. Biz, 1 
trilyon dolar gayri safi yurtiçi hasıla hedef-
liyoruz. 500 milyar dolar ihracat hedefli-
yoruz. Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 
ekonomisi arasında görmeyi hedefliyoruz. 
500 bin konut inşa etmeyi, bölünmüş yol 
uzunluğunu 15 bin kilometreye çıkarmayı 
hedef liyoruz. Türkiye’yi dünyanın gıda 
merkezi, tarım merkezi haline getirmeyi 
hedef liyoruz. Kentlerimizi birer marka 
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haline getirmeyi, bütün şehirlerimizi birer 
dünya markası haline getirmeyi hedefli-
yoruz. Allah’ın izniyle bu hedeflerimizi de 
başaracağız. 

Sevgili kardeşlerim, değerli Kütahyalılar… 

6.5 yıl boyunca Hükümette, 5 yıl boyunca 
Belediyemizde Kütahya için büyük hiz-
metler ürettik. Kütahya’nın on yıllardır 
ertelenen, ötelenen, ihmal edilen sorun-
larına çözüm ürettik, üretmeye de devam 
ediyoruz. Kütahya’nın çehresinin nasıl 
değiştiğini, Kütahya’nın nasıl bir atılım 
içinde olduğunu görüyorsunuz.  Kütah-
ya, mermer, çinicilik, seramik, maden, 
termal turizm sektörleriyle büyüyordu… 
Şimdi buna otomotiv de eklendi. Kütahya, 
Bursa’dan sonra Türkiye’nin yeni otomotiv 
üssü olma yolunda kararlılıkla ilerliyor. 5 
firma Kütahya’da yatırım yaptı, yeni yatı-
rımlar da geliyor.

 Dikkat ediniz, 1973’te kurulan Organize 
Sanayi Bölgesi, bizim çıkardığımız teşvik 
yasasına kadar sadece yüzde 20 oranında 
doluydu. Şu anda, genişletme yapmamıza 
rağmen yüzde 100 doluluk oranı var. Orga-
nize Sanayi’de 300 kişi çalışıyordu, şu an 
çalışan sayısı 3 bin 500’e çıktı, hedefimiz 5 
bin 500. Tüm Türkiye’de olduğu gibi, tüm 
şehirlerimizde olduğu gibi, Kütahya’nın 
potansiyelini ortaya çıkarmaya, Kütahya’yı 
bir yatırım merkezi haline getirmeye de-
vam edeceğiz. Belediyemiz, hükümetimiz, 
işbirliği içinde Kütahya’yı bir dünya kenti 
haline getireceğiz. 

Bakın, 6.5 yılda Kütahya’ya neler kazan-
dırdık. Kütahya’da 6.5 yılda 842 dersliğin 
yapımını tamamladık. 2003 yılına kadar 
okullarımızda çok az sayıda bilgisayar 
var iken 6.5 yılda okullarımıza 5 bin 425 
adet bilgisayar gönderdik. Tavşanlı Sağ-
lık Meslek Lisesi’ni dönemimizde açtık. 
Polis eğitim merkezi açılmasıyla ilgili ça-
lışmalarımız devam ediyor. Dumlupınar 
Üniversitemizin bünyesinde tıp fakültesi, 
sağlık bilimleri enstitüsü, 1 yüksek okul 
ve 3 araştırma uygulama merkezi hizmete 
girdi. Tıp fakültemiz önümüzdeki dönem-
de öğrenci almaya başlayacak. Yükseköğ-
retimde 1000 kapasiteli yurt inşaatımız 
devam ediyor. Simav’da 500 yatak kapasi-
teli yurdun inşaatına inşallah önümüzdeki 
günlerde başlıyoruz. Bu iki yurdumuzu 
bir yıl içinde tamamlayacak, böylece 2002 
yılına göre yurt kapasitesinde yüzde 60’lık 
bir artış sağlamış olacağız. 

Üniversite öğrencilerimizin 2002’de 45 TL 
olan burslarını 180 TL’ye çıkardık. İlk ve 
orta öğretimdeki 543 bin öğrencimize 4 
milyon 915 bin ücretsiz ders kitabı dağıt-
tık. Önümüzdeki eğitim öğretim dönemin-
den itibaren, açık ilköğretim ve açık lisede 
okuyan yaklaşık 900 bin öğrencimizin de 
ders kitaplarını ücretsiz dağıtmaya başlı-
yoruz. Şartlı nakit transferi kapsamında 
ilköğretimdeki erkek öğrencilerimiz için 
aylık 20 TL, kız öğrencilerimiz için 25 TL; 
ortaöğretimdeki erkek öğrencilerimiz için 
aylık 35, kız öğrencilerimiz için de 45 TL’yi 
annelere teslim ediyoruz. Kütahya’da şartlı 
nakit transferinden 3 bin 362 öğrencimize 
2.1 milyon TL’lik yardım yaptık. 
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37.5 milyon SSK’lı vatandaşımız, ülke 
genelinde sadece 150 hastane ve 350 
eczaneden hizmet alabiliyordu. Bu gayri 
insani duruma son verdik. Bugün bütün 
vatandaşlarımız 1300 hastaneden hizmet 
alıyor ve mahallesindeki eczaneden ilacını 
temin edebiliyor. Artık, hastalarımız acil 
servislerden geri çevrilmiyor. Yatış ücreti 
ödenemediği için vatandaşımız hastane-
lerde rehin alınmıyor. Kütahya’da hükü-
metlerimiz döneminde sağlık hizmetleri 
için 116, 3 milyon TL harcama yaptık. 
Yapımına bizden önce başlanan 320 yatak-
lı Evliya Çelebi Devlet Hastanesi, 100 Ya-
taklı Tavşanlı Devlet Hastanesi, 25 Yataklı 
Çavdarhisar Devlet Hastanesi ve 8 sağlık 
ocağını biz tamamladık, hizmete açtık. 10 
Yataklı Hisarcık Sağlık Merkezi ve 13 adet 
sağlık ocağının yapımına biz başladık, sü-
ratle tamamladık, hizmete açtık. 

Ayrıca, 30 yataklı Simav Doç. Dr. İsmail 
Karakuyu Devlet Hastanesi ek binasını 
inşallah bu sene içerisinde tamamlamayı 
planlıyoruz. Devlet hastanelerinde mua-
yene oda sayısını 69’dan 179’a çıkardık. 
2002’de 12 adet 112 acil ambulansımız 
vardı, bugün ise 25. Diyaliz cihaz sayısı 23 
iken bugün 67 adet diyaliz cihazımız var. 
Kütahya Ek Adalet Sarayı ile Tavşanlı Ada-
let Sarayı’nı hizmete açtık. Emet Adalet 
Sarayı’nın inşaatını tamamladık.

 2003–2008 yılları arasında Kütahya’ya 
sosyal yardım ve proje destekleri kapsa-
mında toplam 51.8 milyon TL kaynak 
aktardık. Maddi imkansızlıklar nedeniyle 
yakacak temininde zorlanan her yıl ortala-
ma 14 bin 500 ailemize toplam 94 bin ton 

kömür yardımında bulunduk. Kütahya’da 
bugüne kadar 4 bin 381 konut uygulaması 
başlattık. 3 bin 185 konutumuzun inşa-
atını bitirdik. 806 konutla ilgili proje ve 
ihale çalışmalarımız ayrıca devam ediyor. 
Bütün projelerimizi tamamladığımızda 
Kütahya’da toplam 5 bin 187 konut yap-
mış olacağız. 

2002 yılına kadar Kütahya’da sadece 19 
kilometre bölünmüş yol yapılmıştı, biz 
ise tam 122 kilometre daha bölünmüş yol 
yaptık. Yani cumhuriyet tarihinde yapılan 
bölünmüş yolun yaklaşık 7 katını sadece 
6.5 yılda yaptık. 2003 yılında Kütahya’ya 
doğalgaz arzı sağladık. Şu an hem sanayi 
tesislerinde hem de konutlarda kullanılı-
yor. Belediyemiz 42 bin abonemizin bağ-
lantısını kurdu. 2004 yılında hava kirlili-
ğinde birinci sırada yer alan Kütahya, bu 
kötü unvandan kurtuldu. 

2002’de Kütahya’da çiftçilerimize 27 
milyon TL tarımsal destek verilmişti, biz 
2008 yılında çiftçilerimize 42.7 milyon 
TL tarımsal destek verdik. 2003–2008 
döneminde Kütahya’da 233 milyon TL 
tarımsal destekte bulunduk. 23 milyon 
TL mazot ve 11 milyon TL kimyevi gübre 
desteğini Kütahya’da çiftçilerimize tahsis 
ettik. 2002’de sadece 1500 TL fark ödeme-
si yapılmıştı, biz 2008’de bunu 5.5 milyon 
TL’ye çıkardık, tam 3 bin 667 kat artış sağ-
ladık. 2003–2008 yıllarında Kütahya’da 
çiftçilerimize toplam 13 milyon TL prim 
desteği verdik. 2002’de 703 bin TL olan 
hayvancılık desteğini 2008 yılında 18 kat 
artırdık, 12.7 milyon TL’ye çıkardık. Böyle-
ce hükümetlerimiz döneminde Kütahya’ya 
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toplam 34 milyon TL hayvancılık desteği 
sağlamış olduk. Yine 2002’de 368 bin TL 
olan yem bitkileri desteğini 2008’de 15. 5 
kat artışla 5.7 milyon TL’ye çıkardık. 

KÖYDES çalışmaları kapsamında 869 ki-
lometre asfalt, 589 kilometre stabilize yol 
yaptık. 243 tane suyu yetersiz ünitemizin 
içme suyu sıkıntısına son verdik. 2002 
yılında 37 bin 758 kişi sigortalı olarak 
çalışıyorken, 2008 yılında 59 bin 494 kişi 
sigortalı olarak çalışmaktadır. Böylece hü-
kümetimiz döneminde yüzde 58 oranında 
iyileşme sağladık. 

Değerli kardeşlerim…

Kütahya için üretmeye, Kütahya’yı kalkın-
dırmaya, Kütahya’ya eserler kazandırmaya 
devam edeceğiz. Kütahya’da, mühendis 
kardeşimiz, Mustafa İça ile yolumuza de-
vam ediyoruz. Mustafa kardeşim 5 yıl bo-
yunca Kütahya’da önemli projeler gerçek-
leştirdi. Şimdi çok daha büyük projelerle 
Kütahya’nın şahlanışını devam ettirecek. 
Hem Kütahya’da, hem de ilçelerde, aday-
larımıza sahip çıkacağınıza, AK Belediye-
cilik, AK Hizmet diyeceğinize yürekten 
inanıyorum.

 Bu arada önemli bir noktaya da dikka-
tinizi çekiyorum: Bu seçimde, Türkiye 
Cumhuriyeti kimlik numarası taşıyan 
kimlik belgesine, ya da nüfus kayıt örne-
ği belgesinin aslına sahip olmayanlar oy 
kullanamayacak. Burası çok önemli! Kim-
lik numarası taşıyan bir kimlik belgeniz 
yoksa, nüfus cüzdanı, pasaport, evlenme 
cüzdanı, sürücü belgesi yoksa, mutlaka 

nüfus müdürlüklerine gidin, gerekli bel-
geyi temin edin. Mutlaka sandığa gidin ve 
oyunuzu kullanın. 

Şunu lütfen unutmayınız: Hakimiyet 
kayıtsız şartsız milletindir… Hakimiyet 
kayıtsız şartsız sizindir. Son söz sizin, ka-
rar sizin, bu ülke sizin! 29 Mart’ta bir kez 
daha Türkiye’nin yarınlarına sahip çıkın. 
Gelin, 29 Mart’ta güç birliği yapalım. Ge-
lin, 29 Mart’ta daha güçlü bir Türkiye inşa 
edelim. Gelin, 29 Mart’ta daha güçlü bir 
Kütahya inşa edelim. Gelin, bu medeniyet 
yolculuğuna kaldığımız yerden devam 
edelim. Gelin, Türkiye’yi dünyanın zirve-
lerine taşıyalım. Gün birlik ve beraberlik 
günüdür. Aşkla, sevdayla, coşkuyla, heye-
canla diyoruz ki: Tek Millet, Tek Bayrak, 
Tek Vatan, Tek Devlet… Durmak Yok, 
Yola Devam. Durmak Yok, Hizmete De-
vam! Sen Türkiye’sin, Büyük Düşün! Sen 
Kütahya’sın, Büyük Düşün! İşimiz Hizmet, 
Gücümüz Millet! Herşey Türkiye İçin! Sağ 
olun, var olun, Allah’a emanet olun. 
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Sevgili Burdurlular, değerli kardeşlerim… 
Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyo-
rum. Buradan, bütün Burdur’a; Kemer’e, 
Bucak’a, Karamanlı’ya, Altınyayla’ya, 
Ağlasun’a, Tefenni’ye, Yeşilova’ya, Çel-
tikçiye, Çavdır’a, Gölhisar’a sevgilerimi, 

selamlarımı gönderiyorum. Burdur’a, 
Burdurlu kardeşlerime bugüne kadar AK 
Parti’ye verdikleri desteklerden ötürü 
teşekkür ediyorum. Coşkunuza, heyeca-
nınıza, ahde vefanıza, hayır dualarınıza 
teşekkür ediyorum. 

AK Parti İl Mitingi

Burdur | 19 Mart 2009
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3 Kasım’da Türkiye bize bir emanet yükle-
di. 28 Mart’ta milletimiz bize emanet yük-
ledi. 22 Temmuz’da halkımız bir kez daha 
bize yetki verdi, sorumluluk verdi, bir kez 
daha emaneti bize yükledi. Türkiye’nin 
yüklediği bu emaneti, Burdur’un yükle-
diği bu emaneti gururla, şerefle, onurla 
taşıdık, taşımaya da devam ediyoruz. 
Türkiye’nin başını öne eğmedik, eğdirme-
dik. Burdur’un başını öne eğmedik, eğdir-
medik. Türkiye için büyük düşündük. Şe-
hirlerimiz için büyük düşündük. Burdur 
için büyük düşündük. Allah’a hamdolsun, 
Türkiye’ye, şehirlerimize, Burdur’a büyük 
hizmetler kazandırdık. 

Bakınız, dün, Çanakkale Deniz Zaferi’nin 
9 4 .  y ı l d ö n ü m ü n ü  y a d  e t t i k .  D ü n 
Çanakkale’de bir kez daha şehitlerimi-
zin huzurunda bulunduk, bir kez daha 
dualarımızı gönderdik, bir kez daha 
hatıralarımızı tazeledik. Şehitlerimize 
minnet duygumuzu, şükran duygumuzu 
bir kez daha ifade ettik. Çanakkale ruhu-
nu, birlik ruhunu, beraberlik ruhunu bir 
kez daha pekiştirdik. Anadolu’nun dört 
bir yanından, hatta Şam’dan, Bağdat’tan, 
Yemen’den, Kudüs’ten, Gazze’den geldiler 
ve orada tek yürek olarak “Çanakkale Ge-
çilmez” dediler…

Türkiye’nin şairi, İstiklal Marşımızın 
şairi, istiklal şairimiz Mehmet Akif ’i, bur-
dur çok yakından tanır. Çünkü Mehmet 
Akif, Birinci Meclis’te milletvekili olarak 
Burdur’u temsil etti. Ne diyor merhum 
Akif: 

Şühedâ gövdesi, baksana, dağlar, taşlar... 

O, rükû olmasa dünyâda eğilmez başlar, 

Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor; 

Bir hilal uğruna, yâ Rab, ne güneşler batıyor! 

Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş, asker!. . 

Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer. 

Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhîd’i... 

Bedr’in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi... 

Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın? 

“Gömelim gel seni târîhe!” desem, sığmazsın. 

O şehitler, o aslanlar, göğüslerini en mo-
dern silahlara siper ederken bir gaye, 
bir arzu taşıyorlardı: Türkiye, bağımsız 
olsun. Türkiye, huzurlu olsun. Türkiye, 
güçlü olsun. Türkiye, bir dünya devleti 
olsun. On binlerce Mehmetçik bu arzuyla, 
bu gayeyle, bu hedefle toprağa düştü. 

Biz bu toprakları, bu bayrağı, bu vatanı 
onlardan miras aldık, onlardan emanet 
aldık. Bu emaneti canımız pahasına 
taşıdık ve taşımaya devam edeceğiz. On-
lardan aldığımız emaneti çok daha ileri 
seviyelere ulaştırmaya devam edeceğiz. 
Şehitlerimize, gazilerimize mahcup ol-
madık, Allah’ın izniyle bundan sonra da 
olmayacağız. Biz büyük düşüneceğiz. Biz 
büyük hedeflere doğru koşacağız. Biz bü-
yük ufuklara doğru yol alacağız. Türkiye 
olarak, şehirlerimiz olarak hep birlikte 
haykıracağız: Sen Türkiye’sin, Büyük Dü-
şün! Sen Burdur’sun, Büyük Düşün!

Türkiye’ye küçük düşünmek yakışmaz. 
Burdur’a küçük düşünmek yakışmaz. 
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Çanakkale’de, Sarıkamış’ta, İstiklal Sava-
şında şehit olanların torunlarına küçük 
düşünmek yakışmaz. İşte onun için, biz 
büyük düşündük, büyük düşünüyoruz. 
Türkiye için önümüze büyük hedef ler 
koyduk. 6. 5 yıl boyunca bu hedef lere 
ulaşmanın gayesi içinde olduk. Allah’a 
hamdolsun, tarihimizde hiç görmediği-
miz seviyelere, hiç görmediğimiz hizmet-
lere kavuştuk. Bugün tüm dünyada konu-
şulan bir Türkiye var. Bugün tüm dünya 
tarafından takdir edilen bir Türkiye var. 
Bugün, haklının yanında, mazlumun ya-
nında yer alan; haksıza karşı, zalime karşı 
dim dik duran bir Türkiye var. Bugün Bir-
leşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde ba-
rışa çaba sarfeden bir Türkiye var. Bugün 
medeniyetler ittifakında eş başkan olan, 
dünya barışına katkı sağlayan bir Türkiye 
var. Bugün, bölgesel meselelerde arabu-
luculuk yapan, bölgenin barışı, huzuru, 
istikrarı için söz söyleyen bir Türkiye var. 

Burdurlu kardeşim…

Bizim, dünyanın birçok ülkesinde va-
tandaşlarımız var, soydaşlarımız var. 
Burdur’un binlerce evladı, ekmek parası 
için, evinin iaşesi için, kalktı, gurbete 
gitti, gurbet ellere gitti. Oraları mesken 
tuttular, oralara yerleştiler, oralarda ça-
lıştılar, ürettiler. Ama her zaman gözleri, 
kulakları anavatanlarında oldu. Türkiye 
sevindiğinde onlar da sevindi. Türkiye 
üzüldüğünde başlarını öne eğdiler. 

