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Recep Tayyip ERDOĞAN

Çok değerli katılımcılar, değerli kardeşle-
rim, hanımefendiler, beyefendiler… Sizleri 
en kalbi duygularımla selamlıyor, Türkiye 
İnovasyon Haftası’nın başarılı geçmesini, 
ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile 
olmasını temenni ediyorum. Ekonomi Ba-
kanlığımıza ve Sayın Bakanımıza; Türkiye 

İhracatçılar Meclisi’ne, değerli Başkan ve 
Yönetim Kurulu’na, bu güzel etkinliğe 
katılan, katkı veren herkese yürekten şük-
ranlarımı sunuyorum.

3 gün boyunca, İnovasyon Haftası vesilesiy-
le dolu dolu bir programın uygulanacağını, 

Türkiye Inovasyon Haftası 
Açılış Töreni

İstanbul | 6 Aralık 2012 
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programa ek olarak çok sayıda etkinliğin 
gerçekleştirileceğini büyük bir memnuni-
yetle görüyoruz. Yapılacak müzakereler, 
istişareler ve sunumların yanında, sergiler, 
ziyaretler, buluşmalar, projeler, turnuvalar 
sayesinde inovasyon konusu, inşallah 3 
gün boyunca etkili bir gündem maddesi 
olacak. Ben ekonomimize ilişkin temel bir 
tespiti, burada, inovasyon haftasının açılı-
şında siz değerli katılımcılara bir kez daha 
hatırlatmak istiyorum. Bunu her zaman 
ifade ediyorum… Bizim, diğer bazı ülkeler 
gibi, ekonomimizi büyütecek, ekonomimizi 
sürekli güçlü tutacak hazır kaynaklarımız 
yok. Bugün bazı ülkelere bakıyorsunuz, 
sahip oldukları işte bu hazır kaynaklar sa-
yesinde ciddi refah seviyelerine ulaşmışlar 
ve bunu sürdürüyorlar. Ya zengin petrol 
rezervleri var, ya zengin doğalgaz yatakları 
var, ya altın madenleri ya da buna benzer 
tabii zenginlikleri var. Bu tür ülkelerde, 
sanayinin gelişmediğini, üretim ve yatırı-
mın ekonomi içinde ciddi yer tutmadığını, 
turizm ve uluslararası doğrudan yatırımlar 
gibi kaynaklara ihtiyaç duyulmadığını gö-
rüyoruz. Bu ülkeler, hazır tabii kaynaklarını 
çıkarıyor, sadece bunu ihraç ediyor ve bu-
nun geliriyle de refah seviyelerini belli bir 
noktada tutabiliyor.

Tabii, bunun sürdürülebilir olmadığını 
bugün hepimiz biliyoruz, bütün dünya da 
bunu biliyor. Petrol, doğalgaz, altın bir gün 
tükendiğinde bu ülkeler, 19, 20, 21. yüzyılı 
çok geriden yaşamak zorunda kalacaklar. 
Bizim, Türkiye olarak böyle kaynaklarımız 
yok. Bugün için, böyle kaynaklara sahip ol-
mamak büyük bir dezavantaj gibi gözükse 
de, uzun vadede, kendi yağıyla kavrulan 

bir ülke olarak büyük potansiyel arz ediyo-
ruz. Öte yandan, bizim tabii kaynaklarımız 
çok zengin olmasa da, dünyanın birçok 
ülkesine nazaran, biz, çok daha zengin, çok 
daha güçlü bir kaynağı, önemli bir avantajı 
elimizde bulunduruyoruz.

Evet… Bizim yeterince petrolümüz, do-
ğalgazımız, altın madenlerimiz olmasa da 
bizim, genç, dinamik, üretken, çalışkan, 
zeki bir işgücümüz, insan kaynağımız var. 
Dünya nüfusu hızla yaşlanırken, Türkiye, 
genç ve dinamik nüfusuyla bu alanda 
dünyada çok avantajlı bir yerde duruyor. 
Elbette, kuru kuruya genç nüfusa sahip 
olmak yetmiyor. Açıkçası biz, on yıllar 
boyunca bunun acısını derinden hissettik. 
Genç bir nüfusumuz, dinamik bir nüfusu-
muz olmasına rağmen, on yıllar boyunca 
bu büyük potansiyel harekete geçirilmedi. 
Genç nüfusunuz olabilir; ama bu genç nü-
fus, deyim yerindeyse, “ne iş olsa yaparım 
abi” diyorsa, yani kalifiye değilse, hiçbir 
anlam ifade etmez ve etmiyor. Nasıl ki pet-
rol, nasıl ki altın, elmas, işlenmeden hiçbir 
anlam ifade etmiyorsa, aynı şekilde insan 
da, eğer işlenmezse, maalesef bir anlam 
ifade etmiyor.

Biz son 10 yılda, hükümet olarak işte bu 
eşsiz kaynağı, insan kaynağımızı, genç 
nüfusumuzu işlemek, yani yetiştirmek, 
eğitmek, donanımlı hale getirmek için 
yoğun bir mücadele içinde olduk. Eğitime 
yaptığımız yatırımlarla, özellikle de mes-
leki eğitimde yaptığımız reformlarla, ne iş 
olsa yaparım diyen değil; dil bilen, meslek 
sahibi, ufuk sahibi, dünyayı farklı bakış 
açılarıyla gören, dünyayı takip eden bir 
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nesil yetiştirmenin gayreti içinde olduk. 
Ekonomide gerçekleştirdiğimiz reformlar, 
aynı şekilde bu genç nüfus kaynağımı-
zın daha iyi değerlendirilmesini sağladı. 
Türkiye’yi dünyaya açarak, Türkiye’yi dün-
ya ile buluşturarak, aynı şekilde genç nüfu-
sumuza bir vizyon kazandırdık. Araştırma 
Geliştirmeye, inovasyona yaptığımız yatı-
rımlarla, bu alanı her zaman destekledik, 
destekliyoruz. Tüm bu yatırımlarımız, tüm 
bu reformlarımız şu anda artık meyveleri 
olgunlaşmaya başlayan bir ağaca dönüştü. 
Şu anda, Türkiye’nin dört bir yanından, 
artık dünyaya örnek olacak, dünyada yan-
kı bulacak, karşılık bulacak çalışmalara, 
buluşlara, projelere ilişkin haberler alıyor 
ve bunun memnuniyetini yaşıyoruz.

Değerli dostlarım...

Burada bir kere şu hususun altını özellikle 
çizmek istiyorum. Birkaç yüzyıldır, bizim 
medeniyetimiz Batı medeniyeti karşısında 
gerilerken maalesef, bizim insanımızın 
kendine güveni de geriledi. Her medeniyet 
doğar, gelişir, büyür, ama dikkat edin, öl-
mez, yok olmaz. Medeniyetler, olsa olsa du-
raklar, sönükleşir, olsa olsa uykuya yatar. 
Ama medeniyetler, o medeniyetin men-
supları yok olmadıkça yok olmazlar. Me-
deniyetler, o medeniyetlerin mensupları, 
kendi medeniyetlerini kendi elleriyle yok 
etmedikçe yok olmazlar. Bizim ülkemizde, 
bu topraklarda maalesef bunu denediler.

Önce, bu medeniyetin mensuplarını yok 
etmek istediler. İstiklal Savaşı’nı yaptık, 
bir varlık mücadelesi verdik ve tarih sah-
nesinde güçlü şekilde yerimizi aldık. An-

cak, bizi, milletimizi, medeniyetimizi yok 
etme konusunda başarı sağlayamayanlar; 
bu sefer de bizim elimizle bizim medeni-
yetimizi yok etme çabasına giriştiler. Bunu 
açık açık konuşmak durumundayız. Yıllar-
ca, millet olarak bize kompleks aşılamak 
istediler. Maalesef bunu bu millete, kendi 
idarecileri de yaptı. Geri kalmışlığı kabul-
lenmemiz için çalıştılar. Az gelişmişliği 
kabullenmemiz için çalıştılar. Bizi hep bel-
li kalıpların, belli sınırların içinde tutmak 
istediler. Bu ülke her başını kaldırdığında, 
kabuğunu kırmak için, ufkunun sınırlarını 
aşmak için her hamle yaptığında, içerden 
ya da dışardan, bu hamleleri etkisiz hale 
getirmek için türlü oyunlar oynadılar. Biz, 
kendisine hayranlık duyulan bir medeni-
yetin sahipleriyken, bizden başka şeylere 
hayranlık duymamızı beklediler. Biz, tüm 
dünyada örnek alınan bir medeniyetin 
sahipleriyken, başkalarını taklit eden bir 
millet olmamızı istediler. Biz şu anda, işte 
tüm bu oyunları boşa çıkarıyoruz. Bizimle 
ilgili tüm planları boşa çıkarıyoruz. Bize 
giydirilmek istenen o dar elbiseyi reddedi-
yor, bugün artık kalıplarımızı, bugün artık 
ufkumuzun sınırlarını aşıyoruz.

Şunu herkes bilsin ki bu dünya üzerinde 
artık biz varız, Türkiye var ve inşallah 
ebediyyen de var olacak. Biz, hiçbir konu-
da, ama hiçbir konuda kompleks sahibi 
olamayız. Biz ezik olamayız. Biz, kendisine 
güvensizlik içinde bir millet olamayız. Biz, 
iyi şeyleri örnek alırız, hayırda yarışırız; 
ama taklitçi bir millet olamayız, taklitle 
asla yetinemeyiz. Bizim millet olarak işte 
bu özgüvene sahip olmamız gerekiyor. 
Özellikle de bizim gençlerimizin, bizim 
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genç nesillerimizin bu özgüvene fazlasıyla 
sahip olması gerekiyor. Başımız öne eğik 
bir millet değil, başı dik, mağrur ve muzaf-
fer bir millet olmak zorundayız.

Değerli arkadaşlarım...

Bakın, bizim tarihimizde, Mevlana gibi bir 
büyük mütefekkir var. Bizim tarihimizde 
Yunus gibi çok büyük bir mütefekkir var. 
Tamamının isimlerini burada saymak 
mümkün değil… Ama bizim tarihimizde, 
Piri Reis var, Ali Kuşçu var, Cezeri, Harezmi, 
İbni Sina, Mimar Sinan var; bunlar gibi, bi-
lime, sanata, tarihe yön vermiş nice büyük 
alimler, gönül insanları var. Birileri, bizim 
tarihimizin savaştan, kılıçtan, entrikadan, 
iç çekişmelerden, maalesef Harem’den iba-
ret olduğunu iddia ediyor. Bizden olmayan 
birileri, son derece kasıtlı şekilde bizim 
tarihimizi bize böyle anlatmaya çalışsa da 
biz kendi tarihimizi böyle göremeyiz ve gör-
meyeceğiz. Fetih dediğiniz kavram, kusura 
bakmayın, savaşarak, birilerinin boynunu 
kopararak, işgal ederek, sömürmek için 
yeni topraklar elde etme girişimi değildir. 
Fetih, tam tersine, kapılardan önce kalp-
leri açmaktır. Fetih, bir medeniyeti, sevgi 
medeniyetini yakın ya da uzak diyarlara 
taşımaktır. Fetih, kılıcın değil, kalemin ege-
menliğine inanmaktır.

Dikkat edin… Bizim tarihimiz konuşulur-
ken, sadece savaşlar gündeme getiriliyor. 
Sanki tarihimiz savaşlardan, sanki tarihi-
miz entrikalardan, Harem’den ibaretmiş 
gibi gösteriliyor. Ama bizim tarihimizi 
şekillendiren, bizim tarihimize damga 
vuran, bizim medeniyetimize yön veren 

kalemden ve kitaptan hiç kimse bahset-
miyor, bahsetmek istemiyor. Bizden ol-
mayanlar, bizim tarihimizi nasıl anlatırsa 
anlatsın. Biz, kendi tarihimizi, kendi öz 
medeniyetimizi doğru tanımak, doğru 
anlamak ve o tarihten ilham alıp geleceği 
şekillendirmek zorundayız. İşte onun için 
bizim başımız hiçbir zaman öne eğilme-
yecek. Biz, eziklik, güvensizlik, pısırıklık, 
sinmişlik içinde asla olmayacağız. Biz, 
yenilmişlik duygusunu, yenilgi duygusu-
nu, mağlubiyet duygusunu yanımıza asla 
yaklaştırmayacağız. Bu millet, geçmişte en 
iyiyi yaptı, bugün de en iyiyi yapabilecek 
güce, yeteneğe sahiptir. Bu millet geçmişte 
öncü oldu, bugün de öncü olacak kudrete 
ziyadesiyle sahiptir. Biz buna inanacağız. 
Çocuklarımızı, gençlerimizi, genç nesille-
rimizi, artık böyle bir anlayışla, böyle bir 
özgüvenle, böyle bir tarih ve medeniyet 
bilinciyle yetiştirmek zorundayız. Eğer 
gençlerimiz bizim tarihimizi doğru şekil-
de okur ve anlarsa, eğer ecdadımızı doğru 
şekilde tanırsa, inanın işte o zaman bu 
gençliğin önünde hiç kimse duramaz, bu 
gençlikle hiç kimse rekabet edemez.

Biz, önümüze bir icat geldiğinde, önü-
müze ithal bir malzeme geldiğinde, buna 
hayranlık duymak yerine, bunun taklidini 
yapmak yerine, ben bundan çok daha iyi-
sini yaparım diyeceğiz. Bu uzun soluklu 
bir süreçtir değerli arkadaşlarım… Yüz 
yıllardır özgüveni törpülenmeye çalışılan 
bir milleti, yeniden tam bir özgüvene ka-
vuşturmak, sabır isteyen uzun soluklu bir 
süreçtir. Allah’ın izniyle, milletimizin des-
teğiyle, ben artık bu sürecin başladığına ve 
yol aldığına yürekten inanıyorum. 
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Bakın burada sizlere, ekonomimize iliş-
kin güncel bir gelişmeyi hatırlatmak is-
tiyorum. Biz göreve geldiğimizde, 10 yıl 
önce, Türkiye Uluslararası Para Fonu’na 
23.5 milyar dolar borcu olan bir ülkeydi. 
2008 yılının sonunda, küresel finans krizi 
ABD’de başladığında, hem dışardan, hem 
içerden bize şunu söylediler: IMF’den 
borç almalısınız dediler… Yeni bir stand 
by anlaşması yapmanız gerekir dediler… 
IMF’le anlaşmazsanız, bu küresel krizi 
aşamazsınız dediler… Biz hayır dedik… Bu 
küresel krizi aşarız dedik, bu kriz bizi teğet 
geçecek dedik… Sonuç? Kriz Türkiye’yi te-
ğet geçti… Krizin Türkiye üzerindeki etkisi 
son derece sınırlı oldu. Türkiye, IMF’yle 
anlaşma yapmadan, IMF’den borç alma-
dan bunları başardı.

Bitmedi… IMF’den yeni borç almadığımız 
gibi, borçlarımızı tıkır tıkır ödedik, uzun 
yılların ardından şu anda IMF’ye sadece 
900 milyon dolar borcumuz kaldı. Yine bit-
medi… Biz, şu anda, IMF’ye 5 milyar dolar 
borç vermek için müzakereleri yürüten bir 
ülkeyiz. Türkiye alan eldi, şu anda veren el 
konumuna yükseldi. Çünkü biz kendimize 
inandık, kendimize güvendik, özgüvenle 
hareket ettik ve işte bu başarılı seviyeye 
ulaştık. On yıllardır, yüzyıllardır, bize ya-
pamazsınız, başaramazsınız diyerek, acı 
reçeteler empoze ettiler. Biz, şu son 10 yıl-
da, yapabildiğimizi, başarabildiğimizi her 
alanda dünyaya gösterdik. Ben her zaman 
söylüyorum: Bu millet, eğer isterse, eğer 
azmederse, tekeden bile süt çıkarır. Biz bu 
anlayışla hareket edeceğiz. Gençlerimiz 
bu anlayışla hareket edecek. Gençlerimiz, 
böyle bir özgüvene sahip olacak ve inanın, 

gelecekte çok daha büyük başarılara imza-
mızı hep birlikte atacağız.

Değerli dostlarım…

Hükümetlerimiz döneminde, diğer alan-
larla birlikte inovasyon çalışmalarını 
da bütün imkânlarımızla destekledik, 
desteklemeye devam ediyoruz. Hamdol-
sun, bu konuda verdiğimiz desteklerin, 
kullandığımız kaynakların karşılığını da 
almaya başladık. Bugün burada, böylesine 
muhteşem bir toplulukla birlikte inovas-
yonu konuşuyor, tartışıyor olmamız, görüş 
alışverişinde bulunmamız, bu güvenin, bu 
inancın eseridir. Elbette bu bir süreç. Tür-
kiye, bu süreçte kısa zamanda önemli me-
safe kat etmekle birlikte, henüz önümüzde 
yürümemiz gereken uzun bir yol var. Ama 
buradaki heyecanı, azmi, kararlılığı gör-
dükçe, bu yolda kısa zamanda büyük me-
safe kat ederek, dünyanın en ileri ülkeleri 
arasında yer alacağımızdan şüphe duymu-
yorum. İnovasyon deyince illa çok büyük, 
çok kapsamlı, çok ihtişamlı yeniliklerden, 
değişikliklerden bahsetmiyoruz. Küçük 
değişimlerin büyük sonuçlar doğurabil-
diği bir dönemde yaşıyoruz. Dolayısıyla 
herkes inovasyon yapabilir, bu yönde çalış-
ma ortaya koyabilir. İnsan bilmediğinden 
korkar, bilmediğine düşman olur.

Bugün artık biz inovasyonun ne oldu-
ğunu biliyoruz. Yitik kaybedildiği yerde 
aranır misali, biz de birkaç yüzyıl önce 
bıraktığımız yerden bilimde, kültürde, sa-
natta, siyasette en iyi olmanın, en ileride 
olmanın mücadelesini veriyoruz. Bunun 
için hepimiz işimizi en iyi şekilde yapmak 
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mecburiyetindeyiz. Biz ülkeyi en iyi şe-
kilde yöneteceğiz. Sanayicimiz üretimini 
en iyi şekilde yapacak. İhracatçımız bunu 
diğer ülkelere en iyi şekilde satacak. Tüc-
carımız, esnafımız ticaretini en iyi şekilde 
yürütecek. Öğrencimiz eğitimini en iyi 
şekilde alacak. Bilgiyi üreten de, bunu ge-
liştiren de, kullanan da işini en iyi şekilde 
yapacak. Daha iyiyi, daha doğruyu, daha 
güzeli aramanın sonu yok. Bu kesintisiz 
sürdürülmesi gereken bir arayış. Herkes 
bu şekilde en iyinin, en güzelin, en hayır-
lının arayışında olduğunda Türkiye’nin 
önünde durabilecek hiçbir engel olamaz. 
Türkiye İhracatçılar Meclisimiz tarafından 
gerçekleştirilen İnovasyon Haftası etkin-
liklerini bu doğrultuda atılmış önemli bir 
adım olarak görüyorum.

Her konuda olduğu gibi bu alanda da insan 
merkezli bir anlayışla hareket ediyoruz. 
Bizim, insanın kullanabileceği ekonomik 
ve sosyal faydaya dönüşecek bilgiye ihti-
yacımız var. Bunun için ar-ge faaliyetleri 
ile girişimcilerimizi buluşturmak, birlikte 
çalışmaya, birlikte hareket etmeye yönelt-
mek durumundayız. Türkiye’nin çözüm 
bekleyen sorunları, karşılanmayı bekleyen 
ihtiyaçları için daha fazla inovasyona, do-
layısıyla bu konuda emek sarf edecek daha 
çok insana ihtiyacımız var. Ülkemizin 
bilim ve teknoloji alanındaki tüm unsurla-
rının içinde yer aldığı inovasyon sürecini, 
ancak hepimizin buna inanması ve destek-
lemesiyle yürütebiliriz. Biz inovasyonu, 
üretimin, ihracatın, istihdamın, rekabet 
gücümüzü artırmanın anahtarı olarak 
görüyoruz. Bugün, Finlandiya gibi millî 
gelirinin çok önemli bir bölümünü inovas-

yondan elde eden ülkeler bulunuyor. Biz, 
çok yönlü potansiyele sahip bir ülkeyiz. 
Bu potansiyelimizi, inovasyonun gücünü 
ekleyerek, daha da güçlendirmek amacın-
dayız. Milletimizin değişime ve girişimci-
liğe olan yatkınlığı, bu konuda bize ümit 
veriyor, bizi heyecanlandırıyor. Siyasette 
başlayan büyük dönüşümün dalga dalga 
diğer alanlara da yayıldığını görmekten 
memnuniyet duyuyoruz. Türkiye’nin bu-
günü kesinlikle dünden iyi; inşallah yarını 
da bugünümüzden iyi olacak.

Bu düşüncelerle, İnovasyon Haftası etkin-
liklerinin, ülkemizde farklı, değişik, yeni 
fikirler geliştirmek ve bunları uygulamak 
isteyenler için teşvik edici sonuçlar doğur-
masını temenni ediyor, sizlere bir kez daha 
sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri… 
Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyor; 2013 
Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu görüş-
melerinin ülkemize, milletimize, demok-
rasimize ve ekonomimize hayırlı olmasını 
Allah’tan temenni ediyorum.

Konuşmamın hemen başında, 2013 Bütçe 
Tasarısı’nın hazırlanmasında emeği ge-
çen Maliye Bakanlığımıza, Plan ve Bütçe 
Komisyonumuza, tüm Bakan, Milletvekili 
arkadaşlarımıza, bürokrat ve teknokratla-
rımıza, şahsım, ülkem ve milletim adına 
şükranlarımı sunuyorum. Tasarı’nın, 

TBMM Genel Kurulu’nda 
2012 Yılı Bütçe Görüşmesi 

Açılış Konuşması

Ankara | 10 Aralık 2012 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul 
aşamasında, yapıcı, yol gösterici, katkı sağ-
layıcı şekilde; özellikle de karşılıklı saygı 
ve nezaket dairesinde müzakere edilmesi-
ni gönülden diliyorum.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri… 

Bugün görüşmelerine başladığımız 2013 
Yılı Bütçesi, AK Parti Hükümetleri tarafın-
dan hazırlanmış 11’inci Bütçe olma özelliği-
ni taşıyor. Şu ana kadar 10 bütçe hazırladık 
ve tamamını başarıyla uyguladık. Bugün, 
2013 yılı bütçesini görüşürken, AK Parti 
Hükümetlerinin 11’inci bütçesini müzake-
re ederken, aslında, geride bıraktığımız 10 
yılın muhasebesini yapacak; aynı zamanda 
önümüzdeki 10 yılın da planlamasını ger-
çekleştireceğiz. Sizlere dağıttığımız konuş-
ma kitapçığında geride bıraktığımız 10 yıla 
ilişkin oldukça detaylı, ama yine de özet ni-
teliğinde bir icraat dökümü bulunuyor. Ben 
burada ayrıntılara girmeden, hem geride 
kalan 10 yıla, hem de önümüzdeki 10 yıla 
ilişkin değerlendirmelerimi sizlerle paylaş-
mak arzusundayım… 

Bir kere en başta şunu ifade etmek duru-
mundayım… Geride bıraktığımız 10 yıl, 
her alanda olduğu gibi, ekonomi alanın-
da da, 89 yıllık Cumhuriyet tarihimizin 
en parlak dönemlerinden biri oldu. AK 
Parti’nin 10 yıllık başarılı icraat dönemini, 
Cumhuriyet tarihimizin tamamıyla kı-
yasladığımızda, birileri bundan maalesef 
rahatsız oluyor. 

Şunu herkes bilsin ki biz asla ve asla bir 
hesaplaşma içinde değiliz. Tam tersine 

biz, 29 Ekim 1923’te kurulmuş Cumhuri-
yetimiz için neler yaptığımızı, Cumhuri-
yetimize neler kazandırdığımızı, Türkiye 
Cumhuriyeti’ni hangi seviyeden alıp hangi 
seviyelere taşıdığımızı ve taşıyacağımızı 
konuşuyoruz. 

Elbette, Gazi Mustafa Kemal’den bugüne 
kadar, Cumhuriyet için, ülke için, millet 
için, taş üstüne taş koymuş, çalışmış, 
üretmiş herkese şükran borçluyuz, min-
net borçluyuz. Ancak şunu da görmek 
durumundayız… Ne yazık ki Gazi Mus-
tafa Kemal’in vefatının ardından, bazı 
istisnai dönemler haricinde, Türkiye’nin 
potansiyeli yeterince kullanılmamıştır. 
Türkiye’nin, enerjisi, heyecanı, zengin kay-
nakları, dinamik ve genç nüfusu, gereksiz 
tartışmalarla, gereksiz müdahalelerle ade-
ta heba edilmiştir. Biz, 10 yıllık AK Parti 
Hükümet dönemlerini, Cumhuriyet tarihi-
miz içinde bir kıyaslamaya tabi tutarken; 
bir yandan neleri başardığımızı anlatıyor, 
bir yandan da bu başarıların geçmişte ne-
den elde edilemediğinin sorgulanmasını 
istiyoruz. Şair Orhan Veli’nin deyimiyle, 
“Bu ülke için kimlerin sadece nutuk attı-
ğını, kimlerin de taş üstüne taş koyduğu-
nu, hizmet ürettiğini” milletimiz görsün 
istiyoruz. Bizim her zaman ifade ettiğimiz 
bir gerçek var… Son 10 yılda elde ettiğimiz 
başarılar, AK Parti Hükümetlerinin başa-
rısından ziyade, bizatihi bu aziz milletin 
başarısıdır. Yani son 10 yılda elde edilen 
başarı, Türkiye’nin başarısıdır, milletin ba-
şarısıdır, Cumhuriyetin başarısıdır. 

Biz eğer, hemen her alanda, Cumhuriyet 
döneminin rekorlarını elde ettiğimizi 
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söylüyorsak, bunu, milletimiz adına, 
ülkemiz adına, Cumhuriyetimiz adına 
bir kazanım olarak görüyor, bunun heye-
canıyla söylüyoruz. Özetle, Cumhuriyet 
döneminin rekor seviyelerine ulaşan, yine 
Cumhuriyet’tir, Cumhuriyetin ta kendi-
sidir. Cumhuriyet döneminin rekorlarını 
elde etmiş olmamızdan hiç kimse rahatsız 
olmasın, tam tersine Cumhuriyetin fertleri 
olarak, Cumhuriyetimizin ulaştığı seviyeyi 
görerek bundan herkes mutluluk duysun 
istiyoruz. 

Bakın, tekrar ediyorum: Biz, AK Parti dö-
nemine kadar, 79 yılda yapılanları elbette 
takdir ediyoruz. Ama biz, şunun da artık 
cesaretle, herkes tarafından sorgulanması-
nı istiyoruz. 79 yıllık süreçte, Türkiye’nin 
erişmiş olması gereken seviye, 2002’deki 
o seviye midir? Türkiye çok daha fazlasını 
hak etmemiş miydi? 

1945’te, taş üstünde taş kalmayan Alman-
ya ve Japonya dünyanın en büyük ekono-
mileri haline geldiler. 1960’larda Almanya 
kalkınmak için bizim işgücümüze ihtiyaç 
duyuyordu. 1970’lerde uzaya gidiliyordu. 
1980’lerde küreselleşme dünyayı etkisi 
altına alıyordu. 1990’larda kapalı rejimler 
yıkılıyordu. Ama bütün bu süreçte, Tür-
kiye kendi iç meseleleriyle uğraşıyor, de-
mokrasiye yönelik müdahalelerle sürekli 
kan kaybediyordu. 

Daha 1930’larda, Boğaz’a Köprü için proje 
hazırlayanları, uçak sanayii için, savunma 
sanayi için büyük girişimlerde bulunan-
ları, Gazi Mustafa Kemal’in talimatlarına 
rağmen, dönemin hükümetleri, bakanları 

dışladı, öteledi. Yatırım ortamı iyileştiril-
medi, eğitimin alt yapısı güçlendirilme-
di, Türkiye için büyük, geniş, iddialı bir 
vizyon gözetilmedi. On yıllar boyunca 
Türkiye yapay tartışmalarla, sanal korku-
larla, kendi milletini iç düşman ilan eden, 
“Cumhuriyet Tehlikede”, “Laiklik Elden 
Gidiyor”, “İrtica Geliyor” diyerek paranoya 
üreten bir zihniyetle enerjisini heba etti. 
Siyaset kurumuna yönelik güvensizlik 
koalisyon hükümetleri olarak tezahür etti. 
On yıllar boyunca koalisyon dönemlerinde 
Türkiye ağır bedeller ödedi. Bütün bunlara 
ek olarak, Türkiye, demokrasiye geçişin 
ardından ortalama 10 yılda bir müdaha-
leye maruz kaldı. Ülkemiz yine çok ağır 
bedeller, çok ağır maliyetler ödedi. Bugün, 
bizim ekonomide elde ettiğimiz başarıları, 
Cumhuriyet’le bir hesaplaşma gibi lanse 
edenler, önce çıksınlar, müdahalelerdeki 
rollerini, darbeler karşısındaki destekleyi-
ci tavırlarını sorgulasınlar. 

Bakın;  27 Nisan bildirisi ,  AK Parti 
Hükümeti’nin dik duruşu sayesinde sa-
dece beyhude bir girişim olarak kalmış, 
akamete uğratılmıştır. Buna rağmen, bu 
e-bildirinin Türkiye’ye sadece faiz yoluyla 
maliyeti, yıllık 2 milyar dolar olmuştur. 
28 Şubat’ın bu ülkeye maliyetinin ne oldu-
ğunu varın siz kıyaslayın... 12 Eylül’ün, 12 
Mart’ın, 27 Mayıs’ın bu ülkeye, bu ülkenin 
insanlarına, vatandaşlarına nasıl bir eko-
nomik külfet yüklediğini varın siz hesap 
edin. Türkiye eğer bu kesintileri yaşama-
saydı, Türkiye içerdeki yapay meselelerle 
enerjisini harcamasaydı, belki de bundan 
10 yıllar önce dünyanın en büyük 10 ül-
kesinden biri haline gelecekti. Geç de olsa 
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bunu biz başaracağız. 10 yıl önce başlattı-
ğımız süreci kararlılıkla devam ettirecek, 
inşallah Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 
ülkesinden biri konumuna yükselteceğiz. 

Türkiye’de, demokratikleşme ile ekonomi 
arasındaki doğru orantı, yaşadığımız tec-
rübelerin ışığında, şüpheye mahal bırak-
mayacak derecede netleşmiştir. Demokra-
tikleşme adımlarının atıldığı, reformların 
yapıldığı, özgürlüklerin genişlediği sü-
reçlerde Türkiye ekonomisi her zaman 
büyümüş, ileri gitmiştir. Demokrasinin 
kesintiye uğradığı, özgürlüklerin daraltıl-
dığı, devlet ile vatandaş arasında güven 
bunalımının oluştuğu her dönemde de 
ekonomi daralmış, telafisi on yıllar alacak 
maliyetler ortaya çıkmış, bu maliyetler de 
vatandaşın, dar gelirlinin, yoksulun omuz-
larına bindirilmiştir.

Türkiye’nin terörle mücadelesinde de bu 
tablo net olarak ortaya çıkıyor. Terör örgü-
tü bölgede, bir yandan demokratikleşme 
adımlarını etkisizleştirmeye çalışırken, 
aynı zamanda ekonomik yatırımları da 
engellemek için her yola başvuruyor. Eko-
nominin demokrasiyi; demokrasinin de 
ekonomiyi güçlendireceğini bilen terör ör-
gütü, bölge halkının yoksul kalması, yok-
sun kalması için, kalkınma yönünde atılan 
her türlü adımın karşısında duruyor. 
Bölgede baraj yapılmasını engellemeye 
çalışıyorlar. Bölgede havaalanı inşaatları-
na saldırı düzenliyorlar. Yol, enerji, konut 
projelerini sabote etmek için uğraşıyorlar. 
Hatta daha da ileriye gidiyor; hem demok-
rasinin, hem ekonominin can damarı olan 
eğitimi kesintiye uğratmak, bölge halkını 

cahil bırakmak için okulları yakıyor, yıkı-
yor; öğretmenlere saldırıyorlar. 

Terör örgütü de çok iyi biliyor ki eğer o 
çocuklar okurlarsa, okula giderlerse, dağa 
çıkmayacaklar. O çocuklar okula giderler-
se, o çocukların eline taş verip attırama-
yacaklar. Eğer o çocuklar okurlarsa, terör 
örgütü de biliyor ki o çocukları dağlarda 
ölmeye ve öldürmeye gönderemeyecekler. 
Bunu bildikleri için de, hem demokratik-
leşmenin, hem ekonomik kalkınmanın 
önünde set olmaya çalışıyorlar. Demokra-
siden de, ekonomik kalkınmadan da, terör-
le mücadeleden de vazgeçmeden, asla geri 
adım atmadan bu kutlu yolda yürümeye, 
kardeşlik içinde Türkiye’yi büyütmeye de-
vam edeceğiz.

Bakın değerli milletvekilleri… Bundan 10 
yıl önce, Türkiye, sanayide düşük yoğun-
luklu teknolojiye, demokraside de oldukça 
düşük standartlara sahipti. Bugün artık 
Türkiye, sanayide ileri teknolojiye sahip 
olduğu gibi, buna paralel olarak, demok-
raside de ileri standartlara sahip. Şu anda 
bizim artık 2023 hedeflerimize 10 yıl var. 
Bu 10 yıl içinde, 2023 hedeflerine ulaşmak 
için, bizim iki alanda seviyeyi daha da yuka-
rıya çekmemiz gerekiyor. Birincisi, yüksek 
yoğunluklu teknolojiye; ikincisi de demok-
raside çok daha yüksek standartlara ulaş-
mamız gerekiyor. Eğer bunlardan herhangi 
birinde aksama olursa, hedeflerin tutması 
zorlaşır, hatta imkânsızlaşır. 2023’te bizim 
500 milyar dolar ihracat hedefimiz var. 
2023’te, 2 trilyon dolar millî gelirle, 25 bin 
dolar kişi başı millî gelirle, dünyanın en bü-
yük 10 ülkesinden biri olma hedefimiz var. 
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Bunu, işte iki unsurla, ileri teknoloji ve ileri 
demokrasiyle başaracağız. Yüksek yoğun-
luklu teknolojiyi şu anda, yeni teşvik uygu-
lamasıyla en güçlü şekilde destekliyoruz ve 
inşallah bu alanda Türkiye’de artık yeni bir 
dönem başlıyor. Buna paralel olarak da, de-
mokrasiyi daha da güçlendirmeye, demok-
rasinin standartlarını daha üst seviyelere 
çıkarmaya devam edecek, bu mücadeleyi 
kararlılıkla sürdüreceğiz. 

Eğitimi daha da yaygınlaştırarak, eğitimin 
kalitesini daha da yükselterek, özgür, gi-
rişimci, cesur ve özgüveni yüksek gençler 
yetiştirerek, Türkiye’nin geleceğini daha 
da aydınlatacağız. Biz, 10 yıl boyunca bu 
ülkenin çocuklarına en başta özgüven 
aşıladık. Bu ülkenin çocuklarının, hiçbir 
sorunun kalıcı, hiçbir sorunun çözümsüz 
olmadığını görmelerini sağladık. Bizim ço-
cuklarımız, kendi öz değerlerinden, kendi 
tarihlerinden ve kendi medeniyetlerinden 
aldıkları ilhamla, evrensel değerleri özüm-
seyerek, inşallah bu coğrafyada tarihi çok 
farklı şekilde yazacaklar. Bu ülke geçmişte 
nasıl tarihe, bilime ve sanata yön veren in-
sanlar çıkardıysa, inşallah bugün ve yarın 
da, bu topraklardan, bu genç nesillerden, 
geleceğe yön verecek isimler yetişecek.

Değerli milletvekilleri…

Ekonomi ile demokrasi arasındaki para-
lellik kadar, ekonomi ile aktif dış politika 
arasında da paralellik bulunuyor. Türkiye 
son 10 yılda, aktif, barışçı dış politikaları 
sayesinde, bölgenin ve dünyanın saygın, 
etkili, sözü dinlenen ve sözünün ağırlığı 
olan bir ülkesi konumuna yükseldi. Dış 

politikamızda, uluslararası ilişkilerde 
her zaman küresel vicdanı öne çıkardık; 
adaleti yücelttik, kardeşliğe, dostluğa, 
dayanışmaya vurgu yaptık. Sorun çıkaran 
değil, sorunların üzerine giden, ateşi sön-
dürmek, acıları dindirmek, akan kanları 
durdurmak için mücadele eden bir ülke 
olduk. Biz her ülkeyle, ama her ülkeyle 
iyi ilişkiler tesis etmeye, varsa aradaki 
sorunları samimi şekilde çözmeye gayret 
ettik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, 
Azerbaycan’ın, Türki Cumhuriyetlerin, 
bölgemizdeki, dünyadaki tüm dost ve kar-
deş halkların hukukunu en güçlü şekilde 
savunduk ve savunmaya devam ediyoruz. 
Arap halklarının özgürlük, hak, adalet, 
insanca yaşam taleplerini en güçlü şekilde 
destekledik. Medeniyetler İttifakı proje-
mizle küresel barış mücadelesi vermeye 
devam ediyoruz. Bütün olumsuzluklara, 
bütün engelleme çabalarına rağmen, Avru-
pa Birliği umudumuzu muhafaza ediyor, 
gerekli reformları yapıyoruz. Uluslararası 
kuruluşlarda aktif görevler üstleniyoruz. 

Sadece 2012 yılında 11 ülkeyle Türkiye 
arasındaki vizeleri kaldırdık. Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşlarının vizesiz 
gidebildiği ülke sayısı 64’e, sınırda vize 
alabildiği ülke sayısı 11’e yükseldi. Küre-
sel finans krizinde, gelişmiş ülkeler dış 
temsilciliklerini kapatırken, biz burada 
da farklı bir performans sergiledik, dış 
temsilcilik sayılarımızı artırdık. 2002 
yılında Türkiye’nin dünya genelinde 93 
büyükelçiliği vardı. Biz 10 yılda 27 yeni 
Büyükelçilik açtık ve toplam sayıyı 120’ye 
çıkardık. Afrika Kıtası’nda sadece 12 Bü-
yükelçiliğimiz vardı; yılsonunda bu sayı 
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34’e ulaşıyor. 2002’de 163 olan dış tem-
silcilik sayımız şu anda 204’e ulaştı. Bunu 
en kısa zamanda 231’e çıkaracak ve dün-
yanın en yaygın örgütlenmiş 5 ülkesinden 
biri olacağız. Sadece 2012 yılında 23 yeni 
merkezde Ticaret Müşavirlikleri tesis 
ettik. Ticaret Müşavirlerimizin görev yap-
tığı Merkez sayısı 2002’de 62 adet iken, 
şu anda 160’a ulaştı. 2002’de 84 müşavir 
görev yaparken, şu anda 233 müşavir bu 
merkezlerde görev yapıyor. 

36 milyar dolardan devraldığımız ihracatı, 
10 yılın sonunda 150 milyar dolara yük-
selttik. Sadece belli ülkelere değil, dünya-
nın en ücra, en uzak ülkelerine kadar ulaş-
tık. Müteahhitlik hizmetlerinde Çin’den 
sonra dünyada en fazla iş yüklenen ülke 
olduk. Turizm gelirlerimiz aynı dönemde 
3 kat arttı. Turist sayısında dünyada 6’ıncı, 
turizm gelirinde dünyada 9’uncu ülke ko-
numuna yükseldik. Bölgenin istikrarını, 
bölgenin barış ve huzurunu, Türkiye’nin 
refahıyla, büyümesiyle bağlantılı gördük 
ve her zaman barışın, her zaman diya-
loğun, her zaman uzlaşmanın tarafında 
durduk. Türkiye olarak, güçlünün yanında 
değil, haklının yanında; zalimin yanında 
değil, mazlumun, mağdurun yanında 
yer aldık. Biz, Filistinlilere yaptığı zulme, 
Gazze’de uyguladığı insanlık dışı saldırı-
lara, uluslararası sularda yardım gemisine 
yönelik korsan saldırıya rağmen, birileri 
gibi İsrail’in yanında durmadık, İsrail’e 
selam gönderenlerden olmadık. Kendi 
halkına karşı insafsızca, zalimce, gaddar-
ca soykırım uygulayan Suriye rejiminin 
yanında saf tutmadık. Hiçbir ülkenin iç 
işlerine karışmadık, hiçbir ülkenin toprak-

larına göz dikmedik. Ama kendi halkına, 
bölge halklarına insanlık dışı saldırılarda 
bulunanlar karşısında, tarihimizden ve 
medeniyetimizden aldığımız güçle, diklen-
meden dik durduk, dik duruyoruz.

Değerli milletvekilleri…

Aktif ve barışçı dış politikamızın bir başka 
neticesi de, dünya üzerinde, ihtiyaç sahibi 
her ülkeye, dost ve kardeşlerimize elimizi 
uzatmamız oldu. Bir yandan dünya geneli-
ne yayılmış akrabalarımıza, kardeşlerimi-
ze, dostlarımıza ulaşırken, aynı zamanda 
ata yadigârlarımıza da çok güçlü şekilde 
sahip çıktık. TİKA ile dünyanın her köşe-
sine yardım elimizi uzatıyor, ata yadigârı 
eserleri gün yüzüne çıkarıyoruz. Yurtdışı 
Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlı-
ğımızla Türkiye’nin sıcaklığını ve gücünü 
hissettiriyoruz.

Yunus Emre Enstitülerini kurarak dün-
yaya Türkçe öğretiyoruz. TRT Avaz’la, 
TRT Türk’le, TRT Arapça’yla, TRT Şeş’le, 
Türkiye’nin mesajlarını dünyaya duyuru-
yoruz. Bakın… 1992 ile 2002 yılları arasın-
daki 10 yılda, faaliyet gösterdiği ülkelerde 
TİKA’nın toplam proje sayısı 2 bin 241 idi. 
2002 yılından 2011 yılına kadar TİKA ara-
cılığıyla biz, 10 bin 86 proje sayısına ulaş-
tık. Yani TİKA’nın proje sayısını, önceki 10 
yıla göre 4.5 kat artırdık. Ülkemizin resmî 
kalkınma yardımları, 2011 yılında rekor 
bir seviyeye ulaştı, 1 milyar doları aştı ve 1 
milyar 273 milyon dolar oldu. 2002 yılın-
da 86 milyon dolar olan yurt dışı kalkınma 
yardımlarımız, 27 kat artarak, 2011 yılın-
da 2 milyar 363 milyon dolara ulaştı.
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Kazakistan’da Kazak-Türk Lisesi ’ni, 
Karadağ’da Şükriye Mecedoviç İlkokulu’nu, 
Afganistan’da Kabil’deki Mahmud Tarzi 
Lisesi’ni, Makedonya’da Üsküp-Tefeyyüz 
İlköğretim Okulu’nu, Kosova’daki Prizren 
Üniversitesi’ni ve bunun gibi birçok ülke-
deki üniversiteyi, liseyi, ilkokulu biz inşa 
ettik. Sadece 2007’den günümüze kadar 
geçen sürede inşa edilen okul sayısı 214’e 
ulaştı. Orta Asya’nın İlk Kemik İliği Nakil 
Merkezi’ni Kırgızistan’da açtık. Filistin’in 
kuzeyinde Tubas Türk Hastanesi’nin yapım 
işini sürdürüyoruz. Hastane tamamladı-
ğında Tubas şehrinin ilk hastanesi olacak. 
Son 4 yıl içinde Pakistan, Somali, Moldova, 
Filistin Batı Şeria’ya 58 ambulans hibe 
ettik. Lübnan’daki 100 yataklı Sayda Türk 
Hastanesi’nin inşaatını 2 yıl önce tamamla-
dık. Sadece Nijerya’da 19 bin 410 kişiye sağ-
lık taraması yaptık. Yıllar içinde yıpranan 
Kudüs Harem-i Şerif ’te bulunan Kubbet-üs 
Sahra Hilalinin üç parçadan oluşan altın 
renkli bakır hilalini 5’inci defa biz yenile-
dik. Bosna’da Tarihî Konjic Köprüsü’nü 
yeniden inşa ettik. Drina Köprüsü’nün 
korunması için çalışmalar yürütüyoruz. 
Türkmenistan’da Sultan Sancar Türbesi’nin 
restorasyonunu, Kazakistan’da Ahmet 
Yesevi Türbesinin restorasyonunu biz ya-
pıyoruz. Moğolistan’daki 1.300 yıllık Türk 
Anıtlarının gelecek nesillere aktarılması 
için Bilge Kağan ve Kül Tigin Anıtlarının 
kopyalarını çıkardık ve Göktürk Anıtlarının 
bulunduğu bölgede bir müze inşa ederek 
bu anıtları sergiye açtık. 

Giray Han taraf ından 1500 yıl ında 
B a h ç e s a ray ’ d a  ya p t ı r ı l a n  v e  D o ğ u 
Avrupa’nın en eski eğitim kurumlarından 

biri olan Zincirli Medrese ile Giray Han 
Türbesi’nin restorasyon çalışmalarını ta-
mamladık ve açılışa hazır hale getirdik. 
Kırım Tatar kardeşlerimize, uygulamaya 
başladığımız Toplu Konut Projeleri ve inşa 
ettiğimiz okullarla, Türkiye’nin sıcaklığını, 
yakınlığını hissettirdik.

 Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da tek 
cami olarak hizmet veren Kadı Seyful-
lah Efendi Camii’ni biz restore edeceğiz. 
Makedonya’da Kocacık Köyü’nde bulunan 
Gazi Mustafa Kemal’in babası Ali Rıza 
Efendi’nin yaşadığı ev tarafımızdan aslına 
uygun olarak yeniden inşa edildi. Bunlar, 
dünya üzerinde uyguladığımız projelerden 
sadece bir kısmı. Elinizdeki kitapçıkta çok 
daha ayrıntılı bilgi yer alıyor. Dünya gene-
line yayılmış ata yadigârı eserlere sahip 
çıkarken; kardeş ve akraba topluluklara el 
uzatırken, Türkiye içinde de Vakıf eserle-
rine güçlü şekilde sahip çıkıyor, onları ye-
niden gün yüzüne çıkarıyoruz. 1996-2002 
yılları arasında sadece 46 vakıf eseri ona-
rılmışken, biz, 10 yıl içinde 3 bin 750 tarihî 
eserin onarımını gerçekleştirdik. Kültür ve 
Turizm Bakanlığımız eliyle de 90 eseri res-
tore ettik. 15 eserin restorasyonu sürüyor. 
Tarihî ve kültürel mirasımızı korumaya, 
gün yüzüne çıkarmaya yönelik çok büyük, 
özel projeler sürdürüyoruz; aynı zamanda 
yurtdışına çıkarılmış hazinelerimizi de tek 
tek Türkiye’ye kazandırıyoruz.

Türkiye’de son 10 yıldaki değişimi en iyi 
ifade eden sektörlerden biri de savunma 
sanayii sektörümüz. Savunma sistemleri 
ihtiyaçlarının yurtiçinden karşılanma 
oranını 2 kat artışla yüzde 54’e çıkardık. 
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ASELSAN ve TUSAŞ’ın geçmişte esa-
mesi dahi okunmuyordu; şu anda, bu 
iki şirketimiz, savunma sanayiindeki 
yatırımlarıyla, dünyanın en büyük 100 
firması arasında yer alıyorlar. Millî ser-
mayemizin ürettiği Mini İnsansız Hava 
Aracı sistemlerinin seri üretimleri süratle 
devam ediyor. Bugüne kadar Türk Silahlı 
Kuvvetleri’nin hizmetine 164 adet insan-
sız uçak ve 4 adet insansız helikopter su-
nuldu. Altay Millî Tankımızın ön tasarımı 
tamamlandı. İlk defa ülkemizde modern 
bir tankın üretimini gerçekleştiriyoruz. 
Anka İnsansız Hava Aracımızın tasarım 
ve prototip imalatını tamamladık. Uzun 
Menzilli Roketler artık ülkemizde üre-
tiliyor. İleri teknolojiyle donatılan, 50 
kilometre ve daha uzun menzilli obüs ve 
roket sistemlerinin seri üretimlerine baş-
ladık. Türkiye’nin ilk millî savaş gemisi 
olan ve tamamen ülkemizde tasarlanarak 
inşa edilen Milgem Savaş Gemisini 2008 
yılında denize indirdik. Atak Helikopteri 
de Türkiye’de üretiliyor. Helikopterlerin 
uçuş testlerine 2011 yılı içerisinde baş-
landı. 2013 yılı içinde bu helikopterlerin 
Türk Silahlı Kuvvetlerine teslimatına 
başlamayı planlıyoruz. Göktürk-2 Uydu-
muzun üretimini tamamladık. Bu uydu-
muzu, 19 Aralık’ta, Saat 18:52’de uzaya 
gönderiyoruz. Geçtiğimiz dönemlerde, 
yurtdışında yaptırılmış olan uçak moder-
nizasyonları da artık ülkemizde yapılabi-
lir hale geldi. Tank modernizasyonlarını 
artık millî firmalarımız yapıyor. Şimdi-
den Ortadoğu’da, Asya’da, Uzakdoğu’da 
ve hatta Latin Amerika’da birçok ülkeye 
savunma sanayi ürünlerimizi ihraç edi-
yoruz. 

Evet… Biz, “Nutuk Milliyetçiliği” değil; 
millete ve ülkeye hizmet üreten “Fiili Milli-
yetçilik” yapıyoruz.

Değerli milletvekilleri…

10 yıldır başarıyla uyguladığımız ekonomi 
politikaları, 10 yıl içinde çok farklı şekil-
lerde test edildi. Ekonomimiz, yurtiçinde 
oluşturulmaya çalışılan siyasi krizlerde 
çok sağlam bir duruş sergiledi. Demok-
rasiye yönelik müdahale girişimlerinin 
olduğu dönemlerde dahi Türkiye ekono-
misi hiçbir sarsıntıya maruz kalmadı. Aynı 
şekilde ekonomimiz, 10 yıl içinde gerçek-
leşen 2 Mahalli Seçim, 3 Genel Seçim, 2 
Halkoylamasında yine dirençli bir yapı 
sergiledi. Oluşan güven, istikrar ve disiplin 
sayesinde, geçmişte her seçim döneminde 
dalgalanan ve dengeleri bozulan ekonomi, 
geride bıraktığımız 7 seçimde en küçük 
bir sapma göstermedi. Yine ekonomimiz, 
küresel dalgalanmalar karşısında, küresel 
krizler karşısında da, dünyaya örnek ola-
cak bir sağlamlık sergiledi.

Bütün bunların ötesinde, ekonomimiz, 
geride bıraktığımız 10 yıl içinde, 7 farklı 
seçimde milletimizin huzuruna çıktı ve 
milletimizden tam not aldı. Elbette ki biz, 
insanı “ekonomik nesne” olarak görmü-
yoruz, böyle göremeyiz. Bizim için insan, 
ekonomiden ibaret değildir. Bizim için in-
san, sadece bir tüketici, sadece bir üretici, 
pazarın ve piyasanın öylesine bir aktörü 
olmaktan ibaret değildir. İnsanı Eşref-i 
Mahlûkat olarak görüyor, maddi ihtiyaç-
larından çok daha ötede, insanı ruhuyla, 
kimliğiyle, değerleriyle, insanı diğer can-
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lılardan ayıran ulvi özellikleriyle değer-
lendiriyoruz. Demokratikleşme alanında 
attığımız adımlara paralel olarak, sosyal 
politikalarımıza paralel olarak, ekonomi 
politikalarımız da 10 yıl boyunca mille-
tin takdirine sunuldu ve milletten büyük 
teveccüh gördü. Eğer ekonomide kaydet-
tiğimiz başarılar, rekorlar sokağa yansı-
masaydı, çarşıya, pazara yansımasaydı, 
günlük hayatlara etki etmeseydi, partimiz, 
her seçimde ve her coğrafi bölgede birinci 
parti olarak teveccüh görmezdi.

Burada, refah seviyesine ilişkin sadece 
birkaç göstergeyi sizlerle ve aziz milletimle 
paylaşmak istiyorum… Bakınız… Hane-
lerdeki Bilişim Teknolojileri Bulunma öl-
çümleri 2004 yılından itibaren yapılmaya 
başlandı. 2004 yılında, Türkiye’de her 100 
evden 11’inde bilgisayar vardı; şu anda her 
100 evden 59’unda bilgisayar var. 2004 yı-
lında, her 100 evden 54’ünde cep telefonu 
vardı, şu anda her 100 evden 93’ünde cep 
telefonu var. Cep telefonu abone sayısı 2002 
yılında 23 milyon kişiydi, şu anda 65 milyo-
nu aştı. Bir cep telefonu abonesi, 2009 yılın-
da ayda ortalama 184 dakika konuşuyordu; 
şu anda ortalama konuşma süresi ayda 300 
dakika. İnternet abone sayısı 2002 yılında 
1 milyon 310 bin kişiydi; 2011 sonunda 14 
milyon aboneye ulaştı; Yani internet abo-
nesi sayısı 11 kat arttı. 2002’de Türkiye’de 
kayıtlı 4 milyon 600 bin otomobil vardı, şu 
anda 8.5 milyon kayıtlı otomobil var.

Geliyorum ücretlere… Aile yardımı öde-
neği dâhil en düşük memur maaşı 2002 
Aralık ayında 392 lira iken 2012 Aralık 
ayında 1.758 liraya çıktı, artış yüzde 348 

oldu. Aile yardımı ödeneği dâhil ortalama 
memur maaşı 2002 Aralık ayında 578 lira 
iken 2012 Aralık ayında 2 bin 42 liraya 
çıktı, artış yüzde 253 oldu. Net asgari ücret 
2002 Aralık ayında 184 lira iken 2012 Ara-
lık ayında 740 liraya çıktı, artış yüzde 301 
oldu. En düşük memur emekli aylığı 2002 
Aralık ayında 377 lira iken 2012 Aralık 
ayında 1.084 liraya çıktı, artış yüzde 188 
oldu. En düşük SSK emekli aylığı 2002 
Aralık ayında 257 lira iken 2012 Aralık 
ayında 886 liraya çıktı, artış yüzde 245 
oldu. En düşük BAĞ-KUR esnaf emekli ay-
lığı 2002 Aralık ayında 149 lira iken 2012 
Aralık ayında 718 liraya çıktı, artış yüzde 
383 oldu. En düşük BAĞ-KUR çiftçi emek-
li aylığı 2002 Aralık ayında 66 lira iken 
2012 Aralık ayında 536 liraya çıktı, artış 
yüzde 714 oldu. 65 yaş aylığı 2002 Aralık 
ayında 24 lira iken 2012 Aralık ayında 122 
liraya çıktı, artış yüzde 397 oldu. Muhtar 
aylığı 2002 Aralık ayında 97 lira iken 2012 
Aralık ayında 427 liraya çıktı, artış yüzde 
338 oldu. Emekli maaşları arasındaki farkı 
gidermek için 2012 yılında çıkardığımız 
İntibak Yasası, 1 Ocak 2013 tarihi itiba-
riyle artık yürürlüğe giriyor. Ücretlerin 
hiçbiri enflasyon karşısında erimedi, hatta 
geçmiş on yılların enflasyon kayıplarını 
telafi ettik. 

Enf lasyonla mücadelede sağladığımız 
başarının bir eseri olarak, ücretlerin alım 
güçleri ciddi oranlarda arttı. Burada, ücret-
lerin alım gücünün nasıl arttığını Asgari 
Ücret üzerinden birkaç örnekle paylaşmak 
istiyorum… 2002 yılında Asgari Ücretin 
tamamıyla, 143 litre süt alınabiliyordu, 
bugün 316 litre süt alınabiliyor. 2002 yı-
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lında Asgari Ücretle 82 kilo kuru fasulye 
alınıyordu; şu anda 142 kilo alınabiliyor. 
2002 yılında Asgari Ücretle 181 kilo ek-
mek alınabiliyordu; şu anda 289 kilo. 2002 
yılında Asgari Ücret 1.146 kilovat saat 
elektriğe tekabül ediyordu; şu anda 2 bin 
72 kilovat saat elektriğe karşılık geliyor. 
Asgari Ücret 2002’de 492 metreküp doğal-
gaz alabilirken, bugün 701 metreküp alı-
yor. Aynı şekilde Asgari Ücret 8.7 adet tüp 
alabilirken, bugün 11 adet tüp alabiliyor. 

Geliyorum; sıkça istismar edilen, çarpıtılan, 
olduğundan farklı şekilde gösterilen yok-
sulluk konusuna… Yoksulluğun ölçümü 
konusunda tüm dünyada kullanılan meto-
du biz de kullanıyoruz. Dünyaya referans 
olabilecek yöntemle yoksulluğu hesaplıyo-
ruz. 2002 yılında, kişi başı günlük 1 doların 
altında harcama yapanlar, toplam nüfusun 
binde 2’sini oluşturuyordu. 2006 yılından 
itibaren Türkiye’de günlük harcaması 1 
doların altında nüfus kalmadı. Günlük har-
caması 2.15 doların altında nüfus 2002’de 
yüzde 3.04 oranındaydı, geçen hafta açık-
lanan yeni verilerle bunun da artık yüzde 
0.14’e kadar düştüğünü görüyoruz. 2002 
yılında, 66 milyon olan nüfusumuz içinde, 
günlük harcaması 2.15 doların altında olan 
2 milyon 82 kişi vardı; 2011 sonunda, 73.4 
milyon nüfus içinde bu sayı sadece 105 bin 
kişi. Günlük harcaması 4.3 doların altında-
ki nüfus 2002’de yüzde 30 seviyesindeydi, 
bu da 2011 sonunda yüzde 2.79’a kadar 
geriledi. 2002 yılında, 66 milyon nüfus 
içinde günlük harcaması 4.3 doların altın-
da olan 20 milyon 721 bin kişi vardı; 2011 
sonunda, 73.4 milyon nüfus içinde bu sayı 
2 milyon 111 bin kişiye düştü.

Değerli Milletvekilleri…

Hemen her yıl, bütçe görüşmelerinde 
Türkiye’nin borcu bu kürsüden dile ge-
tiriliyor. Borç konusu, muhalefet tara-
fından, maalesef, doğru olmayan, doğru 
yansıtılmayan rakamlar marifetiyle bir 
istismar aracı olarak kullanılıyor. Burada, 
Türkiye’nin borçları konusunda, en net, en 
güncel, uluslararası kabul gören en doğru 
rakamları sizlere ve aziz milletimize ak-
tarmak istiyorum. Bir kere en başta şunu 
söylemek durumundayım… 2002 yılından 
bu yana uygulanan disiplinli ve tutarlı eko-
nomi politikalarımız sayesinde borçlanma 
maliyetlerimiz tarihin en düşük seviyeleri-
ne geriledi. TL cinsinden iç borçlanmanın 
ağırlıklı ortalama faizi 2002 yılında yüzde 
62.7 iken, yapılan en son ihalede yüzde 5.9 
ile tarihin en düşük seviyesine inmiştir. 
Reel iç borçlanma faizi 2002 yılında yüzde 
30.3 olarak gerçekleşirken, bugün itiba-
riyle sıfır civarına gerilemiştir. Borçlanma 
faizleri hızla düşerken, borçlanma vadele-
rimiz de tarihinin en yüksek seviyelerine 
çıktı. Hükümeti devraldığımızda, Hazine, 
iç piyasalardan ancak ortalama 9.4 ay vade 
ile borçlanabiliyordu. Bugün Hazine iç 
piyasalardan 10 yıl vadeyle, yani 120 ay 
vadeyle borçlanma yapabiliyor. 2002 yılın-
da dış piyasalarda dolar cinsinden tahvil 
borçlanmamızın vadesi ortalama 7 yıl iken 
bugün ortalama vade 14.5 yıla çıkmıştır. 
Buna ek olarak, Hazine, 2012 yılında hem 
iç piyasada, hem de uluslararası sermaye 
piyasalarında ilk defa kira sertifikası ihra-
cı gerçekleştirdi. İç piyasada gerçekleştiri-
len ihraca 2 katından fazla, uluslararası pi-
yasada gerçekleştirilen ihraca ise 5 katına 
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yakın talep geldi. Böylece, ülkemiz faizsiz 
finansman piyasalarına erişim sağlamış ve 
İstanbul’un finans merkezi olmasına yöne-
lik projemizde önemli bir adım atılmıştır. 

Borçlanma faizlerinin düşmesiyle, faiz 
ödemelerinin bütçe ve millî gelir içindeki 
payı ciddi biçimde azaldı. Faiz giderlerinin 
toplam bütçe harcamaları içindeki payı 
2002 yılında yüzde 43 iken, bu oran 2012 
yılında yüzde 13 civarına gerilemiştir. 
2002 yılında merkezi yönetim vergi ge-
lirlerinin yüzde 86’sı faiz harcamalarına 
giderken, bu oranın 2012 yılında yüzde 
17.6’ya gerilemesini bekliyoruz. Hükümet-
lerimiz döneminde gayrisafi yurtiçi hası-
laya oran olarak faiz harcamalarında 11.4 
puanlık bir tasarruf sağlandı. Bu, 2012 yılı 
gayri safi yurt içi hasılası baz alındığında, 
yaklaşık olarak 163.6 milyar TL’lik bir tu-
tara karşılık geliyor.

Geliyorum borç yüküne… Uyguladığımız 
mali disiplin ve etkin borçlanma strate-
jileri sonucunda, son 10 yıllık dönemde, 
Türkiye’nin kamu borç yükü yaklaşık 
40 puan düştü. 2002 sonunda yüzde 74 
düzeyinde olan Avrupa Birliği tanımlı 
genel yönetim borç stokunun gayrisafi 
yurtiçi hasılaya oranı bu yılsonu itiba-
riyle yüzde 36 civarına düşecek. Küresel 
kriz döneminde birçok ülkede borç yükü 
ciddi oranlarda arttı. Kamu borcunun 
gayrisafi yurt içi hasılaya oranı 2012 yılı 
itibariyle, Japonya’da yüzde 236.6’ya, 
Yunanistan’da yüzde 170.7’ye, İtalya’da 
yüzde 126.3’e, Portekiz’de yüzde 119.1’e, 
İrlanda’da yüzde 117.7’ye, Amerika Birle-
şik Devletleri’nde yüzde 107.2’ye yükseldi. 

Dünyada, gelişmiş ülkelerde bu yaşanır-
ken, biz Türkiye’de son 3 yılda borç yükü-
nü 10 puan azalttık. 2002 yılsonunda yüz-
de 61.5 düzeyinde gerçekleşen kamu net 
borcunun gayrisafi yurtiçi hasılaya oranı 
45 puana yakın bir düşüşle, 2012 yılında 
yüzde 18 civarına geriledi. 

Bakın… Kamunun dış borcu ile döviz cinsi 
varlıkları netleştirildiğinde, yani kamu-
nun dış pozisyonuna bakıldığında, 2002 
yılında 54 milyar dolar net dış borç var-
ken, 2012 yılının ikinci çeyreği itibariyle 
kamunun 1.9 milyar dolar net dış varlığı 
bulunuyor.

Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri…

Tam bu noktada, çok çok önemli bir husu-
sa da burada değinmek durumundayım… 
Bakın, bugün, Kayseri’de, Kayseri Büyük-
şehir Belediye Başkanımız tarafından, son 
derece anlamlı, son derece önemli bir et-
kinlik gerçekleştirildi. Kayseri Büyükşehir 
Belediye Başkanımız, bugün Kayseri’de, 
3 bin 500 aileye, 1’er kilogram sucuğu 
ücretsiz olarak hediye etti. Kayseri’de, bir 
gün içinde, yoksul ailelere tam 3.5 ton 
sucuk dağıtıldı. Şimdi bu sucuk meselesi 
nereden çıktı diyeceksiniz. Bunu bugün 
gündeme getirdim, zira Kayseri’de dağıtı-
lan 3.5 ton sucuk için, Kayseri Büyükşehir 
Belediye Başkanım adına, Cumhuriyet 
Halk Partisi’nin Sayın Genel Başkanı’na 
şükranlarımı ifade ediyorum. Sadece 
CHP’nin Sayın Genel Başkanı’na değil; 
2011 yılı Bütçe açılış görüşmeleri esnasın-
da, Sayın Genel Başkan’ın eline, Kayseri 
ile ilgili yalan yanlış bilgileri tutuşturan 
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arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. 
Gerek CHP Genel Başkanı, gerek ona not 
ileten arkadaşları sayesinde, hamdolsun 
Kayseri sucuğa doydu. Bugün dağıtılan 3.5 
ton sucuk, Kayseri Büyükşehir Belediyesi 
tarafından ya da devlet tarafından değil, 
bakın altını çizerek ifade ediyorum, Sayın 
Kılıçdaroğlu’nun iftira ve ithamları saye-
sinde, bizzat Sayın Kılıçdaroğlu tarafından 
finanse edilmiş oldu.

Tam 2 yıl önce, yine bu kürsüde, CHP Ge-
nel Başkanı, eline tutuşturulan notlardan 
yola çıkarak, Kayseri Büyükşehir Beledi-
yemize yolsuzluk ithamında bulundu. He-
men ardından kürsüye gelerek, 15 dakika 
sonra, bu iddiaların iftira olduğunu belge-
siyle, deliliyle ortaya koyduk. Sayın Kılıç-
daroğlu, hem bizden, hem Kayseri Bele-
diye Başkanımızdan özür dilemek yerine, 
bu iddia ve iftiralarını sonraki günlerde, 
hatta sonraki yıllarda da sürdürdü. Beledi-
ye Başkanımız tarafından açılan tazminat 
davalarından 3’ü sonuçlandı. CHP Genel 
Başkanı, 75 bin lira tazminatı Büyükşehir 
Belediye Başkanımıza ödedi. Tabii bu ara-
da, Sayın Kılıçdaroğlu da, Belediye Başka-
nımıza, kendisine “yalancı” dediği için bir 
hakaret davası açtı. Savcıya sunulan, Sayın 
Kılıçdaroğlu’na ait tam 21 iddia ve bu 21 
iddianın nasıl yalan olduğuna dair ispatlar 
neticesinde, Savcılık, kovuşturmaya yer 
olmadığına karar verdi. 

Şimdi bakın değerli milletvekilleri… 
Yolsuzluk çirkindir. Yolsuzluk, kul hakkı 
yemektir ve haramdır. Yolsuzluk, yetimin 
hakkını yemektir ve aynı zamanda in-
sanlık dışıdır. Ancak; yolsuzluk ne kadar 

çirkin, haram ve insanlık dışıysa; belge-
siz, mesnetsiz, delilsiz şekilde yolsuzluk 
ithamında bulunmak da o kadar çirkin, o 
kadar haksız, o kadar insanlık dışıdır. Bı-
rakın insanlığı, bırakın ahlakı; en azından 
demokratik kültüre sahip birisi bile, bu 
kadar kolay yalan söyleyemez, bu kadar 
kolay yolsuzluk iddiasında, yolsuzluk itha-
mında bulunamaz. Bu Hükümet, 10 yılda 
Türkiye’nin millî gelirini 3 kat artırmış, 
230 milyar dolardan, 774 milyar dolara 
çıkarmış bir hükümettir. Bu hükümet, kişi 
başına millî geliri 3 bin 500 dolardan al-
mış, 3 kat artışla 2011 sonunda 10 bin 500 
dolara çıkarmış bir hükümettir. 

Yolsuzluk diyorlar… Biz görevi devraldığı-
mızda, Türkiye’nin IMF’ye borcu 23.5 mil-
yar dolardı. Şu anda borç, 1 milyar doların 
altında: 860 milyon dolar. Yolsuzluğun 
olduğu yerde 22 milyar dolardan fazla IMF 
borcu ödenebilir miydi? Yolsuzluğun oldu-
ğu yerde, Türkiye, IMF’den borç isteyen 
ülke konumundan, IMF’ye borç verebilen 
ülke konumuna yükselebilir miydi? 

Merkez Bankası döviz rezervini biz 27.5 
milyar dolardan devraldık. Bakın bu ra-
kamı yeni açıklıyorum. Şu anda, tüm za-
manların yine rekorunu kaydettik. Merkez 
Bankası döviz rezervini 118 milyar 366 
milyon dolara çıkardık. Yolsuzluğun oldu-
ğu yerde, Merkez Bankası’nın döviz rezer-
vi 91 milyar dolar artabilir miydi?

Biz görevi devraldığımızda, 2001 yılındaki 
bankacılık krizi nedeniyle TMSF’ye, Kamu 
Bankalarına ve Merkez Bankası’na ihraç 
edilen Devlet iç borçlanma senetlerine 
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ilişkin yükü de devraldık. Hükümetleri-
miz döneminde, 2001 krizinin bankacılık 
maliyeti nedeniyle 111 milyar lirayı (111 
katrilyon lira) biz ödedik. Hazine’nin yıllık 
bileşik faiziyle hesapladığınızda, 10 yıl 
içinde, bankacılık krizinin 231 milyar lira-
sını (231 katrilyon lira) ödeyen Hükümetle 
yolsuzluk bir araya gelebilir mi?

Bitmedi… Göreve geldik, devletin işçisine, 
memuruna bir türlü ödemediği bir borcu 
var, Zorunlu Tasarruf borcu, derhal çalış-
maları başlattık. Yıllardır ödenmeyen bu 
borcu işçi ve memurlarımıza biz ödedik. 
Tam 13.5 milyar lira. (13.5 katrilyon lira) 
Bitmedi… İşçi ve memurlarımızın kendi-
lerinin dahi unuttuğu Konut Edindirme 
Yardımını biz gündeme getirdik, tozlu 
raflardan, çuvalların içinden tek tek mak-
buzları bulduk, hak sahiplerini tespit ettik. 
7.9 milyon hak sahibine 3.5 milyar lirayı 
(3.5 katrilyon lira) biz ödedik. Eğer bu 
ödemeler olmasaydı, eğer üzerimizde bu 
yük olmasaydı, Türkiye’nin bugün iç borcu 
daha düşük seviyede olacaktı. Biz, hem bu 
ödemeleri yaptık, hem de borcu düşürdük.

Yolsuzluk diyorlar… 1990’lı yıllardaki kötü 
yönetimin sonucunda kamu bankaları çok 
ciddi zarar ettiler. Kamu bankalarına, görev 
zararı alacakları için, Hazine tarafından 
2001 yılı fiyatlarıyla yaklaşık 23.7 milyar 
lira tutarında özel tertip devlet tahvili ve-
rildi. Söz konusu bankalara bunun dışında 
3.2 milyar lira civarında sermaye transferi 
yapıldı. Bizim dönemimizde, işte bu zarar 
eden, Hazine’ye, millete yük olan bankalar 
kara geçti. Kamu bankaları Hazineye yük 
değil katkı sağlayan bir değer haline geldi. 

Ziraat ve Halk Bankası’ndan, 2002 yılından 
bu yana 16 milyar liranın (16 katrilyon) 
üzerinde brüt temettü geliri elde ettik. Geç-
mişte hep zarar eden bu bankalar, ayrıca 
10 milyar lira (10 katrilyon lira) tutarında 
kurumlar vergisi ödemesi yaptı. 2001 yılı-
na kıyasla, 2012 yılında Ziraat Bankasının 
aktif büyüklüğü 4.3 kat artarak 155 milyar 
liraya, Halk Bankasının aktif büyüklüğü ise 
5.6 kat artarak 102 milyar liraya yükseldi. 
Takipteki kredilerin oranı Ziraat Bankası 
için yüzde 34.5 seviyesinden yüzde 2.7 
seviyesine, Halk Bankası için ise yüzde 
45.27 seviyesinden yüzde 2.89 seviyesine 
geriledi. Hisseleri borsada işlem gören Halk 
Bankası’nın borsa değeri, 5 Aralık itibariyle 
21.6 milyar liraya ulaştı. 

Allah aşkına soruyorum… Yolsuzluğun ol-
duğu yerde bunlar olur mu?

Halk  Bankası  kredi ler ine  esnaf  ve 
sanatkârımızın ödediği faiz oranı 2002 yılın-
da yüzde 47 iken, bu oran 2012 yılında yüzde 
5 ile yüzde 7.8 arasına indi. Halk Bankası’nın 
esnafa verdiği kredi miktarı, 2002 yılı so-
nunda 154 milyon lira iken, Ekim 2012 sonu 
itibariyle 6.6 milyar liraya ulaştı. Yani 43 kat 
arttı. Kredi kullanan esnaf ve sanatkâr sayısı 
63 binden 256 bine yükseldi. Ziraat Banka-
sınca çiftçilerimize kullandırılan tarımsal 
kredilerin faiz oranı yüzde 59’du; bu oranı 
bugün yüzde 0 ile yüzde 7.5 aralığına çektik. 
Ziraat Bankasınca çiftçimize kullandırılan 
toplam kredi miktarı 228 milyon lira iken, 
Ekim 2012 sonu itibariyle bu miktar, 72 kat 
artışla 16.5 milyar liraya yükseldi. Yolsuz-
luğun hüküm sürdüğü bir ülkede bunlar 
mümkün olabilir miydi?
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Geldiğimizde, Türkiye’de toplam bölün-
müş yol ağı sadece 6 bin 100 kilometreden 
ibaretti. 79 yılda 6 bin 101 kilometre bö-
lünmüş yol… 10 yılda Türkiye genelinde 
16 bin 103 kilometre bölünmüş yol inşa 
ettik. Şu an Türkiye’nin 22 bin Kilometre 
bölünmüş yol ağı var. Karayolları için 89.6 
milyar lira (yaklaşık 90 katrilyon lira) har-
cama yaptık. Biz geldik, 26 ilden uçakla 
tarifeli sefer düzenleniyordu. 

Şu anda 48 havalimanından tarifeli sefer 
düzenleniyor. Yolcu trafiğini 34.5 mil-
yondan aldık, 3.5 kat artışla şu anda 118 
milyon kişiye ulaştırdık. Havayolları için 
7.3 milyar lira (7.3 katrilyon lira) harcama 
gerçekleştirdik. 1951’den 2003’e kadar, 
52 yılda 945 kilometrelik demiryolu ana 
hat çalışması yapılmıştı. 10 yılda biz 1.076 
kilometre ana hat çalışması yaptık. Eğer 
52 yıl boyunca, bizim dönemimizdeki 
hızla, bizim dönemimizdeki performans-
la demiryolu inşa edilseydi, 5 bin 595 
kilometre yol inşa edilecekti. Yani biz, 6 
kat daha fazla demiryolu ana hattı inşa 
ettik. Türkiye’yi hızlı trenle tanıştırdık. 
Demiryollarımız için 10 yılda 24.6 milyar 
liralık (yaklaşık 25 katrilyon liralık) yatı-
rım gerçekleştirdik. Ulaştırmada 10 yılda 
gerçekleştirdiğimiz toplam yatırım tutarı 
140 milyar lira. (140 katrilyon lira) 

10 yılda Türkiye’nin 81 vilayetinde 559 
bin 840 Konut inşaatına başladık, yaklaşık 
440 bin konutu tamamladık, hak sahiple-
rine teslim ettik. 120 bin konutun inşası 
devam ediyor. Dünyaya örnek teşkil ede-
cek bir konut ve şehirleşme projesini TOKİ 
eliyle başarıyla sürdürüyoruz. 81 vilayete, 

kaliteli, sağlıklı, sağlam, her gelir grubuna 
uygun konutlar ürettik. Konutlarla birlikte 
sosyal tesisler, camiler, çarşılar, okullar 
inşa ettik ve ediyoruz. TOKİ’nin uyguladığı 
başarılı sistem, şu anda dünyanın birçok 
ülkesi tarafından örnek alınıyor, incele-
niyor, hatta TOKİ’nin yurtdışında inşaat 
yapması için davetler alınıyor.

Millî bütçede 1’inci sırada yer alan eğitim-
de, 10 yılda 181 bin 419 yeni derslik açtık. 
92 yeni üniversite kurduk; Üniversitesi ol-
mayan ilimiz kalmadı. 2002’de 76 üniver-
sitemiz vardı, şu anda 168 üniversitemiz 
var. Öğrenci yurtlarında kapasiteyi 128 
bin 600 kişi yükselttik, 288 yurt ve blok 
açtık. Lisans, Master ve Doktora öğrencile-
rinden isteyen her öğrenciye burs ve kredi 
veriyoruz. 

1993-2002 yılları arasında toplam 1.078 
adet sağlık tesisi yapılmıştı. Biz iktidarı-
mız döneminde 8.5 milyar lira harcayarak 
2 bin 114 adet sağlık tesisi inşa ettik. Kamu 
Özel Ortaklığı finans modeliyle yaklaşık 
30 ilimizde yapacağımız Şehir Hastaneleri 
ve Genel Hastanelerle birlikte, 44 bin 835 
nitelikli yatağımızla vatandaşlarımızın 
sağlık hizmetini en güzel şekilde almasını 
sağlayacağız. 

Ülkemizde sağlık alanında çalışan insan 
gücü sayısı 2002’de 177 bin 905 iken, bu 
rakamı bugün 461 bin 877’ye yükselttik. 
İktidara geldiğimizde 6 bin 839 olan kamu 
hastanelerimizdeki nitelikli yatak sayısı, 
bugün 40 bin 716’ya ulaştı. Yoğun bakım 
yatağı sayısı ise 869’dan 9 bin 957’ye yük-
seldi. Biz görevi devraldığımızda kamu 
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hastanelerindeki MR sayısı sadece 18 
adetti, bugün ise kamu hastanelerinde 316 
adet MR cihazıyla hizmet veriliyor. Son 10 
yılda bilgisayarlı tomografi sayısı 121’den 
449’a, ultrason cihazı sayısı 495’den 2 bin 
999’a, diyaliz cihazı sayısı ise 1.510’dan 
4 bin 481’e yükseldi. Anne ölüm oranları 
yüz binde 64’den yüz binde 18’e düştü. 
Bebek ölüm hızı ise binde 31.5‘den binde 
10.3’e geriledi. 10 yıl önce Türkiye’de ne 
helikopter ambulans ne de uçak ambulans 
vardı, bizim iktidarımızda Türkiye heli-
kopter ve uçak ambulansla tanıştı. Bugün 
4’ü uçak 19’u helikopter toplam 23 hava 
ambulansıyla sağlık hizmetlerini en iyi 
şekilde sunuyoruz. 

Adalet teşkilatımızı, altyapısıyla, hizmet 
binalarıyla, yeterli personel imkânlarıyla 
çok daha güçlendirdik. Yüksek yargıdaki 
yığılmaları önlemek için Bölge Adliye 
Mahkemeleri’ni kurduk. Yargı süreçlerini 
hızlandırmak için hazırladığımız üç ayrı 
yargı paketi Meclis’te kabul edildi, dördün-
cü yargı paketinin çalışmalarını da sür-
dürüyoruz. Hâkim ve savcı sayısını yüzde 
30 oranında artırdık. Böylece her 100 bin 
kişiye düşen hâkim sayısı 7’den 12’ye çıktı. 
Ülkemizin dört bir köşesinde, mimarisi ve 
imkânlarıyla modern bir görünüme sahip 
157 yeni Adalet Sarayı inşa ettik. 

Eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette, 
enerjide, sanayide, tarımda, konutta, ulaş-
tırmada Türkiye ilklerle tanıştı. Dünya 
Ekonomik Forumu’nun yaptığı Küresel 
Rekabet Gücü Endeksinde Türkiye 2005 
yılında 117 ülke arasında 71’inci sıraday-
dı. Bugün ise 144 ülke arasında 43’üncü 

sırada. Dünya Bankası’nın İş Yapma Ko-
laylığı Endeksinde, Türkiye 2006 yılında 
175 ülke arasında 84’üncü sıradaydı, 
bugün 183 ülke arasında 71’inci sırada. 
1980–2002 döneminde, 22 yılda Türkiye 
sadece 15 milyar dolar uluslararası yatı-
rım çekebilmişti. Son 10 yılda 119 milyar 
dolar uluslararası doğrudan yatırım çek-
tik. Yolsuzlukların hüküm sürdüğü bir 
ülke, uluslararası sıralamalarda bu kadar 
yükseğe, bu kadar hızlı tırmanamaz.

Nitekim Uluslararası Yolsuzluk Algı 
Endeksi’nde, 2002 yılında 102 ülke ara-
sında 65’inci sırada olan Türkiye, şu anda 
174 ülke arasında 54’üncü sırada. Yani 
yolsuzluk algısı en düşük olan üçte birlik 
gruba girdik. Bu Hükümete yolsuzluk it-
hamında, yolsuzluk iftirasında bulunan, 
en başta kendisini aziz millet nezdinde, 
dünya nezdinde küçük düşürür. Biz yola 
çıkarken 3 Y ile mücadele dedik… Yolsuz-
lukla, Yoksullukla ve Yasaklarla mücadele-
yi kararlı şekilde sürdüreceğiz dedik. Bu-
gün geldiğimiz noktada, yolsuzlukla güçlü 
şekilde mücadele etmiş, yoksulluğu ciddi 
oranlarda geriletmiş, yasakları tek tek or-
tadan kaldırmış bir Türkiye manzarası var. 
Hangi partiden olursa olsun, nerede, nasıl 
olursa olsun, yolsuzluğa asla müsamaha 
göstermeyiz, tahammül göstermeyiz ve en 
kararlı şekilde üzerine gider, sorumluları 
yargıya teslim ederiz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri…

Burada, Türkiye ekonomisinin bazı önemli 
gündem maddelerine de kısaca değinmek 
istiyorum…2007 yılının İkinci yarısında, 
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Amerika Birleşik Devletleri’nde başlayan 
finans krizi, gelişmiş ülkeler başta olmak 
üzere tüm dünyada etkisini ağır şekilde 
hissettirmeye devam ediyor. Gelişmiş 
ülkelerde bütçe açıkları artıyor, kamu 
borç stokları yüksek seviyelere ulaşıyor, 
Merkez Bankaları olağanüstü miktarlarda 
karşılıksız para basarak piyasaya sürüyor. 
Ne bu küresel kriz sürecinde, ne de kriz 
öncesinde, Merkez Bankası’nın karşılıksız 
para basmasına asla göz yummadık. Av-
rupa ülkelerinde maaşlar dondurulurken, 
biz enflasyon üzerinde artışlar yapıyoruz. 
Avrupa’da sosyal harcamalar kısılırken, 
biz sosyal harcamaları artırıyoruz. Emekli 
maaşlarından orada kesinti yapılırken, biz 
emeklilerimizi enflasyona karşı koruyo-
ruz. Her alanda vergiler artırılırken, biz 
vergileri sabit tutuyor, daha da azaltıyoruz. 
İngiltere’de, tasarruf amacıyla öğrenci 
harçları 3 kat artırılırken, Türkiye’de biz 
Üniversite harçlarını kaldırdık. ABD’de, 
işsizlik oranı 2010 yılında tarihinin en 
yüksek seviyesi olan yüzde 9.6’yı gör-
dü ve şu anda da yüzde 7.9 seviyesinde. 
Avro Bölgesi’nde işsizlik, yüzde 11.7 
gibi tarihî rekor bir seviyede. İspanya ve 
Yunanistan’da işsizlik oranları ortalama 
yüzde 25 seviyesini aştı. 

Türkiye’de ise biz, böyle ağır bir küresel kriz 
sürecinde istihdam oluşturmada ve işsizliği 
azaltmada rekorlara imza attık. Krizin en 
derin hissedildiği 2009 yılının ikinci çey-
reğinden bu güne kadar yaklaşık 4 milyon 
kişiye ilave istihdam sağladık. İşsizlik oranı 
Ağustos ayı itibariyle yüzde 8.8 ile son 10 
yılın en düşük seviyesine geriledi. OECD 
sınıflamasına göre işsizlik oranı 2012 yılı 

ikinci çeyrek itibariyle ilk defa OECD orta-
lamasının altına indi. Engelli İstihdamını 
bu 10 yıllık süreçte 5.5 kat artırdık. 2002’de, 
kamu artı özel sektörde istihdam edilen en-
gelli sayısı 10 bin 883 iken, bugün 60 bin 
773 kişi. 2012 yılında küresel büyümenin 
yüzde 3.3; 2013 yılında da yüzde 3.6 olması 
bekleniyor. Gelişmiş ekonomilerin, 2012’de 
yüzde 1.3; 2013’te yüzde 1.5 büyümesi bek-
leniyor. Böyle bir tablo içerisinde, Türkiye 
ise, Orta Vadeli Programımızda da öngördü-
ğümüz gibi, 2012’de kontrollü olarak yüzde 
3.2; 2013’te ise yüzde 4, ardından, 2014 ve 
15’te yüzde 5 büyüme hedefliyor. Türkiye, 3 
yıllık Orta Vadeli Programlar hazırlayarak, 
bu programları da kararlılıkla uygulayarak, 
küresel krizde çok farklı bir yerde durdu. 

2013-2015 dönemi için hazırladığımız 
Orta Vadeli Programı da aynı kararlılıkla 
uygulayacağız. Bir zamanların kâbusu 
olan, bir zamanlar canavar olarak adlan-
dırılan enflasyon, en son Kasım ayında, 
yüzde 6.4’le, son 40 yılın en düşük oranını 
gördü. Bununla da yetinmiyoruz… İstih-
damı artırarak, enflasyonla mücadeleyi 
sürdürerek, cari işlemler açığındaki düşüş 
eğilimini devam ettirerek hedeflerimizi 
tutturacağız. Bankacılık sektörümüzü 
risklere karşı daha güçlü şekilde korumak 
amacıyla hedef sermaye yeterlilik oranı-
nı 2006 yılında yüzde 12’ye çıkarmıştık. 
Küresel krize rağmen, Türkiye’de ban-
kaların sermaye yeterlilik oranı, yüzde 8 
olan kriterin 2 kat üzerinde, yüzde 16.5 
seviyesindedir. Küresel kriz sonrası kre-
diler yıllık ortalama yüzde 30 oranında 
artarken, kredilerin takibe düşme oranı 
yüzde 3 gibi düşük bir seviyede kalmaya 
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devam ediyor. Kredilerin takibe düşme 
oranı Avrupa Birliği’nde yüzde 6; ABD’de 
yüzde 4.7 ve OECD’de ortalama yüzde 3.2, 
Türkiye’de ise, tekrar ediyorum, yüzde 3. 
Bütün bu süreçte, Türkiye’nin kredi notu-
nun da yükseldiğini hatırlatmak isterim. 
Birçok ülkenin kredi notu birkaç kademe 
birden düşerken, öngörülebilir politika-
larımız sayesinde 2012 yılında da kredi 
notumuz arttı. Ekonomimiz güçlendikçe 
küresel ekonomide etkinliğimiz de artıyor. 
2002 öncesinde, Türkiye’de ekonomik kriz 
çıktığında, ne yazık ki bu krizleri başkaları 
yönetiyordu; IMF, borç veriyor, verdiği 
borç karşılığında Türkiye’ye bazı yüküm-
lülükleri dikte ettiriyordu. Biz böyle yü-
kümlülüklerin altına asla girmedik. Ban-
kaların birleştirilmesi, bağımsız kurullar, 
Gelir İdaresi’nin yapısı konusunda kendi 
çözümlerimizi ürettik ve bunları başarıy-
la uyguladık. Dün kendi çıkardığı krizi 
başkalarının yönetmesine müsaade eden 
bir Türkiye varken, bugün küresel krizi 
yöneten, küresel krizin çözümünde aktif 
görev alan, öneriler sunan bir Türkiye 
var. 2012 yılında OECD Bakanlar Konseyi 
dönem başkanlığını yaptık. 2013 yılında 
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının yıl-
lık toplantısına ev sahipliği yapacağız. Tür-
kiye, biz göreve geldiğimizde G-20 üyesi 
değildi. Şu anda G-20’nin aktif üyesi olan 
bir Türkiye var. G-20 içinde karar alma sü-
reçlerinde ağırlığımız artıyor. 2015 yılında 
G-20 toplantılarına ev sahipliği yapacağız. 
Uluslararası Para Fonu’nda ülkemizin 
yüzde 0.46 olan oy gücü, yüzde 0.95’e yük-
selecek. Böylece Türkiye, Fon’un en büyük 
20 üyesinden biri haline gelecektir. Artan 
oy gücümüze paralel olarak, Uluslararası 

Para Fonu yönetiminde de daha fazla söz 
sahibi olacağız. Türkiye 2014’ten itibaren 
dönüşümlü İcra Direktörlüğünü üstlene-
cek. Güçlenen ekonomimiz ile küresel ve 
bölgesel rolümüze paralel olarak başka ül-
kelere olan desteğimizi de artırıyoruz. Yani 
artık Türkiye alan el olmaktan çıktı, veren 
el konumuna yükseldi.

Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri…

2013 bütçemizi, önceki bütçelerimiz gibi, 
2023 vizyonuyla, 2023 ruhuyla, 2023 he-
defleriyle uyumlu hazırladık. 2013 Bütçesi 
de, tıpkı diğer 10 bütçemiz gibi, faiz bütçe-
si değil, hizmet ve yatırım bütçesi olarak 
tasarlandı. 2004 yılından itibaren yaptı-
ğımız gibi, 2013 bütçesinde de en büyük 
payı yine eğitim aldı. 2013 bütçemizde ilk 
sırada yine Millî Eğitim var. Milletçe, 2023 
yılının, yani Cumhuriyetimizin Kuruluşu-
nun 100’üncü yıldönümünün heyecanını 
yaşarken, aynı zamanda 2023 hedeflerimi-
zin de heyecanını yaşıyor, umudunu çok 
güçlü şekilde muhafaza ediyoruz. İnşallah, 
Türkiye istikrarla büyümeye devam ede-
cek. Türkiye, içerdeki sorunlarını adım 
adım çözmeye, bölgesel barış için çok 
güçlü, kararlı şekilde çaba sarf etmeye 
devam edecek. Genç neslimizle, dinamik 
iş gücümüzle, zeki girişimcilerimizle; iş-
çimiz, memurumuz, esnaf, sanayici, çiftçi-
mizle, ihracatçılarımız, yatırımcılarımızla, 
2023’e giden yolu bir nakış gibi ilmek 
ilmek dokuyacağız. 

Bir yandan 2023 hedeflerine yürürken, bir 
yandan dev projelerle Türkiye’yi imar etme-
yi sürdüreceğiz. Fatih Projesi’yle eğitimde 
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çığır açıyoruz. Bu projeyi tamamlayarak 
eğitimin altyapısını tamamen değiştiriyo-
ruz. Anadolu yürüyüşünün 1.000’inci yıl-
dönümünde, yani 2071 yılında, Türkiye 
inşallah, vizyon sahibi, ufuk sahibi bir genç-
likle, heyecan, dinamizm dolu bir Türkiye 
Cumhuriyeti gençliğiyle yürüyüşünü karar-
lılıkla sürdürecek. 3’üncü Boğaz Köprüsü 
ve Bağlantı Yolları yapım çalışmalarına 
2013 yılında başlıyoruz. Proje 6 milyar li-
raya mal olacak, İstanbul’un trafiğine ciddi 
şekilde nefes aldıracak.

Büyük Projelerimizden olan İstanbul-İzmir 
Otoyolu projesi Körfez Köprü geçişiyle inşa-
atıyla birlikte şu an devam ediyor. Bölünmüş 
yol uzunluğumuz şu anda 22 bin kilomet-
reye ulaşmış durumda. 2023’e kadar 15 
bin kilometre daha bölünmüş yol yaparak, 
toplam uzunluğu 37 bin kilometreye çıka-
racağız. İstanbul’a, 100 milyon/yıl kapasiteli 
3’üncü bir havaalanı kazandıracağız. Çuku-
rova Bölgesel Havalimanı projesini 2015’te 
bitiriyoruz. Ege Bölgemize, İzmir’e, Çandarlı 
Limanını kazandırıyoruz. Kanal İstanbul 
Projemizin çalışmaları devam ediyor.

İstanbul ve Ankara’daki metro projelerini 
tamamlayacak, yeni projeleri başlatacağız. 
Marmaray, Boğaz Tüp Geçidi, İzmir’de 
İzkaray, Ankara İstanbul, Ankara Sivas, 
Ankara İzmir Hızlı tren hatları bitmiş ola-
cak. Kuzey Güney yönünde 18 karayolu 
ulaşım güzergâhı belirledik ve buralarda 
devasa projeler başlattık, başlatıyoruz. 
Osmanlı döneminden bu yana hayali ku-
rulan, ama bir türlü gerçekleştirilemeyen, 
Rize-Erzurum bağlantılı Ovit Tüneli’nin 
temelini 13 Mayıs’ta attık. İnşaat şu anda 

devam ediyor. 14.7 kilometrelik uzunlu-
ğuyla Türkiye’nin en uzun, dünyanın da 
sayılı uzun tünellerinden biri olacak Ovit 
Tüneli’ni, inşallah 2015 yılında bitire-
cek. Böylece Rize ve Erzurum üzerinden 
Karadeniz’i Doğu Anadolu’ya, kuzeyi güne-
ye bağlamış olacağız.

Kastamonu-Çankırı arasında Ilgaz Tüneli’ni 
inşa ediyoruz. Bu önemli hattaki tünelimiz 
2014 sonunda tamamlanacak. Erzurum Bay-
burt arasında Kop Tüneli’ni inşa ediyoruz; 
2015 yılında bu tüneli bitireceğiz. Artvin’de 
Cankurtaran Tüneli’ni inşa ederek, hem 
bölgenin ulaşım sorununu çözecek, hem 
Kafkasya’dan Anadolu’ya geçişte önemli bir 
hat elde edeceğiz. Kahramanmaraş’ta Püren 
Tünelleri’ni 2014 sonunda tamamlayacağız. 
Kahramanmaraş’ı Akdeniz’e bağlarken, 
Kuzey Güney yönünde önemli bir hat inşa 
etmiş olacağız. Malatya’da inşa edeceğimiz 
Erkenek Tüneli’yle de Doğu ve İç Anadolu 
Bölgelerimizi, GAP ve Akdeniz’i birbirine 
yakınlaştıracağız. Bu tünel de 2014 yılında 
tamamlanacak.

Ilısu, Yusufeli hidroelektrik santrallerinin 
inşaatları tamamlanacak. Silvan projesini 
tamamlayarak tarıma can suyu vereceğiz. 
Bu arada, Deriner Barajı’nı tamamladık. 
Türkiye’nin en yüksek, dünyanın 6’ıncı en 
yüksek bu barajını, önümüzdeki çarşamba 
günü, 12.12.2012’de, saat 12:12’de, 112 
büyük projeyle birlikte açacağız. Töreni 
Başkent Voleybol Salonu’nda gerçekleş-
tireceğiz. Tüm Ankaralıları o muhteşem 
törene bekliyoruz. Aynı şekilde, 16 Ara-
lık Pazar günü de, yine 2 büyük projeyi 
Konya’dan açıyoruz. Konya’nın, Konya 
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Ovası’nın, Osmanlı’dan bugüne kadar 
rüyası olan Bağbaşı Barajı ve Mavi Tünel 
Projelerini tamamladık. Konya Ovası’nı 
suyla buluşturacak Bağbaşı Barajı ve Mavi 
Tünel’in resmî açılışını da 16 Aralık Pazar 
günü Konya’da yapacağız. 

Uzun zamandır bir hayal olan, Ülkemizden 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin verimli 
topraklarına hayat suyu getirilmesini sağla-
yacak boru hattı projesi çalışmalarını karar-
lılıkla sürdürüyoruz. Türkiye ve KKTC’de 
inşası devam eden barajlardan sonra, 13 
Ekim itibariyle, dünyada bir ilk olan deni-
zaltı geçişli boru döşeme işlemine de başla-
dık. Projeyi inşallah 7 Mart 2014 tarihinde 
tamamlayacak, Anamur’dan Geçitköy’e 
yılda toplam 75 milyon metreküp içme 
ve sulama suyu götüreceğiz. Bu miktarı, 
Kıbrıs’ın tamamının toplam su ihtiyacının 
neredeyse iki misline tekabül edecek şekil-
de, 10 katına kadar artırma imkânımız bu-
lunuyor. Yine, Anamur’dan Girne’ye, deniz 
altına döşeyeceğimiz kablolarla, KKTC’ye, 
kendisine yetecek, hatta ihraç dahi edilebi-
lecek miktarda elektrik ulaştıracağız. 2 adet 
Nükleer Enerji Santralini tamamlayarak, 
Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını 
büyük ölçüde azaltacağız. Çok önemli ve 
büyük bir proje olarak, SUKAP, yani Su, Ka-
nalizasyon ve Altyapı Projesini 2010 yılında 
başlattık, bu büyük projeyi sürdüreceğiz. 

Sağlık Kampüslerinin yapımı devam edi-
yor. 17 Proje için YPK onayı alındı. SODES 
adını verdiğimiz ve başarıyla uyguladığı-
mız Sosyal Destek Programımızı yaygınlaş-
tırarak uygulamaya devam edeceğiz. Yeni 
kurduğumuz üniversitelerimizin kampüs 

ihtiyaçlarını karşılayacak, altyapı sorunla-
rını çözeceğiz. AR-GE ve İnovasyona ayır-
dığımız kaynağı her yıl artırmaya devam 
edeceğiz. Türkiye genelinde Kentsel Dönü-
şüm uygulamalarını başlattık; bunları da 
kararlılıkla sürdüreceğiz.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri…

10 yıllık AK Parti Hükümetleri dönemin-
de, Türkiye ve aziz milletimiz yeniden 
özgüven kazandı. Türkiye’nin kabuğunu 
kırabileceğini, sınırlarını aşabileceğini, 
kendi öz medeniyetinden aldığı ilhamla 
geleceği kendisinin şekillendirebileceğini 
bu aziz millet gördü ve yaşadı. Birlik için-
de, kardeşlik ve dayanışma içinde, inşallah 
milletimize, ülkemize çok daha büyük se-
vinçler, daha büyük başarılar yaşatacağız. 
Biz, krizlerden devraldığımız Türkiye’yi, 
yüzyılın küresel krizine meydan okuyan 
bir Türkiye konumuna yükselttik. 

Bir gün sonrasını bile göremeyen bir 
Türkiye’den, 10 yıl sonrasını, 2023’ü, hatta 
2071’i planlayan, hedefleyen bir Türkiye 
inşa ettik. Bayrağı onurla dalgalanan, pa-
saportu, parası dünyada itibar gören, maz-
lum ve mağdurlar için umudun adı olan 
bir Türkiye imar ettik. Çok daha iyisini 
gerçekleştirecek güçteyiz. Biz yaptık, yapı-
yoruz ve hiç kuşkunuz olmasın, çok daha 
iyisini yaparız ve yapacağız.

Bu düşüncelerle, 2013 Bütçesi’nin hayırla-
ra vesile olmasını Allah’tan temenni ediyo-
rum. Bütçe çalışmalarında Genel Kurul’a 
başarılar diliyor, yüce heyetinizi sevgi ve 
saygıyla selamlıyorum.
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Çok değerli Şanlıurfalılar, değerli kardeşle-
rim... Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, 
Şanlıurfa ziyaretimiz vesilesiyle sizlerle 
bir araya gelmekten büyük memnuniyet 
duyduğumu ifade etmek istiyorum.

Bugün, Şanlıurfa’da, hem şehir merkezin-
de, hem ilçelerde tamamladığımız yatırım-
ların toplu açılış törenini gerçekleştirdik. 
Yarın da inşallah, Viranşehir, Ceylanpınar 
ve Akçakale’de, hem açılışlar gerçekleşti-
recek, hem de vatandaşlarımızla buluşa-
cağız. Şanlıurfa’ya kazandırdığımız tüm 
eser ve hizmetlerin bir kez daha hayırlı 
olmasını diliyorum. Bu eserlerin inşasında 
emeği geçenleri bir kez de huzurlarınızda 
tebrik ediyorum. Hamdolsun, Şanlıurfa, 
dünyanın bir tarım merkezi, dünyanın bir 
ilim merkezi olma yolunda emin adımlar-
la ilerliyor. Şanlıurfa’nın tarihiyle özdeş 
olan tarım, özellikle GAP yatırımlarına hız 
vermemizle birlikte, yeniden Şanlıurfa’yı 
dünya genelinde bir tarım yıldızı, bir mar-
ka şehir konumuna yükseltiyor.

Aynı şekilde, bugün açılışını yaptığımız 
okullar da dahil olmak üzere, Şanlıurfa’da 
eğitim ve bilime yaptığımız yatırımlarla, 
tarihinde olduğu gibi bugün de Şanlıurfa 
dünyanın bilim merkezi olma yolunda 
kararlı adımlar atıyor. Ancak, bütün bun-
ların ötesinde, Şanlıurfa, bin yıllardır 
muhafaza ettiği renkliliğiyle, bin yıllardır 
üzerine dikkatle titrediği kardeşliğiyle, 
bu alanda dünyaya çok önemli bir emsal 
olmaya devam ediyor. Açıkçası Şanlıurfa, 
Peygamberler şehri, erenler, evliyalar şeh-
ri, özellikle de İbrahim Halilullah’ın şehri 
olarak, kadim tarihi ve zengin medeniye-
tiyle, sadece Türkiye’ye değil, tüm dünyaya 
rehberlik ediyor.

Burada, hepinizin çok iyi bildiği bir hu-
susu ben tekraren hatırlatmakta fayda 
görüyorum… Tarih boyunca, içinde bu-
lunduğumuz geniş coğrafya, çok büyük 
çalkantılara, çok büyük savaş ve çatışmala-
ra, büyük değişimlere sahne oldu. Bu coğ-
rafyanın tarihi o şekilde gelişti ki bilhassa 

Kanaat Önderleri ve Sivil 
Toplum Kuruluşlarının 

Temsilcileri ile Akşam Yemeği

Şanlıurfa | 29 Aralık 2012 
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son bin yıldır, bu topraklarda yaşayan in-
sanlar, acıyı da sevinci de hep birlikte, yan 
yana yaşadılar. Sınırlar sürekli değişse de, 
devletler, idareciler sürekli değişse de, bu 
bölgenin halkları hiç değişmedi; bu bölge-
nin halkları arasına husumet hiçbir zaman 
kalıcı olarak yerleşmedi. Eğer Türkleri 
dışarıda bırakırsanız, bu coğrafyanın tari-
hini yazamazsınız. Eğer Kürtleri dışarda 
bırakırsanız, bu coğrafyanın tarihini tam 
olarak anlatamazsınız. Eğer Arapları dış-
larsanız, bu coğrafya üzerine konuşamaz-
sınız. Diğer tüm etnik kökenler, tüm inanç-
lar, bu coğrafyada, biri eksik kaldığında 
medeniyetin oluşumuna zarar verecek ka-
dar yerlidir ve önemlidir. Süryanisi, Kelda-
nisi, Şiisi, Sünnisi, Müslümanı, Hıristiyanı, 
Musevisiyle; bu coğrafya, farklılıkların, 
husumetlerin değil, dostlukların, dayanış-
manın ve kardeşliğin coğrafyasıdır.

Bu coğrafyaya, 100 yıl önce, adeta cetvelle 
çizilmiş sınırlar, ülkeleri birbirinden ayır-
sa bile halkları birbirinden ayırmaya güç 
yetirememiştir. Araya tel örgü koydular. 
Araya mayınlı araziler koydular. Araya gü-
venlik güçlerini koydular. Ama sınırın bu 
tarafındaki kardeşlerle, sınırın öte tarafın-
daki kardeşleri asla birbirinden ayırama-
dılar, koparamadılar. İnsanın ufku, yapay 
sınırlarda bitmez değerli arkadaşlarım… 
İnsanın ufku, cetvelle çizilmiş ülke sınır-
larında kesintiye uğramaz, uğrayamaz. 
Arada sınır var diyerek bizim sınırın öbür 
tarafında yaşanan eleme de, sevince de 
kayıtsız kalmamız, bigane kalmamız asla 
söz konusu bile olamaz. Bakın bizden, son 
100 yıl içinde aslında böyle bir kayıtsızlık 
sergilememiz istendi. Aman Türkiye sınır-

larının ötesiyle ilgilenmesin, aman Tür-
kiye sınırlarının ötesiyle kucaklaşmasın, 
aman Türkiye Doğu’ya yüzünü dönmesin 
diye çok büyük gayret gösterildi. Biz, yüz 
yıl boyunca, Doğu’daki, Güneydeki kar-
deşlerimize uzak yaşamak zorunda kaldık, 
böyle bırakıldık. İşte böyle bir Türkiye 
büyüyemedi. Böyle bir Türkiye ufkunu 
genişletemedi, büyük iddiaların, büyük 
hedeflerin sahibi olamadı.

Bakın, şu anda küresel finans krizi nede-
niyle bizim en büyük ihracat ortağımız 
olan Avrupa Birliği’ne ihracatımız geri-
liyor. Ama Doğu’da, Kuzey’de, Güney’de 
kazandığımız yeni ihracat ortakları saye-
sinde, biz bunu hissetmiyoruz, tam tersine 
ihracatımızı daha da artırıyoruz. Çünkü 
ufuklarımızı genişlettik. Hiç gidilmeyen 
yerlere gittik, hiç kurulmayan irtibatları 
kurduk. İşbirliğini, dayanışmayı, kardeş-
liği ve dostluğu 10 yıl boyunca güçlendir-
dik, pekiştirdik. Bugün eğer Türkiye, 230 
milyar dolar olan millî gelirini 774 milyar 
dolara çıkarabildiyse bu, bizim aktif ve ba-
rışçı dış politikamızın bir eseridir. Bugün 
eğer Türkiye, 36 milyar dolardan aldığı 
ihracatı 150 milyar dolara çıkarmışsa, bu, 
ufukların ötesine geçebilmemizin eseridir.

Suriye’de olup bitene bizim sırtımızı 
dönebilme lüksümüz yok değerli kar-
deşlerim… Biz, hiç kimsenin iç işlerine 
karışmayız, hiç kimsenin toprağına göz 
dikmeyiz. Ama yanı başımızda katliamlar 
işlenirken, yanı başımızda çok ağır meza-
limler yaşanırken hiç kimse bizden sus-
mamızı, tepkisiz kalmamızı bekleyemez. 
Eğer biz, Suriye’de yaşananlara sessiz ve 
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tepkisiz kalırsak, buraya gelemez, bura-
da Peygamberlerin huzuruna, erenlerin, 
evliyaların huzuruna çıkamayız. Eğer biz, 
birilerinin ısrarla bizi çekmeye çalıştığı 
gibi, Suriye konusunda tavırsız kalırsak, 
Şanlıurfa’daki Hazreti Halilürrahman’ın 
hatırası önünde mahcup oluruz.

Elbette sıkıntılar var ve olacak. Ama sabrın 
sonu zaferdir. Sabrın sonu selamettir. İna-
nanlar, mutlaka ve mutlaka kazanacaktır, 
Allah’ın inayetine mutlaka mazhar olacak-
tır. Yarın inşallah, Suriye halkı bu zulüm-
den kurtulup, seyrü selamete ulaştığında, 
zor gününde yanı başında olan Türkiye, 
iyi gününde de Suriye’nin yanı başında 
olmaya devam edecektir. Yarın, Suriye 
halkı zaferini ilan ettiğinde, dünyada ve 
Türkiye’de Suriye halkı karşısında yüzü 
kara olanlar, mahcup olanlar yere bakar-
ken, biz vakarla Suriyeli kardeşlerimizle 
kucaklaşıyor olacağız. Hiç kimsenin endi-
şesi olmasın; inşallah bu süreç arzulandığı 
şekilde nihayete erişecek ve Şanlıurfa da 
bu sürecin etkisinden kendisini kurtara-
cak ve kayıplarını da telafi edecektir.

Değerli kardeşlerim…

AK Parti Hükümetleri olarak, ülkemize ve 
milletimize hizmette 10 yılı artık geride 
bıraktık ve şimdi ikinci 10 yıla başladık. 
Allah’a hamdolsun, 10 yılı dolu dolu geçir-
dik, hizmetlerle, eserlerle, yatırımlarla dolu 
olarak geride bıraktık. Şimdi artık, önü-
müzdeki 10 yılın umudunu ve heyecanını 
yaşıyor, önümüzdeki 10 yılın plan ve proje-
lerini sürdürüyoruz. Tıpkı hedeflediğimiz 
gibi, inşallah, 2023 yılında Türkiye’yi dün-

yanın en büyük 10 ülkesinden biri konu-
muna yükselteceğiz. Her alanda değişim sü-
recini daha güçlü şekilde devam ettirecek, 
Türkiye’yi her alanda standartları çok yük-
sek bir ülke konumuna ulaştıracağız. Bunu, 
değerli kardeşlerim, sizlerle birlikte yapa-
cak, birlikte başaracağız. 2023 hedefleri bi-
zim hepimizin ortak hedefleri. Bu hedefler 
için, aşkla, sevdayla, tutkuyla hep birlikte 
çalışmak zorundayız. Burada özellikle bir 
hususun altını çizmek durumundayım… 
Bakınız, şu anda, Türkiye’nin daha hızlı kal-
kınmasının, daha hızlı büyümesinin önün-
deki en büyük engel, terördür, terör örgü-
tüdür. Terör ve terör örgütü, sadece gözyaşı 
akıtmakla, sadece kan akıtmakla kalmıyor, 
bu bölgeyi ekonomik olarak da çok ciddi 
şekilde olumsuz etkiliyor. Maalesef, terör 
örgütünün tehditleri nedeniyle gençlerimiz 
okuldan uzak kalıyor, eğitimden, bilimden 
uzak kalıyor, insanımız aştan, işten, ekmek-
ten yoksun bırakılmak isteniyor.

Bizim, bölgenin geri kalmışlığını telafi et-
mek için attığımız her adım, maalesef terör 
örgütü tarafından sabote edilmek isteniyor. 
İşte bizim, bu oyunu, bu tuzağı, bu kumpa-
sı hep birlikte bozmamız gerekiyor. Hem 
ekonominin, hem demokratik reformların 
önünde en büyük engel olan bu terörden 
bizim artık kurtulmamız gerekiyor. Bunu, 
sadece Ankara’dan biz yapamayız. Bu sü-
rece sizin de mutlaka samimi şekilde dahil 
olmanız gerekiyor. Terör meselesi, bizim 
olduğu kadar bizden sonraki nesillerin de 
meselesi. Terör sorunu, Türkiye’nin batısın-
da olduğu kadar, doğusunda da acının, ele-
min, hüznün sebebi. Terör sorunu, ülkenin 
tamamında bir ekonomik sorun. Yani bu 
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bizim, hepimizin ortak sorunu. Çözümü de 
ortak üretmek, ortak çözüm yolları bulmak 
ve işbirliği içinde bu çözümleri uygulamak 
zorundayız.

Şanlıurfa, hamdolsun, bugüne kadar 
terörle arasına çok net çizgi çekmiş bir 
şehrimiz. Ama bir çizgi çekmek yetmiyor… 
O çizginin ötesine gidip, teröre bulaşmış, 
terör nedeniyle kandırılmış gençleri ve 
anne babalarını da ikna etmemiz gereki-
yor. Eğer bunu yaparsak, bunun için ça-
lışırsak, sonuç alacağımıza ben yürekten 
inanıyorum. Türkiye, son 10 yılda kar-
deşlikle büyüdü, biliniz ki bundan sonra 
da kardeşlikle büyüyecek. Bizim bu mü-
cadelede sahip olduğumuz en büyük güç 
gönül bağımız, ortak değerlerimiz, kader 
birliğimiz. Biz bu coğrafyadaki varlığımızı 
bugüne kadar, her türlü etnik ve inanç 
farklılıklarının üzerine çıkarak sağlamayı 
başardığımız dayanışma ile, birlik ile, bera-
berlik ile sürdürdük. Terörün de, ülkemize 
yönelik diğer tüm husumetlerin de amacı 
işte bu gönül bağımızı zedelemek, birlik, 
beraberlik, dayanışma ruhumuzu tahrip 
etmektir. İnşallah bunların hiçbirine mey-
dan vermeyeceğiz. Türkiye’yi, bin yıldır 
olduğu gibi, önümüzdeki dönemde de el 
birliğiyle geliştirmeye, kalkındırmaya de-
vam edeceğiz.

Ben bu düşüncelerle sözlerime son verir-
ken, bu güzel buluşmayı sağlayan kardeş-
lerimize teşekkür ediyorum. Yeniden bu-
luşmak, yeniden kavuşmak umuduyla, her 
birinizi tek tek Rabbim’e emanet ediyor, 
sizleri muhabbetle selamlıyorum.
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Sayın Divan, ASKON’un değerli başkanı, de-
ğerli yöneticileri, siyasi partilerimizin çok 
değerli genel başkanları, değerli işadamları-
mız, hanımefendiler, beyefendiler…

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor; Ana-
dolu Aslanları İşadamları Derneği’nin 
8’inci Genel Kurulu’nun, ülkemiz, milleti-

miz için hayırlara vesile olmasını Cenabı-ı 
Haktan niyaz ediyorum. Kuruluşundan 
itibaren ASKON’da görev almış tüm kar-
deşlerimize, mevcut Başkan ve yönetimi-
ne; özellikle de ASKON’un tüm Türkiye’ye 
yayılmış binlerce üyesine, Türkiye’nin 
büyümesine verdikleri eşsiz katkılar için, 
emekleriniz, gayretleriniz için, şahsım, ül-

ASKON 8. Genel Kurulu 

İstanbul | 12 Ocak 2013 
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kem ve milletim adına şükranlarımı ifade 
ediyorum. Konuşmamın hemen başında, 
Zonguldak’ta metan gazı patlaması ve gö-
çük kazaları sebebiyle hayatını kaybeden 
9 işçi kardeşimizi rahmetle ve minnetle 
anıyor, ailelerine, yakınlarına, aziz mille-
timize sabır ve başsağlığı temennilerimi 
tekraren iletiyorum.

Aslında bugün burada, ASKON’un Genel 
Kurulu’nda, son derece anlamlı, son dere-
ce umut verici bir tabloya şahit oluyoruz. 
Bir İşçi Sendikaları Konfederasyonu olan 
Hak-İş’in Genel Başkanı, bir işadamları 
örgütünün Genel Kurulu’nda Divan Baş-
kanlığı yapıyor. Endüstri ilişkilerinde, ça-
lışma hayatında özlediğimiz bu tablonun, 
iş barışına olduğu kadar, iş sağlığı ve gü-
venliğine de aynen bu salondaki tablo gibi 
yansımasını yürekten temenni ediyorum. 
Hükümet olarak, iş sağlığı ve güvenliği 
noktasında gerekli adımları attık ve atı-
yoruz… Ancak, bu önemli meselenin, tek 
başına hükümetin girişimleriyle çözüme 
kavuşamayacağını hepiniz takdir eder-
siniz. İşçi ve işverenlerimizin daha fazla 
gayretiyle, daha fazla destek ve yol göster-
mesiyle, çalışma hayatındaki acı kayıpları 
asgariye indirebileceğimize ben yürekten 
inanıyorum.

Çok değerli kardeşlerim…

Bugün, ASKON’un 8’inci Genel Kurulu’na, 
deyim yerindeyse ayağımızda Afrika’nın 
tozuyla geldik. Öncelikle burada, sizlere, 
Afrika’daki kardeşlerimizin, dostlarımızın, 
akrabalarımızın ve orada yaşayan vatan-
daşlarımızın gönülden selamlarını iletmek 

istiyorum. Pazar günü başladığımız Afrika 
temaslarımız kapsamında, beraberimizde 
Bakan arkadaşlarımız ve kalabalık bir işa-
damı heyetiyle Gabon, Nijer ve Senegal’de 
çok verimli temaslarda bulunduk. Her 3 
ülkede, başbakanlar, devlet başkanları, par-
lamento başkanları ile birebir ve heyetler 
arası görüşmeler yaptık.

Yine bu ülkelerde, bizim işadamlarımızın 
ve oradaki işadamlarının katılımıyla İş Fo-
rumlarını gerçekleştirdik. Şunu memnu-
niyetle ifade etmeliyim ki, her 3 ülkede de, 
çok büyük bir sıcaklıkla, samimiyetle ve 
misafirperverlikle karşılandık. Dünya üze-
rinde belki de başka hiçbir millete nasip 
olmayacak derecede, halkın ve idarecilerin 
sevgilerine, tezahüratına mazhar olduk. 
Afrika’da gördüğümüz bu sıcak ilgi ve 
samimiyet karşısında, bu aziz milletin bir 
ferdi olmaktan, Türkiye Cumhuriyetinin 
bir vatandaşı olmaktan bir kez daha iftihar 
ettim, gurur duydum.

Senegal’de, İş Forumu’nda ifade ettim… 
Önemine binaen burada bir kez daha tek-
rarlamak istiyorum… Bakın, sömürgeciler, 
Afrika kıtasına geliyor, çok büyük bir hırs, 
büyük bir açgözlülük, büyük bir doymaz-
lık ve tatminsizlik içinde, ne bulurlarsa 
acımasızca alıp götürüyorlar. Elmas, al-
tın, diğer madenler… Gemilere doldurup 
taşıyorlar… Bu yetmiyor, kıtanın altını 
boşaltmakla tatmin olmuyor, üzerinde ya-
şayan insanları da köleleştirmek suretiyle 
gemilere doldurup ülkelerine götürüyor-
lar. Gerçekten çok büyük acılar, çok büyük 
dramlar yaşanıyor.
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Ama bununla da yetinmiyorlar… Afrika-
lıları köleleştirdikleri yetmezmiş gibi, bir 
de zorla köylerinden toplayıp, askere alıp 
kendi cephelerinde savaştırmak istiyorlar. 
İşte Senegal’le bizim, böyle acı bir hatıra-
mız var… 1915’te, gemilere dolduruldu-
lar, Osmanlı’nın yanında savaşacaksınız 
diye ikna edildiler ve binlerce Müslüman 
Senegalli asker, Çanakkale önlerinde, bi-
zim karşımıza dikildi. Senegalli askerler, 
Seddülbahir’de ezan sesini duyduklarında 
Müslümanlarla savaştırıldıklarını anlayıp 
silahlarını bırakıyor, İngiliz ve Fransız 
toplarını imha etmeye başlıyorlar. Bu hare-
ketleri karşısında da geri cepheye alınıyor, 
ardından Gökçeada’ya sürgüne gönderili-
yorlar. İşte Afrika’nın, maalesef böyle kara 
mı kara bir talihi var. Yüzlerce yıl dostluk 
ve kardeşlik hukukuyla iç içe olduğumuz 
Afrika’dan önce Osmanlı’yı çıkardılar, ar-
dından da maalesef keyfice, açgözlülükle 
Afrika’yı adeta kuruttular.

Şimdi biz, Türkiye olarak Afrika ile yeni bir 
süreci başlattık. 2005 yılını Afrika Yılı ilan 
ettik. 2008 yılında Türkiye Afrika İşbirliği 
zirvesine ev sahipliği yaptık. Bu yıl, Ekim 
ayında da inşallah bu zirvenin ikincisini 
düzenliyoruz. 2009’da, Afrika’da toplam 
12 büyükelçiliğimiz vardı, bugün bunu 
31’e çıkardık, en kısa süre içinde 34’e yük-
seltiyoruz. TİKA Afrika’da 8 koordinasyon 
ofisi açtı. 2010’da 390 Afrikalı öğrenciye 
yükseköğretim bursu veriyorduk, bunu bu 
yıl yaklaşık 3 kat artışla 1.036 öğrenciye 
çıkardık. En önemlisi, 2002 yılında 1.7 
milyar dolar olan Afrika’ya ihracatımızı, 
2012’nin ilk 11 ayında 12 milyar dolara 
çıkardık. Yani 7 kattan fazla artırdık.

Biz, bugün Afrika’ya tıpkı ecdadımız gibi 
bakıyoruz. Afrika’yı, bir elmaslar, altınlar, 
tabii kaynaklar kıtası olarak değil, kardeş-
lerimizin, dostlarımızın yaşadığı kadim 
bir medeniyet kıtası olarak görüyoruz. 
ASKON’un, 8’inci Genel Kurulu için seçtiği 
kavramla söylersek, biz, şu anda Afrika ile 
bir “hakkaniyet hattı” kurmanın mücade-
lesini veriyoruz. İnşallah bunu da başara-
cağız. Siz işadamlarımız bunu başardınız. 
Sivil toplum kuruluşlarımız bunu başar-
dılar. Biz de, Hükümet olarak, sizler için 
yollar açmaya, yollardaki engelleri kaldır-
maya, yolunuzu daha da kolaylaştırmaya 
var gücümüzle devam edeceğiz.

Değerli kardeşlerim...

Türkiye’nin uluslararası ilişkilerde elde 
ettiği başarıda ekonomide sağladığımız 
istikrar ve güvenin büyük payı var. Bili-
yorsunuz, geçtiğimiz 10 yılda Türkiye’yi 3 
kat büyüttük. 230 milyar dolar olan milli 
gelirini 774 milyar dolara çıkardık. 36 
milyar dolardan aldığı ihracatı 152 milyar 
dolara yükselttik. Avrupa Birliği tanımlı 
genel yönetim borç stokunun milli gelire 
oranını yüzde 74’ten yüzde 36’ya gerilet-
tik. Turizm gelirlerimizi 8.5 milyar dolar-
dan 31.5 milyar dolara çıkardık. Dövizi, 
borsayı günlük olarak takip ediyorsunuz. 
Borsamız, bugünlerde rekor üstüne rekor 
kırıyor. Bir zamanlar adı canavara çıkan 
enflasyonu yüzde 6’lar düzeyine çektik. 
Carı açık deniyordu, o sorunun çözümü 
yolunda da önemli mesafe kat ettik. Üste-
lik bütün bunları, geçtiğimiz 4 yıldır dün-
yayı kasıp kavuran küresel ekonomik krize 
rağmen başardık.
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Dünyanın en gelişmiş ekonomileri küresel 
krizin önünde yaprak gibi savrulurken biz 
gerekli önlemleri alıp kararlılıkla yolu-
muza devam ettik, ediyoruz. Önümüzdeki 
yıllar için çok daha iddialı, çok daha bü-
yük hedeflerimiz var. Türkiye’yi 2023 yılı 
için ilan ettiğimiz hedeflere ulaştırmakta 
kararlıyız. Sizlerin de desteğiyle, inşallah, 
geçtiğimiz 10 yılda olduğu gibi, önümüz-
deki 10 yılda da Türkiye’yi bir kez daha 
3 kat büyütecek, milletimize verdiğimiz 
sözü yerine getireceğiz. 

Değerli kardeşlerim…

Hazreti Mevlana’nın, çok sıkça kullanılan, 
ama üzerinde yeterince tefekkür edilmeyen 
bir ifadesini burada sizlerle bir kez daha 
paylaşmak istiyorum… Diyor ki Mevlana…

Her gün bir yerden göçmek ne iyi,
Her gün bir yere konmak ne güzel,
Bulanmadan, donmadan akmak ne hoş.
Dünle beraber gitti cancağızım, 
Ne kadar söz varsa düne ait,
Şimdi yeni şeyler söylemek lazım…

Evet değerli kardeşlerim… Düne ait mese-
lelerin, düne ait tartışmaların, yapay gün-
demlerin, sanal tehlikelerin tek tek günde-
mimizden çıktığı bir 10 yılı geride bıraktık. 
Son derece zorlu bir 10 yıl geçirdik… Bir 
yandan ülkemize, milletimize çok büyük 
hizmetler, çok önemli eserler ürettik; büyük 
yatırımlar kazandırdık. Bir yandan demok-
rasiyi, milli iradeyi, kardeşliği, dayanışmayı 
artırmanın samimi mücadelesi içinde ol-
duk. Bölgemizde, dünyada, itibarlı, güçlü, 

aktif bir Türkiye inşa etmek için gayret sarf 
ettik. Çok badireler atlattık, çok engellerle 
karşılaştık. Asla yılgınlık göstermedik, asla 
bıkkınlık içinde olmadık, vazgeçmedik, er-
telemedik. Omuzumuzda, milletin emane-
tini taşıyorduk ve her zaman bu emanetin 
kutsiyetine yaraşır şekilde hareket etmenin 
hassasiyeti içinde olduk.

2002 ve öncesine ait birçok sorun, bugün 
hamdolsun çözüldü, çözüm yoluna girdi 
ve ülkenin, milletin gündeminden çıktı. 
Millet için ızdırap kaynağı olan, milletin 
üzerinde baskı teşkil eden nice mesele in-
şallah bir daha açılmamak üzere kapandı. 
Türkiye’de her anlamda çok farklı bir süre-
ci başlattık ve 10 yıl boyunca bu süreci, bu 
değişim hareketini kararlılıkla sürdürdük.

Şimdi bakın değerli kardeşlerim… Ben, 
defalarca ifade ettim… Türkiye, bu terör 
meselesiyle meşgul olarak, bu terör mese-
lesine büyük kaynak ve mesai sarf ederek 
yoluna devam edemez. Terör, daha en ba-
şından itibaren Türkiye’nin büyümesinin, 
yükselmesinin, güçlenmesinin önünde bir 
bariyer olmuştur, Türkiye’nin ayağında 
bir pranga olmuştur. Terör hiçbir zaman 
hedefine ulaşamadı ve ulaşması da asla 
mümkün değil. Terör, benim Kürt kardeş-
lerime de, bugüne kadar acıdan, ölümden, 
gözyaşından başka hiçbir şey ama hiçbir 
şey vermedi. Terörün hiçbir gerekçesi 
olamaz. Terörün hiçbir mazereti, hiçbir ba-
hanesi olamaz. Hele bugün, demokrasinin 
standartları yükselmişken, hak ve özgür-
lükler genişletilmişken, siyasetin kanalları 
sonuna kadar açıkken terör hiçbir şekilde 
makul ve mantıklı gösterilemez.
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Bu ülkede, bizim dönemimize kadar, on 
yıllar boyunca devam eden, var olan o 
zulmü, mezalimi, baskıyı, sindirmeyi, asi-
milasyonu, red ve inkârı, bizler de yaşadık, 
sizler de yaşadınız. Ben de, yol arkadaş-
larım da, siyasete girdiğimiz o ilk gençlik 
yıllarımızdan itibaren hep engellendik, 
hep hukuksuz şekilde ötelendik, itildik. 
Ama hiçbir zaman şiddeti bir yöntem ola-
rak aklımızdan geçirmedik. İnançlarımıza, 
fikirlerimize, milletimize inandık ve işte 
bugünlere geldik.

Sizler, işadamları olarak, 28 Şubat’ı en sı-
cak, en yoğun, doğrudan muhatap olarak 
yaşadınız. İşyerleriniz kapatıldı, ticare-
tiniz engellendi, yatırımınız engellendi, 
kredi alamadınız, bulamadınız, rekabet 
imkânlarınız elinizden alındı, karalandı-
nız… Ama hiçbir zaman şiddete, hiçbir za-
man hukuksuzluğa, yasadışı yollara teves-
sül etmediniz ve işte bugünlere ulaştınız. 
Şiddet, fikri olmayanların ya da fikrine gü-
veni olmayanların bir yöntemidir. Şiddet, 
arkasında halkın, milletin, desteği ve hayır 
duası olmayanların yöntemidir. Şiddetin 
ulaşabileceği hiçbir yer yoktur; hele Türki-
ye Cumhuriyeti karşısında şiddetin başarı 
elde etme, sonuç alma ihtimali hiç yoktur.

Bakın, geride bıraktığımız 10 yıl içinde, son 
derece samimi şekilde, tamamen kardeşlik 
hisleriyle, terör meselesini sona erdirmek 
için çok önemli adımlar attık. Bir yandan 
terörün bahanelerini tek tek ortadan kaldır-
dık. Bir yandan terör bataklığını azimle, se-
batla kurutmanın gayreti içinde olduk. Bir 
yandan, tek bir geri adım atmadan terörle 
mücadele ettik. Bu süreçte hep yalnız bıra-

kıldık değerli kardeşlerim… Muhalefet Par-
tileri bu süreçte bize destek vermedi. Sivil 
toplumdan, iş dünyasından yeterli desteği 
maalesef alamadık. Medyadan aynı şekilde 
gerekli desteği alamadık. Buna rağmen hiç 
yılmadık, vazgeçmeyi aklımızın ucundan 
bile geçirmedik. Bütün saldırılara, bütün 
tahriklere, provokasyonlara, bütün tehdit-
lere rağmen, biz her zaman çözümü savun-
duk, her zaman çözümün yanında olduk. 
Bir tek güvenlik görevlimiz şehit düşmesin, 
bir tek genç bile dağa gitmesin, nerede 
olursa olsun bir tek anne bile ağlamasın, 
üzülmesin diyerek gece gündüz yoğun bir 
mücadelenin içinde olduk.

Buradan bir kez ifade ediyorum; bu mesele 
çözülecek… Bugün ya da yarın, er ya da 
geç, Türkiye’nin huzuruna, kardeşliğine, 
büyümesine ve kalkınmasına ayak bağı 
olan bu cerahat mutlaka sökülüp atılacak. 
Şu anda yeni bir süreci başlatmış durum-
dayız ve süreç kararlılıkla ilerliyor. Umut-
luyuz, iyimseriz, sürece olumlu bakıyoruz; 
ama aynı zamanda temkinliyiz ve dikkat-
liyiz… Geçmişte, başlattığımız süreçlerin, 
iyi niyetli girişimlerin nasıl provoke edil-
diğini, sabote edildiğini çok iyi biliyoruz. 
Önümüzdeki süreçte bu tür vakaların 
yaşanabileceğini de ihtimal dâhilinde gö-
rüyoruz. Her ne olursa olsun, hangi engel 
çıkarılırsa çıkarılsın, vazgeçmeden, yıl-
madan ve yıkılmadan inatla kardeşlik için 
mücadeleye devam edeceğiz.

Önceki gün, Fransa’nın başkenti Paris’te 
gerçekleşen suikast, bu süreci sabote etme-
ye yönelik bir girişim olabilir. Biz, Fransız 
devletinden bu olayı derhal aydınlatmasını, 
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suçluları derhal bulmasını, soru işaretlerini 
en hızlı şekilde ortadan kaldırmasını bekli-
yoruz. Burada şunu da açık açık söylemek 
durumundayım… Terör örgütünün kuru-
cuları arasında yer alan, Paris’te suikast 
sonucu öldürülen Sakine Cansız, İnterpol 
tarafından Kırmızı Bülten’le aranıyordu. 
2007’de, Sakine Cansız, Almanya’da gözaltı-
na alındı, Türkiye’nin iade talebine rağmen, 
maalesef serbest bırakıldı. En son, 5 Kasım 
2012’de, yani bundan yaklaşık 2 ay önce, 
Fransa İnterpolü’ne bir mesaj gönderdik, 
bu teröristin Paris’te olduğunu bildirdik. 
Ne yazık ki Fransa hiçbir adım atmadı. 
Tekrar ediyorum: Fransa, bu olayı derhal 
aydınlatmalıdır. Ayrıca, Fransa Devlet Baş-
kanı, bu terör örgütü mensuplarıyla, neden 
görüştüğünü, ne görüştüğünü, hangi tasa-
rım dâhilinde bu teröristlerle iletişim halin-
de olduğunu da derhal Fransız, Türkiye ve 
dünya kamuoyuna açıklamalıdır.

Değerli kardeşlerim…

Bu süreçte bir kere herkes soğukkanlı ola-
cak, herkes sağduyulu olacak… Açıklama 
yaparken, herkes, üzerindeki sorumluluğu 
hissederek, sürecin hassasiyetini göze-
terek açıklama yapacak. Şimdi BDP’liler 
çıktılar, daha ilk andan itibaren, hükümeti, 
devleti suçlamaya başladılar. Örgüt içi bir 
hesaplaşma olabileceği ihtimalini sorgu-
suz sualsiz reddettiler, sorumsuzca devle-
ti, hükümeti itham ettiler… Allah aşkına 
soruyorum: Bu terör örgütü, pirü pak bir 
örgüt müdür? Bugüne kadar hiç mi böyle 
infazlar yapmadı? Mazlum Doğan, Mah-
sum Korkmaz başta olmak üzere, örgüt 
içinde nice genç, nice çocuk kurşuna di-

zildi, infaz edildi, cesetleri, mezarları bile 
annelerinden saklandı. Paris’te öldürülen 
Sakine Cansız’ın nişanlısı dahi (Mehmet 
Şener), örgüt tarafından infaz edildi.

Bunlar olmayan şeyler değil… Bugün suçu 
devlete atmaya çalışan, daha ilk andan itiba-
ren devleti itham edenler, geçmişte örgüt içi 
infazları sorgulayamadılar, bugün de bu ce-
sareti gösteremezler. Sebebi, failleri her ne 
olursa olsun, biz bu provokasyonların, bu 
hadiselerin süreci engellememesi için ted-
birlerimizi aldık ve almaya devam edeceğiz. 
Bu süreci inşallah nihayete ulaştıracağız, 
inşallah, Türkiye’ye, aziz milletimize ölüm-
lerin durması sevincini yaşatacağız. Hiç 
kimsenin endişesi olmasın. Kimse tedirgin 
olmasın. Biz, şehitlerimizin hatırasına asla 
halel getirmeyiz, onlar karşısında mahcup 
olacak bir girişimin içinde asla bulunmayız. 
Tam tersine biz, şehitlerimizin de ruhunu 
muazzez edecek bir kardeşlik yolunda iler-
liyoruz. Allah’ın izniyle, bu meseleyi geride 
bırakarak, hep birlikte 2023 hedeflerimize 
ilerleyecek; 2071 hedeflerimizin temelini, 
yolunu bu süreçte inşa edeceğiz.

ASKON’a, bu süreç boyunca bize verdikleri 
destekten dolayı teşekkür ediyorum. Bu 
yeni süreçte, ASKON’u, ASKON gibi sivil 
toplum örgütlerimizi daha fazla yanımızda 
görmek, daha fazla bu kardeşlik sürecinde 
yer aldıklarını hissetmek istediğimi özellik-
le ifade ediyorum. Bir kez daha, ülkemizi 
büyüttüğünüz için, milletimizin medarı 
iftiharı olduğunuz için sizlere teşekkür 
ediyorum. ASKON 8’inci Genel Kurulu’nun 
hayırlara vesile olmasını diliyor, hepinizi 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
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Sayın Kurul Üyeleri, değerli katılımcılar, 
Hanımefendiler, beyefendiler...

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 
25’inci Toplantısı vesilesiyle sizleri sev-
giyle, saygıyla selamlıyorum. Türkiye’nin 
bilim, teknoloji ve yenilik gündeminin 

belirlendiği bu toplantımızda, ülkemiz 
ve bilim dünyamız için hayırlara vesile 
olacak kararlar alacağımıza inanıyorum. 
Bilime, bilimsel gelişmeye, bilim insanla-
rına verdiğimiz önemin somut bir örneği 
olarak, bugün 16’ncı defa kurul toplantısı-
na başkanlık ediyorum. Burada aldığımız 

Bilim ve Teknoloji Yüksek 
Kurulu 25. Toplantısı 

Ankara | 15 Ocak 2013 
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kararların tüm kurumlarımız tarafından 
sahiplenilmesinden ve hızla hayata geçiril-
mesinden memnuniyet duyuyorum. 

Yürütülen projelerin kurumlar arası 
entegrasyonu konusunda hassasiyet gös-
teren, en üst düzeyde işbirliği sergileyen 
arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bugün 
ülkemizde katma değer oluşturan, bilim, 
teknoloji ve yenilik alanlarında gücümüze 
güç katan gelişmelerin hepsi de Kurulu-
muzun kararlarına dayanıyor. Dolayısıyla 
burada yapılan iş, bir toplantıdan daha 
fazlasıdır. Burası, ülkemizin geleceğine 
doğrudan etki eden kritik kararların alın-
dığı bir platformdur. Güncel gelişmeler, 
kamuoyu gündemi ne kadar yoğun olursa 
olsun, biz bilim ve teknolojiyi kendi gün-
demimizde daima üst sıralarda tuttuk, 
tutmaya devam edeceğiz.

Kurulda yürüttüğümüz çalışmalar, bizim 
2023 hedeflerimiz için hayati önem taşı-
yor. Bilindiği gibi Türkiye, geçtiğimiz 10 
yılda her alanda büyüdü, gelişti, bölgesin-
de ve dünyada iddia sahibi bir ülke haline 
geldi. Bölgesel bir güç haline gelen Türkiye, 
daima karşılıklı dayanışma, yardımlaşma, 
ihtiyacı olanların yanında yer alma ilkele-
rine dayalı bir yumuşak güç politikasıyla 
hareket etti. Gittiğimiz her yere, ulaştığı-
mız her topluma, ilişki kurduğumuz her 
ülkeye barış, dostluk, kardeşlik duyguları, 
insani ve tarihî müşterekler çerçevesinde 
yaklaştık. Bu sayede Afrika’dan Güney 
Amerika’ya, Orta Asya’ya Uzakdoğu’ya, 
Balkanlardan Ortadoğu’ya kadar dünya-
nın her bölgesinde yeni ve güçlü ilişkiler 
kurduk. Bir yandan ortak tarih ve mede-

niyet perspektifinde var olan ilişkilerimizi 
yeniden ihya ederken diğer yandan bu-
güne kadar hiç ulaşılmamış bölgeleri ilgi 
alanımıza aldık. Bütün bunları yumuşak 
güç politikamızla gerçekleştirdik. Ancak, 
yumuşak güç politikasının etkisinin ve 
sürdürülebilirliğinin, arkasında sağlam 
bir siyasal, ekonomik, teknolojik ve bilim-
sel güç olması halinde mümkün olduğunu 
biliyoruz. Bunun için, iktidara geldiğimiz 
günden beri bilime, teknolojiye, yeniliğe, 
özellikle savunma sanayine büyük önem 
veriyoruz.

Elbette uzun yılların sonucu olan ihmalle-
ri, eksikleri, hataları bir anda telafi etmek 
mümkün değil. Ama geçtiğimiz 10 yılda 
bu doğrultuda çok önemli ilerlemeler 
kaydettiğimiz de, kimsenin inkar edeme-
yeceği bir gerçek. Amacımız, Türkiye’yi, 
diğer tüm alanlarda olduğu gibi, bilim, 
teknoloji ve yenilik alanında da, 2023 yı-
lında dünyanın en ileri, en gelişmiş ülkele-
rinden biri durumuna getirmek. Özellikle 
savunma sanayi konusunda Türkiye’yi, 
sadece kendi kendine yeterli bir devlet 
haline getirmekle kalmayıp dünyaya tek-
noloji ve ürün ihraç eden bir ülke haline 
ulaştırmakta kararlıyız. Kendi uydusunu, 
fırlatma rampasını; kendi tankını, topunu; 
kendi uçağını, helikopterini; kendi füze-
sini, radarını; velhasıl yüksek teknolojiye 
dayalı kendi savunma sanayi araçlarını 
üretemeyen bir ülke ne bölgesinde, ne de 
dünyada söz sahibi olabilir.

Bizim savunma sanayine verdiğimiz önem 
çatışma arzumuzdan veya saldırgan niyet-
lerimizden kaynaklanmıyor. Tam tersine 
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bu çalışmalar, bölgemizde ve dünyada 
barışı, huzuru, istikrarı koruma konusun-
daki kararlılığımızın bir sonucu. Caydırıcı 
bir güçle desteklenmeyen yumuşak güç id-
diası, sadece söylemde kalır. Türkiye artık 
kuvveden fiile geçtiği bir dönemde bulu-
nuyor. Gelişmeler, bu hedefimize inşallah 
ulaşacağımızı gösteriyor. Bu doğrultuda 
Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’muz, 
çok önemli yönlendirme ve koordinasyon 
görevleri yerine getirdi. Kurulumuz bun-
dan sonra da aynı şekilde üzerine düşen-
leri yapmaya devam edecek. Bu vesileyle 
bugüne kadar Kurul çalışmalarında emeği 
geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. 

Değerli arkadaşlar...

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nda ön-
celik verdiğimiz, himayemiz altına aldığı-
mız alanlar var. Savunma sanayi bunların 
başında geliyor. Bugün Türkiye milli seyir 
füzesini üreten, akıllı bombasını, füze gözü-
nü, dünyada sayılı ülkenin geliştirebildiği 
ısıl pil teknolojisini kendi imkanlarıyla, 
kendi mühendisleriyle geliştiren bir ülke 
durumunda. Mühendislerimizin geliştir-
diği kriptolu bellek, NATO tarafından kul-
lanılıyor. Balistik alanında tüm dünyada 
takdirle karşılanan ve tam not alan BALİS-
TİKA sistemini yurt dışına da ihraç etmeye 
başladık. Yine himayemiz altına aldığımız 
alanlardan olan uzay sanayi konusunda da 
çok önemli gelişmeler elde ettik.

Biliyorsunuz GÖKTÜRK-2 Uydumuzu geç-
tiğimiz ay uzaya fırlattık. Önceki yıl da RA-
SAT Uydumuzu uzaya göndermiştik. Her 
iki uydumuz da gayet iyi şekilde çalışıyor. 

Bu alanda, gerek kritik parça ve ekipman 
üretiminde olsun, gerekse insan kayna-
ğında olsun, oldukça güzel bir seviyeye 
ulaştık. İnşallah önümüzdeki dönemde 
çok daha ileri adımlar atacağız. Diğer yan-
dan, katma değeri yüksek projeler üretme 
kararımız doğrultusunda geliştirilen akıllı 
kimlik kartı projesi tamamlandı. Yerli çip 
ve milli yazılıma sahip bu kartlar, hayatın 
her alanında kullanılacak.

Sağlık hizmetlerinden sosyal güvenliğe, 
ulaşımdan alışverişe kadar hayatın her 
alanında büyük kolaylıklar sağlayacak 
bu kartların dağıtımına bu yıl başlıyoruz. 
Hedefimiz, 2015 yılı sonuna kadar bütün 
vatandaşlarımızın akıllı kimlik kartları-
na sahip olmalarını sağlamak. Bir başka 
önemli projemiz olan, sosyal yardımların 
ihtiyaç sahiplerine en hızlı şekilde ulaştı-
rılmasını sağlayacak sistemi de tamamla-
dık. Bütünleşik Sosyal Yardım Projesiyle, 
ihtiyaç sahiplerinin belirlenmesi ve işlem-
lerin tamamlanması sağlıklı ve hızlı bir 
şekilde yapılabiliyor. Bütün bu projelerin 
ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını 
diliyorum.

Değerli arkadaşlar...

Kurulumuzda Türkiye’nin önceliklerini 
belirliyor, özel sektörü, kamu kuruluş-
larını ve üniversiteleri bu doğrultuda 
yönlendiriyoruz. Bu çerçevede, enerjide, 
bilgi ve iletişim teknolojilerinde, makine-
imalat teknolojilerinde, gıda ve otomotiv 
alanlarındaki projelerin hem nitelik, hem 
de nicelik olarak artırılmasını kararlaştır-
mıştık. Bu alanlarda ciddi bir yoğunlaşma 
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yaşandığını görüyoruz. Örneğin elektrikli 
araç üretimi konusunda ilk adımlar atıldı, 
projeler belirli bir noktaya geldi. Diğer 
alanlarda da aynı şekilde ümit verici geliş-
meler yaşanıyor. Türkiye’nin dışa bağım-
lılığını azaltacak bu alanlardaki projeleri 
desteklemeye ve teşvik etmeye devam 
edeceğiz.

Bilimi toplumla buluşturma konusunda 
önemli işleve sahip olan bilim merkezleri-
ni tüm illerimize yaygınlaştırma kararımız 
doğrultusunda önemli ilerlemeler var. 
Ankara, Bursa, Kocaeli, Konya, Sakarya ve 
Eskişehir’deki çalışmalar süratle devam 
ediyor. Bu merkezlerin bir kısmını bu 
yıl hizmete sunacağız. 23’üncü Bilim ve 
Teknoloji Yüksek Kurulu toplantımızda, 
girişimcilik ve yenilik ekosistemlerinin 
geliştirilmesini kararlaştırmıştık.

Bugün ülkemizdeki girişimcilere verilen 
destek ve teşvikler, daha önce hiç ulaşıla-
mayan bir seviyeye geldi. Bu doğrultuda, 
yeni destekler ve vergi indirimleri yanında 
gençlerimize girişimcilik kültürünü aşıla-
yacak programlara, akademisyenlerimizin 
girişimcilik faaliyetlerinin desteklenme-
sine kadar pek çok çalışma yürütülüyor. 
Sadece son 2.5 yılda 110 bine yakın va-
tandaşımıza “Girişimcilik Eğitimi” verdik. 
Girişimcilik eğitimi alanlara, kendi işlerini 
kurmaları için, 30 bin lirası geri ödemesiz, 
70 bin lirası geri ödemeli olmak üzere, 
toplam 100 bin lira destek veriyoruz. Bu-
güne kadar girişimcilik eğitimlerinden 
yararlanan 5 bine yakın girişimcimiz ken-
di işlerini kurdular. Üniversite mezunu 
gençlerimize, teknolojik fikirlerini ürüne 

dönüştürmeleri için 100 bin lira hibe 
desteği sağlıyoruz. Bugüne kadar 740 gen-
cimizin yararlandığı bu desteği, artık her 
yıl 500 genç girişimcimize sağlayacağız. 
Bu hızla gitmesi ve istikrarla sürmesi ha-
linde, girişimcilik ekosistemimizin, Türk 
vatandaşları yanında, yabancılar için dahi 
cazibe merkezi haline geleceği görülüyor. 
Yine kurulumuzun son toplantısında eği-
tim sistemimiz ile bilim, teknoloji insan 
kaynağımızın geliştirilmesi konusuna 
odaklanmıştık.

Türkiye bugün, eğitim sistemimizde çok 
önemli reformları gerçekleştirdiğimiz bir 
dönemde bulunuyor. Cumhuriyet tari-
hinin en büyük eğitim projesi olan Fatih 
Projesi’ni aşama aşama hayata geçiriyoruz. 
Eğitimde fırsat eşitliğini hedefleyen bu 
projeyle ülkemizin her yerindeki çocukla-
rımız aynı kalitede eğitim alma imkânına 
kavuşuyor. Aynı şekilde eğitim müfreda-
tımızı bilimsel kriterlere uygun şekilde 
yeniliyoruz. Öğrencilerin yetenekleri doğ-
rultusunda şekillenen bir eğitim sistemi 
oluşturmayı hedefliyoruz. Bu çalışmaları 
da inşallah başarıyla sonuçlandıracağız.

Değerli arkadaşlar...

Bilim, teknoloji ve yenilik alanında ger-
çekleştirdiğimiz atılım, yakaladığımız 
ivme, diğer ülkeler tarafından da dikkatle 
ve gıptayla takip ediliyor. Artık bilim ve 
teknoloji alanında bir Türkiye modelinden 
söz ediliyor. Bununla birlikte kritik bir aşa-
mada olduğumuzu biliyoruz. Gelişme sü-
recinin bu aşamasında dikkatli, kararlı ve 
sabırlı olmak durumundayız. Aksi takdir-
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de, geçmişte pek çok örneğine rastladığı-
mız şekilde, bir anda kendimizi yarışın en 
gerisinde bulabiliriz. Motivasyonumuzu 
ve hızımızı koruyarak bütün dikkatimizle 
hedeflerimize odaklanmalıyız. Ar-Ge’ye ve 
eğitim önem vererek, bilgi ekonomisine 
geçerek kulvar değiştirmeli, orta sınıftan 
üst lige çıkmalıyız. Genç ve dinamik nü-
fusumuz, eğer doğru değerlendirebilirsek 
her alanda olduğu gibi bu konuda da en 
büyük avantajımız. Türkiye’yi bilginin 
ve bilimin temelleri üzerinde yükseltme 
mücadelemizde, gençlerimiz başta olmak 
üzere herkesin, her kesimin desteğini bek-
liyoruz.

Bugünkü toplantı gündemimizde, e-devlet 
uygulamaları ve üstün zekâlı çocukların 
eğitimi konuları da yer alıyor. E-devlet sis-
temi, kamuda zaman ve maliyet tasarrufu, 
vatandaşımız açısından da işini devlet dai-
relerine gitmesine gerek kalmadan yürüte-
bilmesi bakımından büyük önem taşıyor. 
Üstün zekâlı çocukların eğitimi, maalesef 
Türkiye’nin geç kaldığı bir alan. Türkiye’yi 
2023 yılına taşıyacak insan kaynağı içinde 
kritik bir öneme sahip üstün zekalı çocuk-
ların eğitimi konusunda hazırlanan stra-
teji ve uygulama planlarını bugünkü top-
lantımızda görüşeceğiz. Bilim ve Teknoloji 
Yüksek Kurulu’muzun 25’inci toplantısı-
nın bir kez daha ülkemiz ve milletimiz için 
hayırlara vesile olmasını diliyor, sizlere 
sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. 
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Sevgili Gaziantepliler, çok değerli kardeşle-
rim, değerli hanımefendiler, beyefendiler…

Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyor; böyle 
anlamlı bir buluşma vesilesiyle bir araya 
geldiğimiz için büyük memnuniyet duydu-
ğumu ifade etmek istiyorum. Bu anlamlı 
buluşmaya katılan her bir kardeşime, katı-
lımları için çok teşekkür ediyorum.

Bugün Gaziantep’te yoğun bir program ger-
çekleştirdik ve Gaziantep için son derece 
önemli hizmet ve yatırımların açılışını yap-
tık. Konuşmamın hemen başında, bu hizmet 
ve yatırımların sizlere hayırlı olmasını dili-
yor, emeği geçenlere tekrar teşekkür ediyo-
rum. Yarın da inşallah, İslahiye ve Nizip’te 
açılış ve temaslarımız devam edecek; Suriye-
li kardeşlerimizin bulunduğu kamplara da 
ziyaretlerimiz olacak. Tüm bu temasların da 
Gaziantep için, Gaziantepliler için hayırlara 
vesile olmasını Rabbim’den niyaz ediyorum.

Değerli kardeşlerim…

Bugün Toplu Açılış Töreni’nde de ifade 
ettim: Biz Gaziantep’i Türkiye ve dünya 

için örnek bir şehir olarak görüyoruz ve bu 
şekilde de gösteriyoruz. Esasen Gaziantep, 
diğer 80 vilayetin kendisine benzemek 
için can attığı bir şehir. Gaziantep, kendi 
yağıyla kavrularak, kendi imkânlarını 
kullanarak, aklı, zekayı, girişimci ruhu 
harekete geçirerek Güneydoğu’da, tüm 
Türkiye’de çok farklı bir konuma yükseldi. 
Gaziantep, sadece sanayide değil, ticarette, 
bilimde, turizmde bütün bu coğrafyanın 
yıldız şehri konumuna yükseldi. Bizim 
dönemimizde açılan 2 yeni üniversiteyle 
birlikte toplamda 3 büyük üniversitesiyle, 
eğitime her alanda yaptığımız büyük ya-
tırımlarla Gaziantep, sadece Türkiye’nin 
değil, bu geniş coğrafyanın bilim merkezi, 
eğitimde cazibe merkezi haline dönüştü. 
Türkiye’de bugün toplam 35 bin yabancı 
öğrenci üniversitelerde eğitim görüyor 
ve bunun yaklaşık yüzde 3’ü Gaziantep 
Üniversitesi’nde bulunuyor.

Tek başına bu gösterge bile, Gaziantep’in 
f a rk ı n ı  a n l a m aya  ye t i yo r.  E l b e t t e , 
Gaziantep’i bu seviyelere taşıyan birçok 
parametre, birçok dinamik varama biz, 
Gaziantep’in bu seviyelere ulaşmasının, 

Sivil Toplum Örgütleri ve Kanaat 
Önderleriyle Akşam Yemeği

Gaziantep | 19 Ocak 2013 
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her şeyden önce kardeşlikle, dayanışmayla, 
birlik ve beraberlik ruhuyla gerçekleştiğine 
gönülden inanıyoruz. Gaziantep, en çok da 
bir kardeşlik şehri, bir hoşgörü şehri, birbi-
rine karşı sevgi, saygı şehri olduğu için, bu 
şekilde büyüdüğü için bölgesi için büyük 
anlam ifade ediyor. Açıkçası, Gaziantep, 
bölgedeki her ilimiz için örnek alınacak, 
izinden yürünecek bir şehirdir. Gaziantep’i 
örnek alan, izinden yürüyen her şehir, kar-
deşlikle, dayanışmayla büyüyecek, yoksul-
luğu alt edecek, hem üretecek, hem de yeni 
yeni ekmek kapıları tesis edecektir.

Gaziantep’i farklı kılan bir başka unsur 
da hiç kuşkusuz, kardeşlik gibi kendisine 
ait değerlerle büyümüş olmasıdır. Bozu-
larak değil, dejenere olarak değil, taklit 
ederek değil, Gaziantep, kendi öz kültü-
rüyle, kendi gelenekleriyle, kendisine ait 
değerlerle bugünlere ulaşmıştır. İşte biz, 
bölgedeki tüm şehirlerimizden de bunu 
bekliyor, bunun gerçekleşmesi için müca-
dele veriyoruz. Bakın bölgede, Güneydoğu 
ve Doğu’da, bugüne kadar yeni Gazian-
teplerin çıkmama sebebi, hiç tartışmasız 
terördür. Bunu, Doğu ve Güneydoğu’nun, 
buralarda yaşayan kardeşlerimin artık çok 
daha cesur şekilde, çok daha samimi şekil-
de müzakere etmelerini, istişare etmeleri-
ni ben özellikle rica ediyorum.

Mersin’e bakıyorsunuz, kazandırdığımız 
devasa projelere kendisi de bir şeyler 
ekleyerek hızla büyüyor. Adana, aynı şe-
kilde, yaptığımız yatırımların üzerinde, 
Akdeniz’in önemli bir sanayi ve ticaret 
kenti oluyor. Adıyaman, Kahramanmaraş, 
Şanlıurfa, keza üretiyor, ihracat yapıyor, 

istihdam sağlıyor. Gaziantep ürettikçe bü-
yüyor; büyüdükçe kamu yatırımları daha 
fazla geliyor, kamu yatırımları geldikçe bü-
yüme hız kazanıyor. Ama, maalesef, biraz 
daha Doğu’ya gidildiğinde, işte bu büyüme, 
kalkınma grafiği düşmeye başlıyor. Bakı-
yorsunuz; kamu yatırımları, İstanbul’a ne 
oranda, Gaziantep’e ne oranda yapılıyorsa, 
o illerimize de aynı oranda yapılıyor. Hatta 
geçmiş yılları telafi etmek amacıyla Doğu, 
Güneydoğu illerine çok daha fazla yatırım 
gerçekleşiyor. Özel sektör için çok önemli, 
çok değerli teşvik uygulamaları getiriliyor.

Eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette, 
ulaştırmada, enerjide… Aklınıza hangi 
alan gelirse o alanda illerimiz destekleni-
yor. Ama silahlar susmadığı için, öfke ve 
nefretin dili yerini kardeşliğin diline bırak-
madığı için, ne yazık ki bu illerimiz kabuk-
larını kıramıyor, yoksulluğu üzerinden 
atıp ayaklarının üzerinde yükselemiyor. 
İşte bu sebeple, bu illerimizde bir Gazian-
tep fotoğrafı göremiyoruz. Allah aşkına, 
bir terör örgütü, havaalanı yapılmasına 
neden karşı çıkar? Bir terör örgütü, iş ma-
kinelerini niye yakar, şantiyeleri neden ba-
sar, mühendisleri neden kaçırır? Bir terör 
örgütü, hangi gerekçeyle, hangi saikle okul 
basar, okullarda sıraları, tahtaları yakar? 
Bu soruyu, en az bizim kadar, artık bu ille-
rimizdeki kardeşlerimizin de kendilerine 
sormaları gerekiyor. Bölgedeki vatandaşla-
rımızın, kardeşlerimizin, terör örgütünün 
kendileri için nasıl bir dünya tahayyül 
ettiğini, kendilerini neye layık gördüğünü 
artık görmeleri gerekiyor.
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İnanın, silahlar sustuğunda, bölgedeki 
kardeşimizin üzerindeki baskı yok oldu-
ğunda, tüm bu bölgede, kalıcı bir bahar 
hâkim olacaktır. Her sorun, ama her sorun, 
konuşarak, istişare ederek, en önemlisi de 
siyasetin gücü ve imkânlarından istifade 
ederek, mutlaka çözüme kavuşacaktır. Böl-
genin tüm şehirleri kabuklarını kıracak, 
kendi potansiyelleriyle büyüyecek, her biri 
birer Gaziantep olacaktır. İşte o zaman, 
Gaziantep de büyük göçler almayacak, 
kendine daha fazla yetecek, bütün bölge-
nin lokomotifliğini daha sağlıklı şekilde 
götürecektir.

Biz, Hükümet olarak, bu hayalden, bu 
idealden bugüne kadar vazgeçmedik ve 
vazgeçmeyeceğiz. 10 yıl boyunca olduğu 
gibi, bundan sonra da, aynı kararlılıkla, 
aynı samimiyetle, terör sorununu çözmek, 
ardından da bölgenin diğer sorunlarını tek 
tek çözüme kavuşturmak için çalışmaya 
devam edeceğiz. Açıkçası biz, bu kardeşlik 
sürecini hiçbir zaman yalnız götürmek 
istemedik, bugün de yalnız götürmek 
istemiyoruz. Bu kardeşlik sürecinde, ülke-
mizin tüm sivil toplum örgütlerini, öğütle-
rinden, nasihatlarından yararlanacağımız 
tüm kardeşlerimizi yanımızda görmek, 
bu sürecin içinde görmek istiyoruz. Mese-
le, takdir edersiniz ki sadece hükümetin 
meselesi değildir. Mesele, 75 milyonun 
meselesidir; bizim olduğu kadar sizin me-
selenizdir. Bu meseleye omuz vererek, yü-
reğinizi ortaya koyarak bu sefer artık bunu 
gündemimizden çıkarmayı başarabiliriz. 
Eliyle bir şeyleri değiştirebilecekler varsa, 
eliyle değiştirmeli. Diliyle bir şeyleri değiş-
tirebilecek varsa, diliyle değiştirmeli. İkisi 

de mümkün değilse, en azından kalp dev-
reye girmeli, hayır dua etmeli, buğz etmeli 
ve değişimi istemeli. Sizlerden bu süreçte 
destek istiyoruz, inisiyatif almanızı bekli-
yoruz ve hayır duası istiyoruz. Niyetimiz 
hayır, inşallah netice de hayır olacaktır.

Bir kez daha böyle bir anlamlı buluşmada 
bir araya geldiğimiz, hasret giderdiğimiz 
için duyduğum memnuniyeti ifade etmek 
istiyorum. Yeniden kavuşuncaya kadar 
sizleri Rabbime emanet ediyor, hepinizi 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum…
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Değerli basın mensupları, değerli arkadaş-
lar... Hepinize hoş geldiniz diyor, sizleri 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.

Katar’a yaptığımız iki günlük resmî zi-
yareti başarıyla tamamladık. Ziyaretim 
sırasında Katar Emiri Şeyh Hamed bin Ha-
life Âl Sânî ile Katar Başbakanı ve Dışişleri 
Bakanı Şeyh Hamed bin Câsim bin Cebr âl 
Sânî ile son derece faydalı görüşmeler ger-
çekleştirdik. Sözkonusu görüşmelerde Ka-
tar ile ikili ilişkilerimizin ve işbirliğimizin 
daha da ilerletilmesi için birlikte atılabile-
cek adımları değerlendirdik. Bu çerçevede 
siyasi diyaloğumuzun güçlendirilmesi, 
ekonomik ve kültürel işbirliğimizin artırıl-
ması imkânlarını ele aldık. 

İşbirliğimizin gerek ikili düzeyde, gerek 
Körfez İşbirliği Konseyi, gerek İslam İşbir-
liği Teşkilatı bünyesinde güçlendirilmesi 
konusundaki ortak irademizi teyit ettik. 
Ayrıca, ülkelerimizi yakından ilgilendiren 
bölgesel ve uluslararası konular üzerinde 
de durduk. Komşumuz Suriye’deki hadise-
ler ve gelişmeler görüşmelerimin önemli 

bir gündem maddesini teşkil etti. Temen-
nimiz, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve 
birliğinin korunması, ülkede akan kanın 
biran önce durdurulması ve bu doğrultuda 
halkın meşru talepleri çerçevesinde ülke-
de demokratik dönüşüm sürecine süratle 
geçilmesidir.

Katarlı muhataplarımızla bu hususlarda 
tam bir görüş birliği içinde olduğumuzu 
bir kez daha memnuniyetle müşahede 
ettim. Öte yandan, Ortadoğu Barış Süreci 
başta olmak üzere, bölgeyle ilgili diğer 
konuları da ele aldık. Körfez bölgesinde 
siyasi ve ekonomik açıdan önemli bir ko-
numda bulunan Katar’a ziyaretimin bu 
ülkeyle aramızdaki dostluk ve kardeşlik 
ilişkilerinin daha da geliştirilmesine katkı-
da bulunacağına inanıyorum. Katılımınız 
için hepinize teşekkür ediyorum.

Katar Ziyareti Dönüşü Basın 
Açıklaması 

Ankara | 29 Ocak 2013 
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Değerli valilerimiz, çok değerli arkadaşla-
rım, değerli hanımefendiler, beyefendiler…

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, Valiler 
toplantısının ülkemiz, milletimiz, şehirle-
rimiz için hayırlı neticelere sebep olmasını 
temenni ediyorum. Ankara’da gerçekleş-
tireceğiniz istişarelerin, hem sizler, hem 

vatandaşlarımız ve hem de şehirlerimiz 
için hayırlı olmasını diliyorum.

2013 yılı, ülkemiz için, milletimiz için, 
81 vilayetimiz için çok büyük umutlarla 
başladı. Gerek ekonomide, gerek dış po-
litikada, gerekse diğer alanlarda umut 
verici gelişmelere şahit oluyoruz. Burada 

Valiler Buluşması

Ankara | 31 Ocak 2013 
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önemli bir hususun altını çizmek istiyo-
rum… Bakınız, örneğin, enflasyonla ilgili 
olarak, ülke olarak tecrübe ettiğimiz bir 
gerçek var. Enflasyonu, çok yüksek oran-
lardan düşük oranlara çekmek, nispeten 
kolay olabiliyor. Yani yüzde 70’lerdeki 
enflasyonu yüzde 30’lara çekmek; oradan 
alıp yüzde 20’lere çekmek kolay olabiliyor. 
Siyasi istikrarı tesis ettiğinizde, güveni 
tesis ettiğinizde, para politikalarında, mali 
disiplinde tavizsiz gittiğinizde, enflasyonu 
kontrol altına almak mümkün oluyor. Ama 
enf lasyonu belli bir seviyeye çektikten 
sonra, yüzde 10’ların altına düşürdükten 
sonra, orada artık çok daha hassas davran-
manız, daha büyük bir mücadele vermeniz 
gerekiyor. Enflasyon yüksek oranlarday-
ken, yılda 3 puan, 5 puan düşerken, belli 
bir seviyenin altında artık sıfır nokta 3 
puan, sıfır nokta 5 puan geriliyor.

Aynı durum, örneğin ihracat için söz konu-
su… Biz, ihracatı 36 milyar dolardan aldık, 
10 yılda 4 kattan fazla artışla 152 milyar 
dolara çıkardık. İhracatı 10 yılda 4 kat ar-
tırmak zordu; ama şimdi, önümüzdeki 10 
yılda, ihracatı 3 kat artırmak daha da zor 
olacak, daha fazla gayret isteyecek. Tür-
kiye, hamdolsun, artık böyle bir noktaya 
ulaşmış durumda. Makro sorunlarımızı 
büyük ölçüde çözdük ya da çözüm yoluna 
koyduk. Ama bizim, bu aşamadan sonra, 
mikro sorunların üzerine gitmemiz, çok 
daha kararlı, çok daha cesur, daha hassas 
bir mücadele yürütmemiz gerekiyor. Biz, 
bu aşamadan itibaren, adeta iğneyle kuyu 
kazar gibi, sabırla ve incelikle bu süreci 
devam ettirmek zorundayız. On yıllar 
boyunca ihmal edilmiş en temel hizmet-

leri vatandaşımıza ulaştırıp işimiz bitti 
diyerek kenara çekilemeyiz, rehavet içinde 
olamayız.

Örneğin biz 10 yılda 16 bin kilometre bö-
lünmüş yol inşa ettik. 6 bin kilometreden 
aldığımız bölünmüş yol uzunluğumuzu 
şu anda 22 bin kilometreye ulaştırdık. Bu 
yeterli mi? Hayır… Yapacağımız, inşa ede-
ceğimiz, hayata geçireceğimiz çok daha 
fazla proje var. Biz, yol sorununu çözerek, 
aslında sadece ulaşımı kolaylaştırmakla 
kalmıyor, şehirlerimizin kapılarını diğer 
bölgelerimize ve dünyaya açıyoruz yollar-
dan yatırımcının, o yollardan turistin gel-
mesini sağlayacak olan, şehirlerin içlerini 
cazip, yaşanabilir, güvenli hale getirecek 
olan, sizlersiniz. Bu konuda en büyük 
sorumluluk, belediye başkanlarımızla, 
belediye meclis üyelerimiz ve o şehrin 
sakinleriyle birlikte sizlere düşüyor. Bü-
yük sorunları, makro sorunları çözerken, 
küçük sorunları mikro sorunları ihmal 
etmek, biliyoruz ki bir ülkeyi büyük bir 
devlet, iddialı bir devlet yapmıyor.

Büyük ülke, ayrıntılarla ilgilenen, ayrıntı 
gibi görünen meselelerin de üzerine sa-
bırla, kararlılıkla giden ve onu da çözen 
ülkedir. İşte biz bugün, artık ayrıntılarla 
ilgilenmek durumunda olan, ayrıntıların 
üzerine gitmek durumunda olan bir ülke-
yiz. Şunu da burada özellikle ifade etmek 
durumundayım… Bu millet, inanın, her 
şeyin en iyisini, ama en iyisini ziyadesiyle 
hak ediyor. Bizim, ne Hükümet olarak, ne 
valiler olarak, ne belediye başkanları ola-
rak, şehirlerimizde yaşayan kardeşlerimi-
ze, “size yol yaptık, daha ne istiyorsunuz?” 
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deme hakkımız yok ve olamaz. Veya onlara 
gidip, size hastane yaptık, okul yaptık, 
konut yaptık, daha ne istiyorsunuz deme 
hakkına ve haddine biz sahip değiliz.