Bugün çok şükür, yurtiçindeki, yurt-
dışındaki  her  bir  kardeşim ,  büyük 

Türkiye’nin bir mensubu olmaktan, 
büyük Türkiye’nin vatandaşı olmaktan 
dolayı gurur duyuyor. Benim bütün kar-
deşlerim, başı dik, alnı ak, onurla, gururla 
“ben Türkiye Cumhuriyeti’nin bir vatan-
daşıyım” diyor. Benim bütün vatandaş-
larım, artık cebindeki parasını, elindeki 
pasaportunu, şerefle, gururla taşıyor. Tür-
kiye 6.5 yılda bu noktalara, bu seviyelere 
geldi. Bize durmak yok, bize duraklamak 
yok, bize rehavete yok… Çok daha büyük 
hedeflerimiz var. Türkiye için çok daha 
büyük hayallerimiz var. O hayalleri de 
gerçeğe dönüştürecek, o seviyeleri de 
hep birlikte yakalayacağız. İşte onun için 
diyoruz ki: Durmak Yok, Yola Devam… 
Durmak Yok, Hizmete Devam… İşimiz 
Hizmet, Gücümüz Millet…

Değerli kardeşlerim, sevgili Burdurlular…

2 Hafta önce, 6 Mart’ta Sayın Baykal bu-
raya geldi, Burdur’a geldi, burada sizlere 
hitap etti. O üslubu gördünüz. O dili gör-
dünüz. O siyaset tarzını, o siyaset dilini 
gördünüz. Burada, Burdur’da, iktidara 
küfretmekten, hakaretten söz etti. Ben bu 
üslubu, bu dili, bu siyaset tarzını size ha-
vale ediyorum. 

Burdur nezaketin şehridir. Burdur inceli-
ğin şehridir. Burdur adabın, erkanın şeh-
ridir. Burdurlu kardeşlerim, 29 Mart’ta bu 
üsluba nasıl bir cevap verileceğini çok iyi 
bilir. Sayın Baykal, günlerce kırtasiyeden 
aldığı kırmızı bir klasörü salladı durdu. 
Klasörün içinin boş olduğu anlaşılınca, 
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bu sefer sağdan soldan gelen belgeleri 
araştırmadan, incelemeden meydanlarda 
göstermeye başladı. 

Bir çiftçi kardeşimizin kendisine yazdığı 
mektubu anlatıyor. Çiftçimizin kardeşi-
miz kredi kullanmış, borcunu ödeyeme-
miş, borç katlanarak artmış. Mesele ney-
miş dedik, araştırdık, inceledik. Meğer 
bu çiftçi kardeşimiz krediyi 30 Haziran 
1997’de almış. Hem de yüzde 73 faizle 
almış. Kredisi de 1998’de takibe düşmüş. 
2003 yılına kadar krediye yüzde 100’ün 
üzerinde faiz uygulanmış. Biz geldik, 
2003’te bu borçları yapılandırdık. Bizden 
önce çiftçiyi böyle mağdur ettiler, böyle 
haciz kıskacına soktular, geldik, o çiftçiyi 
o mağduriyetten biz kurtardık. Çiftçinin 
Ziraat Bankası’na tam 1.5 milyar lira 
borcu vardı, çiftçimizi rahatlatmak için o 
borçları yapılandırdık ve tam 678 milyon 
lira borcu sildik. 177 bin çiftçi kardeşim 
bu yapılandırmadan faydalandı, bu af-
tan yararlandı ve geldi, borcunu kapattı. 
Bunları gör Sayın Baykal, bunları takdir 
et. Rakamları yalan yanlış kullanıyorsun. 
Milleti gerçek dışı rakamlarla aldatma-
ya çalışıyorsun. Eline tutuşturulan her 
belgeyi incelemeden, araştırmadan mey-
danlarda sallıyorsun. Komik oluyorsun, 
gülünç oluyorsun. Muhalefetin bu içler 
acısı halini görüp biz de üzülüyoruz. 

Türkiye kendisine yakışan bir iktidara ka-
vuştu. Ama ne yazık ki kendisine yakışan 
bir muhalefete kavuşamadı. Eski tarz siya-
setle, o eski üslupla, popülist söylemle va-
rabileceğiniz bir yer yok. Milletim bu tarz 

siyaseti 3 Kasım’da, 22 Temmuz’da elinin 
tersiyle itti. Gelin, Türkiye’nin sevincine 
siz de ortak olun. Gelin, Türkiye’nin başa-
rılarına ortak olun. Türkiye’yi paçasından 
tutup aşağı çekmeyi bırakın, Türkiye’ye 
daha yükseğe nasıl taşırız ona kafa yorun. 

Bakın, şu 6.5 yılda çiftçi kardeşlerimiz 
için, üreticiler için, tarım için yaptıkla-
rımız ortada. Bizim şu 6.5 yılda tarımda 
yaptığımızı, hiçbir dönemde, hiçbir hü-
kümet gerçekleştiremedi. 6.5 yıldır, Tür-
kiye ekonomisi gibi tarım sektörümüz de 
büyüdü. 2002 yılında yüzde benim çiftçi 
kardeşim yüzde 59 oranında faizle kredi 
kullanıyordu. Şu anda çiftçimiz yüzde 0 
– 13 aralığında faizle borçlanabiliyor. Ta-
rımsal desteklerde rekor artışlar sağladık. 
2002 yılında 1.8 milyar TL olan toplam 
tarımsal destek miktarını, 2008 yılında 
3 kattan fazla artırdık, 5.9 milyar TL’ye 
çıkardık. 6.5 yılda çiftçilerimize toplam 
25.6 milyar TL destek verdik. 

Yıllardır ihmal edilen hayvancılık sek-
törüne sahip çıktık. 2002 yılında 83 
milyon TL olan hayvancılık desteklerini 
16 kat artırarak, 2008 yılında 1.3 milyar 
TL’ye çıkardık. 2007 ve 2008 yıllarında 
yaşanan kuraklık nedeniyle çiftçilerimize 
toplam 800 milyon TL kuraklık desteği 
verdi. Bu çiftçilerimizin Ziraat Bankası ile 
Tarım Kredi Kooperatifleri’ne olan kredi 
borçları 1 yıl süre ile ertelendi. 

Türkiye tarihinde ilk olarak tarım ürün-
lerini sigorta kapsamına aldık. Bugüne 
kadar 500 bin poliçe kesildi, poliçelere 85 
milyon TL hasar ödemesi yapıldı. 2500 zi-
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raat mühendisi ve veteriner hekimi tarım 
danışmanları olarak köylerde çiftçimizle 
buluşturduk. 145 yeni baraj ve gölet inşa 
ettik, 732 bin hektar tarım arazisini suya 
kavuşturduk. Bunlar, tarım için, çiftçi-
lerimiz için yaptıklarımızın yalnızca bir 
kısmı. Türkiye büyüdükçe, Türkiye’nin 
imkanları, fırsatları arttıkça, bundan her 
kesim payını alıyor, almaya da devam 
edecek. Çiftçi kardeşlerimiz de bundan 
olumlu etkilenmeye devam edecek.

 Şimdi Sayın Baykal, Sayın Bahçeli sabah 
akşam krizle yatıp kalkıyorlar. Küresel 
finans krizini dillerine doladılar, bunu 
istismar ederek buradan oy devşirmeye 
çalışıyorlar. Sayın Baykal, Sayın Bahçeli: 
Sizin iktidarda olduğunuz dönemlerde 
de kriz oldu. Üstelik bu krizler küresel 
değildi, bu krizleri bizzat siz çıkardınız. 
Çıkardığınız krizlerin altında hem bu mil-
let ezildi, hem siz ezildiniz. Şimdi hangi 
yüzle çıkıp bize akıl veriyorsunuz? Ak-
lınız vardı da, o krizlerde neden kullan-
madınız? Çalışanı, üreteni, esnafı, çiftçiyi 
inletirken aklınız neredeydi? Sayın Bah-
çeli, iktisat bilirdin, 4 işlemi, toplamayı, 
çıkarmayı, çarpmayı, bölmeyi bilirdin de, 
2001 krizinde neredeydin? 

Bak biz küresel krizi çok yakından takip 
ediyoruz, uyum içinde, koordinasyon 
içinde tedbirlerimizi alıyoruz. 40’a yakın 
tedbiri uygulamaya koyduk. En son be-
yaz eşyada, konutta, otomotivde vergileri 
indirdik. Hiç boşuna avucunuzu ovuş-
turmayın. Hiç boşuna bu küresel krizi 
istismar etmeye gayret etmeyin. Bu millet 
neyin ne olduğunu çok iyi biliyor. Bu 

millet hükümetine güveniyor, hüküme-
tinin samimiyetini görüyor, kararlılığını 
görüyor, ancak güçlü bir iktidarın bu so-
runlarla başedebileceğini çok iyi biliyor. 
Bu millet güven ve istikrarı korumanın 
önemini çok iyi biliyor. 

Sevgili kardeşlerim, sevgili Burdurlular…

6.5 yıl boyunca, hem hükümet olarak, 
hem de AK Partili belediyemiz eliyle 
Burdur’un hizmetinde olduk. Burdur 
ihmal ediliyordu. Burdur hizmet göremi-
yordu, eser göremiyordu. 3 Kasım’da siz o 
siyasete dur dediniz. Yetkiyi, sorumlulu-
ğu bize devrettiniz. 

Bakın biz de 6.5 yıl boyunca Burdur’a 
neler yaptık… Mehmet Akif  Ersoy’un 
memleketine, Burdur’a, Mehmet Akif 
Ersoy Üniversitemizi kurduk. Üniversi-
temizin bünyesinde 3 fakülte, 3 enstitü, 
2 yüksek okul ve 5 meslek yüksek okulu 
hizmete girdi. Merkez ve Bucak’ta 500’er 
kapasiteli 2 yükseköğretim yurdunun 
inşaatlarına süratle devam ediyoruz. 
İnşallah bu yurtlarımızı yaz aylarında ta-
mamlayacak, yeni eğitim öğretim yılında 
öğrencilerimizin hizmetine sunacağız. Bu 
yurtlarımızı tamamlayınca yurt kapasi-
tesinde 2002 yılına göre yüzde 58’lik bir 
artış sağlamış olacağız. 

Üniversite öğrencilerimizin 2002’de 45 
TL olan burslarını 180 TL’ye çıkardık. 
Burdur’da 6.5 yılda 426 dersliğin yapımı-
nı tamamladık. 2003 yılına kadar okulla-
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rımızda çok az sayıda bilgisayar var iken 
6.5 yılda okullarımıza 3 bin 428 adet bil-
gisayar gönderdik. İlk ve orta öğretimde-
ki 231 bin öğrencimize 2 milyon 165 bin 
ücretsiz ders kitabı dağıttık. Önümüzdeki 
eğitim öğretim döneminden itibaren, açık 
ilköğretim ve açık lisede okuyan yaklaşık 
900 bin öğrencimizin de ders kitaplarını 
ücretsiz dağıtmaya başlıyoruz. Şartlı na-
kit transferi kapsamında ilköğretimdeki 
erkek öğrencilerimiz için aylık 20 TL, kız 
öğrencilerimiz için 25 TL; ortaöğretimde-
ki erkek öğrencilerimiz için aylık 35, kız 
öğrencilerimiz için de 45 TL’yi annelere 
teslim ediyoruz. Burdur’da şartlı nakit 
transferinden bin 121 öğrencimize 557 
bin TL’lik yardım yaptık. 

37.5 milyon SSK’lı vatandaşımız, ülke 
genelinde sadece 150 hastane ve 350 
eczaneden hizmet alabiliyordu. Bu gayri 
insani duruma son verdik. Bugün bütün 
vatandaşlarımız 1300 hastaneden hiz-
met alıyor ve mahallesindeki eczaneden 
ilacını temin edebiliyor. Artık, hastala-
rımız acil servislerden geri çevrilmiyor. 
Yatış ücreti ödenemediği için vatan-
daşımız hastanelerde rehin alınmıyor. 
Burdur’da hükümetlerimiz döneminde 
sağlık hizmetleri için yaklaşık 40 milyon 
TL harcama yaptık. Yapımına bizden 
önce başlanan 50 yataklı Tefenni Devlet 
Hastanesi’ni biz tamamladık, hizmete aç-
tık. 40 Yataklı Bucak Devlet Hastanesi ek 
binasının yapımına biz başladık, süratle 
tamamladık, hizmete açtık. İnşaatları de-
vam eden 200 yataklı Merkez Devlet Has-
tanesi ek binası ve 25 Yataklı Yeşilova En-

tegre ilçe hastanesini bu sene içerisinde, 
25 Yataklı Karamanlı Devlet Hastanesi’ni 
de önümüzdeki sene içerisinde inşallah 
tamamlayıp hizmete açacağız. Devlet has-
tanelerinde muayene oda sayısını 38’den 
89’a çıkardık. 2002’de sadece ve sadece 1 
adet 112 acil ambulansımız vardı, bugün 
ise 17 adet var. Diyaliz cihaz sayısı 19 
iken bugün 44 adet diyaliz cihazımız var. 
2003–2008 yılları arasında Burdur’a sos-
yal yardım ve proje destekleri kapsamın-
da toplam 28 milyon TL kaynak aktardık. 

Maddi imkânsızlıklar nedeniyle yakacak 
temininde zorlanan her yıl ortalama 6 bin 
ailemize toplam 22 bin ton kömür yardı-
mında bulunduk. Burdur’da bugüne ka-
dar 1368 konut uygulamasına başladık, 
bunların tamamını bitirdik. 240 konutla 
ilgili proje ve ihale çalışmalarımız ayrıca 
devam ediyor. Bütün projelerimizi ta-
mamladığımızda Burdur’da toplam 1.608 
konut yapmış olacağız. 

2002 yılına kadar Burdur’da sadece 43 
kilometre bölünmüş yol yapılmıştı, biz 
ise tam 81 kilometre daha bölünmüş 
yol yaptık. Yani cumhuriyet tarihinde 
yapılan bölünmüş yolun 2 katına yakı-
nını biz sadece 6.5 yılda yaptık. Antalya 
– Burdur – Keçiborlu yolunda yaptığımız 
bölünmüş yol çalışmalarıyla Antalya’ya 
uzanan en önemli turizm yolumuzu ra-
hat ve emniyetli hale getirdik. Antalya 
– Burdur – Korkuteli – Söğütözü ile Söğüt 
– Çavdar – Denizli yollarında bölünmüş 
yol çalışmalarımız da devam ediyor. 2005 
yılında Burdur’a doğalgaz arzı sağladık. 
Şu an sanayi tesislerinde ve bazı mahalle-
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rimizde kullanılıyor. Baharın gelmesiyle 
çalışmalara yeniden başlayacağız, 3 yıl 
içinde Burdur’un tamamına doğalgaz gö-
türeceğiz. 

2002’de Burdur’da çiftçilerimize 16.7 
milyon TL tarımsal destek verilmişti, biz 
2008 yılında çiftçilerimize 3 kat artışla 
52.4 milyon TL tarımsal destek verdik. 
2003–2008 yıllarında Burdur’da 209 mil-
yon TL tarımsal destekte bulunduk. 14 
milyon TL mazot ve 7 milyon TL kimyevi 
gübre desteğini çiftçilerimize tahsis ettik. 
2002’de sadece 6 bin TL fark ödemesi 
yapılmıştı, biz 2008’de, dikkat edin, 383 
kat artışla 2.3 milyon TL fark ödemesi 
yaptık. 2003–2008 yıllarında Burdur’da 
çiftçilerimize toplam 6 Milyon TL prim 
desteği verdik. 2002’de 2 milyon TL olan 
hayvancılık desteğini 2008 yılında 16 
kattan fazla artırdık, 32.8 milyon TL’ye 
çıkardık. Böylece hükümetlerimiz dö-
neminde Burdur’a toplam 91 Milyon TL 
hayvancılık desteği sağlamış olduk. Ku-
raklık var diye çiftçilerimize kaderlerine 
terk etmedik, 2007 yılında çiftçilerimize 
1.3 milyon TL kuraklık desteği verdik. 
Yine 2002’de 804 bin TL olan yem bitki-
leri desteğini 2008’de 10 kat artışla 8 mil-
yon TL’ye çıkardık. 2002 yılında Ziraat 
Bankası’nın çiftçilerimize sağladığı kredi 
miktarı sadece 2.2 milyon TL iken, 2008 
yılında çiftçilerimiz 43 kat artışla 94.6 
milyon TL tutarında kredi kullandılar. 
Halk bankası aracılığıyla 2002 yılında 
870 esnaf ve sanatkarımız 336 bin TL kre-
di kullanmışken 2008 yılında 1.576 esnaf 
ve sanatkarımız 60 kat artışla 20.3 milyon 
TL kredi kullandılar.

KÖYDES çalışmaları kapsamında 525 
kilometre asfalt, 117 kilometre stabilize 
yol yaptık. 2 tane susuz ve 75 tane suyu 
yetersiz ünitemizin içme suyu sıkıntısına 
son verdik. Yeşilova Değirmendere Göleti 
ve Sulaması’nı tamamladık. Bucak Onaç 2 
Barajı’nı 2006 yılında hizmete aldık, sula-
ma inşaatının da ihalesini yaptık. Sulama 
inşaatını tamamladığımızda 2 bin hektar 
arazi sulu ziraata kavuşacak. Çavdır Ba-
rajı sulaması inşaatını 2005 yılı sonunda 
tamamladık, 1157 hektar araziyi sulu 
tarıma açtık. Yine Gölhisar Acıpayam 
2. merhale projesi dahilindeki Belkaya 
Barajını tamamlamak üzereyiz. Karaçal 
Barajı’nın yapımına 1992’de başladılar, 
11 yılda sadece yüzde 33’ünü tamamladı-
lar. Biz projeyi hızlandırdık, şu an yüzde 
95 seviyesinde olan inşaatı bu sene içinde 
tamamlamayı planlıyoruz. 2002 yılında 
11 bin 635 kişi sigortalı olarak çalışıyor-
ken, 2008 yılında 23 bin 217 kişi sigortalı 
olarak çalışmaktadır. Böylece hükümeti-
miz döneminde yaklaşık yüzde 100’lük 
bir iyileşme sağladık. 

Değerli kardeşlerim…

Burdur için üretmeye, Burdur’u kalkın-
dırmaya, Burdur’a eserler kazandırmaya 
devam edeceğiz. Burdur’da, eğitimci, 
yerel yönetimlerde uzman, tecrübeli, bi-
rikimli kardeşimiz Sabahattin Akkaya ile 
devam diyoruz. Hem Burdur’da, hem de 
ilçelerde, adaylarımıza sahip çıkacağını-
za, AK Belediyecilik, AK Hizmet diyeceği-
nize yürekten inanıyorum. 
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Bu arada önemli bir noktaya da dikka-
tinizi çekiyorum: Bu seçimde, Türkiye 
Cumhuriyeti kimlik numarası taşıyan 
kimlik belgesine, ya da nüfus kayıt örne-
ği belgesinin aslına sahip olmayanlar oy 
kullanamayacak. Burası çok önemli. Kim-
lik numarası taşıyan bir kimlik belgeniz 
yoksa, nüfus cüzdanı, pasaport, evlenme 
cüzdanı, sürücü belgesi yoksa mutlaka 
nüfus müdürlüklerine gidin, gerekli bel-
geyi temin edin. Mutlaka sandığa gidin ve 
oyunuzu kullanın. 