Tam tersine, bizim medeniyetimizin 
bu noktadaki ilkesi son derece sarihtir: 
Dicle’nin kenarında bir koyunu kurt kap-
sa, bunun hesabı bizim üzerimizdedir. 
Kurttan bana ne, koyundan bana ne deme 
makamında değiliz. Hiç kimse bizi, “Kurt 
koyunu kaptı” diye suçlamasa, itham 
etmese bile bizim bunu kendimize dert 
etmemiz, bunun muhasebesini yapmamız, 
akşam başımızı yastığa koyduğumuzda, 
“Bunu acaba önleyebilir miydim?” diye 
kendimize sormamız gerekiyor. Geçmişte 
o kadar devasa sorunlarla baş başaydık ki, 
detay sorunlara, ayrıntı sorunlara belki ye-
terince eğilemiyorduk. Ama bugün, devasa 
sorunlarla mücadelemizi sürdürürken, 
artık detaylara, nüanslara takılmamız, 
oralara kafa yormamız, oralarda da başarı 
sağlamamız gerekiyor.

Bakın 10 yıl önce, nasıl yaparız da, yurt 
dışına beyin göçünü engelleriz diye bir 
meselemiz vardı. Bugün ise, nasıl yaparız 
da, dünyadan Türkiye’ye beyin göçünü 
daha da artırabiliriz diye bir meselemiz 
var. 81 vilayetteki her üniversitenin, her 
rektörün böyle bir vizyonunun olması, her 
valimizin de böyle bir vizyonu taşıması ge-
rekiyor. 10 yıl önce, yıllık turizm gelirimiz 
8.5 milyar dolardı. 10 yıl önce, Türkiye 8.5 
milyar dolar tutarındaki turizm gelirini 
muhafaza etmenin mücadelesi içindeydi. 
Şu anda ise 2012 sonu itibariyle, turizm 
gelirimiz 23.5 milyar dolara ulaştı ve biz 

artık bunu hiç yeterli görmeyen bir ülke ol-
duk. Şehrinde hiç turist görmemiş illerimi-
zin dahi, bugün artık “nasıl turist çekebili-
rim, şehrimin güzelliklerini nasıl dünyaya 
tanıtabilirim?” diye kaygılanması, bunu 
bir dert haline getirmesi gerekiyor.

Hamdolsun, istisnasız 81 vilayetimizin, 
dünyada eşi, benzeri olmayan bir potan-
siyeli var. Her şehrimizin, tabiat güzellik-
lerinden sağlık imkânlarına, geleneksel 
ürünlerinden kültürüne, müziğinden 
mutfağına kadar dünyaya sunabileceği 
değerleri, zenginlikleri var. Bunun yanın-
da yatırım imkânları var. Bunun yanında 
eğitim imkânları var. Bütün bu imkanları, 
bütün bu potansiyel enerjiyi, elbirliğiyle, 
birlik içinde, ortak bir vizyon çerçevesinde 
bizim Türkiye’ye ve dünyaya sunmamız 
gerekiyor. Rekabetin bu kadar zorlaştığı, 
rekabetin bu kadar ince, hassas bir denge-
de ilerlediği günümüz dünyasında, hiçbir 
şehrimizin valisi, sadece idareci olarak, 
sadece devletin oradaki temsilcisi olarak 
kalamaz. Sizler, birer turizm elçisi ola-
caksınız. Hepiniz birer eğitim gönüllüsü 
olacaksınız. Hepiniz birer fahri yatırım 
ajansı üyesi olacaksınız. Günlük bürokra-
tik işlemlerin, teferruatın içinde kaybolup 
gitmeyecek, bunları asgariye indirecek 
ve şehre vizyon katmak, şehri bir yerden 
alıp daha yüksek bir yere ulaştırmak için 
her alanda öncü ve rehber olacaksınız. 
Türkiye’yi biz ancak bu şekilde daha fazla 
büyütebilir, ancak bu şekilde daha iddialı 
bir ülke konumuna yükseltebiliriz.

Bakın ben, gittiğim her şehirde, o şehirdeki 
üniversitelerimizle ilgili olarak arzularımı, 
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hayallerimi açıklıkla dile getiriyorum. Me-
sela Mardin… İstiyorum ki Mardin, tüm 
dünyada mimarinin bilimsel merkezi ol-
sun. Mesela Şanlıurfa… İstiyorum ki Şan-
lıurfa, tüm dünyada tarımın bilim merkezi 
olsun. Mesela Antalya… Turizm kavramı 
denildiğinde, buradaki üniversitelerimiz 
akla gelsin. Mesela Bursa… Sağlık denil-
diğinde, tıp denildiğinde, Bursa’daki üni-
versitelerimiz otorite olsun. Mesela Kars... 
Hayvancılık denildiğinde önce buradaki 
üniversitemiz hatırlansın. Üniversitele-
rimizle ilgili bu arzuyu, bu hayali, her bir 
şehrimizde, turizmde, yatırımda, üretim-
de, ihracatta görmek istiyoruz. Çok sık 
tekrarladığım bir söz var… İnanan insan, 
çalışan insan, azmeden insan, tekeden bile 
süt çıkarır.

Bize, olmazları anlatan çok kişi olacaktır… 
Biz bir tane olur görebiliyorsak inanın bu 
yeter, bunun arkasına düşüp bütün olmaz-
ları olur yapabiliriz; bu güce, bu iradeye 
sahibiz. Bir şehrin valisi, en başta, o şehre 
bir vizyon verebilmeli, o şehre bir hedef 
gösterebilmeli, o şehre gerçekleşmesi 
mümkün bir hayal sunabilmelidir. Olur 
ya da olmaz… Siz görürsünüz, ya da göre-
mezsiniz… Ama böyle bir umudu, böyle 
bir hedefi ortaya koyduğunuzda, siz olma-
sanız bile, sizden sonraki nesiller, er ya da 
geç mutlaka o hedefi tutturacak, o hayali 
gerçeğe dönüştürecektir.

Tarihteki büyük liderlerin, önderlerin, ta-
rihi değiştirmiş şahsiyetlerin hayatlarına 
bakın, her birinin toplumda bir dönem 
istiskale uğradığını görürsünüz. Hedefleri 
küçümsenmiştir. Hayalleri aşağılanmıştır. 

Projeleriyle alay edilmiştir. Ama dikkat 
edin, o şahsiyetler, inançla yürümüş, doğru 
bildikleri yolda azimle ilerlemiş ve kendi-
leriyle ilgili tüm önyargıları, tüm alayları, 
tüm küçümsemeleri boşa çıkarmışlardır. 
İşte bizim de, şehirlerimize, oralarda yaşa-
yan kardeşlerimize, özellikle de genç nesil-
lere, bu umudu, bu kararlılığı vermemiz, 
bunda öncü olmamız, önderlik etmemiz 
şarttır. Türkiye’de makro düzeyde gerçek-
leşen iyileşmeyi, mikro düzeye taşıdığımız 
sürece, inanın Türkiye hiç tereddütsüz 
2023 hedeflerini yakalayacak, hatta belki 
o hedeflerin de üzerine çıkacaktır.

Değerli valiler, değerli arkadaşlarım…

Geçmişten devraldığımız önemli makro 
sorunlardan bir tanesi, hepinizin bildiği 
gibi terör… Esasen, başta Doğu ve Güney-
doğu’daki illerimiz olmak üzere, 81 vilaye-
timiz, 76 milyon vatandaşımız terör karşı-
sında bedel ödedi. Terör, makro bir sorun 
olarak Türkiye’ye bedel ödettiği kadar, 
mikro sorunların çözümünün de önünde 
bir engel oldu, bir set oldu. Terör, yoksul-
luğun da, göçün de, altyapı eksikliğinin de 
önemli bir gerekçesi oldu. Yatırım, üretim, 
ihracat, istihdam noktasında, terör, özel-
likle etki gösterdiği illerde ilerlemenin, 
kalkınmanın önündeki yegâne engel oldu. 
Bakın 10 yıl boyunca, teröre karşı çok yo-
ğun bir mücadelenin içinde olduk.

Tek boyutlu düşünmedik… Teröre, sadece 
asayiş, sadece güvenlik boyutuyla bakma-
dık.10 yıllık süreçte, terörle mücadele tar-
zımız, yöntemlerimiz zaman zaman eleş-
tirildi, etkisiz gösterilmeye çalışıldı, hatta 
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engellenmek istendi. Ne olursa olsun biz 
hiç yılgınlık göstermedik, asla umutsuzlu-
ğa kapılmadık. Onlar tehdit ettiler, biz tek 
bir geri adım atmadık. Onlar yaktılar, biz 
inatla daha iyisini yaptık. Onlar yıktılar, 
biz kararlılıkla daha güzelini, daha sağla-
mını inşa ettik. Onlar öldürmenin müca-
delesini verdiler; biz sabırla yaşatmanın 
mücadelesini verdik.

Gerek dünya nezdinde, gerek milletimiz 
nezdinde, gerekse terörün etkisi altında 
kalmış halkımız nezdinde, biz şu anda 
hem güçlü, hem kararlı, hem de her bo-
yutuyla haklı bir konumdayız. Şu anda 
terör, bizim yoksulluğa karşı verdiğimiz 
samimi mücadele karşısında, artık yok-
sulluğu bir bahane olarak kullanamaz ve 
kullanamıyor. Şu anda terör, bizim samimi 
mücadelemiz karşısında, red, inkâr ve 
asimilasyonu, şiddetine bir gerekçe olarak 
gösteremiyor, bunu istismar edemiyor. Şu 
anda terör, başta dil olmak üzere, kültürel 
hakların yoksunluğunu istismar edemi-
yor, bununla propaganda yapamıyor.

Biz olması gerekeni yaptıkça, Türkiye’yi 
normalleştirdikçe terörün elindeki ba-
haneler de tek tek ortadan kalktı. Bakın 
bu noktada valilerimize özellikle büyük 
görev düşüyor… Birincisi, her zaman ifade 
ettiğim gibi, devletin sıcaklığını, devletin 
şefkatini, devletin artık değişen yüzünü, 
bizim her şehrimizde vatandaşımıza an-
latmamız, bunu hissettirmemiz gerekiyor. 
İkincisi, yaptığımız ve yapacağımız hiz-
metlerle, terörün bahane olarak kullandı-
ğı, istismar ettiği alanları tek tek ortadan 
kaldırmamız, bu süreci devam ettirmemiz 

gerekiyor. Yoksulluğun da, göçün de, mah-
rumiyetin de, eğitimsizliğin de artık devle-
tin ihmalinden değil, terörün şiddetinden 
kaynaklandığını tek tek her bir vatandaşı-
mız bilmeli ve anlamalı.

Biz, son haftalarda, Gaziantep’i, Şanlıurfa’yı, 
Adana’yı, Kahramanmaraş’ı, Kayseri’yi, 
Bursa’yı bir örnek olarak gösterirken, as-
lında terör etkisi altında olan ve olmayan 
illerimiz arasındaki farkı ortaya koymaya 
çalışıyoruz. Terörün bir şehri ne hale ge-
tirdiğini, nasıl gerilettiğini; kardeşliğin, 
birliğin, dayanışmanın ise bir şehri nere-
den alıp nereye yükselttiğini, nasıl geliştir-
diğini işte bu ve benzeri şehirlerimizde net 
olarak görüyoruz. İşte terör etkisi altında-
ki illere, bu farkı ve bu farkın nedenlerini 
anlatmak durumundayız. Terör, istismar 
alanını, beslendiği bataklıkları kaybettik-
çe, sorun da çok hızlı şekilde çözülecek ve 
inşallah gündemimizden çıkacaktır.

Biz terörle mücadeleden en ufak bir taviz 
vermeyeceğiz. Asayiş, güvenlik noktasında 
hassasiyeti, teyakkuzu asla elden bırak-
mayacağız. Ama aynı derecede, demok-
ratikleşmeden, yatırımlardan, hukuktan 
da taviz vermeyecek, milletimizle birlikte 
yürümeye, bu meseleyi milletimizle bir-
likte çözmeye devam edeceğiz. Girdiğimiz 
yeni süreçte, oluşan yeni atmosferde, vali-
lerimiz çok büyük sorumluluk taşıyorlar. 
Milletimizde oluşan umudu, her imkânla, 
her fırsatla çoğaltmak zorundayız. Mille-
timizle daha da yakınlaşmak, daha fazla iç 
içe olmak, iklimin değiştiğini, Türkiye’nin 
eski Türkiye olmadığını ve artık olma-
yacağını vatandaşımıza hissettirmek 
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durumundayız. Bulunduğu ilde devletin 
yumruğunu temsil eden vali profili artık 
geride kalmıştır. Sizler, bulunduğunuz 
ilde, devletin gülen yüzünü, şefkatli yüzü-
nü, kucaklayan yüzünü temsil eden valiler 
olacak ve bu sayede milletin gönlünde yer 
edineceksiniz. 

Sizlere inanıyor, sizlere güveniyorum. Siz-
lerin gayretleriniz, mücadeleniz sayesinde, 
Türkiye’nin çok daha hızlı kalkınacağına, 
daha hızlı büyüyeceğine, hedef ve iddia-
larına daha çabuk ulaşacağına gönülden 
inanıyorum. Rabbimden, sizler için kolay-
lıklar temenni ediyorum. Yolunuz, bahtı-
nız açık olsun diyor, tüm şehirlerimize, 
oradaki tüm kardeşlerimize selamlarımı 
iletmenizi istiyor, hepinizi sevgiyle, saygıy-
la selamlıyorum. 
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Aziz vatandaşlarım... Yılın bu ilk Ulusa Ses-
leniş programı aracılığıyla, sizleri en kalbi 
duygularımla selamlıyor, bu yılın hepimiz 
için bir kez daha hayırlara vesile olmasını 
diliyorum. Bu Ulusa Sesleniş vesilesiyle, 
Yarıyıl Tatiline giren öğrencilerimizi kut-
luyorum. Başarılı öğrencilerimize başa-
rılarının devamını; karnelerinde kırıklar 
olan öğrencilerimize de, ikinci dönemde 
çok çalışmak suretiyle bu kırıkları telafi 
etmelerini diliyorum. 

Yeni bir yılın; 2013 yılının ilk ayını artık ge-
ride bırakıyoruz. Ne mutlu ki 2013 yılının 
bu ilk ayında ülkemiz ve milletimiz adına 
son derece güzel ve taze bir başlangıç yap-
tık. Ekonomide üst üste gelen başarıların 
yanında, gerek yurt içinde, gerek yurt dışın-
da pek çok önemli faaliyet gerçekleştirdik, 
pek çok önemli girişimde bulunduk. Farklı 
illerimizde düzenlenen çeşitli açılış prog-
ramları vesilesiyle birçok eser ve yatırımı 
resmî olarak hizmete açtık, yurt içi ve yurt-
dışında yabancı devlet adamlarıyla pek çok 
önemli temaslar gerçekleştirdik.

Bu yıl ilk olarak 12 Ocak’ta, İstanbul’da, 
Florence Nightingale Hastanesinin açılı-

şını gerçekleştirdik.120 milyon liralık bir 
yatırım olan İstanbul Florence Nightingale 
Hastanesi’nin, tıpkı bundan önceki Flo-
rence Nightingale imzalı diğer sağlık ku-
ruluşları gibi başarılı ve örnek bir hizmet 
vereceğine inanıyorum. Enerji tasarrufu 
ve tabiatı koruma esasına dayanan ve ülke-
mizin ilk “Yeşil Hastanesi” olma unvanını 
elde eden bu tesis, sahip olduğu imkânlar 
ve sunduğu yüksek standarttaki sağlık 
hizmetleri yanında, uluslararası bir sağlık 
eğitimi merkezi işlevi de görecek.

Şunu özellikle belirtmek istiyorum: Eğitim 
ve sağlık alanında yapılan her hizmet, her 
eser, her yatırım bizleri ziyadesiyle mem-
nun ediyor. Bu alandaki tesisleri, her şey-
den daha çok önemsiyoruz. Aynı şekilde, 
halkımızın da sağlık alanındaki hizmetle-
rimizi çok önemsediğini, büyük takdirle 
karşıladığını biliyorum. Bu itibarla bizler, 
sağlık alanında devrim niteliğinde, bütün 
dünyaya örnek teşkil eden çok kapsamlı 
reformlar gerçekleştirdik. Ülkemizde 
sağlık alanında çalışan insan gücü sayısı 
2002 yılında 178 bin iken, bu rakamı bu-
gün 462 bine yükselttik. Sadece kamudaki 
uzman hekim sayısını, 10 yılda 20 binden 

Millete Hizmet Yolunda

Ankara | 31 Ocak 2013 
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33 bine, pratisyen hekim sayısını ise 24 
bin 558’den 31 bin 136’ya çıkardık. Yine 
bu dönemde, 87 bin olan kamudaki ebe 
ve hemşire sayısını, 131 bine ulaştırdık. 
Aile Hekimliği gibi modern bir sistemi 
ülkemizde kurduk ve işler hale getirdik. 
Bugün Türkiye genelinde 20 bin 274 aile 
hekimi vatandaşlarımıza hizmet veriyor. 
Kamu hastanelerini yeniden yapılandırdık 
ve güçlendirdik. Devlet hastanelerindeki 
nitelikli yatak sayısını 6 bin 839’dan 40 
bin 716’ya, yoğun bakım servislerindeki 
yatak sayısını 665’den 3 bin 86’ya çıkarta-
rak, hizmet kalitesini fevkalade artırdık. 
Hastanelerimizi, fiziki olarak yenilemenin 
yanında en modern cihazlarla donattık. 
Acil Sağlık Hizmetleri konusunda da çok 
önemli gelişmeler sağladık. 112 istasyon-
larının sayısını 481’den 1.854’e, ambulans 
sayısını 617’den 2 bin 936’ya çıkardık.

Türkiye, helikopter ve uçak ambulans 
hizmetleriyle ilk defa bizim dönemimiz-
de tanıştı. Bugün 4’ü uçak, 19’u helikop-
ter olmak üzere 23 hava ambulansıyla 
Türkiye’nin her yerinde bu hizmeti veriyo-
ruz. Şimdi gündemimizde Şehir Hastane-
leri var. İlk etapta Kayseri, Ankara-Bilkent 
ve Ankara-Etlik Şehir hastanelerini 3 yıl 
içinde faaliyete geçiriyoruz. İstanbul-İki-
telli ve Elazığ şehir hastanelerinin hazırlık-
ları tamamlandı, en kısa sürede yapımına 
başlıyoruz. Bunları da 3 yıl içinde hizmete 
sunacağız. Bu şekilde tam 30 ilimizde 
Şehir Hastaneleri kurmayı planlıyoruz. 
Hamdolsun, bu çabalarımızın, bu emek-
lerimizin karşılığını aldık, almaya devam 
ediyoruz. Bugün dünyanın pek çok yerin-
den uzmanlar geliyor, bizim sağlık siste-

mimizi inceliyor ve kendileri için model 
çıkartıyorlar.

İnşallah önümüzdeki yıllarda, elbirliğiyle 
ülkemizi sağlık alanında daha ileri düzey-
lere taşıyacağız. Kamu kurumlarımızla, 
özel sektörümüzle, sivil toplum kuruluşla-
rımızla, üniversitelerimizle bu alanda çok 
daha büyük başarılara hep birlikte imza 
atacağız. Türkiye’yi, sadece bölgesinin ve 
Avrupa’nın değil, dünyanın en önemli sağ-
lık merkezlerinden biri haline getireceğiz.

Değerli vatandaşlarım...

Ocak ayı içindeki açılış programımı-
zın, hizmet kervanımızın ikinci durağı 
Ankara’ydı. Ankara’da, 17 Ocak tarihinde, 
çok önemli bir toplu açılış törenini gerçek-
leştirdik. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’mız 
tarafından tamamlanan tam 365 tesis ve 
yatırımı resmî olarak hizmete aldık, 389 
temizlik ve hizmet aracını teslim ettik; 
Türkiye’ye toplamda tam 1.5 milyar liralık 
hizmet ve eser kazandırmış olduk. Bu açı-
lış programıyla birlikte, 81 vilayetin tama-
mında, gerek şehir altyapılarını güçlendir-
me, gerek çevreyi koruma noktasında çok 
önemli yatırımlar hizmete girdi.

Ankara’daki açılış programımızdan iki 
gün sonra, 19 Ocak’ta, Gaziantep’e geç-
tik ve açılışlarımız orada da devam etti. 
Gaziantep’te, 64 farklı eser ve hizmetten 
oluşan, 1 milyar 184 milyon lira bedelle 
üretilen yatırımları hizmete açtık.Yine 
Gaziantep Üniversitesi’nde, şahsımıza 
tevdi edilen fahri doktora unvanı töreniy-
le birlikte, üniversitemize kazandırılan 
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70 milyon lira tutarındaki tesisleri resmî 
olarak hizmete açtık. Bir gün sonra, 20 
Ocak’ta, yine Gaziantep’te, bir özel sektör 
yatırımının, bir fabrikanın açılışını gerçek-
leştirdik.

Değerli vatandaşlarım...

Bütün bu açılış programımız arasında, 
ülkemiz, milletimiz için çok önemli, çok 
anlamlı olan bir kampanya başlattık. 17 
Ocak tarihi itibariyle, Gıda Tarım ve Hay-
vancılık Bakanlığımızın, Toprak Mahsul-
leri Ofisimizin öncülüklerinde, Ekmek 
İsrafını Önleme Kampanyası başladı. Kam-
panyanın açılışında yaptığım konuşmada, 
ülkemizdeki ekmek israfının boyutlarına 
dikkat çekmiştim. Konunun önemi ve has-
sasiyeti dolayısıyla, burada bir kez daha 
vurgulamakta yarar görüyorum. Zira biz-
ler, ekmek ile nimeti bir tutan, ekmeği alın 
terinin, paylaşmanın, bereketin sembolü 
olarak gören bir anlayışa sahibiz.

Bakınız; Toprak Mahsulleri Ofisi’nin yap-
tırdığı araştırmaya göre, Türkiye’de yılda 
37 milyar adet ekmek üretiliyor. Tüketilen 
ekmek miktarı ise, yılda 35 milyar adet. Bu 
rakamlara göre, maalesef, günde 6 milyon 
adet, yılda 2 milyar adet ekmek, çöpe gidi-
yor. Parasal olarak ifade edildiğinde, yılda 
1.5 milyar liralık bir kaynak çöpe atılıyor. 
Daha da vahimi, Türkiye zenginleştikçe, 
Milli Gelir artışına bağlı olarak refah art-
tıkça, tüketim arttıkça, alım gücü arttıkça 
ekmek israfı da artıyor. 2011 yılında gün-
de 5 milyon ekmek çöpe gidiyordu, 2012 
yılında, sadece 1 yıl içinde, çöpe atılan 
ekmek miktarı 1 milyon artışla 6 milyon 

oldu. Bir tarafta yiyecek bir dilim ekmek 
bulamazken, diğer tarafta, tıka basa doyan, 
yediği önünde yemediği ardında duran, 
yemediğini çöpe atan bir kitlenin olması 
ne adaletle, ne kalkınmayla, ne de refahla 
bağdaştırılabilir. İsrafın yerine tasarrufu, 
ziyan etmenin, zayi etmenin yerine pay-
laşmayı, bölüşmeyi koymalıyız. Kendi öz 
değerlerimize sıkı sıkıya sarılmalı, mede-
niyetimizin temel ilkelerine, temel dina-
miklerine sahip çıkmalıyız. Dolayısıyla 
herkesin, aziz milletimin, ekmek kullanı-
mı konusunda çok daha duyarlı olmasını 
ben rica ediyorum. Ekmeği alırken, ekme-
ği bölerken bir değil, birkaç defa düşünül-
mesini, o ekmeğe sahip olmayanların ha-
tırlanmasını, ona göre davranılmasını rica 
ediyorum. Başlatılan kampanyanın bu his-
siyatı çoğaltmasını, ekmek israfının önüne 
geçmesini yürekten temenni ediyorum.

Değerli vatandaşlarım...

2013 yılının bu ilk ayı, dış politikamız açı-
sından da son derece hareketli geçti, son 
derece verimli bir dönem oldu. Bu çerçeve-
de, ülkemizde önemli misafirleri, önemli 
devlet adamlarını, çeşitli devletlerin tem-
silcilerini ağırladık. Sırasıyla, Singapur Dı-
şişleri ve Adalet Bakanı Sayın Şanmugam, 
Irak Meclis Başkanı Sayın Nuceyfi, Kosova 
Başbakanı Sayın Taci, Bosna-Hersek Reis-
ül Uleması Sayın Kavazoviç, Gana Cum-
hurbaşkanı Sayın Mahama ile görüşmeler 
gerçekleştirdik, temaslarda bulunduk.

Bu ay içinde ayrıca, 6-10 Ocak tarihleri ara-
sında Afrika’ya tarihî önemde bir ziyaret 
gerçekleştirdik. Afrika’nın üç önemli ülke-
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si olan Gabon, Nijer ve Senegal’e gerçekleş-
tirdiğimiz ziyaretler son derece önemliydi. 
Bizler, hükümet olarak, Afrika’ya açılım 
politikamız çerçevesinde Afrika Kıtasında 
yer alan ülkelerle ilişkilerimizin gelişti-
rilmesine özel bir önem atfediyoruz. Geç-
mişte, Afrika ile, Afrika ülkeleri ile, Afrika 
insanı ile aramızda çok köklü ilişkiler, çok 
derin bağlar vardı. Bugün bu bağları, bu 
ilişkileri güçlendirmek için var gücümüzle 
çalışıyoruz. Karşılıklı çabalar neticesinde, 
son birkaç yıl içinde, bu alanda gerçekten 
takdire şayan bir ivme yakaladık.

Şu anda Türk Hava Yollarımız, Afrika’da 
23 ülkede 32 noktaya uçuş gerçekleştiri-
yor. Önümüzdeki dönemde açılması plan-
lanan yeni hatlarla birlikte, İstanbul, Afri-
ka ülkeleri için dünyanın tüm ülkelerine 
en kolay ve en uygun koşullarda bağlantı 
sağlayan bir merkez, bir havaalanı konu-
muna gelecek. Öte yandan, bundan dört 
yıl önce Afrika Kıtasında sadece 12 büyü-
kelçiliğimiz mevcuttu. Şu anda, Afrika’da, 
26’sı Sahra’nın güneyinde olmak üzere, 31 
büyükelçiliğimiz var. İnşallah, birkaç ay 
içinde bu rakam 34’e ulaşacak. Afrika ülke-
leriyle 2003 yılında sadece 5 milyar dolar 
olan ticaret hacmimiz, küresel ekonomik 
krize rağmen, 2011 yılı sonunda 17 milyar 
doları aştı. 2015 yılı itibariyle Afrika ülke-
leriyle olan ticaret hacmimizi 50 milyar 
dolar seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz.

Bu noktada şunu da ilave etmek isterim: 
Türkiye olarak, Afrika kıtasına, Batılı ülke-
lerin baktığı gibi asla bakmıyoruz. Oradaki 
insanları köleleştirmek, oradaki insanları 
katletmek, oradaki ülkeleri, toplumları 

birbirine kırdırmak suretiyle Afrika’nın 
zenginliklerine, elmasına, altınına, pet-
rolüne sahip olmak gibi bir tutum, bizim 
tarihimizde olmamıştır, olamaz da… Bizim 
anlayışımız, bizim kültürümüz insanları 
köleleştiren değil, insanı yaratılmışların 
en şereflisi gören, insanları özgürleştiren, 
eşitlikçi bir anlayıştır. Bizim anlayışımız-
da, bizim kültür ve medeniyetimizde beya-
zın siyaha, siyahın beyaza karşı bir üstün-
lüğü yoktur. Bizim anlayışımızda, bütün 
insanlar eşittir… İşte, bu nedenle, bizler 
oraya sadece ekonomi ve ticaret için değil, 
insanlık için gidiyor; dostluk ve kardeşlik 
için orada bulunuyoruz.

Hastalıklarla mücadelede, tarımsal geliş-
mede, sulamada, enerji ve eğitim alanla-
rında Afrika’ya teknik ve insani yardım-
larımızı düzenli olarak sürdürüyoruz. 
Dünyanın yükselen gücü olarak, Türkiye, 
37 Afrika ülkesinde projeler gerçekleştiren 
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Baş-
kanlığımız TİKA eliyle, Afrika’nın, Afrika 
ülkelerinin kalkınmasına ciddi katkılar 
sağlıyor.2005 yılında Afrika Kıtasında 
TİKA tarafından gerçekleştirilen resmî 
kalkınma yardımları sadece 3 milyon do-
lar iken, bu oran 2011 yılı sonu itibarıyla 
yaklaşık 156 milyon dolara ulaştı. Keza, 
Hükümet dışı kuruluşlarımız da çok ciddi 
yardımlar sağladılar ve sağlamaya devam 
ediyorlar. Bütün bunlar bizim, Türkiye 
olarak, Afrika Kıtasına bakışımızı, Afrika 
kıtasına yaklaşımımızı ortaya koyuyor.

Biz şuna inanıyoruz: 21. yüzyıl, Afrika’nın 
şahlandığı, Afrika medeniyetinin tarih 
sahnesine geri döndüğü bir yüzyıl ola-
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caktır. Ben, bu ay içinde gerçekleştirdiği-
miz Afrika ziyaretimizin, Türkiye-Afrika 
ilişkilerine büyük faydalar sağlayacağına 
inanıyorum. Yine bu ay içinde, kardeş ülke 
Katar’ı da ziyaret ederek, Katar Emiri Şeyh 
Hamed Bin Halife El Sani ile, Katar Başba-
kanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Hamed Bin 
Casim Bin Cebr El Sani ile son derece ya-
rarlı görüşmelerimiz oldu. Yine Katar’da, 
Yunanistan Başbakanı Antonis Samaras 
ile de verimli bir görüşme gerçekleştirdik.

Sevgili vatandaşlarım...

Ocak ayı içinde, yeni bir yılın başlangı-
cında, Hükümetimiz içinde de sınırlı bir 
kabine değişikliği gerçekleştirerek, bir 
bayrak değişimini, bir tazelenmeyi hayata 
geçirdik. İçişleri, Milli Eğitim, Sağlık ve 
Kültür-Turizm Bakanlığı yapan arkadaşla-
rımız, görevlerini devrettiler ve yeni arka-
daşlarımız görevlerine başladılar. Görevi 
devreden her 4 bakanımız da son derece 
başarılıydı. Kendilerine bir kez de sizlerin 
huzurunda şükranlarımı ifade ediyorum; 
yeni bakanlarımıza üstün başarılar dili-
yorum. Bizim için hizmet, her zaman ma-
kamların önünde oldu. Makamların gelip 
geçici olduğuna, hizmet ve eserlerin kalıcı 
olduğuna, önemli olanın milletin kalbinde 
sarsılmaz bir yer edinmek olduğuna biz 
yürekten inandık. Bu bir bayrak yarışıdır... 
Biz, Hükümet olarak, nasıl ki görevi bizden 
öncekilerden devraldıysak, vakti zamanı 
geldiğinde, sizler takdir ettiğinizde, aynı 
şekilde görevlerimizi yeni gelenlere devre-
decek, ama sizin gönlünüzde yer edinmiş 
olmanın huzurunu da daima yüreğimizde 
taşıyacağız.

Aziz vatandaşlarım...

Ülkemizi ve kardeşliğimizi hedef alan 
bölücü teröre karşı Ocak ayında da mü-
cadelemiz en yoğun şekilde devam eder-
ken, terörü sonlandırmaya, teröristlerin 
silahlarını bıraktırmaya yönelik de kararlı 
adımların atılması için girişimlerimizi 
sürdürdük. Burada bir kez daha ifade et-
meliyim ki, şiddet, hiçbir şekilde mazur ve 
meşru gösterilemez. Şiddetin hiçbir baha-
nesi olamaz. Şiddet, kendisini ve talepleri-
ni haklı görenler için asla bir yöntem ola-
maz. Nitekim ülkemizde şiddet, bugüne 
kadar hiçbir şekilde hedefine ulaşamamış, 
hiçbir sonuç elde edememiştir.

Demokratik toplumlarda, meselelerin çö-
züm yeri dağlar değil, parlamentolardır ve 
çözümün aracı da silahlar değil, siyasettir. 
Meşru bir zeminde üretilen siyaset, er ya 
da geç bütün meselelere bir çözüm yolu, bir 
çıkış yolu bulacaktır. Ülkemizde maalesef, 
bir takım bahaneler arkasına sığınanlar 
şiddeti yol olarak benimsemiş, bazı siyasi 
partiler de şiddetin gölgesinde siyaset üret-
me gayretine girmişlerdir. Silahlar konu-
şurken, takdir edersiniz ki, çözüm üretmek 
zorlaşır. İşte biz, 10 yıl boyunca bir yandan 
bütün vatandaşlarımıza hizmet üretmenin 
mücadelesini verirken diğer yandan da bu 
şiddeti sonlandırmanın, silahları susturma-
nın kararlı mücadelesini verdik. Bir yandan 
kardeşliği pekiştirirken diğer yandan kar-
deşliğimize kasteden teröre karşı dik dur-
duk, birlik içinde terörün önünde set olduk.

Şu anda biz, terörün bir çözüm yolu olma-
dığını, Türkiye’nin meselelerini siyasetle, 
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konuşarak, istişare ederek çözeceğini vur-
guluyor, akan kanı dindirmek, yaraları te-
davi etmek için adımlar atıyoruz. Bu süreç, 
terörle mücadelenin askıya alınacağı, ya da 
terörle mücadeleden taviz verilecek bir sü-
reç asla değildir ve olmayacaktır. Toprakla-
rımıza kastedenler, askerimize, polisimize, 
diğer güvenlik güçlerimize alçakça saldı-
ranlar, bugüne kadar olduğu gibi bundan 
sonra da cevaplarını mutlaka alacaklardır.

Ancak, tahribat kangrene dönüşmeden, 
kardeşler arasına husumet girmeden, ni-
fak tohumları yeşermeden, bizim artık bu 
süreci sona erdirmemiz gerekiyor. Büyük 
bir memnuniyetle müşahede ediyoruz 
ki, aziz milletimiz, terörün bitmesi, kar-
deşliğin bu topraklara en güçlü şekilde 
egemen olması için bize çok güçlü şekilde 
destek vermeye devam ediyor. Terörden 
beslenenlere, terörden kazanç ve rant 
sağlayanlara rağmen, biz de sizlerden al-
dığımız güçle, terörle mücadele etmeyi, 
kardeşliği de yüceltmeyi sürdüreceğiz. Bi-
zim, bu süreçte ilkelerimiz bellidir. Meşru 
dairede kalmak, anayasal ve yasal dairede 
kalmak, milletimizin değerlerine hürmet 
göstermek, bu süreçte de bizim sarsılmaz 
şiarımız olacaktır.

Milletimiz bize güvendiği, bize inandığı 
sürece, inşallah, nifak ve fitne kaybedecek, 
kardeşlik mutlaka ama mutlaka galip gele-
cektir. Bu düşüncelerle sözlerime son ve-
rirken, hepinize sağlıklı, bereketli, huzurlu 
bir ay temenni ediyorum. Bir sonraki Ulusa 
Sesleniş programında yeniden buluşmak, 
yeniden hasret gidermek umuduyla sizleri 
selamlıyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
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Sağlık Bakanlığı’mızın kıymetli mensupla-
rı, değerli İl Sağlık Müdürlerimiz, değerli 
İl Halk Sağlığı Müdürlerimiz, Değerli İl 
Genel Sekreterlerimiz... Sizleri en kalbi 
duygularımla selamlıyor, İl Sağlık Yöneti-
cileri toplantısının ülkemiz ve milletimiz 
için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Buraya gelmeden önce, yaklaşık 95 milyon 
liralık yatırım bedeli olan 484 ambulansı-
mızı törenle hizmete sunduk. Bir kez daha 
bu ambulansların ülkemize, milletimize, 
sağlık camiamıza hayırlı olmasını temenni 
ediyorum. Bu vesileyle, Hükümete geldi-
ğimiz günden geçtiğimiz haftaya kadar 

Sağlık Il Yöneticileri 
Koordinasyon Toplantısı

İstanbul | 1 Şubat 2013 
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Sağlık Bakanlığı görevini yürüten, Sağlıkta 
Dönüşüm Reformumuzu başarıyla hayata 
geçiren Prof. Dr. Recep Akdağ kardeşimize 
de, hizmetleri için bir kez daha teşekkürle-
rimi iletiyorum. Yeni Sağlık Bakanımız Dr. 
Mehmet Müezzinoğlu’na da aynı şekilde 
yeni görevinde başarılar diliyorum.

Herkesin sağlıklı bir şekilde, müreffeh 
olarak yaşadığı Türkiye hedefimize doğru 
yürüyüşümüzü önümüzdeki dönemde de 
hep birlikte kararlı bir şekilde sürdürece-
ğiz. Hükümete geldiğimizde, öncelikleri-
mizi eğitim, sağlık, adalet ve güvenlik ola-
rak ilan etmiştik. Hamdolsun, bu alanda 
ülkemizde en köklü, en etkili reformları 
hayata geçirmek bize nasip oldu. Bu ba-
şarıda emeği olan tüm sağlık çalışanları-
mıza, doktorlarımıza, hemşirelerimize, 
teknisyenlerimize, yöneticisinden odacı-
sına kadar her bir kardeşimize en samimi 
şükranlarımı sunuyorum. 

Değerli dostlar…

Türkiye’de yatırımlar konusunda, reform-
lar konusunda belli bir noktaya ulaştık. 
Açıkçası, artık detaylarla ilgilenmemizi 
gerektiren, son derece zorlu bir sürece 
girdik. Son 10 yılda, hizmet standartlarını 
ve kalitesini oldukça yüksek bir düzeye 
çıkardık. İnanılması güç, yapılmasına, 
gerçekleşmesine inanılmayan nice hedefi, 
nice hayali hep birlikte gerçeğe dönüştür-
dük. Ancak, son derece haklı olarak vatan-
daşlarımızın bizlerden beklentileri de artı-
yor, vatandaşlarımızın hayalleri, arzuları, 
talepleri de daha ileri noktalara taşınıyor. 
Bugün açılışta da ifade ettim… Biz, yeter 

diyemeyiz, bitti, tamam diyemeyiz… 10 
yıl önce, çok çok geriden başladığımız bir 
süreçte, bugün artık liderler ligine de yük-
selmiş olsak, daha kat edeceğimiz uzun 
bir mesafe, gerçeğe dönüştüreceğimiz çok 
sayıda hayal var, hedef var.

Bir kere, tüm yöneticilerimizin şunu her 
daim akıllarında tutmalarını ben özellikle 
rica ediyorum… Biz, tüm çalışmalarını in-
san odaklı, insan esaslı yürüten bir hükü-
metiz. Bizim için insanın bizatihi kendisi, 
varlığıyla, canıyla, sağlığıyla, haklarıyla, 
özgürlükleriyle, her şeyiyle kutsaldır. 
Bugüne kadar hep yaradılanı severiz ya-
radandan ötürü felsefesiyle hareket ettik, 
bundan sonra da bu ilkeden zerre kadar 
taviz vermeden yolumuza devam edece-
ğiz. Bugüne kadar hep “önce insan” dedik, 
bu şekilde hareket ettik, bundan sonra da 
aynı şekilde davranacağız. Biz insanımıza, 
vatandaşımıza samimi olarak değer ver-
dik, baş tacı yaptık, onlar da bizi o derece 
destekledi, güçlendirdi.

Bakınız… Vatandaşın, günlük hayatında, 
devletle doğrudan iletişim kurduğu, yüz 
yüze geldiği temas noktaları var… Okullar, 
hastaneler, adliye sarayları, karakollar, nü-
fus müdürlükleri, valilik ya da kaymakam-
lıklar bunlardan bazıları. Bir kere bizim 
hedefimiz şu olacak: Vatandaş, bu binalara 
asık suratla giriyorsa, gülümseyerek çıka-
cak. Karamsar giriyorsa, iyimser çıkacak. 
Umutsuz giriyorsa, umutla çıkacak. Dev-
letin tüm bu hizmet noktalarında, temas 
noktalarında biz anlayışı köklü şekilde 
değiştirdik, ama bunu daha da ileri seviye-
lere taşıyacağız.
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10 yıl öncesini hatırlayın… Okul denildi-
ğinde, 60, 70 kişilik sınıflar, sağlıksız bi-
nalar, formatlanmayı bekleyen öğrenciler 
akla geliyordu.10 yılda, eğitime bütçeden 
en büyük payı ayırarak, hem eğitim sis-
teminin, hem okulların çehresini değiş-
tirdik. Aynı şekilde karakollar… Ne yazık 
ki bir dönem, karakol denildiğinde, polis 
denildiğinde, işkence akla geldi, kötü mua-
mele akla geldi. Demokratikleşme yolunda 
attığımız adımlarla, bu imajı da tersine 
çevirdik. Mahkemeler aynı şekilde son 
derece olumsuz bir imaja sahipti… 10 yıl-
da, adalet sisteminde gerçekleştirdiğimiz 
köklü reformlarla, attığımız adımlarla, bu 
imajı da tersine çevirdik.

Yine hastaneler, insanların hasta olmaya 
korktukları, hasta olsalar bile gitmeye çe-
kindikleri, ne yazık ki insanların, sağlam 
girip hasta çıktıkları devlet kurumlarıydı. 
Sağlıkta da büyük bir dönüşümü başarıyla 
gerçekleştirdik, vatandaşımızın memnu-
niyet algısında ilk sıraya çok şükür hasta-
neleri yükselttik. Bu süreci aynı şekilde, 
aynı kararlılıkla sürdüreceğiz, sürdürmek 
zorundayız. Eksikleri, noksanları tek tek 
tespit ederek, bunların üzerine giderek, in-
şallah mükemmele doğru yolculuğumuzu 
devam ettireceğiz. Vatandaşın en iyiye la-
yık olduğunu söylüyorsak, şunu da kabul 
etmeliyiz ki vatandaş her zaman haklıdır.

Ben, benim bakan arkadaşlarım nasıl ki va-
tandaşa tepeden bakma hakkına sahip de-
ğilsek, bizim hiçbir bürokratımızın, hiçbir 
yöneticimizin, hiçbir kamu çalışanımızın 
da vatandaşa tepeden bakma, azarlama, 
böbürlenme ve kibirlenme hakkı asla yok-

tur. Beni, bakanlarımızı, vekillerimizi nasıl 
ki millet bu makamlara taşıdıysa, biliniz 
ki sizler de aynı şekilde milletin makam-
larında oturuyorsunuz. Hepimiz, milletin 
emanetini taşıyoruz. Millete hizmet etmek 
bizim için bir mihnet değil, vazifedir. Va-
tandaşın o andaki psikolojisi, ruh hali fark-
lı olabilir. Kızgın olabilir, öfkeli olabilir, ça-
resizliğin verdiği duyguyla sinirli olabilir. 
Bize düşen, onu yatıştırmak, teskin etmek, 
ona umut vermektir.

Elbette, kamu çalışanlarının, özellikle de 
sağlık çalışanlarının, mağdur edilmesine, 
ezilmesine, şiddete maruz kalmalarına asla 
göz yumamayız. Ancak, kamu ile, kamu ça-
lışanları ile vatandaş arasına da duvarlar 
öremeyiz, setler çekemeyiz. İdareciler ola-
rak, bu hassas dengeyi gözetmenizi sizler-
den önemle rica ediyorum. Bizim sağlıkta 
elde ettiğimiz başarı, alt yapıya yaptığımız 
yatırımlardan daha ziyade, vatandaşımıza 
verdiğimiz değerle ilgilidir. Yani hastane 
inşa etmeniz, onun içine yataklar, cihazlar, 
personel koymanız yetmiyor. Güleryüzün 
olmadığı, insanın kendisini insan gibi his-
setmediği her mekan, saray da olsa, mutlu-
luk kaynağı olamaz, memnuniyet kaynağı 
olamaz. Biz, okulda da, karakolda da, adli-
ye sarayında da, hastanede de, insanımıza 
gereken değeri verdiğimiz için, onu mutlu, 
memnun hissettirdiğimiz için başarılıyız. 
Bu memnuniyeti, daha fazla çalışarak, in-
şallah çok daha yukarılara çekeceğiz.

Değerli kardeşlerim...

Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde 
hayata geçirdiğimiz reformlar gerçekten 
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çok önemli, dünyanın gelişmiş ülkelerince 
dahi örnek alınacak düzeyde çalışmalar. 
Şimdi hedefimiz, bu başarıları sürdürü-
lebilir kılmak ve daha ileriye taşımak. 
Bunun için Sağlık Bakanlığı’mızda köklü 
bir kurumsal değişim başlattık. Sağlık sis-
teminin yönetim şeklinde ciddi bir değişim 
gerçekleştiriyoruz. Sağlık hizmetlerinin 
sunumunda uzmanlaşmayı esas alan bu 
yeniden yapılanma sürecinin başarıyla yü-
rütülmesinden memnuniyet duyuyorum. 
Sağlık Bakanlığı’mızın bu yeni yönetim mo-
deliyle, vatandaşlarımızın hayat kalitesini 
yükseltme konusunda çok daha iyi çalışma-
lar ortaya koyacağından şüphe etmiyorum. 
Bu değişimi doğrudan vatandaşlarımıza 
yansıtmak, illerimizdeki siz kıymetli yöne-
ticilerimizin sorumluluğundadır.

Hükümetin ve Sağlık Bakanlığı’mız merkez 
teşkilatının daima arkanızda olduğunu, 
size her türlü desteği vereceğini bilmenizi 
istiyorum. Bakanlığın taşradaki temsilcisi 
olan il müdürlerimiz, kamu hastanelerinin 
yöneticisi olan il genel sekreterlerimiz, va-
tandaşımızın sağlığını korumakla görevli il 
halk sağlığı müdürlerimiz olan sizlere güve-
nim tamdır. Sağlık hizmetlerinin sunumun-
da kurduğumuz yeni sistemin başarısında 
bu üçlü yapının yöneticileri olan sizlerin 
becerisi, dirayeti, çalışması hayati öneme 
sahiptir. Hem vatandaşımızın sağlık hiz-
metlerinden memnuniyetini temin etmek, 
hem de sağlık çalışanlarımızın motivasyo-
nunu sağlamak zorundayız. Bu hassas den-
geyi kuramayan, hizmet sunduğu vatandaşı 
ile hizmeti sunan çalışanlarının ahengini 
sağlayamayan yöneticinin başarılı olması 
mümkün değildir.

Bizim yeni sağlık sisteminden, dolayısıyla 
sizlerden beklentimiz, özel sağlık kurum-
larıyla rekabet edebilecek kalitede bir 
hizmet ortaya koymanız olacaktır. Sağlık 
hizmetlerinin planlanması ve sunulması 
konusunda, Hastane Birlikleri vasıtasıyla 
illerimizdeki yöneticilerimiz çok büyük 
bir insiyatife sahip oldular. Akademik 
ünvanla yöneticiliği birbirinden ayırmak 
suretiyle, uzmanlaşmayı ve profesyonelli-
ği esas alan bir sistem kurduk. Yapılan iş 
özelleştirme değildir, kamunun sağlık hiz-
metlerinin özelleştirilmesi asla söz konusu 
değildir, olamaz. Yeni yöneticilerimize 
CEO yakıştırması yapıyorlar… Hayır, yeni 
yöneticilerimiz CEO değil, sağlık kuruluş-
larımızın profesyonel yöneticileridir. Biz, 
kamu imkânlarıyla özel sektör kalitesinde 
hizmet üretilmesini sağlayacak bir sistem 
kurmanın çabası içindeyiz. İnşallah, bunu 
başarma yönünde çok önemli adımlar 
attık, bunu daha da ileriye taşıyacağız. Bu-
güne kadar gerçekten iftihar verici başarı-
lara imza atan bu teşkilatın, önümüzdeki 
dönemde çok daha büyük başarılar elde 
edeceğine ben yürekten inanıyorum.

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, 
her birinize illerimizde üstün başarılar 
diliyorum. Koordinasyon içinde, uyum 
içinde, en önemlisi de dayanışma içinde, 
sağlık hizmetlerinde çıtayı daha da yukarı 
çekecek, hedeflerimize de inşallah ulaşa-
cağız. Toplantınızın başarılı geçmesini, 
hayırlara vesile olmasını diliyor, hepinizi 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Çok değerli Kayserililer, değerli kardeşle-
rim, hanımefendiler, beyefendiler…

Sizleri hasretle, muhabbetle selamlıyorum. 
Bugün Erciyes’te açılışını yaptığımız kayak 
tesislerinin, onlarla birlikte Kayseri’ye 
kazandırdığımız toplamda 41 kalem ve 
123 milyon liralık yatırımın, Kayseri’ye, 
Türkiye’ye hayırlı olmasını diliyorum. Bu 
yatırımları Kayseri’ye kazandıran Büyük-
şehir Belediye Başkanlığımızı, Sayın Baş-
kan ve ekibini tebrik ediyor, kendilerine 
teşekkürlerimi sunuyorum. 

Bir sanayi ve ticaret şehri olan Kayseri, 
inanıyorum ki bu yatırımlarla birlikte kış 
sporlarında da tüm dünyada bir cazibe 
merkezi olma konumuna yükselecektir. 
Kayseri, hem Türkiye’de, hem dünyada, 
bir ticaret ve sanayi şehri olmasıyla öne 
çıkıyor. Ancak Kayseri, gerek Selçuklu 
Devleti’nden, gerek Osmanlı Devleti’nden 
miras aldığı eşsiz mimari eserlerle, muha-
faza ettiği Selçuklu ve Osmanlı iklimiyle, 
bir tarih ve kültür şehri olarak anılmayı da 
ziyadesiyle hak ediyor.

Kayseri ile bilimi de elbette birbirinden 
ayırmak mümkün değil… 10 yıl içinde, 
Kayseri’ye 3 yeni üniversite kazandırmak 
suretiyle, üniversite sayısını 4’e çıkardık 
ve Kayseri’yi bilimde de öncü bir konu-
ma yükselttik. Önceki haftalarda, Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığımızın bir toplu 
açılış töreninde, bize ve bizim tarihimize 
bir tek Mimar Sinan’ın yetmeyeceğini, 
Türkiye’nin yeni Mimar Sinanlar yetiştir-
mesi gerektiğini ifade etmiştim.

Türkiye’ye ve tarihimize Mimar Sinan gibi çok 
büyük bir ustayı kazandırmış Kayseri’den, 
her alanda büyük sanatçı ve bilim insanları 
yetiştirmesini beklediğimiz kadar, yeni Mi-
mar Sinan’lar beklediğimizi de burada huzur-
larınızda belirtmek istiyorum. Sanayi, ticaret, 
bilim ve turizm iç içe geçtiğinde, uyum ve 
koordinasyon içinde hareket edildiğinde çok 
güzel neticeler alındığını dünyanın birçok 
şehrinden biliyoruz. Kayseri’nin, her alanda 
olduğu gibi, işbirliği ve uyum noktasında da 
Türkiye’ye örnek teşkil edeceğine, alacağı 
güzel neticelerle Türkiye’de öncü olacağına 
yürekten inanıyorum.

Sivil Toplum Kuruluşları ile 
Toplantı

Kayseri | 10 Şubat 2013 
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Bakınız değerli arkadaşlarım… Türkiye’de 
idareyi, bir koalisyon gibi görmek, bir 
koalisyon gibi algılamak ve böyle konum-
landırmak maalesef ülke olarak da, millet 
olarak da bizlere ağır faturalar yükledi. Na-
sıl ki koalisyon hükümetleri, uyumsuzluk 
ve koordinasyonsuzluk içinde Türkiye’ye 
bedel ödettiyse, on yıllardır devam eden, 
adeta gelenek haline gelen, koalisyon tarzı 
idare anlayışı da Türkiye’ye ve millete ağır 
yükler yükledi. Kurumların kendilerini 
devlet içinde devlet olarak gördükleri, 
kendilerine bir iktidar alanı oluşturup, o 
alan içinde kaldıkları dönemleri yaşadık. 
Kurumların, diğer kurumlarla işbirliğin-
den kaçındıkları, uyumlu çalışmaktan 
kaçındıkları dönemleri yaşadık.

Üniversiteyle sanayi uyum içinde çalışa-
madı. İşadamlarıyla kurumlar uyum için-
de çalışamadı. Eğitim sistemiyle, şehirle-
rimizin potansiyelleri arasında, ihtiyaçları 
arasında paralellik kurulamadı. O kadar 
ki; en altta, şehrin caddesinde alt yapı ça-
lışması yapacak iki devlet kurumu dahi 
ortak proje üretemiyor, en üstte politika 
belirleyen, Türkiye’ye istikamet çizmesi 
beklenen kurumlar birbiriyle uyumlu 
olamıyordu. Ekonomi dış politikadan, dış 
politika iç siyasetten, iç siyaset sosyal ya-
şamdan kopuk, uzak, ilgisiz bir manzara 
arz ediyordu. Türkiye, on yıllar boyunca, 
hem vaktini, hem kaynaklarını bu uyum-
suzluk nedeniyle heba etti.

İşte 10 yıl boyunca, bu uyumsuzluğu ve 
koordinasyonsuzluğu ortadan kaldırmak 
için gerçekten çetin bir mücadele verdik. 
En üstte, ekonomi, dış politika, iç politika, 

sosyal yaşam arasında tam bir uyum ve 
koordinasyon tesis ederken, bu işbirliğinin 
en alta kadar yansıması için yoğun gay-
ret gösterdik. Devlet kurumları arasında 
uyum ve koordinasyonu tesis etmenin 
mücadelesini verirken, eş zamanlı olarak, 
devlet ile vatandaş arasındaki uyumu, iş-
birliğini, özellikle de güveni artırmak için 
çaba sarf ettik.

Bakın, Kayseri hem bizim önümüzde, 
hem de tüm dünyanın önünde bu mana-
da çok anlamlı bir örnektir. Anadolu’nun 
birçok şehri gibi, Kayseri de, kendi ya-
ğıyla kavrulmayı, kendi imkânlarıyla 
büyümeyi, kendi kendine ayakta durmayı 
bir model olarak benimsedi ve ortaya 
çok güzel eserler çıkardı. Ülkenin belli 
bölgelerinde sermaye ve işadamları dev-
letle tam bir “uyum” içinde çalışırken, 
Anadolu sanayisi, Anadolu tüccarları, 
girişimcileri, ihracatçıları devletle, devlet 
kurumlarıyla, siyasetle böyle bir uyumu 
tesis edemedi. Krediler hep belli çevrelere 
giderken müfettişler buralara geldi. İmti-
yazlar hep belli çevrelere giderken, fatura 
buralara yüklendi. Kapılar belli çevreler 
için ardına kadar açılırken o kapılar 
Anadolu şehirlerinin yüzüne kapatıldı. 
Belli çevreler devlet karşısında, siyaset 
karşısında öz evlat muamelesi görürken 
Anadolu’nun fedakâr, cefakâr işadamları 
üvey evlat muamelesine tabi tutuldu. 
Bütün bu olumsuzluklara, bütün bu şevk 
kırıcı, motivasyon kırıcı uygulamalara 
rağmen, başta Kayseri olmak üzere Ana-
dolu ve Trakya şehirleri direndi, sabretti, 
kabuğunu kırdı ve dünya ile bütünleşme-
yi başardı.
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Bakın benim her zaman tekrarladığım, 
partimizin de, hükümetimizin de, idare 
anlayışımızın da rehberi olarak gördü-
ğüm bir ilke var… Şeyh Edebali, yüzyıllar 
öncesinde, Osmanlı Devleti’nin daha 
tohumları atılırken bu ilkeyi ortaya ko-
yuyor: “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın…” 
Vatandaşından korkan değil, vatanda-
şıyla var olan bir devlet... Vatandaşının 
önüne setler çeken, engeller koyan değil, 
vatandaşının önünü açan, ihtiyaçlarını 
gideren, vatandaşına yol açan, yollar inşa 
eden bir devlet... Kendisini, kendi vatan-
daşına karşı korumaya alan, kendi vatan-
daşına karşı kabuğuna çekilen bir devlet 
değil, vatandaşı için ve vatandaşıyla yü-
rüyen bir devlet... Sanal tehditler üreten, 
bu sanal tehditler üzerinden politikalar 
belirleyen, kapısını insana kapatan, ken-
disiyle insanı arasına hendekler kazan 
değil, vatandaşıyla, insanıyla kucaklaşan, 
aynı yöne bakan, aynı istikamete doğru 
yürüyen bir devlet...

Biz, Selçukludan, Osmanlı’dan, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesinden 
aldığımız ilhamla, devlet ve vatandaş ara-
sında böyle bir ilişkiyi, böyle bir uyum, ko-
ordinasyon ve işbirliğini tesis etmek için 
mücadele veriyoruz. Ne Kayseri’de, ne de 
diğer 80 vilayette, hiçbir devlet kurumu-
nun, hiçbir devlet adamının, vatandaşla 
arasına set çektiğini, mesafe koyduğunu 
görmek istemiyoruz. Tam tersine, her dü-
zeyde bir işbirliğini, her düzeyde uyumu, 
koordinasyonu, ortak çalışmayı arzu edi-
yor; şehirlerimizi de ancak bunun büyüte-
bileceğine inanıyoruz.

Valiler, belediye başkanları, kaymakamlar, 
rektörler, sivil toplum örgütleri, dernekler, 
vakıflar, güvenlik birimleri… Hem kendi 
aralarında, hem de vatandaşla ne kadar 
içiçe olur, ne kadar ortak hareket eder 
ve uyumlu çalışırsa, sonuç da o kadar 
verimli, o kadar bereketli olacaktır. Hiç-
bir kurumun, hiçbir devlet görevlisinin, 
kendi makamını, kendi iktidar alanını, 
vatandaşın çıkarlarının üzerinde ya da 
önünde görmesini asla kabullenemeyiz, 
böyle bir anlayışa asla müsamaha göstere-
meyiz. Türkiye’ye her alanda örnek olmuş 
Kayseri’nin, uyum, işbirliği ve koordi-
nasyon noktasında da aynı şekilde örnek 
teşkil ettiğini görüyor ve bununla iftihar 
ediyoruz. Kayseri’de, özellikle de sanayi, ti-
caret, turizm, üniversite arasındaki işbirli-
ğinin çok daha ileri noktalara taşınmasını 
gönülden arzu ediyoruz. Sizin burada sağ-
ladığınız başarı, sizi takip eden, sizi örnek 
alanlar tarafından da taklit edilecek, dalga 
dalga Türkiye’ye yayılacaktır.

Çok değerli kardeşlerim…

Bu noktada, hafta içinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nden geçen, terörün finans-
manının önlenmesine yönelik yasaya da 
kısaca değinmek istiyorum. İnşallah, Salı 
günü partimizin grup toplantısında bu 
konuya ayrıntısıyla değinecek, soru işa-
retlerini gidereceğiz. Ancak, özellikle sivil 
toplum örgütlerimizin, işadamlarımızın 
tedirginliklerini, şüphelerini gidermek 
amacıyla burada özetle birkaç hususu 
ifade etmek durumundayım. Terörün 
finansmanının önlenmesine dair yasa, 
Türkiye’nin 2001 yılında imzaladığı Bir-
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leşmiş Milletler Kararı’yla oluşan yüküm-
lülüğün yerine getirilmesidir. Türkiye’nin, 
bu yükümlülükten doğan yasal düzenle-
meyi daha fazla geciktirme imkânı yoktu. 
Türkiye içinde, terörün finansmanının 
önlenmesine yönelik tedbirlerde hiçbir 
değişiklik yapılmıyor.

Geçmişte olduğu gibi bundan sonra da 
Türkiye içindeki meseleler yargı yoluyla 
takip edilecek. Bu yeni yasa, sadece, Bir-
leşmiş Milletler kararları ve yabancı ülke 
talepleri olduğunda işleyecek. Yasanın işle-
tilmesi de, belli bir süreç dâhilinde, hassas 
bir inceleme sonucunda karar verilmesi 
suretiyle olacak. Bu yeni yasaya dayana-
rak, Bakanlar Kurulu bir karar alsa dahi, 
hem idari yargı yolu, hem tazminat yolu 
tamamen açık olacak. Yani, sivil toplum 
örgütlerimizi, yardım kuruluşlarımızı, 
işadamlarımızı, firmalarımızı tehdit ede-
cek, tedirgin edecek, şüpheye sevk edecek 
hiçbir risk söz konusu değil. Hukuk, insan 
hakları, demokrasi ve güvenlik noktasında 
çok büyük bir hassasiyet içindeyiz ve bunu 
güçlendirerek muhafaza edeceğiz. Tersine, 
çıkarılan bu yasa, hakkaniyetli şekilde, 
hassas şekilde terörle mücadelemize ulus-
lararası destek sağlayacak. Sivil toplum 
örgütü ve işadamlarımızın söylentilere 
aldırış etmemelerini, dedikodulara kulak 
asmamalarını özellikle rica ediyorum.

Sevgili Kayserililer, değerli kardeşlerim…

Terörle mücadele konusunda kararlılığı-
mız tam anlamıyla devam ediyor. Gerek 
Doğu ve Güneydoğu’nun karlı zirvelerin-
de, gerek şehirlerimizde, istihbarat, önle-

me ve mücadele noktasında tüm güvenlik 
birimlerimiz gerçekten fedakârca, gerçek-
ten kahramanca bir çaba içindeler. Burada 
öncelikle şunu ifade etmek istiyorum: 
Biraz önce de değindiğim gibi, devlet ku-
rumları arasında tesis ettiğimiz uyum ve 
koordinasyon, terörle mücadelede elimizi 
çok güçlendirdi. Şu anda, terörle mücadele 
eden tüm kurumlarımız, tüm birimleri-
miz, askeriyle, polisiyle, köy korucularıy-
la, istihbaratıyla, tam bir işbirliği içinde 
çalışıyor ve başarılı neticeler alıyorlar. 
Türkiye, uzun yıllardır devam eden terörle 
mücadelesinde, ilk kez bu kadar başarılı 
bir uyum ve koordinasyona şahit oluyor. 
Bu mücadelenin de bir neticesi olarak, 
terör örgütünün artık silahı bırakması, ey-
lemlerine son vermesi için yeni bir süreci 
başlattık. Millî Birlik ve Kardeşlik Projemi-
zin devamı niteliğindeki bu yeni süreç, bir 
yandan başarıyla ilerliyor, bir yandan da 
toplumda umutları daha fazla çoğaltıyor.

Kayseri, terörle mücadelede verdiği şehit-
leriyle, sergilediği kahramanlıkla her za-
man ön saflarda oldu. Geçen yıl Kayseri’de, 
Pınarbaşı’nda gerçekleşen hain saldırı, 
Kayseri’nin bu noktada cesaretini de, 
kararlılığını da, hassasiyetini de artırdı. 
Bakın burada bir noktanın altını çizmek 
durumundayım… Üzerinde çalıştığımız 
konu son derece hassas bir konu. Gençle-
rin kanı akmasın, ocaklara ateş düşmesin, 
yürekler dağlanmasın diyerek, son derece 
samimi ve kararlı bir yol izliyoruz.

Böyle bir süreçte, siyasi faydayı öne çı-
karmak, tabana mesaj verme kaygısıyla 
hareket etmek, yaşanan tüm acıları hafife 
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almak olur, sorumsuzluk olur. Üç beş oy 
alabilmek için terörü teşvik etmek, kana 
ve gözyaşına göz yummak, süreci tahrik 
etmek, sorumlu bir davranış olmadığı gibi, 
insani, vicdani bir davranış da olamaz. 
Sadece terörün uzantısı siyasi parti değil, 
milli hassasiyetler üzerinden istismar si-
yaseti yapan siyasi parti de, gençleri düşü-
nerek, o gençlerin annelerini düşünerek, 
daha sorumlu davranmak zorundadır.

Türkiye, kan üzerinden siyaset yapılan bir 
ülke olamaz, olmamalıdır. Kan üzerinden 
siyaseti alışkanlık haline getirmiş partiler, 
bir an önce gençlerin üzerinden, gençlerin 
hayatları üzerinden ellerini çekmelidir. 
Biz, samimiyetimizle, kararlılığımızla, te-
rörle mücadele noktasında milletimizden, 
özellikle de Kayseri’den her zaman büyük 
destek gördük. Şunu herkes bilsin ki, bu 
yeni süreçte de, milletimizin, Kayseri’nin, 
şehitlerimizin önünde mahcup olacak 
hiçbir girişimin içinde değiliz ve olmamız 
da asla söz konusu değildir. Gençleri ya-
şatmaktan, anne ve babaların gözyaşlarını 
dindirmekten başka hiçbir gayemiz yok. 
Bunu da, meşru bir zeminde, milletimizin 
değerleriyle örtüşen bir zeminde yapma-
nın hassasiyeti içindeyiz.

İnşallah, bu sorunu çözdüğümüzde, Tür-
kiye bambaşka bir ülke, çok farklı bir ülke 
olacak. Ekonomimizle, dış politikamızla, 
huzur ve güvenliğimizle, hiç kimsenin 
tutamayacağı, parlayan bir yıldız olacağız. 
Üreterek, ihraç ederek, istihdam ederek, 
büyüyerek geleceğe yürüyeceğiz. Bu yola, 
başta Kayseri olmak üzere, 81 vilayetimi-
zin hayır dualarıyla çıktık ve sizlerin hayır 

dualarıyla ilerliyoruz. Niyetimiz hayr, in-
şallah akıbet de, netice de hayr olacak. Siz 
inandığınız, siz güvendiğiniz, siz destek 
verdiğiniz ve hayır dualarınızı eksik etme-
diğiniz müddetçe, bu mesele de inşallah 
suhuletle çözüme ulaşacaktır.

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken 
Kayseri’de böyle bir buluşmanın gerçek-
leşmesinden büyük memnuniyet duydu-
ğumu ifade etmek istiyorum. Açılışını yap-
tığımız eserlerin tekrar Kayseri’ye hayırlı 
olmasını diliyorum. Tekrar kavuşmak, tek-
rar muhabbet etmek arzusuyla hepinizi 
Allah’a emanet ediyor, saygı ve sevgilerimi 
sunuyorum.
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Sevgili Mardinliler, çok değerli kardeşle-
rim… değerli hanımefendiler, beyefendiler…

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor; böyle 
anlamlı bir buluşma vesilesiyle bir araya 
geldiğimiz için büyük memnuniyet duydu-
ğumu ifade etmek istiyorum. Bu anlamlı 
buluşmaya katılan her bir kardeşime kalp-
ten teşekkür ediyorum.

Bugün Mardin’de yoğun bir program gerçek-
leştirdik ve Mardin için son derece önemli 
hizmetlerin, yatırımların açılışını yaptık. 
Konuşmamın hemen başında, bu hizmet ve 
yatırımların sizlere hayırlı olmasını diliyor, 
emeği geçenlere tekrar teşekkür ediyorum. 
Yarın da inşallah, Midyat ve Kızıltepe’de 
açılış ve temaslarımız devam edecek. Bu 
açılışların ve temasların da aynı şekilde Mar-
din için, Mardinli kardeşlerim için hayırlara 
vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum.

Değerli kardeşlerim…

Mardin tarihiyle, tarihî dokusuyla, kültü-
rel çeşitliliğiyle asırlar boyunca medeni-

yetin, bilimin, kardeşliğin, dayanışmanın, 
hoşgörünün şehri oldu. Mardin, kültürel 
zenginliği ile sadece bizim değil, sadece 
Türkiye’nin değil, dünyanın gözbebeği bir 
şehirdir. Mardin, tarihî medreseleriyle, 
Zinciriye, Kasımiye ile kardeşliğin şehri-
dir. Mardin, camilerle yan yana, Deyr Ul 
Zafaran ile Kırklar Kilisesi ile hoşgörünün 
şehridir. Mardin, Ulu Cami, Şehidiye, 
Latifiye ile dayanışmanın şehridir. Biz 
Mardin’i, Türkiye’de kardeşliğin, daya-
nışmanın örnek şehri olarak görüyor, her 
yerde de böyle gösteriyoruz.

Bakınız, biz, 3 Kasım 2002 seçimlerinin 
hemen ardından, AK Parti iktidarıyla 
Türkiye’de yeni bir dönem başlattık. Bir 
yandan Türkiye’nin hızla kalkınması, eko-
nomik olarak bölgesinin ve dünyanın en 
önde gelen ülkelerinden biri olması için 
çaba sarfettik, diğer yandan demokratik-
leşme, insan hakları, adalet ve özgürlük 
alanında örnek bir ülke olması yolunda 
kararlıkla adımlar attık. Kardeşliğimizi 
pekiştirecek, dayanışmamızı güçlendire-
cek çok önemli reformlar gerçekleştirdik. 

Sivil Toplum Örgütleri ve Kanaat 
Önderleriyle Akşam Yemeği 

Mardin | 16 Şubat 2013 
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Kimlik siyaseti yapmadık, bölge siyaseti 
yapmadık, ama herkesin, her kesimin 
kendi kimliğini özgürce ifade edebildiği 
bir Türkiye’yi, bir atmosferi tesis ettik, 
ediyoruz.

Türk, Kürt, Alevi, Sünni, Ezidi, Süryani, 
Keldani, Protestan, Ortodoks, Katolik… 
Her kim varsa, her kim bu ülkenin vatan-
daşıysa, ayrım yapmaksızın hepsini birinci 
sınıf vatandaş olarak gördük. Asimilasyon 
politikalarına, red ve inkâr politikaları-
na tamamen son verdik. Sorunları gör-
mezden gelmek, sorunları halının altına 
süpürmek yerine, onlarla yüzleşmeyi, o 
sorunlara çözümler üretmeyi tercih ettik. 
Yıllarca ihmal edilen bu bölgeyi adeta 
yeniden canlandırmak, yılların ihmalini 
telafi etmek için var gücümüzle çalıştık. 
Cesur ve kararlı adımlar attık; yasakları 
kaldırdık, kısıtlamaları kaldırdık, baskı-
lara son verdik. Çözüm kapısını ardına 
kadar araladık, aralıyoruz. Biz sorunlar-
dan beslenen bir yaklaşım içinde olmadık, 
tam aksine, sorunların üzerine kararlılıkla 
giden, sorunlara çözüm arayan, sorunları 
çözen bir iktidar olduk.

Değerli kardeşlerim…

Bakınız, terör, otuz yıldan bu yana, bu 
ülkenin adeta enerjisini emiyor, ekono-
misini tüketiyor, ayağına pranga oluyor. 
Bizim, akıtılan kana, gencecik insanları-
mızın terör yüzünden hayata erken veda 
etmelerine, annelerin, babaların evlat acısı 
yaşamasına hiçbir zaman tahammülü-
müz olmadı, bugün de yok. Türkiye, terör 
yüzünden çok büyük acılar, çok büyük 

kayıplar yaşadı. Bizler, ihmal ve inkârın ya-
nında, terör yüzünden gelişmesi durmuş, 
kalkınma yarışında geri kalmış illerimizi 
yeniden ayağa kaldırmak için samimi bir 
mücadelenin içindeyiz.

Doğu ve Güneydoğu illerimize, çok büyük 
yatırımlar yaptık, teşvikler sunduk, sanayi 
bölgeleri kurduk, hastaneler, okullar, üni-
versiteler açtık. Mardin’de de bunu yaptık. 
Mardin, bizim yatırımlarımız neticesinde, 
eğitim, sağlık, toplu konut, ulaşım, turizm, 
tarım ve ekonomik gelişmişlik yönünden 
geçmişe oranla çok büyük mesafe kat etti. 
Aynı şekilde, bölgedeki ve bölgeye komşu 
diğer şehirler; Gaziantep, Şanlıurfa, Adıya-
man, Kahramanmaraş, Adana ve Mersin 
de bizim yatırımlarımız ve gayretlerimizle 
farkını ortaya koymaya, potansiyelini orta-
ya çıkarmaya başladı. Her biri kendi özel-
liklerine göre, kendi değerleriyle, kendi 
ölçeğinde üretiyor, ticaret yapıyor, ihracat 
yapıyor, her geçen gün üzerine koyarak 
büyüyorlar.

Terörün etkisini kendisinden uzak tutan, 
kardeşliğini yücelten her şehrimiz, böl-
gede farklı bir şehir olarak, parlayan bir 
yıldız olarak öne çıkıyor. Zira bu bölge 
esasen çok canlı, çok dinamik bir bölge… 
Bu bölgenin turizm potansiyeli, tarım po-
tansiyeli, endüstriyel üretim potansiyeli 
bugünkü seviyelerin çok çok üzerinde… 
Ne var ki terör yüzünden bu bölge, bu 
şehirler, bu bölge insanı hak ettiği refaha 
kavuşabilmiş değil. Özellikle doğuya gidil-
diğinde, kalkınmanın çok daha yavaşla-
dığını, oradaki şehirlerimizin yarışın çok 
daha gerisinde kaldığını görüyoruz. Bunu, 
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Doğu ve Güneydoğu’nun, buralarda yaşa-
yan kardeşlerimin artık çok daha cesur şe-
kilde, çok daha samimi şekilde müzakere 
etmelerini, istişare etmelerini ben özellikle 
rica ediyorum.

Şunu da tüm samimiyetimle vurgulamak 
istiyorum: Kamu yatırımları noktasında, 
Batıdaki illerimize ne oranda yatırım 
yapılıyorsa, bu illerimize de aynı oranda 
yapıyoruz. Hatta geçmiş yılları telafi etmek 
amacıyla, Doğu ve Güneydoğu illerine 
çok daha fazla yatırım gerçekleştiriyoruz. 
Özel sektör için çok önemli, çok değerli 
teşvik uygulamaları getiriyoruz. Eğitimde, 
sağlıkta, adalette, emniyette, ulaştırmada, 
enerjide… Aklınıza hangi alan gelirse o 
alanda illerimizi destekliyoruz. Ama si-
lahlar susmadığı için, öfke ve nefretin dili 
yerini kardeşliğin diline bırakmadığı için, 
ne yazık ki bu illerimiz kabuklarını kıramı-
yor, yoksulluğu üzerinden atıp ayaklarının 
üzerinde yükselemiyor. İşte bu sebeple, 
bizler, bedeli ne olursa olsun, terör mese-
lesini çözmeye, terörü bu ülkenin günde-
minden bütünüyle çıkarmaya kararlıyız.

Bugüne kadar, bu yönde çok büyük adım-
lar attık. Devletin milletiyle kucaklaşması, 
devletin milletiyle birlik ve bütünlük için-
de olması, vatandaşlarımızın bu ülkeye 
aidiyetlerinin güçlenmesi için yoğun gay-
retler gösterdik. Kardeşliğin diliyle, eşitli-
ğin, adaletin, özgürlüğün diliyle konuştuk 
ve ezberleri bozduk. Muhalefet partileri 
hâlâ bu dilden uzaklar… Onlar hâlâ eski 
alışkanlıklarını sürdürüyorlar, eşitliği ka-
bullenemiyor, kavmiyetçi, etnik milliyetçi 
yaklaşımı sürdürüyor, insanımızı öteki-

leştirmeye, insanımız arasında ayrımcılık 
yapmaya devam ediyorlar. Muhalefetin bu 
etnik milliyetçi, bu ötekileştirici, ayrıştırıcı 
söylemi, AK Parti iktidarının farkını, AK 
Parti iktidarının samimiyetini ve nasıl bir 
zihniyetle mücadele ettiğini göstermesi 
bakımından önemlidir.

Biz, ısrarla kardeşliğin dilini, barışın dilini, 
uzlaşmanın dilini kullanmaya, benimse-
meye devam edeceğiz. Biz ısrarla, kararlı-
lıkla silahların susması için çaba harcaya-
cak, kanın ve gözyaşının dinmesi için var 
gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. 10 yıl 
boyunca olduğu gibi, bundan sonra da, 
aynı kararlılıkla, aynı samimiyetle, terör 
sorununu çözmek, ardından da bölgenin 
diğer sorunlarını tek tek çözüme kavuş-
turmak için çalışmaya devam edeceğiz. 
Açıkçası biz, bu kardeşlik sürecini hiçbir 
zaman yalnız götürmek istemedik, bugün 
de yalnız götürmek istemiyoruz. Ülkemi-
zin tüm inanç kesimlerini, tüm sivil top-
lum örgütlerini, devletiyle, milletiyle 76 
milyonun tamamını biz bu sürecin içinde 
görmek istiyoruz.

Mesele, takdir edersiniz ki sadece Hükü-
metin meselesi değildir. Mesele, 76 milyo-
nun meselesidir; bizim olduğu kadar sizin 
meselenizdir. Bu meseleye omuz vererek, 
yüreğinizi ortaya koyarak, bu sefer artık 
bu terörü gündemimizden çıkarmayı 
başarabiliriz. Sizlerden bu süreçte destek 
istiyoruz, inisiyatif almanızı bekliyoruz 
ve hayır duası istiyoruz. İnanın, terör 
meselesi çözüme kavuştuğunda, kardeş-
lik ve dayanışma güç kazandığında, hem 
Mardin’in, hem de tüm bu bölgenin çeh-
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resi çok daha hızlı değişecektir. Bugün bir 
olan, terör meselesi bittiğinde inanın bin 
olacak, katlanarak büyüyecektir.

Biz, bugün burada yaptığımız istişare 
toplantılarını artık ziyaret ettiğimiz her ili-
mizde gerçekleştiriyoruz. Şanlıurfa, Gazi-
antep, Kayseri illerimizde bu toplantıları, 
buradaki gibi geniş katılımla gerçekleştir-
dik ve gerçekten istifade ettik. Ülkenin her 
tarafında, her ilinde, terörün sona ermesi 
ve kardeşliğin güç kazanması için ortak 
bir irade olduğunu görüyor, inanın daha 
da umutlanıyoruz. İnşallah, Mardin’in, bu 
noktada da öncülük edeceğini biliyoruz. 
Bir kez daha böyle anlamlı buluşmada bir 
araya geldiğimiz, hasret giderdiğimiz için 
duyduğum memnuniyeti ifade etmek isti-
yorum. Katıldığınız için hepinize teşekkür 
ediyor, sizleri, değerli görüşlerinizi dinle-
mekten heyecan duyduğumu da burada 
belirtmekte fayda görüyorum.
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Sevgili vatandaşlarım… Millete Hizmet Yo-
lunda programı vesilesiyle sizlerin huzuru-
na çıkmanın memnuniyeti içinde, hepinizi 
sevgiyle, saygıyla selamlıyor, hayırlı akşam-
lar diyorum. Bizleri, ekranlar aracılığıyla 
evlerinize misafir ettiğiniz; ama en önemli-
si, bizleri her daim gönüllerinizin en mute-
na yerine buyur ettiğiniz için, bir kez daha, 
hepinize en kalbi şükranlarımı sunuyorum.

Hükümet olarak, Şubat ayı içinde de ülke-
mize ve milletimize hizmet yolunda çok 
önemli faaliyetler gerçekleştirdik. Yurtiçin-
de, yurtdışında çok sayıda temaslar, çok 
sayıda açılışlar gerçekleştirirken, ülkemizin 
sorunlarına kalıcı çözümler üretmek; ülke-
mize ve milletimize daha aydınlık bir gele-
cek inşa etmek için yine yoğun gayret sarf 
ettik. Şubat ayı içinde de, ülkemizin farklı 
vilayetlerine gittik, orada yaşayan vatandaş-
larımızla buluştuk, toplu açılış merasimleri 
düzenledik. Ülkemizi daha da kalkındıra-
cak, ülkemizi daha da bayındır hale geti-
recek yüzlerce eseri, yüzlerce tesisi resmî 
olarak hizmete açtık. İlk olarak 1 Şubat’ta, 
İstanbul’da, Sağlık Bakanlığımız tarafından 
farklı illerimize kazandırılan 484 yeni am-
bulansın hizmete alınış törenini yaptık.

Şuraya özellikle dikkatlerinizi çekmek isti-
yorum… Türkiye’de, 2002 yılında, 112 kap-
samında çalışan ambulans sayısı sadece 
617 adetti. Şu anda biz, 112 kapsamında, 2 
bin 928 ambulansla sahada faal durumda-
yız. Normal ambulanslara ek olarak, 224 
tane palet takılabilen ambulansımız, 20 
tane, önünde kar bıçağı bulunan ambu-
lansımız var. Sahillerde, adalarda hizmet 
vermek üzere 4 tane deniz ambulansımız 
var. 2008 yılından itibaren 17 helikopter 
ambulansı; 2010’dan itibaren ise 4 ambu-
lans uçağı devreye aldık. Yani artık ihtiyaç 
sahibi hastaya ulaşma noktasında hiçbir 
engel tanımıyoruz. Kar yolları kapattıysa, 
paletli ambulanslarla yollardayız. Çamur 
yolu kapattıysa, 4 çarpı 4 ambulanslarla 
yollardayız. Yol yoksa helikopterlerimizle, 
uçaklarımızla, deniz araçlarımızla vatan-
daşımızın kapısındayız. Vatandaşımıza 
ulaşmak, ihtiyaç sahiplerinin elinden 
tutmak, hastalarımızı en acil şekilde has-
tanelere ulaştırma konusunda hiçbir engel 
tanımıyor, hiçbir bahaneye prim vermiyo-
ruz. Aziz milletimiz, 76 milyonuyla, her 
nerede olursa olsun, en iyi, en kaliteli, en 
hızlı sağlık hizmetini fazlasıyla hak ediyor 
ve biz de bunu vatandaşımıza ulaştırmak 

Millete Hizmet Yolunda

Ankara | 28 Şubat 2013 
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için canla başla çalışıyoruz. Şubat ayında 
hizmete aldığımız bu 484 ambulansın 
tekrar hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah 
ihtiyaç olmaz ama, ihtiyaç olduğunda, dev-
letin tüm imkanlarıyla seferber olacağını 
bilmenizi özellikle temenni ediyorum.

Sevgili vatandaşlarım...

Hizmet kervanımızın bu ay içindeki ikinci 
durağı Kayseri’ydi. Tek bir törenle, toplam 
yatırım bedeli 123 milyon lira olan tam 41 
tesisi ve hizmeti Kayserimize kazandırma-
nın mutluğunu ve coşkusunu yaşadık.

Bu törende, Kayseri’yle birlikte bütün İç 
Anadolu Bölgemizin simgesi olan Erciyes 
dağını turizm alanında çok ileri bir yere 
taşıyacak tesisleri hizmete açtık. Erciyes 
dağına yapılan bu güzel tesisler yanı 
sıra, Kayseri Büyükşehir Belediyemizin 
tamamladığı 12 ayrı yol yapım çalışma-
sının da açılışını yaptık. 16 ve 17 Şubat 
tarihlerinde Mardin Merkez ile Midyat ve 
Kızıltepe ilçelerinde toplu açılış törenleri 
gerçekleştirdik. Mardin Merkez’de, okul-
lardan, kültür merkezlerine, Aile Destek 
Merkezlerinden KÖYDES ve SODES Pro-
jelerine kadar, 29 farklı eser ve yatırımı 
resmî olarak hizmete aldık.