Şunu lütfen unutmayınız: Hakimiyet 
kayıtsız şartsız milletindir. Hakimiyet, 
kayıtsız şartsız sizindir. Son söz sizin, 
karar sizin, bu ülke sizin! 29 Mart’ta bir 
kez daha Türkiye’nin yarınlarına sahip 
çıkın. Gelin, 29 Mart’ta güç birliği yapa-
lım. Gelin, 29 Mart’ta daha güçlü bir Tür-
kiye inşa edelim. Gelin, 29 Mart’ta daha 
güçlü bir Burdur inşa edelim. Gelin, bu 
medeniyet yolculuğuna kaldığımız yer-
den devam edelim. Gelin, Türkiye’yi dün-
yanın zirvelerine taşıyalım. Gün, birlik 
ve beraberlik günüdür. Aşkla, sevdayla, 
coşkuyla, heyecanla diyoruz ki: Tek Mil-
let, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet… 
Durmak Yok, Yola Devam. Durmak Yok, 
Hizmete Devam! Sen Türkiye’sin, Büyük 
Düşün! Sen Burdur’sun, Büyük Düşün! 
İşimiz Hizmet, Gücümüz Millet! Herşey 
Türkiye İçin! Sağ olun, var olun, Allah’a 
emanet olun.
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Sevgili Karamanlılar, değerli kardeşle-
rim… Sizleri en kalbi duygularımla se-
lamlıyorum. Buradan bütün Karaman’ı, 
Ayrancı ’yı ,  Başyayla’yı ,  Ermenek’ i , 
Kazımkarabekir’i ve Sarıveliler’i, oralar-
da yaşayan kardeşlerimi selamlıyorum. 

Karaman’ın yiğit insanlarını, Karaman’ın 
kahraman insanlarını, mert ve cömert 
insanlarını  selamlıyorum . Tarihin , 
kültürün şehri Karaman’ı, huzur şehri 
Karaman’ı selamlıyorum. Partimizi kur-
duğumuz günden itibaren Karaman hep 

AK Parti İl Mitingi

Karaman | 20 Mart 2009



Recep Tayyip ERDOĞAN

374

yanımızda oldu. Katkınızı, desteğinizi, 
hayır dualarınızı bizden esirgemediniz. 3 
Kasım’da, 28 Mart’ta, 22 Temmuz’da gür 
bir sesle AK Parti dediniz… Coşkunuza, 
heyecanınıza, itimadınıza, özellikle de ha-
yır dualarınıza teşekkür ediyorum. 

Şimdi yeni bir sürecin arifesindeyiz. 29 
Mart’ta Türkiye bir kez daha seçim yapa-
cak. 29 Mart’ta Türkiye bir kez daha yerel 
yöneticilerini belirlemek için tercihte 
bulunacak. İşte Demokrasinin güzelliği 
bu… İşte Milli iradenin güzelliği bu… 6.5 
yıl boyunca hükümet olarak milletimize 
hizmet üretmenin gayreti içinde olduk. 
5 yıl boyunca belediyelerde şehirlerimi-
zin güzelleşmesi, büyümesi, kalkınması 
için çaba sarf ettik. Şimdi de milletimizin 
huzuruna çıkıyoruz. Milletimizin önünde 
muhasebemizi yapıyoruz. Yaptıklarımızı 
anlatıyor, hizmetlerimizi anlatıyor, plan-
larımızdan, projelerimizden, daha fazla 
yapacaklarımızdan bahsediyoruz. Bizim 
farkımız işte bu… AK Parti’yi millet nez-
dinde farklı kılan bu. 

Muhalefetin nasıl bir dil kullandığını gö-
rüyorsunuz. Nasıl hakaretler ettiklerini, 
nasıl iftiralar attıklarını görüyorsunuz… 
Yıllarca Ankara’dan dışarıya çıkmadılar. 
Yıllarca ofislerinden başlarını uzatma-
dılar. Yıllarca milletin içine girmediler, 
milletin halini hatırını sormadılar. Şu 
Karaman’a gelmediler, Karaman’ın yo-
lunu dahi bilmezler. Ama seçim sandığı 
ufukta görününce meydanlara çıktılar. 
Ciddi bir plan, proje ortaya koyamadılar. 
Çünkü bunların lügatında hizmet diye 
bir kavram yok, bunların siyasetinde yatı-

rım diye, üretim diye bir sözcük yok. Tek 
bildikleri karalamak, çamur atmak, de-
magoji üretmek. Kampanya boyunca ha-
karetten başka bir şey üretmediler. Bana, 
şahsıma, aileme, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
başbakanına ve başbakanlık makamına 
en ağır ifadeleri kullandılar, kullanmaya 
da devam ediyorlar. 

Onlara defalarca söyledim: Varsa, eserleri-
nizden bahsedin. Varsa, hizmetlerinizden 
bahsedin. Karaman için bugüne kadar ne 
yaptınız, ne ürettiniz, ondan bahsedin. 
Karaman için, şehirlerimiz için, Türkiye 
için bir tasavvurunuz var mı, bir hayali-
niz var mı, bir planınız, projeniz var mı? 
Yok… Duyamazsınız… Bunlar üç kafadar. 
CHP - MHP ve onların yandaş medyası… 
Dikkat edin, aynı üslubu kullanıyorlar. 
Aynı dili kullanıyorlar. Üçü de aynı tarzda 
siyaset yapıyorlar. Bunların siyasetinde 
hizmet yok, eser yok, millet yok, milletin 
istifade edeceği hiç bir şey yok. Kendileri-
ni milletin üzerinde görürler. Millete te-
peden bakarlar. Kendi oylarının, çobanın 
oylarından değerli olduğunu iddia eder-
ler. Ama kendilerine üç tane Karaman 
koyununu emanet etseniz, güdemezler, 
şu Teyyare Meydanı’nda, Şarözü’nde o 
koyunları kaybederler. 

Şimdi, biliyorsunuz, Sayın Bahçeli 1999-
2002 arasında DSP’nin arkasına takıldı, 
milletim Sayın Bahçeli’yi sandığa gömdü. 
22 Temmuz’da bu millet Sayın Bahçeli’ye 
bir fırsat daha verdi. Sayın Bahçeli bu 
sefer de CHP’nin arkasında takıldı, 
İkitelli Medyası’nın arkasına takıldı. 
CHP’yle aynı dili kullanıyor, aynı üslubu 
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kullanıyor, aynı siyaset tarzını güdüyor. 
Kendi mitinglerinde, MHP mitinglerin-
de CHP’nin avukatlığını yapıyor. Benim 
CHP’yi eleştirmemden rahatsız oluyor. 
Sayın Bahçeli, kılavuzlarını iyi seç… 
CHP’den sana kılavuz olmaz. Medyadan 
kılavuz olmaz. Bunların arkasına takılan 
if lah olmaz. Bunların arkasına takılan 
milletten uzaklaşır. Gel, bu sevdadan vaz-
geç. 

Sayın Bahçeli, günlerdir meydanlarda 
benim hakkımda akla hayale gelmedik if-
tiralarda bulunuyor. Karanlık odalardan, 
alacakaranlıktan, nasıl milletvekili oldu-
ğumdan bahsediyor… Sayın Bahçeli, beni 
milletim vekil yaptı. Beni buraya milletim 
getirdi. Ben icazeti milletimden aldım. Ve 
bak, buradan, Karaman’dan bir kez daha 
söylüyorum: Eğer milletim beni ikinci 
parti yaparsa, ben siyaseti bırakırım. Bu 
kadar samimi konuşuyorum. Hadi senin 
için birinci parti olmayı geçtik, bari ikinci 
parti olamazsan bu işi bırak... Eğer bunu 
da fazla görüyorsan, sen bir hedef koy, 
hedefinin ne olduğunu, başarı ölçütünün 
ne olduğunu bilelim. 

Sayın Bahçeli’ye, iddialarını ispatlamaz-
san namertsin, dedim. Şimdi çıkmış, ik-
tidar olunca araştıracağım, ondan sonra 
açıklayacağım, açıklamazsam namerdim, 
diyor. Kendisine Nasrettin Hoca fıkra-
sıyla cevap verince öf keleniyor. Şimdi 
tarlaya diken ekiyor. Dikenler büyüyecek. 
Koyunlar oradan geçecek. Koyunların 
yünü dikenlere takılacak. Sayın Bahçeli 
o yünü toplayacak. Eğirecek, ip yapacak, 
hırka örecek, pazara gidecek, satacak, 

ondan sonra borcunu ödeyecek, ondan 
sonra namert olmadığını ispat edecek… 
Dereye su gelinceye kadar kurbağanın 
gözü patlarmış… Bu, iftira siyasetidir. Bu, 
karalama siyasetidir. Bu, yalan siyasetidir. 
Bu, istismar siyasetidir. Milletim bu tarz 
siyaseti elinin tersiyle itti, bir kez daha 
elinin tersiyle itecek. 

CHP - MHP ve onların yandaş medyasının 
en iyi bildiği şey istismardır. Şehitlerimizi 
istismar ediyorlar. Mehmetçiği istismar 
ediyorlar. İşsizliği istismar ediyorlar. 
Küresel finans krizini istismar ediyorlar. 
Ne yaparlarsa yapsınlar… Öf ke onlara, 
uysallık bize. İftira atmak, yalan söylemek 
onlara, hizmetlerle konuşmak, eserlerle 
konuşmak bize. İstismar onlara, samimi-
yet bize. Hakaret onlara, nezaket bize. Biz 
Karamanlı Şeyh Edebali’nin diliyle konu-
şuyoruz: “İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın” 
diyoruz… Biz, Karamanlı Yunus Emre’nin 
diliyle konuşuyoruz: “Yaradılanı severiz, 
Yaradandan ötürü” diyoruz… Biz, Kara-
manoğlu Mehmet Bey’in diliyle, güzel 
Türkçe’yle, nezih Türkçe’yle konuşuyo-
ruz… Biz, Karamanlı Mümine Hatun’un 
oğlu Mevlana’nın diliyle konuşuyoruz: 
“Tevazuda toprak gibi ol, öfkede ölü gibi 
ol, her ne olursan ol, ya olduğun gibi gö-
rün, ya göründüğün gibi ol” diyoruz…

Biz büyük düşünüyoruz. Türkiye için 
büyük düşünüyoruz. Şehirlerimiz için 
büyük düşünüyoruz. Karaman için büyük 
düşünüyoruz. İşte onun için diyoruz ki: 
Şeyh Edebali’nin, Karamanoğlu Mehmet 
Bey’in, Yunus Emre’nin, Piri Reis’in, 
merhum Kazım Karabekir Paşa’nın mem-
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leketine küçük düşünmek yakışmaz. 
Karaman’a küçük düşünmek yakışmaz. 
Sen Türkiye’sin, Büyük Düşün… Sen 
Karaman’sın, Büyük Düşün…

Değerli kardeşlerim, sevgili Karamanlı-
lar…

Bugün burada, Türkiye genelinde çiftçi-
lerimizi yakından ilgilendiren bir hususu 
da müjdelemek istiyorum. Biliyorsunuz, 
Ziraat Bankamızca kullandırılan tarım 
kredilerinin faizini yüzde 59’dan devral-
dık, bugün yüzde 0-13 aralığına kadar 
çektik. Şimdi, dün alınan bir kararla, Zi-
raat Bankası’nın kullandırdığı kredilerin 
vadesini de uzatıyoruz. Ziraat Bankası 
tarafından kullandırılan işletme kredi-
lerinde vadeyi 18 aydan 24 aya çıkardık. 
Yatırım kredilerinde vade 5 yıldı, bunu da 
son aldığımız kararla 7 yıla çıkarıyoruz. 
Hem kredi kullanmış çiftçilerimiz, hem 
de yeni kredi kullanacak çiftçi kardeşleri-
miz, çok daha uzun vadeli ve esnek kredi 
imkanlarına kavuşuyorlar. Bunun da çit-
çilerimize, üreticilerimize, tarım sektörü-
müze hayırlı olmasını diliyorum. 

Değerli Karamanlılar…

Bakınız, Karaman 1989 yılında il oldu. 
Karaman’a 70 numaralı plakayı verdi-
ler. Ama o tarihten sonra gelen iktidar-
lar Karaman’ı aramadılar, sormadılar. 
Karaman’ın ihtiyaçlarıyla, Karaman’ın 
meseleleriyle ilgilenmediler. İktidara gel-
dik, Hükümeti devraldık, 81 vilayetimi-
zin tamamına olduğu gibi Karaman’a da 
yatırımlar kazandırdık, hizmetler kazan-

dırdık. Eğitimde, sağlıkta, adalet ve em-
niyette, tarımda, ulaştırmada, her alanda 
Karaman’ı hizmetlerle donattık. 

Bakın, Karaman Sanayii son yıllarda 
büyük ilerleme kaydetti. 2002 yılında 
Karaman’dan yapılan ihracat 38 milyon 
dolardı, 2008 sonunda, küresel finans 
krizine rağmen 278 milyon dolara yük-
seldi. Yani Karaman’ın ihracatı tam 7 kat 
arttı. Karaman’ı teşvik kapsamına aldık, 
Enerji desteği, gelir vergisi ve Sosyal Gü-
venlik olmak üzere 66 milyon TL destek 
sağladık. Bu teşviklerimizin ardından 
Karaman’da özel sektörümüz 167 milyon 
liralık yatırım gerçekleştirdi. Karaman’ın 
daha hızlı gelişmesini, daha fazla büyü-
mesini, kalkınmasını sağlamak amacıyla, 
Mevlana Kalkınma Ajansı’nı kurduk. 
Karaman’ın elmasını, Karaman’ın biskü-
visini, Karaman’ın bulgurunu bir dünya 
markası yapmak için özel sektörümüzle 
birlikte gayret gösteriyoruz. Karaman 
elmasının ihracatına ton başına 50 dolar 
teşvik verdik. 

Konya Ovası Projesi kapsamında Mavi Tü-
nel projesini bitirdiğimizde, Karaman tarım 
noktasında da Türkiye’nin, dünyanın mer-
kez illerinden biri olacak. Ankara-Konya 
hızlı tren hattı mutlaka Karaman’ı da etki-
leyecek. Karaman-Konya hattında iyileştir-
me yapıyoruz, projeler tamamlandığında, 
Karaman Konya’ya, Ankara’ya ve İstanbul’a 
çok daha rahat, hızlı ve konforlu ulaşacak. 
Karaman için üretmeye, Karaman’a hizmet 
taşımaya devam edeceğiz. 
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Bakınız, çok kısa olarak Karaman’da 
yaptıklarımızı  anlatmak istiyorum: 
Karaman’a 2007 yılında Karamanoğlu 
Mehmet Bey Üniversitemizi kurduk. Şu 
anda üniversitemiz bünyesinde 3 fakül-
te, 2 enstitü ve 3 yüksekokul bulunuyor. 
Her ilimizde olduğu gibi Karaman’da da 
üniversitemiz zamanla gelişecek, büyüye-
cek, Karaman’ın kalkınmasının en önemli 
gücü olacak. 2002 yılında yükseköğre-
timde 1028 olan yurt kapasitesini yüzde 
67’lik artışla 1714’e çıkardık. Üniversite 
öğrencilerimizin 2002’de 45 TL olan 
burslarını 180 TL’ye çıkardık. 

Karaman’da 6.5 yılda 739 dersliğin ya-
pımını tamamladık. 2003 yılına kadar 
okullarımızda çok az sayıda bilgisayar 
var iken 6.5 yılda okullarımıza 2 bin 9 
adet bilgisayar gönderdik. 3 adet pan-
siyon açtık, ilk ve ortaöğretimde 1974 
olan pansiyon kapasitesini yüzde 23’lük 
artışla 2 bin 442’ye çıkardık. İlk ve orta 
öğretimdeki öğrencilerimize ders kitap-
larını ücretsiz dağıttık. Önümüzdeki eği-
tim öğretim döneminden itibaren, açık 
ilköğretim ve açık lisede okuyan yaklaşık 
900 bin öğrencimizin de ders kitaplarını 
ücretsiz dağıtmaya başlıyoruz. Şartlı na-
kit transferi kapsamında ilköğretimdeki 
erkek öğrencilerimiz için aylık 20 TL, kız 
öğrencilerimiz için 25 TL; ortaöğretimde-
ki erkek öğrencilerimiz için aylık 35, kız 
öğrencilerimiz için de 45 TL’yi annelere 
teslim ediyoruz. Karaman’da şartlı nakit 
transferinden 4 bin öğrencimize 2.5 mil-
yon TL’lik yardım yaptık. 

37.5 milyon SSK’lı vatandaşımız, ülke 
genelinde sadece 150 hastane ve 350 
eczaneden hizmet alabiliyordu. Bu gayri 
insani duruma son verdik. Bugün bütün 
vatandaşlarımız 1300 hastaneden hizmet 
alıyor ve mahallesindeki eczaneden ila-
cını temin edebiliyor. Artık, hastalar acil 
servislerden geri çevrilmiyor. Hastanede 
yatış ücreti ödenemediği için vatandaşı-
mız rehin alınmıyor. Karaman’da hükü-
metlerimiz döneminde sağlık hizmetleri 
için 23.6 milyon TL harcama yaptık. Ya-
pımına bizden önce başlanan 50 yataklı 
Ermenek devlet hastanesi’ni tamamladık, 
hizmete açtık. 300 yataklı Bölge Hastane-
mizin inşaatına inşallah bu sene başlıyo-
ruz. 20 ünitelik ağız ve diş sağlığı merkezi 
ile Karaman Devlet Hastanesi’ne bağlı 
Kanser Erken Tanı ve Eğitim merkezinin 
yapımına biz başladık, tamamladık, hiz-
mete açtık. 

Helikopter pistimizi tamamladık, Ankara 
ve bölgesine hizmet veren hava ambu-
lansımız Karaman’a da hizmet verecek. 
Karaman aile hekimliği uygulamasına 
geçtiğimiz illerden bir tanesi. Muaye-
ne odası sayısını devlet hastanelerinde 
19’dan 62’ye, sağlık ocaklarında 33’ten 
72’ye çıkardık. 2002’de sadece 2 adet 112 
acil ambulansımız vardı, bugün ise 11 
adet var. Artık, ambulans hizmetleri için 
halkımızdan ücret istenmiyor. Zorlu kış 
şartları için 2 tane Paletli ve 3 tane dört 
çeker ambulansı Karaman’a kazandırdık. 
Diyaliz cihaz sayısı 11 iken bugün 22 adet 
diyaliz cihazımız var. Karaman adalet 
sarayını hizmete açtık. Ermenek adalet 
sarayının inşaatını tamamladık. 
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Sosyal devlet olmanın gereğini yerine 
getirdik. 2003–2008 yılları arasında 
Karaman’a sosyal yardım ve proje destek-
leri kapsamında 22. 4 milyon TL kaynak 
aktardık. Karaman’da maddi imkan-
sızlıklar nedeniyle yakacak temininde 
zorlanan her yıl 7 bine yakın ailemize 
toplam 33 bin ton kömür yardımı yaptık. 
Karaman’da bugüne kadar 1726 konut 
inşaatına başladık, 784 konutu tamam-
ladık. 352 konutla ilgili proje ve ihale ça-
lışmalarımız ayrıca devam ediyor. Bütün 
projeleri tamamladığımızda Karaman’da 
toplam 2 bin 78 konut yapmış olacağız. 