Aynı şekilde, Mardin’in Midyat ilçesinde 
ve Kızıltepe ilçesinde, son derece kalabalık, 
son derece coşkulu bir katılım eşliğinde, bü-
yük bir heyecanla açılış törenlerimizi ger-
çekleştirdik. 23 Şubat’ta, İstanbul’da, hem 
İstanbul, hem de Türkiye için hayati önemi 
haiz hizmetlerin açılış törenlerini gerçek-
leştirdik. Petrol arama faaliyetlerimizde 

çok önemli bir boşluğu dolduracak olan, 
son derece modern cihazlarla donatılmış 
Barbaros Hayrettin Paşa Sismik Arama Ge-
mimiz yaptığımız bir törenle hizmete girdi. 
Barbaros Hayrettin Paşa gemisi sayesinde, 
inşallah bundan sonra denizlerimizdeki 
petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerimizi 
kendi gemimiz ile yürüteceğiz. Barbaros 
Hayrettin Paşa gemimiz, ilk olarak Batı 
Karadeniz’de arama faaliyetleri yürütecek. 
Gemimiz, buradaki çalışmaların ardından, 
Gazimagosa Körfezi’ne gidecek ve orada 
arama faaliyetleri gerçekleştirecek. Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığı bünyesinde 
hizmet verecek bu gemiyle, derin deniz-
lerimizdeki potansiyelimizi artık daha iyi 
değerlendirebileceğimize inanıyorum. 130 
milyon dolarlık bir bedelle ülkemize kazan-
dırdığımız bu geminin, enerji konusundaki 
hedeflerimize ulaşmamıza çok önemli kat-
kı sağlayacağını ümit ediyorum.

Yine aynı gün, İstanbul Büyükşehir Beledi-
yemizin Deprem Odaklı Kentsel Dönüşüm 
Projeleri kapsamındaki Yıkım ve Toplu 
Anahtar Teslim törenine katıldık. Söz ko-
nusu törenle, İstanbul genelinde, 14 bin 
663 konutun ve 3 bin 65 işyerinin yıkımı-
nı gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızı çok 
daha sağlıklı, çok daha sağlam, güvenli ve 
modern konutlara kavuşturmak için, önce 
yıkmaya, yerine daha iyisini yapmaya de-
vam ediyoruz. İnşallah, hem İstanbul’da, 
hem tüm Türkiye’de, artık bu dönüşümü, 
bu değişimi sağlayacak, çocuklarımıza 
daha yaşanabilir şehirler emanet edeceğiz. 
Bunu da kimseyi mağdur etmeden, kim-
seyi zarara, ziyana uğratmadan gerçekleş-
tireceğiz ve gerçekleştiriyoruz. Çünkü biz 
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hayat karartma değil, tam aksine, hayat 
kurtarmanın mücadelesini veriyoruz. 
İnşallah, milletimizin sağduyusuyla, mil-
letimizin desteğiyle bu işin altında da alnı-
mızın akıyla çıkacağız.

Keza, İstanbul’da bir yandan yıkım tö-
renini gerçekleştirirken, bir yandan da, 
yine Deprem Odaklı Kentsel Dönüşü-
mü tamamlanan Zeytinburnu, Sümer 
Mahallesi’nde 1’inci Etap’ta 451 konutu 
hak sahiplerine teslim ettik. Aynı şekil-
de, Esenler, Turgut Reis Mahallesi’nde, 
İstanbul Büyük Şehir Belediyemizin dö-
nüşümünü tamamladığı 280 konutun da 
anahtarlarını verdik. İstanbul Büyük Şehir 
Belediyemizin Kentsel Dönüşüm çalış-
maları kapsamında, toplamda 731 aileyi, 
söz konusu törenle resmî olarak evlerine 
kavuşturduk. Bunlara ilaveten, yine aynı 
törenle, İstanbul Büyükşehir Belediyemiz 
tarafından sipariş edilen 1.700 otobüs-
ten 437’sini daha hizmete aldık. Ben bu 
vesileyle, hem bu deprem odaklı kentsel 
dönüşüm projesinin, hem de aynı törenle 
İstanbul ulaşımına kazandırdığımız yeni 
toplu taşıma otobüslerinin tekrar hayırlı 
olmasını diliyorum.

Sevgili vatandaşlarım...

Bu ay hem yurt içinde, hem de yurtdışında 
yabancı devlet adamlarıyla temaslarımızın 
oldukça yoğun geçtiği, dış politikada önem-
li mesafelerin alındığı bir dönem oldu. Özel-
likle bölge ülkelerinden gelen pek çok misa-
firi, pek çok lideri bu ay içinde ülkemizde 
ağırladık, bölgesel sorunlarımız hakkında 
görüş alışverişinde bulunduk. Bu çerçevede 

sırasıyla Kuveyt Başbakan Yardımcısı ve Dı-
şişleri Bakanı Şeyh Sabah Halid’i, Irak Kür-
distan Bölgesi Yönetimi Başbakanı Sayın 
Neçirvan Barzani’yi, Gürcistan Başbakanı 
Sayın İvanişvili’yi, Yunanistan Dışişleri 
Bakanı Sayın Avramopulos’u, Hamas lideri 
Sayın Halid Meşal’i, Arnavutluk Meclis Baş-
kanı Sayın Topalli’yi, Azerbaycan Savunma 
Bakanı Sayın Abiyev’i, Libya Başbakanı 
Sayın Zeydan’ı ve son olarak da Almanya 
Federal Şansölyesi Sayın Merkel’i ülkemiz-
de ağırladık. Her biriyle ülkemizin ticari, 
ekonomik ve ikili ilişkilerini ele aldık; bu 
yönde daha güçlü, daha sağlıklı adımlar 
atabilmek, ikili ilişkilerimizi çok daha ileri 
bir seviyeye taşıyabilmek için atılabilecek 
adımları görüştük.

Ayrıca başta Avrupa ülkeleri olmak üzere 
pek çok ülkeye yaptığımız ziyaretler çerçe-
vesinde, karşılıklı menfaatlerimiz doğrul-
tusunda çeşitli anlaşmalar imzaladık. 3-6 
Şubat tarihleri arasında, beraberimizde 
bakan arkadaşlarımız, milletvekillerimiz 
ve işadamlarımız olduğu halde, Çek Cum-
huriyeti, Macaristan ve Slovakya’da resmî 
temaslarda bulunduk. 24 Şubat’ta, Birleşik 
Arap Emirliği’ni oluşturan 7 emirlikten 
biri olan Eş-Şarika Emirliği’ne bir ziyaret 
gerçekleştirdik. İkinci Hükümet İletişim 
Forumu”na katılmak üzere gittiğimiz Eş-
Şarika Emirliği’nde, Türkiye ile Körfez 
Bölgesi ülkeleri arasındaki siyasi ve eko-
nomik işbirliğini artırmak yönünde görüş-
melerimiz de oldu. Bu çerçevede, Ajmân 
Emirliği’nde de temaslarda bulunduk.

Son 10 yıldır yaptığımız gibi, Şubat ayını 
da, millete hizmet yolunda, sizlere hiz-
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met yolculuğunda dolu dolu idrak ettik. 
Türkiye’yi büyütme, milletimizi yüceltme 
istikametinde Hamdolsun, yine önemli ka-
zanımlar elde ettik. Bu kazanımlardan bir 
tanesini bugün sizlerle özellikle paylaşmak 
istiyorum… Sizlerin de çok iyi hatırlayaca-
ğı gibi, 2001 ekonomik krizinin ardından 
Türkiye, Uluslararası Para Fonu’yla kap-
samlı bir borçlanma sürecini başlatmıştı. 
Türkiye’ye gelen IMF heyetleri gündemi 
haftalarca işgal ediyor; yapılan incelemeler, 
müzakereler, alınan kararlar ekonomide 
sert dalgalanmalara yol açıyordu. Biz, Hü-
kümeti devraldığımızda, Türkiye bir Stand 
By anlaşması imzalamış durumdaydı ve 
IMF’ye 23.5 milyar dolar borcu vardı. 10 
yıl içinde, devraldığımız tüm borçları, dev-
raldığımız tüm ağır faturaları ödediğimiz 
gibi, Uluslararası Para Fonu’na olan borcu-
muzu da günü gününe ödedik. 14 Şubat’ta, 
Uluslararası Para Fonu’na yaptığımız yeni 
dilim bir ödemeyle, borcumuzu 400 milyon 
dolara kadar düşürdük. İnşallah, Mayıs 
ayında yapacağımız son dilim ödemeyle, 
artık IMF’ye borcumuzu sıfırlıyoruz. 23.5 
milyar dolar olarak aldığımız borç şu anda 
400 milyon dolar, Mayıs ayında da bunu ar-
tık kapatıyoruz. IMF’e borçlu bir ülke iken, 
şu anda IMF’e borç veren bir ülke konumu-
na yükselme aşamasındayız. Müzakereler 
netleştiğinde, IMF’e 5 milyar dolar borç 
verecek, böylece tarihî bir adımı da atmış 
olacağız. Bu güzel gelişmenin de ülkemize, 
milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

Sevgili vatandaşlarım, aziz milletim…

Bugün, Millete Hizmet Yolunda programı 
vasıtasıyla, sizlerle çok hassas bir mesele-

yi, maalesef çokça istismar edilen bir ko-
nuyu da konuşmak, daha doğrusu sizlerle 
paylaşmak arzusundayım… Bakınız… Ade-
ta sizlerin huzurunda bir muhasebe fırsatı 
olan bu programı, Ocak ayından itibaren 
Millete Hizmet Yolunda adıyla yayınlama-
ya başladık. Evet, bizler, Millete Hizmet Yo-
lunda olmayı en temel şiar edinmiş; bütün 
enerjimizi, bütün birikimimizi, bütün vak-
timizi millete hizmet yolunda harcamaya 
vakfetmiş bir hükümetiz. Her fırsatta 
ifade ediyorum: Bizim için millete hizmet, 
Hakk’a hizmettir. Görevi devraldığımız 
2002 yılı sonundan itibaren bu anlayışla 
çalışıyor, millete hizmet kervanı olarak 
gördüğümüz kadrolarımızla, millete hiz-
met yolunda koşturuyor, bu yolda büyük 
çaba sarf ediyoruz. Şunu tüm samimiye-
timle belirtmek isterim ki, millete hizmet 
yolunda harcadığımız her saat, hatta her 
saniye bizim için bir iftihar vesilesidir; baş-
ka hiçbir şeyle mukayese edilemeyecek, 
eşsiz bir memnuniyet kaynağıdır.

Sevgili vatandaşlarım…

Bir hususa özellikle dikkatlerinizi çekmek 
istiyorum… Gerek bizzat benim, gerek yol 
arkadaşlarımın, siyasi tarihimiz boyunca 
en çok kullandığımız, en çok telaffuz etti-
ğimiz, en fazla vurgu yaptığımız kavram, 
altını çizerek ifade ediyorum, millet kavra-
mıdır. Hangi konuşmamıza, hangi hitabı-
mıza, hangi yazımıza bakarsanız bakınız, 
millet kavramının en az bir kere geçtiğini 
görürsünüz. Bizim Hükümet etme anlayı-
şımızın en merkezinde millet vardır. Bizim 
hizmet anlayışımızın odağında millet var-
dır. Biz, milletin yetkisini alarak bu sorum-
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luluğu üstlenmiş, Millet’le bu yola çıkmış, 
milletle yürüyen bir iktidarız. Yolumuz 
Milet’in yolu, dilimiz de Millet’in dilidir.

Ancak burada bir ayrımı mutlaka ortaya 
koymak durumundayız… Bu ülkede, bu 
topraklar üzerinde, kadim tarihimiz boyun-
ca, millet kavramı, asla ve asla bir ırkı, bir 
kavmi, bir kabileyi, bir etnik kökeni tanım-
lamak için kullanılmamıştır.1071 yılında, 
Anadolu’nun kapılarını açan Malazgirt 
Zaferi’ni kazanan kahraman ordumuz, tek 
bir etnik kökenden değil, birçok farklı etnik 
kökene sahip askerlerden oluşuyordu. Biz, 
Malazgirt kapısından Anadolu’ya akmaya 
başladığımızda, bu topraklar üzerinde yaşa-
yan birçok etnik grup bulunuyordu.

İşte bu büyük tecrübeyle, yaklaşık bin yıl 
boyunca biz, bu topraklar üzerinde, fark-
lılıkları zenginlik olarak gören, hoşgörüyü 
temel alan bir yaklaşımla bir arada yaşa-
dık; bir arada hayata tutunduk. Esasen, biz 
bu topraklar üzerinde, güzel ülkemizde 
son derece anlamlı, son derece kapsayıcı 
ve kucaklayıcı bir millet tanımını, adeta 
kanımızla, adeta canımızla inşa ettik. 
Millet, bizim için, tarihi bir, istikbali bir, 
toprağı, bayrağı bir insanlar topluluğudur. 
Tüm etnik kökenler, tüm ırklar, kavimler, 
kabileler, millet kavramının altındadır.

Bizim için millet nedir biliyor musunuz 
aziz vatandaşlarım? Bizim için millet, şe-
hitlerimizin mezar taşlarıdır… Bizim millet 
tarifimizi, şehitlerimizin mezar taşları yaz-
mış, şehitlerimizin aziz kanları yapmıştır. 
Çanakkale şehitliğine gidin, Sarıkamış şe-
hitliğine gidin, Sakarya, Dumlupınar şehit-

liğine gidin, mezar taşlarını okuyun, orada 
bizim millet tarifimizi göreceksiniz. Sadece 
Türkiye sınırları içinde değil… Myanmar’a 
gidin, Kudüs’e gidin, Kosova’ya, Bosna’ya, 
Zigetvar’a, Bakü’ye, hatta Japonya’ya, 
hatta Avustralya’ya gidin, orada şehitlik-
lerimizi bulacak, orada bizim millet tarifi-
mizi bulacaksınız. Bizim topraklarımızda 
ırkçılık kendisine asla yer bulamamıştır. 
Anadolu’da, Trakya’da, ırkıyla, kavmiyle, 
kabilesiyle, soyuyla övünenler, tarihin hiç-
bir döneminde hoş karşılanmamışlardır. 
Bu topraklar, gel, her ne olursan ol yine gel 
diyen Mevlana’nın, incinsen de incitme 
diyen Hacı Bektaş’ın, yaradılanı severim, 
yaradandan ötürü diyen Yunus Emre’nin 
hamurunu yoğurduğu topraklardır.

Şimdi bakınız aziz vatandaşlarım… Bizim, 
millet ve milliyet tarifimiz, şehitlerimizin 
al kanlarıyla yazdığı bir tarif olduğu ka-
dar, aziz milletimizin de üzerinde ittifak 
ettiği bir tariftir. Biz her zaman sizlerin, 
yani milletimizin diliyle konuştuk. Bizim 
milllet ve milliyet tarifimiz, 76 milyonu 
bir gören, beraber gören, birbirine kardeş 
gören bir tariftir. Bu hususta, bu tarifte, 
bizim ile milletimiz arasında hiçbir anlaş-
mazlık asla söz konusu olamaz. Biz, ırk-
çılık anlamındaki milliyetçiliğe karşıyız. 
Biz, kavimcilik, kabilecilik anlamındaki 
ırkçılığa karşıyız. Biz, bir etnik kökeni di-
ğerlerinden üstün gören, yani kibir, yani 
böbürlenme içeren, yani şeytanın izinden 
giden bir milliyetçilik anlayışına karşıyız.

Bizim milliyetçilik anlayışımız, kafatas-
çılık asla değildir. Yaşadığımız topraklar 
üzerinde, bütün tarihimiz boyunca, ırkçı, 
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kafatasçı milliyetçilik anlayışı ayaklar al-
tına alınmış, birlik, beraberlik, kardeşlik 
anlamındaki milliyetçilik ise hep el üstün-
de tutulmuştur. Tıpkı ecdadımız gibi, tıpkı 
tarihimiz gibi, tıpkı sizler gibi bizler de 
ayrımcılık anlamındaki milliyetçiliği ayak-
larımızın altına alıyor; kardeşlik, birlik 
ve beraberlik anlamındaki milliyetçiliği 
her daim yüceltiyoruz. Bizim milliyetçi-
lik anlayışımız, slogan atmak, ayrımcılık 
yapmak, öfkeyi, nefreti, fitneyi, nifakı yü-
celtmek asla olamaz. Bizim milliyetçilik 
anlayışımız, millete hizmetkârlık yapmak, 
milleti ve ülkeyi yüceltmek, kardeşliği 
pekiştirmek, aydınlık yarınlar inşa etmek-
tir.230 milyar dolardan devraldığımız mil-
li geliri 742 milyar dolara çıkardık. Bizim 
milliyetçilik anlayışımız işte budur.

Yüzde 30’lardaki enflasyonu yüzde 6’lara 
kadar indirdik; yüzde 63 olan faizleri yüz-
de 7’lere kadar çektik. Bizim milliyetçilik 
anlayışımız işte budur. Devletin millete 
borcunu ödedik; Zorunlu Tasarrufta bi-
riken paraları, Konut Edindirme Yardımı 
kesintilerini, batık bankaların zararlarını 
hak sahiplerine ödedik; bizim milliyetçilik 
anlayışımız budur.23.5 milyar dolardan 
aldığımız IMF borcunu 400 milyon dolara 
kadar çektik; IMF’den borç alan ülke iken, 
IMF’ye borç vermeye hazırlanan ülke ol-
duk; bizim milliyetçilik anlayışımız budur. 
Moğolistan’da Orhun Anıtları’na, Bosna 
Hersek’te Drina Köprüsü’ne, Kosova’da Fa-
tih Camii’ne, Kudüs’te şehitliğimize, yani 
ecdadımıza ait eserlere, ecdadımızın her 
nerede olursa hatırasına sahip çıkan; yeryü-
zünde hakkı, adaleti, barışı savunan biz ol-
duk; bizim milliyetçilik anlayışımız budur.

Türkiye Cumhuriyeti’nin pasaportunun, 
parasının itibarını artıran; dünyanın her 
yerinde Ay Yıldızlı bayrağı gururla dalga-
landıran biz olduk; bizim Millet ve Milli-
yetçilik anlayışımız budur. Kuru sloganla, 
ayrıştırarak, öfke ve nefretin dilini kulla-
narak Milliyetçi değil; ülkeye ve Millete 
hizmet ederek Milliyetçi olduk. Aziz mil-
letimin, millet ve milliyetçilik duygularını 
istismar edenlere karşı uyanık olmasını 
bilhassa rica ediyorum.

Şunu herkes bilsin ki, tek bir gayemiz 
vardır, o da bu topraklarda kardeşliği yü-
celtmektir. Şehitlerimizin hatırasına gölge 
düşürmeden, şehitlerimizin ruhunu mu-
azzeb etmeden; tam tersine, onların ideal-
lerini yaşatarak, onların uğruna canlarını 
verdiği bu güzel ülkeyi daha da büyüterek 
geleceğe ilerleyeceğiz. 76 milyon Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşlarından, her bir 
ferdin, kimliğini, parasını, pasaportunu 
onurla taşıyacağı; aynı topraklar üstünde, 
bir ezanın sedası altında, bir kıble istika-
metinde, aynı bayrağın gölgesinde, aynı 
marşın ezgisinde kardeşçe istikbale yürü-
yeceğiz. Allah’ın izniyle, milletimizin du-
asıyla, birlik ve kardeşlik içinde, inşallah 
çok aydınlık yarınlar inşa edeceğiz.

Biliniz ki bu hükümet milletin hükümeti-
dir, millet için vardır, milletle vardır. Mil-
letimizle beraber oldukça, millete hizmet 
yolunda nice başarılara inşallah hep bir-
likte imzamızı atacağız. Bu düşüncelerle 
sözlerime son verirken, tekrar buluşmak, 
tekrar hasbihal etmek umuduyla, hepinizi 
Allah’a emanet ediyor, sağlık, afiyet içinde 
huzur dolu günler diliyorum. 
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Çok değerli Balıkesirliler, değerli kardeşle-
rim, hanımefendiler, beyefendiler...

Sizleri en kalbi muhabbetlerimle selam-
lıyorum. Balıkesir’de gerçekleştirdiğimiz 
bu istişare toplantısının, Balıkesir için, 
ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile 
olmasını Allah’tan niyaz ediyorum.

Son dönemde, gittiğimiz her şehrimizde, 
toplu açılış törenlerinin, ilçe ziyaretlerinin 
yanında, o şehrin sivil toplum örgütü tem-
silcileri ve kanaat önderleriyle bir araya 
geliyor, samimi bir ortamda, hem ülke 
gündemindeki, hem şehir gündemindeki 
meseleleri ele alıyoruz.

Şu ana kadar, bu şekilde yaptığımız istişare 
toplantıları gerçekten çok verimli geçti. 
Biz, şehrin nabzını tutarken, o şehirdeki 
vatandaşlarımızın hassasiyetlerini ilk elden 
öğrenirken, kendimizi de daha sıcak, daha 
içten bir ortamda ifade etme fırsatı buluyor, 
gündemdeki meseleleri daha etraflı şekilde 
ele alma imkanına kavuşuyoruz.

Değerli dostlarım...

Biliyorsunuz Balıkesir’e dün geldik. Önce 
toplu açılış törenimizi gerçekleştirdik. Ba-
lıkesir merkez ve ilçelerinde 297 milyon 
liralık 29 kalem farklı eser ve hizmetin 
resmî olarak açılışını yaptık. Yine dün, 
Bigadiç’e gittik, orada da yaklaşık 45 mil-
yon liralık 5 eser ve yatırımı hizmete açtık.

Bugün, bu istişare toplantımızın ardın-
dan önce Edremit ilçemize, ardından 
Bandırma’ya geçecek, oralarda da yine 
toplu açılışlar yapacağız.  Toplamda 
Balıkesir’e, bir açılış töreniyle, 43 kalem, 
388 milyon liralık hizmet ve yatırımı ka-
zandırıyoruz. Bu eserlerin tekrar hayırlı 
olmasını diliyorum; yapımında emeği 
geçen tüm kurumlara, şahıslara, kamu, 
özel sektör ve hayırseverlere şükranlarımı 
sunuyorum.

Balıkesir’i, sahip olduğu potansiyelle, 
stratejik konumuyla, tüm imkan ve fır-
satlarıyla büyütmeye devam ediyoruz. 
Turizm, sanayi, ticaret, özellikle bor ve 

Sivil Toplum Örgütleri ve Kanaat 
Önderleriyle Toplantı

Balıkesir | 3 Mart 2013 
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zeytin, Balıkesir’in üzerinde büyümeye 
devam ettiği alanlar. Bunları, Balıkesir’i 
ulaştırmada ve lojistikte bir merkez, bir 
kavşak noktası yapmak suretiyle daha da 
güçlendiriyoruz.

Balıkesir’in alt yapısını son 10 yılda ciddi 
şekilde güçlendirdik. Biliyorsunuz Balıke-
sir önümüzdeki Mahalli Seçimlere Büyük-
şehir Belediyesi olarak giriyor. Bu değişik-
lik, Balıkesir’in hem merkezde, hem ilçe ve 
köylerde çok daha yoğun, kaliteli hizmet 
almasını sağlayacak. Bunun yanında, son 
10 yılda Balıkesir’e her alanda büyük yatı-
rımlar gerçekleştirdik.

Özetle ifade ediyorum... 10 yılda 1.998 
derslik açtık; TOKİ eliyle 6 bin 64 konut 
inşa ettik ve ediyoruz; 77 kilometre olan 
bölünmüş yol uzunluğunu, 406 kilometre 
daha ekleyerek 483 kilometreye ulaştırdık. 
Sağlıkta, tarımda, enerjide, sanayi ve tica-
rette, özellikle madencilikte yaptığımız yatı-
rımlarla Balıkesir’i büyüttük, büyütüyoruz.

Başta lojistik merkezi ve İstanbul İzmir 
otoyolu olmak üzere, çok sayıda devam 
eden yatırımla, Balıkesir’in her yönden 
çehresini değiştirmeye devam ediyoruz. 
Hız kesmeden, rehavete kapılmadan, yor-
gunluğa, yılgınlığa asla prim vermeden, 
hem Balıkesir’i, hem diğer 80 vilayetimizi 
büyütmeye, yüceltmeye, geleceğe hazırla-
maya devam edeceğiz.

Şimdi bakınız değerli dostlarım... Türkiye 
son 10 yılda, her alanda çok büyük başa-
rılar, her alanda tarihî rekorlar kaydetti. 
Ekonomide, iç ve dış politikada, sosyal ya-

şamda, daha önce hiç tecrübe etmediğimiz 
başarıları, daha önce hiç görmediğimiz 
seviyeleri gördük ve yaşadık. Türkiye’yi, 
güven ve istikrarla, uyum içinde, en 
önemlisi de birlik, beraberlik ve kardeşlik 
içinde bugünlere taşıdık. Ülke içinde tesis 
ettiğimiz kardeşlik atmosferiyle, küresel 
ölçekte mücadelesini verdiğimiz barışla, 
demokrasiye, insan hak ve hürriyetlerine 
verdiğimiz önemle Türkiye’yi büyüttük.

Geldiğimiz, ulaştığımız seviyeleri biz hiçbir 
zaman yeterli bulmadık ve bulmuyoruz. 
Türkiye’nin çok daha yüksek seviyeleri hak 
ettiğini, milletimizin çok daha yüksek refah 
seviyelerini hak ettiğini düşünüyor, bunun 
için samimi mücadele veriyoruz.

Ancak bizim, millet olarak şunu artık net 
olarak görmemiz gerekiyor... Türkiye, 
mevcut sorunlarının üzerini örterek, so-
runlarını erteleyerek, sorunlarını çözüm-
süzlüğe terk ederek, iddialı hedeflerine, 
aslında ziyadesiyle hak ettiği hedeflerine 
ulaşamaz. Biz, sorunları çözdükçe, sorun-
ları geride bıraktıkça, düğümleri tek tek 
açtıkça atılım yapabilir, ancak bu şekilde 
çıtayı yükseklere çekebiliriz.

Sorunların üzerini örtmek, sorunları erte-
lemek, ya da görmezden gelmek, Türkiye’yi 
bir süre idare etse bile, daha sonra tedavisi 
zor yaralara yol açar. Sorunları çözmek 
için cesaret gösteremeyenler, sorunlar kar-
şısında tedirgin, ürkek, korkak olanlar, bir 
süre milleti kandırsalar bile, bu sahte imajı 
ilanihaye sürdüremezler. Cesaret, sami-
miyet ve kararlılık, en zor meselelerin, en 
çetin sorunların bile üstesinden gelir.
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Bir kere biz, şuna yürekten inanıyoruz... 
Karşımızdaki sorun ne kadar büyük olursa 
olsun, sırtınızı Allah’a dayadığınızda, sırtı-
nızı millete dayadığınızda, milletin hayır 
duasını arkanıza aldığınızda, o sorunu siz 
ezer geçersiniz.

Bakın, bizden önce, terörün Türkiye’nin 
üzerine karabasan gibi çöktüğü 20 yıl 
boyunca, maalesef bu meselenin üzerine 
cesaretle, kararlılıkla, en önemlisi de sa-
mimiyetle gidilmedi. Hiçbir hükümet risk 
almak istemedi. Muhalefette olan partiler, 
sorumluluk almak istemedi. Seçim de-
nildi, oy oranları denildi, tahrik denildi, 
provokasyon denildi ve süreç sadece idare 
edildi. Anadolu’da, Trakya’da, ocaklara 
ateş düşerken, ateş düştüğü yeri yakarken, 
maalesef siyaset, bu acıları dindirmek için 
kararlı, dirayetli adımlar atamadı.

Bakın, 10 yıldır milletimizin takdiriyle, 
milletimizin tercihiyle ülkeye hükümet 
ediyoruz. Partimizi kurarken, programı-
mızı yazarken, terör meselesini çözme 
konusunda tam bir irade sergiledik ve bu 
iradeyi hükümete taşıdık. Ama ne oldu 
biliyor musunuz? 10 yıl içinde, terör me-
selesini çözmek için her adım attığımızda, 
karşımıza engeller çıktı. Ne zaman adım 
atsak, karşımızda duvarlar bulduk. Ne 
zaman bir girişimde bulunsak, karşımızda 
hendekler bulduk. Ne zaman harekete geç-
sek, karşımızda provokasyonlar, tahrikler, 
sabotajlar bulduk.

Bunları bir mazeret, bir bahane olarak 
ifade etmiyorum… Bunların hiçbiri bizi 
yıldırmadı. Ne önümüze örülen duvarlar, 

ne kazılan hendekler, ne provokasyonlar 
ne de sabotajlar bizi yolumuzdan çevirdi. 
Biz bu işi çözeceğiz dedik, samimiyetle bu 
işin üzerine gittik, bu meseleye yüreğimizi 
koyduk ve Allah’ın izniyle, milletimizin 
desteğiyle, çözdük, çözüyoruz.

Bakın değerli arkadaşlar… Balıkesir, bir 
şehitler diyarıdır… Dün, toplu açılış töre-
ninde de ifade ettim: Balıkesir Sultanisi, 
1916-1917 eğitim öğretim döneminde 
hiç mezun veremedi. Zira tüm öğrencileri 
Çanakkale’ye vatan müdafaasına gitti ve 
orada şehit oldu. Kurtuluş Savaşı’nda Ba-
lıkesir, Anadolu’nun adeta öncüsü oldu, 
Kuvayı Milliye ruhuyla mücadelenin me-
şalesi oldu.

Biz, bağımsızlığımızdan, özgürlüğümüz-
den, vatan toprağımızdan asla ve asla taviz 
vermeyiz. Eğer taviz verirsek, Balıkesirli 
Seyit Onbaşı’nın yüzüne bakamayız. Eğer 
taviz verirsek, Balıkesirli Hasan Basri Çan-
tay hocamızın yüzüne bakamayız.

Balıkesir’in de, diğer 80 vilayetin de genç-
leri, kadınları, yaşlıları ya da çocukları, 
istiklal ve hürriyet söz konusu olduğunda 
gözlerini kırpmadan canlarını ortaya ko-
yarlar. Ama bakın, ben bugüne kadar hep 
bir yanlıştan bahsettim. Balıkesir’de do-
ğan bir bebeğin kulağına okunan ezan ile 
Van’da doğan bir bebeğin kulağına okunan 
ezan aynı. Şurada, Zağnos Paşa Camii’nde 
okunan ezan, Diyarbakır’da Ulu Cami’de 
okunan ezanın aynısı.

Balıkesir’de de, Şırnak’ta da, cenaze mu-
salla taşına konduğunda, dönülen kıble 
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aynı, okunan ayet aynı, okunan dua aynı. 
Çanakkale’de, Seyit Onbaşı’nın kabrinin 
hemen yanında, Diyarbakırlı Mehmet’in, 
Vanlı Mehmet’in, Muşlu Mehmet’in, Bitlis-
li, Bingöllü Mehmet’in mezarı var.

Arkadaşlar... Demek ki burada bir yanlışlık 
var. Demek ki yanlış bir şeyler oluyor. De-
mek ki birileri, aynı ezanı dinleyen, aynı 
kıbleye dönen, dedeleri aynı şehitlikte yatan 
gençleri, kanlarını akıtmak suretiyle birbiri-
ne düşman haline getiriyor. Bunu seyrede-
cek miyiz? Buna göz yumacak mıyız? 30 yıl 
böyle geldi, böyle gitsin diyecek miyiz?

Balıkesir, acının ne olduğunu bilir. Balıkesir, 
evlat acısının nasıl bir duygu olduğunu, ne 
kadar dayanılmaz bir duygu olduğunu çok, 
ama çok iyi bilir. Balıkesir, Çanakkale’de 
şehit verdiği 15-16 yaşlarındaki gençleriy-
le, Kurtuluş Savaşı’nda şehit verdiği çocuk 
yaştaki şehitleriyle, terörle mücadelede 
şehit verdiği 20 yaşlarındaki gençleriyle, 
gencecik fidanların toprağa düşmesinin ne 
demek olduğunu çok iyi bilir.

Büyütüp mürüvvetini görmek istediğimiz 
yavrularımızın, gözlerimizin önünde, 
taze bir fidan gibi kırılıp gitmesine daha 
ne kadar tahammül edeceğiz? Biz, derin 
bir yarayı sarmak, kanı durdurmak, anne-
lerin, babaların gözyaşını dindirmek için 
adeta çırpınıyoruz.

Muhalefet buna hayır diyor. Gelin beraber 
yapalım… Hayır. Siz bir öneride bulunun… 
Hayır. Destek olun… Hayır. Öyleyse kenar-
da durun… Ona da Hayır… Ya peki siz ne 
istiyorsunuz? Siz neyin peşindesiniz?

30 yıl, kimi zaman iktidar ortağı oldular, 
kimi zaman muhalefette oldular. 30 yıl 
seyrettiler, 30 yıl engel oldular; bugün aynı 
şekilde acıyı seyrediyor, çözüme engel olu-
yorlar. Şimdi, bu muhalefet midir? Bu çö-
zümden yana olmak mıdır? Bu, annelerin, 
babaların, şehitlerin, ateşin düştüğü ocak-
ların acısını yüreğinde hissetmek midir?

Hayal dünyalarında türlü türlü tehditler 
üretiyorlar. Hayal dünyalarında türlü tür-
lü senaryolar, ithamlar, iddialar üretiyor-
lar. Kendi uydurdukları yalanlara, dönü-
yor kendileri inanıyorlar.

Biz, vatanına olan sevgisini sloganlarla 
değil, arkasındaki eserlerle anlatan bir 
hükümetiz. Balıkesir’e gelin, okulları, 
hastaneleri, yolları, konutları görün; 
bizim vatan sevgimizi onlar anlatıyor. 
Dünyanın her yerine gidin, ecdadımızdan 
kalma eserlere nasıl sahip çıktığımızı 
görün; bizim vatan sevgimizi onlar anla-
tıyor. Bu ülkenin parasının itibarı, bu ül-
kenin pasaportunun itibarı, bu ülkenin ay 
yıldızlı bayrağının ihtişamı bizim vatan 
sevgimizi anlatıyor. Biz, vatan sevgisini 
el ve dil ile ifade edilen sloganlarla değil, 
vatana, millete olan hizmetlerimizle gös-
teriyoruz.

Vatanın ve milletin bu kadar hizmetkarı 
olan, şehitlerin bu kadar izinde giden bir 
hükümet, kimse kusura bakmasın, bu 
vatan, bu millet aleyhine hiçbir girişimin 
içinde olmaz. Bu vatanın, bu milletin aley-
hine bir girişim varsa, orada en ön safta 
hiç kuşkunuz olmasın, bizi görürsünüz.
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Aziz milletimden, Balıkesirli kardeşle-
rimden özellikle rica ediyorum… Çözüm 
sürecinde, en son sözü biz söyleriz. Kimin 
ne söylediğine bakmayın. Kimin neleri 
yayınladığına hiç bakmayın. Kimlerin, 
hangi provokasyonların, hangi sabotajla-
rın içinde olduğuna itibar etmeyin. Son 
noktayı biz koyarız; milletimizin değerle-
rini gözeterek, milletimizin sesini dinle-
yerek milletimizin arzusu doğrultusunda 
son sözü biz söyleriz.

Felaket tellalları, savaş baronları, karam-
sarlar, kötümserler, oy avcıları boşuna 
çırpınıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, bu 
ülkenin, bu milletin kutlu yürüyüşünü 
engelleyemeyecekler. Biz, Allah’ın izniy-
le, sizinle birlikte bu sorunu çözecek, 
Türkiye’nin ayağındaki bu prangayı söküp 
atacak, geleceğe çok daha farklı şekilde 
yürümeye devam edeceğiz.

Annelerin ağladığı bir ülke hiçbir şekilde 
bayındır bir ülke olmaz ve olamaz. Anne-
lerin ağıtını durduracak, Allah’ın izniyle, o 
annelerin hayır dualarıyla inşallah 2023’e 
çok farklı şekilde gireceğiz.

Ben, bu noktada sözlerime son verip sözü 
sizlere bırakmak istiyorum. Ancak, konuş-
mamın bu bölümünü tamamlamadan, 
Merhum Mehmet Akif ’in, Zağnos Paşa 
Camii’nde 1920 yılında yaptığı hitabın 
son bölümünü sizlerle özellikle paylaşmak 
istiyorum… Akif, Zağnos Paşa Camii’nin 
kürsüsünde, Cuma namazında kürsüye 
çıkar ve Balıkesir halkına, o günkü adıyla 
Karesi halkına şunları söyler:

Karesi’nin, bu kahraman İslam muhitinin 
vaktiyle ne büyük fedakârlıklar gösterdiği 
herkesin malumudur. Rumeli’yi baştan 
başa fetheden hep bu topraktan yetişen 
babayiğitlerdir. O kahraman ecdadın to-
runları olduğunuzu ispat etmelisiniz. 

Anadolu’yu müdafaa hususunda diğer vi-
layetlere ön ayak olmak şerefini siz ihraz 
ettiniz, sa’yiniz meşkürdur. 

İnşallah bu şan ve şeref kıyamete kadar 
artar gider.

İnşallah, vatanımızın haysiyeti, istiklali, 
saadeti, refahı, ümranı dünyalar durdukça 
masûn ve mahfûz kalır.

Evet… Tıpkı Mehmet Akif gibi Balıkesir’e 
güveniyor, Balıkesir’e inanıyor, kardeşlik 
sürecinde de Balıkesir’in en önde, diğer vi-
layetlere örnek olacağını umuyor; hepinizi 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, 
var olun, Allah’a emanet olun. 
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Türk Metal Sendikası’nın değerli Başkanı, 
değerli Yönetim Kurulu Üyeleri, çok de-
ğerli emekçi kardeşlerim, değerli emekçi 
hanım kardeşlerim, kıymetli misafirler, 
hanımefendiler, beyefendiler…

Sizleri en kalbi duygularımla, en kalbi 
muhabbetlerimle selamlıyorum. Bu yıl 

18’incisi düzenlenen Kadın İşçiler Büyük 
Kurultayı’nın başarılı geçmesini diliyor; 
Türk Metal Sendikası’nı bu anlamlı, bu 
coşkulu, bu heyecanlı Kurultay’dan dolayı 
yürekten tebrik ediyorum.

Türkiye’nin dört bir yanından Ankara’ya 
gelen kardeşlerimize hoş geldiniz diyo-

Türk Metal Sendikası 18. Kadın 
Işçiler Büyük Kurultayı

Ankara | 6 Mart 2013 
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rum. Dost ve kardeş ülkelerin Ankara’daki 
Büyükelçilerine, temsilcilerine, diplomat-
larına hoş geldiniz diyorum. Kurultay için 
olduğu kadar, Türkiye’nin kadınlarıyla 
dayanışma için Ankara’ya gelen, dost ve 
kardeş ülkelerin sendikacılarına, emekçi-
lerine, emekçi kadınlarına ayrıca hoş gel-
diniz, sefalar getirdiniz diyorum.

Bu Kurultay vesilesiyle, bu güzel buluşma 
vesilesiyle, Türkiye’nin ve dünyanın tüm 
kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Gü-
nünü en samimi duygularımla kutluyor; 
8 Mart’ın dünya kadınları için hayırlara 
vesile olmasını temenni ediyorum.

Bugün buradan, Ankara’dan, bu coşkulu 
atmosferden dünyanın tüm kadınlarına, 
tüm çilekeş kadınlara, tüm emekçi kadın-
lara, mazlum, mağdur, ayrımcılığa maruz 
kalmış kadınlara, Türkiye’nin, Türkiye’de-
ki tüm dost ve kardeşlerinin gönülden 
selamlarını iletiyorum.

Melbourne’den Paris’e, Londra’dan New 
York’a, Tokyo’dan Kampala’ya kadar, yer-
yüzünün tüm emekçi kadınlarını selamlı-
yorum. Saraybosna’nın, Üsküp’ün, Tiran’ın, 
Kahire’nin, Beyrut’un, Tunus’un, Tiflis’in, 
Bakü’nün, Lefkoşa’nın emekçi kadınları-
nı selamlıyorum. Afganistan’ın, Irak’ın, 
Karabağ’ın, Myanmar’ın, Somali’nin çilekeş 
kadınlarını, yoksul Afrika’nın isimsiz ka-
dınlarını selamlıyorum.

Buradan, Filistin’in, mazlum ama onurlu, 
çileli ama yiğit kadınlarını, Filistin’in ka-
dın kahramanlarını, annelerini, eşlerini, 
kızlarını özellikle yad ediyor, hepsine gö-

nülden selamlarımızı iletiyorum. Suriyeli 
hanım kardeşlerimize buradan ayrıca ve 
hassaten selam gönderiyorum. Zulme kar-
şı kahramanca direnen, diktatöre karşı, eli 
kanlı halk düşmanına karşı onurlu bir du-
ruş sergileyen, sabırla zafere doğru adım 
adım ilerleyen Suriye’nin yürekli kadın-
larını tebrik ediyorum. Sesleri, çığlıkları, 
feryatları, ağıtları duyulmayan Suriyeli 
kadınlara, Suriyeli annelere binlerce kez 
selam olsun…

Hiç kimse duymasa da biz Suriyeli kadın-
ların feryadını duyuyor, ağıtlarına ortak 
oluyor, onlarla birlikte zulmün sona er-
mesi, aydınlığın hakim olması için dua 
ediyoruz. Sabreden, zafere er ya da geç 
ulaşacaktır. Sabırla, metanetle, dirayetle 
ayakta duran Suriyeli kahraman anneleri, 
yiğit kadınları, her gün olduğu gibi, Dün-
ya Kadınlar Günü’nde de selamlıyor, her 
zaman yanlarında olduğumuzu bir kez de 
buradan ifade ediyorum…

Sevgili kardeşlerim, çok değerli hanımlar...

Türk Metal Sendikası’nın 18’inci Kadın 
İşçiler Büyük Kurultayı’ndan, 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü’nün hemen önce-
sinde Türkiye’nin tüm kadınlarına, tüm 
hanım kardeşlerimize içten selamlarımı 
iletiyorum. Karadeniz’de, eli çay kokan 
hanım kardeşlerimi selamlıyorum. Doğu 
Anadolu’da, kilimlerine yüreklerini nak-
şeden hanım kardeşlerimi selamlıyorum. 
Güneydoğu Anadolu’da, elleri toprak ko-
kan, elleri başak kokan hanımları selam-
lıyorum. Akdeniz’de, yüreklerine portakal 
kokusu sinmiş, parmaklarına gül kokusu 
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sinmiş hanım kardeşlerimi selamlıyo-
rum. Ege’nin, güneş gibi aydınlık, toprak 
gibi bereketli annelerini selamlıyorum. 
İç Anadolu’nun, yüreği Kızılırmak ka-
dar coşkulu kadınlarını selamlıyorum. 
Marmara’da, tekstil atölyelerinde, fabrika-
larda, işletmelerde, anasının, babasının, 
eşinin ve çocuklarının, yani yuvasının 
mutluluğu için çalışan tüm emekçi kadın-
ları selamlıyorum.

Sevgili kardeşlerim…

Anadolu’da, Trakya’da öyle anneler, öyle 
kadınlar var ki onlara sadece bir selam 
göndermek yetmez… Onlar, 9 ay 10 gün 
bebeklerini bedenlerinde taşıdılar. Onlar 
öpmeye, dokunmaya dahi kıyamadıkları 
bebeklerini, en güzel ninnilerle büyüttüler. 
Bebekleri konuştuğunda dünyalar onların 
oldu, bebekleri yürüdüğünde o anneler 
adeta uçtular. Yemediler yedirdiler, giyme-
diler giydirdiler, ana yüreğiyle selvi gibi 
delikanlılar yetiştirdiler. O delikanlıları, 
o yiğitleri, davul zurnayla, şanla, şerefle 
askere yolladılar. O anaların evlatları, va-
tanları için, milletleri için, ay yıldızlı bay-
rağın ve bu aziz milletin şerefi, onuru için 
öne atıldılar ve canlarını bu aziz millete 
feda ettiler. İşte o annelerin ben ellerinden 
öpüyorum… Tüm şehit annelerinin, o kah-
ramanların kahraman annelerinin ellerin-
den öpüyorum.

Burada, sizlerin huzurunda hem sizlere, 
hem o şehitlerin annelerine, hem de tüm 
Türkiye kadınlarına bir kez daha söz ve-
riyorum: İnşallah, bu can bu bedende ol-
duğu müddetçe, bu acıları dindirmek, bu 

terörü bitirmek, hem kanı, hem gözyaşını 
durdurmak için mücadele etmeye devam 
edeceğiz. Hiç kimse yanımızda olmasa 
da anneler için bu mücadeleye devam 
edeceğiz. Tahriklere rağmen, sabotajlara 
rağmen, engellere rağmen, tüm kadınlar 
için, tüm anneler için, tüm eşler için, tüm 
çocuklar için bu çabayı sürdüreceğiz.

Biz artık ülkemizde, yüreği tedirgin şekil-
de asker yolu gözleyen, her akşam yavru-
suna dua ederek uyuyan, her sabah yavru-
sunun hayaliyle uyanan, tedirgin, korkulu 
anneler görmek istemiyoruz. Biz artık bu 
topraklar üzerinde, gözünü dağ yollarına 
dikmiş, teröre kaptırdığı evladını acıyla 
bekleyen anneler görmek istemiyoruz. İsti-
yoruz ki anneler asker yolunu, dağ yolunu 
değil, okul yolunu gözlesinler. İstiyoruz ki 
anneler liseden, üniversiteden, iş yerinden 
gelecek oğullarını beklesinler. İstiyoruz ki 
kadınlar eşleriyle, babalarıyla, her akşam 
bir sofranın etrafında toplanıp, huzuru 
kalp ile muhabbet etsinler.

Acı haberlerin gelmediği, evlat acısının 
dağ gibi yürekleri kurutmadığı, ölüm ha-
berlerinin annelerin, babaların, eşlerin, 
çocukların kollarını kanatlarını kırmadığı 
bir Türkiye özlüyor, işte böyle bir Türkiye 
için çırpınıyoruz.

Değerli hanım kardeşlerim, sevgili anne-
ler, çok değerli kadınlar...

Sizlerden özellikle rica ediyorum, Doğu’da 
ya da Batı’da; Kuzey’de ya da Güney’de 
tüm kadınlardan çok rica ediyorum… Ne 
olur, bu süreçte hayır dualarınızı bizlerden 
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eksik etmeyin. Türkiye’yi huzura kavuş-
turmak, Türkiye’yi büyütmek, kardeşliği-
mizi yüceltmek için çıktığımız bu yolda 
hayır dualarınızı bizlerden esirgemeyin.

Eğer bu ülkenin tüm kadınları teröre dur 
derse, bu terör biter. Eğer bu ülkenin tüm 
kadınları, tek yürek halinde, evlat acısına 
son derlerse, bu acı biter. Eğer anneler 
evlatlarına sahip çıkarsa, o evlatlarını te-
rörün elinden çekip alırsa, inanın bu kan, 
bu gözyaşı biter. Annelerin ağladığı, kadın-
ların acı çektiği hiçbir ülke, mutlu ve mü-
reffeh bir ülke olamaz. Eğer şu annelerin, 
şu kadınların gözyaşını bir dindirirsek, 
inanın Türkiye bambaşka bir yer olur, çok 
farklı bir ülke olur.

Biz beyaz bir sayfa açtık. Biz ayrımcılığı, 
reddi, inkarı, asimilasyonu sona erdirdik. 
Geçmişte yapılmış hataları telafi etmek 
için yüzlerce adım attık. Şimdi annelerden 
bir adım bekliyoruz. Şimdi kadınlardan 
bir adım bekliyoruz. Türkiye’nin yürekli 
kadınlarının bir adım öne çıkıp, kana, göz-
yaşına, acıya son demelerini bekliyoruz.

Bakın değerli kardeşlerim… Birileri çı-
kıyor, “ben milliyetçiyim” diyerek sabah 
akşam topluma korku pompalıyor. Birileri 
çıkıyor, “ben ulusalcıyım” diyerek sabah 
akşam topluma kaygı pompalıyor. Bu nasıl 
milliyetçiliktir, bu nasıl ulusalcılıktır ki 
sizin ecdat kadar cesaretiniz yok. Bizim 
ecdadımız korkmadı, biz de korkmaya-
cağız. Bizim ecdadımız ürkek olmadı, biz 
de ürkek olmayacağız. Bizim ecdadımız 
kendine güvensizlik içinde olmadı, biz de 
özgüven içinde olacağız.

Türkiye bölünecek, Türkiye parçalana-
cak diye etrafa korku salan korkaklara ve 
komploculara inat, biz tıpkı ecdadımız gibi 
cesur olacak, cesaretle geleceğe yürüyece-
ğiz. Türkiye, bu korkakların muhayyilesi-
ne sığmayacak kadar büyük bir ülkedir. 
Türkiye, bu topraklardaki binlerce yıllık 
birliğimiz, beraberliğimiz kadar büyük bir 
ülkedir. Korkaklara, ürkeklere, kendine 
güvenemeyenlere, onların tahriklerine 
rağmen yolumuzda kararlı bir şekilde iler-
leyeceğiz. Bu ülkenin ayağından pranga-
ları sökecek, inşallah, özgüven içinde, bu 
ülkeyi dünyanın en büyük 10 ülkesinden 
biri konumuna yükselteceğiz.

Değerli kardeşlerim, çok değerli hanımlar…

Burada bir hususu tekrarlamakta fayda 
görüyorum. Biz, ayrımcılığın her türlü-
süne karşıyız. Milletin fertleri arasında, 
şehirler, bölgeler arasında ayrımcılığa 
karşıyız. Etnik kökenler, inançlar arasın-
da ayrımcılığa karşıyız. Aynı şekilde biz, 
cinsiyet ayrımcılığına da karşıyız. Zira 
bizim her zaman tekrarladığımız çok net 
bir ilkemiz var: yaradılanı severim, yara-
dandan ötürü…

Bizim nazarımızda insan, yaratılmışların 
en şeref lisidir. Erkek değil, kadın değil, 
topyekûn insan, yaratılmışların en şeref-
lisidir, can taşıyan bir varlık olarak bizim 
nazarımızda kutsaldır. İnsanın insana, 
özellikle de erkeğin kadına tasallutuna, 
zulmüne, baskısına, ayrımcılığına asla rıza 
gösteremeyiz, asla göz yumamayız.
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Biz sadece erkek ve kadının eşitliğini vur-
gulamakla yetinmiyor, kadınların, geçmiş-
ten bugüne, ayrımcılık nedeniyle oluşan 
kayıplarını telafi etmek için, onlara imti-
yaz da sağlıyoruz. İşte en son, 2010 yılında 
Anayasa’yı değiştirdik ve kadınlarla ilgili 
yasal düzenlemelerle onlara pozitif ayrım-
cılığın önünü açtık.

Bir kere burada şunu altını çizerek ifade 
ediyorum… Şiddet, kime yönelik olursa, 
kimi hedef alırsa alsın, her türlüsünü 
kınıyor, her türlüsünü lanetliyoruz. An-
cak kadına, çocuğa yönelik şiddet, bizzat 
bize yapılmış, bizim değerlerimize, bizim 
inançlarımıza, medeniyetimize yapılmış 
bir saldırıdır. Çocuğunun gözü önünde, 
savunmasız bir kadına, bir anneye el uzat-
mak, hatta silahla, bıçakla ona saldırmak, 
onu katletmek, vicdan dışıdır, insanlık 
dışıdır, vahşetin ta kendisidir.

Kadına yönelik şiddete müsamaha gös-
termeyiz. Geçtiğimiz yıl, Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığımızın girişimleriyle, 
şiddetin önüne geçmek, şiddeti en ağır 
şekilde cezalandırmak için bir yasa çıkar-
dık. Kamuoyu ve medya, kadına yönelik 
şiddete daha duyarlı hale geldi. Geçmişte 
görünmeyen, bilinmeyen şiddet, şu anda 
görünür, duyulur, fark edilir hale geldi. 
Şiddet, gerek yasal düzenlemeler sayesin-
de, gerek duyarlılık sayesinde azalmaya da 
başladı.

İnşallah bu duyarlılık devam ettikçe kadı-
na elini kaldıran her vahşi, toplum tarafın-
dan kınanacak, aynı zamanda da hukuk 
çerçevesinde cezasını çekecek.

Değerli kardeşlerim…

Kadınlar için, anneler için, çalışan emekçi 
kadınlar için son 10 yılda devrim niteliğin-
de düzenlemeler, tarihî nitelikte reformlar 
gerçekleştirdik. Ben burada ayrıntıya gir-
mek, vaktinizi almak istemiyorum… Yarın, 
Hak-İş’te yapacağımız kutlama programında 
inşallah bunları detaylı şekilde aktaracağım.

Ancak şu başlıkları da özellikle hatırlat-
mak istiyorum… Anayasada, yasalarda, 
ayrımcılığı önleyecek, şiddeti önleyecek, 
aileyi koruyacak, çalışan kadınları rahat-
latacak çok önemli düzenlemeler yaptık. 
Kadınların, kız çocuklarının okuması 
için kampanyalar düzenledik. Eğitimin 
önündeki tüm engelleri, tüm mazeretleri 
tek tek ortadan kaldırdık. Sağlıkta refor-
mu en çok da hanım kardeşlerimiz için 
yaptık… Anne ölümlerini, bebek ölümle-
rini çok çok azalttık. Her nerede yaşıyorsa 
yaşasın, kadınların sağlık hizmetlerine 
ulaşmasını, kaliteli sağlık hizmeti alması-
nı kolaylaştırdık.

Kadınların çalışması, kadınların iş kur-
ması, girişimci olması için her açıdan 
onları destekledik ve destekliyoruz. Siya-
sete daha fazla kadın eli değmesini isti-
yor, bunu güçlü şekilde teşvik ediyoruz. 
Yoksulluğun bedelini en çok kadınların 
ödediğini biliyoruz. Eğitimde, sağlıkta 
yardımları bizzat hanım kardeşlerimize 
teslim ediyoruz. Şehit annelerini, engelli 
kardeşlerimizin annelerini bir nebze ol-
sun rahatlatmak için çok önemli destekler 
sağlıyoruz. Eşi vefat etmiş hanım kardeş-
lerimizi nakdi olarak destekliyor, şartları 
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uygun olması, başvurması durumunda, iki 
ayda bir 500 lira ödeme yapıyoruz.

Bu arada, işçi kardeşlerimin, kıdem tazmi-
natı konusunda hiçbir kaygı taşımamasını 
sizlerden rica ediyorum. Bakın… İşçinin, 
memurun alın terinden Zorunlu Tasarruf 
diye yıllarca kesinti yaptılar, bunu ödeme-
diler. Biz geldik, sendikalarımızla istişare 
ettik, bir ödeme takvimi oluşturduk ve 
13.5 katrilyon lira tutarındaki bu parayı 
hak sahiplerine ödedik.

Konut Edindirme Yardımını aynı şekilde 3.5 
katrilyon lira olarak ödedik, ödemeye devam 
ediyoruz. Çalışma hayatını ilgilendiren Ana-
yasa maddelerinde önemli değişiklikler yap-
tık, yasal düzenlemeler yaptık. 1 Mayıs’ı tüm 
emekçilerimiz için tatil ilan ettik. Biz işçinin, 
emekçinin, çalışanların aleyhine hiçbir adım 
atmayız. Emek bizim için en kutsal değerdir 
ve alın teri kurumadan çalışanın hakkının 
verilmesi bizim temel ilkemizdir.

Değerli kardeşlerim…

Kadınlarla birlikte, kadınlar için, barış ve 
huzur dolu, güvenlik içinde bir dünya inşa 
etmeye devam edeceğiz. Barış her zaman 
ortak hedefimiz olacak. Adalet her zaman 
ortak gayemiz olacak. Dayanışma içinde, 
dostluk ve kardeşlik içinde, mevcut sorun-
ları da inşallah aşacak, kadınların, dola-
yısıyla çocukların, dolayısıyla insanlığın 
tebessüm ettiği bir gelecek imar edeceğiz. 
Umudunuzu hiç yitirmeyin. Mücadele 
azminizi hiçbir zaman yitirmeyin. Haklısı-
nız, mutlaka kazanacaksınız ve mücadele-
nizde hep yanınızda olacağız.

Türk Metal Sendikası 18’inci Kadın İşçiler 
Büyük Kurultayı’nın başarılı geçmesini 
diliyorum. Bir kez daha Dünya Kadınlar 
Gününüzü tebrik ediyorum. Yurt içinden, 
yurt dışından tüm misafirlerimizi, tüm ka-
tılımcıları, tüm hanım kardeşlerimizi sev-
giyle, saygıyla selamlıyor, kalın sağlıcakla 
diyorum…
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Hak-İş Konfederasyonu’nun çok değerli 
Genel Başkanı, değerli Yönetim Kurulu 
Üyeleri, Hak-İş’in değerli mensupları, çok 
değerli hanımefendiler, beyefendiler…

Sizleri en kalbi muhabbetlerimle selamlı-
yorum. Hak-İş’i, Hak-İş Kadın Komitesi’ni, 
2’nci Uluslararası Kadın Konferansı’nı 

tertip ettikleri, kadın dayanışmasını ulus-
lararası ölçekte bir kez daha Türkiye’nin 
ve dünyanın gündemine taşıdıkları için 
yürekten tebrik ediyorum. Bu konferans 
vesilesiyle ülkemize gelen dost ve kardeş 
ülkelerin sendikacılarına, dost ve kardeş 
ülkelerin kadınlarına da hoş geldiniz di-
yor, kendilerine şükranlarımı sunuyorum.

Hak-Iş Konfederasyonu II. 
Uluslararası Kadın Konferansı

Ankara | 7 Mart 2013 
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Yarın, Türkiye’de ve dünyada kutlanacak 
olan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün, ül-
kemiz ve dünya kadınları için hayırlara ve-
sile olmasını diliyor; ben de tüm kalbimle 
Dünya Kadınlar Gününü tebrik ediyorum.

Burada, bir hususta Hak-İş’i ve bağlı sen-
dikalarını ayrıca tebrik etmek istiyorum… 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığım 
sırasında, Hak-İş’le birlikte çalıştık. 10 yılı 
aşkın süredir çalışma hayatını, çalışanları 
ilgilendiren her konuda, diğer tüm işçi 
konfederasyonlarımızla birlikte Hak-İş’le 
de istişareler yaptık. Hak-İş’in ve işçilerinin, 
mücadele konusunda ne kadar azimli, ne 
kadar kararlı olduklarını çok iyi biliyorum.

Ancak Hak-İş, çalışma hayatına, sendikal 
mücadeleye diyalogun, uzlaşmanın, mü-
zakere kültürünün hakim olması, bilimsel 
mücadelenin eylemin önünde gitmesi nok-
tasında gerçekten istikrarlı bir çizgi izledi. 
Hak-İş, dünyadaki değişimi yakından ta-
kip ederek, küreselleşmenin emek üzerin-
deki etkisini çok iyi analiz ederek yerelden 
küresele yayılan örnek bir sendikal müca-
dele ortaya koydu. Hak-İş’i, sürdürdüğü 
emek mücadelesinin yanında, yerel ile 
küreseli buluşturduğu, muhafazakarlık ile 
değişim arasındaki o hassas çizgiyi büyük 
bir dikkatle gözettiği için özellikle kutlu-
yor, tebrik ediyorum.

Bizim, kendi öz medeniyetimizde ilim, 
“yitik bir değer” olarak görülmüş ve “ne-
rede bulunursa alınması” emredilmiştir. 
Biz elbette ki dünyanın en uzak, en ücra 
noktasında da olsa ilmi, bilgiyi, kendi ka-
yıp değerimiz olarak görecek ve ona ulaş-

manın, onu elde etmenin mücadelesini 
vereceğiz. Ancak, kendi öz değerlerimizde, 
kendi tarihimizde, kültürümüzde, kendi 
medeniyetimizde ziyadesiyle var olan 
birikim dururken, başka yerlerden, başka 
diyarlardan çözüm aramak, bizi en başta 
kendimize yabancılaştırır.

Biz emek mücadelesi konusunda, taklidin 
değil, kendi öz değerlerimizin peşinde 
olmak zorundayız. Bizim tarihimizde, me-
deniyetimizde çok temel bir ilke var; insan 
için, say’inden, yani emeğinden başka bir 
şey yoktur… Bir başka ilke, “Çalışana hak-
kını, emeğinin karşılığını, alın teri kuru-
madan verin” diyor…

Bizim tarihimizde, işçi ve işveren müna-
sebetleri, emek mücadelesi, emek örgüt-
lenmesi, işte bu ve benzeri pek çok temel 
ilkenin üzerinde gelişti. Bin yıla yakın bir 
geçmişi olan Ahilik Teşkilatı varken, vakıf 
müessesesi varken, emek mücadelesinin 
şeklini, yöntemini, kavramlarını, teorik 
çerçevesini ithal etmek, açıkçası benim 
içime sinmiyor.

Değişim ve ilerleme kendi öz değerlerini 
unutarak olursa, yabancılaşma olur. Biz 
küresel ile kendi öz değerlerimizi buluştur-
mak, kaynaştırmak, ithal ve taklit yerine, 
özgün olanı ortaya çıkarmak zorundayız. 
Aynı sorunu, kadınların eşitlik mücadele-
sinde, hak mücadelesinde, kadınların va-
roluş mücadelesinde de yaşıyoruz.

Elbette dünyadaki örneklere bakarız, 
dikkatle inceleriz. Elbette küresel dayanış-
mayı her zaman yüceltiriz. Ancak, bu top-
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rakların, bu geniş coğrafyanın, bu kadim 
medeniyetin birikimiyle paralel, değerle-
rimizle örtüşen bir hareketi inşa etmek de 
bizim üzerimizde sorumluluktur.

Şunu burada açık açık ifade etmek duru-
mundayım… Küresel ölçekte Doğu, Batı’nın 
sorunlarını ve sorunlara çözüm yöntemini 
anlamakta güçlük çekiyor. Aynı şekilde 
Batı, Doğu’ya bakarken, önyargılarından 
kurtulmuş olarak, samimi şekilde anla-
maya yönelik bir çaba ortaya koymuyor. 
Batı’da kadın sorunlarına baktığınızda, eşit 
işe eşit ücret mücadelesini görüyorsunuz.

Örgütlenme mücadelesini görüyorsunuz. 
Tacize karşı mücadeleyi görüyorsunuz. 
İstismara karşı bir mücadele olduğunu 
görüyorsunuz. Ama Doğu’da, Güney’de 
kadının durumuna baktığınızda, Batı’daki 
bu sorunlarla kıyas kabul etmeyecek, son 
derece trajik bir manzaranın hakim oldu-
ğunu görüyorsunuz.

Kadının her anlamda hak mücadelesini 
bütün yüreğimizle destekliyoruz ve des-
tekleyeceğiz. Ama değerli arkadaşlar… 
Bugün, şu anda dahi, kimi ülkelerde hun-
harca katledilen kadınlar var. Myanmar’ın 
kadınlarını böyle bir günde hatırlamanızı 
sizlerden özellikle rica ediyorum… Ora-
daki kadınların, eşit işe eşit ücret diye bir 
sorunları yok. Oradaki kadınların, doğum 
izni, süt izni gibi sorunları yok. Hatta ora-
daki kadınların, işsizlik diye bir sorunları 
bile yok. Oradaki kadınlar, şu anda, hayat-
ta kalma ve var olma mücadelesi ile birlik-
te, maruz kaldıkları acıya tahammül etme 
gibi sorunlarla karşı karşıyalar.

Somali’ye gittik… Başkent Mogadişu’daki 
manzarayı bizzat müşahede ettik… Anne, 
baba, çocuklar, yaklaşık 1 metrekarelik 
bir çadırın içinde yaşıyorlar… Çadır de-
diysem, ağaç dallarının çatılmasından, 
üzerine çaput parçaları, yaprak parçaları 
konulmasından ibaret bir çadır. Orada ha-
yatında çamaşır makinesi, bulaşık makine-
si, elektrik süpürgesi görmemiş kadınlar 
var. Musluktan suyun akmasını, hele sıcak 
suyun akmasını tahayyül dahi edemeyen 
kadınlar var. Akşam eşine, evladına, bir 
tas çorba hazırlayacak kadar kabı, kacağı, 
malzemesi olmayan kadınlar var. Orada, 
gözünün önünde evladı eriyip giden, gözü-
nün önünde biricik yavrusu kuruyan, ölen 
anneler var.

Filistin’de benzeri bir trajedi yaşanıyor… 
Filistin’in kadınları, çocuklarıyla, eşleriyle 
birlikte hayatta kalma mücadelesi veriyor. 
Bir akşam evlerine telefon geliyor, “Eviniz 
bombalanacak, çıkın” deniliyor… Çoluk 
çocuk evden çıkıyorlar, ama bu sefer de 
sokakta, parkta, hastanede bombaların 
hedefi oluyorlar. Annesinin cansız bedeni 
başında bekleyen çocuk da, yavrusunun 
başında bekleyen anne de, dünyanın ilgisi-
ni hiç ama hiç çekmiyor.

Maalesef, yine benzeri bir trajedi yanı 
başımızda, Suriye’de yaşanıyor. 2 yıldır 
Suriye halkı, elinde her türlü savaş maki-
nesi olan bir diktatör tarafından alçakça 
kıyımdan geçiriliyor. 2 yılda hayatını kay-
bedenlerin sayısı 100 bine ulaştı. Ülkesini 
terk etmek zorunda kalanların sayısı 1 
milyona ulaştı. Ülke içinde evini, yaşadığı 
yerleri terk etmek mecburiyetinde kalan-
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ların sayısı 2 milyonu geçti. Suriye’de her 
gün kadınlar ölüyor, her gün çocuklar 
ölüyor, ama bu dünyanın dikkatini çek-
meye maalesef yetmiyor.

Böyle bir çifte standartla, küresel bir hak 
mücadelesi inşa edilemez. Böyle önyar-
gılarla, kara propagandayla, küresel bir 
dayanışma inşa edilemez. Küresel ölçekte, 
Doğu’nun kadınlarının Batı’yı anlama 
çabaları kadar, Batı’nın kadınlarının, 
Doğu’da yaşanan bu çok acı, çok trajik 
manzaraya karşı ortak bir mücadelenin 
içine girmesini gönülden arzu ediyoruz.

Bir annenin acısını, bir annenin feryadını, 
özellikle de bir annenin evlat sevgisini en 
iyi yine bir anne anlayabilir. Bir kadının 
hissiyatını en iyi anlayacak olan, yine bir 
kadındır. Erkeklerin egemen olduğu, aynı 
zamanda eşitsizliğin, adaletsizliğin, savaş 
ve çatışmanın egemen olduğu dünyaya, 
ancak anneler, ancak kadınlar bir alter-
natif üretebilir. İşte bu nedenle, örgütlü 
kadın mücadelesini, kadınların küresel 
hak mücadelesini çok ama çok önemsiyo-
ruz. Mısır’da, Tunus’ta, Cezayir’de, Fas’ta, 
Filistin’de, Suriye’de, zulme karşı, insanlık 
dışı vahşete karşı en ön safa çıkan, bütün 
toplumu da arkalarında sürükleyen kadın-
ları, tüm küresel meselelerde en ön safta 
görmeyi gönülden arzu ediyoruz.

Şunu da burada açık yüreklilikle söylüyo-
rum… Haklarınızı sizler alacaksınız. Bize 
düşen, sizinle dayanışma içinde olmaktır. 
Bize düşen, sizlerle birlikte, yol üzerindeki 
engelleri kaldırmak, sizin mücadelenize 
yol açmaktır. Her zaman ifade ettim… Biz, 

kadınlar için çözüm üreten değil, kadınlar-
la çözüm üreten bir iktidarız. Biz, kadınlar 
için mücadele eden değil, kadınlarla birlik-
te mücadele eden bir hareketiz.

1990’larda, İstanbul İl Başkanlığımdan 
bugüne kadar, kadınların siyasette ön 
saflarda olmasını, inisiyatif almasını, so-
rumluluk üstlenmesini hep destekledim. 
İstanbul’da nasıl kadınlarla birlikte başarı-
lı olduysak, Türkiye’yi büyütme mücadele-
sinde de hep kadınlarla birlikte yürüdük. 
Eğitimde önce kadın dedik… Sağlıkta önce 
kadın dedik. Adalette, emniyette önce 
kadın dedik. Anayasada, yasalarda önce 
kadın dedik...

Sosyal yardımları yaparken, eğitim, sağlık 
yardımlarını yaparken, erkeğe değil, ka-
dına emaneti teslim ettik. Şehitlerimizin 
annelerini, eşlerini, çocuklarını öncelikle 
gözettik, onları millî bir emanet olarak 
gördük ve her sorunlarıyla yakından il-
gilendik. Engelli kardeşlerimizin çilekeş 
annelerini öncelikle gözettik, onların 
hayatlarını kolaylaştıracak adımlar attık. 
Kimsesiz kadınları, yoksul hanım kardeş-
lerimizi öncelikle gözettik, nakdi olarak 
onları destekledik.

Geçtiğimiz yıl başlattığımız uygulamayla, 
eşini kaybetmiş hanım kardeşlerimize 
aylık 250 lira ödeme kararı aldık. Şu ana 
kadar 262 bin 353 kardeşimize, 2 ayda 
bir 500 lira olmak üzere, yaklaşık yarım 
milyar lira ödeme yaptık. Siyasette, iş haya-
tında, bilim ve sanatta, sporda, özellikle de 
istihdamda kadınlara öncelik tanıdık.
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Şiddete maruz kalan, şiddet mağduru ha-
nım kardeşlerimize sahip çıktık. Şiddetle 
mücadele kapsamında çıkardığımız ya-
sayla, şiddeti önlemeye ve cezalandırmaya 
yönelik etkili düzenlemeler yaptık. Şiddet 
nedeniyle evini terk etmek zorunda ka-
lan kadınların sığınması için sevgi evleri 
açtık. Zira kadının mutlu olmadığı hiçbir 
toplumun refah içinde olabileceğine inan-
mıyoruz. Anneleri huzurlu olmayan bir 
toplumun, huzurlu, güvenli olabileceğine 
inanmıyoruz. Kadınların ve annelerin hak-
larını elde ettikleri bir toplumun, tüm bi-
reyleriyle umut dolu bir toplum olacağını 
biliyor ve bunun için mücadele ediyoruz.

Çok değerli kardeşlerim…

Türkiye’nin sorunlarına birlikte çözüm 
üretmeye, sorunları birlikte çözmeye inşal-
lah devam edeceğiz. Küresel bir dayanışma 
ile küresel sorunlara katkı sunmaya, en 
uzak coğrafyadaki kadınlar dahil, tüm maz-
lumların sesi olmaya hep birlikte devam 
edeceğiz. Bizim anlayışımızda, hiç kimseyi 
kendi sorunuyla başbaşa bırakmak yoktur. 
Türkiye’nin sorunlarını birlikte çözeceğiz. 
Emeğin ve emekçinin sorunlarını, çalışma 
hayatının sorunlarını, kadınların sorunları-
nı inşallah birlikte çözeceğiz.

10 yıl boyunca, gerek diğer sendikalarla, 
gerek Hak-iş’le, son derece uyumlu, aynı 
zamanda da verimli bir süreç yaşadık. Zo-
runlu tasarruf sorununu, konut edindir-
me yardımı sorununu birlikte, istişareyle 
çözdük. Asgari Ücret, 1 Mayıs, Anayasal 
ve yasal düzenlemeler, sendikal haklar 
konusunda ortak hareket ettik. Diyalogla, 

istişareyle, uzlaşmayla, emeğe ve çalışana 
hakkını en iyi şekilde vermenin mücadele-
si içinde olduk.

Elbette sorunlar bitmiş değil… Ama mev-
cut sorunları da birlikte aşabileceğimize 
yürekten inanıyorum. Burada, Hak-İş’in, 
özellikle demokratikleşme ve terörle mü-
cadele konusunda verdiği desteğe teşek-
kür ediyorum. Bu desteğin artarak deva-
mını diliyorum. Hak-İş’in, yerel değerlerle 
evrensel değerleri harmanlayan anlayışı-
nın, demokratikleşme, Avrupa Birliği sü-
reci ve terörle mücadelede hep yanımızda 
olacağına inanıyorum.

Hanım kardeşlerimizin sorunlarını çöz-
mede katkısını aldığımız Hak-İş Kadın 
Komitesi’nin de, çok daha aktif biçimde, 
dayanışma ve işbirliği içinde ortak çözüm 
süreçlerinde yer almasını diliyorum. Bu 
düşüncelerle tekrar 8 Mart Dünya Kadın-
lar Gününü kutluyorum.

2’inci Uluslararası Kadın Konferansı’na, 
Küresel Kadın Emeği Buluşması’na başarı-
lar diliyorum. Tüm misafirleri, tüm katılım-
cıları bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlı-
yor, yeniden kavuşmak, yeniden buluşmak 
umuduyla kalın sağlıcakla diyorum. 
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Çok değerli Siirtli kardeşlerim, değerli katı-
lımcılar, hanımefendiler, beyefendiler…

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor; ger-
çekleştirdiğimiz istişare toplantısının, Siirt 
için, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara 
vesile olmasını diliyorum.

Bugün Siirt’te, Şehir Stadyumu’nda, çok 
coşkulu bir katılımla 8 Mart Dünya Kadın-
lar Günü’nü kutladık. Ardından Kurtalan 
ilçemize gittik, 30.6 milyon lira tutarında, 15 
farklı eser ve yatırımın resmî açılışını yaptık. 
Yarın da inşallah önce Siirt’te toplu açılış 
töreni yapacak, 30 ayrı kalemde 77 milyon 
liralık eser ve yatırımı resmî olarak Siirt’e 
kazandıracağız. Ardından da Silopi’de özel 
sektör tarafından yapılan Termik Santral 
yatırımını hizmete alacağız. Siirt ve ilçeleri-
ne kazandırdığımız bu eser ve yatırımların 
şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.

Burada, çok bilinen, çok kullanılan bir 
ifadeyi, altını çizmek suretiyle sizlerle pay-
laşmak istiyorum… Değerli arkadaşlarım, 
bir şey değişir, her şey değişir… Siirt için, 

bölgedeki tüm iller için, hatta tüm Türkiye 
için, bizim işte bu sözün üzerinde önemle 
durmamız gerekiyor… Bir küçük adım 
atarsınız, bir bakarsınız ki dev bir sonuca 
yol açmış. Bir kartopunu yuvarlarsınız, ba-
karsınız ki büyük bir kütleye dönüşmüş. Bir 
küçük mum yakarsınız, o titrek alevin tüm 
zulmete, tüm karanlığa galebe çaldığına 
şahit olursunuz.

İşte Siirt’te de, bölgenin tüm illerinde de biz 
böyle bir çabanın, böyle bir mücadelenin 
içindeyiz. 10 yıldır Siirt’in ve bölgenin po-
tansiyelini harekete geçirecek, o küçük kı-
vılcımı yakmanın derdi ve gayesi içindeyiz. 
Tüm Türkiye ile birlikte, burada da yoğun 
şekilde okul inşa ederek, derslik inşa ede-
rek, önemli bir adım attık. Siirt’e üniversite 
kazandırarak, eğitimde önemli bir adım at-
tık. Sağlıkta gerçekleştirdiğimiz devrimi, şe-
hirlerimizden ilçelerimize, ilçelerimizden 
köylere, mezralara kadar taşıyarak, yine 
önemli bir adım attık. Sosyal yardımlarla, 
Siirtli kardeşlerimizi, Siirt’te ihtiyaç sahibi 
vatandaşlarımızı kolladık, gözettik, hayata 
daha fazla tutunmasını sağladık. Adalette, 

Sivil Toplum Kuruluşları ve 
Kanaat Önderleriyle Toplantı 

Siirt | 8 Mart 2013 
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emniyette, konutta, ulaştırmada, tarımda, 
enerjide, diğer tüm alanlarda yapılan yatı-
rımlarla, Siirt için adeta yeni bir sayfa açtık.

Ancak burada şu noktanın da altını çizmek 
durumundayım… Kuşkusuz biz, Siirt’i de, 
bölgeyi de daha ileri seviyelere taşımak 
için, daha mamur, daha müreffeh hale ge-
tirmek için yatırımlarımıza hız kesmeden 
devam edeceğiz. Ama bu sürecin, tek başına 
kamu yatırımlarıyla ilerleyemeyeceğini de 
görmemiz, anlamamız ve buna göre hareke-
te geçmemiz şarttır.

Kamunun görevi, alt yapıyı hazırlamaktır. 
Kamunun görevi, özel sektörün yapama-
yacağı yatırımları yapmaktır. Kamunun 
görevi, yollar açmak, kapılar açmak, ufuk 
göstermek ve o ufka doğru toplumu hareke-
te geçirmektir. Özel sektör kamunun açtığı 
yollardan, açtığı kapılardan geçmeli, kalkın-
ma sürecini daha sağlıklı, daha reel ve daha 
sürdürülebilir şekilde devam ettirmelidir.

Bakın Siirt’te de, bölgenin diğer tüm ille-
rinde de artık çok farklı bir nesil yetişiyor… 
İnşa ettiğimiz okullarda okuyan, en iyi eği-
timi alan, açtığımız üniversitelerde okuyan 
gençler arkadan geliyor. Ancak bu gençler 
liseyi, üniversiteyi bitirdiklerinde lise me-
zunu, üniversite mezunu işsizler olarak 
kalırsa, yapılan tüm o yatırımlar boşa git-
miş olur. O gençlerin, girişim noktasında 
desteklenmesi gerekiyor. O gençlerin, istih-
dam noktasında desteklenmesi gerekiyor. 
O gençlerin, Türkiye ile, dünya ile entegre 
olmuş şekilde şehirlerini değiştirmeleri, 
dönüştürmeleri gerekiyor. Bunun için de, 
hiç şüphesiz, sağlıklı, huzurlu, özellikle de 

güvenli bir yatırım ortamının oluşması ge-
rekiyor.

Şimdi, biz son aylarda gittiğimiz her ili-
mizde, bugün burada yaptığımızın benzeri 
istişare toplantıları yaptık; bunu yapmaya 
devam edeceğiz. Bize sorular soruluyor, biz 
de bunlara cevap veriyoruz. Hükümet ola-
rak yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı açık 
yüreklilikle, şeffaflıkla anlatıyoruz. Ancak, 
vatandaşımızın bize soruları olduğu kadar, 
bizim de vatandaşımıza yöneltmek istediği-
miz sorular var. Vatandaşımızın kendisine 
sormasını, sorgulamasını istediğimiz konu-
lar var. Zira istişare budur… İstişare, sami-
mi bir ortamda, rahatlıkla fikirlerin ortaya 
konulmasıdır.

Hükümetin, gerek Siirt’te, gerek bölgenin 
diğer illerinde attığı adımlar karşısında, 
o illerin sivil toplum örgütleri, kanaat ön-
derleri, o illerin iş dünyası acaba kaç adım 
atıyor. Hükümet sorunları çözmek için çır-
pınırken, şehirler o çırpınışa acaba ne kadar 
katkı sağlıyor? Ekonomik sorunları, siyasal, 
kültürel, sosyal sorunları çözmek için Hü-
kümet girişimde bulunurken, acaba şehir-
lerimiz o girişimlerin ne kadar arkasında 
duruyor? Şunu da sormak zorundayız: Özel 
sektör acaba neden buralara gelmiyor? Bu-
ralarda neden fabrikalar açılmıyor? Buraya 
gelen öğretmen, doktor, mühendis acaba 
neden hemen tayin yaptırıp başka yere git-
mek istiyor?

Bu soruları artık sorma noktasındayız de-
ğerli arkadaşlarım… Kendimiz için, şehri-
miz için, çocuklarımız ve geleceğimiz için, 
bu soruları kendimize sormamız ve bun-
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lara doğru cevapları üretmek zorundayız. 
Eğer bu soruları cesaretle sorabilirsek, eğer 
bu sorulara cesaretle cevap üretebilirsek, 
inanın, işte o zaman şehirlerimizin çehresi 
daha hızlı değişecek, şehirlerimiz çok daha 
farklı bir konuma yükselecektir.

Biz bölge için onlarca adım attık, yüzler-
ce adım attık… Ancak, bölge bize doğru 
bir adım atmazsa, işte biz o kalkınma, o 
değişim kıvılcımını ateşleyemeyiz. Geçmi-
şin acıları üzerine gelecek inşa edilemez. 
Geçmişin sorunlarını geleceğe taşıyarak 
aydınlık bir istikbal inşa edilemez. Dede-
lerimizin, babalarımızın yaşadığı, bizim 
yaşadığımız sorunları çocuklarımıza miras 
bırakmak, inanın o çocuklara haksızlık 
olur. Bugün Türkiye’de, geçmişin acılarını 
bilen, o acıları da yüreğinde taşıyan bir 
hükümet var. Türkiye’de, sorunları bilen, 
sorunları kabul eden, o sorunları çözmek 
için samimiyetle çırpınan bir hükümet var. 
Bu iyi niyetin görülmesi, atılan bu iyi niyet-
li adımların görülmesi, bunlara karşı da bir 
adımın artık atılması gerekiyor.

Şunu herkesin çok iyi bilmesi ve anlama-
sı gerekiyor… Terör, bu topraklara hiçbir 
şey kazandırmadı, bir şey kazandırması 
da mümkün değil. Terör, ardında sadece 
gözyaşı bıraktı, acı bıraktı, kayıplar bıraktı. 
Terör, arkasında aynı zamanda yoksulluk 
bıraktı. Bizim, bu sorunla geleceğe yürüme-
miz asla mümkün değil. Gözyaşıyla, kanla, 
acıyla, yoksullukla yola devam etmemiz 
mümkün de değil, söz konusu da değil. Bu 
işi çözmek, çok kararlı ve çok güçlü şekilde 
geleceğe yürümek zorundayız. Bunu da sa-
dece biz yapamayız.

Şu anda, muhalefet, bize bu meseleyi 
çözdürmemek için var gücüyle mücadele 
ediyor. Medya, bu işin çözümüne katkı 
sağlamaktan kaçınıyor. Çeşitli çevreler, çe-
şitli odaklar, çözümü engellemek için türlü 
sabotajları devreye alıyor. Bunların hiçbi-
rinden korkmuyoruz, çekinmiyoruz. Millet 
bizimle olduğu müddetçe, siz yanımızda 
olduğunuz müddetçe bunların hiçbiri bizi 
yolumuzdan ayıramaz. Ama biz sizleri 
somut olarak bu sürecin içinde görmek, 
hissetmek istiyoruz. Yanlışı elle düzeltmek 
mümkünse, elinizle o yanlışı düzeltmenizi 
istiyoruz. Buna güç yetmiyorsa, dilinizle 
o yanlışı düzeltmenizi bekliyoruz. Ona da 
güç yetmiyorsa, en azından gönlünüzü, 
yüreğinizi ortaya koymanızı, buğzetmenizi 
bekliyoruz.