2002 yılına kadar Karaman’da sadece 19 
kilometre bölünmüş yol yapılmıştı, biz ise 
24 kilometre daha bölünmüş yol yaptık. 
Yani Cumhuriyet tarihinde yapılandan 
daha fazla bölünmüş yolu biz sadece 6.5 
yılda yaptık. Konya – Karaman – Mut yo-
lunu bölünmüş yol haline getirme çalış-
malarımız neticesinde tarım bölgesi olan 
Akdeniz ‘den gelen ağır vasıta yükünü 
hafiflettik. 2003 yılında Karaman’a doğal-
gaz arzı sağladık. Şu an sanayide doğalgaz 
kullanılıyor. Konutlarda da yüzde 60 ora-
nında doğalgaza geçtik. 

Karaman’da 2002’de 22.8 milyon TL 
tarımsal destek verilmişti, biz 2008’de 
57.5 milyon TL tarımsal destek verdik. 
Böylece, 2003–2008 yıllarında toplam 
227 Milyon TL tarımsal destek sağlamış 
olduk. Karaman’da çiftçilerimize 21 mil-
yon TL mazot ve 10 milyon TL kimyevi 
gübre desteğinde bulunduk. 2002 yılında 
Karamanlı çiftçilerimize hiç fark ödemesi 
yapılmadı, biz ise 2008 yılında 6.7 mil-

yon TL fark ödemesi yaptık. 2003–2008 
yılları arasında çiftçilerimize toplam 17.7 
Milyon TL prim desteği verdik. 2002’de 
sadece 71 bin TL hayvancılık desteği 
verilmişti, biz ise 2008 yılında 230 kat 
artışla 16.3 milyon TL hayvancılık des-
teği gerçekleştirdik. Karaman’da bugüne 
kadar toplam 30 Milyon TL hayvancılık 
desteği verdik. 2007 ve 2008 yıllarında 
kuraklık nedeniyle sıkıntı yaşayan çift-
çilerimize 15 milyon TL destekle nefes 
aldırdık. 2002’de sadece 29 bin TL olan 
yem bitkileri desteğini 2008’de tam 383 
kat artırdık, 11.1 milyon TL’ye çıkardık. 
2002 yılında Ziraat Bankası’nın çiftçile-
rimize sağladığı kredi miktarı sadece 531 
bin TL iken, çiftçilerimiz 2008 yılında 76 
kattan fazla artışla 40.6 milyon TL tuta-
rında kredi kullandılar. 

KÖYDES çalışmaları kapsamında 663 
kilometre asfalt, 320 kilometre stabilize 
yol yaptık. 3 tane susuz ve 144 tane suyu 
yetersiz ünitemizin içme suyu sıkıntısı-
na son verdik. Deliçay Barajı’nı inşallah 
bu yıl işletmeye alacağız. İbrala Barajı 
ile Sarıveliler Göleti inşaatlarına devam 
ediyoruz. Mavi Tünel projesini tamamla-
dığımızda, yer altı suları ve çevre göller 
buradan beslenecek. Böylece Karaman 
da sulamada büyük ilerleme kaydedecek. 
Karaman Ermenek Güneyyurt Sulaması-
nı tamamladık, 1370 hektar araziyi sulu 
ziraata kavuşturduk. Gezende Barajı’nda 
enerji kaçaklarının önlenmesi için iyileş-
tirme çalışmaları yaptık. 2002 yılında 13 
bin 118 kişi sigortalı olarak çalışıyorken, 
2008 yılında 25 bin 743 kişi sigortalı ola-
rak çalışmaktadır. Böylece hükümetimiz 
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döneminde yüzde 96 oranında iyileşme 
sağladık. 

Değerli kardeşlerim…

Karaman için üretmeye, Karaman’ı kal-
kındırmaya, Karaman’a eserler kazan-
dırmaya devam edeceğiz. Karaman’daki 
hizmet yolculuğumuzda bu dönem bir 
değişikliğe gittik. Yeni dönemde Mimar 
kardeşimiz, Kamil Uğurlu ile yolumu-
za devam ediyoruz. Kamil kardeşim, 
inanıyorum ki, önümüzdeki dönemde 
Karaman’ın şahlanışını devam ettirecek. 
Hem Karaman’da, hem de ilçelerde, aday-
larımıza sahip çıkacağınıza, “AK Belediye-
cilik, AK Hizmet” diyeceğinize yürekten 
inanıyorum. 

Bu arada önemli bir noktaya da dikka-
tinizi çekiyorum: Bu seçimde, Türkiye 
Cumhuriyeti kimlik numarası taşıyan 
kimlik belgesine, ya da nüfus kayıt örne-
ği belgesinin aslına sahip olmayanlar oy 
kullanamayacak. Burası çok önemli! Kim-
lik numarası taşıyan bir kimlik belgeniz 
yoksa, nüfus cüzdanı, pasaport, evlenme 
cüzdanı, sürücü belgesi yoksa, mutlaka 
nüfus müdürlüklerine gidin, gerekli bel-
geyi temin edin. Mutlaka sandığa gidin ve 
oyunuzu kullanın. 

Şunu lütfen unutmayınız: Hâkimiyet 
kayıtsız şartsız milletindir. Hakimiyet 
kayıtsız şartsız sizindir. Son söz sizin, 
karar sizin, bu ülke sizin! 29 Mart’ta bir 
kez daha Türkiye’nin yarınlarına sahip çı-
kın. Gelin, 29 Mart’ta güç birliği yapalım. 
Gelin, 29 Mart’ta daha güçlü bir Türkiye 

inşa edelim. Gelin, 29 Mart’ta daha güçlü 
bir Karaman inşa edelim. Gelin, bu me-
deniyet yolculuğuna kaldığımız yerden 
devam edelim. Gelin, Türkiye’yi dün-
yanın zirvelerine taşıyalım. Gün, birlik 
ve beraberlik günüdür. Aşkla, sevdayla, 
coşkuyla, heyecanla diyoruz ki: Tek Mil-
let, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet… 
Durmak Yok, Yola Devam. Durmak Yok, 
Hizmete Devam! Sen Türkiye’sin, Büyük 
Düşün! Sen Karaman’sın Büyük Düşün! 
İşimiz Hizmet, Gücümüz Millet! Herşey 
Türkiye İçin! Sağ olun, var olun, Allah’a 
emanet olun. 
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Sevgili Konyalılar,  değerli kardeşle-
rim… Sizleri  en kalbi duygularımla 
selamlıyorum. Bu mahşeri kalabalık 
aracılığıyla, bu coşku dolu, aşk dolu, 
sevda dolu kalabalık aracılığıyla, tüm 
Konya’yı selamlıyorum. Ahırlı’yı, Akören’i, 
Akşehir’i, Altıntekin’i, Beyşehir’i, Bozkır’ı, 

Cihanbeyli’yi, Çeltik’i, Çumra’yı, Derbent’i, 
Derebucak’ı, Doğanhisar’ı selamlıyorum. 
Emirgazi’yi, Ereğli’yi, Güneysınırı’nı, 
Hadim’i, Halkapınar’ı, Hüyük’ü, Ilgın’ı, 
Kadınhanı’nı selamlıyorum. Karapınar’ı, 
Karatay’ı, Kulu’yu, Meram’ı, Sarayönü’nü, 
Selçuklu’yu, Seydişehir ’i ,  Taşkent’i , 

AK Parti İl Mitingi

Konya | 20 Mart 2009
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Tuzlukçu’yu, Yalıhöyük’ü, Yunak’ı selamlı-
yorum…

Bugün Konya’da 52. mitingimizi yapıyo-
ruz. Üzerimde Karaman’ın kokusu var. 
Üzerimde Van’ın kokusu var. Üzerimde 
Diyarbakır’ın, Samsun’un, Şanlıurfa’nın, 
Antalya’nın, İstanbul’un, Kırklareli’nin, 
Kırıkkale’nin kokusu var. Üzerimde baha-
rın kokusu var; Batman dağlarında açan 
çiğdemlerin, Sinop’ta açan nergizlerin, 
Aydın’da açan sümbüllerin, Yozgat’ta açan 
badem ağaçlarının kokusu var. Tekirdağ’da 
biz vardık, Trabzon’da biz vardık, Rize’de, 
Malatya’da, Burdur’da, Kütahya’da biz 
vardık. Nevşehir’de kar boran demedik, 
Siirt’te yağmura aldırmadık, Sivas’ta so-
ğuğa baş eğmedik, Osmaniye’ye, Artvin’e, 
Kahramanmaraş’a, Kocaeli’ne uzak- yakın 
demedik. Niğde’de ölüm virajlarını kapat-
tık, hayata yol açtık; Eskişehir’e hızlı trenle 
1.5 saatte ulaştık; afyon’da okul, İzmir’de 
hastane, Bursa’da fabrika açtık. 

B i z i m ,  a y a ğ ı m ı z d a  A n a d o l u ’ n u n , 
Trakya’nın tozu toprağı var. Ülkemin 
doğusunda, batısında, kuzeyinde, güne-
yinde milletimle kucaklaştık. Biz, Şeyh 
Edebali’nin diliyle konuştuk. Biz Yunus 
Emre’nin diliyle konuştuk. Biz, Aşık 
Veysel’in diliyle konuştuk. Ve biz, Hazreti 
Mevlana’nın diliyle konuştuk. Milletimi-
zin diliyle, milletimizin kalbiyle, milleti-
mizin yüreğiyle meydanlara çıktık. Neza-
ketten taviz vermedik. Hakarete tenezzül 
etmedik. İftira, karalama, yalan, istismar 
siyasetine; ucuz siyasete, kara siyasete, dü-
zeysiz siyasete asla ve asla prim vermedik. 

İşte onun için, bugün Konya’nın karşısına, 
Konyalı’nın karşısına alnımız ak, başımız 
dik çıkıyoruz. Konya’yı mahçup etmedik. 
Konya’ya mahcup olmadık. Bize yüklediği-
niz emaneti namusumuz bildik, şerefimiz 
bildik, onurumuz bildik. O emaneti yere 
düşürmedik, bundan sonra da Allah’ın iz-
niyle düşürmeyeceğiz. 

Sizin, yetkiyi bize vermenizden rahatsız 
oldular. Sizin, emaneti bize yüklemeniz-
den rahatsız oldular. Aşkınız, sevdanız, 
coşkunuz onları rahatsız etti. Yolumuza 
engeller çıkarmak için her yola başvur-
dular. Karanlık senaryolar ellerinde kal-
dı. Bu ülkenin toprağında nifak tohumu 
yeşermez. Bu ülkenin topraklarında fitne 
yetişmez, fesat yetişmez. Biz Malazgirt’te 
kardeş olduk. Biz Mohaç’ta, Kosova’da, 
Niğbolu’da kardeşliğimizi perçinledik. 
Biz Yemen’de, Çanakkale’de, Kudüs’te, 
Gazze’de, Sarıkamış’ta, İstiklal Harbinde 
bir ve bütün olduk. Ne diyor Hazreti Mev-
lana: “Güneş, üflemekle sönmez.” Bizim 
kardeşliğimiz de güneş gibidir, sönmez…

Bu ülkenin ışığını karartmak isteyenlere 
karşı, bu ülkenin umudunu yok etmek 
isteyenlere karşı, sizin verdiğiniz yetkiyle, 
sizin hayır dualarınızla karşı durmaya 
devam edeceğiz. Varsın, Sayın Baykal 
bunların avukatlığını yapsın. Varsın Sayın 
Bahçeli bunları görmezden gelsin. Varsın, 
bunların yandaş medyası karanlık senar-
yoların üzerini örtmeye çalışsın. Bu can bu 
tende olduğu sürece, karanlığa karşı aydın-
lığı savunmaya devam edeceğiz. 
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Sevgili kardeşlerim, sevgili Konyalılar…

Nasıl bir ittifak içinde olduklarını görüyor-
sunuz. Nasıl bir işbirliği içinde olduklarını 
izliyorsunuz. CHP’si, MHP’si ve onların 
yandaş medyalarının, nasıl blok halinde 
üzerimize geldiklerini biliyorsunuz. Tür-
kiye, 3 Kasım’da, 22 Temmuz’da istismar 
siyasetine “hayır” dedi. Türkiye, tek yürek 
halinde, popülist siyasete, ucuz siyasete, 
kara siyasete “hayır” dedi. O dönemler 
geride kaldı. O defterler kapandı. Şimdi 
o günlerin hasreti içinde olanlar var. O 
eski günleri özleyenler var. O eski siyaseti 
yeniden hakim kılmak için ayak oyunları 
yapanlar var. Türkiye’nin paçasına yapışıp, 
aşağıya çekiyorlar. 

Türkiye büyüdükçe, Türkiye geliştikçe, 
Türkiye ilerledikçe, kalkındıkça bundan 
büyük rahatsızlık duyuyorlar. Kusura 
bakmasınlar. Ok yaydan çıktı. Türkiye 
zincirlerini kırdı. Türkiye kabuğunu kırdı. 
Türkiye etrafına örülen her türlü duvarı 
yıktı geçti… Bugün Birleşmiş Milletler’de 
barışa hizmet eden, Güvenlik Konseyi 
üyesi bir Türkiye var. Bugün, Konya’dan, 
Hatay’dan, Mardin’den, İstanbul’dan al-
dığı ilhamla, Hazreti Mevlana’dan aldığı 
ilhamla Medeniyetler İttifakı diyen bir 
Türkiye var. Bugün, mazlumun yanında, 
haklının yanında, Gazze’nin yanında dim 
dik duran bir Türkiye var. Bugün, masum-
lara haksızlık yapanların yüzüne, hakkı 
söyleyen bir Türkiye var. Bugün, dünyanın 
dört bir yanında, dik duruşu, mert duruşu, 
cesur duruşu, yiğit duruşu konuşulan bir 
Türkiye var. Bugün güçlü ekonomisiyle 
takdirleri toplayan, dünyanın en büyük 

17., Avrupa’nın en büyük 6. ekonomisi ha-
line gelmiş bir Türkiye var.

Bugün, istikrarla, güvenle, azimle, kararlı-
lıkla ilerleyen bir Türkiye var. “Dün, dünde 
kaldı cancağızım… Şimdi, yeni şeyler söy-
lemek lazım…”

Şimdi buradan, Konya’dan soruyorum: 
Bunlardan yeni bir şey duydunuz mu? 
Bunlardan yeni bir şey işittiniz mi? Bun-
ların yeni bir projesini gördünüz mü? 30 
yıldır, 40 yıldır aynı dili kullanıyorlar. 
Türkiye için, şehirlerimiz için, Konya için 
bugüne kadar ufuk açamadılar, ortaya bir 
vizyon koyamadılar. İftira siyaseti, yalan 
siyaseti, çamur siyasetiyle, istismar siya-
setiyle milletten yüz bulmaya çalışıyorlar. 

Sayın Baykal, her gittiği ilde, işsizliği, yok-
sulluğu istismar ediyor… Sayın Baykal, 
sen işsizin halinden anlardın da, yıllar-
dır siyasetin içindesin, neden bir çözüm 
üretmedin? Senin işsizliğe çözümün vardı 
da, milleti neden ikna edemedin, neden 
iktidara gelemedin? Sen yoksulun halin-
den anlardın da, sosyal yardımlara neden 
karşı çıktın? Sen evi olmayan, aşı olma-
yan, cebinde harçlığı olmayan vatandaşın 
halinden anlardın da, AK Parti’nin yok-
sullarla dayanışmasından neden rahatsız 
oldun? Sayın Baykal, sen garibi gurebayı 
bilirdin de, üniversite öğrencilerinin bele-
diyelerden aldığı bursu neden kestirdin? 
Sen kimsesizliği, çaresizliği bilirdin de, 
yıllar boyunca yoksul bırakılmış, itilmiş, 
ötelenmiş, ihmal edilmiş şehirlerimize 
neden uğramazsın, Sivas’ın ötesine neden 
geçemezsin? Sen ekonomik krizlere çare 
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üretmesini, çiftçinin, esnafın derdine 
merhem sürmesini bilirdin de, neden bu 
ülkeyi kuyruklara mahkum ettin? 

Konya’ya gelip de, türbesi Akşehir’de olan 
Nasrettin Hoca’yı anmamak olmaz. Nasret-
tin Hoca bir palavracıyla karşılaşmış. Ben 
50 arşın atlarım, 60 arşın atlarım, 100 ar-
şın atlarım diye atıp tutuyormuş… Hoca, “e 
atla da görelim o zaman” demiş. Adam da, 
“ben Halep’teyken atlardım” demiş. Hoca 
cevabı yapıştırmış: “Halep oradaysa, arşın 
burada…” Sayın Baykal, Halep oradaysa, 
arşın burada, Konya’da… Sayın Bahçeli, 
Halep oradaysa, arşın burada, Konya’da… 
Bu millet sizin ne yaptığınızı da çok iyi bi-
liyor, kapasitenizi de çok iyi biliyor. 

Bakınız, Sayın Bahçeli ve Sayın Baykal için 
ruh ikizi diyorum, Sayın Bahçeli “bundan 
şeref duyarım” diyor. Buna söyleyecek 
bir şeyim yok… Hayırlı işler… 1999-2002 
arasında Sayın Bahçeli DSP’nin arkasına 
takıldı, sandıkta milletimden cevabını 
aldı. Şimdi de CHP’nin arkasına takılmış, 
İkitelli Medyasının arkasına takılmış gidi-
yor… Bakın, burada, Konya’da size önemli 
bir hususu aktarmak istiyorum… AK Parti 
iktidara gelinceye kadar, bizim tarihi mi-
rasımıza sahip çıkmadılar. “Millet” kelime-
sini ağızlarından düşürmediler, “milliyet” 
kelimesini ağızlarından düşürmediler 
ama milletin ortak eserlerine, milletin mi-
rasına da bir çivi dahi çakmadılar. 