Bu sorun, dışardan seyrederek çözülebile-
cek bir sorun değil. Yapsınlar da bir görelim 
diyerek sonuca ulaşılacak bir sorun değil 
bu. Bu sorunun acısını yüreğinde hisseden 
herkesin, gücü nispetinde sahada bulun-
ması gerekiyor. Biz bu aşamadan sonra 
artık sizlerin süreçlere daha fazla dahil 
olmanızı özellikle rica ediyoruz. Bu sorunu 
el birliğiyle tutalım, el birliğiyle kaldıralım 
ve tarihin tozlu raflarına havale edelim. Siz 
isterseniz, bu olur, bunu yaparız. Siz iste-
mezseniz, siz elinizle, dilinizle, kalbinizle 
bu sürecin içinde olmazsanız, acılar katla-
narak artar. Karanlıktan şikayet etme değil, 
karanlığa bir mum yakma aşamasındayız.

Sizlerin, bu karanlığın dağılmasında yanı-
mızda olacağınıza, katkı sağlayacağınıza 
yürekten inanıyor, şimdi sözü sizlere ver-
mek istiyorum.
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Sevgili vatandaşlarım…

Millete Hizmet Yolunda programı vesile-
siyle, bir kez daha hepinizi muhabbetle, 
saygıyla, içtenlikle selamlıyorum. Ülke-
mizin baharla buluştuğu, tabiatın taze-
lendiği, hayatın yenilendiği; insanımızın 
umutlarının yeşerdiği bir dönemde siz-
lerin huzuruna çıkmaktan, sizlere hitap 
edebiliyor olmaktan gerçekten büyük bir 
memnuniyet duyuyorum. 

2013 yılının bir ayını; baharın, bereke-
tin, yeniden dirilişin sembolü olan Mart 
ayını artık geride bırakıyoruz. Çok şükür, 
geride bıraktığımız her ay içinde, ardı-
mızda çok kıymetli eserler, çok değerli 
yatırımlar, çok değerli hizmetler bırakı-
yoruz. İşte bu ay da, yani Mart ayı içinde 
de, Hükümet olarak ülkemize ve mille-
timize hizmet yolunda değerli atılımlar 
gerçekleştirdik; farklı vilayetlerimizde 
yaşayan vatandaşlarımızla buluştuk, ül-
kemizi daha da kalkındıracak, ülkemizi 
daha da bayındır hale getirecek yüzlerce 
eseri, yüzlerce tesisi resmî olarak hizme-
te açtık.

İlk olarak, 2 ve 3 Mart’ta, Balıkesir’de, 
Balıkesir’in ilçelerinde toplu açılış mera-
simlerini gerçekleştirdik. Bu tarihlerde, 
Balıkesir’de, Balıkesir’in ilçeleri Bigadiç, 
Edremit ve Bandırma’da gerçekleştirdiği-
miz açılışlarla, Balıkesir ilimize, toplam ya-
tırım tutarı 388 milyon liraya ulaşan tam 
43 kalem hizmeti kazandırdık. Ayvalık’ta, 
Sındırgı’da, Susurluk’ta, Dursunbey’de, 
Manyas’ta , Kepsut’ta , Erdek, Gönen, 
Balya’da, yeni inşa ettiğimiz anaokullarını, 
ilkokulları, liseleri, pansiyonları; yeni inşa 
ettiğimiz yolları, köprüleri hizmete aldık.

Balıkesir Merkez ve ilçelerdeki TOKİ Konut-
larını, Tarımsal Destekleme yatırımlarını, İl 
Özel İdaresi, KÖYDES yatırımlarını resmî 
olarak hizmete açtık. Merkez’de Ağız ve Diş 
Sağlığı Merkezi’ni, Erdek’te bir Devlet Has-
tanesini bitirdik, bunları da Balıkesir’in, 
ilçelerimizin hizmetine sunduk. Böylece 
Balıkesir’in hemen hemen tüm ilçelerine 
yeni eserler kazandırmış olmanın mutlu-
luğunu, heyecanını, coşkusunu Balıkesirli 
kardeşlerimizle paylaşmış olduk.

Bir hafta sonra, 8 ve 9 Mart’ta, Dünya Ka-
dınlar Günü’nü kutladığımız anlamlı bir 

Millete Hizmet Yolunda

Ankara | 30 Mart 2013 
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günde, bu kez bir başka vilayetimize, Siirt’e 
gittik ve oradaki kardeşlerimizle yine coş-
kulu açılış törenleri gerçekleştirdik. Siirt’te 
bulunduğumuz iki gün içinde, toplam 107 
milyon lira değerinde olan tam 45 ayrı eser 
ve hizmetin resmî açılışını yaptık.

Bu çerçevede, eğitim alanında üniversite-
mizin Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi 
binasının ve 750 kişilik öğrenci yurdunun; 
aynı şekilde merkezde Ticaret Meslek 
Lisesi’nin, Kazım Karabekir İlkokulu’nun, 
Tillo İlköğretim Okulu’nun, Dumlupınar 
Anaokulu ve çok amaçlı salonunun, 18 
Mart Anaokulunun, Şirvan’da 2 ayrı oku-
lun açılışlarını gerçekleştirdik.

Merkez, Tillo, Şirvan ve Baykan Ataba-
ğı’ndaki birçok spor tesisini hizmete 
açtık. Sağlık alanında Ağız ve Diş Sağlığı 
Merkezi’nin, Şirvan, Eruh-Bağgöze ve Bay-
kan-Ziyaret Aile Sağlığı Merkezlerinin açılı-
şını yaptık. TOKİ aracılığıyla, ihtiyaç sahibi 
vatandaşlarımıza yönelik inşa ettiğimiz 
256 konutun anahtar teslimini gerçekleştir-
dik. Ayrıca buradan Şırnak Silopi’ye geçtik 
ve orada özel sektörümüz tarafından inşa 
edilen 800 milyon dolarlık bir yatırımı, Ter-
mik Santralin açılışını yaptık. 10 Mart’ta 
İstanbul’a geçtik ve Ümraniye Belediyemi-
zin hizmet binasının açılışını yaptık.

17 ve 18 Mart’ta Çanakkale’deydik . 
Çanakkale’nin Biga ilçesinde gerçekleştirdi-
ğimiz toplu açılış töreniyle, 40 milyon liralık 
16 kalem kamu yatırımını resmî olarak hiz-
mete aldık. Bunun yanı sıra, ülkemizin çe-
lik üreticilerinden olan, ayrıca deniz ticaret 
filosu, kara ticaret filosu ve limanıyla geniş 

bir alanda faaliyet gösteren İÇDAŞ şirketi-
mizin 2 milyar 150 milyon dolar tutarında 
9 kalem yatırımının açılışını da, yine aynı 
tarihler içinde gerçekleştirdik.

Yine Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmet Bi-
nasını, 304 öğrencinin barındığı Terzioğlu 
Vakfı Ağaköy Öğrenci Yurdunu, köyleri-
mize yapılan 47 prefabrik konutu, Yenice-
köy’üne yapılan ilkokulu ve ortaokulu da 
hizmete açtık. 18 Martta ise tarihin akışını 
değiştiren, tarihe yön veren, İstiklal Sava-
şımızın girizgahı olan, Cumhuriyetimizin 
temellerinin atıldığı o muhteşem zaferin, 
Çanakkale Deniz Zaferimizin yıldönü-
münde, her zaman olduğu gibi, yine Ça-
nakkale Şehitlerimizin huzuruna vardık.

Çanakkalede tarihimizi, şehitlerimizi yad 
ettik, bizi millet kılan 1915 Ruhunu yeni-
den idrak ettik, o muhteşem atmosferi bir 
kez daha yaşadık. Orada, Çanakkale’de bir 
yandan şehitlerimizin muazzez hatırası-
na sahip çıkarken, öte yandan, ülkemizi 
adım adım muasır medeniyetler seviyesi-
nin üzerine taşımanın, ülkemizi daha ba-
yındır hale getirmiş olmanın coşkusunu 
yaşadık.

Bundan bir hafta sonra ,  23 Mart’ta 
Eskişehir’e gittik ve Eskişehir-Konya Yük-
sek Hızlı Treninin hizmete alım törenini 
gerçekleştirdik. Bu açılışla 3 büyük ilimiz, 
Selçuklu’nun başkenti Konya, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin Başkenti Ankara ve Türk 
Dünyası Kültür Başkenti Eskişehir birbi-
riyle kucaklaşmış oldu. Ankara’da Hacı 
Bayram-ı Veli dostlarını, Eskişehir’de Yu-
nus Emre dostlarını, Konya’da Mevlana 
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dostlarını yüksek hızlı trenle birbirine 
kavuşturmanın iftiharını yaşadık.

Hizmete aldığımız bu hat ile, artık Eskişe-
hir Konya arası 2 saate indi. Geçmişte tren-
le 7-7.5 saat süren iki il, konforlu, güvenli, 
yüksek hızlı trenlerimiz sayesinde sadece 
2 saatte birbirine kavuşur hale geldi. Şimdi 
sırada Eskişehir İstanbul hattımız var. 29 
Ekim’de, Marmaray ile birlikte inşallah 
bu hattımızı da hizmete alacak ve Ankara, 
Konya, Eskişehir, İstanbul’u yüksek hızlı 
trenle birbirine yakınlaştırmış olacağız. 
Ardından Yozgat, Sivas ve Bursa bu hatla-
ra dahil olacak. Yeni projelerimizle, yeni 
hatlarla, Türkiye’nin hızlı tren hatları da 
inşallah hızla büyümeye devam edecek.

Sevgili vatandaşlarım...

Dünyanın çeşitli devletlerinden pek çok 
misafiri bu ay içinde ülkemizde ağırladık, 
bölgesel ve küresel meseleler hakkında gö-
rüş alışverişinde bulunduk. Bu çerçevede 
sırasıyla Almanya Sosyal Demokrat Parti-
si Genel Başkanı Sayın Sigmar Gabriel’i, 
ABD Dışişleri Bakanı Sayın John Kerry’yi, 
Surinam Devlet Başkan Yardımcısı Sayın 
Robert Emirâli’yi, Kıbrıs Başbakanı Sayın 
İrsen Küçük’ü, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi 
Başbakanı Sayın Neçirvan Barzani’yi ve 
son olarak da Kamerun Cumhurbaşkanı 
Sayın Paul Biya’yı ülkemizde ağırladık.

Yine Yunanistan Başbakanı Sayın Samaras 
ve heyetinin ülkemizi ziyareti vesilesiyle, 
ülkelerimiz arasında ihdas etmiş olduğu-
muz Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin 
ikinci toplantısını gerçekleştirdik. Bu 

çerçevede, ikili ilişkilerimizi, ekonomik ve 
ticari ilişkilerimizi daha da güçlendiren 20 
civarında belgeyi imzaladık. Her biriyle 
ülkemizin ticari, ekonomik ve ikili ilişki-
lerini ele aldık; ikili ilişkilerimizi çok daha 
ileri bir seviyeye taşıyabilmek için atılabi-
lecek adımları görüştük. Yurt içindeki bu 
dış politika temaslarımızın yanı sıra, 19 ve 
21 Mart tarihleri arasında, Avrupa’nın iki 
önemli ülkesi Danimarka ve Hollanda’ya 
ziyaretler gerçekleştirdik.

Her iki ülkede de en üst düzeyde temaslar-
da bulunduk, muhataplarımızla görüşme-
lerimizde ikili ticaretin daha da geliştiril-
mesi, karşılıklı yatırımların arttırılması, 
şirketlerimizin üçüncü ülkeler dahil ortak 
girişimlerde bulunmaları hususunda mu-
tabık kaldık.

Sevgili vatandaşlarım, bizlere iktidar göre-
vini verdiğiniz, bu sorumluluğu, bu yetkiyi 
yüklediğiniz andan itibaren, Türkiye’yi 
her alanda büyütmenin, Türkiye Cumhu-
riyeti vatandaşlarının itibarını her alanda 
yüceltmenin samimi mücadelesi içindeyiz. 
İçeride Türkiye’nin huzurunu, istikrarını, 
refah ve güvenliğini, en önemlisi de kar-
deşliğini pekiştirmek için önemli adımlar 
attık. Dışarıda ise Türkiye’nin saygınlığını, 
özellikle de Türk Lirası’nın değerini, Türki-
ye Cumhuriyeti Pasaportunun itibarını, Ay 
Yıldızlı Bayrağımızın gururunu çoğaltmak 
için var gücümüzle çalıştık.

Burada bir hususun altını özellikle çizmek 
istiyorum... Hükümet olarak en başından 
itibaren aziz milletimizin, yani sizlerin, 
her alanda her şeyin en iyisini hak ettiğini-
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zi düşündük ve bu anlayışla hareket ettik. 
Sizlerle birlikte aziz vatanımızın, ülkemi-
zin, Türkiye Cumhuriyeti’nin de, dünya 
üzerinde güçlü, etkili ve itibarlı bir ko-
numda olmasını temel ilkelerimizden biri 
olarak gördük. Bizler, sıradan bir millet 
değiliz. Bizler, Büyük Selçuklu Devleti’nin, 
Osmanlı Cihan Devleti’nin bakıyesi üzeri-
ne kurulmuş, Selçuklu’nun, Osmanlı’nın 
mirasını, birikimini, en önemlisi de o ruh 
ve heyecanı yüreklerinde taşıyan, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin vatandaşlarıyız.

Her işimizde, her hareketimizde, omuzla-
rımızda ve kalbimizde taşıdığımız bu ruh, 
bu miras ve bu misyon ile hareket etmek 
durumundayız. Haklı olduğumuz hiçbir 
konuda hiç kimse bize geri adım attıra-
maz. Biz, haksızlık karşısında susanlardan, 
boynunu bükenlerden, yere bakanlardan, 
boyun eğenlerden hiçbir zaman olmadık, 
olmayız ve olmayacağız. Ecdadımız nasıl 
özgüven içinde olduysa, ecdadımız nasıl 3 
kıta üzerinde adaletle hükmetti ve hakkı 
savunduysa, dedelerimiz nasıl mazlumlar 
için kahramanca savaştıysa biz de hak için, 
haklı için, mazlum için yüreğimizi ortaya 
koymaktan bir an bile tereddüt etmeyiz.

Biz özgüven içinde bir millet olacağız. Biz 
ikinci sınıf olmayı, ikinci olmayı hiçbir 
alanda geride kalmayı kabul etmeyecek, 
bunu sindirmeyecek, bunu yeterli gör-
meyeceğiz. Milletimizle, devletimizle, 
aziz bayrağımızla, tam bir özgüven içinde 
hareket edecek, en yükseği hedefleyecek, 
ay yıldızlı bayrağımızı en yüksek burçlara 
dikmek için cesaretle hareket edeceğiz. 
Şundan emin olunuz ki inandığımız za-

man, birbirimize güvendiğimiz, birbiri-
mize kardeşlikle bağlandığımız zaman, 
en yükseklerde olmaktan bizi hiç kimse 
alıkoyamayacaktır.

Biz 10 yıl önce bu yola çıkarken hedef-
lerimize ve hayallerimize niceleri inan-
mıyordu. Okullar, üniversiteler, yurtlar, 
hastaneler, adalet sarayları, konutlar 
inşa edeceğiz dediğimizde niceleri buna 
ihtimal vermiyordu. Türkiye’yi karayolu 
ağlarıyla, demir ağlarla, hava, deniz hatla-
rıyla donatacağımızı; konutlar, köprüler, 
tüneller yapacağımızı, her yoksulun, her 
çocuğun, her ailenin elinden tutacağımızı 
söylediğimizde birçoğuna bunlar hayal 
gibi geliyordu.

Türkiye’nin itibarını, gücünü artıracağımı-
zı, Türkiye’nin barış çağrılarını, kardeşlik 
çağrılarını dünyanın her köşesinde yankı-
landıracağımızı söylediğimizde, haktan ve 
hukuktan ayrılmadan mazlumlara sahip 
çıkacağımızı söylediğimizde buna dudak 
büküyorlardı. Biz hedeflerimize inandık, 
milletimize güvendik, bu yolda milletimiz-
le, milletimizin hayır dualarıyla yürüdük 
ve nice hayali hedefe dönüştürüp, nice 
hedefi de geride bıraktık.

Bakınız sevgili vatandaşlarım... Bundan 
yaklaşık 2 yıl önce, 22 Mayıs 2010 tari-
hinde Türkiye’den, içinde sadece yardım 
malzemeleri ve farklı ülkelerden yardım 
gönüllüleri olan bir gemi, çok zor du-
rumda olan Gazze’ye ulaşmak için yola 
çıktı. Amaçları sadece Gazze’ye yardım 
ulaştırmaktı. Amaçları sadece ve sadece 
Gazze’deki kardeşlerimize gıda, ilaç, in-
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şaat malzemesi ulaştırmaktı. Bu gemi, 
Akdeniz’de, uluslararası sularda, tamamen 
hukuksuz şekilde saldırıya uğradı. Bu 
saldırı neticesinde maalesef 9 kardeşimiz 
şehit oldu.

Bizden susmamızı bekliyorlardı. Bizden 
bu hadise hiç olmamış gibi davranmamızı 
bekliyorlardı. Bizden boynumuzu bükme-
mizi, bu meselenin üzerini örtüp unuttur-
mamızı istiyorlardı. Ne yazık ki sadece bu 
saldırının faili ülke değil, sadece onu kayı-
ran ülkeler, onun arkasındaki güçler değil, 
bizzat içimizdeki, bizzat Türkiye’deki 
bazıları da bizden böyle bir tavır bekliyor-
lardı. Ama biz susmadık, bu uluslararası 
korsanlık hadisesini sineye çekmedik, boy-
numuzu bükmedik ve geri adım atmadık. 
Tamamen haklı olduğumuz bir konuda, 
sonuna kadar hakkı savunduk, hukuku 
savunduk ve davamızı sonuna kadar ka-
rarlılıkla takip ettik.

Nihayetinde haklılığımız teslim edilmiştir. 
Kararlılığımız neticesinde, taleplerimiz 
yerine getirilmiştir. Türkiye eski Türkiye 
olmadığını, haksızlık karşısında susacak, 
boyun eğecek, geri adım atacak bir ülke ol-
madığını bir kez daha göstermiştir. Gelinen 
noktada, bizi sessizliğe ve tepkisizliğe çağı-
ranlar kadar, bu haklı davamızda bizi içerde 
yalnız bırakanlar da mahcup olmuşlardır.

Ne hazindir ki Türkiye 9 şehidinin hesabını 
sormanın mücadelesi içindeyken, birileri 
bizim yanımızda, 9 şehidin yanında, hak-
kın yanında, kendi ülkesinin yanında değil, 
saldırganın yanında yer almayı tercih etmiş 
ve bugün büyük hayal kırıklığı yaşamıştır.

Şunu biliniz ki 10 yıl boyunca milletimizi 
hayal kırıklığına uğratmadık, bundan son-
ra da uğratmayacağız; ancak, 10 yıl boyun-
ca tökezlememizi bekleyenleri de nasıl ha-
yal kırıklığına uğrattıysak, bundan sonra 
da onları mahcup etmeye devam edeceğiz. 
Büyük bir millete, büyük bir devlete yakı-
şan neyse, biz işte onu yerine getirmeye, 
size layık olmaya, size hizmetkar olmaya 
devam edeceğiz.

İşte bakınız... İçimizden birileri, her fırsat-
ta Türkiye ekonomisini kötülerken, her 
fırsatta güvensizlik, karamsarlık pompa-
lamaya çalışırken, uluslararası bir derece-
lendirme kuruluşu kredi notumuzu tek-
rar artırdı. Yakın coğrafyamızda, hemen 
yanıbaşımızda kimi halklar, kimi ülkeler, 
facia denilebilecek krizler yaşarken, Tür-
kiye istikrarla, güvenle büyümeye devam 
ediyor. Dünya ticareti daralırken, bizim dış 
ticaretimiz artıyor.

Gelişmiş ülkelerin ekonomileri daralır-
ken, Türkiye ekonomisi büyümeye devam 
ediyor. Maaşlarda, sosyal harcamalarda 
kısıntıya gidilirken Türkiye yatırımlarında 
hız kesmiyor. Ülkelerin kredi notları tek 
tek düşürülürken, Türkiye’nin kredi notu, 
biz yeterli görmesek de üst üste artırılıyor. 
Birçok ülke IMF önünde borç için sıraya gi-
rerken, Türkiye, 10 yıl önce 23.5 milyar do-
lar olan borcunu 400 milyon dolara kadar 
indiriyor; hatta IMF’ye borç vermek için 
müzakereler yürütüyor. Mayıs ayında son 
ödemeyi de yapıp borcu kapatıyoruz. Tür-
kiye, 10 yıl önce 27.5 milyar dolar merkez 
bankası rezervini 125 milyar dolara yük-
seltmiş olarak, geleceğe güvenle bakıyor.
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Çok değerli vatandaşlarım, Biz yere sağ-
lam basmaya, her konuda itidalle hareket 
etmeye, milletimizin bize çizdiği istikamet 
doğrultusunda, milletimizle birlikte yürü-
meye devam edeceğiz. Bakınız burada sa-
mimi bir hissiyatımı da sizlerle paylaşmak 
istiyorum... 10 yıl boyunca Türkiye’nin en 
ağır, en kronik sorunlarına neşter attık. Çö-
zülmez gibi görünen nice sorunu çözdük, 
kördüğüm gibi görünen nice meseleyi çö-
züm yoluna koyduk.

İnanın, 10 yıl boyunca hangi meseleye el 
attıysak engellerle, bariyerlerle, tehditlerle 
karşılaştık. Varlığını sorunların varlığına 
bağlamış niceleri, sorunları çözmemizi 
engellemek için, yavaşlatmak için her yola 
başvurdular. Sorunlardan beslenenler, so-
runlardan çıkar sağlayanlar sorunlar var 
oldukça varlığını idame ettirenler, çeşitli 
maskelerle karşımıza çıktılar.

Bakın bunu burada açık açık, samimi-
yetle sizlerle paylaşmak durumundayım. 
Türkiye’de 30 yıldır terör can alırken; 30 
yıldır askerimiz, polisimiz, korucumuz, 
sivil vatandaşımız şehit olurken; genç-
lerimiz ölürken; ocaklara ateş düşerken 
birileri bu yangını söndürmek yerine, yan-
gına körükle gitmeyi tercih etti. Gençler 
öldükçe, birileri maalesef bundan ciddi 
rant sağladı. Anneler ağladıkça, babalar ağ-
ladıkça birileri bundan çıkar sağladı. Ocak-
lara ateş düştükçe, birileri ellerini sevinçle 
ovuşturdu. Terör bir yandan can alırken, 
bir yandan ocaklara ateş düşürürken diğer 
yandan milleti korkutmanın, ürkütmenin, 
tehdit etmenin, bu yolla milleti dizayn et-
menin aracı oldu.

Sizlere soruyorum... Vicdanlarınıza soru-
yorum... Hangi gerekçe, evlat acısını teselli 
edebilir? Hangi bahane gençlerin ölümü-
ne galebe çalabilir? Hangi mesele annele-
rin, babaların, eşlerin, yetim çocukların 
gözyaşından daha mühim olabilir? Yanı-
başımızda gençler ölürken, yanıbaşımızda 
gencecik fidanların kanı toprağa akarken, 
hangi vicdan sahibi insan, çıkar hesabı, 
oy hesabı, para pul hesabı, iktidar ve güç 
hesabı yapabilir?

Ben her zaman ifade ettim: Askerimin, 
polisimin, korucumun, tek bir vatandaşı-
mın tek bir kılına zarar gelmesindense, tek 
damla kanın toprağa akmasındansa, bir 
tek çocuğumuzun babasız kalmasındansa, 
her şeyimi feda etmeye, serimden dahi geç-
meye hazırım.

Biz iktidar olarak, muhalefet kadar reha-
vet içinde olamayız. Biz omuzlarımızda 
milletin emanetini, ülkenin mesuliyetini 
taşıyoruz. Sırtımızda yumurta küfesiyle, 
dikenlerin, hatta ateşin üzerinde yürüyo-
ruz. Tek bir yanlış hareketin, küçük bir ha-
tanın, bir yalpalamanın taşıdığımız yüke, 
emanete, sorumluluğa hasar vereceğinin 
bilinciyle ilerliyoruz. Hiç kimseyi kırma-
dan, hiç kimseyi incitmeden, kimseyi 
tedirgin etmeden mutlu sona, sevindirici 
sonuca ulaşmaya çalışıyoruz.

Bazıları kendisini sadece seçmenlerine 
karşı mesul kabul edebilir; ama biz, bize 
gönül verenlerle birlikte, 76 milyona karşı 
mesulüz. Az konuşuyor, çok iş yapıyoruz. 
Sürecin hassasiyetinin idrakiyle, diğerleri 
gibi sorumsuz davranmıyoruz. Söyleyecek 
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çok sözümüz var... Bize yönelik ithamlara, 
bize yönelik iftiralara karşı verecek çok 
cevabımız var. Ama hırsa, tamaha, öfkeye, 
nefrete, kırıp dökmeye kapılıp, yolumuz-
dan, hedefimizden sapmıyoruz. Bir tarafı 
tamir ederken başka bir tarafın bozulma-
ması için aşırı hassasiyet sergiliyoruz.

Birileri, terörün bitmesi karşısında ken-
di terörüyle bizi tehdit ediyor. Terörden 
beslenenler, tükenmekte olan terör kar-
şısında, milleti kendi terörleriyle korku-
tuyorlar. İnanın, bunlar son sığınaklarını 
yitiriyor olmanın şaşkınlığı ve talihsizliği 
içindeler. Yıllarca terör kan akıttı, bunlar o 
kan üzerinden rant sağladı. Şimdi terörün 
sonlandırılmasına yönelik kararlı adımlar 
atılırken, bunlar istismar zeminlerini kay-
betmenin telaşı içinde vurup kırmayı, ölüp 
öldürmeyi yüceltiyorlar.

Aziz milletime öncelikle şunu söylemek 
istiyorum... Bu süreçte dedikodulara, söy-
lentilere asla kulak asmayın. Bu süreçte 
sizi korkutmak, sizi tedirgin etmek, sizi 
manüple etmek için uydurulan iddialara, 
ithamlara, iftiralara asla inanmayın. Siyasi 
hırsla, rant hırsıyla, aklı yedeğe almış bir 
göz dönmüşlükle, tarihe, ecdada, şehitle-
rimize sırtını dönmüş bir şaşkınlıkla, kan 
tutkusu içine girmiş, izanını yitirmişlerin 
öfke nöbetlerine aldanmayın. 

10 yıldır ülkeyi büyüten, milleti yücelten 
bu iktidarın, millî çıkarlarımız dışında, 
meşruiyet zemininin haricinde, kardeşlik 
hukukunun uzağında bir adım atmayaca-
ğına yürekten inanmanızı istiyorum. Ne 
pazarlık, ne taviz, ne de geri atma bizim 

anlayışımızda kendisine yer bulamaz. 
Dışarıda nasıl haklı olduğumuz konuda 
dimdik durduysak içeride de diz çökme-
yiz, boyun eğmeyiz, milletin hissiyatını 
rencide edecek hareketlere taviz vermeyiz. 
Dik dururuz, dikleşmeyiz.

Aziz milletimin rahat olmasını özellikle 
istiyorum. Gönlünüz rahat olsun, vicdanı-
nız rahat olsun... Sizin istemediğiniz, sizin 
onaylamadığınız hiçbir adımı atmayız ve 
attırmayız. Sizin mührünüzü basmadığı-
nız hiçbir sürecin içinde bulunmayız. Sizi 
de, aziz şehitlerimizi de incitecek yollara 
asla tevessül etmeyiz. Bizim için bolca 
dua etmenizi her daim hayır dualarınızı 
bizlere yollamanızı sizlerden özellikle rica 
ediyorum. İstiyoruz ki kardeşlik kazansın. 
İstiyoruz ki ay-yıldızlı bayrak kazansın. 
Kim kaybederse kaybetsin, ama istiyoruz 
ki millet kazansın, Türkiye kazansın.

21 Mart 2013 yılının Nevruzunu işte böyle 
bir umutla idrak ettik. Baharı, İlkbaharı, 
taze umutlarla, gerçekleşmesi çok yakın 
hayallerle hep birlikte karşıladık. Bu bahar, 
kalıcı olsun istiyoruz. Bu bahar kışa dön-
mesin, kararmasın, karartılmasın istiyoruz. 
El ele, gönül gönüle, bir ve beraber olarak, 
kardeş olarak geleceğe yürümek istiyoruz.

Rabbim yar ve yardımcımız olsun, yolumuz 
açık olsun diyorum. Gelecek ay “Millete Hiz-
met Yolunda” tekrar buluşmak, tekrar kavuş-
mak umuduyla sizleri Allah’a emanet ediyor, 
sağlık, mutluluk, afiyet içinde, baharın coş-
kusu ve heyecanı içinde nice güzel günler, 
nice güzel baharlar görmeniz temennisiyle 
hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Çok değerli kardeşlerim, sevgili gençler, 
hanımefendiler, beyefendiler…

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyo-
rum. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlı-
ğı’mıza, Sayın Bakanımız ve ekibine, ka-
muda engelli istihdamını değerlendirmek 
üzere tertip edilen bu güzel buluşmanın 

gerçekleşmesinde emeği geçen herkese 
şükranlarımı sunuyorum.

Son 10 yıl içinde kamuda engelli istihda-
mını arttırma noktasında, engelli kardeş-
lerimizin topluma, üretime, iş gücüne ka-
tılmaları noktasında gerçekten çok büyük 
adımlar attık. Hatırlanacağı üzere geçen 

“Istihdamda Engel Yok” 
Programı

Ankara | 3 Nisan 2013 
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yıl, 29 Nisan 2012 tarihinde, Cumhuriyet 
tarihimizde, hatta dünya tarihinde bir ilki 
gerçekleştirdik. Engellilerin adil bir reka-
bet ortamında yarışabilmesini sağlamak 
amacıyla, ÖMSS, yani Özürlü Memur Seç-
me Sınavı adıyla ayrı bir merkezî sınav dü-
zenledik. Bu sınav neticesinde, ilk etapta 
9 Ağustos 2012 tarihinde gerçekleştirdiği-
miz kuralarla tam 7 bin 746 engelli karde-
şimizin kamuda istihdamını sağladık.

O gün, engelli kardeşlerimizle yaptığımız 
o tarihî buluşmada bir yere yerleşeme-
yen, yerleştirilemeyen kardeşlerimin 
asla umutsuzluğa düşmemelerini, asla 
karamsar olmamalarını, yeise, üzüntüye 
kapılmamalarını özellikle rica etmiştim. 
Bir de söz vermiştim: “Allah’ın izniyle, 
milletimizin desteğiyle, bu istihdam süreci 
inşallah bundan sonra da devam edecek” 
demiştim. Evet, daha önce verdiğimiz bü-
tün sözler gibi bu sözümüzün de takipçisi 
olduk, bu sözümüzü de yerine getirdik ve 
engelli kardeşlerimizin istihdamıyla ilgili 
adımlarımızı atmaya devam ettik.

Bu yıl, Aile ve Sosyal Politikalar Bakan-
lığı’mızın, ÖSYM’nin ve ilgili kurumla-
rımızın yoğun çalışmaları ve işbirliği 
neticesinde, engelli memurlarımızın 
ikinci yerleştirmelerini de yaptık. 591 
kardeşimizi kura yöntemiyle, 5 bin 335 
engelli kardeşimizi de açılan kadrolara 
atadık. Böylece toplamda 5 bin 926 engelli 
kardeşimiz, 14 Mart 2013 tarihi itibariyle 
kamuda işe başlamış oldu. Hamdolsun, bu 
atamalarla birlikte milletimizden gerçek-
ten çok samimi teşekkürler, kalpten hayır 
duaları alıyoruz.

Bakınız, yeni atanan, Nizam Kırsakal isim-
li 44 yaşında bir kardeşimiz bizlere bir 
mektup yollamış… Lise mezunu, sınava 
girmiş, kazanmış ve Van İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü’ne ataması yapılmış. İnşallah 
birkaç gün içinde de orada göreve başlıyor-
muş… Şöyle diyor Nizam:

Sayın Başbakanım! Lise mezunu olarak 
Özürlü Memur Seçme Sınavı’nın ikinci 
atamasında Van ilimizin İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü’ne atanmış bulunmaktayım. 
Şu anda Van Şişli Öğretmenevi’nde kalıyo-
rum. Yüce Allah’ım nasip ederse 5 Nisan 
2013 tarihinde görevime başlayacağım. 
Biz engellilere göstermiş olduğunuz ilgi, 
bana ve diğer engelli arkadaşlarıma güneş 
gibi bir hayat kaynağı olmuştur. 

Yaşadığım bir psikolojik durumu anlat-
mak istiyorum. 25 Mart 2013 tarihinde 
Ankara’dan Van’a uçakla gelirken par-
maklarımı acıtacak kadar ısırdım. Çünkü 
kendime inanamıyordum; acaba ben 
rüya mı görüyordum? Yolculuğumun ilk 
10 ya da 15 dakikası heyecanla geçmişti. 
Bu benim için gerçekten artık bir rüya 
değil, mutlu bir yaşama başlamanın ilk 
adımlarıydı.

Bu satırların ardından Nizam, bizlere ha-
yır dualarını iletiyor… Hem Nizam’a, hem 
onun gibi, görevine başlamış, başlayacak 
tüm engelli kardeşlerime buradan selam-
larımı gönderiyorum. Allah yollarını açık 
etsin, bütün aile fertleriyle birlikte sağlık, 
afiyet, huzur içinde yaşamlarını idame et-
tirsinler diye dua ediyorum.
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Sevgili kardeşlerim…

İnanç ve özgüven… Bu iki kelimenin, bu 
iki kavramın üzerinde özellikle duracağız. 
Umutsuzluk ve kendine güvensizlik, hiçbir 
şart altında bizlere musallat olmayacak. 
Mukadderat dahilinde olduğu müddetçe 
“olmaz” diye, “imkansız” diye, “yapılamaz”, 
“ulaşılamaz” diye bir anlayış, bu milletin 
fertlerinin lügatinde yer almayacak. Şunu 
burada özellikle hatırlatmak istiyorum 
değerli kardeşlerim… Bir ülke, bir millet, 
sadece güçlü ekonomisiyle, sadece güçlü 
dış politikasıyla, sadece güçlü ordusuyla 
büyük olmaz. Bir ülkeyi, bir milleti büyük 
yapan, o ülkenin, o milletin fertlerinin 
kendilerine olan özgüvenidir, kendilerini 
büyük hissetmeleridir.

Bakın, çok açık konuşuyorum… Türkiye’ye, 
bu aziz millete, on yıllar boyunca umutsuz-
luk pompaladılar, güvensizlik pompaladı-
lar. Siz yapamazsınız dediler… Siz becere-
mezsiniz dediler… İmkansız dediler, olmaz 
dediler… Daha da ileri gittiler… Yapanın 
önüne geçtiler, üretenin önüne geçtiler, 
kendine güven içinde olanın güvenini kır-
mak için ellerinden ne geliyorsa yaptılar. 
Hiçbir millet korkularla ayakta durmaz… 
Hiçbir millet her gün korkutularak, her 
gün ürkütülerek ayakta kalamaz.

On yıllardır bu ülkede korku üreterek, teh-
dit üreterek, sanal düşman üreterek, her 
türlü üretimin, her türlü farklılığın önüne 
geçtiler, engel çıkardılar. Fiziki engel, en-
gel değildir sevgili kardeşlerim… Fiziki en-
gel aşılır… Allah, kalplere engel vermesin… 
Allah, kalpleri mühürlemesin… Bir insa-

nın kalbinde engel varsa, mühür varsa, 
kalbinde özür varsa işte onu aşmak zordur.

Ne yazık ki biz ülke olarak, millet olarak, 
kalbinde engel olan, kalbinde korku olan 
bu anlayış sahipleri tarafından her alanda 
engellendik. Bunlar hiçbir farklılığa ta-
hammül göstermediler. Bunlar kendileri-
ne benzemeyene, kendileri gibi olmayana 
müsamaha göstermediler, imkan sunma-
dılar, fırsat sunmadılar, hatta yaşam alanı 
sağlamadılar.

İnsan için standart belirleyemezsiniz. Fikir 
için standart belirleyemezsiniz. Vatandaş-
lık için standart belirleyemezsiniz… Eğer 
bunu yaparsanız, eğer standart belirler-
seniz, bu ırkçılık olur, bu ayrımcılık olur, 
bu faşizm olur. Bunun gözleri görmüyor, 
bunu bir kenara alın… Bu yürüyemiyor, 
bunu bir kenara alın… Bunun etnik kökeni 
şudur, öteleyin. Bunun inancı şudur, mez-
hebi budur, dışlayın…

Bu insani bir tavır asla değildir ve olamaz 
değerli kardeşlerim. Doğuştan gelen, ya-
radılıştan gelen, Allah’ın takdiri olan bir 
farklılıktan dolayı, hiç kimse hiç kimseyi 
dışlayamaz, ötekileştiremez, ayrımcılığa 
tabi tutamaz. Hükümet olarak bu konuda 
tavrımız da, anlayışımız da, yolumuz da, is-
tikametimiz de son derece nettir, açıktır ve 
bellidir: Yaratılanı severiz, yaratandan ötü-
rü… Yaratılanı hoş gör, yaratandan ötürü…

İşte onun için, hiç kimse boynunu bük-
meyecek. Hiç kimse, kendisine yapılan 
ayrımcılığı sineye çekmeyecek. Benim 
milletimin hiçbir ferdi, umutsuzluk, gü-
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vensizlik, eziklik içinde olmayacak. Büyük 
bir ülke olacaksak, böyle olacağız. Büyük 
düşünecek, büyük adımlar atacak, büyük 
hedeflere hep birlikte ulaşacağız. Çocukla-
rımıza, daha bebeklik anlarından itibaren, 
ninnilerle, masallarla, dualarla, o büyük-
lük şuurunu vereceğiz.

Hanım kardeşlerimiz bu şuur içinde ola-
cak, yaşlılarımız, engelli kardeşlerimiz bu 
şuur içinde olacak. Biz artık enerjisini sanal 
tehditlere, sanal korkulara, didişmeye, en 
önemlisi de teröre sarf eden bir ülke değil; 
üretmeye, kalkınmaya, daha fazla demok-
rasiye, daha fazla huzura sarf eden bir ülke 
olmak istiyoruz. Bunu da inşallah hep bir-
likte yapacağız… Hiç kimseyi dışarda bırak-
madan, kimseyi ötekileştirmeden, kimseyi 
umutsuzluğa, güvensizliğe sevk etmeden 
geleceğe bakacak ve inşallah aydınlık bir 
istikbali hep birlikte inşa edeceğiz.

Değerli kardeşlerim…

Herkesin şundan emin olmasını istiyo-
rum: Engelli kardeşlerimizin kamuda, 
özel sektörde istihdamıyla ilgili bu süreç, 
bundan sonra da kesintisiz biçimde sü-
recek. Türkiye büyüdükçe, ekonomimiz, 
şartlarımız iyileştikçe refahı, istihdamı, 
paylaşımı adaletli bir şekilde toplumun 
bütün kesimlerine yansıtacağız. İşsizlik 
sorununu, engelli istihdamındaki sorunu 
inşallah kısa süre içinde çok daha makul 
seviyelere çekeceğiz.

Bakınız, geçtiğimiz 10 yıl içinde engelli 
kardeşlerimizin hayat şartlarını iyileş-
tirmek, karşılaştıkları sorunları çözüme 

kavuşturmak için çok büyük, çok önem-
li adımlar attık. Özellikle 2005 yılında 
çıkardığımız kanun, bu alanda devrim 
niteliğinde bir düzenleme… Bu kanunla, 
eğitim hizmetlerinden bakım hizmetleri-
ne; istihdamda ayrımcılığın önlenmesine 
kadar, engellilerimizi ilgilendiren pek 
çok konuda en tabii haklarını teslim ettik. 
Engellilerle ilgili pozitif ayrımcılık içeren 
kanunların Anayasa Mahkemesi engeline 
takılmaması için, 2010 yılı Eylül ayındaki 
halkoylamasıyla Anayasa’mızda bir deği-
şiklik yaptık.

Böylece engellilerin haklarının teslim edil-
mesiyle ilgili çalışmaları Anayasal güvence-
ye kavuşturmuş olduk. Bakanlıkları yeniden 
yapılandırırken, Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı ihdas ettik, bünyesinde, engellile-
rimizle ilgili çalışmaların koordinasyonunu 
yürütecek bir Genel Müdürlük kurduk. Bu 
sayede engelli kardeşlerimize yönelik politi-
kalarımızı daha süratli, daha verimli yürüte-
cek bir mekanizma oluşturduk.

Elbette engelli kardeşlerimiz için sadece 
yasal, Anayasal düzenlemeler yapmakla, 
yeni kurumlar ihdas etmekle kalmadık. 
Bakınız, 2002 yılı itibariyle, engelli kon-
tenjanında memur olarak çalışan engelli 
sayısı 5 bin 777 iken bu rakam Mart ayı 
itibariyle 33 bini geçti. Bu yıl içerisinde 
yapacağımız ikinci bir atamayla da bu 
sayı inşallah 35 bini geçecek. 2002 yılın-
da kamu ve özel sektörde çalışan toplam 
engelli sayısı 48 bin 936’ydı, şimdi bu 
sayı 100 bin 665 oldu. Engelli istihdamını 
daha da artırmak için kredi, hibe, teşvik 
gibi düzenlemeler yaptık. Şu anda hiçbir 
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istihdam alanında yerleşemeyen zihinsel 
engelliler ve otizm tanılı kardeşlerimiz 
için çalışma yapıyoruz.

Biliyorsunuz, dün Dünya Otizm Farkın-
dalık Günü’ydü. Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı; Milli Eğitim, Sağlık, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik, Gençlik ve Spor Ba-
kanlıklarımızın yanı sıra, YÖK ve sivil 
toplum kuruluşlarımızın da desteğiyle, 
Türkiye’nin, hükümetimizin ilk Otizm Ey-
lem Planı’nı açıkladık. Bu planla otizm ta-
nısı konulmuş çocuklarımız ve ailelerinin 
her türlü ihtiyaçlarını karşılamak, yaşam 
kalitelerini arttırmak ve onlara destek 
vermek amacıyla, otistik çocuklarımıza ve 
ailelerine inşallah destek olacağız.

Ben de Başbakan olarak, bu eylem planının 
bizzat takipçisi olacak, süreçleriyle, sonuç-
larıyla yakından ilgileneceğim. İnanıyo-
rum ki bu eylem planı dolayısıyla otizmle 
mücadelede, otistik çocuklarımızın, otistik 
çocuk sahibi ailelerin ihtiyaçlarının karşı-
lanması noktasında çok daha verimli çalış-
malar yapacak, toplumsal şuuru çok daha 
ileri bir aşamaya taşıyacağız.

Değerli kardeşlerim…

2007 yılında başlattığımız evde bakım üc-
reti uygulamamız başarılı şekilde devam 
ediyor. Evde bakım hizmetlerinden 2007 
yılı sonunda 30 bin 638 kişi yararlanırken, 
2013 Şubat ayı itibariyle bu sayı 404 bin 
761’e ulaştı. Bakım hizmetlerinin kalitesi-
ni arttırmak için, engelli ve yaşlı bireylere 
bakım hizmetini veren bakım elemanla-
rına sertifika zorunluluğu getirdik. 2002 

yılında 30 engelliye 1 bakım elemanı dü-
şerken, şimdi 6 engelliye 1 bakım elemanı 
düşüyor. 

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerin-
de öğrenim gören öğrencilerimizin sayısı 
2006 yılı sonunda 82 bin 952 iken Tem-
muz 2012 itibariyle özel eğitim desteği 
alan öğrencilerimizin sayısı 245 bin 829’a 
ulaştı. Engelli kardeşlerimizin, sosyal ha-
yata uyum sağlamaları, her türlü haktan 
en iyi şekilde yararlanabilmeleri için de 
düzenlemelerimiz sürüyor. Sokakları, top-
lu taşıma araçlarını, kamu ve belediye hiz-
met binalarını yeniden düzenliyor, engelli 
kardeşlerimizi gözetecek şekilde ulaşımı 
daha da kolaylaştırıyoruz.

Değerli kardeşlerim…

Ben her zaman ifade ediyorum: Bizim için 
esas olan insandır, bizim için esas olan 
candır… Bizim anlayışımızda insanları 
kimliğiyle, diliyle, inancıyla, etnik köke-
niyle, fiziki görünümüyle etiketlemek, 
yaftalamak, fişlemek yoktur. Bizim kriter-
lerimizde, bizim hizmet anlayışımızda, 
bizim siyasetimizde bu topraklar üzerinde 
yaşayan her insan, bizim için birinci sınıf 
vatandaştır; Yaratanın bize emanetidir. 

Bizim sosyal devlet anlayışımızın temelin-
de, Şeyh Edebali’nin Osmanlı’nın temel-
leri atılırken söylediği o tavsiye yatıyor: 
Nedir o? “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.” 
Evet, biz işte bu anlayışı, siyasetimizin ve 
yönetimimizin temel prensibi olarak gö-
rüyoruz. Türkiye çok sağlam bir zeminde, 
emin adımlarla, kararlı adımlarla geleceğe 
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yürüyor ve yürümeye devam edecek. Bu 
değerlendirme toplantısının hayırlara 
vesile olmasını diliyorum. Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı başta olmak üzere, 
katkı veren tüm kurumlarımıza bir kez 
daha teşekkür ediyorum.

Yeri gelmişken 24 Mart tarihinde gerçek-
leştirilen YGS sonuçlarını sadece 8 gün 
içinde açıklayarak, bir rekora imza atan, 
milyonlarca öğrencimizi, milyonlarca 
velimizi sevindiren ÖSYM’yi de tebrik edi-
yorum. Elbette işe yerleştirilen tüm engelli 
kardeşlerimize, yeni işlerinde, yeni hayat-
larında başarılar diliyorum.

Engelleri aşarak ilerlemeye, engelsiz bir 
Türkiye inşa etmeye hep birlikte devam 
edeceğimizi vurguluyor, hepinizi sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum.
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Sayın Genel Koordinatör Krug, değerli 
arkadaşlarım, çok değerli misafirler, hanı-
mefendiler, beyefendiler…

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, 
açılışını yaptığımız Yol Güvenliğinde 
Eylem 10 Yılı Lansmanı ve Trafik Güven-

liği Platformu’nun ülkemize, milletimize 
hayırlı olmasını diliyorum. Konuşmamın 
hemen başında, Birleşmiş Milletler adına 
Platforma katılan Sayın Genel Koordi-
natör Krug’a, Güvenli Karayolu Seyahati 
Derneği Genel Başkanı Sayın Sobel’e, tüm 
misafirlerimize hoş geldiniz diyorum.

Yol Güvenliğinde Eylem On Yılı 
Lansmanı ve Trafik Güvenliği 

Platformu Açılışı

Ankara | 3 Nisan 2013 
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Şahsıma ve ülkeme tevdi edilecek olan Bir-
leşmiş Milletler Yol Güvenliğinde Eylem 
10 Yılı Plaketi ve 2013 Yılı Yol Güvenliği 
Küresel liderlik Ödülü için de, Birleşmiş 
Milletler’e, uluslararası sivil toplum örgüt-
lerine kalpten şükranlarımı sunuyorum. 
Ülkemizde, Trafik Güvenliği adına başarılı 
çalışmalarda bulunan, birazdan ödül ala-
cak olan değerli kardeşlerimizi de tebrik 
ediyor, başarılarının devamını diliyorum. 

Değerli dostlarım…

Bu programın ardından Karayolu Güvenli-
ği Yüksek Kurulu’nun 4’üncü toplantısını 
yaparak, kurul üyesi arkadaşlarımızla bir-
likte trafik güvenliğine ilişkin temel politi-
kaları görüşüp karara bağlayacağız. Trafik 
güvenliği ülkemizde her zaman önem arz 
eden, üzerinde dikkatle, hassasiyetle du-
rulması gereken bir konu oldu.

Bakınız burada birkaç rakamı özellik-
le dikkatlerinize sunmak istiyorum… 
Türkiye’de, 10 yıl önce, 2002 yılında trafi-
ğe kayıtlı araç sayısı 8 milyon 600 bin adet-
ti. Şu anda, trafiğe kayıtlı toplam araç sa-
yısı ise, dikkatinizi çekiyorum, 17 milyon 
143 bin adet. Yani trafikteki araç sayısı, 10 
yılda 2 kat artış kaydetti.

Ülkemizin gelişmesine, zenginleşmesine 
paralel olarak sürücü ve araç sayısı yılda 
ortalama birer milyon artıyor. Bu durum 
tabii olarak trafikte eğitimin, denetimin, 
altyapının ve sağlık hizmetlerinin önemi-
ni artırıyor, bu alanlarda yeni yatırımlar 
yapmayı gerektiriyor. En az yeni yatırım 
kadar önemli olan bir diğer hususun da, 

toplumda, insan odaklı bir trafik anlayışı-
nın hakim kılınması olduğunu biliyoruz.

Bakınız, bu hususun üzerinde önemle 
durmak zorundayım… Zira 76 milyonun 
hemen hemen tamamı sürücü olarak, 
yolcu olarak, yaya olarak, hemen her gün 
trafiğin bir unsuru oluyor. Trafik, adeta ha-
yatımızın en önemli parçalarından biri ha-
line geldi. Ancak burada, bir sorgulamayı 
da yapmak zorundayız. Dikkat edin… Öyle 
insanlar var ki yaya olarak psikolojisi fark-
lı, sürücü olarak farklı, yolcu olarak çok 
daha farklı olabiliyor. Öyle insanlar var ki 
direksiyon bütün psikolojisini, bütün ruh 
halini kökten değiştirip o insanı çok farklı 
bir kimliğe büründürebiliyor. İnsan araca 
değil, adeta araç insana hükmeder hale 
geliyor.

Yayayken selamlaşanların, yayayken 
birbirlerine saygıyla yol verenlerin, yol 
açanların; sürücü koltuğuna oturduğunda, 
diğer herkesi tehdit gibi, rakip gibi gördü-
ğüne, hatta kimseyi görmeyip, insanlara 
adeta bir araba, bir araç gibi muamele et-
tiğine şahit oluyoruz. Bunun makro dü-
zeyde de yansımalarını yaşıyoruz… Bakı-
yorsunuz, şehirler artık insanlar için değil, 
araçlar için tasarlanıyor. Çocuk parkı mı, 
yol mu denildiğinde, yol öne çıkıyor. Yaya 
yolu mu, araç yolu mu denildiğinde, reka-
beti araçlar kazanıyor. Ağaç mı, asfalt mı 
denildiğinde, birçok yerde asfaltın galip 
geldiğini görüyoruz.

Robotların dünyayı istila edeceği, insanla-
rı köleleştireceği, bize hep bir bilim kurgu 
öyküsü gibi anlatıldı. Ama bugün modern 
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dünyaya bakıyorsunuz, özgür olduğunu 
söyleyen milyonlarca, milyarlarca insanın, 
şehirlerin, ülkelerin, cep telefonunun, oto-
mobillerin, bilgisayarların adeta kölesi ha-
line dönüştüğünü görüyorsunuz. İnsanın, 
kendi eliyle yaptığı bir ucube tarafından 
öldürülmesi, yani Frankenştayn, bize yine 
bir bilim kurgu öyküsü olarak anlatıldı. 
Bunun bugün artık bilim kurguyla, gerçek 
dışılıkla hiç ilgisi yok.

Şu anda, insan kendi ürettiği araçlar tara-
fından katledilir hale geldi. Sadece silah-
ları kast etmiyorum… Ürettiğimiz, seyahat 
için kullandığımız arabalar, şu anda insan-
lık için en büyük tehditlerden, en fazla can 
alan silahlardan biri haline geldi. Bizim 
Türkiye olarak, hızla büyüyen bir ülke ola-
rak, işte bu çelişkiye mutlaka ama mutlaka 
hassasiyetle eğilmemiz gerekiyor. Biz bü-
yürken araçların kölesi haline gelen değil, 
büyüdükçe araçları kendisine hizmetkar 
kılan bir anlayışla yürümek zorundayız. 
İnsanı öteleyip makineyi önceleyen değil, 
insanı öne çıkaran bir büyüme anlayışını 
egemen kılmak zorundayız.

İnsan, kendisini makineye göre değil; ma-
kine kendisini insana göre ayarlayacak. 
Şehirler, araçlara göre değil, insanlara göre 
şekillenecek. İnsan odaklı bir kalkınmayı, 
insan odaklı bir ekonomiyi, insanlar için 
şehirleri ancak ve ancak böyle bir anlayışla 
inşa edebiliriz. Aksi takdirde bugün bir-
çok milletin, birçok ülkenin başına gelen 
makine karşısında kölelik, Allah korusun 
bizim de başımıza gelebilir. İnsanın araçla, 
insanın trafikle ilişkisini enine boyuna de-
ğerlendirmek, analiz etmek, köklü sonuç-

lar, köklü tedbirler üretmek ve kararlılıkla 
uygulamak zorundayız.

Bakınız, bugün ülke olarak önümüzde 
canlar yakan, ocaklar söndüren, anaları, 
eşleri, evlatları ağlatan iki önemli sorunu-
muz var. Bunlardan biri terör, ikincisi ise, 
maalesef terör kadar konuşulmayan, terör 
kadar gündemde yer almayan trafik soru-
nudur. Oysa baktığınızda, trafik sorunu-
nun, diğer deyişle, trafik terörünün, silahlı 
bölücü terörden daha fazla can aldığını, 
daha fazla kan akıttığını görürsünüz.

Biz bu iki sorunun da üzerine kararlı bir 
şekilde gidiyoruz. Başarılı olana kadar 
da yılmadan usanmadan çözüme yönelik 
çabalarımızı sürdüreceğiz. Ancak takdir 
edersiniz ki tıpkı bölücü terörle mücadele-
de olduğu gibi, trafik terörüyle mücadelede 
de, çok yönlü çalışma başarı için kaçınılmaz 
bir unsurdur. Trafik terörüyle mücadelede 
başarılı olabilmek için, bütün kurumlarımı-
zın birbiriyle uyum içerisinde, koordineli 
olarak çalışması gerekiyor. Karayolu trafik 
güvenliği konusunda kendilerine görev ve 
sorumluluk verilen herkesten azami gayret 
göstermesini bekliyoruz. 

Altyapıdaki yetersizlikler ve kurallara 
uyulmamasının yol açtığı acı sonuçlara 
daha fazla katlanamayız. Esasen bu ko-
nuda oldukça önemli de bir mesafe almış 
durumdayız. Bakınız, biraz önce ifade 
ettim, 10 yılda araç sayısı 2 kat artış kay-
detti; 8 milyon 600 binden 17 milyon 143 
bine yükseldi. Ülkemizdeki araç sayısı 8 
milyonken, trafik kazalarında olay yerinde 
hayatını kaybeden kişi sayısı 5 bin civarın-
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daydı. Geçtiğimiz yıl, yani 2012 yılında, 
ülkemizdeki araç sayısı 17 milyonu aşma-
sına rağmen, olay yerinde hayatını kaybe-
den kişi sayısı 3 bin 750’ye geriledi.

Araç sayısındaki iki katından fazla artışa 
rağmen, kazalardaki vefat sayısını yaklaşık 
üçte bir oranında azaltmak elbette kolay 
olmadı. Bunun için farklı alanlarda pek 
çok düzenlemeyi hayata geçirdik, pek çok 
yatırım gerçekleştirdik. Özellikle bölünmüş 
yol yapımında tarihî başarılara imza atarak, 
ülkemizde ulaşımı fevkalade kolay, süratli 
ama en önemlisi güvenli hale getirdik. 

10 yıl önce, görevi devraldığımızda 6 bin 
100 kilometre olan bölünmüş yol uzunlu-
ğunu, ilave 16 bin 160 kilometre yeni yol 
yaparak, 22 bin 260 kilometreye çıkardık. 
Daha önce sadece 6 ilimiz bölünmüş yol 
ile birbirine bağlıyken, bugün 74 ilimiz 
bölünmüş yol ağıyla birbirine bağlı du-
rumda. İnşallah önümüzdeki dönemde 
bütün illerimiz, bütün büyük yerleşim 
birimlerimiz arasında bölünmüş yol ağını 
kurmuş olacağız. 

Bunun yanında, ülkemizin en küçük yerle-
şim birimlerine kadar, asfalt ya da stabilize 
yollar yaptık, yapmaya devam ediyoruz. 
Bir yandan ulaştırma altyapısını güçlen-
dirirken, diğer yandan da sürücülere ve 
araçlara yönelik etkin denetleme sistemle-
ri oluşturduk ve bunları sürekli geliştiriyo-
ruz. Kurduğumuz elektronik denetim sis-
temleriyle, trafik denetimlerinde yeni bir 
dönem başlattık. Bugün tüm denetimler 
içinde yüzde 13’lük bir paya sahip olan bu 
sistemleri, bilhassa şehirlerarası yollarda 

daha gelişmiş teknolojilerle yaygınlaştı-
racak ve denetimleri çok daha etkili hale 
getireceğiz. 

Yollarda meydana gelen kazalara acil yar-
dım hizmetlerini süratle ulaştıracak olan 
bir sistemi de hayata geçirdik. Kara, hava 
ve deniz ambulanslarının sayılarını artır-
dık. Böylece şehir merkezlerinde meydana 
gelen kazalarda ilk 10 dakikada, kırsal 
alandaki kazalarda ise 30 dakikada acil 
yardım müdahalesi yapabilecek bir siste-
mi büyük ölçüde işler hale getirdik. 

Bir başka tedbir olarak eskimiş, trafik seyir 
güvenliği bakımından sorunlu araçları tra-
fikten çıkarmak için bugüne kadar çeşitli 
adımlar attık, atmaya da devam ediyoruz. 
Yollarımızda artık trafiği tehlikeye dü-
şürecek, güvenlik düzeyi düşük araçlar 
görmek istemiyoruz. Bunun için gerekli 
tedbirleri süratle hayata geçirmeye karar-
lıyız. Gerek bugüne kadar aldığımız, gerek 
bundan sonra alacağımız tedbirlerle, tra-
fik kazalarındaki ölüm olaylarını inşallah 
daha da aşağılara çekeceğiz.

2020 yılına kadar, ülkemizde trafik kaza-
larından kaynaklanan ölümleri yüzde 50 
azaltmaya yönelik eylem planımızı uygu-
lamaya koymuş bulunuyoruz. Eğitimden 
denetime, ulaşım altyapısından sağlık hiz-
metlerine kadar, trafikle ilgili her alanda 
daha ileri çalışmalar yaparak bu hedefe 
mutlaka ulaşmak istiyoruz. Bu konuda, 
Millî Eğitim’den Diyanet İşlerine, belediye-
lerimizden güvenlik kuvvetlerimize, spor-
cularımızdan sanatçılarımıza, medyamıza 
kadar herkesin sorumluluğu var.
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Bakın, şunu kabul etmek zorundayız… 
Bunu görmek ve sorgulamak zorundayız… 
Şu anda, başta büyükşehirlerimiz olmak 
üzere yayaya yeşil ışık yanarken dahi kar-
şıya geçmekte zorlanan, ya da karşıya ge-
çerken kendisine araba çarpan çok sayıda 
yayamız, insanımız var. Bugün maalesef 
diğer sürücülerin hakkını, hukukunu çiğ-
neyerek araç kullanan, yolun ortasında 
yolcu indirip bindirebilen çokça sürü-
cümüz var. Bugün her yerde, aracını hiç 
olmayacak yere park ederek yayaların ve 
araçların geçişine engel olan sürücüler var. 

Daha da üzüntü verici olanı, trafikte, en 
ufak bir sürtüşmede, “La havle çekmek” 
yerine “El frenini çekerek” kavgaya tutuş-
maya eğilimli şoförler var. Hız olgusunu 
milletçe sorgulamaya, neden bu kadar 
acele ettiğimizi, nereye yetişmeye çalıştı-
ğımızı, şöyle durup, nefes alıp, kendimize 
sormaya ciddi şekilde ihtiyacımız var. Çok 
acılar yaşadık. Çok trajik olaylara şahit 
olduk. Nice hayatın hız ve haz uğruna sön-
düğünü gördük. Buna artık hep birlikte 
dur demek, bunu hep birlikte sorgulamak 
zorundayız.

Tüm kurumlarımız, sivil toplum kuru-
luşlarımız, medyamız ve teker teker bi-
reylerin üzerlerine düşen sorumluluğu 
yerine getirdiklerinde, kısa sürede bu 
meselenin üstesinden geleceğimize ina-
nıyorum. Daha önceki Yüksek Kurul top-
lantısında söylediğim bir hususu burada 
tekrarlamak istiyorum. Hukuk devletinde 
hiç kimsenin kurallar, kaideler karşısında 
istisnası yoktur. Herkes trafik kurallarına 
uymak mecburiyetindedir. 

Emniyet kemeri ve hız sınırları başta 
olmak üzere, trafik kurallarının uygu-
lanmasında hiçbir istisnayı, hiçbir farklı 
uygulamayı asla kabul etmiyorum. Şayet 
hâlâ bu şekilde davrananlar var ise, işte 
buradan açıkça talimat veriyorum; ünvanı, 
makamı, konumu ne olursa olsun hiç kim-
seye ayrıcalık yapılmayacak, kurallar har-
fiyen uygulanacaktır. Bu konunun bizzat 
takipçisi olacağımı da herkesin bilmesini 
istiyorum.

Bu düşüncelerle karayolu trafik güvenliği 
alanında bu zamana kadar yürütülen ve 
bundan sonra yürütülecek faaliyetlere 
destek veren herkese teşekkür ediyorum. 
“Trafik Güvenliği Platformu” gibi yurt 
içinde, Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslara-
rası Güvenli Yol Seyahat Birliği gibi yurt 
dışında bu konuyla ilgili çalışma yürüten 
kuruluşları kutluyorum. Başta trafik polis-
lerimiz olmak üzere, yaz kış demeden bu 
alanda özveriyle çalışan tüm kamu görev-
lilerine, gönüllülere bilhassa şükranlarımı 
sunuyorum. 

Tüm vatandaşlarıma, trafik kurallarına 
uymaları konusundaki duyarlılık çağrımı 
tekrarlayarak hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum. 
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Sayın Divan Başkanı, Tüm Sanayici ve 
İşadamları Derneği’nin değerli Başkanı, 
değerli yönetim kurulu üyeleri, saygıdeğer 
mensupları, yurt içinden ve yurt dışından 
katılan çok kıymetli misafirler, hanımefen-
diler, beyefendiler...

Sizleri en kalbi muhabbetlerimle selam-
lıyor; Tüm Sanayici ve İşadamları Derne-
ği TÜMSİAD’ın 5’inci Genel Kurulu’na 
başarılar diliyorum. TÜMSİAD Genel 
Kurulu’nun, ülkemiz, milletimiz, ekono-
mimiz için, tüm insanlık için hayırlara 
vesile olmasını Allah’tan niyaz ediyorum. 

TÜMSIAD Beşinci Genel Kurulu

İstanbul | 7 Nisan 2013 
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Sayın Genel Başkan’a, Yönetim Kurulu’na, 
TÜMSİAD’ın tüm üyelerine, tüm mensup-
larına, Türkiye’nin büyümesine, gelişmesi-
ne, kalkınmasına yaptıkları hizmetlerden 
dolayı burada şahsım, ülkem ve milletim 
adına şükranlarımı sunuyorum.

TÜMSİAD, yurtdışında bulunduğu her 
yerde, ay yıldızlı bayrağımızı büyük bir 
onurla ve gururla dalgalandırdı. Çalışma-
larınızla, duruşunuzla, tavrınızla, başa-
rılarınızla, Türkiye’yi ve aziz milletimizi, 
şanına, büyüklüğüne yaraşır şekilde tüm 
dünyada temsil ettiğiniz için sizlere ayrıca 
teşekkür ediyorum.

TÜMSİAD’ın, 2013 yılında 2 önemli 
uluslar arası faaliyeti gerçekleştireceğini 
büyük bir memnuniyetle öğrendim. Eylül 
ayında inşallah 1’inci TÜMEXPO Genel Ti-
caret Fuarı düzenlenecek. Haziran ayında 
da son derece anlamlı, son derece önemli 
bir Kurultay, 1’inci Uluslar arası Türkiye 
Sağlık Mezunları Kurultayı’nı gerçekleşti-
receksiniz. Türkiye’de okumuş, 3 bin 500 
civarında hekim ve sağlık çalışanlarının 
Türkiye’de bir kurultay çatısı altında tek-
rar bir araya getirilmelerini son derece 
önemli, son derece heyecan verici buldu-
ğumu ifade etmek istiyorum.

Türkiye’de okumuş, şu anda kendi mem-
leketlerinde mesleklerini icra eden, saygın 
bir konumda bulunan mezunlarla irtibatın 
ve muhabbetin güçlendirilmesi, inanıyo-
rum ki Türkiye’nin tanıtımına çok büyük 
katkılar sağlayacaktır. Bu uluslar arası fa-
aliyetlerinizden dolayı sizleri ayrıca tebrik 
ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum.

Sevgili kardeşlerim…

Elbette burada, TÜMSİAD’ın yönetimine 
ve tüm üyelerine, ekonomik büyümeye 
sağladığınız katkılardan dolayı ayrıca 
şükranlarımı sunmak istiyorum. Hafta 
başında açıklanan rakamlara göre, Tür-
kiye ekonomisi 2012 yılında yüzde 2.2 
oranında bir büyüme kaydetti. Gelişmiş 
ekonomilerin ciddi oranlarda daraldığı, 
Avrupa’da büyüme ortalamasının sıfırın 
altına düştüğü bir ortamda, Türkiye’nin 
yüzde 2.2 oranında büyüme kaydetmesi 
elbette önemli bir başarıdır.

Daha önce de ifade ettim… 2012 yılında, 
Belçika ekonomisi yüzde 0.2 oranında kü-
çüldü. Çek Cumhuriyeti aynı şekilde yüzde 
1.3 oranında daraldı. İtalya ekonomisi, 
2012 yılında yüzde 2.4 oranında daraldı. 
Yunanistan için yapılan büyüme pro-
jeksiyonu yüzde eksi 6.4… Almanya’nın 
ancak yüzde 0.7 büyüdüğüne, İngiltere ve 
ABD’nin bizim kadar, yani yüzde 2.2 bü-
yüdüğüne, Japonya’nın büyüme oranının 
yüzde 2’de kaldığına şahit olduk.

Dünyada bu kadar büyük daralma ve dur-
gunluk yaşanırken Türkiye yine pozitif bir 
büyüme kaydetti. 2002-2012 arasında, 10 
yıllık büyüme ortalaması yüzde 5.1. Gayri 
safi yurt içi hasılamız 2002 yılında 350 
milyar lira idi… 2010 yılında ilk kez 1 tril-
yon sınırını aştık ve 2012’de, TL bazında 
millî gelirimiz 1 trilyon 417 milyar liraya 
ulaştı. Dolar bazında millî gelirimiz 2002 
yılında 230 milyar dolar iken, bugün 786 
milyar dolar oldu. Yine bu süreçte, kişi 
başına millî gelirimiz de 2002’de 3 bin 
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500 dolar iken, 10 yılda yaklaşık 3 katı bir 
artışla 2012’de 10 bin 504 dolara yükseldi.

Tabii burada Türkiye’yi diğer ülkelerden 
farklı kılan 2 önemli göstergeyi de tekrar 
hatırlatmakta fayda görüyorum… Millî 
gelirin açıklanmasıyla birlikte, Avrupa Bir-
liği tanımlı borç stokumuzun millî gelire 
oranı da netleşmiş oldu. 2002 yılında, borç 
stoğunun millî gelire oranı yüzde 74’tü. 
Yani, her 100 liranın 74 lirası borçtu. Şu 
anda biz bu oranı yüzde 36’ya kadar çek-
tik. Üstelik dünyada bu oranlar çok ciddi 
şekilde artarken, Japonya’da, ABD’de, 
İtalya’da yüzde 100’lerin üzerine çıkarken, 
biz bu oranı düşürdük, Türkiye’nin borç 
yükünü azalttık.

İkinci bir önemli gösterge de bizi krizlere, 
dalgalanmalara, şoklara karşı dirençli hale 
getiren Merkez Bankası rezervlerimiz… 
2002’de Merkez Bankamızın kasasında 
27.5 milyar dolar vardı; şu anda 125 mil-
yar dolarımız var. Elbette farkımız bundan 
ibaret değil… Bakın, şu anda birçok ülke 
yüksek faiz oranlarıyla Uluslararası Para 
Fonu’ndan borç aldılar ya da almak için 
sırada bekliyorlar. Böyle bir tablo içinde, 
Türkiye, Uluslararası Para Fonu’na olan 
borcunu artık sıfırlama noktasına getirdi. 
2002’de 23.5 milyar dolar olan borcu-
muz, şu anda sadece 400 milyon dolar. 14 
Mayıs’ta bu 400 milyon doları da ödüyor 
ve IMF’le borç defterini, daha doğrusu ve-
recek defterini kapatıyoruz.

Öte yandan, IMF’ye 5 milyar dolar borç 
verme konusunda da müzakereler devam 
ediyor. Türkiye’nin sadece IMF’ye borç ve-

ren ülke konumunda olmadığını, dış yar-
dımlarını da çok ciddi oranda artırdığını 
tekrar hatırlatmak isterim… 2012 yılında, 
bir önceki yıla göre dünyada dış yardımla-
rını en çok artıran ülke Türkiye oldu. 2011 
yılında, Türkiye’nin resmî yardımları 1 
milyar 273 milyon dolar seviyesindeydi. 
2012 yılında Türkiye, yüzde 99’luk bir ar-
tışla, 2 milyar 532 milyon dolar resmî dış 
yardım gerçekleştirdi. ABD gibi, İngiltere 
gibi ülkeler dış yardımlarında, uluslar ara-
sı operasyonlarında kısıntılara giderken, 
Türkiye, dış yardımlarını artıran, hem de 
yüzde 99 oranında artıran bir ülke oldu.

Şimdi değerli arkadaşlarım… Sizler hepi-
niz biliyorsunuz, hepiniz içinde yaşıyor-
sunuz… İşadamlığı, takdir edersiniz ki 
korkaklığı, ürkekliği, tereddüdü, çekin-
genliği kaldıracak bir mevki değildir. Öyle 
meslekler vardır ki cesaret ister, yürek is-
ter… İşadamlığı, yatırımcılık, girişimcilik, 
ihracatçılık hiç kuşkusuz aynen bu şekilde, 
cesaret isteyen, yürek isteyen bir mevkidir. 
Eğer korku varsa büyüme olmaz. Korku 
varsa yatırım olmaz. Korku, tereddüt varsa 
risk alınmaz.

İş adamı, iş dünyası ne kadar cesur olursa, 
ne kadar yürekli olursa, ne kadar girişken, 
ne kadar aktif, ne kadar heyecanlı olursa 
başarı da o kadar yüksek olur. Aynı şey 
siyaset için de geçerlidir, aynı şey iktidar 
için de geçerlidir… Siyaset de, iktidar da 
korkaklara göre bir yer değildir. Siyasetçi 
korkarsa; Başbakan, bakan, milletvekili, 
bürokrat korkarsa o ülke ileriye doğru tek 
bir adım atamaz. Risk alınmazsa, girişken 
olunmazsa, aktif olunmazsa, heyecan, 
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coşku, tutku, en önemlisi de aşk olmazsa, 
o ülke ileriye doğru tek bir adım atamaz, 
yerinde sayar, hatta geriye gider.

Türkiye olarak biz bunu çok acı tecrübelerle 
yaşadık. Korkular içinde, ürkek, çekingen, 
idare-i maslahatçı bir siyaset ve hükümet 
anlayışı neticesinde, geçmişte ülke olarak, 
millet olarak çok ama çok ağır faturalar 
ödedik. Değişimden korktular, reformdan 
korktular, yatırımdan, üretimden korktu-
lar, en önemlisi özgürlükten korktular ve 
Türkiye’ye ağır bedeller ödettiler.

Değerli arkadaşlar…

Bakın ben burada bir şeyi açık açık ifade 
etmek durumundayım… Hükümet olarak 
biz de risk almayabilirdik. Hükümet ola-
rak biz de idare-i maslahatı bir yöntem 
olarak tercih edebilirdik. Hükümet olarak 
biz de, değişim yerine, reform yerine, sta-
tükoya dayanmayı, statükoya yaslanmayı, 
onu daha da güçlendirmeyi seçebilirdik. 
Yatırım risktir; hiçbir riske girmeyebilir-
dik. Reform risktir; hiçbir riski yüklenme-
yebilirdik.

Milletten yetkiyi alır, koltuğumuzda oturur, 
geçici tedbirlerle, makyajlarla, göz boya-
mayla biz de rehavet içinde, konfor içinde, 
lüks içinde günümüzü gün edebilirdik. 
Ülke ülke dolaşmaya, anlaşmalar yapmaya, 
sorunlar çözmeye, ticaret imkanlarını ar-
tırmaya ne gerek var? Rahatça sıcak koltu-
ğumuzda oturabilirdik. Şehir şehir, ilçe ilçe 
dolaşmaya; okullar, hastaneler, konutlar, 
yollar, barajlar yapmaya ne gerek var? Sıcak 
yatağımızda mışıl mışıl uyuyabilirdik.

Ama o zaman ne olurdu biliyor musunuz? 
O zaman, sokağa çıktığımızda çocukları-
mızın yüzüne bakamazdık. O zaman, başı-
mızı yastığa koyduğumuzda vicdanımızla 
yüzleşemezdik. O zaman, işte Çanakkale’ye 
gidip, Sarıkamış’a gidip, Dumlupınar’a 
gidip, şehitlerimizin huzurunda alnımızın 
akıyla duramazdık. O zaman, bugün oldu-
ğu gibi sizin karşınıza, işadamının, işçinin, 
emekçinin karşısına huzuru kalple çıka-
maz, şuradaki muhabbeti tesis edemezdik.

Biz üzerimizde tüyü bitmedik yetimin 
hakkını taşıyoruz. Biz üzerimizde şehitle-
rimizin, ecdadımızın, geçmişin ve gelece-
ğin misyonunu ve mesuliyetini taşıyoruz. 
Benim ecdadım, at sırtında buradan ta 
Viyana’ya kadar, buradan ta Yemen’e, ta 
Kırım’a kadar giderken, benim ecdadım 
gemisiyle Endülüs’e kadar, AçeSumatra’ya 
kadar, Japonya’ya kadar gidip yardım elini 
uzatırken, bizim bugün koltuğumuza ça-
kılıp kalmamız, emanete hıyanetten, reddi 
mirastan başka hiçbir şey olamaz.

Dikkat edin değerli arkadaşlarım… 2002 
sonunda iktidara geldik… Hangi reforma 
el attıysak ülke bölünüyor dediler. Hangi 
adımı attıysak, ülke parçalanıyor dediler. 
Arşivler ortada. 10 yıl boyunca kimin ne 
dediği, kimin neye karşı çıktığı ortada. 10 
yıl boyunca, kimin ne tehditler savurduğu 
ortada...

Onlara göre ülke bölünüyordu, parçalanı-
yordu, batıyordu, dağılıyordu. Ne oldu? 
Ekonomisiyle dünyada güçlü bir Türkiye 
var. Dış politikasıyla dünyada güçlü bir 
Türkiye var. Diz çöken değil, boynunu bü-
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ken değil, verilene razı olan değil; hakkını 
çatır çatır savunan ve hakkını koparıp alan 
bir Türkiye var. Türk lirasıyla, pasaportuy-
la, ay-yıldızlı bayrağıyla saygın, itibarlı, 
sözünün ağırlığı olan, kararlarına değer 
verilen, dikkate alınan, parmakla gösteri-
len bir Türkiye var.

Alan el değil, veren el konumuna yüksel-
miş bir Türkiye var. Dünyada mazlumların 
sesi, mazlumların umudu, barışın en güçlü 
savunucusu bir Türkiye var. Kendi mille-
tiyle kucaklaşan, kendi milletiyle yürüyen, 
milletini tehdit olarak değil, kendisini 
milletinin devleti olarak konumlayan bir 
Türkiye var.

Tekrar ediyorum: Siyaset, tıpkı işadam-
lığı gibi, korkaklara göre bir iş asla değil-
dir. Koltuğunda tir tir titreyen, etrafa da 
kendi korkularını saçan bir siyasetçinin 
Türkiye’ye kazandıracağı hiçbir şey yoktur 
ve olmamıştır. Her reform karşısında, her 
yenilik karşısında, her atılım karşısında, 
Türkiye bölünüyor, parçalanıyor, dağılıyor 
diye feryat figan ağlayan bir siyasetçinin 
ne bu milletle, ne bizim ecdadımızla, ne de 
bu milletin misyonuyla uzaktan, yakından 
hiçbir alakası yoktur.

Siz kendinize milliyetçi diyeceksiniz, mil-
letin duygularını istismar etmeye kalkışa-
caksınız, ama bu milletin edebini, adabını, 
üslubunu, en önemlisi de bu milletin cesa-
retini taşımayacaksınız. Kimi kandırıyor-
sunuz? Siz korku içinde olabilirsiniz, ama 
bu millet korkmadı, korkmuyor ve asla 
da korkmayacak. Siz küçük düşünüyor 
olabilirsiniz; ama bu millet tarih boyunca 

hep büyük düşündü ve büyük düşünmeye 
devam edecek.

Şimdi bakın değerli kardeşlerim… “Çözüm 
Süreci” adını verdiğimiz yeni bir süreci 
başlattık. Bizim gayemiz de, hedefimiz de 
çok ama çok net… Kan dursun istiyoruz, 
gözyaşı dursun istiyoruz, huzursuzluk 
bitsin, Türkiye enerjisini artık istikbale, 
artık kalkınmaya sarf etsin istiyoruz. Yasal 
dairede, meşru çerçevede, milletin değer-
leriyle örtüşen bir çizgide terör meselesini 
çözmek ve Türkiye’nin ayağındaki o ağır 
prangayı söküp atmak istiyoruz.

Şu anda süreç kararlılıkla, en önemlisi 
de büyük bir umutla devam ediyor… Per-
şembe akşamı, Başbakanlık Dolmabahçe 
Ofisi’nde, “Akil İnsanlar” adını verdiğimiz 
heyetle 4.5 saatlik bir toplantı gerçekleştir-
dik. Her görüşten arkadaşımız vardı. Her 
ideolojiden arkadaşımız vardı. Farklı etnik 
kökenlerden, farklı mezheplerden, farklı 
fikir dünyalarından arkadaşlarımız vardı.

62 kişi o gün orada, tek bir noktada, tek 
bir ortak paydada buluştuk ve hep birlik-
te dedik ki kan dursun… Bunun için ne 
yapılabilir, nasıl bir yol izlenebilir bunları 
istişare ettik. Hemen ertesi gün, MHP Genel 
Başkanı çıktı, zehir zemberek bir yazılı açık-
lama yaptı ve hem bize, hem o heyete, ağıza 
alınmayacak ifadelerle hakaretler yağdırdı. 
Yetmedi… MHP’nin bir milletvekili çıktı, 
son derece edepsiz, son derece densiz bir 
şekilde, insanlıktan nasibini alamayanla-
rın, vicdanı kurumuşların yapacağı şekilde, 
o heyetteki bir arkadaşımızın etnik kökeni 
üzerinden aleni faşizm sergiledi.



125

Yeni Türkiye Vizyonu | Efendi Değil Hizmetkar Olmak-8

Şimdi bakın… Susuyor olmamız sabrımız-
dandır, ama sabrın da bir sınırı vardır. 
MHP Genel Başkanını en başta bir kere 
edebe davet ediyorum… Yunus Emre’nin 
çok güzel bir şiiri var…

İlim meclislerinde aradım, kıldım talep,

İlim geride kaldı, illa edeb, illa edeb.

Ö y l e  m e s e l e y i  M e t e  H a n’ d a n  a l ı p 
Malazgirt’e, Çaldıran’dan alıp Çanakkale’ye 
getirmekle, Damat Ferit demekle, Heyeti 
Nasiha demekle söz söylenmiş olmuyor. 
Bu millet, kimin ne söylediğinden ziyade, 
kimin nasıl söylediğine bakar. Her şeyin 
başı edeptir. Bu milletin en önemli haslet-
lerinden biri edeptir. Milliyetçiyim diyen 
MHP Genel Başkanı, önce gitsin, bu mil-
letin edebinden nasiplensin, bu milletin 
adabını öğrensin.

Bütün başarısızlığına rağmen o genel baş-
kanlık koltuğunda oturuyor olabilirsin 
Sayın Bahçeli… Ama mesele Genel Başkan 
olabilmek değil, mesele edep sahibi olabil-
mek, adap sahibi olabilmek. Hiç kimse de 
meydanı boş zannetmesin… Devlet Bahçe-
li koltuğunu koruyacak diye, başarısızlığı-
nı örtecek diye, bu ülkede kan akmasına, 
bu ülkede üniversite öğrencilerinin sokağa 
dökülmesine izin vermeyiz, müsaade et-
meyiz, müsamaha göstermeyiz.

Terörün sona ermesiyle istismar edeceği 
hiçbir alan kalmayan Devlet Bahçeli, bir 
yandan çözümü engellemek, bir yandan 
kendi tabanını sokağa dökmek için her 
türlü tahrike başvuruyor. Kusura bak-
masın, bu ülke, bu millet sahipsiz değil… 

Devlet Bahçeli ve onun muavini Kemal 
Kılıçdaroğlu sıcak koltuklarında oturmaya 
devam edecek diye biz kana da göz yaşına 
da, acıya da tahammül edecek değiliz. Dev-
let Bahçeli’nin de, Kemal Kılıçdaroğlu’nun 
da o 63 isme, o Akil İnsanlar Heyeti’ne söz 
söyleyecek ne birikimi, ne kapasitesi, ne de 
kalibresi vardır.

Bu iki zihniyet, geçmişte cetvelle kafatası 
ölçüyordu. Şimdi de çıkmışlar, milletin 
vatan sevgisini, millet sevgisini, memle-
ket sevgisini ölçmeye kalkışıyorlar. Afe-
dersiniz, ama size bu yetkiyi kim verdi? 
Vatan, millet sevgisini ölçecek kapasite-
niz var mı sizin? Bugüne kadar bu ülke 
için, millet için ne yaptı bunlar, hangi 
eserleri var? Vatanı sevdiklerini, milleti 
sevdiklerini gösterecek hangi eserleri, 
hangi hizmetleri var?