Ben, ilk gençlik yıllarımdan itibaren her 
fırsatta Çanakkale’ye gider, orada şehitleri-
mizi rahmetle anarım. Ah o Çanakkale’nin, 
o şehitliklerin, o buram buram tarih 

kokan, her karışı Mehmetçiğin kanıyla 
sulanmış toprakların eski halini bir bilse-
niz… 1973’te Gelibolu’yu Milli Park ilan 
ettiler, onun dışında da hiçbir şey yap-
madılar. Geldik, 2003 yılından itibaren 
burası için 50 trilyon TL harcadık. Bir de 
şimdi gidin görün. Mutlaka gidin. Çocuk-
larınızı yanınıza alın, eşinizi yanınıza alın, 
Çanakkale’ye, Gelibolu’ya, şehitliklere 
mutlaka gidin ve orada bir Fatiha okuyun. 
Çanakkale’ye, Çanakkale ruhuna, Çanak-
kale mirasına geldik, biz sahip çıktık, AK 
Parti sahip çıktı. 

1998-2002 yılları arasında Türkiye gene-
linde sadece ve sadece 46 eserin restoras-
yonu yapılabilmişti. Biz ise, 2002-2008 
yılları arasında toplam 3 bin 363 adet 
tarihi eserimizin restorasyonunu gerçek-
leştirdik. Restorasyonu gerçekleştirilen 
eserlerimizden 1111 adedinin açılışını 
2006 yılında toplu halde Adana’dan yap-
tık. Bu yıl da 1000 adet eserin restorasyo-
nunu tamamlamayı planlıyoruz. Sadece 
Türkiye içinde değil, TİKA aracılığıyla 
tüm dünyaya yayılmış eserlerimizi de tes-
pit ediyor ve bunlar için de girişimlerde 
bulunuyoruz. Başta Balkanlar olmak 
üzere, Ortadoğu’da ve Orta Asya’da çok 
sayıda eseri gün yüzüne çıkardık, onardık 
ve ziyaretçilerin hizmetine sunduk. En 
son Moğolistan’da, Türk tarihi açısından 
en kıymetli eserlerden biri sayılan Orhun 
Abideleri’ni hayata döndürdük. Buraya 
yaptığımız yol ve müze sayesinde, Türkle-
re ait ilk yazılı anıt kabul edilen bu tarihi 
eseri dünya bilim adamlarının ve ziyaret-
çilerin kullanımına açtık. 
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Şu anda dünyanın birçok ülkesinde ta-
rihi eserlerimizi onarma noktasında, 
gün yüzüne çıkarma noktasında gay-
retlerimiz sürüyor. Makedonya’da Mus-
tafa Paşa Camii’ni biz restore ediyoruz. 
Priştina’da Fatih Camii’ni biz restore edi-
yoruz. Kosova’da, Murat Hüdavendigar 
Türbesi’ni yeniden günyüzüne çıkarıyo-
ruz. Konya’da Selimiye Külliye’sini, Bey-
şehir Eşrefoğlu Külliyesi’ni, Akşehir Ulu 
Camii’ni Sahip Ata Medrese ve Camii’ni 
tamir ettiğimiz gibi; Bosna’da Drina Köp-
rüsü, Trablusşam’da Mevlevihane, Şam’da 
Süleymaniye Külliyesi, Türkmenistan’da 
Sultan Sancar Türbesi’ni biz yeniden inşa 
ediyoruz. Kudüs’te Mescid-i Aksa içindeki 
Kubbetüs Sahra’nın restorasyonunu da, 
Yusufiye Osmanlı mezarlığının çevre dü-
zenlemesini de biz yapıyoruz. Kırım’da, 
Kırım Tatarlarına 1000 konut inşa ediyo-
ruz, Afganistan’da 50 den fazla okul, 11 
hastane, 168 su kuyusu, köprü, yol, meslek 
lisesini de biz yapıyoruz. İşte tarihe sahip 
çıkmak budur. İşte mirasa sahip çıkmak 
budur. İşte milletine, milletinin kültürüne, 
medeniyetine sahip çıkmak budur. 

Bu iktidarın, AK Parti iktidarının küresel 
bir vizyonu var. Bu iktidarın geniş ufuklu 
bakış açısı var. Bu hükümetin pro aktif dış 
politika anlayışı var. Türkiye bunları daha 
önce görmedi, denemedi, tecrübe dahi 
etmedi. Sayın Bahçeli, milliyetçilik slogan 
atmakla olmaz. Milliyetçilik, MHP’yi sol 
partilerin yedeğinde tutmakla olmaz. Mil-
liyetçilik, millete hizmet üretmekle olur. 
Milliyetçilik, Türkiye’nin itibarını yük-
seltmekle olur. Milliyetçilik özgün eserler, 
özgün projeler üretmekle olur. 

Bakın, yine burada, Sayın Baykal’ın çok 
çirkin bir iddiasını da gündeme getirmek 
istiyorum… Her fırsatta, her ağzını açtığın-
da, Mehmetçik Vakfı’ndan vergi alıyorsu-
nuz diyor. Bu son derece çirkin, son derece 
edep dışı, adab dışı bir üslup. Sen Mehmet-
çiği neden yalanlarına alet ediyorsun? Sen 
Mehmetçik vakfını, kirli siyasetine, yalan 
siyasetine, iftira siyasetine neden alet edi-
yorsun? Mehmetçik Vakfı’na 1982 yılında 
vergi muafiyeti tanındı ve o günden beri 
vergiden muaf. 7 Eylül 1982 Tarihli Res-
mi Gazete’yi aç bak. Olmadı, Gelir İdaresi 
Başkanlığı’nın internet sitesine bak. Daha 
olmadı, Mehmetçik Vakfı’nın internet 
sitesine bak. Sana akıl verenler bunları 
incelemiyor mu, araştırmıyor mu? Sana 
her akıl verene sorgusuz sualsiz inanıyor 
musun? Benim hükümetimin aldığı bir 
kararla, Bakanlar Kurulumuzun kararıyla 
Mehmetçik Vakfı “izin almadan yardım 
toplayabilen kuruluşlardan” sayıldı. Her 
gün yeni bir hatanı, yeni bir iddianı, yeni 
bir iftiranı açığa çıkarıyorum. Bu kadar 
basit, bu kadar ucuz muhalefet olur mu? 
Muhalefet imajını bu kadar yerlerde sü-
ründürmeye ne hakkınız var?

Değerli Konyalılar, sevgili kardeşlerim…

Biz bunlarla vakit kaybetmedik, kaybetme-
yeceğiz. Türkiye’nin enerjisini, Türkiye’nin 
kaynaklarını bu tarz bir siyasete kurban et-
medik, etmeyeceğiz. Türkiye için çalışma-
ya, Türkiye için üretmeye devam edeceğiz. 
Bizim siyasetimiz, birlik siyaseti. Bizim 
siyasetimiz, vahdet siyaseti. Güç birliği 
yaparak, el birliği yaparak, omuz omuza 
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vererek Türkiye’yi çok daha aydınlık ya-
rınlara taşıyacağız. Bu kutlu yolculukta 
Konya bizim yoldaşımız oldu. Sizin katkı-
nızla, sizin desteğinizle, Konya’nın hayır 
dualarıyla bugünlere eriştik. Bir kez daha, 
tek ses, tek yürek olarak, Konya’nın ema-
netini bir kez daha sırtlanarak yola devam 
edeceğiz. 

Bakınız, 6.5 yılda hükümette, 5 yıldır Bü-
yükşehir Belediyemizde ve ilçe belediyele-
rimizde yaptıklarımızla Konya’nın çehresi-
ni değiştirdik. Yapılanları tek tek anlatmak 
saatler sürer. Ankara ile Konya’yı hızlı 
demiryolu ile birbirine bağlıyoruz. Hattın 
altyapı inşaatı yüzde 80 oranında tamam-
landı. Konya Ovası Projesi’ni tamamlıyor, 
Konya’nın geniş tarım arazilerini suyla 
buluşturuyoruz. Konya’da 6.5 yılda 3 
bin 324 dersliğin yapımını tamamladık. 
Okullarımıza 13 bin 421 adet bilgisayar 
gönderdik. Selçuk Üniversitemizin bün-
yesinde Fen Edebiyat Fakültesi; Fen Fakül-
tesi ve Edebiyat Fakültesi şeklinde iki ayrı 
fakülte olarak hizmet vermeye başladı. 
Ayrıca 2 meslek yüksek okulu ile 14 adet 
araştırma ve uygulama merkezi hizmete 
girdi. Yükseköğretimde yurt kapasitesini 
1818 artırdık. Konya merkezde 1000 ve 
Kadınhanı’nda 500 kapasiteli 2 yurdun in-
şaatına Haziran ayına kadar başlayacağız. 
Bu yurtlarımızı tamamlayınca 2002 yılına 
göre yurt kapasitesinde yüzde 42’lik bir 
artış sağlamış olacağız. 

Üniversite öğrencilerimizin 2002’de 45 TL 
olan burslarını 180 TL’ye çıkardık. İlk ve 
orta öğretimdeki 1 milyon 952 bin 546 öğ-

rencimize 20 milyon 921 bin ücretsiz ders 
kitabı dağıttık. Önümüzdeki eğitim öğre-
tim döneminden itibaren, açık ilköğretim 
ve açık lisede okuyan yaklaşık 900 bin 
öğrencimizin de ders kitaplarını ücretsiz 
dağıtmaya başlıyoruz. Şartlı nakit transferi 
kapsamında ilköğretimdeki erkek öğrenci-
lerimiz için aylık 20 TL, kız öğrencilerimiz 
için 25 TL; ortaöğretimdeki erkek öğren-
cilerimiz için aylık 35, kız öğrencilerimiz 
için de 45 TL’yi annelere teslim ediyoruz. 
Konya’da şartlı nakit transferinden 29 bin 
536 öğrencimize 17.2 milyon TL’lik yar-
dım yaptık. 

37.5 milyon SSK’lı vatandaşımız, ülke 
genelinde sadece 150 hastane ve 350 
eczaneden hizmet alabiliyordu. Bu gayri 
insani duruma son verdik. Bugün bütün 
vatandaşlarımız 1300 hastaneden hizmet 
alıyor ve mahallesindeki eczaneden ilacını 
temin edebiliyor. Artık, hastalar acil ser-
vislerden geri çevrilmiyor. Hastanede yatış 
ücreti ödenemediği için vatandaşımız 
rehin alınmıyor. Konya’da hükümetimiz 
döneminde sağlık hizmetleri için 260 mil-
yon TL harcama yaptık. Bu yıl içerisinde, 
inşallah hava ambulansımız da hizmete 
giriyor. Yapımına bizden önce başlanan 
250 yataklı Merkez Devlet Hastanesi, 30 
yataklı Hadım Devlet Hastanesi, 30 yataklı 
Taşkent Devlet Hastanesi ile 4 adet sağlık 
ocağını biz tamamladık, hizmete açtık. 50 
yataklı Kadınhanı Devlet Hastanesi ile 28 
adet sağlık ocağının yapımına biz başladık, 
süratle tamamladık, hizmete açtık. 200 
yataklı Akıl ve Ruh Sağlığı Hastalıkları 
Hastanesi ile Sarayönü Devlet Hastanesi 
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ek binasının inşaatlarını tamamladık, önü-
müzdeki günlerde hizmete açıyoruz. 

Ayrıca, 100 yataklı Merkez Fizik Tedavi 
ve Rehabilitasyon Merkezi, 200 yataklı 
Merkez Onkoloji Hastanesi, 75 yataklı Ci-
hanbeyli Devlet Hastanesi, 50 yataklı Bey-
şehir Devlet Hastanesi ek binası ve 7 sağlık 
ocağının inşaatına devam ediyoruz. 200 
yataklı Akşehir Devlet Hastanesi, 50 yatak-
lı Bozkır Devlet Hastanesi, 50 yataklı Ka-
rapınar Devlet Hastanesi ve 5 adet sağlık 
ocağının inşaatına bu sene başlıyoruz. 400 
yataklı Karatay Bölge Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi ile 400 yataklı Merkez Kadın ve 
Doğum Hastalıkları Hastanelerinin yapı-
mına önümüzdeki yıllarda başlayacağız. 
Muayene odası sayısını devlet hastane-
lerinde 173’ten 494’e, sağlık ocaklarında 
230’dan 412’ye çıkardık. 2002’de 13 adet 
112 acil ambulansımız vardı, bugün ise 
51 adet var. Artık, ambulans hizmetleri 
için halkımızdan ücret istenmiyor. Diyaliz 
cihaz sayısı 41 iken bugün 138 adet diyaliz 
cihazımız var. 

Konya, Karapınar ve Ereğli adalet saray-
larını hizmete açtık. Ilgın ve Yunak adalet 
saraylarıyla ilgili proje çalışmalarımız 
sürüyor. Sosyal devlet olmanın gereğini 
yerine getirdik. 2003–2008 yılları arasında 
Konya’ya sosyal yardım ve proje destek-
leri kapsamında 146.7 milyon TL kaynak 
aktardık. Konya’da maddi imkansızlıklar 
nedeniyle yakacak temininde zorlanan her 
yıl 65 bine yakın ailemize toplam 343 bin 
ton kömür yardımı yaptık. Konya’da bugü-
ne kadar 9 bin 485 konut uygulaması baş-

lattık. 6 bin 704 konutu bitirdik. 7 bin 494 
konutla ilgili proje ve ihale çalışmalarımız 
devam ediyor. Bütün projelerimizi tamam-
ladığımızda Konya’da toplam 16 bin 979 
konut yapmış olacağız. 

2002 yılına kadar Konya’da sadece 159 
kilometre bölünmüş yol yapılmıştı, biz 
ise tam 240 kilometre daha bölünmüş yol 
yaptık. Yani cumhuriyet tarihinde yapılan 
bölünmüş yolun 1.5 katını biz sadece 6.5 
yılda yaptık. Konya–Cihanbeyli– Kulu ay-
rımı, Konya – Karaman, Konya – Akşehir, 
Konya – Ereğli, Ereğli ayrımı – Ulukışla ay-
rımı, Konya – Aksaray, Seydişehir – Antalya 
yollarını tamamladık. Ankara – Konya hızlı 
tren projesindeki çalışmalarımız hızla de-
vam ediyor. Alt yapı çalışmalarımız yüzde 
80 oranında tamamlandı. 2003 yılında 
Konya’ya doğalgaz arzı sağladık. Şu an 
hem sanayi tesislerinde hem de konutlar-
da kullanılıyor. 

2002’de Konya’da 183 milyon TL tarımsal 
destek verilmişti, biz 2008’de 2 kat artışla 
365 milyon TL tarımsal destek verdik. 
Böylece, 2003–2008 yıllarında toplam 1.7 
milyar TL tarımsal destek sağlamış olduk. 
Konya’da çiftçilerimize 164 milyon TL 
mazot ve 79.5 milyon TL kimyevi gübre 
desteğinde bulunduk. 2002 yılında çift-
çilerimize sadece 2 bin TL fark ödemesi 
yapılmıştı, biz 2008 yılında tam 26 bin kat 
artışla 52 milyon TL fark ödemesi yaptık. 
2003–2008 yılları arasında Konya’da çiftçi-
lerimize toplam 158 milyon TL prim deste-
ği verdik. 2002’de 3 milyon TL hayvancılık 
desteği verilmişti, biz ise 2008 yılında 18 
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kat artışla 55 milyon TL hayvancılık des-
teği verdik. Konya’da toplam 150 milyon 
TL hayvancılık desteği verdik. 2007 ve 
2008 yıllarında kuraklık nedeniyle sıkıntı 
yaşayan çiftçilerimize 139.4 milyon TL 
destekle nefes aldırdık. Yem bitkileri des-
teği 2002’de 1.2 milyon TL iken biz 2008 
yılında 20 kata yakın artışla 23.6 milyon 
TL yem bitkileri desteği verdik. 

KÖYDES çalışmaları için 72.5 milyon TL 
kaynak kullandık. 1530 kilometre asfalt 
ve 232 kilometre stabilize yol yaptık. 
Bağbaşı Barajı ve Mavi Tünel’in ihalesini 
yaptık. Konya’nın 100 yıllık hayali olan 
17 kilometre uzunluğundaki Mavi Tünel, 
Urfa Tünelleri’nden sonra Türkiye’nin en 
uzun ikinci sulama tüneli olacak, Konya 
Ovası’na ciddi miktarda sulama suyu sağ-
layacak. Mavi Tünel ile Konya Ovası’nda 
233 bin 410 hektar araziyi sulayacağız. 
2002 yılında 94 bin 611 kişi sigortalı ola-
rak çalışıyorken, 2008 yılında 172 bin 885 
kişi sigortalı olarak çalışmaktadır. Böylece 
hükümetlerimiz döneminde yüzde 83 ora-
nında iyileşme sağladık. 

Değerli kardeşlerim…

Konya için üretmeye, Konya’yı kalkın-
dırmaya, Konya’ya eserler kazandırmaya 
devam edeceğiz. Konya’da, Türkiye’nin 
en başarılı belediyecilik örneklerinden 
birini sergileyen, Konya’yı cazibe merkezi 
haline getiren kardeşimiz, Tahir Akyü-
rek ile yolumuza devam ediyoruz. Tahir 
kardeşim 5 yıl boyunca Konya’da önemli 
projeler gerçekleştirdi. Şimdi çok daha 

büyük projelerle Konya’nın şahlanışını 
devam ettirecek. Hem Konya’da, hem de 
ilçelerde, adaylarımıza sahip çıkacağınıza, 
AK Belediyecilik, AK Hizmet diyeceğinize 
yürekten inanıyorum. 

Şunu lütfen unutmayınız: Hakimiyet, 
kayıtsız şartsız milletindir. Hakimiyet, 
kayıtsız şartsız sizindir. Son söz sizin, ka-
rar sizin, bu ülke sizin! 29 Mart’ta bir kez 
daha Türkiye’nin yarınlarına sahip çıkın. 
Gelin, 29 Mart’ta güç birliği yapalım. Ge-
lin, 29 Mart’ta daha güçlü bir Türkiye inşa 
edelim. Gelin, 29 Mart’ta daha güçlü bir 
Konya inşa edelim. Gelin, bu medeniyet 
yolculuğuna kaldığımız yerden devam 
edelim. Gelin, Türkiye’yi dünyanın zirve-
lerine taşıyalım. Gün birlik ve beraberlik 
günüdür. Aşkla, sevdayla, coşkuyla, heye-
canla diyoruz ki: Tek Millet, Tek Bayrak, 
Tek Vatan, Tek Devlet… Durmak Yok, Yola 
Devam. Durmak Yok, Hizmete Devam! Sen 
Türkiye’sin, Büyük Düşün! Sen Konya’sın, 
Büyük Düşün! İşimiz Hizmet, Gücümüz 
Millet! Herşey Türkiye İçin! Sağ olun, var 
olun, Allah’a emanet olun.
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Sevgili Elazığlılar, değerli kardeşlerim… 
Hepinizi en kalbi duygularımla selamlı-
yorum. Buradan, tüm Elazığ’ı, Elazığ’daki 
bütün kardeşlerimi, Alacakaya’yı, Arıcak’ı, 
Ağın’ı, Baskil’i, Karakoçan’ı, Keban’ı, 
Kovancılar’ı, Maden’i, Palu’yu, Sivrice’yi 
sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlı-

yorum. Elazığ’ın yiğit insanlarını, mert 
insanlarını, cömert insanlarını selamlıyo-
rum. Adı aziz, toprağı aziz, insanı aziz, ken-
disi aziz Elazığ’ı selamlıyorum. Gakgoşlar 
Diyarı’nı selamlıyorum. Coşkunuza, heye-
canınıza, itimadınıza, aşkınıza, sevdanıza 
teşekkür ediyorum. 

AK Parti İl Mitingi

Elazığ | 21 Mart 2009
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Siz bu kardeşinizi bağrınıza bastınız. Bu 
kardeşinize kucak açtınız. Bu kardeşi-
nizden, desteğinizi, hayır duanızı eksik 
etmediniz. Bu kardeşiniz de size mahcup 
olmadı, Elazığ’a mahcup olmadı; Allah’ın 
izniyle bundan sonra da mahcup olmaya-
cak. Bizim siyasetimiz, hizmet siyaseti. Bi-
zim siyasetimiz, millet siyaseti. Biz, millete 
efendi olmak için değil, hizmetkar olmak 
için geldik. Biz, gönüllerinizi fethetmeye, 
gönüllerinizin sultanı olmaya geldik. Ela-
zığ bize “cedden rahmet” desin, bu bize ye-
ter. Elazığ bize “gadan alam” desin, bu bize 
yeter. Elazığ bize, “dırnağın daşa değmiye” 
desin, bu bize yeter. Sizin hayır dualarınız 
bize yeter. 

Biz gösteriş peşinde değiliz. Biz makam pe-
şinde, mevki peşinde değiliz. Biz, paranın 
pulun peşinde, itibarın peşinde değiliz. Bu 
millet, bugün, yarın, ya da bu dünyadan 
göçtükten sonra, “bir Recep Tayyip Erdo-
ğan geldi, bir AK Parti geldi, yol getirdi, su 
getirdi, refah getirdi, huzur getirdi… Allah 
ondan razı olsun” desin, bu bize yeter, bu 
bize ziyadesiyle yeter… İşte onun için, her 
gittiğimiz yerde, her gittiğimiz ilde, ilçede, 
yurtiçinde yurtdışında, biz, Yunus’un di-
liyle konuşuyoruz:

Ben gelmedim kavga için

Benim işim sevgi için

Dostun evi gönüllerdir

Gönüller yapmaya geldim…

Başkalarının nasıl bir dil kullandığını gö-
rüyorsunuz. Diğer partilerin nasıl bir öfke 

içinde olduğunu görüyorsunuz. Hakaretle, 
yalanla, iftirayla nasıl üzerimize geldikle-
rini görüyorsunuz. Biz bunlara aldırmıyo-
ruz. Biz bunlara kulak asmıyoruz. Bunlarla 
vaktimizi heba etmiyor, millete hizmetten 
kendimizi alıkoymuyoruz. Amma, bir de 
“aldırma da geç git” diyemeyeceğimiz yer-
ler var. Hani Mehmet Akif diyor ya: 

Yumuşak başlı isem, kim dedi uysal koyunum?

Kesilir, belki, fakat çekmeye gelmez boyunum. 

Kanayan bir yara gördüm mü yanar tâ ciğe-
rim, 

Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim. 

Adam aldırma da geç git, diyemem, aldırırım. 

Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım. 

Zâlimin hasmıyım amma severim mazlûmu…

İşte o durumlarda, o yerlerde geçip 
gitmiyor, hakkı söylüyor, dik duruyor, 
mazlumun yanında yerimizi alıyoruz. İn-
sanlara zulmedenlere, haksızlık edenlere 
karşı susmuyoruz, başımızı öne eğmiyo-
ruz, görmezden gelmiyoruz, gözümüzü 
yummuyor, yüreğimizi ortaya koyuyoruz. 
Bize yakışan işte budur. Tarihimize yakı-
şan budur, kültürümüze, medeniyetimize 
yakışan budur, işte bu millete yakışan 
budur! Monşer eskileri bunu anlayamaz. 
İkitelli medyasının maaşlı köşe yazarları 
bunu anlayamaz. Milliyetçiliği slogan 
zannedenler bunu anlayamaz. Tarihini, 
kültürünü, ecdadını tanımayanlar bunu 
anlayamaz. Ama Türkiye bunu anlar, Ela-
zığ bunu anlar. İşte onun için, göğsümüzü 
gere gere, gür bir sesle diyoruz ki: Sen 
Türkiye’sin, Büyük Düşün. Sen Elazığ’sın, 
Büyük Düşün…
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Değerli kardeşlerim, sevgili Elazığlılar…

Bakınız, bugünün bizim için çok özel bir 
anlamı var. Bugün 21 Mart, bugün Nev-
ruz, bugün bayram. Bu vesileyle bütün 
Türkiye’nin, ülkemiz dışında bu bayramı 
kutlayan tüm milletlerin, bütün Elazığlı 
kardeşlerimin Nevruz Bayramı’nı tebrik 
ediyorum. Orta Asya’dan Avrupa içlerine 
kadar uzanan ortak kültür coğrafyamızda 
yer alan bütün insanlarımızın Nevruz 
Bayramı’nı kutluyorum. 

Bugün baharın başladığı, toprağın diril-
diği gün. Bugün tazelenmenin, bugün 
yenilenmenin, bugün dirilişin günü. 
Bugünü bütün milletimizle el ele, gönül 
gönüle kutlayacağız. Birbirimize her za-
mankinden daha sıkı sarılacağız, daha 
sıkı kenetleneceğiz. Bütün unsurlarımızı, 
bütün farklılıklarımızı bu toprağın, bu 
vatanın asli unsuru olarak göreceğiz, bağ-
rımıza basacağız. Dinsel milliyetçilik yap-
mayacağız. Etnik milliyetçilik yapmayaca-
ğız. Bölgesel milliyetçilik yapmayacağız. 
Birlik içinde, bütünlük içinde, kardeşliği-
mizi muhafaza ederek ortak geleceğimizi 
şekillendirmeye devam edeceğiz. Millet 
olarak bunun en iyi örneklerinden birini, 
üç gün önce yıldönümünü idrak ettiğimiz 
Çanakkale Zaferi’nde sergiledik. 94 yıl 
önce, Çanakkale’de bu topraklar yeni bir 
ruh kazandı. Şimdi aynı dayanışma, aynı 
ruh birlikteliği içinde bu vatana, bu ülkeye 
sonsuza dek sahip çıkma günüdür. 

Vatanımız, ülkemiz, bayrağımız, istik-
lalimiz ve istikbalimiz birdir, ortaktır; 

bunu asla  unutmayacağız .  Türkiye 
Cumhuriyeti’nin vatandaşı olma onurunu, 
şerefini, haysiyetini 71 buçuk milyon va-
tandaşımızla birlikte yürekten paylaşıyo-
ruz. Artvin’den Çanakkale’ye, Hakkâri’den 
Muğla’ya, Sinop’tan Mersin’e, İstanbul’dan 
Elazığ’a kadar heyecanlarımız, talepleri-
miz bir. Kederimiz de bir, sevincimiz de 
bir, kaderimiz de bir. Hiçbir değerimizi bir-
biriyle çarpıştırmıyoruz, çarpıştırmayaca-
ğız. Bütün değerlerimize aynı samimiyetle 
sahip çıkıyoruz, bundan sonra da aynı sa-
mimiyetle sahip çıkacağız. Türkiye’nin 81 
vilayetini aynı şekilde kalkındıracak, 780 
bin kilometrekareye eşit hizmet götüre-
cek, 71 buçuk milyon vatandaşımızın adil 
şekilde refaha ulaşmasını sağlayacağız. 
Türkiye bunu başarabilir, Türkiye bunu 
başarıyor… Yeter ki aramıza nifak sokmaya 
çalışan, bizi birbirimize düşürenlere karşı 
tek yürek olalım. Yeter ki bu toprakların 
binlerce yıldır devam eden kardeşliğini, 
huzuru bozmaya çalışanlara karşı yekvü-
cut olalım. Yeter ki, ayırıcı bir dil değil, 
birleştirici bir dil, birleştirici bir üslup 
kullanalım. 

Değerli kardeşlerim…

TRT, Ocak ayında çok önemli bir açı-
lım yaptı ve TRT 6 adıyla Kürtçe yayına 
başladı. Şimdi bugün, bu akşam, TRT 
yeni bir kanalı daha devreye alıyor. Bu 
yeni kanal da, Türkçe olarak tüm Türk 
dünyasına sesleniyor. Bosna-Hersek’ten 
Çin’e;  Yunanistan’dan Kazakistan’a , 
Sırbistan’dan Afganistan’a, Gürcistan’dan 
Tü r k m e n i s t a n ’ a ;  M a c a r i s t a n ’ d a n 
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Moğolistan’a kadar çok geniş bir coğraf-
yada soydaşlarımıza, kardeşlerimize, akra-
balarımıza, dostlarımıza artık Türkçe bir 
televizyon kanalıyla ulaşıyoruz. Artık Av-
rupa, Balkanlar, Kafkasya, Orta Asya, Uzak 
Asya, bu yeni kanalla Anadolu’yla buluşa-
cak. Kazak sunucuları; Özbek şarkıcılar; 
Boşnak hafızlar; Azeri şairler; Türkmen 
ressamlar bu kanalla geniş bir coğrafyaya 
seslenecekler. TRT’nin bu yeni kanalının 
da hayırlı olmasını diliyorum. Bununla da 
kalmıyoruz…

Nisan ayı içinde, TRT TÜRK adıyla tüm 
dünyaya hitap edecek, BBC ölçeğinde yeni 
bir kanalı da devreye alıyoruz. Dünyanın 
20 farklı bölgesinde temsilciliği olacak, 
Bağdat’tan, Saraybosna’ya, Bişkek’ten 
Moskova’ya kadar geniş bir coğrafyayı 
buluşturacak bir dünya kanalı kuruyoruz. 
Orada da durmuyoruz… Ardından Arapça 
kanalımız, İngilizce kanalımız gelecek. 
Çünkü biz büyük düşünüyoruz. Çünkü 
bizim ufkumuz var, bizim vizyonumuz var. 
Biz, milliyetçiliğin istismarını yapmıyor, 
somut adımlarla dostluğu, kardeşliği per-
çinliyoruz. 

Moğolistan’daki Orhun anıtlarını nasıl 
dünya mirasına yeniden kazandırıyorsak, 
Bosna Hersek’teki Drina Köprüsü’nü de 
öyle restore ediyoruz. Çanakkale’de nasıl 
şehitlerimizin aziz hatırasına sahip çıkı-
yorsak, Kudüs’te, Mescid-i Aksa’yı da biz 
restore ediyor, oradaki Yusufiye şehitliği-
mize de biz sahip çıkıyoruz. Bütün bunları 
yaparken, ufku olmayan, vizyonu olmayan, 
hayalleri olmayan, hedefleri olmayan bir 

muhalefetle de baş etmeye çalışıyoruz… 
Biz Moğolistan’da Türk eserlerini dünya 
mirasına yeniden kazandırıyoruz. Onlar 
Sivas’ın ötesine dahi geçemiyorlar… Biz 
Melbourne’de soydaşlarımızla, vatandaş-
larımızla buluşuyoruz. Onlar, Başbakan’ın 
uçakla seyahatini dillerine doluyorlar. 
Biz MARMARAY’ı inşa ediyor, Londra’yı 
Pekin’e bağlıyoruz. Onlar Ankara’dan baş-
larını dahi uzatamıyorlar. Biz, 36 milyar 
dolardan aldığımız ihracatı 132 milyar 
dolara çıkarıyoruz. Onlar harcırahtan, yol-
luktan bahsediyorlar. İşte aradaki fark bu. 
İşte AK Parti’nin farkı bu. 

Bunların, bırakın dünyaya ilişkin, dünya 
barışına ilişkin, Türk dünyasına, vatan-
daşlarımıza, soydaşlarımıza ilişkin bir 
hayalinin olmasını; 81 vilayetimiz için, 
şu Elazığ için de hayalleri yok, hedefleri 
yok, planları projeleri yok. Onlar küçük 
düşünecek, biz büyük düşüneceğiz. Onlar 
engelleyecek, biz engelleri aşacağız. Onlar 
Türkiye’yi paçasından tutup çekiştirecek, 
biz Türkiye’yi 21. yüzyılın güçlü bir ülkesi 
yapmak için mücadeleye devam edeceğiz. 

Bakın, bunların birbirinden farkı yok. 
Bunlar üç kafadar. CHP, MHP ve bunların 
İkitelli’deki Medyası… Tam bir işbirliği 
içindeler, tam bir uyum, tam bir ortaklık 
içindeler. Sayın Bahçeli, CHP’nin kuyru-
ğuna takılmış, bir de CHP’yle ruh ikizi 
olmaktan şeref duyarım diyor. Sayın Bah-
çeli, bak, DSP’nin arkasına takıldın, bara-
jın altında kaldın. Sayın Baykal’ın iftira 
siyasetini taklit ediyorsun. Sayın Baykal’ın 
istismar siyasetini taklit ediyorsun. Sayın 
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Baykal’ın konuşmalarını dahi taklit edi-
yorsun. Ankara’da, İstanbul’da, CHP, MHP 
üzerinden varlık kazanmaya çalışıyor, bu 
oyuna geliyorsun… Gel bu sevdadan vaz-
geç. CHP’nin gölgesinden kurtul. 

Sayın Bahçeli dün Bilecik’te, “IMF’siz bir 
Türkiye’nin yönetimi hep hayalimiz oldu” 
diyor. Sayın Bahçeli, bize hükümeti devret-
tiğinizde Türkiye’nin IMF’e borcu tam 23.5 
milyar dolardı. Geldik, bu borcu biz ödedik 
ve şu anda 7. 8 milyar dolara kadar indir-
dik. Siz IMF karşısında el pençe divan dur-
dunuz, ne şartları varsa sorgusuz sualsiz 
kabul ettiniz, şimdi bizim görüşmelerimizi 
eleştiriyorsunuz. Milletin, ülkenin çıkarla-
rını savunuyoruz, Sayın Bahçeli, bundan 
mı rahatsız oldunuz?

Sevgili Elazığlılar…

Sayın Baykal’ın üslubunu da görüyorsu-
nuz. Son günlerde hırçınlığını iyice artırdı. 
Valileri tehdit ediyor, devletin kurumlarını 
töhmet altında bırakıyor, argo kelimeler 
kullanıyor, hakaret ediyor, içi boş, kırtasi-
yeden alınmış dosyalarla milletin karşısı-
na çıkıyor, yalan yanlış, eline tutuşturul-
muş mektupları meydanlara gösteriyor. 
Sayın Baykal’ın yalanlarını, iftiralarını ce-
vaplamaya kalksak, buna mesai harcasak, 
inanın icraata vakit bulamayız, hizmete 
vakit bulamayız. Kampanyaya başladığı 
günden beri bir televizyon sevdası içinde. 
Kendisine yarenlik edecek bir de şovmen 
buldu. 

Hani, Elazığlıların bir sözü var: “Güveç 
gıldırlanmış (yuvarlanmış), kapağını bul-
muş.” Tencere kapak misali, birbirlerine 

çok yakışıyorlar. Hakaret etmede, iftirada, 
aşağılamada, üslupsuzlukta, istismarda, 
kabalıkta artık birbirleriyle yarışırlar. 
“Biz Cumhuriyet’ten eskiyiz” diyor, “CHP 
Atatürk’ün Partisi” diyor Atatürk’ün 
Partisi’ni getirdiğin yere bak… Atatürk’ün 
partisini özdeşleştirdiğin şovmenlere bak. 
İnsan kendi partisine, kendi seçmenine 
karşı bu kadar insafsız olur mu? Yalnız, 
Sayın Baykal, bir kez daha rica ediyorum: 
Mümkünse, şovmen arkadaşınızla birlik-
te programınızı gece 12’den sonra yapın, 
mümkünse şifreli kanallarda yapın. Ço-
cuklar, gençler olumsuz etkileniyor, onlara 
kötü örnek oluyorsunuz. 

Değerli kardeşlerim, sevgili Elazığlılar…

Yeni günlerin, taze baharların arifesinde-
yiz. İşte önümüzde 29 Mart var. 21 Mart 
nasıl ki, toprağın yeniden dirilişini temsil 
ediyorsa, 29 Mart da tek tek bütün şehir-
lerimizin, bütün Türkiye’nin yeniden şah-
lanması olacak. 29 Mart siyasetimiz için, 
demokrasimiz için adeta bir Nevruz ola-
cak, yeni gün olacak, Türkiye tazelenecek, 
Türkiye bereketlenecek. 6.5 yıldır hükü-
mette, 5 yıldır belediyelerde sürdürdüğü-
müz hizmet kervanı, 29 Mart’tan itibaren 
çok daha emin, çok daha kararlı adımlarla 
yolculuğuna devam edecek. 

Bakın, hükümet olarak Elazığ’a 6.5 yıl-
da çok değerli hizmetler kazandırdık. 
Elazığ’ın çehresini değiştirdik, Elazığ’ın 
manzarasını değiştirdik. Elazığ’da 6.5 yıl-
da 1018 dersliğin yapımını tamamladık. 
Okullarımıza 6 bin 275 adet bilgisayar 
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gönderdik. 6.5 yılda 6 adet pansiyon açtık, 
ilk ve ortaöğretimde 1574 olan pansiyon 
kapasitesini yüzde 45’lik artışla 2 bin 
282’ye çıkardık. Fırat Üniversitemiz’in 
bünyesinde İktisadi ve İdari Bilimler Fa-
kültesi hizmete girdi. 

Şimdi, Elazığ’a bir Teknokent kazandır-
mak için gayretlerimiz sürüyor. 2007 yılın-
da buna ilişkin Bakanlar Kurulu Kararını 
çıkardık. İnşallah Teknokent, Elazığ’ın bir 
dünya kenti olmasına, bir sanayi ve ticaret 
şehri olmasına önemli katkı sağlayacak. 
Üniversite öğrencilerimizin 2002’de 45 TL 
olan burslarını 180 TL’ye çıkardık. Yemek 
yardımlarını da dahil edersek burs miktarı 
260 TL’ye ulaşıyor. İlk ve orta öğretimdeki 
585 bin 449 öğrencimize 6 milyon 69 bin 
ücretsiz ders kitabı dağıttık. Şartlı nakit 
transferi kapsamında ilköğretimdeki er-
kek öğrencilerimiz için aylık 20 TL, kız 
öğrencilerimiz için 25 TL; ortaöğretim-
deki erkek öğrencilerimiz için aylık 35, 
kız öğrencilerimiz için de 45 TL’yi anne-
lere teslim ediyoruz. Elazığ’da şartlı nakit 
transferinden 23 bin 225 öğrencimize 16.2 
milyon TL’lik yardım yaptık. 