Ay r ı n t ı l a r ı n a  S a l ı  g ü n ü  p a r t i m i n 
grup toplantısında gireceğim… Sayın 
Bahçeli’nin vatan sevgisini, millet sevgi-
sini rakamlarla ortaya koyacağım… Ama 
burada bir tanesini özellikle söylemek 
istiyorum… Sayın Bahçeli’nin Hükümet 
ortağı olduğu dönemde, 2001 yılında 
batırılan bankaların Türkiye’ye maliyeti 
ne oldu biliyor musunuz? 111 katrilyon 
lira. Bu 111 katrilyon lirayı biz ödedik. 
Hazine’nin yıllık bileşik faiziyle hesapla-
dığınızda batık bankaların millete, ülkeye 
maliyeti, tam 231 milyar lira. Sevsinler 
sizin vatanseverliğinizi… Slogan atmakta 
çok iyi, hakaret etmekte çok iyi… Ama bu 
millete ödettikleri 231 milyar liranın he-
sabını bugüne kadar vermediler.
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Değerli kardeşlerim…

Bunlar ne yaparsa yapsın, hangi hakare-
ti, hangi tahriği ortaya koyarsa koysun, 
kervan yürümeye devam edecek. Allah’ın 
izniyle, sizlerin desteğiyle, milletin ha-
yır duasıyla biz bu işi çözeceğiz ve işte o 
zaman, Türkiye’yi tutabilene aşk olsun… 
TÜMSİAD’dan, bu süreçte bize tam destek 
vermesini rica ediyorum. Emeklerinizle 
bu sürece destek olun. Yatırımlarınızla 
bu sürece destek olun. Doğu ile Batı’nın, 
Kuzey ile Güney’in kucaklaşmasında bize 
destek olun.

Bakın, altını çizerek ifade ediyorum, biz 
bu meseleyi, Akil İnsanlar Heyeti adını 
verdiğimiz 63 isimle, 63 kişiyle değil, 
76 milyonla çözeceğiz. Onlar temsili bir 
heyet… Onlar, birlikte fotoğraf vermekle 
zaten umutları çoğalttılar ve çoğaltıyorlar. 
Ama asıl olan sizlersiniz, asıl olan 76 mil-
yon. Asıl olan, 76 milyonun kucaklaşması, 
76 milyonun helalleşmesi ve 76 milyonun 
kardeşçe geleceğe bakmasıdır. Çözüm yo-
lunda TÜMSİAD’ın katkılarını bekliyoruz. 
Kardeşlik sürecinde TÜMSİAD’ın destek-
lerini bekliyoruz.

Göreceksiniz… Çözüm olduğunda, kardeş-
liğimiz yüceldiğinde, bu ülkede bereket de 
artacak. Bu ülkenin fabrikaları artacak, 
kobileri güç kazanacak, esnafı, tüccarı, sa-
nayicisi, çiftçisi, işçisi, memuru daha çok 
kazanacak, alın terinin karşılığını daha 
fazla alacak.

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, 
TÜMSİAD’ın 5’inci Genel Kurulu’na tekrar 

başarılar diliyorum. Yurt dışından gelen 
misafirlerimize, Türkiye’nin 4 bir yanın-
dan gelen TÜMSİAD üyelerine tekrar hoş 
geldiniz diyorum.

Huzur içinde, kardeşlik içinde, refah ve be-
reket içinde nice yıllara birlikte ulaşmayı 
temenni ediyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum.
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri...

Heyetinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor; 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 93’üncü 
Kuruluş Yıldönümünü, Türkiye’nin ve 
dünyanın tüm çocuklarının Ulusal Ege-
menlik ve Çocuk Bayramını en samimi 

duygularımla kutluyorum. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nin ilk Başkanı olan Gazi 
Mustafa Kemal’i, Kurtuluş Savaşımızı sevk 
ve idare eden ilk Meclis’teki tüm milletve-
killerini bu vesileyle bir kez daha rahmetle 
ve minnetle yad ediyorum.

Ulusaş Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı Nedeniyle TBMM Genel 

Kurulu Özel Oturumu

Ankara | 23 Nisan 2013 
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23 Nisan 1920’den bugüne kadar, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi çatısı altında millet 
için hizmet üretmiş tüm parlamenterle-
rimize ülkemiz ve milletimiz adına şük-
ranlarımızı sunuyorum. Hayatta olanlara 
sağlık ve afiyet temenni ediyor, ahirete ir-
tihal etmiş olanlara Allah’tan rahmet niyaz 
ediyorum.

Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri…

23 Nisan 1920 Cuma Günü, Ankara’da, 
Hacı Bayram Veli Camii’nde kılınan Cuma 
namazının ardından, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, Kur’an tilavetleriyle, Salavat-ı Şeri-
felerle, dualarla, Buhari-i Şerif ’lerle açıldı. 
Türkiye’nin her yerinden gelen; bütün 
renkleriyle, bütün farklılıklarıyla aynı ortak 
gaye etrafında toplanan Mebuslar, derin bir 
huşu ve büyük bir heyecan içinde Meclis’te 
ilk toplantılarını gerçekleştirdiler.

Değerli Milletvekilleri…

Sizlere burada, bu anlamlı gün dolayısıyla, 
geçtiğimiz günlerde, bazıları ilk kez olarak 
yayınlanan birkaç fotoğrafı göstermek isti-
yorum…

Sayın Başkan, değerli Milletvekilleri…

Şunu çok net olarak ifade etmek müm-
kündür… Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
çocuklarla birlikte ve en çok da çocuklar 
için açılmıştır. Kurtuluş Savaşımız, ço-
cuklar için verilmiştir. Cumhuriyet, 29 
Ekim 1923’te, en çok da çocuklar için ilan 
edilmiştir.

Bakınız değerli milletvekilleri… Türki-
ye, 23 Nisan 1920’ye ve 29 Ekim 1923’e, 
gerçekten çok zor şartlar altında ulaş-
mıştı. Balkan Savaşları’ndan başlaya-
rak, Mağrip’te, Çanakkale’de, Hicaz’da, 
Kanal’da, Kafkas Cephesi’nde yüz binlerce 
Mehmet şehitlik mertebesine yücelmişti. 
Şehit olan askerlerimizin önemli bir bölü-
mü, evli ve çocuk sahibiydi.

Şuna hiç şüphe yok ki tertemiz alnından 
vurulup, uzanmış yatan o Mehmetler, 
girecekleri gül bahçesini, kendilerine gü-
lümseyen melekleri gördükleri kadar; köy-
lerinde, evlerinde, doya doya koklayama-
dıkları çocuklarının hayalini de görüyor ve 
tebessüm ediyorlardı.

Mehmetçiği bu denli kahramanlaştıran, 
göğüslerindeki imanlarıyla birlikte, geride 
bıraktıkları çocukları, o çocuklara miras 
bıraktıkları şan ve şerefti. Onlar, vatanları 
için seve seve can verdiler. Onlar, bayrakla-
rı için kahramanca savaştılar. Ama onlar, 
en çok da, geride bıraktıkları çocukları 
için, Türkiye’nin tüm çocukları için, adeta 
düğüne gider gibi savaşa gittiler, adeta sev-
giliye kavuşur gibi şehadet mertebesine 
eriştiler.

Bizim tarih boyunca bütün şehitlerimiz; 
Kurtuluş Savaşı şehitlerimiz, Cumhuriyet 
dönemindeki şehitlerimiz, terörle mü-
cadele şehitlerimiz; vatanın bağımsızlığı 
için, ay yıldızlı bayrağın şerefi için, bu top-
raklarda ezan-ı Muhammedi’nin ebediyen 
okunabilmesi için, ama en çok da çocuk-
ları için, çocuklarımız için tereddütsüz 
canlarından vazgeçtiler.



129

Yeni Türkiye Vizyonu | Efendi Değil Hizmetkar Olmak-8

Evet… Tıpkı 23 Nisan 1920’de olduğu gibi, 
bugün de Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
her şeyden ve herkesten daha çok, çocuk-
lar için vardır, çocuklarımız için vardır. 
Bütün gayemiz, bütün hedefimiz, bütün 
çabamız, kendimizden önce, çocuklarımız 
için, daha yaşanabilir, daha müreffeh, 
daha huzurlu ve daha güçlü bir Türkiye 
inşa etmektir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri…

Maziyi değiştirme gücüne sahip değiliz; 
ama istikbali şekillendirme gücüne sahi-
biz. Yetim kalmış çocuklara babalarını iade 
edecek bir kudretimiz yok; ama daha fazla 
çocuğun yetim kalmasını engelleyecek ira-
deye sahibiz. Bizim yaşadıklarımızı çocuk-
larımızın da, torunlarımızın da yaşaması-
nı önleyecek birikime, tecrübeye, imkana 
ziyadesiyle sahibiz. Şehitlerimiz, çocuklar 
için canlarını hiç tereddüt etmeden ortaya 
koydular.

İşte bu Meclis, kuruluş yıldönümü çocuk 
bayramı olarak kutlanan bu Gazi Meclis, 
milletin tüm fertleriyle birlikte, özellikle 
Türkiye’nin çocuklarına, yani istikbale 
dair yine ve yeni bir ufuk çizmek zorun-
dadır. Bu Meclis’in, bugün de Türkiye’nin 
çocuklarına söyleyecek sözü, onlara gös-
terecek hedefi, onlara verecek umudu 
olmalıdır.

Bu güzel ülkenin güzel çocukları, inanın, 
her şeyin en iyisini ziyadesiyle hak edi-
yorlar. Bu ülkenin çocukları, en kaliteli, en 
yaygın, en modern eğitimi hak ediyorlar. 
Bu güzel ülkenin çocukları, cıvıl cıvıl oy-

nayacakları şehirleri, güvenli sokakları, 
huzurlu evleri fazlasıyla hak ediyorlar. 
Türkiye’nin tüm çocukları, refah ve istik-
rar içinde büyüyecekleri, dayanışma ve 
kardeşlik içinde büyütecekleri bir vatanı 
çok ama çok hak ediyorlar.

İnanın, bu ülkenin tüm çocukları, anne ve 
babalarıyla büyümeyi, her akşam anne, 
babaları ve kardeşleriyle sofraya oturmayı, 
her akşam babalarını doyasıya kucaklama-
yı hak ediyorlar. Her biri şehit evladı olan, 
her biri şehit torunu olan bu ülkenin ço-
cukları, onurla, gururla, şerefle yaşamayı, 
ülkesiyle, vatanıyla, bayrağıyla, milletinin 
büyüklüğüyle gururlanmayı elbette hak 
ediyorlar.

Bu ülkenin çocuklarına haklarını teslim 
etmek; emanetin gerçek sahibi olan çocuk-
lara, o emaneti daha da büyütmüş şekilde 
tevdi etmek, hepimizin boynunun bor-
cudur. 23 Nisan 1920’de, ilk Meclis, millî 
egemenliği tesis ederek çocuklara hediye 
etti. İlk Meclis, tüm renkleriyle, tüm fark-
lılıklarıyla, tek bir Türkiye fotoğrafı teşkil 
ederek, çocuklara yeni bir millet kavramı-
nı, onunla birlikte, güçlenmiş bir kardeşli-
ği hediye etti.

Şimdi bizim de, ilk Meclis’teki o millet 
anlayışıyla, orada tekrar güç kazanan 
kardeşlik ruhuyla, çocuklarımıza birlik, 
beraberlik, kardeşlik içinde bir ülke teslim 
etmek boynumuzun borcudur. Biz sorun-
lar içinde büyüdük. Ama çocuklarımıza, 
sorunlarını çözmüş, ya da çözüm yoluna 
koymuş bir Türkiye emanet etmek boynu-
muzun borcudur.
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Biz, müdahale anayasalarıyla büyüdük. 
Ama çocuklarımıza, demokratik, katı-
lımcı, özgürlükçü, herkesi kucaklayan 
bir Anayasa teslim etmek, bizim de, bu 
Meclis’in de boynumuzun borcudur. Biz 
acılarla büyüdük.

Biz, terörün kararttığı hayatlara, terörün 
söndürdüğü ocaklara gözyaşı dökerek bü-
yüdük. Ama şimdi, çocuklarımıza, güvenle 
yaşayacakları, kardeşçe yaşayacakları, 
birbirlerine silah doğrultarak değil, birbir-
leriyle kucaklaşarak yaşayacakları bir va-
tan teslim etmek hepimizin boynumuzun 
borcudur.

Sayın Başkan, değerli Milletvekilleri… 

Geçtiğimiz günlerde, Denizli’de bir şehit 
annesi, kendisini ziyaret edenlere şunu 
söylüyor: “Keşke” diyor; “Keşke bu süreç 
6 ay önce başlasaydı da, vedat’ım da şehit 
olmasaydı, yanımda olsaydı” diyor… Evet… 
Şehit Vedat’ı geri getiremeyiz… Ama şunu 
biliniz ki başka Vedat’ların, başka fidanla-
rın, başka ana kuzularının zamansız topra-
ğa düşmesini engelleyebiliriz.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Başbakanı ola-
rak, yüce Meclis’in bir mensubu olarak, 
bu anlamlı günde, Şehit Vedat’ın annesi-
ne, onunla birlikte tüm şehit annelerine, 
tüm annelere söz veriyorum… Annelerle 
birlikte bu ülkenin ay yüzlü, nur yüzlü, 
gözleri ışıl ışıl parlayan çocuklarına, Ço-
cuk Bayramı’nda söz veriyorum: Bu can, 
bu bedende oldukça, Allah ömür verdikçe, 
akan kanı durdurmak, akan gözyaşını din-
dirmek için çırpınmaya devam edeceğiz.

Tek başımıza da kalsak, yalnız da bırakıl-
sak, daha aydınlık bir Türkiye imar etmek 
için mücadeleye devam edeceğiz.

Şehitlerimizin muazzez ruhunu incitme-
den, şehit analarını rencide etmeden, bir-
liğimizi, bütünlüğümüzü, kardeşliğimizi, 
tıpkı şehitlerimiz gibi muhafaza etmeye 
ve yüceltmeye devam edeceğiz. 23 Nisan 
1920 ruhuyla, o anlayışla, o kardeşlikle 
ilerlemeyi kararlılıkla sürdüreceğiz.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak 
üzere bütün istiklal kahramanlarımızı, 
şehit ve gazilerimizi, bu Meclis’te görev 
yapmış bütün siyasetçilerimizi şükranla 
yad ediyorum. Tüm çocuklarımızın, tüm 
dünya çocuklarının bayramını kutluyor, 
yüce heyetinizi saygıyla selamlıyor, teşek-
kür ediyorum.
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Sayın Divan Başkanı, MÜSİAD’ın çok değerli 
Başkanı, değerli Yönetim Kurulu Üyeleri, çok 
değerli katılımcılar, sevgili kardeşlerim…

Sizleri en kalbi muhabbetlerimle selamlıyor; 
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin 
22’nci Olağan Genel Kurulu’nun başarılı 
geçmesini diliyor, Genel Kurul’un, ülkemiz, 

milletimiz, insanlık için hayırlara vesile ol-
masını temenni ediyorum.

Bugün bir kez daha, MÜSİAD’ın yöne-
timine, MÜSİAD’ın tüm mensuplarına, 
Türkiye’nin büyümesine, ilerlemesine, 
kalkınmasına verdiğiniz destekten dolayı, 
emeklerinizden dolayı, akıttığınız terden 

22. MÜSIAD Olağan Genel Kurulu

İstanbul | 27 Nisan 2013 
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dolayı, ülkem ve milletim adına şükranla-
rımı sunuyorum.

MÜSİAD’a, bugün bir konuda özellikle 
şükranlarımı ifade etmek isterim… MÜSİ-
AD, gerek bir sivil toplum örgütü olarak, 
gerek tek tek tüm mensuplarıyla, Türkiye 
iktisadına yeni bir soluk, yeni bir iklim 
kazandırdı. Türkiye ekonomisini sizler, 
kanaat kavramıyla tanıştırdınız. Türkiye 
ekonomisini sizler, bereket kavramıyla taç-
landırdınız. Sizler, acımasız kapitalizmin, 
kıran kırana rekabetin, insanı insanın kur-
du olarak gören anlayışın izinden değil; 
kanaatin, bereketin, zühdün ve takvanın 
izinden gittiniz.

Ben, MÜSİAD’ı çok iyi tanıyor, çok iyi bili-
yorum. MÜSİAD için insan, önce müşteri, 
önce tüketici, önce çalışan değil; MÜSİAD 
için insan, önce insandır, eşrefi mahlukat-
tır, yaratılmışların en şereflisidir. MÜSİAD 
için ülke, büyük bir fabrika, büyük bir 
mağaza, bir tüketim arenası değil; her şey-
den önce şehitlerimizin kanıyla sulanmış 
mübarek vatan toprağıdır.

MÜSİAD için millet, bir para kaynağı, bir 
emek kaynağı, bir işgücü yığını değil; tari-
hin ve ecdadın şanlı mirasını omuzlarında 
taşıyan, kader birliği yapan, aynı uf ka 
bakan kardeşler topluluğudur. MÜSİAD’ı 
ülke için, Türkiye için değerli kılan, işte 
ekonomiye, iktisada, böyle farklı bir nazar-
la bakıyor olmasıdır.

Biz şunu da çok iyi biliyoruz değerli kar-
deşlerim… Bu ülkede, ne yazık ki herhangi 
bir mesele karşısında, ülkesini, milletini, 

devletini değil, en önce kendisini, en önce 
kendi çıkarlarını, en önce kendi cebini ve 
kasasını düşünen nicelerine şahit olduk. 
Bunu birçok meselede gördük…

Bu ülkede öyleleri oldu ki milletin emeğin-
den istifade ettiler, tekelleşmek suretiyle 
milletin harcamalarından istifade ettiler; 
yetmedi, milletin ödediği vergilerden sı-
nırsız derecede istifade ettiler. Ama iş mil-
letin topyekün çıkarlarına geldiğinde, mil-
letin menfaatleri söz konusu olduğunda; 
milletin yanında değil, milletin karşısında 
yer aldılar.

Geçmişe dönüp şöyle bir bakın… Her za-
man, demokrasinin değil, statükonun, mü-
dahalelerin yanında durduklarını görür-
sünüz. Özgürlüklerin değil, kısıtlamaların 
yanında durduklarını görürsünüz. Serbest 
piyasanın değil, dünya ile entegrasyonun 
değil, tekelleşmenin, içe kapanmanın 
taraftarı olduklarını görürsünüz. Millî 
manevi değerlerin değil, her zaman sadece 
kendi çıkarlarının yanında durduklarını 
görürsünüz.

Bakın, çok ilginçtir… Normal şartlarda, 
sermaye, özgürlüklerin yanında durur, 
hukukun, demokrasinin yanında durur, 
açıklığın, şeffaf lığın, sivilliğin yanında 
durur. Esasen bu duruş çıkarlarının da 
gereğidir. Ama bizde, maalesef, bir kısım 
sermaye, çoğu zaman tam tersi istikamette 
konumlanmıştır. Bu tavrının da karşılığı-
nı, krediler yoluyla, tekelleşme yoluyla, 
güç temerküzü yoluyla fazlasıyla almıştır.
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İşte, siz MÜSİAD olarak, bu çarka, bu iş-
leyişe çomak soktunuz. Sadece MÜSİAD 
değil, MÜSİAD gibi başka örgütlenmeler, 
işveren örgütleri, işçi örgütleri, bu çarkın 
dişlilerini kırdınız. Burada asıl takdir edi-
lecek olan şudur: Siz, “Bugüne kadar onlar 
yedi, bundan sonra biz yiyeceğiz” diyerek 
ortaya çıkmadınız. Tam tersine, siz, “mil-
let” dediniz, “vatan” dediniz, “insan” dedi-
niz, “demokrasi” dediniz, “hak” dediniz, 
“hukuk” dediniz.

Siz, elit bir tabaka kazansın, kaymak taba-
ka kazansın, bir avuç seçkin kazansın de-
mediniz; Türkiye kazansın, 76 milyon hep 
birlikte kazansın dediniz. Allah’a hamdol-
sun, sonuçta samimiyet kazandı, sonuçta 
hak galip geldi, sonuçta batıl zail oldu ve 
inşallah daha da olacak.

Bakın, şu anda bir süreçten geçiyoruz… 
Türkiye için son derece önemli, tarihî bir 
süreçten geçiyoruz. MÜSİAD ve MÜSİAD 
gibi birçok sivil toplum kuruluşunun, bu 
sürece gönülden destek verdiklerini, elleri-
ni, gövdelerini, yüreklerini bu sürece koy-
duklarını görüyor ve bundan gerçekten 
memnuniyet duyuyoruz.

Ama dikkat edin, bu süreçte hiç sesi çık-
mayanlar var. Bu süreçte konuşmak yerine 
sessizliği, suskunluğu tercih edenler var. 
Bu ülkede, son derece detay konularda, 
yasaklamalar, kısıtlamalar, zulümler konu-
sunda teşvik edici açıklamalar yapanların, 
son süreçte dut yemiş bülbüle döndükleri-
ni görüyorsunuz.

İmam Hatip Okullarının kapatılması 
konusunda sergiledikleri çabanın yüzde 
birini bu süreç için sergilemiyorlar. Kı-
lık kıyafet yasaklarını desteklemek için 
yaptıklarının yüzde birini bu süreçte yap-
mıyorlar. Brifinglere katılmak suretiyle, 
orada selam duracak kadar iştiyakla sergi-
ledikleri heyecanı, şu umut verici süreçte 
göstermiyorlar.

Oysa bu sürecin sonunda kazanan millet 
olacak. Bu sürecin sonunda kazanan 76 
milyon olacak, Türkiye olacak. Bu sürecin 
sonunda kazanan, bu toprakların işvereni 
olacak, işçisi olacak, annesi, babası, evladı 
olacak. Ama onlar için 76 milyonun kazan-
ması önemli değil; onlar, kendilerinin ne 
kazanacağına, ne kaybedeceğine bakıyor ve 
tereddüt içinde sessiz, tepkisiz kalıyorlar.

Değerli kardeşlerim, MÜSİAD’ın çok de-
ğerli mensupları…

Bu ülkedeki her sorun, her mesele, bizim 
olduğu kadar, sizin de sorununuzdur, si-
zin de meselenizdir. MÜSİAD olarak siz, 
bugüne kadar böyle bir idrak, böyle bir 
şuur içinde hareket ettiniz. 76 milyonun 
aynı geminin içinde olduğu, aynı rotada, 
aynı hedefe doğru ilerlediği bilinciyle gay-
ret sarf ettiniz. Ancak, bütün övgülerin, 
bütün takdirlerin yanında, önümüzdeki 
yeni sürece dair, farklı politikaların ortaya 
konulmasını da sizlerden özellikle rica 
ediyorum.

Bakınız biz, Hükümet olarak, 2002 yılın-
dan itibaren bir sosyal restorasyon süre-
cini başlattık ve bunu kararlılıkla uygu-
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lamanın samimiyeti içinde olduk. Ancak, 
takdir edersiniz ki geride bıraktığımız 10 
yılı aşkın süre, altyapının düzeltilmesiyle, 
iyileştirilmesiyle, zeminin, temelin sağlam 
ve sağlıklı hale getirilmesiyle geçti.

Şu andan itibaren, artık çok daha farklı 
alanlara, artık detaylara yoğunlaşmak 
zorundayız. Sosyal sorumluluk dediğimiz 
vazifeyi, daha samimi, daha kararlı, daha 
kapsamlı şekilde 780 bin kilometre kare-
nin tamamına ulaştırmakla mükellefiz. 
Sosyal sorumluluk, sadece üç beş öğren-
ciye burs vermekten ibaret olamaz. Sosyal 
sorumluluk, sadece Ramazan aylarında 
gıda paketleri dağıtmaktan ibaret olamaz.

Artık yoksullukla, işsizlikle mücadelede, 
dayanışma ve paylaşma mücadelesinde, 
daha geniş bir perspektifle, daha kapsam-
lı, daha kalıcı çalışmalara yönelmek zo-
rundayız. Yaşanabilir şehirler inşa etmek 
zorundayız. Gençliğe, kaliteli ve modern 
bir eğitimin yanında, millî ve manevi de-
ğerlerimizi muhafaza edecekleri istikbali 
hazırlamak zorundayız.

Dezavantajlı tüm kesimlere, çocuklara, ka-
dınlara, yaşlılarımıza, engellilerimize çok 
daha fazla odaklanmak durumundayız. 
Demokrasiyi, hukuku, millî egemenliği 
daha fazla güçlendirirken, eş zamanlı ola-
rak, altını çizerek ifade ediyorum, kardeş-
liği, kardeşlik hukukunu da pekiştirmek 
zorundayız.

Ş imdi  bakın  değerl i  kardeşler im … 
Türkiye’de, şu an itibariyle, artık yeni bir 
dönem başlamış, yeni bir dönemin kapı-

ları ardına kadar aralanmıştır. Gerçekten 
tarihî bir süreçten geçiyoruz. Bir noktanın 
altını özellikle çiziyorum… Sizlerin de, ek-
ranları başında bizi izleyen vatandaşları-
mızın da, bu hususa özellikle dikkatlerini 
çekmek istiyorum…

Şu anda biten, şu anda sona eren, sadece 
30 yıllık terör değil, çok daha uzun yıllara 
yayılmış bir sorunlar manzumesidir. Şu 
anda sadece terör sona ermiyor… Şu anda, 
Türkiye için karanlık bir devrin kapıları 
kapanıyor. Şu anda, Türkiye’nin adeta ma-
kus talihi değişiyor. Şu anda, Türkiye yeni 
bir evreye, yeni bir kulvara geçiyor.

Bu süreci hiç kimse farklı yerlere çekme-
sin. Bugün gerçekleşen, Cumhuriyetimi-
zin güçlenmesidir, Cumhuriyetimizin, 
23 Nisan 1920’deki, 29 Ekim 1923’teki o 
ruhla, o heyecanla, o birliktelikle kucaklaş-
masıdır. Bugün gerçekleşen, bu topraklar 
uğruna canlarını feda eden şehitlerimizin 
hayallerinin artık gerçeğe dönüşmesidir.

Şunu herkes bilsin… Bugün, geçmişe kı-
yasla çok daha güçlü bir Türkiye Cumhuri-
yeti var. Bugün, geçmişe kıyasla, çok daha 
aydınlık, çok daha umut dolu, istikbale çok 
daha güvenle bakan, yeniden büyük bir 
imanla bakan bir Türkiye Cumhuriyeti var. 
En önemlisi de bugün, bin yıllık kardeşlik 
hukukunu yeniden tesis eden, helalleşen, 
kucaklaşan bir Türkiye Cumhuriyeti var.

Sevgili kardeşlerim…

Daha birkaç ay öncesine kadar, bu ülkede, 
anneler, kapı vurulduğunda, telefon çaldı-
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ğında, korkudan, endişeden dağ gibi yere 
yığılıyordu. Anneler, babalar televizyonda 
haberleri seyredemez hale gelmişlerdi. 
Ama bugün, Türkiye’nin tamamında, an-
neler derin bir oh çekiyorlar.

Bugün Türkiye’nin her yerinde anneler, 
ellerini semaya açıp çocukları için, vatan-
ları için, kardeşlik için, inşallah bizim için 
dualar ediyorlar. Bakın; 23 Nisan Özel 
Oturumu’nda, Meclis Genel Kurulu’nda 
da ifade ettim… Denizli’de bir şehit annesi 
diyor ki “Keşke bu süreç 6 ay önce başla-
saydı da, benim Vedat’ım şehit olmasaydı” 
diyor… Ah benim mübarek annem… Ah 
benim, eli öpülesi mübarek teyzem… 

Bu süreci biz 2002 yılında başlattık, 10 yıl 
önce başlattık, ama bu noktaya gelinceye 
kadar neler çektik neler… Keşke Vedat 
şehit olmasaydı. Keşke Vedat gibi nice 
genç, nice koç yiğit toprağa düşmeseydi. 
Ama biz, 10 yıl boyunca gençlerin kanıyla 
beslenen o kan tüccarlarına karşı amansız 
mücadele verdik, kararlı mücadele verdik 
ve işte ancak bugün hedefe çok ama çok 
yaklaştık. 

Şu anda da son derece temkinliyiz. Şu anda 
da teyakkuz halinde, dikkatle, hassasiyetle 
süreci devam ettiriyoruz. Sabotajlara kar-
şı, tahriklere karşı ihtiyatı elden bırakmış 
değiliz. Ama bugün, düne göre çok daha 
umutluyuz, çok daha kararlıyız, çok daha 
iyimseriz. Bize sürekli, “Terör bittiğinde 
ne olacak” diye sordular… Şu anda da bu 
soruyu çok kişinin sorduğunu biliyorum.

Hep söyledim, bugün de söylüyorum: 
Terör bittiğinde güzel olacak… Ölümle-
rin olmadığı sabahlardan daha hayırlı ne 
olabilir ki? Şehit haberlerini değil, kardeş-
liğin, sevginin haberlerini konuştuğumuz 
günlere ulaşmaktan daha güzeli ne olabilir 
ki? Her günümüzü karartan, her gün mil-
leti karamsarlığa sevk eden, umutsuzluğa 
sevk eden hadiselere bundan sonra inşal-
lah şahit olmayacağız.

En önemlisi de silahların sustuğu bir or-
tamda, her meselemizi, ama her meselemi-
zi, şiddetten uzak bir iklimde çözüme ka-
vuşturmanın gayreti içinde olacağız. Aziz 
milletimize de, sizlere de, şunu özellikle 
hatırlatmak zorundayım:

Bu, sadece bir başlangıçtır… Bu başlangıcı 
en iyi şekilde değerlendirmek zorundayız. 
Bu başlangıcı, kalıcı huzura, kalıcı dayanış-
maya tahvil etmek zorundayız. İşte onun 
için, bu süreçte herkesin etkin bir şekilde 
rol almasını ben özellikle rica ediyorum. 
Bu başlangıca herkesin omuz vermesini, 
herkesin bu başlangıcı var gücüyle destek-
lemesini özellikle rica ediyorum.

Türkiye’nin önüne açılan bu kapının 
kapanmasına müsaade etmeyelim. Bu 
ortamın, bu iklimin bozulmasına izin ver-
meyelim. Sadece MÜSİAD’dan değil, 76 
milyonun tamamından, bu yeni başlangı-
ca omuz vermelerini samimiyetle rica edi-
yorum. Gün artık tribünlerden seyretme 
veya tribünlere oynama günü değildir.

Gün, sinsi sinsi izleyip, sonuca göre tavır 
belirleme günü değildir. Gün, sürecin kar-
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şısında durup, biten bir terör karşısına, 
kendi terörünü üretme günü hiç değildir. 
Tekrar ediyorum: Çözümün parçası olma-
yanlar, sorunun tarafı olurlar, sorunun 
parçası olurlar. Herkesi, ama herkesi eliyle, 
diliyle, hiç olmazsa dualarıyla bu sürece 
katkı vermeye, bu sürece destek olmaya 
çağırıyorum.

Sevgili kardeşlerim…

Biz, bu sürece muhalefetin de dahil olması, 
Türkiye’nin geleceği bakımından hayırlı 
bu süreçte muhalefetin de yer alması için 
kapılarımızı ardına kadar açtık. Bizim ka-
pılarımıza gelmek istemeyenlerin kapıla-
rına gideceğimizi defaatle ifade ettik; hatta 
randevular istedik. Türkiye’de kardeşliğin 
tarihi yeniden yazılırken, hiç kimse dışarı-
da kalmasın istedik.

Maalesef Anamuhalefet ve diğeri, CHP 
ve MHP, bu işin dışında kalmayı, hatta 
karşısında durmayı tercih ettiler… Şimdi 
CHP Genel Başkanı, sürekli olarak, “Hiç-
bir şey bilmiyoruz” diyor… “Hiçbir şey 
anlamıyoruz, Hiçbir şey anlatılmıyor” 
diyor… “Bilmediğimiz, anlamadığımız bir 
sürecin içinde olmayız” diyor… Türkiye’de 
herkesin gördüğünü, herkesin anladığını, 
herkesin hissettiğini, maalesef CHP Genel 
Başkanı duymuyor, görmüyor, anlamıyor.

Şimdi bakın… Nasrettin Hoca, vaaz verdi-
ği köylülerden çok şikayetçiymiş… Hoca 
anlatıyor anlatıyor; ama köylünün bir ku-
lağından giriyor, diğerinden çıkıyormuş… 
Hoca artık pes etmiş… Bir gün kürsüye 
çıkıp sormuş: “Ey cemaat, bugün ne anlata-

cağımı biliyor musunuz?” Cemaat “Hayır, 
bilmiyoruz” diye cevap vermiş. Hoca, “Bil-
miyorsanız, anlatsam da anlamazsınız” di-
yerek kürsüden inmiş… Ertesi Cuma Hoca 
yine kürsüye çıkmış, aynı soruyu sormuş: 
“Ey cemaat, bugün ne anlatacağımı biliyor 
musunuz?” Cemaat aralarında anlaşmışlar 
ve “Biliyoruz” diye cevap vermişler… Hoca 
“O zaman anlatmama gerek yok” diyerek 
yine kürsüden inmiş. Üçüncü hafta Hoca 
yine aynı soruyu sorunca, bu sefer cema-
atin bir kısmı “Biliyoruz” demiş, bir kısmı 
“Bilmiyoruz” demiş… Hoca hazır cevap: 
“O zaman bilenler bilmeyenlere anlatsın” 
deyip kürsüden inmiş…

Şimdi, MHP Genel Başkanı bu süreci bili-
yor, bu sürecin işine gelmediğini de biliyor, 
bu süreç tamamlandığında kendisine is-
tismar zemini kalmayacağını da biliyor ve 
bundan dolayı sokakları terörize edecek ka-
dar etrafa tahrik yayıyor… Bir zahmet, MHP 
Genel Başkanı, CHP Genel Başkanı’na olup 
biteni anlatsın. Zaten ikisi de aynı yolun 
yolcusu, aynı trenin katarı, tek yumurtanın 
ikizleri… Bilen bilmeyene anlatsın…

Eğer yine de anlayamazsa, Akil İnsanlar 
Heyeti’nden rica ederiz, bütün Anadolu’ya, 
Trakya’ya anlattıklarını gider, bir kez de 
CHP Genel Başkanı’na anlatırlar. Öte yan-
dan, MHP’nin bu süreçteki durumuna ve 
tutumuna ilişkin bir noktayı hem sizlerin, 
hem aziz milletimizin burada dikkatlerine 
sunmak arzusundayım…

Bakın değerli kardeşlerim… 2010 yılında, 
Anayasa Halkoylamasında, siyasi partile-
rin nasıl bir tutum sergilediklerini hepimiz 
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gördük, hepimiz yaşadık… CHP, MHP, BDP, 
onların yanında Türkiye Komünist Parti-
si, onların yanında İşçi Partisi, diğer irili 
ufaklı marjinal partiler, gruplar bir araya 
geldiler, aynı çizgide, aynı hatta buluştular 
ve Anayasa değişikliğine karşı çıktılar.

Dikkatinizi çekiyorum… İçerikle hiç ilgilen-
mediler. Anayasa’nın hangi maddelerinin 
değiştiğiyle hiç ilgilenmediler. Değişikliğin 
Türkiye’ye neler kazandıracağıyla hiç ama 
hiç ilgilenmediler. Adeta tek bir noktadan 
talimat almış gibi, adeta tespih taneleri 
gibi değişikliğin karşısında hizaya geçtiler. 
Sonuçta milletim, sandıkta onlara gereken 
cevabı yüzde 58 “evet” oyuyla verdi.

Bakın, şu anda terörün sona ermesi nokta-
sında, çözüm noktasında, birkaç eksiğiyle, 
fazlasıyla, aynı hattın tekrar oluştuğunu 
görüyoruz. CHP, MHP, yanlarında da İşçi 
Partisi, süreci baltalamak, süreci sabote 
etmek, hatta sokakları tahrik etmek için 
her yola başvuruyorlar. Her üç partinin de 
ortak bir noktası var: Silivri…

Bakın, MHP’ye gönül vermiş kardeşlerime 
buradan özellikle sesleniyorum… Bakı-
yorsunuz, Akil İnsanlar heyeti bir şehre 
geliyor, CHP’lilerden ve İşçi Partililerden 
oluşan 50 kişilik bir grup, ortamı terörize 
etmek suretiyle, konuşmacıları susturma-
ya çalışıyor. Onların hemen yanında, on-
larla paralel olarak, onlarla omuz omuza, 
MHP’li 30-40 kişilik bir ekip de bu çirkin 
gösterilere dahil oluyorlar. 

Özellikle İşçi Partisi liderinin, Beka 
Vadisi’nde, terör örgütünün kamplarında 

terör örgütünün liderleriyle sarmaş dolaş 
çektirdiği fotoğraflar, terör örgütüne ver-
diği akıllar, tavsiyeler herkes tarafından 
çok iyi biliniyor. İşte bu parti, şu anda sağ 
eliyle MHP’yi, sol eliyle CHP’yi adeta par-
mağında oynatıyor.

Devlet Bahçeli Başkanlığındaki MHP 
yönetimi, MHP’nin maneviyatçı yönünü 
kazıyıp atmış, MHP’nin milliyetçiliğini 
ırkçılığa çevirmiş, daha da ileriye gide-
rek, MHP’yi, İşçi Partisi’nin yedeği haline 
getirmiştir. İki uç noktada gibi görünen, 
MHP ve İşçi Partisi, şu anda ortak bir gaye 
etrafında bir araya geldi ve birlikte, 1980 
öncesi manzarayı bugüne taşımak için el-
lerinden geleni yapıyorlar.

MHP’ye gönül vermiş kardeşlerime bura-
dan samimiyetle sesleniyorum… MHP’yi, 
merhum Alparslan Türkeş’in partisini, 
İşçi Partisi’nin yedeğine sokan bu Devlet 
Bahçeli ve arkadaşlarını iyi tanısınlar. 
1990’lı yıllarda, Beka Vadisi’nde, terör ör-
gütünün liderleriyle, al gülüm ver gülüm 
samimiyetinde olan, bu samimi pozları da 
kendi dergilerinde yayınlayan İşçi Partisi 
ile MHP’yi ayna safta buluşturmak, MHP 
seçmenine yapılmış en büyük haksızlıktır, 
MHP hatırasına sürülmüş kara bir lekedir.

İşçi Partisi’yle yan yana eylem yapan bir 
MHP’nin, merhum Alparslan Türkeş başta 
olmak üzere, bu uğurda çile çekmiş, haya-
tını feda etmiş tüm MHP’lilerin hatıraları-
nı incittiğine en küçük bir şüphe yoktur. 
MHP’nin hiçbir kaygısı gerçekçi değildir, 
pompalamaya çalıştığı hiçbir korku ger-
çekçi değildir.
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Mevcut MHP yönetiminin tek arzusu, 
şehitlerin gelmeye devam etmesi, bunlar 
üzerinden istismarın sürdürülmesidir. 
CHP de, MHP de, terör bittiğinde, ellerinde 
hiçbir istismar aracı kalmayacağını çok iyi 
biliyorlar. Şunu da hatırlatmak durumun-
dayım: Şu anda, CHP tabanında da, MHP 
tabanında da, çözüm sürecine “evet” diyen-
lerin oranı, “hayır” diyenlerden daha fazla. 
Tüm anketler bunu gösteriyor. Çözüm 
sürecinin kazananı Türkiye olacak; kaybe-
deni ise, hiç kuşkusuz, CHP ve MHP’nin 
mevcut yönetimleri olacak.

Değerli MÜSİAD mensupları, değerli kar-
deşlerim…

Bu sürecin hızlı ilerlemesi, bu sürecin ka-
lıcı olabilmesi için, MÜSİAD’ın da, diğer 
işveren, işçi örgütlerinin, diğer tüm sivil 
toplum örgütlerinin samimi gayret göster-
mesi en büyük arzumuz. MÜSİAD üyele-
rinin şimdiden Doğu Güneydoğu illerine 
gittiklerini, oralarda yatırım imkanlarını 
araştırdıklarını duyuyor, bundan da bü-
yük memnuniyet duyuyoruz.

Bu ziyaretler daha da artmalı. Ziyaretler, 
inşallah, somut yatırımlara dönüşmeli. 
Bölgedeki bahar havasını kalıcı hale getire-
cek, kucaklaşmayı sağlayacak özel sektör 
girişimleri mutlaka hız kazanmalı. Bölge-
deki işsizliği, yoksulluğu azaltmak sure-
tiyle, hem bölgenin, hem tüm Türkiye’nin 
ekonomisini şimdi yeni baştan inşa etmek 
zorundayız.

Bakın, hem orada baharı kalıcı kılmak, 
hem de baharın tekrar kışa dönüşmesini 

engellemek için, beklemeden, durmadan, 
duraklamadan, ertelemeden, yıllardır 
beklenen, özlenen kucaklaşmayı gerçek-
leştirmeliyiz. Buradan vatandaşlarıma da 
sesleniyorum… Yıllardır Cudi dağından 
çiçekler toplamak istiyorduk. Yıllardır 
Süphan’da, Ağrı’da piknik yapmak istiyor-
duk. Yıllardır, Dicle’nin, Fırat’ın sularında 
özgürce, korkusuzca, kaygısızca serinle-
mek istiyorduk.

İşte bugün, bu hayallerin gerçekleşmesi 
için adım atma günüdür. Bugün, hasret-
lerin, özlemlerin vuslata dönüşmesi için 
harekete geçme günüdür. Bu yolda gös-
terdiğiniz, göstereceğiniz tüm çabalar için 
sizlere milletim adına teşekkür ediyorum. 

Bu duygularla bir kez daha Müstakil Sa-
nayici ve İşadamları Derneği’nin 22’nci 
Olağan Genel Kurulu’nun başarılı geçme-
sini diliyor, sizlere saygılarımı, sevgilerimi 
sunuyorum. Sağ olun, var olun, Allah’a 
emanet olun…
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Çok değerli esnaf kardeşlerim, çok değerli 
katılımcılar, değerli dostlarım…

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyo-
rum. Bugün bir kez daha, böyle önemli 
bir toplantı vesilesiyle sizlerle olmaktan, 
coşkunuzu, heyecanınızı paylaşmaktan 

büyük memnuniyet duyduğumu ifade 
etmek istiyorum. Gümrük ve Ticaret Ba-
kanlığımıza, Hazine Müsteşarlığımıza, 
Halkbank’a, TESKOMB’a, bu güzel buluş-
mayı tertip ettikleri için huzurlarınızda 
şükranlarımı ifade ediyorum.

Esnaf Kooperatif Kredileri 
Bilgilendirme Toplantısı

Ankara | 30 Nisan 2013 
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Değerli kardeşlerim…

Türkiye, dünyanın belki de en zengin, en 
köklü, en kurumsal esnaf kültürüne sahip 
ülkesidir. Bu coğrafyada esnaflık, yaklaşık 
bin yıldır, asla ve asla sadece ekonomik 
bir faaliyet olarak görülmedi. Bizim kültü-
rümüzde, bizim kadim medeniyetimizde 
esnaflık, ekonomik boyutunun ötesinde, 
bir medeniyet duruşunu, bir medeniyet 
rengini ifade eder.

Gelenekleriyle, eğitim sistemiyle, ahlakıy-
la, disipliniyle, en önemlisi de dayanışma-
sıyla esnaflık, medeniyetimizin gelişme-
sinde ve ileriye taşınmasında hayati bir rol 
oynamıştır. Komşunun siftahını kendine 
dert edinen bir esnaf anlayışına dünyanın 
başka bir yerinde rastlayamazsınız. Gönül 
yapmayı kar etmeye tercih eden, insanla-
rın kalbinde edindiği mertebeyi kasa def-
terindeki rakamların önünde tutan bir es-
naf anlayışı, inanın sadece bize mahsustur. 

Bakınız değerli kardeşlerim… Selçuklu 
Devleti’ni ayakta tutan, Selçuklu toplumu-
nu bir ve beraber, dayanışma içinde tutan, 
esnaf teşkilatımız, yani Ahilik teşkilatımız 
olmuştur. Osmanlı Cihan Devleti’ni kuran, 
büyüten, geliştiren, aynı şekilde, esnaf teş-
kilatımız, yani Ahilik teşkilatımız olmuştur.

Esnaf demek, Ahi demek, tekrar ediyorum, 
sadece dükkan açan, dükkanında alış ve-
riş, yapan, ticaret yapan, para kazanan kişi 
demek asla değildir. Esnaf, sosyal dayanış-
manın öncüsüdür. Esnaf, sosyal düzenin 
muhafızıdır. Esnaf, toplum içinde, edebin, 
adabın, terbiyenin koruyucusu, yaşatıcısı-

dır. Esnaf, yani Ahiler, aynı zamanda, çırak 
yetiştiren, kalfa yetiştiren öğretmenlerdir. 
Esnaf, yani Ahiler, şehirlerini, ülkelerini, 
canları pahasına koruyan, gönüllü asker-
ler, gönüllü polislerdir.

Bizim kültürümüzde, bizim kadim mede-
niyetimizde, Ahilik teşkilatımızda, esnaf 
olmak öyle kolay değildir. Dükkan açan, 
alım satım yapan, öyle kolay kolay esnaf 
sayılmaz. Esnaflığın, yani ahiliğin, uzun bir 
temel ilkeler listesi vardır… İyi huylu ola-
cak, güzel ahlaklı olacak, ahdinde, sözünde, 
sevgisinde vefalı olacak. Gözü, gönlü, kalbi 
tok olacak. İçi, dışı, özü, sözü bir olacak. Her 
zaman, her yerde Allah’a güvenecek. Alim-
lere dost olacak, dostlara danışacak.

Yemek yemenin 12 kuralı var, hepsine uya-
cak. Su içmenin 3 kuralı var, onlara uya-
cak. Söz söylerken, elbise giyerken, evden 
çıkarken, yürürken, mahallede, pazarda, 
alış verişte, bu temel ilkelere harfiyen uya-
cak. Esnaf olmanın, Ahi olmanın afetleri 
de var… İçki içerse, bu Ahi’nin afetidir, onu 
ahilikten düşürür. Gammazlık, kibir, ha-
set, ahinin felaketidir. Yalancılık, hırsızlık, 
haram yemek, Ahi’nin aynı şekilde afeti-
dir, felaketidir.

Esnaf, yani Ahi, Ahiliğin 3 açık şartını 
yerine getirecek; elini açık tut kapını açık 
tut, sofranı açık tut… Yine esnaf, yani Ahi, 
Ahiliğin 3 kapalı şartını da yerine getire-
cek; dilini bağlı tut, gözünü bağlı tut, be-
lini bağlı tut… İşte biz, böyle bir teşkilata 
sahip bir milletiz. Biz, köklerinde, mede-
niyetinin kaynağında, bütün nesillerinin 
damarlarında, böyle bir kültürü, böyle bir 
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ahlakı, böyle bir edep ve hayayı taşıyan bir 
milletin mensuplarıyız.

Bakın, son 200 yıldır, bizim idarecilerimiz, 
bizim önde gelenlerimiz, gittiler, Batı’dan 
kavramlar, Batı’dan kurumlar ithal ettiler. 
Emin olun, o ithal edilen, o taklit edilen 
hangi kavram, hangi kurum varsa, aslını, 
özünü, gerçeğini Ahilikte, Ahilik teşkila-
tında bulursunuz. Sosyal Yardımlaşma… 
Bin yıllık Ahilik kültürünün içinde vardır. 
Sendikacılık… Bin yıllık Ahilik kültürü-
nün içinde vardır.

İş ahlakı, iş etiği, takım çalışması, müşteri 
hakları, iş sağlığı güvenliği… Aklınıza ne 
gelirse, kökünü, kaynağını, pratiğini ahi-
lik teşkilatında bulursunuz. Ahilik, bizim 
millet olarak iftihar etmemiz gereken, sıkı 
sıkıya tutunmamız gereken, güçlendir-
memiz ve geleceğe taşımamız gereken bir 
müessese, böyle bir teşkilattır.

Şunu burada açık açık ifade edeceğim 
sevgili dostlar… İnanın, bugün ülke ola-
rak, millet olarak, karşı karşıya kaldığımız 
sorunların hemen hepsinin kaynağında, 
ithal yatıyor, taklit yatıyor. Bu milletin, bu 
ülkenin öz değerlerini reddetmiş, gidip 
dışarıdan ithal etmişler. Bu milletin kav-
ramlarına, bu medeniyetin kaynaklarına 
burun kıvırmış, dudak bükmüş, gidip baş-
ka yerleri taklit etmişler.

Elbette ki doku uyuşmazlığı ortaya çık-
mış… O zaman da, asla rücu etmek yerine, 
baskıya, dayatmaya, zorla kabul ettirmeye 
başvurmuşlar. Oysa tarihe bir baksalar, 
bu ulu çınarın köklerine bir göz atsalar 

orada her şeyi görecek, her şeyi bulacaklar. 
Ama bir kompleksin, bir ezikliğin neticesi 
olarak, kendi öz değerlerine sırt çevirmiş, 
ithali, taklidi tercih etmişler.

Bakın sevgili kardeşlerim… Ahi, bir anla-
mıyla, kardeş demektir… Bu topraklarda 
kardeşlik, en çok da Ahiler eliyle, esnaf 
eliyle güçlendirilmiş, pekiştirilmiştir. 
Kimin ne sorunu varsa, hukuka, yargıya, 
kadıya, hakime varmadan önce, Ahiler 
onu çözmenin gayreti içinde olmuştur. 
Ülkenin neresinde bir mesele varsa, bü-
yümeden, yangına dönüşmeden, Ahiler o 
meselenin üzerine serinkanlılıkla gitmiş, 
çözüm üretmişlerdir.

Bu toprakların hamurunda, Ahilik vardır, 
yani kardeşlik vardır. Bin yıl boyunca, 
esnaf bu kardeşliği nasıl muhafaza ettiy-
se, nasıl korudu, kolladı ve yücelttiyse, 
bugün de esnaftan, bugün de Ahilerden, 
bu kardeşliği korumalarını özellikle rica 
ediyorum. Ağrı’daki bakkalla, Edirne’deki 
bakkal, aynı kültürün, aynı medeniyetin, 
aynı teşkilatın tabii bir üyesidir.

Van’daki taksici ile Muğla’daki taksici, 
aynı teşkilatın tabii bir üyesi, yani Ahi’dir, 
kardeştir. Diyarbakır’daki terzi ile İs-
tanbul’daki terzi, aynı şekilde Ahi’dir, 
kardeştir. Ahiler, yani esnaf, bin yıllık kar-
deşliğimizi ne kadar yüceltir, ne kadar pe-
kiştirirse, inanın millet de o kadar bir olur, 
o kadar beraber olur, o kadar kardeş olur.

Bakın, ben esnafımızdan çok samimi bir 
ricada bulunmak istiyorum… Hangi par-
tiye oy verirse versin, hangi partiye gönül 
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vermiş olursa olsun, hangi inançtan, hangi 
mezhepten, hangi etnik kökenden olursa 
olsun... Ama her bir esnafımız, lütfen, 
Ahilik kültürüne, Ahilik geleneğine sahip 
çıksın ve bunu yaymak, bunu yaşatmak 
için gayret sarf etsin.

Biz eğer, Ahilik geleneğini bu topraklarda 
yeniden hakim kılarsak emin olun hiçbir 
meselemiz kalmaz. Ekonomiden iç politi-
kaya, demokratikleşmeden dış politikaya, 
kültürden demokrasiye kadar her mesele-
mizi, o kültürün, o geleneğin aydınlığında 
biz rahatça çözeriz. İşte, onun için ben 
esnafı daha fazla inisiyatif almaya, daha 
fazla sorumluluk yüklenmeye davet ediyo-
rum. Tek bir şey söylüyorum: Ahiliğe sahip 
çıkın, yani kardeşliğe sahip çıkın. Esnaf, 
kendi özüne sahip çıkarsa, Allah’ın izniyle, 
bu iş bitmiş demektir.

Değerli kardeşlerim...

10 yıl boyunca, esnafın sorunlarını çöz-
mek, esnafın dertlerine çözüm üretmek 
için samimi bir gayretin içinde olduk. 
Ekonomide elde ettiğimiz başarı, eko-
nomideki büyüme, en çok da esnafımızı 
rahatlattı, esnafımızın büyümesine zemin 
hazırladı. Anayasamızın 173’üncü madde-
si “Devlet, esnaf ve sanatkârları koruyucu 
ve destekleyici tedbirler alır” diyor. Biz de 
Anayasa’nın bu hükmüne uygun olarak, 
geçtiğimiz 10 yılda, her alanda esnaf ve 
sanatkarımızın önünü açacak, işlerini be-
reketlendirecek adımlar attık. 

2005 yılında yürürlüğe koyduğumuz Esnaf 
ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanu-

nu ile, bu alandaki meslek kuruluşlarının 
işleyişi, esnaf- sanatkar sicili ve eğitimi 
konusunda yeni bir dönemi başlattık. 2009 
yılında çıkardığımız sicil affıyla, esnaf ve 
sanatkarlarımızın yeniden kredi kullanabil-
mesine imkan sağladık. 2010 yılında açık-
ladığımız Esnaf ve Sanatkârlar Değişim, 
Dönüşüm, Destek Strateji Belgesi ve Eylem 
Planı ile de 7 ana başlık altında, 30 tedbir 
belirleyerek bunları hayata geçirdik.

Bu strateji belgesi, bugüne kadar esnafın 
bütün sorunlarını ve gelecek perspektifini 
masaya yatıran en kapsamlı çalışma oldu. 
Yine 2010 yılında gerçekleştirdiğimiz kap-
samlı Anayasa değişikliğinde, esnaf konfe-
derasyonunun da üyesi olduğu Ekonomik 
ve Sosyal Konsey’i Anayasal bir kurum 
haline getirdik.

Değerli kardeşlerim…

Bütün bu süreçte, esnafın bankası olan 
Halkbank’ı, zarar eden bir kurum olmak-
tan çıkardık, kara geçen bir kurum haline 
getirdik. Dikkatinizi çekiyorum: 2001 
yılında, Halkbank, zarar ettiği için kapa-
tılması planlanan bir bankaydı. O kapatıl-
ması planlanan, kapısına kilit vurulmaya 
hazırlanan Halkbank’a, şu anda 13.5 mil-
yar dolar piyasa değeri biçiliyor. 2001’de, 
IMF baskısıyla Halkbank’ın 353 şubesi ka-
patılmıştı. Şimdi ise Halkbank, ihtiyaçtan 
dolayı, yılda 50 yeni şube açıyor. 

Bizden önce, 11 milyar lira görev zararı 
olan Halkbank, devlete ağır bir yük ha-
line gelen Halkbank, 2003 yılından beri 
Hazine’ye 15 milyar lira kaynak aktardı 



143

Yeni Türkiye Vizyonu | Efendi Değil Hizmetkar Olmak-8

ve Avrupa’nın en hızlı büyüyen bankası 
oldu. Elbette, Halkbank büyüdükçe esnaf 
ve sanatkarımıza olan katkısı da kat kat 
büyüdü. Esnaf ve sanatkarlarımıza 2002 
yılında Halk Bankası’ndan kredi ve kefalet 
kooperatif leri aracılığıyla kullandırılan 
kredilerin tutarı neydi biliyor musunuz? 
Sadece 153 milyon lira. 

Peki, bu rakam son bir yıl itibariyle nereye 
ulaştı? Dikkatinizi çekiyorum: Tam 7.5 mil-
yar lira. Halkbank’tan kredi kullanan esnaf 
sayısı, 10 yıl önce sadece 38 bin kişiydi. 
Şu anda, 260 bin esnafımız, Halkbank’tan 
kredi kullanmış durumda. 10 yıl içinde, 
toplamda, 860 bin esnaf ve sanatkarımıza, 
26 milyar lira kredi kullandırdık. Esna-
fımızın kullandığı kredinin üst limiti de, 
5 bin liraydı, bunu da 125 bin liraya yük-
selttik. Yatırım kredisi kullanma imkanını 
esnafımıza sağladık, bunun üst limitini de 
250 bin liraya çıkardık.

Şimdi geliyorum asıl meseleye… Halk Ban-
kası aracılığıyla, esnafımızın kullandığı 
kredilerin faiz oranı 2002 yılında yüzde 
47’ydi. Biz, bu oranı en son, 1 yıla kadar va-
deli kredilerde yüzde 6.5; 1 yıldan uzun va-
deli kredilerde yüzde 7.8’e kadar indirdik.

Şimdi, yarından itibaren yani 1 Mayıs 
2013’ten itibaren, esnafımızın, TESKOMB 
kefaletiyle, Halkbank’tan kullanacağı kre-
dilerin faizini daha da düşürüyoruz. 1 yıla 
kadar vadeli kredilerde faiz oranını yüzde 
4’e, 1 yıldan uzun olan kredilerde faiz ora-
nını yüzde 5’e çekiyoruz. Aradaki farkı, 
yine Hazinemiz karşılayacak. Ayrıca, faiz 
oranlarındaki bu indirimin yanında, gerek 

kooperatifler, gerek Halkbank tarafından 
yapılan kesintilerde önemli oranlarda in-
dirimlere gidiyoruz.

Bu önemli gelişmenin, tüm esnaf ve sanat-
karlarımız için hayırlı olmasını temenni 
ediyorum. İnşallah Türkiye büyüdükçe, 
geliştikçe, ekonominin imkanları arttıkça, 
bunları esnafımızla paylaşmaya devam 
edeceğiz. Bin yıl boyunca olduğu gibi, 
bugün de, yarın da, Türkiye’yi birlikte bü-
yütmeyi, birlikte yüceltmeyi sürdüreceğiz.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığımıza, Ha-
zine Müsteşarlığımıza ,  Halkbank’a , 
TESKOMB’a, katkılarından dolayı, ba-
şarılı çalışmalarından dolayı teşekkür 
ediyorum. Ben, bir kez daha bu yeni faiz 
indirimlerinin, esnafımıza, sanatkarımıza 
hayırlı olmasını diliyorum.

Hepinize, bol kazançlı, bereketli günler 
diliyor, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyo-
rum.
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Sevgili vatandaşlarım…

Millete Hizmet Yolunda programı vesile-
siyle sizlerin huzuruna çıkmanın mem-
nuniyeti içinde, hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyor, hayırlı akşamlar diyorum. Biz-
leri, ekranlar aracılığıyla evlerinize misafir 
ettiğiniz; ama en önemlisi, bizleri her daim 
gönüllerinizin en mutena yerine buyur et-
tiğiniz için, bir kez daha, hepinize en kalbi 
şükranlarımı sunuyorum.

Sevgili vatandaşlarım…

Hükümet olarak, Nisan ayı içinde milleti-
mize ve Türkiye’mize hizmet yolunda yine 
çok önemli çalışmalar gerçekleştirdik. 
Ülkemize ve milletimize parlak bir gele-
cek inşa etmek, çocuklarımıza müreffeh, 
saygın bir ülke sunmak için, yurtiçinde ve 
yurtdışında açılışlar yaptık, çok sayıda te-
masta bulunduk, ülkemizde ağırladığımız 
devlet adamlarıyla, ikili ve bölgesel işbir-
liklerini artırmanın gayreti içinde olduk.

Ancak, bu ay Millete Hizmet Yolunda 
programında, bu kısıtlı zaman zarfında, 
Nisan ayı içinde yaptıklarımızdan daha 
ziyade, sizlerle bir başka konu üzerinde 

hasbihal etmek arzusundayım. 76 milyo-
nun tamamını ilgilendiren, hatta, sadece 
76 milyonu değil, çocuklarımızı, torunla-
rımızı, Cumhuriyetimizin geleceğini çok 
yakından alakadar eden bir meselede, 
samimi duygularımı sizlerle paylaşmak 
arzusundayım.

Bakınız sevgili vatandaşlarım… Nisan ayı, 
milletimiz için, ülkemiz için, hatta tüm 
insanlık için çok önemli, çok anlamlı 2 
yıldönümü ihtiva ediyor… Bunlardan bi-
rincisi, 20 Nisan; yani, Hazreti Peygamber 
Sallallahu Aleyhi Vesellem Efendimizin 
doğumunun miladi yıldönümü.

İkincisi ise 23 Nisan… Yani, Türkiye Bü-
yük millet Meclisi’nin açılış yıldönümü 
ve bu yıldönümünde idrak ettiğimiz Milli 
Hakimiyet ve Çocuk Bayramı. Allah’a ham-
dolsun, bu yıl da, Hazreti Peygamberin 
doğum yıldönümüne vasıl olduk ve millet-
çe, büyük bir huşu içinde, edep ve hürmet 
içinde, Peygamberimizi salat ve selamlarla 
yad ettik.

Ankara ve İstanbul başta olmak üzere 
Türkiye’nin 81 vilayetinde, Hazreti Peygam-
ber çeşitli merasimlerle yad edildi, hem ha-

Millete Hizmet Yolunda

İstanbul | 30 Nisan 2013 
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yatı, hem hadisleri tekrar tekrar hatırlandı 
ve hatırlatıldı. Burada, Millete Hizmet Yo-
lunda Programı vesilesiyle, birazdan sizler-
le paylaşacağım konuyla da alakalı olarak, 
Peygamber Efendimizin şu hadis-i şerifini 
hatırlatmakta fayda görüyorum.

Şöyle buyuruyor Efendimiz: “Müminler, 
birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımak-
ta ve birbirlerini korumakta, bir vücuda 
benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğu 
zaman diğer uzuvlar da bu sebeple uyku-
suzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar…”

Evet sevgili vatandaşlarım… İşte, 23 Nisan 
1920’de, Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
adeta bu hadis-i şerifin bir tecellisi olarak, 
bir tezahürü olarak, somut bir yansıması 
olarak kardeşlik üzerine tesis edilmiş-
tir. 23 Nisan 1920’de, Ankara’da o güzel 
açılışın cereyan ettiği atmosfer, mutlaka 
hatırlanması, mutlaka üzerinde dikkatle 
düşünülmesi gereken bir atmosferdir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışın-
dan hemen 2 gün önce, Gazi Mustafa Ke-
mal, o dönemki bütün komutanlara, bütün 
valilere, bütün belediye başkanlıklarına 
bir telgraf gönderiyor. Gazi, telgrafında 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 23 Nisan 
Cuma günü, Cuma namazını müteakip açı-
lacağını ifade ediyor.

Aynı telgrafta Gazi Mustafa Kemal, Meclis’in 
açılması vesilesiyle, 2 gün boyunca, tüm 
illerde Kur’an-ı Kerim’in hatmedilmesini, 
yani baştan sona okunmasını, 23 Nisan 
Cuma günü hatim dualarının yapılmasını, 
mevlitler okutulmasını, minarelerden de 

salavatı şerifeler getirilerek, Meclis’in açılı-
şının kutlanmasını emrediyor.

23 Nisan 1920’de ise, Ankara’da, Hacı 
Bayram Veli Camii’nde Cuma namazı kı-
lınıyor, Kur’an-ı Kerim okunuyor, sonra 
Sancak ve Peygamberimizin Sakal-ı Şerifi 
alınıyor, Ankara’da, Ulus semtinde bulu-
nan ilk Meclis binasına gidiliyor.

Ankara’daki mutluluğu, heyecanı, coşkuyu 
tarif edebilmek gerçekten mümkün de-
ğil… Ankara, her anlamda en renkli günle-
rinden biri yaşıyor… Diyarbakır Mebusları 
orada… Trabzon mebusları orada… Edir-
ne, İzmir, Afyonkarahisar, Antalya, Sivas, 
Erzurum mebusları orada… Yerel kıyafet-
leriyle, yerel lehçeleriyle, farklı dilleriyle, 
Türkiye’nin her yerinden, her vilayetinden 
mebuslar, yaşanan heyecana ortak oluyor, 
renk katıyorlar.

Burada şu hususu özellikle vurgulamak is-
terim… Ankara’dan yayılan heyecan, sadece 
Misak-ı Millî sınırlarının içinde kalmıyor. 
Ankara’da Meclis’in açılması, ta Hindis-
tan’daki, Pakistan’daki, Afganistan’daki 
kardeşlerimizi sevindiriyor. Balkanlardaki, 
Ortadoğu’daki, ta Açe Sumatra’daki, hatta 
ta Arjantin’deki kardeşlerimiz, Ankara’da 
Meclis’in açılmasından büyük bir sevinç 
duyuyor, dualarını gönderiyor, hatta par-
maklarındaki yüzükleri, kollarındaki bile-
zikleri çıkarıp, Meclis için, Kurtuluş Savaşı-
mız için seferber ediyorlar.

Ankara’da gerçek bir kardeşlik iklimi olu-
şuyor. Ankara’da, gerçek bir dayanışma tab-
losu çiziliyor. 23 Nisan 1920’de, Ankara’da, 
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bütün farklı renkler, bütün farklı etnik 
gruplar, bütün farklı diller, mezhepler, or-
tak bir gaye için toplanıyor; hepsinin yüreği 
ortak bir hedef için çarpıyor.

Hiç kimse, kimseyi dışlamıyor. Kimse kim-
seyi horlamıyor. Kimse kimseyi aşağılamı-
yor. Hiçbir mebus diğerine tepeden bakmı-
yor, böbürlenmiyor, kibirlenmiyor. Hepsi, 
tüm mebuslar bir arada, biz Türkiyeyiz di-
yor, o ruhla, o heyecanla, o şuurla Kurtuluş 
Savaşımızın hazırlıklarına başlıyorlar. İşte 
o birliktelik, o kenetlenme hali, o kardeşlik 
ruhu, o dayanışma iklimi, Sakarya’da bize 
zaferi getiriyor ve istiklalimiz böylece kur-
tarılmış oluyor.

Sevgili vatandaşlarım…

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışı-
nın 93’üncü Yıldönümünde, şu hususları 
tekrar hatırlatmakta fayda görüyorum… 
Bizim Meclisimiz, bizim Cumhuriyetimiz, 
kardeşlik üzerine inşa edilmiştir. Bizim 
millet anlayışımız, kardeşlik hukukuyla 
şekillenmiştir. 780 bin kilometrekarenin 
içinde yaşayan herkes birbirinin öz be öz 
kardeşidir. Bu kardeşlik kavramından hiç 
kimse rahatsız olmasın…

Kardeşler, zaman zaman birbirine darılır, 
birbirine güvenir, birbirinden incinir… 
Ancak arada ne olursa olsun, kardeşlik, ke-
silip atılacak, yok sayılacak, reddedilecek 
bir ilişki değildir. Kimi zaman kardeşlerin 
arasına nifak girebilir; kimi zaman kar-
deşlerin arasına husumet girebilir, kimi 
zaman, dışardan birileri gelip, aile huzuru-
nu, kardeşlik hukukunu hedef alabilir.

Ancak bizim geleneklerimizde, bizim 
medeniyetimizde, arada her ne yaşanmış 
olursa olsun, kardeşler gelir, aynı çatının 
altında buluşur, kucaklaşır ve helalleşir. 
Aralarında küslük olan, güceniklik olan, 
aralarına husumet girmiş olan kardeşler, 
o güzel bayram sabahlarında, anne babala-
rın, evlatların önünde samimiyetle kucak-
laşır, geçmişi unutur, kötü günleri unutur, 
geleceğe bakarlar.

Sevgili vatandaşlarım…

Bu topraklar üzerinde, hepimiz, çok farklı 
acılar yaşadık… 23 Nisan 1920’den sonra, 
29 Ekim 1923’ten sonra, belli dönemlerde, 
devlet ve Hükümetler, kuruluş ruhundan, 
kardeşlik hukukundan uzaklaşmak sure-
tiyle, dedelerimize, babalarımıza, bizlere 
çok büyük acılar yaşattılar. Yaşanan acılar 
farklı olabilir. Yaşatılan zulümlerin derece-
si farklı olabilir. Zalimler farklı, mazlum-
lar farklı olabilir. Ancak, hepimizin acıları 
aynıydı, hepimizin yaraları aynıydı, bize 
acı yaşatan, bizim yüreğimizde yaralar 
açan zihniyet hep aynıydı.

Biz, 29 Ekim 1923’te, büyük bir sevinçle, 
büyük bir coşkuyla, çok büyük umutlarla 
Cumhuriyetimizi kurarken, sonraları bi-
rileri, bizim bu güzel yurdumuzu, güzel 
ülkemiz Türkiye’yi, çok büyük bir Açık-
hava hapishanesine çevirmek istediler. 
Hangimizin babası, hangimizin dedesi acı 
yaşamadı ki?

Kur’an-ı Kerim’in okunmasını, öğretilme-
sini, öğrenilmesini yasakladılar. Minare-
lerden ezanın aslına uygun olarak okun-
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masını yasakladılar. Sağdan, soldan, her 
kesimden yazarların, mütefekkirlerin ki-
taplarını yasakladılar. Yazarları, düşünür-
leri, gönül insanlarını hapislere mahkum 
ettiler. Düşünceyi açıklamayı yasakladılar. 
İnancını yaşamayı yasakladılar. İnancına 
göre giyinmeyi, yaşamayı yasakladılar.

Çok daha ileri gittiler… Masum insanları, 
hukukun temel ilkelerine aykırı olarak 
güya yargıladılar ve idam ettiler. Bir şehri, 
bir bölgeyi topyekûn ölümle, toplu kıyım-
la cezalandırdılar. Bu ülkenin, seçimle 
gelmiş, milletin teveccühüyle gelmiş, 10 
yıl boyunca da milletin sevgilisi haline 
yükselmiş Başbakanını, onun 2 bakanını 
idam ettiler. Gençleri birbirine kırdırmak 
istediler. Sadece belli sermaye gruplarını, 
sadece belli okul mezunlarını, sadece belli 
inanç gruplarını değil; şarkıları, türküleri, 
şiirleri dahi yasakladılar.

Sevgili vatandaşlarım…

Milletinden korkan bir devlet, güçlü devlet 
olamaz. Milletini her daim korkutan bir 
devlet, onurlu devlet olamaz. Milleti kendi-
sine düşmanmış gibi gören, sanal tehditler 
üreten, sanal korkular üreten bir devlet, 
adil olamaz, sosyal olamaz, laik olamaz, 
hukuk devleti hiç olamaz. Bizi yıllarca, 
korkularla sindirmek istediler.

Lütfen hatırlayın… Anarşiyi bahane edip, 
anarşiyle korkutup, demokrasiyi askıya 
aldılar. İrticayla korkutup, inançlarımızı 
aşağıladılar. Bölünmeyle korkutup, özgür-
lüklerimizi sınırlandırdılar. Dış tehdit-
lerle korkutup, ekonomiyi küçülttüler. İç 

tehditlerle korkutup, sosyal hayatı tahrip 
ettiler…

Lütfen hatırlayın sevgili kardeşlerim… Şu 
son 10 yıl içinde, Türkiye’nin hangi kronik 
meselesine el attıysak, önümüze korkular 
çıkardılar. Hangi reformu yapmak istediy-
sek, Türkiye bölünür dediler, parçalanır 
dediler, yok olup gider dediler. Biz özgür-
lükleri genişletmek, demokrasinin stan-
dartlarını daha ileri seviyelere taşımak 
istedikçe, birileri önümüze korkularla, 
bahanelerle geldiler.

Hiçbir korkuya inanmadık. Hiçbir tehdide 
boyun eğmedik. Hiçbir saldırıya, hiçbir 
provokasyona eyvallah demedik. Zira bizi, 
bu makama sizler getirdiniz. Bize yetkiyi 
sizler verdiniz. Bize görevi, sorumluluğu 
sizler yüklediniz. Biz, sizden aldığımız 
yetkiyle, sizden aldığımız güçle, sizin 
gösterdiğiniz istikametten başka hiçbir 
istikamete bakmayız. Biz, sizin çizdiğiniz 
rotanın dışında asla yürümeyiz. Biz, sizin 
istemediğiniz bir adımı, size rağmen bir 
adımı asla ve asla atmayız.

10 yılı aşkın bir süredir, sizden aldığımız 
yetkiyle, sizin çizdiğiniz rotada, sizin gös-
terdiğiniz istikamette yürümeye devam 
ediyoruz. Siz bizimle olduğunuz müddetçe, 
siz bizim arkamızda olduğunuz müddetçe, 
hayır dualarınızı bize azık ettiğiniz müd-
detçe, milletin yolunda, millete hizmet yo-
lunda, sarsılmadan, yıkılmadan, yılmadan 
ve yorulmadan yürümeye devam edeceğiz.

Bir kere şunu herkesin bilmesini, herke-
sin idrak etmesini, herkesin de bu şuurla 
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hareket etmesini özellikle rica ediyorum. 
Biz, 76 milyon, hepimiz büyük bir milletin 
fertleriyiz. Biz, şanlı bir tarihin mirasçıları, 
dünyaya yön vermiş bir medeniyetin evlat-
larıyız. Biz bir kabile devleti değiliz.

Biz, Selçuklu çınarının, Osmanlı Cihan 
Devleti çınarının devamı olan, o büyük 
çınarların beslendiği kaynaktan gıdasını 
alan, Cumhuriyet çınarının sahipleriyiz. 
Biz, bu hayata, bu topraklara, pamuk ipli-
ğiyle değil; asırlık bir çınar toprağa nasıl 
sımsıkı tutunursa, bu toprağa öyle sımsıkı 
tutunmuş bir milletiz.

Eğer bizim ecdadımız, yenileceğiz korku-
suyla mücadeleden kaçsaydı, bugün gu-
rurla sahip çıktığımız zaferlerimiz, gururla 
tutunduğumuz vatanımız, gurur duydu-
ğumuz ay yıldızlı bayrağımız olmazdı. Ec-
dadımız hiçbir zaman, hiçbir şeyden kork-
madı; biz de korkmadık, korkmuyoruz ve 
korkmayacağız. Birileri çıkıp, parçalanı-
yoruz diye bizi korkutamaz. Birileri çıkıp, 
bölünüyoruz diye bizi korkutamaz. Birileri 
çıkıp, dağılıyoruz diye bizi ürkütemez. 
Biz, korkakları kendi haline bırakır, kendi 
korkaklıkları içinde bırakır, cesaretle, ka-
rarlılıkla, Ay Yıldızlı bayrağı daha yüksek 
burçlara dikmenin mücadelesini veririz.

Aziz vatandaşlarım, çok değerli kardeşle-
rim…

Sizler de çok iyi biliyorsunuz ki acılar üze-
rine istikbal inşa edilemez. Acılar sürekli 
sıcak tutularak, acılar sürekli hatırlanarak, 
her daim ağlayarak, feryat ederek gelecek 
kurulamaz. Elbette acılarımızı unutma-

yacağız. Elbette, bu topraklar üzerinde, 
hep birlikte yaşadığımız acılardan dersler 
çıkaracağız.

Ancak, geleceği acılar üzerine değil, ortak 
hedef ler, ortak gayeler, ortak sevinçler 
üzerine bina edeceğiz. Şunu çok büyük 
bir memnuniyetle ifade etmeliyim ki bize 
çok büyük acılar yaşatan, bizi karamsarlı-
ğa, bizi milletçe umutsuzluğa sevk eden, 
evlatlarımıza olduğu kadar, aşımıza, ek-
meğimize musallat olan terör, artık bitme 
noktasına gelmiştir.

10 yıl boyunca sürdürdüğümüz kararlı 
duruş, kararlı politikalar, reformlar, de-
mokratikleşme girişimleri sonuç vermiş, 
Türkiye’de nihayet huzur, nihayet kar-
deşlik galip gelmiştir. Dikkatinizi çekiyo-
rum… Bugün sadece terör bitmiyor; bugün 
sadece annelerin gözyaşları dinmiyor, bu-
gün sadece silahlar susmuyor.

Bugün, on yıllardır devam eden, kardeşi 
kardeşe düşman, kardeşi kardeşe hasım 
eyleyen, ret, inkar ve asimilasyon politi-
kaları da tarihe karışıyor. Hiç kuşkunuz 
olmasın… Bugünlerde, Türkiye için yeni 
bir kapı açılıyor, yeni, tertemiz bir sayfa 
açılıyor. İnşallah bu tertemiz sayfa acılarla, 
gözyaşlarıyla, feryatlarla, kanın kırmızısıy-
la değil, sevinçle, huzurla, umutla dolacak. 
Bu tertemiz sayfa, kardeşlikle, kardeşlik 
hukukuyla Allah’ın izniyle her daim bem-
beyaz kalacak.

Biz, acılarla dolu bir Türkiye devraldık. 
Biz, kanın ve gözyaşının aktığı, feryat ve 
figanın göklere ulaştığı bir Türkiye devral-
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dık. Ama biz, Allah’ın izniyle çocuklarımı-
za çok farklı bir Türkiye miras bırakacağız. 
Hem biz, hem çocuklarımız, hem torun-
larımız, artık yapay sorunlarla, sanal kor-
kularla, olmayan tehditlerle değil, umutla, 
sevdayla, kardeşlikle büyüyecekler.

Türkiye artık enerjisini, kaynaklarını, ha-
zinelerini gereksiz tartışmalara, kanlı ça-
tışmalara, yapay tehdit ve korkulara değil; 
eğitime, bilime, kalkınmaya sarf edecek. 
Allah’ın izniyle, artık yoksullukla daha ko-
lay mücadele edeceğiz. İşsizliğin üzerine 
daha kararlı şekilde gideceğiz.

Bölgeler arası kalkınmışlık farklarını en 
aza indireceğiz. Özel sektör yatırımlarıyla, 
üretimle, ticaretle, ihracatla, istihdamla, 
Türkiye’nin Doğusu ile Batısı’nı bir ve be-
raber yapacağız. Aynı vatan toprağı üzerin-
de, aynı ay yıldızlı bayrağın altında, gelece-
ğe hep birlikte güvenle bakacağız. Şiddeti, 
silahı, çatışma kültürünü yanımıza yaklaş-
tırmadan, her meselemizi, istişareyle, fikir 
teatisiyle, siyasetle çözeceğiz.

Sevgili vatandaşlarım…

İçinden geçtiğimiz süreç, bir al-ver süreci 
değildir. İçinden geçtiğimiz süreç, bir gali-
biyet, mağlubiyet süreci değildir. İçinden 
geçtiğimiz süreç, taviz verdiğimiz bir süreç 
hiç değildir. Şunu bilmenizi isterim ki bu 
süreç, şiddetin bir yöntem olmadığının 
fark edildiği, şiddetin terk edildiği, fikrin ve 
siyasetin egemenlik ilan ettiği bir süreçtir.

Bu süreçle birlikte Cumhuriyetimiz daha 
da güçlenecektir. Bu süreçle birlikte, Cum-

huriyet çınarımızın kökleri çok daha de-
rinlere, dalları ve yaprakları ise çok daha 
yükseklere erişecektir. Bu süreçle birlikte 
refah, istikrar, güvenlik, huzur daha da ar-
tacaktır. Bu sürecin sonunda, sadece silah, 
sadece çatışma kültürü, sadece çatışmacı 
politikalar ve politikacılar kaybedecektir.

Ama bu sürecin sonunda, Türkiye kazana-
cak, demokrasi kazanacak, evlatlarımız, 
torunlarımız, annelerimiz, babalarımız 
kazançlı çıkacaktır. Temkini elden bırak-
madan, sabotajlara, tahriklere fırsat tanı-
madan, korkaklara kulak asmadan yolu-
muzda yürümeye devam edeceğiz.

Bakınız sevgili vatandaşlarım… Son açık-
lanan rakamlara göre, Millî Bankamız 
Merkez Bankamızın döviz rezervi yeni bir 
rekor kırarak, tarihinde ilk kez, 132 milyar 
dolara ulaştı. 10 yıl önce 27.5 milyar do-
lardan devraldığımız rezerv, şu anda 132 
milyar dolarda.

Sadece 2 hafta sonra, 14 Mayıs’ta, Ulusla-
rarası Para Fonu’na son dilim borcumuz 
olan 400 milyon doları ödüyor ve bu def-
teri artık kapatıyoruz. 23.5 milyar dolar 
olarak devraldığımız IMF borcu, nihayet 2 
hafta sonra artık tarihe karışıyor.

Biz, bütün bu başarıları, bütün bu sevinçle-
ri, tüm bu rekorları, silahların konuştuğu 
bir ortama rağmen elde ettik. Şimdi, si-
lahların sustuğu, gençlerin umutla hayata 
sarıldığı bir ortamda, Türkiye’nin nerelere 
ulaşacağını, hangi seviyeleri yakalayacağı-
nı, sizin muhayyilenize bırakıyorum.
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Bu yola, niyet hayır diyerek çıkmıştık… 
İnşallah hayırlı bir akıbete çok ama çok 
yaklaştık. Allah’tan, bizi mutlu sona bir an 
önce eriştirmesini niyaz ediyorum. Haz-
reti Peygamber’in hadisi şerifindeki gibi, 
bir bedenin uzuvları misali, bir, beraber, 
kardeşçe yaşamayı rabbim bizim için daim 
kılsın. 23 Nisan 1920 ruhuyla, Ankara’daki 
o heyecan ve coşkuyla, daha nice zaferlere, 
nice başarılara ulaşmayı Allah bize nasip 
etsin diyorum.

Bu düşüncelerle sözlerime son veriyor, 
ailenizle, sevdiklerinizle, sıhhat ve afiyet 
içinde yaşamanızı temenni ediyor, yeni-
den kavuşmak, yeniden buluşmak üzere, 
hepinize hayırlı akşamlar diyorum. Sağ 
olun, var olun, Allah’a emanet olun…
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Sayın Başkan, çok değerli katılımcılar, değer-
li misafirler, hanımefendiler, beyefendiler…

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor; bugün 
açılışını gerçekleştirdiğimiz 6’ncı İstanbul 
Moda Hazır Giyim Konferansı’nın başarı-
lı geçmesini diliyorum. Türkiye sanayisi, 

Türkiye’nin ihracatı, özellikle emek yoğun is-
tihdam açısından son derece büyük önem ifa-
de eden, Moda ve Hazır Giyim sektörüyle ilgi-
li bu konferansı düzenleyen, Türkiye Giyim 
Sanayicileri Derneği’ne, Konferansa katılan, 
katkı veren tüm kurum, kuruluş, özel sektör 
temsilcileri ve şahıslara teşekkür ediyorum. 

6. Moda Konferansı Açılış ve 
Ödül Töreni

İstanbul | 8 Mayıs 2013 
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Yurtdışından Konferansa katılan değerli 
misafirlere de Türkiye’ye, İstanbul’a hoş 
geldiniz diyor; konferansa katıldıkları 
ve deneyimlerini bizlerle paylaşacakları 
için şükranlarımı sunuyorum. Birazdan 
ödülleri takdim edilecek olan, perakende 
ve hazır giyim sektöründe 30 yılı aşkın 
süredir faaliyet gösteren dostlarımızı da 
tebrik ediyor, başarılarının devamını dili-
yor, Türkiye’ye kazandırdıklarından dolayı 
kendilerine teşekkür ediyorum.

Değerli dostlarım…

Hazır giyim sektöründe Türkiye olarak 
gerçekten eşsiz bir tecrübe ve kalifiye bir 
iş gücüne sahibiz. Elbette dönemsel olarak 
inişler, çıkışlar oluyor. 1980’lerden itiba-
ren hızlı bir yükseliş içine giren sektör, 
sonraki dönemlerde, dünyadaki siyasi ve 
ekonomik gelişmelere paralel olarak kimi 
zaman yükseldi, kimi zaman sıkıntılı sü-
reçler yaşadı. Bugün de sektörün önemli 
sorunları olduğunu biliyorum… 

Döviz kuru, enerji ve istihdam üzerindeki 
yükler, Çin ve Uzak Doğu sıkıntısı, iplik fi-
yatları gibi çeşitli etkenler sektör üzerinde 
baskı unsuru olmaya devam ediyor. Yakın 
zamanda gerçekleşen Arap Baharı, Lib-
ya’daki, Ortadoğu’daki, Kuzey Afrika’daki 
gelişmeler de sektörü olumsuz etkiledi. 
Bunları da biliyoruz. Ancak, bunlar bizi 
yıldırmamalı değerli arkadaşlarım… 

Gerek ben, gerek bakan arkadaşlarım, sek-
törün meselelerine ciddi şekilde eğildik, 
sorunları çözmek, sektöre nefes aldırmak 
için değerlendirmelerimizi yaptık, çözüm-

leri sıraladık, uygulamaya koyduk. 10 yıl 
boyunca sorunları çöze çöze bugünlere 
geldik. Sektör üzerindeki yükleri; vergi 
yükünü, istihdam yükünü hafiflettik, teş-
vikler uyguladık. 2001 yılında, sektörü-
müzün dünya tekstil ihracatındaki payı, 
yüzde 2.3 oranındaydı. 2009’da bu oran, 
kriz ortamına rağmen yüzde 3.4’e yükseldi 
ve Japonya’nın önüne geçti.