37.5 milyon SSK’lı vatandaşımız, ülke 
genelinde sadece 150 hastane ve 350 
eczaneden hizmet alabiliyordu. Bu gayri 
insani duruma son verdik. Bugün bütün 
vatandaşlarımız 1300 hastaneden hizmet 
alıyor ve mahallesindeki eczaneden ila-
cını temin edebiliyor. Artık, hastalar acil 
servislerden geri çevrilmiyor. Hastanede 
yatış ücreti ödenemediği için vatandaşı-
mız rehin alınmıyor. Elazığ’da hükümet-

lerimiz döneminde sağlık hizmetleri için 
73 milyon TL harcama yaptık. Yapımına 
bizden önce başlanan 183 yataklı Elazığ 
Devlet Hastanesi ek binası, 1 adet eğitim 
tipi sağlık ocağı ile Keban Toplum Sağlığı 
ve Aile Sağlığı Merkezi’ni dönemimizde 
tamamladık, hizmete açtık. 9 adet toplum 
sağlığı merkezi ve aile sağlığı merkezinin 
yapımına biz başladık, süratle tamamla-
dık, hizmete açtık. Yapımı devam eden 
40 yataklı Kovancılar Devlet Hastanesi 
ek binasını önümüzdeki yıl tamamlıyo-
ruz. Elazığ’da devlet hastanesi muayene 
odası sayısını 56’dan 161’e, sağlık ocağı 
muayene oda sayısını 56’dan 192’ye çıkar-
dık. Uzman hekim sayısını 144’ten 194’e 
yükselttik. 2002’de sadece 5 adet 112 acil 
ambulansımız vardı, bugün ise 18 adet var. 
Artık, ambulans hizmetleri için halkımız-
dan ücret istenmiyor. Diyaliz cihaz sayısı 
10 iken bugün 39 adet diyaliz cihazımız 
var. Elazığ adalet sarayının inşaatına de-
vam ediyoruz. 

Sosyal devlet olmanın gereğini yerine ge-
tirdik. 2003–2008 yılları arasında Elazığ’a 
sosyal yardım ve proje destekleri kapsa-
mında 66 milyon TL kaynak aktardık. 
Elazığ’da maddi imkansızlıklar nedeniyle 
yakacak temininde zorlanan her yıl ortala-
ma 23 bin yakın ailemize toplam 88 bin ton 
kömür yardımı yaptık. Elazığ’da yapımına 
başladığımız 988 konutu tamamladık. 
1665 konutla ilgili proje ve ihale çalışma-
larımız devam ediyor. Bütün projelerimizi 
tamamladığımızda Elazığ’da toplam 2 bin 
653 konut yapmış olacağız. Bu 10 binden 
fazla bir nüfusa konut üretmek demek. 
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2002 yılına kadar Elazığ’da sadece 33 ki-
lometre bölünmüş yol yapılmıştı, biz ise 
tam 218 kilometre daha bölünmüş yol 
yaptık. Yani cumhuriyet tarihinde yapılan 
bölünmüş yolun yaklaşık 7 katını biz sade-
ce 6.5 yılda yaptık. Malatya ve Bingöl bağ-
lantılarını bölünmüş yol haline getirdik. 
Elazığ – Sivrice – Maden yolunu bölünmüş 
yol haline getirme çalışmalarımız devam 
ediyor. Güney Çevre Yolu ile şehir içi tra-
fiğini rahatlattık. Havaalanımızın 2002’de 
46 bin olan yolcu trafiği 2008’de 135 
bine yükseldi. Daha da önemlisi, 60 yıllık 
hasreti giderdik ve Elazığ Havaalanını 
uluslararası uçuş yapabilecek standartlara 
kavuşturduk. 2007 yılında Elazığ’a doğal-
gaz arzı sağladık. Şu an sanayi tesislerinde 
doğalgaz kullanılıyor. Konutlarda kullanıl-
ması için çalışmalarımız sürüyor. 

Elazığ’da çiftçilerimize 16.5 milyon TL 
mazot ve 7.4 milyon TL kimyevi gübre 
desteğinde bulunduk. 2002 yılında Ela-
zığlı çiftçilerimize sadece 108 bin TL fark 
ödemesi yapıldı, biz ise 2008 yılında 20 kat 
artışla 2.2 milyon TL fark ödemesi yaptık. 
2003–2008 yılları arasında Elazığlı çiftçile-
rimize toplam 5.8 Milyon TL prim desteği 
verdik. 2002’de sadece 97 bin TL hayvan-
cılık desteği verilmişti, biz ise 2008 yılında 
150 kat artışla 14.6 milyon TL hayvancılık 
desteği gerçekleştirdik. Elazığ’da toplam 
27.4 Milyon TL hayvancılık desteği verdik. 
2008 yılında kuraklık nedeniyle sıkıntı 
yaşayan 7 bin 474 çiftçimize 4.2 milyon 
TL destekle nefes aldırdık. 2002’de sade-
ce 28 bin TL olan yem bitkileri desteğini 
2008’de tam 381 kat artırdık, 10.6 milyon 

TL’ye çıkardık. Göreve geldiğimizde çiftçi-
lerimiz yüzde 59 faizle kredi kullanabili-
yordu. Bugün çiftçilerimiz yüzde sıfır ila 
yüzde 13 arasında değişen faiz oranların-
dan uygun koşullu kredi kullanabiliyor. 
İşletme kredilerinde 18 ay olan vadeyi 24 
aya; yatırım kredilerinde ise 5 yıl olan va-
deyi 7 yıla yükselttik. 2002 yılında Ziraat 
Bankası’nın Elazığlı çiftçilerimize sağladı-
ğı kredi miktarı sadece 767 bin TL iken, 
çiftçilerimiz 2008 yılında 39 kat artışla 
30 milyon TL tutarında kredi kullandılar. 
Göreve geldiğimizde yüzde 47 oranında fa-
izle kredi kullanan esnaf ve sanatkarımız 
şimdi yüzde 12 faizle kredi alabiliyor. Halk 
bankası aracılığıyla 2002’de Elazığ’da 383 
esnaf ve sanatkarımız 725 bin TL kredi 
kullanmışken 2008 yılında 557 esnaf ve 
sanatkarımız 7 kattan fazla artışla 5.3 mil-
yon TL kredi kullandılar.

KÖYDES çalışmaları için 60.7 milyon TL 
kaynak kullandık. 1127 kilometre asfalt, 
1558 kilometre stabilize yol yaptık. 774 
tane suyu yetersiz ünitemizin içme suyu 
sıkıntısına son verdik. Hamza Bey Barajı’nı 
2009 yatırım programımıza aldık. Bu baraj 
Elazığ’ın 2050’ye kadar olan su ihtiyacını 
kaynak suyu kalitesinde karşılayacak. Ay-
rıca 45 bin dönüm araziyi modern sulama 
sistemine kavuşturacak. Dedeyolu Göleti 
ve Sulaması ile Kepektaş Göleti ve Sulama-
sını tamamladık. 15 adet taşkın koruma te-
sisi inşa ettik. Keban Baraj gölü üzerindeki 
feribot ulaşımı 45 dakikadan 12 dakikaya 
indi. 2002 yılında 21 bin 524 kişi sigortalı 
olarak çalışıyorken, 2008 yılında 43 bin 
444 kişi sigortalı olarak çalışmaktadır. 
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Böylece hükümetimiz döneminde yüzde 
102 oranında iyileşme sağladık. 

Değerli kardeşlerim…

Elazığ için üretmeye, Elazığ’ı kalkındır-
maya, Elazığ ’a eserler kazandırmaya 
devam edeceğiz. Elazığ’daki yerel hizmet 
yolculuğumuza, Süleyman Selmanoğlu 
kardeşimizle devam ediyoruz. Süleyman 
kardeşimiz, 2004 seçimlerinde başka bir 
partiden sizin desteğinize mazhar oldu. 
Şimdi, inanıyorum ki, AK Parti çatısı altın-
da çok daha güçlü bir destekle, çok daha 
kararlı bir irade ile yeniden Elazığ’a baş-
kan seçilecek, AK Belediyecilik farkını, AK 
Hizmet anlayışını Elazığ’a kazandıracak. 
Hem Elazığ’da, hem de ilçelerde, adayları-
mıza sahip çıkacağınıza, AK Belediyecilik, 
AK Hizmet diyeceğinize yürekten inanıyo-
rum. 

Bu arada önemli bir noktaya da dikkatinizi 
çekiyorum: Bu seçimde, Türkiye Cumhu-
riyeti kimlik numarası taşıyan kimlik bel-
gesine, ya da nüfus kayıt örneği belgesinin 
aslına sahip olmayanlar oy kullanamaya-
cak. Burası çok önemli. Kimlik numarası 
taşıyan bir kimlik belgeniz yoksa, nüfus 
cüzdanı, pasaport, evlenme cüzdanı, sü-
rücü belgesi yoksa, mutlaka nüfus mü-
dürlüklerine gidin, gerekli belgeyi temin 
edin. Mutlaka sandığa gidin ve oyunuzu 
kullanın. 

Şunu lütfen unutmayınız: Hakimiyet 
kayıtsız şartsız milletindir. Hakimiyet 
kayıtsız şartsız sizindir. Son söz sizin, ka-

rar sizin, bu ülke sizin! 29 Mart’ta bir kez 
daha Türkiye’nin yarınlarına sahip çıkın. 
Gelin, 29 Mart’ta güç birliği yapalım. Ge-
lin, 29 Mart’ta daha güçlü bir Türkiye inşa 
edelim. Gelin, 29 Mart’ta daha güçlü bir 
Elazığ inşa edelim. Gelin, bu medeniyet 
yolculuğuna kaldığımız yerden devam 
edelim. Gelin Türkiye’yi dünyanın zirve-
lerine taşıyalım. Gün birlik ve beraberlik 
günüdür. Aşkla, sevdayla, coşkuyla, heye-
canla diyoruz ki: Tek Millet, Tek Bayrak, 
Tek Vatan, Tek Devlet… Durmak Yok, Yola 
Devam! Durmak Yok, Hizmete Devam! Sen 
Türkiye’sin, Büyük Düşün! Sen Elazığ’sın, 
Büyük Düşün! İşimiz Hizmet, Gücümüz 
Millet! Herşey Türkiye İçin! Sağ olun, var 
olun, Allah’a emanet olun.
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Sevgili Edirneliler, değerli kardeşlerim… 
Hepinizi kucak dolusu sevgiyle, muhab-
betle selamlıyorum… Buradan, bütün 
Edirne’yi,  Enez’i,  Havsa’yı,  İpsala’yı, 
Keşan’ı, Lalapaşa’yı, Meriç’i, Süloğlu’nu, 
Uzunköprü’yü selamlıyorum… Serhat 
Şehri Edirne’yi selamlıyorum; Osmanlı’ya 

başkentlik yapmış bu kutlu şehri selam-
lıyorum. Tarihin, bilimin, kültürün, me-
deniyetin şehri Edirne’yi selamlıyorum. 
Edirne’nin asil insanlarını, yiğit insanla-
rını, mert insanlarını; Edirne’nin PEHLİ-
VANLARINI selamlıyorum.  

AK Parti İl Mitingi

Edirne | 22 Mart 2009
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Edirne, bu milletin gururu. Edirne, bu 
ülkenin gururu. Edirne, bizim gururu-
muz. Edirne; camileriyle, köprüleriyle, 
medreseleri, hanları, çarşıları, kervansa-
raylarıyla, tarihimizin, medeniyetimizin 
anıt şehridir. Bakınız, şu Selimiye Camii 
bütün Türkiye’ye bir şeyler anlatıyor… 
Şu Beyazıd Külliyesi, Üç Şerefeli Cami, 
Muradiye Camii Türkiye’ye bir şeyler an-
latıyor. Gazi Mihal Köprüsü, Tunca Köp-
rüsü, Fatih, Kanuni Köprüsü Türkiye’ye 
bir şeyler anlatıyor. Yıldırım Hasan Çelebi 
Sebili’nin, Ali Paşa Çarşısı’nın, Rüstempa-
şa Kervansarayı’nın bize anlattığı şeyler 
var. Tüm bu eserler; ince bir mimariden, 
estetikten, insan odaklı şehircilikten, yok-
sullarla dayanışmadan, yardımlaşmadan, 
kardeşlikten bahsediyor. 

Her bir eser, kendi diliyle, muhteşem bir 
tarihi, muhteşem bir kültür ve medeni-
yeti bizlere her an hatırlatıyor. Selimiye 
Camii’ne sahip olan bir milletin şehirleri 
kötü olamaz. Bu kadar güzel köprüleri 
olan bir ülkenin yolları bakımsız kalamaz. 
Mimar Sinan gibi bir mimarı olan bu me-
deniyetin şehircilik anlayışı fakir olamaz. 
Biz, 81 vilayetimizle, değil Türkiye’ye, 
dünyaya örnek olacak şehirler imar etmek 
zorundayız. Biz dünyaya şehircilik dersi 
verecek, mimari dersi verecek, estetik 
dersi verecek mekanlar inşa etmek zorun-
dayız. Tarih bize bu mesuliyeti yüklüyor. 
Ecdadımız bize bu sorumluluğu yüklüyor. 
Bizim sanat tarihimiz, vakıf medeniyeti-
miz, mimari geçmişimiz bize bu emaneti 
yüklüyor. 

AK Parti olarak, bu ruhla, bu anlayışla, ec-
dadımızdan aldığımız emanete sahip çıka-
rak, şehirlerimizi yeniden imar etmenin, 
yeniden inşa etmenin gayreti içindeyiz. 
Başta İstanbul, Kocaeli, Ankara, Antalya, 
Kayseri, Konya, Gaziantep olmak üzere, 
AK Belediyeciliğin olduğu her şehirde, 
estetik, yaşanabilir, temiz, tarihi eserlerine 
sahip çıkan şehirler imar ediyoruz. 

Şimdi size soruyorum, Edirneli kardeşle-
rime soruyorum: Edirne’ye bu manzara 
yakışıyor mu? Edirne’ye bu çirkin beledi-
yecilik yakışıyor mu? Edirne’ye susuzluk, 
Edirne’ye çöp yığınları, Edirne’ye çukurlar, 
Edirne’ye kirlilik yakışıyor mu? Edirne’ye 
bu iddialar, bu soruşturmalar yakışıyor 
mu? Edirne bunları hak ediyor mu? Fatih 
Sultan Mehmet’in doğum yerine, Mimar 
Sinan’ın şehrine, Selimiye’nin sahibine bu 
içler acısı tablo yakışıyor mu? Selimiye’yi 
her gün gören, Selimiye’nin önünden her 
gün geçen bir göz, nasıl böyle bir beledi-
yecilik anlayışına sahip olabilir? Edirne 
bunu aşacak. Edirne, buna son verecek. 
Edirne bu dönemi inşallah 29 Mart’ta ka-
patacak. 

İstanbul AK Belediyecilikle nasıl şaha kalk-
tıysa, İstanbul bir yandan tarihine sahip 
çıkıp, bir yandan nasıl marka kent, dünya 
kenti haline geldiyse, Edirne de inşallah 
30 Mart’tan itibaren kendisine yaraşan bir 
çehreye kavuşmaya başlayacak. Edirne, 
eski günlerinde olduğu gibi, “Ben bir za-
manlar büyük bir devletin başkentiydim” 
diyerek gururlanacak. Edirne, dünya kent-
leri arasında mağrur bir şekilde adından 
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söz ettirecek. Edirne’ye küçük düşünmek 
yakışmaz. Fatih Sultan Mehmet Han’ın 
doğduğu şehre küçük düşünmek yakış-
maz. Mimar Sinan’ın şehrine küçük dü-
şünmek yakışmaz. Selimiye’nin sahibine 
küçük düşünmek yakışmaz. Pehlivanlar 
diyarına küçük düşünmek yakışmaz. İşte 
onun için diyoruz ki: Sen Türkiye’sin, Bü-
yük Düşün. Sen Edirne’sin, Büyük Düşün. 

Değerli kardeşlerim, sevgili Edirneliler…

Bizim siyasetimiz hizmet siyaseti. Bizim 
siyasetimiz eser siyaseti. Türkiye’nin 81 
vilayetine aynı dille konuşuyor, ülkemizin 
tamamına eşit ve adil hizmet götürüyo-
ruz. En Doğu’da Van’ı da sahipleniyor, en 
Batı’da Edirne’yi de sahipleniyoruz. Doğu 
Beyazıd’a yol, Şemdinli’ye köprü yapıyor; 
İpsala’nın, Lalapaşa’nın, Uzunköprü’nün 
köylerine su götürüyoruz. Edirne’nin ma-
hallelerini de birbirinden ayırmıyoruz. 
Birinci Murat mahallesini Menzil Ahır’dan 
ayrı tutmuyoruz. Fatih Mahallesi ’ni 
Umur Bey’den, Koca Sinan Mahallesi’ni 
Yeni İmaret’ten ayrı tutmuyoruz. Şükrü 
Paşa Mahallesi’ni Hacı Sarraf ’tan, Yıldı-
rım Beyazıd’dan, Karaağaç’tan, İstasyon 
Mahallesi’nden ayrı tutmuyoruz. 

Biz, Ankara artık 80 vilayetin tamamı-
na, bütün ilçelerimize, mahallelerimize, 
köylerimize yakın olacak dedik ve bunu 
gerçekleştirdik. Ankara Kırıkkale’ye, 
Çankırı’ya, Bolu’ya, Konya’ya ne kadar ya-
kınsa, Ağrı’ya, Iğdır’a, Van’a, Kırklareli’ne, 
Edirne’ye o kadar yakın olacak dedik. 6.5 
yılda hamdolsun bunu başardık. Türkiye 

genelinde 9 bin 500 kilometre bölünmüş 
yol yaptık. Türkiye’yi hızlı trenle tanıştır-
dık. MARMARAY gibi büyük bir projede 
son aşamaya geldik. 

İstanbul’un iki kıyısını birbirine bağla-
makla kalmıyor, Edirne’yi Anadolu’ya, 
Londra’yı Edirne üzerinden Pekin’e bağlı-
yoruz. Tam 133 bin yeni derslik inşa ettik. 
56 yeni üniversite kurduk. 350 bin konu-
tun inşasına başladık, 250 binini tamamla-
dık. Uluslararası mega projelere imzamızı 
attık. Enerjide Türkiye’yi bir merkez haline 
getirdik. Dış Politika’da Türkiye’ye aktif bir 
rol kazandırdık. Avrupa Birliği katılım mü-
zakerelerini yürütüyor, Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyi’nde üye olarak dünya 
barışına katkı sağlıyor, Medeniyetler İt-
tifakına İspanya ile birlikte eş başkanlık 
yapıyoruz. Bölgesel meselelerde, küresel 
meselelerde Türkiye artık ağırlığını ortaya 
koyuyor. 

Türkiye ülkeler arasında ara buluculuk 
yapıyor, barış için çaba sarfediyor. Tür-
kiye, mazlumların yanında, haklıların 
yanında yerini alıyor; doğruyu eğilmeden, 
bükülmeden söylüyor. Artık benim her bir 
kardeşim, her bir vatandaşım, yurtiçinde 
ya da yurtdışında, cebindeki pasaportu-
nu, elindeki Türk lirasını gururla, onurla, 
şeref le taşıyor. Türkiye’yi bu noktalara 
getirdik. Türkiye için çok daha büyük he-
deflerimiz, çok daha büyük hayallerimiz 
var. Allah’ın izniyle bunları da başaracağız. 
Hep birlikte başaracağız, sizinle başaraca-
ğız, Edirne ile başaracağız. 
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Değerli kardeşlerim…

Bizim siyasetimiz hizmet siyaseti… Biz, 
işimiz hizmet, gücümüz millet diyor, gece 
gündüz, durmadan, yorulmadan, bıkma-
dan, usanmadan hizmet ve eser üretiyo-
ruz. Biz hizmet diyoruz, muhalefet ise 
sürekli hezimet diyor. Biz diyoruz ki: Dur-
mak Yok, Yola Devam. Durmak Yok Hizme-
te Devam… Peki onlar ne diyor… Onlar da 
diyor ki: Akıllanmak yok, hezimete devam. 
Uslanmak yok, hezimete devam… Bizim 
siyasetimiz hizmet siyaseti, onlarınki hezi-
met siyaseti. Kırkpınar’dan bunların alaca-
ğı çok ders var. Kırkpınar’dan öğrenecekle-
ri çok şey var. Kırkpınar’da yenilen güreşçi 
dersini çıkarıyor, sonraki seneye daha sıkı 
hazırlanıyor. Ama bunlar yenildikçe gü-
reşe doyamıyorlar, daha deste küçük boy, 
tozkoparan bile olamadılar. 

Edirneli kardeşlerimin dikkatini çekiyo-
rum. Haftalardır nasıl bir üslupla konuş-
tuklarını görüyorsunuz. Haftalardır nasıl 
hakaretler ettiklerini duyuyorsunuz. Haf-
talardır, yalanla, iftirayla, karalamayla AK 
Parti’nin üzerine geldiklerini siz çok iyi bi-
liyorsunuz. Açıkçası bunun ne anlama gel-
diğini milletimiz çok iyi biliyor… Demek 
ki eser üretiyoruz. Demek ki, hizmet üre-
tiyoruz. Demek ki çalışıyoruz. Demek ki, 
Türkiye’nin meselelerini, şehirlerimizin 
sorunlarını çözüyor, demek ki Edirne’nin 
dertlerine derman oluyoruz. Çünkü meyve 
veren ağaç taşlanır. 

Memnuniyet duyuyoruz, zira muhalefet 
nihayet Ankara’dan başını uzatabildi. 

Memnuniyet duyuyoruz, zira Mardin, Er-
zurum ve Kars’la da sınırlı olsa, Sivas’ın 
ötesine geçebildiler. Memnuniyet duyu-
yoruz, çünkü bizi taklit etmeye, bizim 
yolumuzdan gitmeye başladılar. Ah keşke, 
seçimden sonra da bu performansı göste-
rebilseler… Ah keşke, seçimde milleti ha-
tırladıkları gibi, seçimden sonra unutma-
salar. Ah keşke, şu Edirne’yi nihayet ziyaret 
ettikleri gibi, seçimden sonra da buraya 
gelebilseler. Ama boşuna beklemeyin. 

Şimdi, Sayın Baykal 12 meydan mitingi ya-
pacak dediler, sonra sayı birkaç tane arttı. 
Sayın Bahçeli zaten ilk mitinginde takıldı 
kaldı, hala aynı şeyleri tekrar ediyor. Bu 
seçim süreci onları çok fazla yordu çok faz-
la… CHP’yi, MHP’yi bitap düşürdü, yorgun 
düşürdü. Göreceksiniz, seçimden sonra 
dinlenmeye çekilecek ve bir dahaki seçime 
kadar yatacaklar. 30 Mart sabahından iti-
baren tatile çıkacaklar ve seçime kadar da 
o tatilden dönmeyecekler. Çünkü bunların 
siyaset tarzı bu. Geçmişte yaptıkları bu. 
Bütün siyasi tarihleri boyunca yaptıkları 
bu. Hani bir Edirne Türküsü var:

Kavak kavağa yaslanır

Gölgesinde bülbül beslenir. 

Bunlar seçim döneminde birbirlerine yas-
landılar, seçimden sonra da birbirlerine 
yaslanıp, gölgede günlerini gün edecekler. 

Sayın Bahçeli, milliyetçi hareketi CHP’nin 
arkasına taktı, siyasetini CHP’ye havale 
etti, meydan mitinglerinde CHP’yi savu-



Recep Tayyip ERDOĞAN

400

narak, CHP’nin avukatlığını yaparak işi 
idare ediyor. Sayın Baykal ise tarifsiz bir 
öfke içinde. Sesi çok çıkarsa, daha fazla oy 
alacağını zannediyor. Bağırmakla, gürle-
mekle, öfkeyle, hiddetle AK Parti’nin hiz-
metlerini bastırabileceğini zannediyor…

Bakınız, Sayın Baykal’ı en iyi Rahmetli Bü-
lent Ecevit tanırdı. Sayın Baykal’ı siyasetle 
tanıştıran, milletvekilliği, bakanlık veren 
Rahmetli Ecevit’ti. Ama Sayın Baykal, 
özellikle son dönemde Merhum Ecevit’i 
ziyadesiyle üzdü. Merhum Ecevit, Sayın 
Baykal’ı çok güzel tanımlamış: Baykal hiç 
değişmedi; eskisi gibi hırçın ve hizipçi… 
Dünya değişti, Türkiye değişti, şehirleri-
miz değişti, ama Sayın Baykal değişemedi. 
Sol değişti, sosyal demokrasi değişti, ama 
Sayın Baykal değişemedi. Ama Edirne bu 
değişimi gerçekleştirecek. Edirne, değiş-
meyenlere en güzel mesajı verecek. Değiş-
meyenlere inat, Edirne değişecek. Edirne, 
29 Mart’ta artık hizmet diyecek ve yetkiyi, 
icazeti, emaneti inşallah AK Parti’ye vere-
cek. 

Değerli kardeşlerim, sevgili Edirneliler…

Seçimlerden sonra önemli bir çalışmaya 
başlayacağız. ‘Trakya Projesi’ adıyla yeni 
bir çalışma başlatıyoruz. Nasıl Güneydoğu 
Anadolu Projesi, Doğu Anadolu Projesi, 
Konya Ovası Projesi gibi dev projeleri 
hayata geçiriyorsak, Trakya için de yeni 
bir projeyi masaya yatırıyoruz. Öncelikle 
bir zirve toplayarak tüm örgütleri, sivil 
toplum kuruluşlarını, meslek odalarını bir 
araya getirip, sanayiden turizme, kültür-

den ticarete, kentsel dönüşüm projelerine 
kadar geniş bir alanda birbiriyle irtibatlı 
olarak neler yapılabileceğini tartışmaya 
açacak, ardından tüm yatırımları bu kap-
samda ele alan bir projeyi şekillendirece-
ğiz. 

Edirne için hükümet olarak geçen 6.5 yıl-
lık sürede çok önemli yatırımlar yaptık. 
Şimdi yerel yönetimlerde Edirne için mega 
projelerle geliyoruz. Edirne’ye Türkiye’de, 
dünyada hak ettiği yere getirmek için geli-
yoruz. Edirne’yi şahlandırmak için geliyo-
ruz. Hükümet olarak yaptıklarımızı, şimdi 
belediyelerimizde üretmek için geliyoruz. 
Hükümet olarak, yaptığımız yollarla, inşa 
ettiğimiz hastanelerle, konutlarla, KÖY-
DES, BELDES projeleriyle, okullarla, fa-
kültelerle, yurtlarla ve daha nice projelerle 
Edirne’nin çehresini değiştirdik. 

Bakın, Edirne için neler yaptık… Edirne’de 
6.5 yılda 508 dersliğin yapımını tamamla-
dık. Okullarımıza 3 bin 159 adet bilgisayar 
gönderdik. Trakya Üniversitemizin bünye-
sinde 2 fakülte, 2 yüksekokul ve 3 meslek 
yüksek okulu hizmete girdi. Ayrıca, Trakya 
Teknopark açıldı. Üniversite öğrencileri-
mizin 2002’de 45 TL olan burslarını 180 
TL’ye çıkardık. Yemek yardımlarını da 
dahil edersek burs miktarı 260 TL’ye ulaşı-
yor. İlk ve orta öğretimdeki 56 bin öğrenci-
mize 707 bin 350 adet ücretsiz ders kitabı 
dağıttık. Önümüzdeki eğitim öğretim dö-
neminden itibaren, açık ilköğretim ve açık 
lisede okuyan yaklaşık 900 bin öğrencimi-
zin de ders kitaplarını ücretsiz dağıtmaya 
başlıyoruz. Şartlı nakit transferi kapsamın-
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da ilköğretimdeki erkek öğrencilerimiz 
için aylık 20 TL, kız öğrencilerimiz için 25 
TL; ortaöğretimdeki erkek öğrencilerimiz 
için aylık 35, kız öğrencilerimiz için de 45 
TL’yi annelere teslim ediyoruz. Edirne’de 
şartlı nakit transferinden 6 bin 455 öğren-
cimize 4 milyon TL’lik yardım yaptık. 

37.5 milyon SSK’lı vatandaşımız, ülke ge-
nelinde sadece 150 hastane ve 350 ecza-
neden hizmet alabiliyordu. Bu gayri insani 
duruma son verdik. Bugün bütün vatan-
daşlarımız 1300 hastaneden hizmet alıyor 
ve mahallesindeki eczaneden ilacını temin 
edebiliyor. Artık, hastalar acil servislerden 
geri çevrilmiyor. Hastanede yatış ücreti 
ödenemediği için vatandaşımız rehin alın-
mıyor. Edirne’de hükümetimiz döneminde 
sağlık hizmetleri için 48 milyon TL harca-
ma yaptık. Yapımına bizden önce başlanan 
100 yataklı Keşan Devlet Hastanesi ek 
binası, 50 yataklı Edirne Devlet Hastanesi 
ek binası ve 6 adet Aile sağlığı merkezini 
dönemimizde tamamladık, hizmete açtık. 

90 yataklı Uzunköprü Devlet Hastanesi 
Kadın Doğum ve Çocuk Ünitesi ek binası, 
95 yataklı Merkez Devlet Hastanesi ek bi-
nası, Uzun Köprü Devlet Hastanesi yoğun 
bakım ek binası, 12 yataklı Havsa Entegre 
İlçe Hastanesi, Lalapaşa Toplum Sağlığı 
Merkezi ve Ayşe Kadın Diş Polikliniği’nin 
yapımına biz başladık, süratle tamamla-
dık, hizmete açtık. Edirne’de devlet hasta-
nesi uzman hekim muayene odası sayısını 
51’den 190’a, sağlık ocağı muayene oda sa-
yısını 52’den 110’a çıkardık. Uzman hekim 
sayısını 115’ten 163’e yükselttik. 2002’de 

6 adet 112 acil ambulansımız vardı, bugün 
ise 14 adet var. Artık, ambulans hizmetleri 
için halkımızdan ücret istenmiyor. Diyaliz 
cihaz sayısı 21 iken bugün 39 adet diyaliz 
cihazımız var. 

Edirne Adalet Sarayı’yla ilgili proje çalış-
malarımız sürüyor. Edirne’de vakıf kira-
cılarımızın dertlerini çok iyi biliyoruz. 
Vakıflarımızda kiracı olan ve kira artışını 
fazla bularak sözleşme yapmayan veya 
ödeme güçlüğü çeken kardeşlerimize her 
türlü kolaylığı sağlayacağız. 

Sosyal devlet olmanın gereğini yerine getir-
dik. 2003–2008 yılları arasında Edirne’ye 
sosyal yardım ve proje destekleri kapsa-
mında 30 milyon TL kaynak aktardık. 
Edirne’de maddi imkansızlıklar nedeniyle 
yakacak temininde zorlanan her yıl orta-
lama 13 binden fazla ailemize toplam 65 
bin ton kömür yardımı yaptık. Edirne’de 
1784 konutun inşaatına başladık. Bugüne 
kadar 1328 konutu tamamladık. 4 bin 568 
konutla ilgili proje ve ihale çalışmalarımız 
devam ediyor. Bütün projelerimizi tamam-
ladığımızda Edirne’de toplam 6 bin 352 
konut yapmış olacağız. Bu 25 binden fazla 
bir nüfusa konut üretmek demek. 2007 
yılında Edirne’ye doğalgaz arzı sağladık. 

Hükümet olarak tarımı, çiftçilerimizi yal-
nız bırakmadık, oy avcılığının, popülist po-
litikaların esaretinden kurtardık. 809 Bin 
üreticimizin 1.5 katrilyon TL borcunu sil-
dik. Yıllardır beklenen Tarım Kanunu’nun 
da içinde olduğu, Tarımda Yapısal Değişim 
ve Dönüşüm döneminin önünü açan 12 
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Temel Kanun çıkardık. Edirne’de 2002’de 
46 milyon TL tarımsal destek verilmişti, 
biz 2008’de 3 kat artışla 139 milyon TL 
tarımsal destek verdik. Böylece, 2003–
2008 yıllarında toplam 577.4 Milyon TL 
tarımsal destek sağlamış olduk. Edirne’de 
çiftçilerimize 39.4 milyon TL mazot ve 19 
milyon TL kimyevi gübre desteğinde bu-
lunduk. 2002 yılında Edirneli çiftçilerimi-
ze 9.4 milyon TL fark ödemesi yapıldı, biz 
ise 2008 yılında 8 kat artışla 77 milyon TL 
fark ödemesi yaptık. 2003–2008 yılları ara-
sında çiftçilerimize toplam 257.4 Milyon 
TL prim desteği verdik. 2002’de sadece 2 
milyon TL hayvancılık desteği verilmişti, 
biz ise 2008 yılında 11 kat artışla 22 mil-
yon TL hayvancılık desteği gerçekleştirdik. 
Edirne’ye toplam 64 Milyon TL hayvancı-
lık desteği verdik. 2002’de sadece 795 bin 
TL olan yem bitkileri desteğini 2008’de 6 
kat artırdık, 5 milyon TL’ye çıkardık. Gö-
reve geldiğimizde çiftçilerimiz yüzde 59 
faizle kredi kullanabiliyordu. Bugün çift-
çilerimiz yüzde sıfır ila yüzde 13 arasında 
değişen faiz oranlarından uygun koşullu 
kredi kullanabiliyor. 

İşletme kredilerinde 18 ay olan vadeyi 24 
aya; yatırım kredilerinde ise 5 yıl olan va-
deyi 7 yıla yükselttik. 2002 yılında Ziraat 
Bankası’nın çiftçilerimize sağladığı kredi 
miktarı 4.4 milyon TL iken, çiftçilerimiz 
2008 yılında 19 kattan fazla artışla 85 
milyon TL tutarında kredi kullandılar. 
Göreve geldiğimizde yüzde 47 oranında 
faizle kredi kullanan esnaf ve sanatkarı-
mız şimdi yüzde 12 faizle kredi alabiliyor. 
Halk Bankası aracılığıyla 2002’de 1646 

esnaf ve sanatkarımız 2.4 milyon TL kredi 
kullanmışken 2008 yılında 3 bin 138 esnaf 
ve sanatkar 12 kattan fazla artışla 29.7 mil-
yon TL kredi kullandılar. 

KÖYDES çalışmaları için 31.5 milyon TL 
kaynak kullandık. 723 kilometre asfalt yol 
yaptık. 95 tane suyu yetersiz ünitemizin 
içme suyu sıkıntısına son verdik. 2002 
yılında 23 bin 752 kişi sigortalı olarak 
çalışıyorken, 2008 yılında 38 bin 973 kişi 
sigortalı olarak çalışmaktadır. Böylece hü-
kümetimiz döneminde yüzde 64 oranında 
iyileşme sağladık. 

Değerli kardeşlerim…

Belediyecilik AK Parti’nin uzmanlık alanı. 
Mahalli idarecilik AK Parti’nin işi. Edir-
ne, Antalya’nın, İstanbul’un, Ankara’nın, 
Kocaeli’nin kaydettiği gelişmeden geri kal-
masın. Edirne yarıştan kopmasın. Edirne, 
dünya kenti olma hedefinden vazgeçme-
sin. Edirne, iş bilmeyen, yol yordam bilme-
yen, kıymet bilmeyen ellerde bir 5 yılını 
daha heba etmesin. Bu kez Edirne “AK Par-
ti” desin, bu kez Edirne “Mustafa Hatipler” 
desin. İktisat Fakültesi Mezunu, Maliyeci 
kardeşimiz Mustafa Hatipler, 30 Mart’tan 
itibaren Edirne’ye vizyon katsın. Ben ina-
nıyorum ki, Edirne AK Parti’ye sahip çıka-
cak. İl Belediyesinde, ilçe belediyelerinde, 
İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi’nde 
Edirne bu kez AK Parti diyecek.

 Bu arada önemli bir noktaya da dikka-
tinizi çekiyorum: Bu seçimde, Türkiye 
Cumhuriyeti kimlik numarası taşıyan 
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kimlik belgesine, ya da nüfus kayıt örne-
ği belgesinin aslına sahip olmayanlar oy 
kullanamayacak. Burası çok önemli. Kim-
lik numarası taşıyan bir kimlik belgeniz 
yoksa, nüfus cüzdanı, pasaport, evlenme 
cüzdanı, sürücü belgesi yoksa, mutlaka 
nüfus müdürlüklerine gidin, gerekli bel-
geyi temin edin. Mutlaka sandığa gidin ve 
oyunuzu kullanın. 

Şunu lütfen unutmayınız: Hâkimiyet 
kayıtsız şartsız milletindir. Hâkimiyet 
kayıtsız şartsız sizindir. Son söz sizin, ka-
rar sizin, bu ülke sizin! 29 Mart’ta bir kez 
daha Türkiye’nin yarınlarına sahip çıkın. 
Gelin, 29 Mart’ta güç birliği yapalım. Ge-
lin, 29 Mart’ta daha güçlü bir Türkiye inşa 
edelim. Gelin, 29 Mart’ta daha güçlü bir 
Edirne inşa edelim. Gelin, bu medeniyet 
yolculuğuna kaldığımız yerden devam 
edelim. Gelin, Türkiye’yi dünyanın zirve-
lerine taşıyalım. Gün, birlik ve beraberlik 
günüdür. Aşkla, sevdayla, coşkuyla, heye-
canla diyoruz ki: Tek Millet, Tek Bayrak, 
Tek Vatan, Tek Devlet… Durmak Yok, Yola 
Devam. Durmak Yok, Hizmete Devam! Sen 
Türkiye’sin, Büyük Düşün! Sen Edirne’sin, 
Büyük Düşün! İşimiz Hizmet, Gücümüz 
Millet! Herşey Türkiye İçin! Sağ olun, var 
olun, Allah’a emanet olun.
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