Bugün, hazır giyim sektörü daha iyi seviye-
lerde… İnşallah bu gelişme, önümüzdeki dö-
nemde çok daha iyi bir ivme yakalayarak, ar-
tarak, yükselerek devam edecek. Biz hükümet 
olarak, Hazır Giyim Sektörü’nü Türkiye’nin 
lokomotifi olarak muhafaza edeceğiz. Ekono-
mi Bakanlığımız kanalıyla son yıllarda sek-
töre, özellikle de markalaşmaya çok önemli 
destekler sağladık. Bunlardan biri, dünyanın 
devlet destekli ilk ve tek markalaşma progra-
mı olan “Turquality Desteği”…

Diğer bir desteğimizin adı ise “Marka Des-
teği”… Yine, üçüncü olarak ise “Tasarım 
Desteği” adı altında bir destek veriyoruz. 
Bunlarla birlikte, sürekli olarak güncelle-
diğimiz, ihtiyaçlara göre revize ettiğimiz 
teşvik uygulamalarımız var. Hepimiz bili-
yoruz ki tekstil, rekabetin çok yoğun, çok 
dişli, çok zorlu olduğu bir alan. Burada 
en büyük hedefimiz, marka oluşturmak 
olmalı. İnsanlar, markaları bir “prestij”, 
bir kimlik, bir “statü” olarak görüyorlar. 
Dünya pazarlarına, güven duyulan, itibar 
gösterilen markalar sunamazsak, kalitemi-
zi gösteremeyiz, hedeflerimize ulaşamayız.

Daha önce de ifade etmiştim: Hem mevcut 
sorunları aşmak, hem 2023 hedefini ya-
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kalamak amacıyla, önümüzdeki 12 yılda 
millet olarak, ülke olarak en az 10 ulusla-
rarası markayı oluşturmak zorundayız. Bi-
zim ülke olarak böyle bir gücümüz, böyle 
bir potansiyelimiz, en önemlisi de bunu 
başaracak, gerçekleştirecek özgüvenimiz 
var. Kendimize güveniyoruz, milletimize 
güveniyoruz, sanayicimize, girişimcimize, 
ihracatçımıza güveniyoruz. Yatırımları-
mızı, projelerimizi, planlarımızı özgüven 
içinde yapıyor, bölgelerimizi, şehirlerimizi 
bu doğrultuda kalkındırıyor, yarının, gele-
ceğin Türkiye’sini inşa ediyoruz.

Bakınız, birkaç yıldan bu yana, sizlerle 
birlikte, İstanbul’u dünyadaki en önemli 
moda merkezlerinden biri haline getirme-
yi konuşuyoruz. Ben, bu hedefimizin çok 
uzak olmadığına, bu hedefe her zamankin-
den daha yakın olduğumuza inanıyorum. 
Biliyorsunuz, geçtiğimiz ay, 5 Nisan’da 
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve İs-
tanbul Altın Borsası’nın güç birliği ile olu-
şan, Borsa İstanbul’u hizmete aldık. Diğer 
yandan, 5 gün önce, 3 Mayıs’ta İstanbul’a 
inşa edeceğimiz uluslararası büyüklükte, 
100 milyon/yıl kapasiteli 3’üncü havali-
manının ihalesini gerçekleştirdik.

Yaklaşık 10 milyar avro tutarındaki bu bü-
yük yatırımın ihalesi tamam ve süreç artık 
hızla ilerliyor. İnşallah bütün altyapı çalış-
maları tamamlanmasının akabinde, 1 sene 
sonra yapım çalışmalarına başlanacak. Bu 
projenin 10 milyar avroluk yatırım tutarı 
yanında, 25 yılda, 22 milyar 152 milyon 
avro artı KDV olarak devlete ödenecek kira 
bedeli olacak.

İstanbul’u dünyada ayrıcalıklı bir pozisyo-
na taşıyacak olan diğer yatırımlarımız da 
hızla sürüyor. Ankara-İstanbul Yüksek Hız-
lı Tren Hattını ve asrın projesi Marmaray’ı, 
İnşallah önümüzdeki 29 Ekim’de hizmete 
açacağız. Boğaz’a 3’üncü köprü için çalış-
malarız sürüyor. Yakın bir zamanda bu 
köprünün de temel atma törenini yapaca-
ğız. 2020 Olimpiyatlarının İstanbul’da ya-
pılması için girişimlerimizi, temaslarımızı 
da en üst düzeyde sürdürüyoruz.

Bütün bunlar Türkiye’nin, İstanbul’un 
itibarını arttıracak, milletimizin ufkunu 
genişletecek yatırımlar… Bu yatırımlar 
başka yatırımların önsözü, girizgâhı, lo-
komotifi, tetikleyicisi olacak. İstanbul, 
sadece Türkiye’nin değil, inşallah bütün 
dünyanın gözbebeği haline gelecek. İstan-
bul, dünyanın en önemli finans merkezle-
rinden biri haline geldiği gibi, moda dün-
yasının da merkezi konumuna yükselecek. 

Ben şunu her zaman ifade ediyorum… 
Öyle hedefler vardır ki tek başına devle-
tin, tek başına hükümetin çaba göster-
mesi yetmez. İstanbul’un bir uluslararası 
finans merkezi olması, İstanbul’un, moda 
ve hazır giyimin cazibe merkezi olması, 
takdir edersiniz ki sadece bizim çabaları-
mızla gerçekleşemez. Öncelikle, hepimiz, 
tüm İstanbullular, böyle bir vizyona sahip 
olacağız. Bununla birlikte, hepimiz, bu 
vizyon çerçevesinde, önümüze koyduğu-
muz hedefler doğrultusunda ter dökece-
ğiz. Uyum içinde, koordinasyon içinde, 
dayanışma ve paylaşma içinde, ortak he-
deflere ilerleyeceğiz.
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Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği’ni, 
ortak hedeflere ulaşma konusundaki ça-
balarından dolayı burada tebrik etmek 
istiyorum. İnşallah daha çok çalışarak, 
daha çok dayanışma içinde, hep birlikte 
hayalleri gerçeğe dönüştüreceğiz. Ben, 
6’ncı İstanbul Moda Giyim Konferansı’nın 
bir kez daha başarılı geçmesini diliyorum. 
Değerli misafirlerimize tekrar hoş geldiniz 
diyor, Türkiye’nin tecrübeli, birikimli, usta 
sanayicileriyle güzel anlaşmalar yapmala-
rını temenni ediyorum.

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneğimizin 
ödüle layık gördüğü başarılı işadamları-
mıza, firmalarımıza bu vesileyle çok daha 
parlak başarılar diliyorum. Moda ve Hazır 
Giyim Sektörümüzün tüm mensuplarına, 
tüm çalışanlarına, Türkiye’nin büyüme-
sine verdikleri katkıdan dolayı tekrar 
teşekkür ediyor, bereketli, bol kazançlı 
günler diliyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum. 
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Değerli katılımcılar, sevgili İstanbullular, 
ülkemizin 81 vilayetinden bugün aramız-
da bulunan değerli misafirler, hanımefen-
diler, beyefendiler…

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, 
81 ilden 81 projeyle gerçekleştirilen bu Av-

rupa Birliği Projeleri Festivali’nin ülkemiz 
için, milletimiz için, Avrupa Birliği süreci 
için hayırlara vesile olmasını diliyorum. 
Avrupa Birliği Bakanlığı’mıza, Sayın Baka-
nımız ve ekibine, Ulusal Ajans’a, festivalin 
düzenlenmesinde emeği geçen tüm kurum 
ve şahıslara şükranlarımı sunuyorum. 

AB Bakanlığı Ulusal Ajans Proje 
Festivali 10. Yıl Kutlaması 

İstanbul | 10 Mayıs 2013 
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Projeleriyle, yani eserleriyle bugün ülke-
mizin 81 vilayetinden aramızda bulunan 
misafirlerimize de hoş geldiniz diyorum. 
Anadolu’nun kokusunu, Anadolu’nun ha-
vasını burada bizlere teneffüs ettirdiğiniz 
için sizlere özellikle teşekkür ediyorum.

Sanattan medyaya, sosyal sorumluluktan 
engelli vatandaşlarımızın sorunlarına çö-
züm üretmeye kadar birçok farklı alanda 
sergilenen bu temsili projeler, hiç şüphe-
siz, Türkiye’nin devlet-millet kaynaşması 
noktasında da gerçekten büyük mesafeler 
kat ettiğine bir işarettir. Şunu özellikle 
belirtmek isterim sevgili kardeşlerim: 
Millet olarak el ele verdiğimiz takdirde, 
gönüllerimiz bir oldukça, halis niyetlerle 
adım attıkça, Türkiye’nin çözülemeyecek, 
üstesinden gelinemeyecek hiçbir meselesi 
yoktur. Ülkemizin gelişimine ve kalkınma-
sına yönelik hazırlanan her bir proje, esa-
sen, ülkemizin medeniyet yürüyüşündeki 
kilometre taşlarıdır. 

Kuruluşunun 10’uncu yılında Avrupa 
Birliği Eğitim ve Gençlik Merkezi Prog-
ramları Başkanlığı’nın, yani bilinen 
adıyla Ulusal Ajans’ın bugün bizlere 
böylesine anlamlı bir manzarayı sunma-
sı hakikaten takdire şayan bir durum… 
Avrupa Birliği’ne katılım sürecimizin 
milletimize yansıması Ulusal Ajans’ın ne 
kadar hayati ve stratejik bir işlev gördü-
ğünü gösteriyor. Bugün Anadolu’nun dört 
bir yanında hayata geçirilen projelerle 
bir yandan ülkemizin AB standartlarını 
yakalama süreci hızlanıyor, diğer yandan 
toplumun her kesiminden insanımıza Av-
rupa ülkelerinin yolu açılıyor. 

Daha önce belki köyünden dahi dışarıya 
çıkamamış yavrularımız, gençlerimiz bu 
projelerle uçağa atlayıp Avrupa’ya gidebi-
liyor. Dile kolay, kurulduğundan bu yana 
10 yıl gibi kısa bir süre geçmesine rağmen, 
Ulusal Ajans aracılığıyla 21 bin 93 adet 
projeye toplam 523 milyon avro, yani 1 
milyar 200 milyon liranın üzerinde kay-
nak aktarıldı. 

Tabii Avrupa Birliği fonları sadece Ulusal 
Ajans aracılığıyla dağıtılmıyor. Bakınız, 
2007-2013 döneminde AB tarafından aday 
ülkelere sağlanan mali desteğin toplamı 
10.1 milyar avrodur. Ülkemiz bu dönemin 
sonunda, aday ülkelerin tamamına sağla-
nan mali yardımın yüzde 48’ini almış ola-
cak. Yani 2007-2013 döneminde ülkemize 
AB’den 4,9 milyar avro tahsis edilmiş bulu-
nuyor. Sadece AB fonlarıyla 35 şehrimizde 
Katı Atık Depolama Tesisi hayata geçirildi. 
Hatta Ankara-İstanbul Hızlı Tren Hattı’nın 
Köseköy-Gebze kesimine AB fonlarından 
yaklaşık 124,8 milyon avro kaynak akta-
rıldı. Bu hattın çok büyük bir bölümü bu 
kaynakla yapılıyor. 

Sadece İstanbul’da, bu fonlar aracılığıyla 
gerçekleşen projelerin tutarı 200 mil-
yon avroyu buluyor. Öte yandan, Ulusal 
Ajans’a döndüğümüzde, Ajans’ın prog-
ramlarından toplam 300 bin vatandaşımız 
faydalanma imkanı buldu. Avrupa ülkele-
rinden de yaklaşık 130 bin kişi bu sayede 
ülkemize geldi. Sadece bu yıl, yani 2013 
içerisinde, Ulusal Ajans programlarıyla 
Avrupa ülkelerine göndermeyi hedefle-
diğimiz vatandaşlarımızın sayısı 70 bin. 
Bu ivme sayesinde Türkiye Ulusal Ajansı, 
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bütçe büyüklüğü bakımından, dikkatinizi 
çekiyorum, 33 ülke arasında, Almanya ve 
Fransa’nın ardından üçüncü sıraya ulaştı.

Hepsi bir tarafa… Bu programlar saye-
sinde yurt dışına giden her bir kardeşim, 
Türkiye’nin bir büyükelçisi gibi ülkemizi 
oralarda temsil etti, yeni dostluklar kurdu-
lar, kültürlerimiz arasında yeni köprüler 
inşa ettiler. Bugün aslında dünyamızın ive-
dilikle ihtiyaç duyduğu diyalog ve barış ikli-
minin yakalanmasında da bu çabaların çok 
ciddi katkıları olduğunu düşünüyorum.

Değerli kardeşlerim…

Bizler, eğer bir insanın dünyasını değişti-
rebilirsek, bir insanın hayallerini gerçeğe 
dönüştürebilirsek, inanın, işte o zaman, 
tüm Türkiye değişir, tüm Türkiye’nin ha-
yalleri gerçeğe dönüşür. İnsan azmederse, 
hayallerinin peşinden kararlılıkla koşarsa, 
hayallerini gerçekleştirmek için cesaret-
le, özveriyle girişimde bulunursa, inanın 
bütün hayallerini gerçeğe dönüştürebilir, 
bütün hedeflerine ulaşabilir. Ben, bugün 
burada hayallerinin peşinden koşup on-
ları gerçekleştirmenin yollarını arayan 
kardeşlerimi özellikle tebrik ediyor, takdir 
ediyorum. Türkiye’yi 2023 hedef lerine 
ulaştıracak olan fotoğraf tam da budur. Ül-
kemizi, önce 2023; ardından 2053 hedefle-
rine, hatta 2071 hedeflerine taşıyacak olan 
o azim ve kararlılık işte budur. 

Bakınız değerli kardeşlerim… Fatma 
Cenan Yaşargil… Antalya’da yaşayan 92 
yaşındaki bir teyzemiz… Bir Ulusal Ajans 
projesinde yer alarak reçel ve turşu yapı-

mını öğretmek üzere iki defa Avrupa’ya 
gidiyor. Hatta şu anda da İtalya’da bu 
faaliyetini sürdürdüğü bilgisini aldım. 
Düşünün, bunu yapan 92 yaşında bir tey-
zemiz... Keza Bingöl’den Ahmet Katkısız 
kardeşimiz,1986 doğumlu, 27 yaşında... 1 
Mayıs 2003’te Bingöl’de deprem oluyor, İl 
Halk Kütüphanesi depremden ciddi zarar 
görüyor. 

Ahmet kardeşimiz bu duruma kayıtsız 
kalmıyor, neler yapabileceğini araştırırken 
Ulusal Ajans aracılığıyla bir fon buluyor, 
proje yapıyor, başvuruyor ve projesi kabul 
ediliyor. Ahmet kardeşimin bu projesi, 
aynı zamanda Bingöl’deki ilk Ulusal Ajans 
gençlik projesi… Ahmet kardeşimiz bu 
projeyle ilk defa yurt dışına, İspanya’ya 
gidiyor ve talihi o andan itibaren değişiyor. 
Hatta bir süre sonra proje eğitmeni unva-
nını elde ediyor, yeni yapılacak projelere 
rehberlik yapmaya başlıyor, 30’un üzerin-
de ülkede eğitimlere, toplantılara katılıyor. 

GAP İdaresinde Türkiye’nin en büyük 
gençlik festivali olan GAPGENÇ Festivali 
Genel Koordinatörlüğünü 3 yıl boyunca 
sürdürüyor ve en son Siirt’te 64 ülke ve 81 
ilden 1500 kişiyi festival kapsamında mi-
safir ediyor. Şu anda GAP İdaresinde Proje 
ve Fon Geliştirme Koordinatörü olarak 
çalışıyor ve “İnsan Yaşamına Dokunmak” 
ismiyle de bir kitabı bulunuyor.

Yine Muş’tan Salih Yüce kardeşimiz, o 
da 1977 doğumlu… Liseyi bitirdikten 
sonra maalesef yumuşak doku kanserine 
yakalanmış. Ama bu amansız hastalık 
dolayısıyla hayata küsmüyor, yılmıyor... 
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1999 - 2002 yıllarına kadar kemoterapi ve 
radyoterapi tedavisi görüyor, 2004 yılına 
kadar sık aralıklarla kontrol altında tutu-
luyor. 2004’te Ulusal Ajans Gençlik Prog-
ramıyla tanışarak Avrupa Birliği projeleri 
konusunda profesyonel deneyim elde 
etmeye başlıyor ve 2005’te ilk yurt dışı de-
neyimini yaşıyor. Bu programla birlikte ha-
yatı değişen Salih kardeşimiz, 2006 yılında 
“Genç Birikim Derneği”ni kurarak gençler-
le birlikte kanseri anlatmaya ve toplumu 
bilinçlendirmeye başlıyor. Muş’tan her yıl 
ortalama 100 gencin Avrupa’ya gitmesine 
öncülük ediyor.

Ulusal Ajans aracılığıyla Avrupa’da da 
ilk kez kanser alanında proje gerçekleşti-
ren bu kardeşimiz, Uluslararası Onkoloji 
Günleri düzenlenmeye başlıyor ve mobil 
tarama aracının temini gibi önemli pro-
jeler yürütüyor. Bu çalışmaları nedeniyle 
kendisine 2011 yılında Sağlık Bakanlığı-
mız tarafından ödül verildi. 2011 yılında 
AB Komisyonu tarafından Avrupa Kanser 
Haftasında “Kansere Karşı Sivil Toplumun 
Önemi’’ konulu bir konuşma yapmak üze-
re Brüksel’e davet edildi. 

Bu gönüllülük çalışmalarına da halen de-
vam ediyor. İşte, olay budur değerli kardeş-
lerim… Ufkunu, vizyonunu geliştirmek, 
farklı kültürle iletişime geçmek, medeni-
yetler arasında köprüler kurmak budur. 
Bu ve bunlar gibi daha nice hikaye esasen 
ülkemizin geleceğine, Avrupa coğrafyası-
nın geleceğine, dünyanın ve insanlığın ge-
lecekten duyduğu ümit bahçesine atılmış 
birer tohumdur. Bu tohumların büyüyerek 
bir barış ve kardeşlik çınarına dönüşmesi 

samimi dileğimizdir. O yüzden Avrupa Bir-
liği sürecinde reformlarımızı kararlılıkla 
hayata geçiriyoruz. İleri demokrasi stan-
dartlarını yakalamak için ne gerekiyorsa 
tereddütsüz onu yerine getirmeye devam 
ediyoruz, edeceğiz. 

Değerli kardeşlerim...

Hükümetimizin göreve geldiği 2002 
yılından bugüne kadar, TBMM Genel 
Kurulu’nda biz yaklaşık 2 bin mevzuat 
çıkardık. Halen de TBMM Genel Kurul 
gündemimiz, bu reform ve mevzuat ça-
lışmalarımızla, aynı yoğunluk içerisinde 
faaliyetlerine devam ediyor. Şunu lütfen 
memleketlerinize döndüğünüzde veya 
yurt dışına çıktığınızda, muhataplarınızla 
mutlaka paylaşın: Şu anda, hiçbir AB ül-
kesinde, bizim ülkemizdeki kadar yoğun 
ve reform gündemiyle çalışan bir başka 
hükümet, bir başka parlamento yoktur.

Biz ne istismar siyasetiyle milletimizi kan-
dırdık, ne de Avrupa Birliği’nin çifte stan-
dartları karşısında boynumuzu büktük. 
Diklenmedik ama dik durduk. Şu anda 
tartışmasız Avrupa’nın en reformcu hü-
kümetiyiz. O yüzden de bugün birçok AB 
ülkesinden bile ilerideyiz ve AB üyesi ol-
mayı, birçok AB ülkesinden daha çok hak 
ediyoruz. Ancak, bu gerçek de görmezden 
geliniyor, bu gerçeğin de üzeri örtülmeye 
çalışılıyor. Avrupa Birliği bu akıl tutulma-
sından bir an evvel kurtulmalıdır.

Avrupa Birliği, ekonomik ve siyasi krizlerle, 
yabancı düşmanlığını tahrik eden ayrımcı 
siyasetle içine düştüğü bu bataklıktan bir 
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an önce çıkmalıdır. Avrupa Birliği, bu yan-
lıştan artık kurtulmalı, gerçeklere sırtını 
dönmekten vazgeçmeli, gerçeklerle cesur 
bir biçimde yüzleşmelidir. Şunu herkes bil-
sin ki Türkiye, artık eski Türkiye değil. 

Türkiye, artık 21. yüzyılın parlayan yıldızı-
dır. Türkiye, bölgesinin parlayan yıldızıdır. 
Türkiye, ileri demokratik standartlarıyla, 
güçlü ekonomisiyle, aktif dış politikasıyla, 
geleceğin en fazla umut vadeden ülkesidir. 
Türkiye, durmadan, yorulmadan, rehavete 
kapılmadan bu yükselişini sürdürecek, 
her geçen gün yıldızını parlatmaya devam 
edecektir.

Biz, heyecanımızı kırmaya, şevkimizi, 
azmimizi kırmaya yönelik hiçbir girişime 
eyvallah etmeyeceğiz. 81 vilayetimizin 
tamamında, kalkınma, ilerleme ve kardeş-
lik içinde yaşama azmini en güçlü şekilde 
tesis edeceğiz. Genç, girişimci, akıllı nüfu-
sumuzla, dünyayı şaşırtmaya, dünyanın 
dikkatini çekmeye devam edeceğiz. Her 
zaman özgüven içinde olacağız. Her za-
man, tarihimizi, ecdadımızı düşünecek, 
onlardan ilham alacak, onları kendimize 
örnek alacak ve geleceğe bu ruhla, bu özle 
yürüyeceğiz.

Bugün artık, Türkiye’de, olmaz, olamaz, 
mümkün değil gibi olumsuz bakış açısını 
kabul etmiyoruz. Bal gibi oluyor. Mümkün 
değilmiş gibi görünenler, bal gibi mümkün 
oluyor. Hayaller, pekâlâ gerçeğe dönüşe-
biliyor. Güzel örnekler ortaya çıktıkça, 
bunlar gençlere, topluma örnek oldukça, 
inanın çok daha fazlası olacak, çok daha 
fazla namümkün, mümkün hale gelecek.

Ben, gençlerimize bu özgüveni, bu ruhu, 
bu özü ortaya çıkaracak imkanlar sunduğu 
için, Avrupa Birliği Bakanlığımızı, Sayın 
Bakanımızı, Ulusal Ajansı ve tüm ekipleri-
ni yürekten tebrik ediyorum. Ulusal Ajan-
sımızın 10’uncu yıldönümünü kutluyor, 
nice başarılar diliyorum. Sizlere de aynı 
şekilde başarı dileklerimi iletiyor, yaptık-
larınız için teşekkür ediyor, yapacaklarınız 
için yolunuz, bahtınız açık olsun diyorum.

Sağ olun var olun, Allah’a emanet olun...
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Sayın Başkan, çok değerli Yönetim Kurulu 
Üyeleri…

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor; 14 
Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nün, tüm 
üyelerinize, ülkemizdeki tüm çiftçi kardeş-
lerimize hayırlı olmasını diliyorum. Tür-
kiye Ziraat Odaları Birliği’nin, biraz önce 
açılışını gerçekleştirdiğimiz yeni hizmet 
binasının da ülkemiz tarımına, ülkemizin 
tüm çiftçilerine, tarım çalışanlarına hayır-
lar getirmesini temenni ediyorum.

Ziraat Odaları Birliği’nin, tarımın büyüme-
sine, çiftçilerimizin haklarının ilerletilme-
sine, Türkiye’nin her türlü sosyal meselesi-
ne yaptığı katkıları büyük bir dikkatle ve 
ilgiyle izlediğimizi hatırlatmak istiyorum. 
Bu buluşma vesilesiyle, başta Sayın Genel 
Başkan olmak üzere, Türkiye Ziraat Odala-
rı Birliği’nin tüm Yönetim Kurulu Üyeleri 
ve tüm mensuplarına da şahsım, ülkem ve 
milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

Soframızdaki ekmeğimizden bulgurumu-
za, peynirimizden zeytinimize kadar, hayati 

önemdeki her gıdada, sizlerin ve sizlerin 
temsil ettiği çiftçimizin, üreticimizin alın 
teri var, emeği var. Biz de Hükümet olarak 
10.5 yıl boyunca tarım sektörünü stratejik 
bir sektör olarak gördük ve tarihî nitelikte 
reformları, rekor düzeyde desteklemeleri 
bu dönemde çiftçimizin hizmetine sunduk.

10.5 yıl içinde, 83 yıldır beklenen Tarım 
Kanunu dahil, 14 temel kanun çıkardık. 
Sektör, son 9 yılın 8’inde büyüyerek, son 
50 yılın en istikrarlı dönemini yaşadı. 10.5 
yıl önce, Türkiye’nin tarımsal millî geliri 
24 milyar dolar iken, 2012 sonunda 62.5 
milyar dolara yükseldi. Tarım ürünleri 
ihracatımızı 4 milyar dolardan aldık, 16 
milyar dolara çıkardık. Tarımsal destekler 
konusunda kat kat artışlar yaptık.

2002’de, verilen toplam tarımsal destek 
miktarı sadece 1,9 milyar lira idi. Biz bunu, 
2012 yılında, yüzde 300 artışla 7.6 milyar 
liraya çıkardık. 10 yılda verdiğimiz toplam 
destek 51 milyar liraya ulaştı. 2013’te de 
inşallah 9 milyar lirayı çiftçilerimize des-
tek olarak veriyoruz. Hayvancılık desteği-

Dünya Çiftçiler Günü ve TZOB 
Yönetim Kurulu Toplantısı

Ankara | 13 Mayıs 2013 
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ni aynı şekilde 10.5 yılda yüzde 2 bin 500 
oranında artırdık. Arazi toplulaştırma, 
Araştırma Merkezleri, Yerli Tohumculuk, 
Gen Bankası gibi alanlarda önemli yatı-
rımlar gerçekleştirdik. Sulamada, on yılla-
rın hayallerini gerçeğe dönüştürdük. 10.5 
yıl içinde, Devlet Su İşleri eliyle 1,215 tesis 
açtık, 216 sulama tesisini hizmete aldık, 
18 milyon dekar alanı suyla buluşturduk.

Tabii, en önemli desteği, Ziraat Bankamız 
eliyle, çiftçimizin finansal olarak destek-
lenmesinde gerçekleştirdik. 2002 yılında, 
tarımsal kredi faiz oranları yüzde 59’du. 
Geçen hafta, partimizin grup toplantısında 
açıkladığımız müjdeyle, bu oranları yüzde 
0 – yüzde 8 aralığına çektik. 2002 yılında, 
görevi devraldığımızda, Ziraat Bankası’nın 
görev zararı 19 milyar liraydı. Ziraat Ban-
kası, bırakın çiftçiye faydalı olmayı, ayakta 
dahi duramıyor, devletin hazinesine, yani 
millete, 19 milyar liralık fatura ödetiyordu.

Göreve geldiğimiz andan itibaren manzara 
değişti. 19 milyar lira görev zararı olan 
Ziraat Bankası, 10 yıl içinde, kamuya 20 
milyar lira kaynak aktardı. Ziraat Bankası, 
2002 yılında, 28 bin çiftçiye, 227 milyon 
lira kredi vermişti. 2012 yılında Ziraat 
Bankası, 960 bin çiftçimize, 19 milyar lira 
kaynak aktardı. 10 yılda çiftçimize aktarı-
lan kaynak, 58 milyar lira oldu. Yeni düşür-
düğümüz faiz oranlarıyla, çiftçimizi daha 
güçlü, daha yaygın şekilde desteklemeye 
devam edeceğiz. İnşallah var olan sorun-
ları da, istişareyle, dayanışmayla aşacak, 
Türkiye’yi dünyanın bir tarım merkezi, bir 
tahıl merkezi konumuna yükseltmek için 
kararlılıkla çalışacağız.

Çözüm süreci adını verdiğimiz yeni süreç, 
Türkiye’de her sektörü olumlu etkileyecek; 
ancak, bu sürecin, tarım üzerindeki etkisi-
nin çok daha yoğun olacağına inanıyoruz. 
Doğu ve Güneydoğu illerimizde verimli 
arazilerden inşallah daha fazla verim alır 
hale geleceğiz. Bu bölgelerde gerileyen 
hayvancılığın yeniden canlanması müm-
kün hale gelecek. Başta GAP ve DAP olmak 
üzere, büyük projelerimiz çok daha hızlı 
ilerleyecek. Bu bölgelerde oluşan huzur 
ve güven ortamı, Türkiye’nin diğer bölge-
lerinde de inşallah üretime olumlu yansı-
yacak.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği’ne, Çözüm 
Süreci’ne verdiği destekten dolayı ayrı-
ca teşekkür ediyorum. Bütün Türkiye’yi 
saran teşkilatınızla, bu sürece daha fazla 
destek vermenizi temenni ediyorum.

Sözlerime son verirken, Dünya Çiftçiler 
Günü’nün, yeni hizmet binanızın tekrar 
hayırlı olmasını diliyor, sizleri sevgi ve say-
gıyla selamlıyorum.
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Sayın Başkan, çok değerli katılımcılar, 
değerli kardeşlerim, hanımefendiler, be-
yefendiler…

Sizleri en kalbi muhabbetlerimle selam-
lıyor; Türkiye’nin en eski sivil toplum ör-
gütlerinden olan İlim Yayma Cemiyeti’nin 

59’uncu Genel Kurulu’nun hayırlara vesile 
olmasını Rabbimden niyaz ediyorum.

Konuşmamın hemen başında, 11 Ekim 
1951’de, İlim Yayma Cemiyetini kuran 68 
hayırsever ağabeyimize şükranlarımı ile-
tiyor; içlerinden ahirete irtihal etmiş olan-

Ilim Yayma Cemiyeti 59. Olağan 
Genel Kurulu 

İstanbul | 1 Haziran 2013 
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ları rahmetle yad ediyorum. 62 yıldır, İlim 
Yayma Cemiyeti çatısı altında, Türkiye’ye, 
bu aziz millete, öğrencilerimize, gençleri-
mize destek olan, onlara yol gösteren, isti-
kamet veren tüm emektarlara da buradan 
bir kez daha teşekkür ediyorum.

Elbette, İlim Yayma Cemiyeti’nin kurul-
ması, özgürce faaliyet gösterebilmesi için 
gerekli atmosferi tesis eden merhum Ad-
nan Menderes ve arkadaşlarını; İlim Yay-
ma Cemiyeti’nin kurduğu ilk İmam Hatip 
Lisesi için canla, başla gayret gösteren 
Celalettin Ökten hocamızı da rahmetle ya-
dediyor, mekanları inşallah cennet olsun 
diyorum.

İlim Yayma Cemiyeti’nin hikayesi, aslın-
da Türkiye’nin hikayesidir… 1940’ların, 
o baskıcı, o hoşgörüsüz, millî ve manevi 
değerlere karşı husumet dolu günlerinin 
ardından, merhum Menderes’le başlayan 
süreç; millet ve memleket sevdalıları-
nın da derin bir nefes aldığı süreç oldu. 
1950’ler, milletin karar mercilerinde söz 
sahibi olması bakımından çok önemli 
yıllar olsa da, ne yazık ki sonraki yıllarda 
da nice karanlık dönemler, nice baskılar, 
zulümler yaşadık.

Çok zorlu, çok çetin yollardan geçtik. 
İnişler, çıkışlar yaşadık. Hiçbir zaman 
umudumuzu yitirmedik; hiçbir zaman 
tahammülden ve tevekkülden taviz ver-
medik. Kendimize inandık, fikrimize 
güvendik, hem sıratı müstakimden, hem 
milletin çizdiği istikametten şaşmayarak, 
bugünlere ulaştık.

Değerli kardeşlerim…

Bakın burada, kardeşlerimin, dostları-
mın arasında, samimi bir hissiyatımı 
sizlerle paylaşmak arzusundayım… 3 
Kasım 2002’de, milletimizin tercihiyle 
iktidar emanetini devraldık ve 10.5 yıldır 
Türkiye’ye hizmet kazandırmanın, eser 
kazandırmanın mücadelesini veriyoruz. 
Bize, 10.5 yıl boyunca şunu söylediler: “İk-
tidardasınız, ama muhalefet gibi konuşu-
yorsunuz” dediler ve diyorlar… “Tek parti 
dönemi zulmünü sürekli anlatıyorsunuz” 
dediler ve diyorlar… “Size yapılanı, siz 
şimdi başkalarına yapıyorsunuz” dediler 
ve diyorlar…

Özellikle son yıllarda, yaptığımız bazı re-
formları, bazı uygulamalarımızı, işte bu 
söylemlerinin delili olarak öne sürdüler… 
Nedir o reformlar? Nedir o uygulamalar? 
Burada bazılarını hatırlatayım… İmam 
Hatip Okullarının yeniden açılmasını da 
sağlayan, 4 + 4 + 4 uygulamasını hayata ge-
çirdik. Okullarda, Kur’an-ı Kerim ve Siyer-i 
Nebi derslerinin, tercihli ders olarak oku-
tulmasını temin ettik. Üniversitelerde, çe-
şitli yasakları, çeşitli kısıtlamaları ortadan 
kaldırdık.

Türkiye’nin en can alıcı meselesi, en acil 
meselesi olan Terör Meselesinde kararlı, 
cesur, çözüme yönelik adımlar attık. Alkol 
konusunda düzenlemeler yaptık. Şehirle-
rimizi daha yaşanabilir hale getirmek için, 
kaybolmuş tarihî eserlerimizi ortaya çıkar-
mak için adımlar attık. Buna benzer nice 
uygulamada, nice reformda, nice adımda, 
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karşımıza dikilen engeller, karşımıza örü-
len setlerle karşılaştık.

Türkiye’de, belli bir kesimin, belli bir 
azınlığın, seçkin, kaymak bir tabakanın, 
attığımız her adımda önümüze çıktığına, 
türlü oyunlarla bizi yavaşlatmaya, bizi en-
gellemeye çalıştığına şahit olduk.

Mesele ne biliyor musunuz sevgili kar-
deşlerim… Mesele şu: Bize diyorlar ki 
yol yapın, ama sistemin sorunlarına asla 
dokunmayın. Bize diyorlar ki siz konut 
yapın, ama şehirlere ruh kazandırmayın. 
Bize diyorlar ki siz okul yapın, derslik 
yapın, ama genç nesillerin formatlanma-
sına müdahale etmeyin. Yine diyorlar 
ki idare-i maslahatla hareket edin, günü 
geçiştirin; ama demokrasiye, hukuka güç 
kazandırmayın, Anayasa’ya dokunmayın, 
devletin içine sirayet eden çetelere hiç 
elleşmeyin, seçkinlere, elitlere, kaymak 
tabakaya asla ilişmeyin…

Evet… 10.5 yıl boyunca, her gün, her 
aşamada, her kademede biz bu dirençle 
karşılaştık. Şunu gönül rahatlığı içinde 
söylemek durumundayım: Biz, bunların 
hiçbirine eyvallah etmedik. Hiçbir çeteye, 
hiçbir örgüte, hiçbir mafyatik oluşuma diz 
çökmedik. Tam tersine, sırtımızı millete 
dayadık, gücümüzü milletten aldık, mille-
tin karşısında her daim kendimizi hesaba 
çektik ve bunlara karşı da amansız bir mü-
cadele verdik.

Peki bu mücadele bitti mi? Hayır bitmedi… 
Türkiye’de, demokrasiyi, birlikte yaşama 
kültürünü, en önemlisi de sandığı hazmet-

meyi, milletin tercihlerini hazmetmeyi 
öğrenmesi gereken bir anlayış bugün bile 
varlığını sürdürüyor. Kendisini millete 
anlatamayanların, proje üretemeyenlerin, 
siyaset üretemeyenlerin, sandıkta rekabet 
edemeyenlerin, farklı arayışlara bugün 
bile girdiklerine şahit oluyoruz.

Bakın, 1940’ların tek parti CHP’si dö-
neminde, Türkiye’deki küçük bir mutlu 
seçkinler grubu, çoğunluğu yönetti, daha 
doğrusu çoğunluğa dayatmalarda bulun-
du. 1950’de bozulan bu düzen, 1960 mü-
dahalesiyle adeta yeniden ayarlandı. 12 
Mart’ta, 12 Eylül’de, 28 Şubat’ta, o mutlu 
azınlık, o seçkinci anlayış, tekrar tekrar 
ayarlama yaparak, kendi makamını, kendi 
konumunu muhafaza etti.

Çok açık söylüyorum: Geçtiğimiz 10.5 yıl-
da, zaman zaman yapıldığı gibi, şu anda 
da, işte o elitlerin, o kaymak tabakanın, 
kendi çıkarlarını korumak adına, yeni 
bir ayarlama sevdası içinde olduğunu 
görüyoruz. Sandıkta kazanamayan ve ka-
zanamayacağını bilenlerin, farklı yollarla 
üzerimize geldiğini görüyoruz. Siyaset 
üretemeyenlerin, muhalefet dahi üreteme-
yenlerin, çok farklı tezgahlarla üzerimize 
geldiklerini görüyoruz.

İşte, biz iktidardayız, ama bu anlayış 
yüzünden muhalefet görevini de üstle-
niyoruz. İşte biz, tarihi tekerrür ettirmek 
isteyenlere karşı, sürekli ve sürekli tarihi 
hatırlatıyoruz. Biz, azınlığın çoğunluğa 
hükmetmesine karşı çıktığımız için, bi-
rileri tarafından sürekli farklı şekillerde 
yaftalanıyoruz.
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Şimdi, birkaç gündür Taksim’de, Gezi 
Parkı’nda eylemler yapılıyor… Katılımcı-
lar: Malum kişiler… Destekçiler: Malum 
partiler… Provoke edenler: Malum örgüt-
ler… Gerekçe ne? Taksim Gezi Parkı’nda 
ağaçlar kesiliyormuş… Oysa mesele hiç 
de yansıtıldığı gibi değil. Taksim’de yaya-
laştırma projesi kapsamında, Gezi Parkı 
yanındaki duvar yıkılıyor ve toplamda 13 
ağaç, kökleriyle birlikte alınarak başka bir 
yere taşınıyor.

Şu andaki çalışmaların, Topçu Kışlası 
Projesiyle uzaktan yakından alakası yok. 
Tam tersine, Taksim’i araçlardan, Taksim’i 
egzoz dumanından, Taksim’i gürültüden 
kurtarmak, İstanbul’a geniş bir meydan 
kazandırmak, bu meydanı da sadece in-
sanlara, yayalara tahsis etmek için bir 
çalışma yürütülüyor. Ama öyle bir yalan 
haber yapılıyor, öyle bir propaganda yü-
rütülüyor ki, bir anda Taksim Gezi Parkı 
istismarın, provokasyonun merkezi haline 
getiriliyor.

Şimdi, provokasyon, kışkırtma olur da 
CHP bunun dışında kalır mı? CHP’nin yö-
neticileri, milletvekilleri orada, ellerinden 
gelen tahriki yapıyorlar. Aynı CHP, Bele-
diye Meclisi’nde, bu projeye imza atıyor, 
onay veriyor. Böyle bir cümbüş olur da 
MHP geride kalır mı? Meclis’te muhalefet 
yapamayan MHP, kalkıyor, meşrebinin, 
ideolojisinin hiç ama hiç uyuşmayacağı bu 
kitleyle ortak eyleme girişiyor.

Daha da ilginci, Doğu’da, Güneydoğu’da, 
gençlerin ölmesini engellemek için hare-
kete geçmeyen CHP, bakıyorsunuz orada, 

BDP ile kolkola sözde ağaç katliamının 
karşısında duruyor. Sabahtan akşama ka-
dar, üretilen yalan haberin haddi hesabı 
yok… Sosyal medyada, hakaretin, iftira-
nın, yalancılığın haddi, hesabı, sınırı yok. 
Malum medyada kışkırtmalar, provokas-
yonlar diz boyu… Bütün bunların yanın-
da, bazıları, eşsiz bir fırsat bulmuşçasına, 
İstanbul’dan dünyaya abartılı mesajlar 
geçiyor, İstanbul’un cayır cayır yandığına 
dair haberler geçiyor…

Bakın arkadaşlar… Demokratik kültür, 
demokratik eylem tavrı, hukuk içinde pro-
testo hakkı gelişmedikçe, bu ülkede millî 
irade tam anlamıyla asla yerleşmez ve 
yerleşemez. Bugün Taksim Gezi Parkı’nda 
yaşananlar, Türkiye tarihinde ilk defa ya-
şanmıyor… Bakın Menderes dönemine, bu 
tür eylemler görürsünüz. Bakın 1980 ön-
cesi döneme, bu tür eylemler görürsünüz. 
Bakın bizim dönemimize, Cumhuriyet 
Mitingi adı altında, orduyu göreve çağıran 
pankartların gölgesinde bu tür eylemler 
görürsünüz.

Bu tavır, sandık sonucunu hazmedeme-
yenlerin tavrıdır. Bu tavır, seçimle gelen 
hükümetleri hazmedemeyenlerin tavrıdır. 
Bu tavır, millete bidon kafalı, göbeğini 
kaşıyan adam diyenlerin, milletin tercih-
lerini aşağılama tavrıdır. Hep söylüyorum, 
bugün burada da söyleyeceğim: Biz, kim-
senin yaşam tarzına karışmayız. Kimsenin 
yediğine, içtiğine karışmayız. Yetkimizin, 
sorumluluğumuzun, özellikle de hukukun 
sınırını asla aşmayız. Kimseye dayatma 
içinde de olmayız.
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Ama kimse kusura bakmasın, bir avuç 
kaymak tabakanın, bir avuç sesi gür çıkan 
kitlenin, bu millete, bu ülkeye dayatma 
yapmasına da müsaade etmeyiz. Azınlığın 
çoğunluğa hükmetmesine müsaade etme-
yiz. Bu ülkede artık çetelerin dediği olmu-
yor. Bu ülkede artık kaymak tabakanın, 
güçlünün, sesi gür çıkanın dediği olmuyor. 
Bu ülkeyi medya yönetmiyor. Bu ülkede 
sadece milletin dediği olur, milletin tercihi 
baştacı edilir, milletin arzu ve istekleri ye-
rine getirilir.

Taksim’de, Gezi Parkı’ndaki eylemin, artık 
bitirilmesini, polisimize, esnafa, oradaki 
masum ziyaretçilere yönelik şiddetin der-
hal son bulmasını istiyoruz. Oradaki proje-
ye onay veren CHP’nin, ikiyüzlülük içinde, 
kalabalıkları tahrik etmekten vazgeçme-
sini bekliyoruz. Bugün sabah, Türkiye 
İhracatçılar Meclisi’nin Genel Kurulu’nda 
da ifade ettim… Biz, bu aşamadan itibaren, 
politika üretemeyen, plan, proje üreteme-
yen, yapıcı eleştiri üretemeyen muhalefe-
tin söylemlerini artık hiçbir şekilde muha-
tap almıyoruz.

Türkiye’nin en can alıcı meselelerinde, 
gençlerin yaşamasını sağlayacak çözüm 
sürecinde yer almayan, ama ağaçlar ke-
siliyor yalanıyla meydandaki gençlerin 
arkasına sığınan bu muhalefete, kendisine 
çeki düzen verene kadar biz de cevap ver-
miyoruz. Türkiye’de, muhalefetin artırdığı 
gerilimin düşmesi, muhalefet tahrikleri-
nin etkisiz hale getirilmesi noktasında, biz, 
gündemimizi Türkiye’nin acil meseleleri-
ne daha da yoğunlaştırıyoruz.

Bizim yapacak çok işimiz var… Bizim, kat 
edecek uzun mesafemiz, ulaşacak büyük 
hedeflerimiz var. Biz yalanların, iftiraların, 
tahriklerin peşine düşmeyecek, Türkiye’yi 
büyütmek için, demokrasiyi güçlendir-
mek, hukuku hakim kılmak için çabamızı 
sürdüreceğiz. Milletin bizimle birlikte 
olduğuna yürekten inanıyoruz. Kendimizi 
milletin huzurunda hesaba çekiyor, mille-
tin mesajları, milletin takdiri ve tekdirine 
göre istikametimizi belirliyoruz.

Türkiye’nin içinden geçtiği bu büyük dö-
nüşüm süreci, hiç kuşkusuz, İlim Yayma 
Cemiyeti gibi, onun fedakar kurucuları, 
fedakar emektarları gibi kahramanların 
eseridir. Onlardan aldığımız emaneti, 
onlardan devraldığımız mirası, sabırla, 
tahammülle, tevekkülle, ama en önemlisi 
de aklı selimle yaşatmaya devam edeceğiz.

İlim Yayma Cemiyeti’nin 59’uncu Genel 
Kurulu’nun tekrar hayırlara vesile olma-
sını diliyorum. Türkiye’ye, gençlerimize, 
öğrencilerimize, 62 yıldır sarf ettiğiniz 
emeklerin kutlu, mübarek olmasını niyaz 
ediyorum.

Allah yolunuzu açık etsin diyor, hepinizi 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum…
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Sayın Divan Başkanı, Türkiye İhracatçılar 
Meclisi’nin çok değerli Başkanı, değerli Yö-
netim Kurulu Üyeleri, siyasi partilerimizin 
değerli temsilcileri, saygıdeğer iş adamla-
rı, iş kadınları, çok değerli arkadaşlarım...

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor; Tür-
kiye İhracatçılar Meclisi’nin 20’nci Genel 

Kurulu’nun başarılı geçmesini diliyor, 
Genel Kurul’un ülkemiz, milletimiz, eko-
nomimiz için hayırlara vesile olmasını 
Allah’tan temenni ediyorum.

2012 yılında, 26 sektörde en fazla ihracat 
yapan firmalarımızı ve yöneticilerini yü-
rekten tebrik ediyor, başarılarının deva-

Türkiye Ihracatçılar Meclisi 
20. Genel Kurulu

İstanbul | 1 Haziran 2013 
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mını diliyorum. Ayrıca, biraz önce Sayın 
Başkan’ın açıkladığı, Mayıs ayı ihracat 
rakamlarının da hayırlı olmasını temenni 
ediyorum. Elbette, Türkiye İhracatçılar 
Meclisi’ne, Başkan ve yöneticilerine, onla-
rın şahsında ülkemizin tüm ihracatçıları-
na, tüm firmalarına, burada bir kez daha 
şahsım, ülkem ve milletim adına şükranla-
rımı sunuyorum.

Son 10 yıldır, küresel finans krizinin etki-
si hariç olmak üzere, ihracatımız sürekli 
katlandı, sürekli artış kaydetti, her ay, her 
yıl rekorlar kırarak bugünlere ulaştı. 2002 
sonunda 36 milyar dolar olan yıllık ihraca-
tımız, 2012 sonunda, 4 kattan fazla bir ar-
tış kaydederek, 152.5 milyar dolara ulaştı.

Bütün ihracatçılarımızı, bütün firmaları-
mızı, işçilerimizden nakliyecilerimize ka-
dar zincirin tüm halkalarını tek tek tebrik 
ediyor, hepinize gönülden teşekkür edi-
yorum. Türkiye’ye inandığınız, Türkiye’ye 
güvendiğiniz, Türkiye’nin potansiyelini 
değerlendirip, ekonomiyi bu seviyelere 
taşıdığınız için hepinize minnettarlığımı 
ifade ediyorum.

Daha da güzel olan nokta şu: Başta Türki-
ye İhracatçılar Meclisi olmak üzere, tüm 
ihracatçılarımız, ulaştığımız bu rekor se-
viyelerin yeterli olmadığını biliyor, buna 
inanıyor ve yakaladıkları bu seviyeleri 
katlamak için aşkla, şevkle çalışıyorlar. 
Özellikle, 2023 hedeflerimize, yani 500 
milyar dolar ihracat hedefimize verdiğiniz 
desteğe müteşekkiriz. Geçen 10 yıl içinde, 
ihracatımız 4 kat artış kaydetti; önümüz-
deki 10 yılda, 3 katlık bir artışı sağlayabi-

lirsek, inşallah hedefi tutturacağız. Geçen 
10 yılda 4 kat artış sağlayan sektörün, önü-
müzdeki 10 yılda 3 kat artışı sağlayacağına 
ben yürekten inanıyorum.

Siz bunu yaparsınız… Ben bunu biliyorum 
ve bunu başarmanız için de, elimizden ne 
geliyorsa onu yapmaya devam edeceğiz. 
Yurtdışı temaslarımızın birçoğuna gerek 
TİM Başkanımız, gerek bu salonda bulu-
nan birçok arkadaşımız iştirak ediyorlar. 
Görüştüğümüz her devlet ve hükümet 
başkanıyla, öncelikli gündem başlığımız 
ticaret oluyor. Şu ana kadar birçok ülke 
lideriyle, ihracat konusunda, önümüzdeki 
5 yıl ve 10 yıl için hedefler belirledik. Her 
ülke için karşılıklı potansiyelimizi değer-
lendiriyor, 3 kat, 4 kat, 5 kat gibi gerçekçi 
hedefler ortaya koyuyor ve bunları da ilan 
ediyoruz. Belirlediğimiz bu hedeflere ulaş-
mak için de, o andan itibaren çalışmaları 
başlatıyor, pürüzleri tek tek ortadan kaldı-
rıyor, yolları olabildiğince açıyoruz.

Bir kere burada şunu bilmenizi özellikle 
istiyorum… Gerek Ekonomiden Sorumlu 
Başbakan Yardımcım, gerek Ekonomi Ba-
kanımız, gerek diğer ilgili bakanlarımız, 
her zaman ihracatçının yanında oldular 
ve olmaya devam edecekler. Bizzat ben, 
aynı şekilde yanınızda olmaya, sorunla-
rınızı istişare edip, ortak çözümler üretil-
mesi konusunda her zaman destekçiniz 
olmaya devam edeceğim. Hükümet olarak 
bizim gayretlerimizle, ihracatçılar olarak 
sizin emeklerinizle, inşallah 500 milyar 
hedefine doğru kararlılıkla ilerleyecek, 
Türkiye’yi bu hedefle inşallah buluştura-
cak, kucaklaştıracağız.
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Değerli dostlarım…

Türkiye ekonomisi, emin ve kararlı adım-
larla geleceğe doğru ilerlerken, Türkiye’nin 
uluslararası çevrelerdeki görünümü ve algı-
sı da çok ciddi şekilde değişiyor. 14 Mayıs’ta 
biliyorsunuz, Uluslararası Para Fonu’na son 
dilim borcumuzu, yani 400 milyon doları 
ödedik ve IMF’e borç defterini kapattık. 
Şimdi, IMF’ye 5 milyar dolara kadar borç 
verme konusunda görüşmeler devam edi-
yor; ihtiyaçları olursa, IMF’ye bu borcu 
vereceğiz. Bu başarının da etkisiyle, Mayıs 
ayı içinde 3 ayrı kredi derecelendirme ku-
ruluşu kredi notumuzu artırdı.

Borsa İstanbul, kısa adıyla BİST, Mayıs ayı 
içinde 90 bin seviyesinin üstüne çıkarak, 
93 bin seviyesini görerek yeni bir rekor 
kaydetti. Yine geçtiğimiz ay içinde, göster-
ge faiz de yüzde 4.67 seviyesini görerek, 
bu noktada tarihî bir rekor kırdı (2002’de 
yüzde 63). Geçtiğimiz ay, Nükleer Enerji 
Santrali, İstanbul’a 3’üncü Havalimanı 
ve 3’üncü Köprü konusunda attığımız 
adımlarla, dev yatırımların startını da 
vermiş olduk. Tüm bu gelişmeler, tüm bu 
yatırımlar, küresel bir finans ortamında, 
Türkiye’nin dünyadaki konumunu farklı 
bir seviyeye yükseltti, imajını köklü şekil-
de değiştirdi ve Türkiye’nin hem bölgesel, 
hem küresel gücünü teyit etti.

Şimdi değerli arkadaşlarım… Burada, 
TİM’in Genel Kurulu vesilesiyle, ekonomiyi 
de çok yakından ilgilendiren birkaç güncel 
meseleye değinmek istiyorum. Bir kere, 
şunu artık hepimiz biliyoruz, hepimiz görü-
yoruz ve tecrübe ediyoruz: Güçlü bir ekono-

mi, güçlü bir hukuk ve güçlü bir demokrasi 
zemininde ilerliyor. Türkiye’de hukukun 
üstünlüğü güç kazandıkça, demokrasi ileri 
standartlara kavuştukça, ekonomi de sağ-
lam bir zemin üzerinde, güven ve istikrar 
zemininde ilerledi ve bugünlere ulaştı.

Hukuk ve demokrasinin tartışılır olduğu, 
hukuk ve demokrasinin askıya alındığı 
her dönemde, ülke olarak, millet olarak 
çok ağır bedeller, çok ağır faturalar ödedik. 
Hukukun ve demokrasinin üstünlüğünün 
egemen olduğu dönemlerde de potansiyeli-
miz açığa çıktı ve Türkiye adeta şaha kalktı.

Burada şunu, altını çizerek, tekraren 
ifade etmekte fayda görüyorum… De-
mokrasi, özellikle de parlamenter sistem, 
tek başına iktidarın varlığıyla, tek başına 
iktidarın güçlü olmasıyla ilerleyecek bir 
sistem asla değildir. İktidarın güçlü olma-
sı, iktidarın çalışkan olması, kaliteli ol-
ması, demokrasinin çok ileri standartlara 
ulaşabilmesi, iyi işleyebilmesi için asla ve 
asla yeterli değildir. Sistem içinde, en az 
iktidar kadar, muhalefet de güçlü olmak 
zorundadır. En az iktidar kadar, muhale-
fet de kaliteli, seviyeli olmak zorundadır. 
En az iktidar kadar, muhalefet de çalışkan 
olmak, çözüm üretmek, proje üretmek 
zorundadır.

Bakın… Eğer muhalefet, iktidarın seviye-
sine ulaşamazsa, en azından yaklaşamaz-
sa; o zaman muhalefet görevi, son derece 
sağlıksız, hukuksuz ve anti demokratik 
biçimde, başka odakların eline geçer. İkti-
dar nasıl boşluk kabul etmezse, muhalefet 
de boşluk kabul etmez… Ama biz, ne yazık 
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ki, Türkiye’de böyle çok ciddi bir muhale-
fet boşluğu yaşıyoruz.

Şunu açık açık, samimi şekilde ifade et-
mek durumundayım: Seçmen, oy verdiği 
partinin, kaliteli ve seviyeli muhalefet 
etmesini, alternatif proje üretmesini bek-
liyor. Bunu göremediği zaman da, bir çare-
sizlik yaşıyor, sıkışmışlık yaşıyor, kendince 
çıkış yolları aramaya başlıyor. Bizdeki mu-
halefete lütfen bakın… Normalde, kitleler, 
oy verdikleri, gönül verdikleri partilerin 
arkasından giderler. Ama bizde, muhalefe-
tin, kitlelerin arkasına takıldığını, oradan 
oraya savrulduğunu; nerede bir muhalif 
eylem varsa, içine, içeriğine, ilkesine, ideo-
lojisine bakmadan oraya adeta çöreklendi-
ğini görürsünüz.

Değerli arkadaşlarım… 

Türkiye’de, belli meselelerde, toplumda ge-
rilimin arttığını, gerilimi daha da körükle-
mek için çok ciddi tahriklerin yapıldığını 
görüyor, bunlara şahit oluyoruz. Hükümet 
olarak, attığımız her adım, içeriğine bakıl-
madan, gayesine, hedefine bakılmadan, 
sorgusuz ve sualsiz bir şekilde, lokal tep-
kilerle karşılanıyor. Bakın, buradan, 76 
milyonun tamamına, aziz milletimin her 
bir ferdine, şunu özellikle hatırlatmak is-
tiyorum.

Türkiye, parlamenter sistemin, bütün ku-
rum ve kurallarıyla işlediği, hem de tıkır 
tık işlediği bir ülkedir. 4 yılda bir, bu mil-
letin önüne sandık gelir, millet tercihini, 
takdirini sandıkta yapar, beğendiği siyasi 
partiye hükümet görevini verir, beğen-

mediğini de uyarır, ya da emaneti almak 
suretiyle cezalandırır. Egemenliğin kayıt-
sız şartsız millete ait olması ilkesi, ancak 
ve ancak bu şekilde tezahür eder. Bunun 
dışındaki her yol anti demokratiktir, hu-
kuksuzdur, gayri meşrudur.

Bunu hiç kimse farklı yerlere çekmesin… 
Çoğunluğun oyunu alarak iktidara gelen 
Hükümetin, sınırsız yetkilerle donatılmış 
olduğunu, sorumsuz olacağını, dilediği ne 
varsa onu yapabileceğini asla iddia etmi-
yorum. Hükümet, belli bir çevrenin oyunu 
alarak iş başına gelse de, bütün ülkenin, 
bütün milletin, 76 milyonun tamamının 
hükümetidir ve bu hassasiyetle hareket 
etmelidir. Yani çoğunluğun azınlığa da-
yatmalar yapması, baskı kurması, azınlığı 
ezmesi, onların tercihlerine kulak tıka-
ması diye bir şeyi biz bugüne kadar kabul 
etmedik, bundan sonra da kabul etmeyiz.

Ancak, burada şunu da hemen belirtmek 
durumundayım… Çoğunluk nasıl ki azın-
lık üzerinde baskı kuramazsa, azınlık da 
bu ülkede artık çoğunluk üzerinde baskı 
kuramaz, dayatmalar yapamaz, tercihler 
dayatamaz. Bizim siyasi tarihimizde, bizim 
demokrasi tecrübemizde işte asıl hassas 
mesele budur. Ne yazık ki Türkiye’de, bi-
zim dönemimize kadar, çoğunluğun istek-
leri, talepleri, arzuları, beklentileri dikkate 
alınmamıştır.

Türkiye’nin siyasi tarihinde, çoğunluğun 
sesine kulak verilmemiştir. Çoğunluk, 
yığın olarak görülmüş, gayri mümeyyiz 
olarak görülmüş, bidon kafalı, göbeğini ka-
şıyan adam olarak görülmüş, tercihlerine 
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saygı gösterilmemiştir. Sadece müdahale 
dönemlerinde değil, sadece olağanüstü 
dönemlerde değil; normal zamanlarda 
bile, siyaset üstü kurumların müdahale-
siyle, çoğunluğun değil azınlığın hükmü 
Türkiye’ye egemen olmuştur. Bunu asla ve 
asla kabul etmeyiz, edemeyiz.

Çoğunluk nasıl ki azınlığa hükmedemezse, 
azınlığın da çoğunluğa hükmetmeye, da-
yatmalar yapmaya kesinlikle hakkı yoktur. 
Hükümetle, hükümetin politikalarıyla, 
uygulamalarıyla meselesi olanlar, demok-
rasi ve hukuk çerçevesinde fikirlerini ifade 
eder, sandıkta da demokratik tepkilerini 
ortaya koyarlar. Bunun dışındaki her yol 
demokrasi dışıdır, hukuk dışıdır.

Bakın, siyasi tarihte yaşandığı kadar, bizim 
iktidarımız döneminde de demokrasiye 
nasıl tuzaklar kurulduğunu hep birlikte 
yaşadık. Sandıkta başarılı olamayanların, 
etkili bir muhalefet yürütemeyenlerin, ço-
ğunluğun teveccühüne mazhar olamayan-
ların, hangi oyunlara, hangi senaryolara, 
hangi tahriklere başvurduğunu yaşadık 
ve gördük. Tıpkı Merhum Menderes döne-
minde yapıldığı gibi bizim dönemimizde 
de muhalefetin, medyanın, illegal örgüt-
lerin işbirliği yaptığına, türlü tertiplerle 
ülkeyi bir kaos ortamına çevirmeye çalış-
tıklarına defalarca tanık olduk.

Bakın, samimiyetle ve tekraren ifade edi-
yorum: Bu ülkede herkesin görüşlerini 
özgürce ifade etme hakkı vardır. Bu ülkede 
herkesin, demokratik sınırlar içinde, hu-
kuk çerçevesinde tepkisini ortaya koyma, 
mitingini yapma hakkı vardır. Ama hiç 

kimsenin, hukuksuzca, demokrasi dışı 
eylem yapma, işgal eylemi yapma, esna-
fa, çevrede oturanlara, yoldan geçenlere 
zarar verme hakkı yoktur. Hele hele, hiç 
kimsenin ağaçlar kesiliyor bahanesiyle 
ortaya çıkıp, Türkiye’de gerilimi artırmaya 
hakkı hiç yoktur. Biz bu tertipleri geçmişte 
defalarca yaşadık. Politika üretemeyen, 
plan, proje üretemeyen muhalefetin, ille-
gal örgütlerle birlikte, bu tertiplerde nasıl 
vazife aldığını, ortamı nasıl gerdiğini, nasıl 
tahrik ettiğini defalarca gördük ve yaşadık.

Şimdi bakın değerli  arkadaşlarım… 
İstanbul’da, Taksim Meydanı’nda, Gezi 
Parkı’nda, birkaç gündür bazı eylemler, 
bazı gösteriler yapılıyor… Peki gerekçe ne? 
1- Ağaçlar kesiliyor… 2- Buraya Topçu Kış-
lası aslına uygun olarak yeniden yapılacak.

Bakın değerli arkadaşlarım, Ekranları 
başında bizleri izleyen aziz milletim… 
Bir: Taksim’de, Gezi Parkı’nda yapılan 
çalışmaların, Topçu Kışlası’nın yeniden 
yapılmasıyla hiçbir ilgisi yoktur. İki: Gezi 
Parkı’nda, iddia edildiği gibi bir ağaç katli-
amı asla ve asla yoktur. Oradaki çalışmalar, 
şu anda, trafiğin alta alınmasıyla ilgili pro-
je kapsamında yapılan çalışmalardır.

Bu proje, altını çizerek ifade ediyorum, İs-
tanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin oy 
birliğiyle, yani AK Partili üyelerle birlikte, 
CHP’li ve diğer üyelerin oy birliğiyle karara 
bağlanmış bir projedir. Yapılan, Taksim’de 
trafiğin alta alınması projesi kapsamında, 
kaldırımın birkaç metre genişletilmesi ça-
lışmasından başka hiçbir şey değildir.
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Divan Oteli karşısında, Gezi Parkı’nın 
başlangıcındaki duvar yıkılacak ve orası, 
yayalaştırma projesi kapsamında yaya kal-
dırımı olacak. O duvarın üzerinde, sadece 
13 ağaç var. Bu ağaçlar, kökleriyle birlik-
te alınıyor ve başka yerlere dikiliyorlar. 
Olay sadece bundan ibarettir. Ancak, aslı 
olmayan bir iddianın art niyetli kişiler ta-
rafından yayılması, muhalefetin de büyük 
bir fırsatçılık içinde buna sahip çıkması 
sonucunda, maalesef istenmeyen olaylar, 
istenmeyen sonuçlar ortaya çıkmıştır.

Burada şunu da hatırlatayım: Hüküme-
timiz döneminde, Türkiye genelinde, 
tarihimizin en büyük ağaçlandırma sefer-
berliği başlatılmış, 2.5 milyar fidan topra-
ğa dikilmiştir. 10 yılda 120 şehir ormanı 
kurduk, Türkiye’ye 900 bin hektar yeni 
orman kazandırdık. Bu hükümeti, çevre 
karşıtı, ağaç karşıtı, yeşil karşıtı diye lanse 
etmek büyük haksızlıktır. Çok enteresan… 
Biz, CHP’ye, MHP’ye, “Gelin Doğu’da, 
Güneydoğu’da gençler ölmesin, bunu en-
gelleyelim” diye çağrı yapıyoruz; şiddetle 
karşı çıkıyorlar; ama “Ağaçlar katlediliyor” 
yalanı karşısında CHP, MHP, BDP kol kola 
eylem yapıyorlar.

CHP’nin durumu daha da içler acısı… Oy 
verdiği, onay verdiği projenin şu anda kar-
şısında duruyor; kendi kararlarına karşı 
protesto yapıyorlar… Bu projede CHP’nin 
oyu varsa istifa ederim diyen siyasetçi, 
istifa etmesi gerekirken göstericileri 
tahrik etmek, oradan rant sağlamak için 
gece gündüz çalışıyor. Varın bu eylemle-
rin samimiyetini siz takdir edin. Şimdi, 
günlerdir sosyal medyada asılsız iddialar, 

iftiralar, ithamlar, yalan haberler havada 
uçuşuyor. Öyle ki, “Oradaki ağaçlarda bun-
ları sallandıracaksın” diye, insanlar ölüyor, 
panzerler göstericileri eziyor diye “tweet” 
atan densizlerin, bu tweetlere sahip çıkan 
onlarca, yüzlerce faşistin dahi olduğunu 
görüyoruz.

Öte yandan medya… Taksim’i yaygın bir 
kışkırtmaya dönüştürmek için, bazı med-
ya kuruluşlarının, özellikle de CHP’ye ait 
medya kuruluşlarının son derece sorum-
suzca, son derece tehlikeli biçimde, kışkır-
tıcı bir yayın yaptıklarını görüyoruz. En 
basit yalanların, en komik iddiaların dahi, 
millete sağduyuyu telkin etmesi gereken 
kişiler tarafından, medya tarafından satın 
alındığını görüyor, açıkçası buna üzülmü-
yor, sadece gülüyoruz.

Bakın, polis görevini gerçekten çok zor 
şartlar altında yapıyor. İllegal örgütlerin 
saldırılarına, kışkırtmalarına rağmen, 
esnafa, çevreye, kamu malına verilen zara-
ra, taşlı sopalı, sapanlı, molotoflu şiddete 
rağmen, polis hukuk dairesinde, kendisine 
verilen yetki dairesinde kalarak görev ifa 
ediyor. Polisin bu eylemlere müdahalesi 
konusunda, içişleri bakanımıza gerekli 
talimatı verdim ve incelemeleri başlattılar. 
Eğer gösterilere müdahalede, hukuku, yet-
kiyi aşan bir durum varsa, emniyet teşki-
latımız elbette gerekeni yapacaktır, biz de 
bunun takipçisi oluruz ve olacağız.

Tekrar ediyorum değerli arkadaşlarım: 
Çoğunluğun azınlığa zulmetmesine asla 
izin vermeyiz. Ama azınlığın çoğunluğa bu 
tür dayatmalar içine girmesine de asla göz 
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yummayız. Türkiye, eskiden olduğu gibi, 
sesi çok çıkanın malı götürdüğü bir ülke 
değildir. Türkiye, geçmişte sıkça yaşandığı 
gibi, güçlünün, zenginin, elitin, kaymak ta-
bakanın haklı olduğu bir ülke hiç değildir.

Biz, evinin manzarası bozulacak diye 
Boğaz Köprüsü’ne karşı çıkan, bunu da, 
elinin altındaki medya ile solcu bir protes-
toya dönüştürenleri de biliyoruz ve çok iyi 
hatırlıyoruz. O günler geride kalmıştır… 
Planı olan, projesi olan, politikası olan, 
milletin huzuruna çıkar, kendisini millete 
anlatır, yetkiyi de sadece sandıktan, sadece 
milletten alır.

Değerli arkadaşlarım…

Taksim Gezi Parkı’yla ilgili olarak, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanımız ve İstan-
bul Valimiz gerekli açıklamaları yaptılar. 
Asılsız iddiaların tümüne cevap verildi; 
oradaki çalışmaların özü, esası, gayesi net 
olarak ifade edildi, ortaya kondu. Bu ey-
lemlerin artık derhal sona erdirilmesini, 
Taksim’de, esnafa, yayalara, ziyaretçilere 
daha fazla zarar verilmemesini eylemciler-
den rica ediyorum.

Samimi duygularla oraya gelen, ancak 
illegal örgütlerin istismarına maruz kalan 
tüm vatandaşlarımın, sadece güvenilir 
kaynaklara itibar etmelerini diliyor ve 
arzuluyorum. Özellikle muhalefet partile-
rine, çatışmayı, öfkeyi, nefreti kışkırtan, 
gerilimi tırmandıran, şiddeti teşvik eden 
kışkırtıcı söylem ve tavırlardan uzak dur-
ması çağrısı yapıyorum.

Çok değerli ihracatçılar, değerli dostlarım…

Türkiye ekonomisini, özellikle de ihra-
catımızı yakından ilgilendiren bir başka 
mesele biliyorsunuz Suriye meselesi. 2 yılı 
aşkın bir süredir devam eden çatışmalar, 
ne yazık ki arkasında 100 bine yakın ölü 
ve milyonlarca mülteci bırakmış halde de-
vam ediyor.

Türkiye olarak, Suriye’de bu olayların 
çıkmaması için gerçekten samimi bir çaba 
ortaya koyduk. Çıkan çatışmaların der-
hal sona ermesi, Suriye’de barışın hakim 
olabilmesi için de çok samimi gayret gös-
terdik. Ne var ki gerek Birleşmiş Milletler 
ve Güvenlik Konseyi’nin ilgisizliği, gerek 
bölge ve dünya ülkelerinin tepkisizliği, 
Suriye’yi kanlı bir coğrafyaya dönüştürdü.

Cenevre’de yapılması öngörülen toplan-
tının, Suriye’ye barışçıl bir çözüm bulun-
masında etkili olmasını gönülden temenni 
ediyoruz. Ancak, şurası çok nettir ki Suriye 
bundan sonra Esed’le asla yoluna devam 
edemez. Esed’siz, halk iradesinin yönetime 
yansıdığı, toprak bütünlüğünün korundu-
ğu, her kesimin eşit ve özgür şekilde temsil 
edildiği yeni bir rejimi Suriye’de destekli-
yoruz ve desteklemeye devam edeceğiz.

Tabii, 900 kilometre sınırımızın olduğu 
Suriye’deki olaylar, Türkiye’yi de çeşitli 
boyutlarda etkiliyor. En son, Reyhanlı’da 
gerçekleştirilen alçakça saldırıda maalesef 
52 kardeşimizi yitirdik. Tabii burada, bir 
acı manzarayı sizlerle de paylaşmak duru-
mundayım… İstihbarat ve emniyet güçleri-
mizin yaptıkları operasyonlarda, maalesef, 
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Hatay’da, Türkiye Cumhuriyeti vatandaş-
larının da içinde bulunduğu çeşitli örgüt-
lenmeler açığa çıkarıldı ve zanlılar yargıya 
teslim edildi.

Hem Reyhanlı saldırısının, hem de plan aşa-
masındaki, mültecilere yönelik saldırı ve ka-
çırma girişimlerinin, Türkiye içindeki kimi 
hainlerce organize edildiğini öğrendik. Çok 
daha vahimi, Anamuhalefet Partisi CHP’nin, 
gerek Türkiye içindeki bu örgütlenmelerle, 
gerek Suriye’de bu örgütleri idare eden ka-
ranlık şahıslarla irtibatı da tespit edildi. CHP 
Genel Başkanı’na, 2 haftadır, bu irtibatla, bu 
ilişkiyle ilgili tatmin edici bir açıklama yap-
ması için çağrıda bulunuyoruz.

Şam’a, Esed’e giden CHP heyetine rehber-
lik, mihmandarlık yapan şahsın, Reyhanlı 
ve diğer saldırı planlarının sahibi olduğu-
nu, CHP’nin bu şahısla nasıl bir irtibatı 
olduğunu soruyor, ama cevap alamıyoruz. 
Bu vahim iddiaya cevap vermek yerine, 
CHP Genel Başkanı, son derece seviyesiz 
biçimde, sınırsızca ve sorumsuzca, bize 
hakaret etmeyi tercih ediyor.

Bakın değerli arkadaşlarım… Özgür Suriye 
Ordusu, şu anda, hemen hemen tüm Suri-
ye halkını temsil eden bir yapıya sahiptir. 
Yani Suriye’de, bir tarafta rejim, diğer 
tarafta da halk var. CHP, Özgür Suriye 
Ordusu’nu terörist olarak nitelendirmek 
suretiyle, Esed’le aynı dili kullanmak sure-
tiyle Suriye halkını karşısına alıyor, zalim 
Esed’e kol kanat geriyor. Bu kafa, eğer 90 
yıl önce yaşamış olsaydı Kuvayı Milliye’ye 
de terörist derdi.

Biliyorsunuz, bunlar gittiler, Güney 
Afrika’da, Sosyalist Enternasyonal’de Tür-
kiye’deki bölücü terörle Filistin’in haklı 
mücadelesini aynı kefeye koydular ve bu 
konuda hiçbir açıklama yapmadılar. Dik-
kat edin, son haftalarda, CHP Genel Başka-
nı ve arkadaşları, sadece ve sadece hakaret 
ediyorlar.

Burada şunu da açıklamak durumunda-
yım… Biz, böyle bir üslubu, böyle seviye-
siz bir dili, böyle faydasız bir muhalefeti, 
bundan sonra artık daha fazla muhatap 
almayacağız. Hiçbir konuda ortak çalışa-
madığımız, çözüm süreci gibi hayati me-
selelerde dahi ülkenin ve milletin yanında 
bulamadığımız muhalefete cevap vermek-
le vaktimizi, enerjimizi heba etmeyeceğiz. 
Ne zaman ki projeyle, ne zamanki yapıcı 
siyasetle, ne zaman ki yapıcı eleştiriyle ge-
lirler, o zaman muhatap alırız. Aksi takdir-
de bu dili, bu üslubu, bu seviyeyi muhatap 
almayacağız, bu kışkırtma tuzağına düş-
meyeceğiz, cevap vermeyeceğiz ve takdiri 
de aziz milletimize bırakacağız.

Değerli dostlarım…

Ekonomiyi de çok yakından ilgilendiren 
bir başka önemli gündem maddesine, çö-
züm sürecine de burada kısaca değinmek 
arzusundayım. Öncelikle Türkiye İhracat-
çılar Meclisi’ni, çözüm sürecine verdikleri 
destekten, çabalarından dolayı kutluyor 
ve kendilerine teşekkür ediyorum. Çözüm 
süreci, belirlenen takvim çerçevesinde, 
belirlenen yol haritasıyla, kararlı şekilde 
ilerliyor.
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Hamdolsun, hiçbir aksilikle, hiçbir engelle 
karşılaşmadan, süreci son derece güzel 
bir şekilde, umut verici bir şekilde bugün-
lere taşıdık. Türkiye’nin 81 vilayetinde, 
çözüm sürecinin olumlu ve sevindirici 
neticelerini alıyoruz. Özellikle Doğu ve 
Güneydoğu’da, umutların çoğaldığına, 
hayatın normalleştiğine şahit oluyoruz. Bu 
süreç, takdir edersiniz ki her şeyden fazla 
Türkiye ekonomisine çok büyük katkı sağ-
layacak. Bir yandan terör nedeniyle heba 
olan kaynaklarımızı geri kazanırken, diğer 
yandan, terörsüz bir ortamda, şiddetsiz bir 
ortamda yatırımların, üretimin, ihracatın 
arttığına şahit olacağız.

Bu canlanma şimdiden başlamış du-
rumda. Aylardır kepenkler kapanmıyor. 
Aylardır, bölgeden acı haberler gelmiyor. 
Hamdolsun, aylardır ocaklara ateş düş-
müyor. İşadamlarımız, iş örgütlerimiz 
bölgeye gidiyor ve iş imkanlarını, yatırım 
imkanlarını araştırıyor. Ben sizlerden, siz 
işadamlarımızdan bu güzel sürece daha 
sıkı şekilde sahip çıkmanızı bekliyorum.

Bu sürecin bozulmasına engel olalım. 
Sabotaj girişimlerine karşı sağlam bir du-
ruş sergileyelim. Muhalefetin, kışkırtıcı 
açıklamaları ve eylemleri karşısında daha 
dikkatli olalım. Birlik içinde, beraberlik 
içinde, inşallah bu süreci tamama erdire-
lim diyorum.

Evet… Bu düşüncelerle sözlerime son ve-
rirken, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin 
20’nci Genel Kurulu’nun tekrar hayırlı 
olmasını diliyorum. Ödül alacak firmaları, 
şahısları tekrar tekrar kutluyorum.

Türkiye’nin büyümesine, kalkınmasına, 
huzur ve refahına katkı yapan siz ihracat-
çılarımıza kalpten teşekkür ediyor, yolu-
nuz, bahtınız açık olsun, işleriniz bereketli 
olsun diyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum.
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Sayın Kurul Üyeleri, değerli katılımcılar, 
hanımefendiler, beyefendiler...

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 
26’ncı Toplantısı vesilesiyle sizleri sevgiy-
le, saygıyla selamlıyorum. Ülkemizin bi-
lim, teknoloji ve yenilik gündeminin belir-
lendiği bu toplantımızda da, Türkiye’miz 
ve bilim dünyamız için hayırlara vesile 
olacak kararlar alacağımıza inanıyorum. 

Bugün Kurul toplantısına 17’nci defa baş-
kanlık etmekten duyduğum memnuniyeti 
ifade etmek istiyorum. Burada aldığımız 
kararların hayata geçmesi için gayretle, 
özveriyle çalışan, hassasiyet gösteren tüm 
arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 

Biz, her zaman olduğu gibi bugün de, 
bilimi ve teknolojiyi gündemimizde en 
üst sırada tutuyoruz. Güncel gelişmelerin 
hararetine kendimizi kaptırıp, bilimi ve 
teknolojiyi asla ihmal etmedik, etmiyoruz. 
Çünkü bizim Türkiye’nin geleceği için bü-
yük hedeflerimiz, büyük projelerimiz var. 

2023 hedeflerimize ancak, bilim ve tekno-
loji konusundaki çalışmaları kararlılıkla 
yürüterek ulaşabileceğimizi biliyoruz. Bi-
lim ve teknolojide arzu ettiğimiz seviyeye 
gelmeden Türkiye’nin bölgesel ve küresel 
güç olma hedefinin gerçekleşemeyeceği-
nin gayet iyi farkındayız. Türkiye’nin 2053 
ve 2071 hedeflerini somutlaştırabilmemiz, 
bu hedeflerin altyapısını kurabilmemiz 
için bilim ve teknolojide mutlaka çok ileri 
seviyelere ulaşmamız gerekiyor. 

Geçtiğimiz 10.5 yılda işte bu sevda ile 
Türkiye’yi her alanda kat be kat büyüttük, 
güçlendirdik. Tarihimizden ve medeniyeti-
mizden aldığımız güçle demokraside, eko-
nomide, dış politikada lider ülke Türkiye’yi 
kurmanın mücadelesini veriyoruz. 

Bu mücadelede elbette önümüze sık sık 
engeller çıkartılıyor, ayağımıza çelmeler 
takılmak isteniyor, dikkatimiz, enerjimiz 
başka taraflara yönlendirilmek isteniyor. 
Ama biz, 10.5 yıldır bu tuzakların hiçbiri-
ne düşmedik, bugün de, bundan sonra da 
inşallah düşmeyeceğiz. Türkiye’nin sahip 

Bilim ve Teknoloji Yüksek 
Kurulu 26. Toplantısı

Ankara | 11 Haziran 2013 
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olduğu tüm zenginliği milletimizin emri-
ne verme konusundaki kararlılığımızda en 
küçük bir gevşeme yoktur, olmayacaktır. 

D ü n  h e r  ş ey i yl e  d ı ş a  b ağ ı m l ı  o l a n 
Türkiye’nin, bugün, kendi ihtiyaçlarını 
karşılamanın ötesinde, alternatif bir üre-
tici olarak, alternatif bir ekonomi olarak 
küresel sistemde yerini almaya başlama-
sından rahatsız olanlar bulunduğunu bi-
liyoruz. Bu rahatsızlığın, çok farklı araçlar 
ve yöntemlerle dışa vurulduğunun da ga-
yet iyi farkındayız. Bahane olarak kullanı-
lan, istismar edilen sebeplerin ötesindeki 
asıl niyetleri, asıl sıkıntıları, asıl mesajları 
gayet iyi görüyoruz. 

Hiç kimse ellerini ovuşturmasın, hiç 
kimse farklı heveslere kapılmasın. Tür-
kiye, 2023 hedef lerinden milim sapma 
göstermeyecek, bu doğrultuda her alanda 
yapması gereken çalışmaları kararlılıkla 
hayata geçirmeye devam edecektir. Tür-
kiye; Marmaray’ı, hızlı tren hatlarını, İs-
tanbul’daki yeni havalimanı başta olmak 
üzere havalimanlarını, duble yollarını, oto-
yollarını, 3’üncü Köprü başta olmak üzere 
köprülerini inşa etmeye devam edecek. 

Türkiye; ihracatını artırmaya, dış tica-
retini geliştirmeye, ekonomisini güçlen-
dirmeye, faizleri indirmeye, istihdamı, 
sanayi üretimini, tarımsal üretimini 
artırmaya devam edecek. Türkiye; millî 
gelirini büyütmeyi, borçlarının millî ge-
liri içinde payını azaltmayı, ayaklarını 
sağlam şekilde yere basmayı sürdürecek. 
Aynı şekilde Türkiye, eğitimden sağlığa, 
adaletten güvenliğe her alanda insanları-

na en güzel, en iyi hizmeti verme mücade-
lesinden asla geri durmayacak. 

Bu konuda en büyük desteği bilim insanla-
rımızdan, eğitim ve araştırma kurumları-
mızdan bekliyoruz. Bilim insanlarının bi-
rikimleriyle, bilimsel çalışmaların gücüyle 
desteklenmemiş hiçbir çalışmanın, hiçbir 
projenin başarıya ulaşması mümkün de-
ğil. Bizim geçtiğimiz 10.5 yılda 95 yeni 
üniversite açma, üniversitelerin, kamu-
nun ve özel sektörün araştırma-geliştirme 
faaliyetlerine çok ciddi destekler verme 
konusundaki kararlılığımızın gerisinde 
işte bu anlayış var. Bilim ve Teknoloji Yük-
sek Kurulumuz da, tüm bu çalışmaların 
koordinasyonunu sağlayan en üst düzey 
karar organı olarak, bu süreçte üzerine 
düşen görevleri hakkıyla yerine getirdi, 
getirmeye devam ediyor. Bu gayretlerimi-
zin neticelerini almaya başladığımızı da 
memnuniyetle görüyorum. 

Bugün Türkiye, Çin, Brezilya, Hindistan ve 
Güney Kore gibi devletlerle birlikte bilimsel 
çalışma ve bilimsel yayın konusunda yıldızı 
parlayan ülkeler arasında yer alıyor. Ar-Ge 
harcamalarının Gayrısafi Yurtiçi Hasıla 
içindeki payını, 2003 yılındaki binde 48 
düzeyinden 2011 yılı sonu itibariyle yüzde 
1’e yakın bir seviyeye, binde 86’ya çıkardık. 
Önümüzdeki yıllarda bu oranı inşallah çok 
daha yüksek düzeylere çıkaracağız. 

Değerli arkadaşlar...

Bugünkü toplantımızda, öncelikle, Ulusal 
Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans 
Göstergeleri ile Ulusal Yenilik Sistemi 
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Performans Göstergeleri konusundaki 
çalışmaları karara bağlayacağız. Bunun ya-
nında gündemimizde, enerji ihtiyacımızın 
karşılanmasına yönelik çalışmalarla ilgili 
de çok önemli konular yer alıyor. Yerli Ter-
mik Santral Tasarımı ve İmalatı konusun-
da 5 yıl içinde yüzde 80 yerlilik oranına 
ulaşmayı hedefliyoruz. 

Termik Santral Baca Gazı Arıtma ile Kömür 
Gazlaştırma ve Sıvı Yakıt Üretimi Teknoloji-
leri konusunda da aynı hedefe sahibiz. Yine 
Hidroelektrik Enerjisi, Rüzgar Enerjisi 
Santrali ve Güneş Enerjisi Teknolojilerinin 
Geliştirilmesi konusunda da hedefimiz 
önümüzdeki 5 yıl içinde yüzde 80 yerlilik 
oranını yakalamak. Yeni enerji üretim tek-
nolojilerinin geliştirilmesi yanında enerji 
verimliliğini de gündemimize aldık. 

Binalarda ısı yalıtımı, ısıtma sistemleri, 
atık ısı geri kazanımı, sokak aydınlatması, 
elektrikli ev aletleri, ulaşım araçları gibi 
alanlarda verimlilik esasına dayalı çalış-
malara önem veriyoruz. Bütün bunlar için 
yapılması gereken çalışmaları ve kurumla-
rımızın üstlenecekleri görevleri bugünkü 
toplantımızda karara bağlayacağız. 

Bilim ve teknoloji konusundaki çalışmaları-
mıza destek veren, katkı sunan, kendi alan-
larında ortaya koydukları başarılarla bizle-
rin gurur kaynağı olan bilim insanlarımızı, 
kurumlarımızı bir kez daha kutluyorum. 

Kurul toplantımızın ülkemiz, milletimiz, 
bilim ve teknoloji dünyamız için hayırlara 
vesile olmasını temenni ediyor, sizleri bir 
kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
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Sevgili vatandaşlarım…

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor; Millete 
Hizmet Yolunda programı vesilesiyle tekrar 
huzurlarınızda bulunmaktan memnuniyet 
duyduğumu ifade etmek istiyorum. 

Sizlerin de çok iyi hatırladığı gibi, önceki 
ay, yani Mayıs ayı, Cumhuriyet tarihimi-
zin en parlak, her açıdan en başarılı so-
nuçların elde edildiği, İlkbaharla birlikte 
Türkiye’de umutların çok farklı şekilde 
filizlendiği, boy verdiği bir ay olmuştu.

Mayıs ayı içinde, Cumhuriyet tarihimizin en 
büyük yatırımlarıyla ilgili önemli adımlar 
atılmıştı. İstanbul’a inşa edeceğimiz, 3’üncü 
havalimanı ile ilgili ihaleyi gerçekleştirmiş, 
devlet Hazinesi’nden hiçbir harcama yapma-
dan, tam tersine, 25 yıllık kira karşılığı Hazi-
nemize 36 milyar dolarlık gelir getirecek bu 
havalimanının startını vermiştik.

Aynı ay içinde, 2.5 milyar dolara mal 
olacak 3’üncü Köprünün temelini atmış; 
Sinop’ta, 22 milyar dolara mal olacak 
İkinci Nükleer Enerji Santrali kurmak için 
Japonya ile ön anlaşmaları gerçekleştir-
miştik. Yine bu Mayıs ayı içinde, Uluslara-

rası Para Fonuna borcumuzu ödemiş, 10.5 
yıl önce 23.5 milyar dolar olarak aldığımız 
borcu sıfırlamıştık.

2013 yılının Mayıs ayında, Merkez Banka-
mızın rezervleri rekor kırmış, gösterge faiz 
tarihinin en düşük seviyesine gerilemiş; 
Kredi derecelendirme kuruluşları arka 
arkaya notumuzu artırmış, Türkiye’yi 
yatırım yapılabilir ülkeler arasına almış-
lardı. Ekonomideki bu güzel gelişmelere 
ek olarak, çözüm süreci de kararlılıkla 
ilerliyor, artık dağlarımızdan acı haberler 
gelmiyordu.

İşte tam da böyle bir ortamda, umutla-
rın büyüdüğü, Türkiye’nin başarılarına 
başarılar eklediği, rekorların kırıldığı 
bir dönemde, malumunuz, Taksim Gezi 
Parkı’nda bazı eylemler başlatıldı. Konuş-
mamın en başında, Taksim Gezi Parkı’nda, 
tamamen yanlış bilgilendirme neticesinde, 
samimi olarak ağaç ve çevre eylemi yapan 
vatandaşlarımı tenzih ediyorum.

Ancak bu samimi vatandaşlarımızın dışın-
da kalan eylemciler, Türkiye’nin en parlak 
ayını yaşadığı bir dönemde, maalesef çok 
büyük bir tertibin, çok büyük bir senar-

Millete Hizmet Yolunda 

Ankara | 28 Haziran 2013 
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yonun parçası oldular ve kendi ülkelerini 
hedef alan saldırıda, bilerek ya da bilmeye-
rek aktör olarak kullanıldılar.

Şunu hepinize büyük bir rahatlıkla ifade 
etmek isterim...

Gezi Parkı’nda, ağaç, çevre, park hassasi-
yetini kendisine perde yaparak başlatılan 
eylemler, ekonomimizi, demokrasimizi, 
çözüm sürecini, yani istikbalimizi hedef 
almasına rağmen, milletimizin ferasetiyle, 
milletimizin bizlere olan desteği ve hayır 
duası ile, maddi bazı zararların ötesinde, 
geleceğimizi karartamamıştır.

Türkiye demokrasisi bu olaylar karşısında 
ciddi bir sınamadan geçmiş; demokrasi-
miz bu sınavı başarıyla atlatmıştır. Çözüm 
süreci de, bu tertiplerden etkilenmemiş; 
milletimizin sağduyusu sayesinde, kardeş-
liğimiz güç kazanmaya devam etmiştir. En 
güzel, en başarılı sınavı ise hiç kuşkusuz 
Türkiye Ekonomisi vermiştir.

Eğer bu boyutta bir saldırı, 10.5 yıl önce 
gerçekleşmiş olsaydı, inanın, Türkiye 
ekonomisi bundan çok derinden etkilenir, 
çok ağır kayıplar verir, millete çok ağır fa-
turalar ve bedeller yüklenirdi. Ancak, 10.5 
yıl boyunca ekonomide yaptığımız yapısal 
reformlar sayesinde, Türkiye ekonomisi 
bu saldırılara karşı başarılı bir direnç gös-
termiştir. Türkiye, bu tertipler karşısında 
tek yürek olmuştur.

Türkiye, bu sinsi saldırılar karşısında, tam 
bir feraset, tam bir basiret, en önemlisi de 
sağduyu ve itidal içinde davranmış, bir 

yandan millî iradeye en güçlü şekilde sa-
hip çıkarken, diğer taraftan tezgahları alt 
üst etmiş, oyunu bozmuştur. Halkımız, 
şiddet eylemlerini, vandallığı, barbarlığı 
büyük bir ibretle izlemiş, ancak sandığa, 
sandık sonuçlarına, demokrasiye sahip 
çıkmak suretiyle tüm bu tuzakları etkisiz 
hale getirmiştir.

Şunu altını çizerek ifade etmek istiyorum... 
Türkiye, ülkelerden bir ülke değildir. Tür-
kiye, üzerinde operasyon yapılacak, üze-
rinde ameliyat yapılacak, üzerinde kirli 
oyunlar denenecek bir ülke de değildir. 
Bu büyük devlet, büyük milletiyle birlik-
te, her türlü saldırıyı bertaraf edecek, her 
türlü oyunu bozacak, art niyetli, kötü ni-
yetli çevrelere de, gereken cevabı verecek, 
onlardan hesap soracak güce ve iradeye 
ziyadesiyle sahiptir.

Hiçbir vatandaşım, hiçbir kardeşim endişe 
etmesin. Tarih boyunca bizim üzerimizde 
oynanan oyunları bu millet nasıl bozduy-
sa, 76 milyon, tek yürek halinde, bundan 
sonra da oyunları bozacak, alt üst ede-
cektir. Biz, çok yoğun şekilde, Türkiye’yi 
büyütmeye, Türkiye’yi istikrar ve güven 
zemininde gelecekle buluşturmaya devam 
edeceğiz.

Bakınız sevgili vatandaşlarım... 2023 he-
deflerimize şurada sadece 10 yıl kaldı. Çok 
emin adımlarla, çok kararlı şekilde 2023 
hedeflerimize doğru ilerliyoruz. Önümüz-
deki bu 10 yılın, ilk 5 yılını tüm detaylarıyla 
planladık; 10’uncu Kalkınma Planı olarak 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunduk.
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10’uncu Kalkınma Planı  dönemin-
de, yani 2014-2018 yılları arasında, 
Türkiye’nin yıllık ortalama yüzde 5.5 
oranında büyümesini hedefliyoruz. Böy-
le bir büyüme oranıyla, 2018 yıl sonun-
da, inşallah millî gelirimiz 1.3 trilyon 
dolara ulaşmış olacak. Kişi başına millî 
gelirimizi ise, 5 yılın sonunda 16 bin do-
lara çıkarmayı hedefliyoruz.

Önümüzdeki 5 yıl içinde toplam 4 milyon 
yeni istihdam oluşturacağız. İşsizlik oranı-
nı da 2018 sonunda yüzde 7.2 seviyesine 
düşürmeyi hedefliyoruz. Plan döneminde 
büyümeyi yükseltirken, cari açığı tedrici 
olarak azaltacağız. Plan döneminin sonun-
da, yani 2018 yılında, enflasyonun yüzde 
4.5’e indirilmesini hedefliyoruz.

Mali disiplini güven ve istikrar açısından 
çok önemli görüyoruz. Önümüzdeki dö-
nemde de mali disipline titizlikle riayet 
edeceğiz. 10’uncu Kalkınma Planı çerçeve-
sinde, önümüzdeki dönemde de ekonomik 
sosyal alanlarda yapısal dönüşüme yönelik 
politikalarımızı sürdüreceğiz. İstanbul’un 
uluslararası bir finans merkezi olma nihai 
amacı doğrultusunda, Plan dönemi sonun-
da, Küresel Finans Merkezleri Endeksinde 
ilk 25 içine girmesini hedefliyoruz.

Tarımda toplulaştırdığımız arazi miktarını 
yaklaşık ikiye katlayarak 8 milyon hektara 
çıkaracağız. İşletmeye açılan sulama ala-
nını 3 milyon hektardan 4 milyon hektara 
çıkaracağız. Ağaçlandırılan toplam arazi 
miktarını 3 milyon hektardan 4 milyon 
hektara çıkarmayı hedef liyoruz. Plan 
dönemi sonunda, yani 2018 yılında, ülke-

mizdeki bölünmüş yol ağını, otoyol dahil 
yaklaşık 30 bin kilometreye ulaştıracağız.

Ayrıca hızlı tren hat uzunluğunu 2 bin 500 
kilometreye çıkarmayı öngörüyoruz. Hava-
yolu yolcu sayısı bugün yıllık 151 milyon. 
Bunun da 2018 sonunda 232 milyona çık-
masını bekliyoruz. Havayolu sektöründe 
İstanbul’un uluslararası bir aktarma ve 
bakım-onarım merkezi olmasını sağlaya-
cağız. Türkiye’nin bu dönemde bölgesel 
lojistik bir üs olmasını amaçlıyoruz. İhra-
cat hedefimize ulaşmak için büyük ölçekte 
liman kapasitelerini hayata geçireceğiz. 

Turizmde yabancı ziyaretçi sayısını 42 mil-
yon kişiye ulaştırmayı, turizm gelirini ise 
45 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. 
Müteahhitlik hizmetlerinin yurtdışı taah-
hüt tutarı şu anda yıllık 30 milyar dolar. 
Bunu da 2018 itibariyle 50 milyar dolara 
çıkarmayı hedefliyoruz. Plan döneminde; 
eğitimin her kademesinde altyapı ve kali-
teyi daha da geliştirerek, beşeri sermaye-
mizi daha nitelikli hale getireceğiz.

Sağlık altyapımızı daha da geliştirecek, 
koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerini 
daha da güçlendireceğiz. Önümüzdeki 
beş yıllık süreçte 80 bin yeni yatak, 30 
bin ilave hekim ve 80 bin ilave hemşire 
kapasitesi ekleyeceğiz. Bölgesel Kalkınma 
Projelerimize, özellikle KÖYDES, BELDES, 
SUKAP gibi projelere kararlılıkla devam 
edeceğiz. Dış Politikada etkin ve aktif 
politikalarımızı sürdürecek, bölgesel ve 
küresel barış için katkılarımızı daha üst 
seviyelere taşıyacağız.
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Aziz vatandaşlarım...

10’uncu Kalkınma Planıyla, inşallah, 2023 
hedeflerine artık çok daha fazla yaklaşmış 
olacağız. 2018 için koyduğumuz bu hedef-
leri tutturacak, geriye kalan 5 yılda da bu 
hedefleri aşarak 2023 hedeflerine ulaşmış 
olacağız. Şunu bilmenizi isterim ki biz, 
Türkiye olarak, bu iddialı hedefleri tut-
turacak, hedeflere ulaşabilecek her türlü 
imkana, her türlü potansiyele sahibiz.

Eğer çalışırsak, eğer ter dökersek, eğer 
gayret edersek, inanın, Türkiye’yi çok 
kolaylıkla 2023 hedeflerine ulaştırır ve 
ülkemizi dünyanın en büyük 10 ülkesin-
den biri konumuna yükseltebiliriz. Burada 
en önemli unsurlardan biri de, ülkemizin 
birliği, dayanışmamız ve kardeşliğimizdir.

Sevgili vatandaşlarım...

Türkiye, on yıllar boyunca, enerjisinin çok 
önemli bir kısmını içerdeki meselelere 
sarfetmek zorunda kaldı. İçeride oluştu-
rulan suni gerilimler, içerde oluşturulmak 
istenen çatışmalar, gereksiz tartışmalar, 
adeta bir vakum gibi Türkiye’nin enerjisi-
ni emdi, sömürdü. Türkiye ekonomisinin 
büyüme eğilimine girdiği her dönemde, 
demokrasinin standartlarının yükseldiği 
her dönemde, suni tartışmalar, suni geri-
limler Türkiye’nin gündemini esir aldı ve 
Türkiye’ye ağır bedeller ödetti.

Biz, bu kısırdöngüyü artık tamamen kır-
mak zorundayız. İçerdeki meselelerimizi 
tek tek, kalıcı olarak çözmek, artık tam 
anlamıyla, 76 milyon bir ve beraber olarak 

geleceğe odaklanmak zorundayız. Birliği-
mizin, dayanışmamızın, kardeşliğimizin 
önündeki her engeli, her tehdidi bertaraf 
etmek ve tarihte olduğu gibi tek yürek 
halinde geleceğe ilerlemek durumundayız.

Şunu burada, ekranlar aracılığıyla sizlere 
tekrar hatırlatmak durumundayım. Türki-
ye, geçmişte olduğu gibi, azınlığın çoğun-
luğa hükmettiği bir ülke değildir. Azınlığın 
çoğunluğa hükmettiği bir ülke, demokra-
tik bir ülke olamaz, hukuk devleti olamaz, 
sosyal devlet olamaz.

Geçmişte, ülke olarak, millet olarak her ne 
yaşadıysak, hangi acıya maruz kaldıysak, 
inanın, mutlu bir azınlığın, elitlerin, seç-
kinlerin Türkiye’ye hükmetmesinden ya-
şadık. Bizim dönemimizde bu adaletsizlik, 
bu hukuksuzluk, bu anti demokratik uygu-
lamalar son bulmuştur. Azınlığın çoğunlu-
ğa hükmetmesine son verilmiş, demokrasi 
tüm kurumlarıyla, tüm kurallarıyla işler 
hale gelmiştir.

Eski günleri özleyen, imtiyazlarını geri 
almak isteyenler elbette bu yeni süreçten, 
bu demokratik süreçten rahatsızlık duy-
maktadır. Ancak, herkes, yek diğerinin gö-
rüşüne, tercihine, yaşam tarzına saygı duy-
mak zorundadır. Bizim yaşam tarzımıza 
karışılmasın diyenler, başkalarının yaşam 
tarzına da müdahale etmemeli, başkaları-
nın yaşam tarzlarına da saygı duymalıdır.

Demokrasi, çoğunluğun azınlığı ezmesi, 
azınlığı reddetmesi, azınlığın tercihlerini 
yok sayması da asla değildir. Özellikle, 
bizim Hükümetimiz döneminde, sayısına 
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bakılmadan, etkisine, gücüne, nüfusuna, 
nüfuzuna bakılmadan, 76 milyonun her 
bir ferdinin haklarını temin etmek, tesis 
etmek konusunda çok samimi çalışmalar 
yürütülmüştür.

Bundan sonra da, her etnik kökenin, her 
inanç grubunun, 76 milyonun her bir 
ferdinin sorunlarını sorunumuz olarak 
görmeye, her birinin üzerine kararlılıkla 
gitmeye, çözüm sürecine koymaya devam 
edeceğiz. Şiddetsiz bir ortamda, konuşa-
rak, anlaşarak, ortak paydalarda buluşa-
rak sorunlarımızın üstesinden geleceğiz.

İşte, Türkiye’yi de bu anlayışın, bu daya-
nışmanın, bu birliktelik ve kardeşliğin üze-
rinde büyüteceğiz. İçeride huzurumuzu 
muhafaza ederek, sorunları çözerek, dışar-
da barış çağrılarımızı sürdürerek, inşallah 
bu bölgenin, hatta dünyanın en güçlü ül-
kelerinden biri olma yolunda kararlılıkla 
ilerleyeceğiz.

Sevgili vatandaşlarım...

Türkiye’de yaşanan bazı olaylara, bazı 
tertip ve saldırılara asla aldanmadan, 
bunlarla enerjimizi heba etmeden, biz 
Türkiye’nin gerçek gündemiyle meşgul 
olmaya, ekonomiyi büyütmeye, demokra-
siyi yüceltmeye devam ediyoruz. Haziran 
ayında da, ülkemiz için, milletimiz için 
çok önemli hizmetlere, önemli ziyaret ve 
temaslara imzamızı attık.

Bilindiği üzere, 3 ve 6 Haziran tarihlerin-
de Kuzey Afrika’nın üç önemli ülkesine, 
sırasıyla Fas, Cezayir ve Tunus’a ziyaretler 

gerçekleştirdik. Kuzey Afrika, özellikle son 
birkaç yıldan bu yana çok önemli bir de-
mokratik değişim ve dönüşüm sürecini ya-
şıyor. Dünyanın önde gelen ülkeleri, Kuzey 
Afrika’daki, Doğu Akdeniz’deki bu değişim 
ve dönüşüm sürecinden maksimum fayda 
elde etmeye, bu bölgedeki mevcudiyetini, 
ekonomik ve siyasi varlığını güçlendirme-
ye çalışıyor.

Bu noktada Türkiye’nin bu bölgeye sırtı-
nı dönmesi, bu bölgeye bigane kalması, 
bu bölgede yaşanan gelişmelere kayıtsız 
kalması asla ve asla söz konusu olamaz, 
olmamalıdır. Bu bakımdan, bizler, hem 
Ortadoğu’da, hem Doğu Akdeniz’de, hem 
de Kuzey Afrika’da Türkiye’nin önemli bir 
bölgesel güç haline gelmesi için her türlü 
girişimi kararlılıkla sürdürüyoruz.

Halklarımız arasındaki güçlü kardeşlik 
bağlarından ve müşterek tarihimizden 
aldığımız ilhamla, Kuzey Afrika ile ilişki-
lerimizi çok daha derinleştirmenin, çok 
daha sağlamlaştırmanın mücadelesini ve-
riyoruz. Fas, Cezayir ve Tunus’a gerçekleş-
tirdiğimiz ziyaret bu bakımdan çok büyük 
bir ehemmiyet taşıyordu. Hamdolsun, her 
üç ülkeyle olan mevcut dostluk ve işbirliği-
mizi, yaptığımız temaslar neticesinde stra-
tejik bir seviyeye taşıdık ve ülkemiz adına 
çok önemli kazanımlar elde ettik.

Elbette, bu ay içinde gerçekleştirdiğimiz 
dış politika temaslarımız sadece Kuzey 
Afrika ziyaretiyle sınırlı değildi. Bu ay için-
de, dünyanın dört bir yanından gelen çok 
sayıda siyaset adamını, devlet adamını da 
ülkemizde ağırladık ve hem bölgesel, hem 
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de küresel meseleleri ele aldık, karşılıklı 
görüş alış verişinde bulunduk.

Bu meyanda, Avrupa Birliği Komiseri 
Sayın Füle’yi, Avrupa Konseyi Genel Sek-
reteri Sayın Jagland’ı, Kırgızistan Cum-
hurbaşkanı Sayın Atambayev’i, Slovakya 
Başbakanı Sayın Fico’yu, Lübnan Eski 
Başbakanı Sayın Hariri’yi, Hamas lideri 
Sayın Halid Meşal’i, Gazze’den İsmail 
Heniyye’yi, Kosova Kamu Yönetimi Bakanı 
Sayın Yağcılar’ı, Suudi Arabistan Millî Mu-
hafız Bakanı Prens Mut’ıb bin Abdullah’ı 
ağırladık, her biriyle önemli meseleleri 
görüştük.

Ayrıca, TÜRKPA, yani Türk Dili Konuşan 
Ülkeler Parlamenter Asamblesi’ne üye olan 
Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan Meclis 
Başkanları ile bir araya gelerek, Türk Cum-
huriyetleri ile olan ilişkilerimizi masaya ya-
tırdık, daha güçlü ilişkiler kurabilmek için 
atılabilecek adımları değerlendirdik.

Bütün bu temaslarımızın yanı sıra, Yurtdı-
şı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlı-
ğımızın düzenlediği Yurtdışı Vatandaşlar 
Danışma Kurulu’na katıldık. Yurtdışında 
yaşayan vatandaşlarımızla, Türkiye köken-
li insanlarımızla, onların temsilcileriyle 
bir araya geldik ve onların sorunlarına ku-
lak verdik, tek tek notlarımızı aldık ve kar-
şılıklı olarak çözüm önerilerimizi sunduk.

Her zaman olduğu gibi, Haziran ayı içeri-
sinde de bir dizi açılış gerçekleştirdik, pek 
çok önemli düzenleme yaptık, milletimize, 
yani sizlere pek çok müjde verdik. İlk ola-
rak, Osmanlı Arşivleri yeni hizmet binası-

nın açılışını yapmak suretiyle, tarihimize 
sahip çıkmanın, tarihimizi muhafaza al-
tına almanın, bilimi insanlığın hizmetine 
sunmanın haklı gururunu yaşadık.

Bu binada, inşallah, 96 milyon belge, 370 
milyon defteri muhafaza edecek, bunları 
peyder pey, sınıflarına göre araştırmacıla-
rın hizmetine sunacağız. Bu ay içinde eği-
tim adına, gençlerimiz adına çok önemli 
bir projeyi de hayata geçirdik. “Yurdum 
Evim, Ücretsiz İnternetim” adını taşıyan 
bu projeyle, 81 ilimizdeki 347 yurdumuz-
da gerçekten çok büyük bir altyapı kurul-
du, çok ciddi bir yatırım yapıldı. Bu proje 
ile Kredi ve Yurtlar Kurumumuza bağlı öğ-
renci yurtlarında kalan 310 bin gencimiz, 
odaları dahil tüm yurt binalarında ücretsiz 
internet erişimi imkanına kavuştu.

Öte yandan, Eğitim Reformu çalışmala-
rımızın önemli bir parçası olan FATİH 
Projesi’nde de yeni bir aşama kaydettik. 
Bu projenin önemli bir adımı olan Öğ-
retmen ve Öğrenciler için Tablet Bilgisa-
yarların temini ihalesinde ön yeterlilik 
dosyalarını aldık. Öğrencilerimize dağı-
tacağımız, toplamda 10 milyon 600 bin 
adet tabletle ilgili olarak böylece önemli 
bir adımı atmış olduk.

Bu ihaleyi kazanacak firmalara, yerli Ar-
Ge Merkezi kurmaları şartını getireceğiz. 
Bu firmalar, 3 yıl içinde Türkiye’de yatı-
rım yapacaklar ve üretime başlayacaklar. 
Eğitimde adeta devrim niteliği taşıyan bu 
gelişmenin, tüm öğrencilerimize, öğret-
menlerimize, velilerimize şimdiden hayırlı 
olmasını diliyorum.
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Bu ay içinde bir başka müjde daha açıkla-
dık… Bu müjde, özellikle engelli öğretmen 
adayı kardeşlerimizi yakından ilgilendiri-
yor. Geçtiğimiz Şubat ayında, engelli öğ-
retmen adayı kardeşlerimizin de öğretmen 
olabileceğini, bunun önünü açtığımızı 
müjdelemiştim.

Çok kısa bir zaman zarfında, Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığımızın da katkılarıyla, 
Millî Eğitim Bakanlığı’mızda konuya dair 
alt yapı oluşturuldu. Elektronik ortamda 
başvurular alınmak sureti ile 46 branşta, 
600 engelli öğretmen alımı için işlemleri 
başlattık. 600 engelli öğretmen adayı arka-
daşımız, 2013-2014 Eğitim Öğretim yılın-
da göreve başlayacaklar.

Bu gelişmenin de hayırlı olmasını dili-
yorum. Bir başka müjdeyi de sözleşmeli 
çalışanlarımıza verdik. Yapacağımız bir 
düzenleme ile, kamuda çalışan bir kısım 
sözleşmeli personelin Devlet Memurları 
Kadrosuna geçmesine imkan tanıyoruz. 
25 Haziran 2013 tarihi itibariyle görevde 
bulunan;

1- 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre 
çalışan sözleşmeli personel,

2-  5393 sayılı  Belediye Kanununun 
49’uncu maddesine göre çalışan sözleşme-
li personel,

3- 4924 sayılı Kanun hükümlerine göre 
çalışan sözleşmeli sağlık personeli, Devlet 
memuru kadrosuna geçebilecek.

Bu kapsamda, 96 bin 500 personel bulu-
nuyor. Buna ilişkin yasal düzenlemeyi de 

inşallah bu yasama döneminde yapmış 
olacağız. Bu müjdenin de sözleşmeli perso-
nelimize, onların ailelerine hayırlı olması-
nı temenni ediyorum…

Sevgili vatandaşlarım…

Bu ay içinde, yani 9 Haziran’da, Mersin’de 
önemli bir açılış daha gerçekleştirdik. 
Mersinli kardeşlerimizle birlikte, Akdeniz 
Oyunları için yaptığımız, yaklaşık 500 
milyon liralık yatırımların resmî açılışını 
yaptık. Sadece 18 ay içinde 11 yeni tesisi 
projelendirdik, ihale ettik ve inşaatlarını 
tamamladık ve hizmete sunduk.

Bu sayede, 25 bin kişilik bir stadyum, 7 bin 
500 muhteşem bir Spor Salonu, 4 bin 500 
kişilik Akdeniz Oyunları Köyü, Merkez’de 
bin kişilik spor salonu,720 seyircili BOCCE 
Tesisi, Bin kişilik Jimnastik Salonu, 3 bin 
500 kişilik Tenis Kortu, 500 kişilik Spor 
Salonu,Atıcılık Tesisleri veBin kişilik Olim-
pik Yüzme Havuzu, Mersine kazandırılmış 
oldu. Bu eserler, Akdeniz Oyunlarının ardın-
dan da hizmet vermeye devam edecek… 20 
Haziran’da, 17’nci Akdeniz Olimpiyatları’nın 
resmî açılışı için, tekrar Mersin’e gittik ve 
son derece görkemli, son derece heyecan 
verici bir açılışı gerçekleştirdik.

Evet… 18 ay gibi kısa bir süre içinde, 
Mersin’de çok büyük işler başardık. 24 ül-
keden yaklaşık 6 bin sporcunun katıldığı 
17’nci Akdeniz Oyunları’nı başarıyla ger-
çekleştirmenin gururunu yaşadık. Akde-
niz Olimpiyatları’nda milletimize madalya 
sevincini yaşatan tüm oyuncularımızı, bu 
vesileyle gönülden tebrik ediyorum.
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21 Haziran’da, Kayseri’deydik. Orada da 
yine başarılı bir organizasyonla, U-20 
Dünya Futbol Şampiyonası açılış törenini 
gerçekleştirmenin coşkusunu yaşadık. 
Bizler, Türkiye olarak gerçekleştirdiğimiz 
tüm bu başarılı organizasyonları, İstanbul 
2020 Olimpiyatları’nın adeta bir önsözü, 
bir provası olarak görüyoruz. İnşallah, mil-
let olarak çok daha büyük bir heyecanla, 
İstanbul 2020 Olimpiyatları’na da ev sa-
hipliğini yapmanın gururunu yaşayacağız.

Aziz vatandaşlarım...

Türkiye, güven ve istikrar içinde büyüme-
ye, 2023 hedeflerine doğru emin adımlarla 
ilerlemeye devam ediyor. Türkiye, tüm 
engellemelere, tüm tertip ve tehditlere 
rağmen, güçlü bir ülke, güçlü bir millet 
olarak geleceğe doğru koşuyor. İnşallah bu 
yürüyüşümüzü, bu atılımlarımızı hiç kim-
se durduramayacak. Türkiye, tarihinden 
aldığı güçle, geleceğini barış ve kardeşlik 
üzerine daha sağlam şekilde inşa edecek.

Haziran ayındaki buluşmamızı bu dü-
şüncelerle bitirirken, bir kez daha her 
birinize, sağlık, afiyet, bolluk ve bereket 
dolu günler diliyorum. Temmuz ayı içinde 
erişeceğimiz Ramazan-ı Şerif ’in, ülkemiz, 
milletimiz, tüm İslam dünyası ve insanlık 
için hayırlara vesile olmasını şimdiden 
temenni ediyorum.

Tekrar görüşmek, tekrar buluşmak umu-
duyla, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlı-
yorum.

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



187

Yeni Türkiye Vizyonu | Efendi Değil Hizmetkar Olmak-8

Sayın Başkan, değerli Yönetim Kurulu Üye-
leri, Memur-Sen’e üye sendikaların değerli 
başkan ve yöneticileri, çok değerli memur 
kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler…

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor; 
Memur-Sen tarafından tertip edilen bu 

güzel iftar programının, muhabbete, da-
yanışmaya, paylaşmaya vesile olmasını 
Allah’tan niyaz ediyorum.

Bugün 2’inci gününe eriştiğimiz Ramazan-ı 
Şerif ’in, Memur-Sen’in tüm mensupları, tüm 
çalışanlar için; ülkemiz, aziz milletimiz, tüm 

Memur-Sen’in Düzenlediği 
Iftar Yemeği

Ankara | 10 Temmuz 2013 
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İslam Coğrafyası ve insanlık için hayırlar ge-
tirmesini temenni ediyorum.

Bu buluşma münasebetiyle, Memur-Sen’e; 
çalışanlarımızın haklarını savunmada 
gösterdiği gayretli çalışmalarının yanında, 
demokrasiye, insan haklarına, ekonomi-
ye, ulusal ve uluslararası dayanışmaya, 
paylaşmaya verdiği önem, yaptığı güzel 
çalışmalardan dolayı kalpten şükranlarımı 
sunuyorum.

Memur-Sen, bir memur sendikaları konfe-
derasyonu olmanın ötesinde, Türkiye’nin 
etkili, güçlü bir sivil toplum örgütü olarak, 
gerçekten çok başarılı çalışmalara imza 
atıyor. Burada Memur-Sen’e, özellikle çö-
züm sürecine verdiği katkılardan, demok-
rasiye sahip çıkmada gösterdiği samimi 
duruştan, Türkiye’nin meseleleri kadar 
dünya üzerindeki mazlumlara, mağdurla-
ra sahip çıkışından dolayı da ayrıca teşek-
kür ediyorum.

Değerli arkadaşlarım…

2013 yılı Ramazan ayını, gerçekten çok 
buruk, çok hazin hadiselerin gölgesin-
de karşıladık. Somali’de, Myanmar’da, 
Doğu Türkistan’da, Lübnan’da, Irak’ta 
kardeşlerimiz hepimizin hayır dualarını 
bekliyorlar. Suriye’deki kardeşlerimiz, bu 
Ramazan’ı da maalesef kanla ve gözyaşıyla 
idrak ediyorlar.

Gazze, Refah Sınır Kapısı’nın tekrar kapa-
tılması nedeniyle, bu Ramazan’ı bir kez 
daha yokluk, mahrumiyet ve belirsizlik 
içinde karşıladı. Bütün bunların üstüne, 

kardeş ülke Mısır’da yapılan askerî darbe, 
ardından başlayan olaylar, namaz kılanla-
ra, sivillere, kadın ve çocuklara yapılan sal-
dırılar ve katliamlar, hüznümüzü daha da 
katladı, Ramazan-ı Şerif ’i bizim için daha 
da buruk bir hale getirdi.

Yeryüzündeki tüm mazlumlara, tüm mağ-
durlara, gariplere, yolda kalmışlara, bu 
güzel Ramazan akşamında, bu güzel iftar 
buluşmasında tekrar sabırlar niyaz edi-
yor; her birinin kalbine ferahlık, dayanma 
gücü, sabır temenni ediyorum. Memur-
Sen’in kurucusu, şair, mütefekkir, değerli 
ağabeyimiz Akif İnan’ı bu vesileyle tekrar 
rahmetle ve minnetle yadediyorum. Meka-
nı inşallah Cennet olsun diyorum…

Merhum Akif İnan, Mescid-i Aksa için yaz-
dığı o muhteşem şiirinde, hepimizin ortak 
duygularını şu dizelerle ifade etmişti:

Mescid-i Aksa’yı gördüm düşümde 

Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. 

Varıp eşiğine alnımı koydum 

Sanki bir yer altı nehri çağlıyordu.

Evet… Çocukların ağladığı, bir çocuk 
kadar masum insanların, kadınların, er-
keklerin ağladığı bir Ramazan ayını idrak 
ediyoruz. Şuna hepimiz gönülden inanaca-
ğız değerli kardeşlerim… Kimin ne hesabı 
olursa olsun. Kimin ne planı, ne projesi, ne 
senaryosu olursa olsun. Kimin, ne tuzağı 
olursa olsun…

Bütün hesapların üzerinde bir hesap var-
dır. Bütün tuzakların üzerinde bir tuzak 
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vardır. Asla umutsuz olmayacak, asla yeise 
kapılmayacak, başımızı asla öne eğmeye-
ceğiz. İnanıyorsanız, üstünsünüz… Hakk’a 
inanacak, her şart altında Hakk’ın ve haklı-
nın yanında, mazlumun yanında duracak, 
haklı bir davanın inancıyla dimdik doğru-
ları savunmaya devam edeceğiz.

Bakın, şunu açık açık konuşmak durumun-
dayız… Mısır’da bir askerî darbe yapıldı… 
Şu anda, başta Türkiye olmak üzere bir-
kaç istisna dışında, uluslararası toplum 
Mısır’daki darbeye bırakın karşı çıkmayı, 
buna darbe bile diyemedi. Mısır’da, “Benim 
oyum nerede?” diye soran milyonlarca insa-
na acımasızca silah doğrultanları, katliam 
yapanları dünya görmedi, görmüyor.

Dünya, çıkarlar adına susuyor… Dünya, 
konjonktür adına susuyor… Dünya, stra-
teji adına susuyor… İnsanlık onuru, her 
türlü çıkarın, konjonktürün ve stratejinin 
üzerindedir. Günün sonunda, herkes ay-
naya bakacak… Birileri aynada, eline yü-
züne bulaşmış mazlum kanı, masum kanı 
görürken, birileri ise dik durmanın verdiği 
iftiharı görecek.

Biz Türkiye olarak tarih boyunca yaptığı-
mız gibi, ecdadımızın yaptığı gibi, aynaya 
baktığımızda sadece iftihar görmek, sade-
ce dik durmanın verdiği gururu görmek 
istiyoruz. İçerde ve dışarda, Mısır’daki dar-
benin karşısında dimdik durmamız, ilkeli 
durmamız eleştiriliyor.

Darbelerle büyümüş bir nesil olarak, dar-
belerin ağır faturasını ödemiş bir millet 
olarak, bize yakışan, dünyanın neresinde 

ve kime karşı olursa olsun, darbelere karşı 
durmaktır. Biz, sadece bize yakışanı, bu 
millete yakışanı yapıyor, son derece ilkeli 
bir şekilde darbelere karşı duruyoruz.

Mısır halkı, topyekün bizim kardeşimizdir. 
Bir tek Mısır vatandaşının kılına zarar gel-
mesinden biz elem duyarız. Mısır halkının, 
tamamen harici müdahaleler neticesinde, 
kamplara, cephelere ayrılmasından en baş-
ta biz rahatsızlık hissederiz.

Mısır’ın bu kaostan acilen çıkmasını ar-
zuluyoruz. Mısır’da kaosu derinleştirecek 
adımların değil, kaosu bitirecek, kamplaş-
mayı sona erdirecek adımların atılmasını 
bekliyoruz. Dünyanın hiçbir ülkesinde 
darbeciler hayırla yad edilmemiştir, yad 
edilmeyecektir.

Bugün için, emrindeki silahlı güçlere 
güvenip, iktidar erkini eline geçirdiğini 
zannedenler, er ya da geç, halklarının ve 
tarihin önünde yargılanacak ve mahkum 
olacaktır. Bakın Türkiye’de, geçmişte 
darbe yapmış, darbeye karışmış, darbe 
karşısında suskun kalmış tüm isimler, 
milletin vicdanında mahkum edilmiş, 
isimleri bile bugün hatırlanmayan kişi-
ler olmuşlardır.

Bugün hayatta olan darbeciler ise, insan 
içine çıkacak kadar, başı dik duracak kadar 
bile kudret sahibi değillerdir. Mısır’da dar-
be yapanlar, Mısır’daki darbeyi destekle-
yenler, ya da sessiz kalanlar, inanın, nefes 
alıp verdikleri sürece bunun mahcubiyeti-
ni yaşayacaklardır.
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Çok değerli kardeşlerim, Memur-Sen’in 
çok değerli mensupları…

Dünyanın her yerinde, darbeci zihniyetin 
hiç değişmeden yerinde durduğunu, yerin-
de saydığını görüyoruz. Ancak, darbelerde 
hedef olan halkların, Allah’a hamdolsun 
çok değiştiğini, sandığa sahip çıktıklarını, 
seçimlerine, tercihlerine, demokrasiye çok 
güçlü şekilde sahip çıktıklarını görüyor ve 
bundan da gerçekten büyük gurur duyu-
yor, umutlanıyoruz.

İçinde bulunduğumuz coğrafyada, klasik 
metotlarla operasyon yapmaya çalışanlar, 
artık karşılarında halkları buluyorlar ve 
halkları bulacaklar. Artık suskun bir halk 
yok. Artık, kendisine dayatılan şartlara 
boyun eğen halklar yok. Artık medya yo-
luyla, propaganda yoluyla, kampanyalar 
yoluyla kandırılan, etki altına alınan, sin-
dirilen halklar yok.

Tıpkı Mısır’da olduğu gibi, darbe yapma-
yı, sandığı ve sandık sonuçlarını ortadan 
kaldırmayı hedefleyen herkes, artık hal-
kın tepkisini hesap etmek zorundadır. 
Bugün halklar, sadece darbelere değil, 
oldu bittilere, dayatmalara, azınlığın ço-
ğunluğa hükmetme çabalarına, azınlığın 
kendi yaşam tarzını çoğunluğa dayatma 
girişimlerine de güçlü şekilde karşı çıkı-
yorlar.

Meydanlara çıkarak, arkasına medyayı, 
arkasına egemen güçleri alarak, arkasına 
silahlı güçleri alarak, ülkelerin kaderini 
tayin etme dönemleri artık geride kalmış-
tır ve başarısızlığa mahkumdur. Son kara-

rı verecek, en net, en kesin kararı verecek 
yegane meydan, artık sandıktır.

Sandıktan çıkan sonucu hazmedeme-
yenlerin yapacağı şey, sandık sonuçlarını 
yok saymak değil, bir sonraki sandıktan 
çıkabilmek için daha fazla gayret göstere-
bilmektir. Her iktidar, Hukuka, Anayasaya, 
yasalara, temel insan haklarına saygı duy-
mak mecburiyetindedir. Ama her iktidarın 
hesap vereceği, her iktidardan hesap soru-
lacak yegane merci de sandıktır.

Bakın bu noktada, hem millet olarak, hem 
sivil toplum örgütleri olarak, hem sorum-
lu medya olarak, çok cesur olmak, ilkeli 
olmak, haklı olduğumuz konuda sonuna 
kadar da dik durmak zorundayız. Başkala-
rının ahlaksız olması, başkalarının ahlak 
zaaf larının olması, bizim için mazeret 
olamaz.

Biz ahlaklı olacağız. Biz ilkeli olacak, ce-
sur olacak ve dik duracağız. Herkes sussa 
bile, biz, darbeye darbe deme cesaretini 
en güçlü şekilde gösterecek, eğmeden, 
bükmeden, haksızlık karşısında sesimizi 
yükselteceğiz. Şundan herkes emin olsun 
ki, ne yaşanırsa yaşansın, kazanan ahlak 
olacaktır, kazanan insanlık onuru olacak-
tır, kazanan dik duruş olacaktır. Bunun 
dışındaki her yol, er ya da geç kaybetmeye 
mahkumdur.

Değerli kardeşlerim…

Tekrar etmekte fayda görüyorum… Ya-
şanan tüm olumsuzluklara rağmen, biz 
yeise kapılmayacak, umutsuz olmaya-
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cağız. İnancımızdan ve haklılığımızdan 
aldığımız güçle, hakkı savunmaya, haklıyı 
savunmaya, mazlumların yanında saf tut-
maya devam edeceğiz.

Biz, ayrıştırıcı olmayacak, birleştirici 
olacağız. Kamplaşmayı, kutuplaşmayı 
savunan, bunu körükleyen değil; kucaklaş-
mayı, muhabbeti, konuşmayı ve uzlaşmayı 
savunan taraf olacağız. Hem bölgemizde, 
hem ülkemizde, biz hep sağduyunun tarafı 
olduk, bundan sonra da sağduyunun tarafı 
olacağız.

Bakın, son 10.5 yılda, her alanda çok bü-
yük başarılar elde ettik, ülkemizi gerçek-
ten çok güzel seviyelere taşıdık. Türkiye, 
şu anda, ekonomisiyle, dış politikasıyla, 
özellikle de gelecek umuduyla, gelecek 
hedefleriyle, bölgenin parlayan bir yıldızı 
olma konumuna yükseldi.

2023 hedeflerimiz için kararlılıkla çalışıyor, 
reformlarımızı tam bir kararlılık içinde 
yapmaya devam ediyoruz. Kardeşliğimizi 
daha da güçlendirmek için cesur adımlar 
atıyor, Türkiye’yi kardeşlik üzerinde büyüt-
menin mücadelesini veriyoruz. Türkiye’nin 
mevcut gücünden, Türkiye’nin potansiye-
linden ve hedeflerinden rahatsız olanlar 
elbette çıkacaktır ve çıkıyor.

Bunlara karşı hep birlikte uyanık olmak, 
birbirimize daha bir kenetlenmek, safları 
daha bir sıklaştırmak zorundayız. 10.5 
yılda, çok ağır şartlarda elde ettiğimiz 
kazanımların heba edilmesine asla göz 
yummayız. Kat edeceğimiz daha uzun me-
safeler var.

Ulaşmak zorunda olduğumuz daha büyük 
hedefler var. Birlik içinde, beraberlik için-
de, kardeşlik içinde bu yolu yürüyecek, 
hedeflerimize ulaşacağız. Biz bugünlere, 
farklılıkları bir zenginlik olarak değerlen-
dirmek suretiyle ulaştık.

Bundan sonra da farklılıkları değil, ortak 
noktalarımızı öne çıkararak, farklılıkları-
mızı bir zenginlik olarak değerlendirerek, 
birbirimize, birbirimizin yaşam tarzlarına 
saygı duyarak geleceğe ilerleyeceğiz. Ki-
min ne meselesi varsa, bunu, demokrasi 
içinde, hukuk içinde, karşılıklı hoşgörü 
içinde çözüme kavuşturacağız.

Kimsenin, yekdiğerinin hukukuna teca-
vüz etmesine müsaade etmeyeceğiz, göz 
yummayacağız, buna hoşgörü gösterme-
yeceğiz. Herkesin hukuk dairesi içinde 
kalıp, birbirinin hakkını emanet olarak 
görüp, birbirine saygı içinde yaşamasını 
destekleyecek, bunun zeminini daha da 
güçlendireceğiz.

Ramazan-ı Şerif ’in, gerek 76 milyon ola-
rak, gerek geniş coğrafyamız olarak, nefis 
muhasebelerimizi yapmak, kendimizi 
sigaya çekmek için çok anlamlı bir fırsat 
olduğuna inanıyorum. Ramazan’ın, o be-
reket, rahmet ve mağfiret dolu ikliminin, 
Ramazan sonrasında da yaşaması ve yaşa-
tılması için her birimizin sorumluluk yük-
lenmesi gerektiğini düşünüyorum.

Ramazan’dan aldığımız ilhamla, inşallah, 
yılın tamamını bir kardeşlik ve dayanışma 
atmosferine tebdil edebiliriz. Buruk girdi-
ğimiz Ramazan’ın, en başta dualarımızla, 
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hepimizi sevindiren, hepimizi mutlu eden, 
hepimizi umutlandıran bir bayrama ulaş-
masını kalpten temenni ediyorum.

Bu Ramazan’ın, ülkemizde ve coğrafya-
mızda, kardeşliğe, kucaklaşmaya, helal-
leşmeye vasıta olmasını yürekten arzu 
ediyorum. Ramazan’ın ardından gelecek 
bayramı, bayram gibi yaşamak için her 
birinizi hem emek vermeye, hem de dua 
etmeye çağırıyorum.

Allah, tuttuğumuz oruçlarımızı, yaptığı-
mız ibadetleri kabul etsin diyorum. Rama-
zan, huzur, barış, refah ve kardeşliğimizi 
inşallah daha da çoğaltsın diyorum. Me-
mur Sen’e, Memur Sen’in tüm mensupla-
rına, bu güzel iftar sofrasında ekmeğinizi 
bizlerle paylaştığınız için bir kez daha 
teşekkür ediyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum.

Sağ olun, var olun, Allah’a emanet olun. 
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Sayın Başkan, değerli Yönetim Kurulu 
Üyeleri, MÜSİAD’ın çok değerli mensupla-
rı, çok değerli kardeşlerim, hanımefendi-
ler, beyefendiler…

Sizleri en kalbi muhabbetlerimle selamlı-
yor; Geleneksel MÜSİAD iftarının, ülkemiz, 

milletimiz, tüm coğrafyamız ve tüm insanlık 
için hayırlara vesile olmasını Rabbim’den 
niyaz ediyorum. Bu güzel İstanbul akşamın-
da, bu güzel iftar sofrasında bizleri buluş-
turan MÜSİAD’a, Sayın Başkan ve Yönetim 
Kurulu’na, tüm MÜSİAD mensuplarına gö-
nülden şükranlarımı ifade ediyorum.

MÜSIAD’ın Düzenlediği 
Iftar Yemeği

İstanbul | 11 Temmuz 2013 
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MÜSİAD’ın tüm üyelerinin mübarek 
Ramazan-ı Şerif ’ini de bu vesileyle tebrik 
ediyor, Allah, bu güzel ay içinde tuttuğu-
nuz oruçları, yaptığınız ibadetleri kabul 
etsin diye dua ediyorum.

Değerli dostlarım… 

Konuşmamın hemen başında, bugün 
19’uncu sene-i devriyesini idrak ettiğimiz 
Srebrenitsa katliamında hayatını kaybe-
den Boşnak kardeşlerimizi rahmetle yad 
ediyor; Srebrenitsa kurbanlarının yakın-
larına bir kez daha sabır niyaz ediyorum.

Evet… 19 yıl önce, 1994 yılında, Bosna 
Hersek’in Srebrenitsa kasabasında, sayıları 
bugün dahi tam olarak bilinmeyen, ama 10 
binin üzerinde oldukları tahmin edilen kar-
deşlerimiz, toplu bir kıyım neticesinde katle-
dildiler. Hadise, her boyutuyla gerçekten bü-
yük bir acı, büyük bir insanlık trajedisiydi.

Ancak, hadisenin, Avrupa’nın tam orta-
sında vuku bulmuş olması, Birleşmiş Mil-
letler tarafından güvenli bölge olarak ilan 
edilmiş bir sahada olması, bütün dünya-
nın gözü önünde, göz göre göre yaşanmış 
olması, acımızı daha da artırıyor, daha da 
derinleştiriyor.

Açıkçası, yakın tarihte yaşadığımız birçok 
olay hem bizde, hem de bu coğrafyanın 
halkları üzerinde, çok derin yaralar, özel-
likle de derin bir adaletsizlik duygusu 
bıraktı. Dünyanın, dünya ülkelerinin, özel-
likle de demokratik, gelişmiş ülkelerin, 
coğrafyamızda yaşanan hadiselere karşı 

takındıkları çifte standartlı tutum, çok cid-
di bir güven bunalımı oluşturdu.

Filistin’de, yarım asırdan fazla bir süredir 
devam eden mezalime karşı, dünyanın 
onurlu, dik, samimi ve ilkeli bir duruş 
sergilemediğine defalarca şahit olduk. 
Afganistan’da aynı çifte standartlı tutuma 
şahit olduk. Irak’ta benzeri tutumlara şahit 
olduk. Bosna Hersek’te, savaş döneminde, 
sivil ve masum insanlar toplu halde kat-
ledilirken, dünyanın sustuğuna, bu katli-
amları görmediğine, görmezden geldiğine 
şahit olduk.

Aynı adaletsiz yaklaşımı, aynı çifte standart-
lı yaklaşımı, şu anda Suriye’de ve Mısır’da 
görüyoruz. Suriye halkı, dünyanın ilgisiz-
liği nedeniyle, her gün çok acı katliamlar 
yaşıyor. Mısır, çok acıdır ki, demokratik 
ülkeler tarafından desteklenen bir askerî 
darbe nedeniyle, yalnız kalmanın, yalnız 
bırakılmanın derin acısını yaşıyor.

Yaşanan her hadise, arkasında çok büyük 
yıkımlar, çok büyük bir adaletsizlik ve gü-
vensizlik duygusu bırakıyor. Acı hadiseler 
yaşandıktan sonra, fiziki yaralar tedavi 
edilse de kalpler tamir edilemiyor, kalp-
lerdeki yaraya maalesef şifa bulunamıyor. 
Türkiye olarak, özellikle İslam coğrafyasın-
da derinleşen adaletsizlik ve güvensizlik 
duygusuna her fırsatta dikkatleri çektik.

Birleşmiş Milletler nezdinde, NATO’da, Av-
rupa Birliği’nde, Amerika, Rusya, Çin gibi 
ülkeler nezdinde, bölgedeki rahatsızlığı, 
bölgedeki rahatsızlığın nedenlerini ve son-
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radan ortaya çıkacak sorunları çok samimi 
bir dille ifade ettik.

Medeniyetler İttifakı girişimiyle de aslında 
bizim yapmak istediğimiz buydu… Halkla-
rın, ülkelerin, çifte standartlı, yanlı, taraflı 
yaklaşımlar neticesinde nasıl yalnızlık 
hissettiğini ortaya koyduk ve Medeniyetler 
İttifakı girişimiyle bu güven bunalımını 
aşmaya çalıştık.

Ancak, ne yazık ki, bizim Türkiye olarak 
bütün çağrılarımıza, bütün uyarılarımıza 
rağmen, hem dünya üzerinde, hem de İs-
lam Coğrafyasında, adaletsizlik, yalnızlık, 
güvensizlik duygusunu körükleyen giri-
şimler son sürat devam ediyor.

Mısır’da yaşanan olaylar, bölgenin gele-
ceği açısından, bölgenin Batı’yla ilişkileri 
açısından, maalesef çok ciddi komplikas-
yonlara sebep olacaktır. Bosna mesele-
sine, Filistin meselesine karşı takınılan 
çifte standart kalpleri yaralamışken, şimdi 
Mısır’a karşı takınılan tavır da, kalplerdeki 
yarayı daha da derinleştirecek, yaraların 
tedavisini daha da zorlaştıracaktır.

Bize, günlerce Tahrir Meydanı’nı gösterdi-
ler. Bize, günler boyunca, Cumhurbaşkanı 
Mursi’ye yönelik protestoları gösterdiler. 
Tahrir Meydanı’nda gösterilerin olması, 
bir darbeyi meşru hale getirmez. Mısır’da, 
Cumhurbaşkanı’nın İhvan-ı Müslimin üye-
si olması, bir darbeyi meşru hale getirmez.

Eğer meydanlar bir göstergeyse, o zaman 
Adeviyye Meydanı’nı nereye koyacak-
sınız? Eğer meydanlar bir göstergeyse, 

Mısır’ın hemen her şehrinde toplanan 
milyonları, onların haykırışlarını nereye 
koyacaksınız? Bakın, biz Türkiye olarak 
çok net bir ilkeden bahsediyoruz. İktidar-
da kim olursa olsun, hangi ülkede olursa 
olsun, her darbe gayri meşrudur.

Eğer Mısır’da, Muhammed Mursi değil de, 
seçimle gelmiş olmak şartıyla şu andaki 
yönetim olsaydı, bu yönetime karşı bir 
darbe yapılsaydı, biz hiç tereddütsüz o 
darbenin de karşısında tavır alırdık. Zira 
her darbe, kime karşı olursa olsun, hangi 
ülkede, hangi gerekçeyle yapılırsa yapılsın, 
demokrasinin, halkların, o ülkenin gelece-
ğinin katilidir.

Biz, Türkiye olarak, yakın tarihimizde 
maalesef 4 darbe yaşadık… Her darbe, 
farklı kesimleri hedef aldı. Her darbenin, 
mağdurları olduğu gibi, darbeden rant 
sağlayanları da oldu. Ancak, her darbenin 
üzerinden zaman geçtikçe, halk, sandıkta 
tepkisini çok net şekilde ortaya koydu, dar-
beleri reddettiğini, darbelerin karşısında 
olduğunu, darbe yapanları da cezalandır-
dığını gösterdi.

Bazıları, darbeleri demokratik darbe diye 
nitelendirebilir… Darbeleri, makul gören-
ler, haklı görenler, kendileri için bir kazanç 
kapısı olarak görenler olabilir. Ama, insan 
olmanın, insanlık onuru taşımanın gerek-
tirdiği duruş; hiç “ama” demeden, “ancak” 
demeden, “lakin” demeden, her darbeye 
karşı çıkmak, her darbeyi kınamak, gayri 
meşru görmektir.
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Burada şu hususu da özellikle vurgulamak 
durumundayım… Geçmişte, darbeler, 
askerin sokağa çıkması, sıkıyönetim ilan 
etmesi, televizyon, radyo kanallarını işgal 
etmesiyle gerçekleşiyordu. Bugün ise, işte 
Mısır’da gördüğümüz gibi meydanlar, 
medya, sosyal medya, illegal gösterilere 
zemini hazırlıyor ve silahlı güçler onun 
arkasından gelebiliyor.

Ancak, tüm bu oyunların, tüm bu senaryo-
ların, bu projelerin hesaba katmadığı bir 
nokta var… Onların nasıl tuzakları varsa, 
Allah’ın da bir tuzağı var, halkların da bir 
tuzağı var… Onlar, medyaya sahip olabi-
lirler. Onlar, meydanları işgal edip kaosun 
değirmenine su taşıyabilirler. Onlar, arka-
larına sosyal medyayı, uluslar arası güçle-
ri, egemen güçleri, sermayeyi alabilirler. 
Ama milletin bir duası, bütün bu oyunları, 
bütün bu tuzakları alt üst etmeye ziyade-
siyle yeter.

Biz her zaman dik duracağız… Biz her za-
man Hakk’ın ve haklının yanında duraca-
ğız. Biz, çifte standartlı bir duruş, ikircikli 
bir duruş değil, ilkeli, samimi bir duruş 
sergileyeceğiz. Bakın, 28 Şubat darbesi, 
şahsen beni de hedef aldı, kurumsal olarak 
MÜSİAD’ı da hedef aldı. Biz, o dönemde, o 
çok ağır günlerde, asla umutsuzluğa kapıl-
madık, asla yeis içinde olmadık.

Bütün tahriklere rağmen, hukuktan, de-
mokrasiden, meşruiyetten hiç ayrılmadık. 
Ne kadar üzerimize gelirlerse gelsinler, “Ya 
sabır” dedik, “Allah sabredenlerle beraber-
dir” dedik, “Allah yar ve yardımcımızdır” 
dedik ve sadece seccademizle dertleştik. 

O gün bize öcü muamelesi yapanlar, o gün 
bize zenci muamelesi yapanlar, o gün bize 
ellerindeki tüm imkanlarla saldıranlar, bu-
gün işte ortada yoklar.

O gün dik duran, o gün ilkeli duran, o gün 
hukukun, demokrasinin ve meşruiyetin 
içinde kalanlar olarak, biz de buradayız, 
işte MÜSİAD da burada. Bu duruşumuz-
dan asla taviz vermeyeceğiz. Zulmeden-
lerden asla olmayacak, ama zalimler kar-
şısında asla boyun eğmeyeceğiz. Geçmişte 
yaptıkları gibi, meydanları terörize ederek 
üzerimize gelebilirler.

Geçmişte yaptıkları gibi, medya ile üze-
rimize gelebilirler. Geçmişte yaptıkları 
gibi, hukuksuzluk yoluyla bizi yıpratmak 
isteyebilirler. Biz ise, geçmişte yaptığımız 
gibi, sadece Allah’a inanacak, sadece aziz 
millete güvenecek, yolumuza kararlılıkla 
devam edeceğiz.

Şundan emin olun değerli kardeşlerim… 
Aradan 3 yıl, 5 yıl geçtiğinde, Mısır’daki 
darbecileri kimse hatırlamayacak; hatırla-
yanlar ise acı bir gülümsemeyle hatırlaya-
cak. Ama bugün Mısır’daki darbenin kar-
şısında duranlar, bunun onurunu, bunun 
iftiharını, bunun gururunu son nefesleri-
ne kadar üzerlerinde taşıyacaklar.

Rabbim, Mısır halkına sabırlar niyaz etsin 
diyorum. Bu Ramazan ayında, Rabbim 
Mısır halkının yanında olsun, dualarını 
kabul etsin, Mısır’da kardeşliğin egemen 
olmasını, Mısır’ın topyekün kucaklaşması-
nı temin etsin diyorum.
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Değerli kardeşlerim, MÜSİAD’ın çok de-
ğerli mensupları…

MÜSİAD’ın, dayanışma, paylaşma, yar-
dımlaşma konusundaki hassasiyetini, bu 
hassasiyetini nasıl somut adımlara dönüş-
türdüğünü çok iyi biliyor, bunun için de 
sizlere ayrıca teşekkür ediyorum. İnanıyo-
rum ki bu mübarek ay içinde, MÜSİAD, bu 
güzel ve insani hasletleri daha da yücelte-
cek, daha da müşahhas hale getirecektir.

Kardeşliğimizin pekişmesi adına başlat-
tığımız çözüm sürecine MÜSİAD gönül-
den destek verdi, vermeye devam ediyor. 
Ayrıca MÜSİAD, Doğu ve Güneydoğu 
illerimizde yaptığı çalışmalarla, bölgenin 
normalleşmesi, kalkınması, daha fazla 
yatırım çekmesi için de gerçekten örnek 
çalışmalar yapıyor.

Bu noktada, sizlerden çok daha fazla gay-
ret beklediğimizi, çok daha fazla gayret 
arzuladığımızı özellikle ifade etmek isti-
yorum. Çözüm süreci, takdir edersiniz ki, 
tek başına Hükümetin çabalarıyla, tek ba-
şına AK Parti’nin çabalarıyla nihai sonuca 
ulaşabilecek bir süreç değildir. Siyasetin, 
Çözüm sürecinden kaçındığı bir ortamda, 
başta MÜSİAD olmak üzere, sivil toplum 
örgütlerimizin sürece çok daha fazla katkı 
vermelerini, süreci çok daha fazla sahip-
lenmelerini yürekten arzu ediyoruz.

Şunu burada özellikle ifade etmek istiyo-
rum değerli kardeşlerim… Türkiye, her 
alanda çok kararlı şekilde, emin adımlarla 
ilerliyor. Ekonomide, küresel finans kri-
zine rağmen çok başarılı bir performans 

sergiliyoruz. Dış politikada ilkeli duruşu-
muzla dünyada çok farklı bir konumda 
bulunuyoruz. Yaptığımız reformlarla, de-
mokrasinin standartlarını her geçen gün 
daha ileri seviyelere taşıyoruz.

Bütün bunlara ek olarak, kardeşliği pekiş-
tiriyor, sosyal sorunların üzerine gidiyor, 
hoşgörü ortamını muhafaza ediyor, top-
lumun daha da kaynaşması için kucakla-
yıcı bir tavır izliyoruz. Bütün bu adımlar, 
Türkiye’yi çok güçlü şekilde geleceğe ha-
zırlarken, Türkiye’yi büyütürken, elbette 
bundan rahatsız olanlar, elbette bu yürü-
yüşü yavaşlatmak, bu yürüyüşü durdur-
mak isteyenler olacaktır.

İstikrarla büyüyen bir ekonomiden ra-
hatsız olup, ekonomide yara açmak için 
tertipler düzenleyenler olacaktır. Bizi, 
demokratikleşme reformlarından alı koy-
mak isteyenler olacaktır. Çözüm sürecini 
akamete uğratıp, sabote edip, Türkiye’nin 
bu kardeşlik projesini başarısızlığa sevket-
mek isteyenler olacaktır.

Toplumun hassasiyetlerini kaşıyıp, toplum 
içinde huzursuzluk oluşturmak isteyenler 
de olacaktır. Milletçe, hep birlikte, tüm bu 
hesaplara, tüm bu girişimlere karşı uyanık 
olmak zorundayız. 76 milyon hep birlikte 
bu muhtemel saldırı ve sabotajlara, muhte-
mel tahriklere karşı tek yürek olmak zorun-
dayız. Bizi birbirimize düşürmek, bizi birbi-
rimize hasım etmek için kurulan her tuzağa 
karşı çok dikkatli olmak durumundayız.

Bugüne kadar, millete, millî iradeye, demok-
rasiye karşı kurulan nice tuzakları bozduk 
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ve alt üst ettik. Allah’ın izniyle, sizlerin, mille-
timizin desteğiyle, bundan sonra da inşallah 
her oyunu bozar, her tuzağı alt üst ederiz. 
İstikrarla, güvenle büyüyen Türkiye’yi, yo-
lundan saptırmak isteyenler, karşılarında 
milleti bulurlar, 76 milyonu bulurlar.

Bu Ramazan ayında, birliğimize, beraber-
liğimize, kardeşliğimize daha fazla vurgu 
yapmak, daha bir muhabbetle kucaklaş-
mak durumundayız. 76 milyonun arasın-
daki muhabbeti bozacak her girişime karşı 
dik bir duruş sergilemek, millete yönelik, 
ülkeye yönelik saldırılara karşı kararlı bir 
tavır sergilemek zorundayız.

Bu ülkenin mümtaz bir sivil toplum örgü-
tü olarak, kardeşliğimize, birliğimize, bera-
berliğimize yaptığınız vurgunun, bu yolda-
ki çabalarınızın artarak devam edeceğine 
inanıyorum. İnşallah, Ramazan’da oluşan 
kardeşlik ikliminin, Ramazan sonrasında 
da artarak devamı için gönüllerinizi bu 
yola koyacağınıza kalpten inanıyorum.

Türkiye’yi bugüne kadar birlikte büyüttük; 
bundan sonra da elbirliğiyle, gönül birli-
ğiyle, 76 milyon hep birlikte Türkiye’yi bü-
yütmeye, Türkiye’yi bölgenin ve dünyanın 
yıldız ülkesi yapmaya devam edeceğiz. Bir 
kez daha, tuttuğunuz oruçların, yaptığınız 
tüm ibadetlerin kabulünü niyaz ediyorum.

Türkiye’nin kalkınmasına, büyümesine, 
kardeşliğine verdiğiniz katkılardan do-
layı tekrar hepinize teşekkür ediyorum. 
Ramazan’ın, ülkemiz, milletimiz, coğrafya-
mız ve insanlık için hayırlara vesile olma-
sını diliyor, yeniden kavuşmak, yeniden 

buluşmak üzere hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum.

Sağ olun, var olun, Allah’a emanet olun…
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Sevgili Bingöllüler, değerli kardeşlerim, 
hanımefendiler, beyefendiler…

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor; bu gü-
zel İftar programının, kardeşliğe, dayanış-
maya, muhabbete vesile olmasını Allah’tan 
niyaz ediyorum.

Kur’an-ı Kerim’in yeryüzüne indiği, Hazre-
ti Muhammed’e peygamberlik vazifesinin 
tevdi edildiği, affın, mağfiretin, rahmetin 
ve bereketin hanelerimizi doldurduğu bu 
Ramazan ayının ülkemize, milletimize ve 
tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini 
temenni ediyorum. 

Bingöl Üniversitesi Fen-Edebiyat 
Fakültesi’nin Düzenlediği 

Iftar Yemeği

Bingöl | 12 Temmuz 2013 



200

Recep Tayyip ERDOĞAN

Rabbim, dünyanın her tarafında orucu-
nu açan kardeşlerimizin dualarını kabul 
eylesin, dünya ve ahiret saadetlerini 
nasip eylesin. Myanmar’da, Somali’de, 
Bangladeş’te, Mısır’da, Suriye’de kanla, 
gözyaşıyla, acıyla iftarlarını açan kardeşle-
rimize Allah sabırlar versin. 

Yoksulluktan, yokluktan, zulümden kırıl-
dığı halde kalplerinden Allah sevgisini, 
Peygamber muhabbetini, Kur’an aşkını bı-
rakmayan kardeşlerimizin semaya kalkan 
ellerini Rabbim geri çevirmesin, rahmetini 
esirgemesin, dualarını kabul eylesin. 

Sevgili kardeşlerim, 

Ramazan ayı ile birlikte biliyorsunuz, 
gündemimize sabır kavramı yerleşiyor. 
Yaradanın isimlerinden birisi de Es – 
Sabûr’dur. Allah sabreder, sabrı sever ve 
sabredenlerle birliktedir. Sabır acziyet de-
mek değildir. Bizler için sabır, dikilen bir 
fidanın boy vermesini beklemek gibidir. 

Bizim nezdimizde sabır, ileri görüşlülük-
tür, geleceği düşünmek, hayal etmek ve 
sağlam adımlarla, kökü sağlam bir temel-
le geleceği inşa etmek demektir. Bakınız 
Mevlana ne güzel söylemiş:

Açlığa sabredersin adı oruç olur, 

Acıya sabredersin adı metanet olur, 

İnsanlara sabredersin adı hoşgörü olur, 

Dileğe sabredersin adı dua olur, 

Özleme sabredersin adı hasret olur, 

Sevgiye sabredersin adı aşk olur.

Evet değerli kardeşlerim, işte bizler de böy-
le bir sabır içindeyiz… Bugüne kadar çok 
zulüm gördük, çok baskı gördük, çok pro-
vokasyon gördük, çok haksızlık gördük, 
çok hakaret işittik ama sabırla, metanetle 
hepsinin üstesinden geldik. Bir yandan 
onurlu bir şekilde, diklenmeden, dik 
durarak mücadelemizi sürdürdük, diğer 
yandan dua ettik, sabrettik ve sabrımızın 
sonunda muradımıza eriştik, ülkemizi, 
milletimizi selamete erdirdik.

Demokratik hayatımız boyunca birçok 
darbe, birçok muhtıra yaşandı… Ancak, 
hiçbir darbenin, hiçbir muhtıranın uzun 
vadede başarıya ulaşamadığını, uzun 
vadede halkın iradesi karşısında dura-
madığına hep birlikte şahit olduk. Hiçbir 
karanlık gücün Türkiye’mizdeki, kardeşlik 
ortamına, dayanışma ortamına ciddi za-
rarlar veremediğini gördük.

Biz tarih boyunca, medeniyetimizin ürünü 
olan değerlerimizden ilham alarak, aynı 
havayı soluduk, aynı sofrayı paylaştık, 
aynı ekmeği bölüştük… Aziz milletimiz, 
onca badireye rağmen, dünyaya adeta bir 
kardeşlik dersi vermiş, kardeşlik anıtı dik-
miştir. Her türden etnik kimliği, mezhep 
farklılığını benliğinden söküp atan mille-
timiz, kardeşinin acısını kendi acısı bilmiş, 
kardeşinin sevinciyle neşelenmiş, onun 
başarısıyla övünebilmiştir. 

Bizler, kendi yüreğini kardeşinin yüreği-
nin hizasına getirmiş, kendi kalbini kar-
deşinin kalbinin içine yerleştirmiş, aynı 
ahenkte, aynı tonda ses vermiş, söz söyle-
miş bir milletin çocuklarıyız. Myanmar’da 
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burnu kanayan, Yemen’de ayağı incinen, 
Suriye’de bombalar altında iftar eden, 
Mısır’da askerî darbeye maruz kalmış 
kardeşlerimizin sızısını yüreklerimizde 
hissettik, hissediyoruz.

Bizler, etrafımızda çirkin bir iş gördüğün-
de, eliyle değiştirmeyi; eğer buna gücümüz 
yetmiyorsa dilimizle düzeltmeyi; buna da 
güç yetiremiyorsak kalben buğz etmeyi 
bu dünyadaki varlığımızın amacı haline 
getirmişiz. Biz dilsiz şeytanlar gibi ola-
mayız. Kardeşlerimiz acı çekerken, zulme 
uğrarken “adam sen de” diyemeyiz. Bizim 
için kardeşlik, menfaat kardeşliği değildir. 

Biz kardeşliği çıkara dayalı, menfaate da-
yalı bir ortaklık olarak görmeyiz. Kardeş-
liğimiz, ekonomik çıkarlara da dayanmaz. 
Kendimiz için ne istiyorsak, Türkiye’nin 
her yerindeki, dünyanın her köşesindeki 
kardeşlerimiz için de aynısını, hatta daha 
iyisini istiyoruz. 

Yetimlerin, öksüzlerin, yolda kalmışların 
garip gurebanın hakkını hukukunu savun-
mak, hakları teslim etmek bizim kardeşlik 
anlayışımızın tam merkezindedir. Kardeş-
lerin, komşuların, birbirinin hukukuna 
riayet etmesi, birbirine muhabbetle, hoş-
görüyle muamele etmesi, bizim kardeşlik 
anlayışımızın temelidir.

Açıkçası, “Millî Birlik ve Kardeşlik” proje-
mizi de, biz işte bu anlayıştan yola çıkarak 
tesis ettik ve bu anlayış üzerinde ilerlettik. 
Bu bölgede, on yıllar boyunca devam eden, 
red, inkar ve asimilasyon politikalarını, 
kardeşliğimizin önündeki en büyük engel 

olarak gördük ve elimizin tersiyle ittik. 
Bu bölgenin, her anlamda ihmal edilmiş 
olmasını aynı şekilde kardeşliğimizin 
önünde bir engel olarak gördük ve 10.5 yıl 
boyunca bölge illerimizi kalkındırmak için 
çok büyük mücadele verdik.

Aynı şekilde, gerek bu bölgede, gerek diğer 
bölgelerimizde, gençlerin kanının, anne ve 
babaların gözyaşının akmasını da kardeşli-
ğimizin önünde bir mania olarak addettik 
ve bu kanı, bu gözyaşını durdurmak için 
yüreğimizi ortaya koyduk.

Sevgili kardeşlerim…

Çözüm süreci, başarılı şekilde, umut verici 
şekilde ilerlemeye devam ediyor. İstediği-
miz hızda olmasa da, sabotajlar, provokas-
yonlar yaşansa da, biz, çözüm sürecinin 
hassasiyetini muhafaza ediyor, üzerimize 
düşen sorumluluğu hakkıyla yerine geti-
riyoruz.

Şunu özellikle görmenizi sizlerden rica 
ediyorum… Çözüm sürecinin sadece ilk 
aşaması dahi, bölgede çok büyük bir umu-
da, çok büyük bir canlanmaya vesile oldu. 
Aylardır bu bölgeden acı haberler almı-
yoruz. Terk edilen, boşaltılan köylere kar-
deşlerimiz geri dönüyor. İnsanlar, yürek 
huzuruyla yollara çıkıyor, dağlara piknik 
yapmaya gidiyor, on yıllardır göremedikle-
ri köylerine, mezralarına dönüyorlar.

Bunun yanında ticaretin canlandığını, 
yatırımlara dair umutların çoğaldığını, 
işsizliği çözmeye dönük önemli adımların 
atıldığını görüyoruz. Sadece adı, sadece ilk 
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aşaması bile bölgenin çehresini bu kadar 
değiştiren çözüm sürecinin, ileriki aşama-
larda bölgeyi nasıl kalkındıracağını, böl-
geyi nasıl huzura ve refaha sevk edeceğini 
sizin muhayyilenize sunuyorum.

Sizler, Bingöllüler olarak, teröre her za-
man karşı durdunuz, kardeşliği hep öne 
çıkardınız, çözüm sürecini yürekten des-
teklediniz. Bingöl’den, bu asil duruşunu 
devam ettirmesini, teröre karşı durmasını, 
her zaman olduğu gibi demokrasiye güçlü 
şekilde sahip çıkmasını bekliyoruz.

Bingöl’ün çehresi değiştikçe, inanın, bu, 
bütün bölgeye, bütün bölge illerine örnek 
teşkil edecektir. Her il, her bölge, Bingöl 
gibi olmak isteyecek, Bingöl’e benzemek 
için demokrasiye, kardeşliğe, huzur ve is-
tikrara daha güçlü şekilde sahip çıkacaktır.

Bakınız, bugün Bingöl’de, yıllık 500 bin 
yolcu kapasiteli havalimanımızın açılışını 
gerçekleştirdik. Haftaya Kastamonu’da, ar-
dından Şırnak’ta inşa ettiğimiz havaliman-
larını hizmete açacağız. Yol, okul, konut, 
altyapı inşaatlarımız 81 vilayette kesintisiz 
olarak devam ediyor. Türkiye, ekonomisiy-
le, dış politikasıyla, içerde pekişen kardeş-
liğiyle geleceğe çok farklı şekilde yürüyor.

Bu sürecin bozulmaması, bu süreçlerin 
sabote edilmemesi için her birimiz büyük 
hassasiyet içinde olmak zorundayız. İçeri-
den ya da dışarıdan ülkemizi hedef alacak 
provokasyonlara karşı çok net, çok kararlı 
bir duruş sergilemek durumundayız. Sa-
bırla, itidalle, demokrasiye, sandığa, millî 
iradeye, kendi öz değerlerimize sahip çıka-

rak, inşallah hem Türkiye’yi daha da büyü-
tecek, hem tek tek illerimizi daha bayındır 
hale getireceğiz.

Dayanışmamız, sorumluluk duygumuz, 
aynı kıbleye yönelen bizleri daha da kenet-
leyecek, çok daha kuvvetli bir millet haline 
getirecek. Hoşgörüyle, sabırla, yardım-
laşmayla ülkemize yönelen, bizleri tehdit 
eden her türlü oyunu elbirliğiyle, gönül 
birliğiyle bozacağız. Bu Ramazan ayı, bizi 
birbirimize daha bir kaynaştırmak, kenet-
lemek için çok büyük bir fırsat.

Sen ben davasını bırakıp, kardeşlerimize 
karşı hoşgörülü, düşmanımıza karşı dira-
yetli olalım. Oruç ile nefs muhasebesiyle 
yepyeni bir başlangıç yaparak, kendimizi 
yenileyerek, sağlam adımlarla geleceği-
mizi inşa edelim. Ramazan ayı boyunca 
kazandığımız tüm hasletlerin, kardeşliğin, 
yardımlaşmanın bayram sonunda da sür-
mesini temenni ediyorum. 

Allah tuttuğumuz oruçları, yaptığımız iba-
detleri kabul eylesin. Ramazan Ayı, barış, 
kardeşlik, huzur ve refah ortamını inşallah 
daha da çoğaltsın diyorum.

Bugün Bingöl’de açılışını yaptığımız hava-
limanının hayırlara vesile olmasını diliyor; 
bu güzel iftar buluşmasını tertip edenlere, 
katılanlara teşekkür ediyor, hepinizi sev-
giyle, saygıyla selamlıyorum. 
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Sayın Başkan, değerli Yönetim Kurulu 
Üyeleri, Birlik Vakfı’nın çok değerli men-
supları, çok değerli kardeşlerim, hanıme-
fendiler, beyefendiler…

Sizleri en kalbi muhabbetlerimle selamlı-
yor; Birlik Vakfı tarafından her yıl gelenek-
sel olarak düzenlenen iftar buluşmasının, 

ülkemiz, milletimiz, tüm coğrafyamız ve 
tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını 
diliyorum. Bu güzel İstanbul akşamında, 
bu güzel iftar sofrasında bizleri buluşturan 
Birlik Vakfı’na, Sayın Başkan ve Yönetim 
Kurulu’na, tüm Birlik Vakfı mensuplarına 
gönülden şükranlarımı ifade ediyorum.

Birlik Vakfı’nın Düzenlediği 
Iftar Yemeği

İstanbul | 13 Temmuz 2013 
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Bu vesileyle, Birlik Vakfı’nın tüm üyele-
rinin mübarek Ramazan-ı Şerif ’ini tebrik 
ediyor, bu mübarek ay içinde, Allah rıza-
sı için tuttuğunuz oruçların, yaptığınız 
ibadetlerin kabul edilmesini Rabbimden 
niyaz ediyorum.

Değerli dostlarım… 

Uzun yıllardan bu yana İslam coğrafyası-
nın acıyla, kanla, gözyaşıyla, felaketlerle 
anılması, büyük ve ortak kültür sahamızda 
trajedilerin yaşanması gerçekten bizleri 
derinden yar alıyor. Daha da üzücü olanın, 
bu trajedilere, bu felaketlere dünyanın 
sesiz kalması, yaşanan acıları adeta yok 
sayması…

1990’lı yıllardan itibaren dünya yeni bir 
şekil alırken, yeni bir düzen alırken, ma-
alesef bu yeni düzenin sancıları en çok 
İslam coğrafyasını etkilemiş, en çok İslam 
coğrafyasını yaralamıştır… 

Komşumuz Irak’ta tarifi imkansız felaket-
ler yaşandı… İki gün önce, 18’inci sene-i 
devriyesini idrak ettiğimiz Srebrenitsa 
Katliamında 10 binin üzerinde Boşnak 
kardeşimiz katledildi… Afganistan’da, 
Açe’de, Myanmar’da, Yemen’de, Somali’de, 
Doğu Türkistan’da ve bunun gibi daha pek 
çok bölgede, o bölgenin halkları üzerinde 
derin yaralar açıldı…

Keza, Filistin halkı, Filistinli kardeşlerimiz 
yarım asırdan fazla bir süreden bu yana bu 
acı tecrübeyi yaşamaya devam ediyor. Son 
birkaç yıldan bu yana, bu acı manzaraları, 
bu acı tablosunu komşumuz Suriye’de 

görüyoruz. Bizim bütün uğraşlarımıza, 
bütün telkinlerimize, bütün barışçıl giri-
şimlerimize rağmen, demokratik adımları 
atmamakta ısrar eden bir diktatör tara-
fından Suriye’nin nasıl bir kan deryasına 
çevrildiğini hepimiz görüyoruz.

Ortadoğu’da, Kuzey Afrika’da, 2010 yı-
lında başlayan ve Arap Uyanışı olarak ta-
nımlanan hareketlerle bölge, yüklerinden 
kurtulmaya, diktatörleri tasfiye etmeye, 
demokratikleşmeye, özgürleşmeye, bölge 
halklarının iradesine göre şekillenmeye 
başlamıştı.

Ne var ki Mısır’da gerçekleştirilen askerî 
darbeyle birlikte bu süreç de inkıtaa, 
kesintiye uğratıldı. Mübarek Ramazan 
ayının hemen öncesinde, Mısır’da gerçek-
leştirilen askerî darbe, bölgede yeşeren 
umutları derinden yaralarken, Mısır halkı-
nı da can kayıplarının yaşandığı huzursuz 
bir ortama sevk etti.

Ne yazık ki Mısır halkı, bu meş’um darbe 
karşısında yalnız bırakıldı. Avrupa Birliği 
başta olmak üzere, birçok uluslararası 
kurum ve ülke, kendi ilke ve değerlerini 
ayaklar altına aldılar ve bu darbeye darbe 
dahi diyemeyerek, adeta darbenin destek-
çisi oldular.

Türkiye olarak, biz, her zaman yaptığımızı 
yaptık, dik durduk, ilkeli durduk, zalimin 
değil, mazlumun yanında yer aldık ve bu 
darbenin gayri meşru olduğunu, bu darbe-
nin Mısır’a ve Mısır halkına zarar vereceği-
ni cesaretle dile getirdik.
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Darbelerin acısını çekmiş, ağır faturasını 
ödemiş bir ülke olarak, Mısır’da yaşa-
nan darbeye göz yummamız, o darbeyi 
görmezden gelmemiz elbette mümkün 
değildir. Türkiye’de her darbe, ülkemizin 
büyümesini geciktirmiş, ekonomisini 
geriletmiş, belli kesimleri hedef almak su-
retiyle demokraside, sosyal yapıda, huzur 
ve kardeşlik hukukumuzda ağır tahribat 
oluşturmuştur.

Türkiye’nin yaşadığı ağır tecrübeden yola 
çıkarak, Mısır’lı kardeşlerimizin de aynı 
acıları yaşamalarına, aynı bedeli ödeme-
lerine gönlümüz asla razı değil. Kalbimiz, 
bütün Mısır halkıyla birlikte atıyor. Mısır 
halkının, bu zor günleri aşması, huzura 
kavuşması, kardeşlik hukukunu daha da 
yüceltmeleri için her türlü gayreti göster-
meye devam edeceğiz. Sizlerden de Mısırlı 
kardeşlerinizi bir an olsun unutmamanızı, 
en azından dualarınızla her daim yanların-
da olmanızı rica ediyorum.

Çok değerli kardeşlerim…

Birlik Vakfı’nın bu güzel buluşması, bu an-
lamlı iftarı vesilesiyle, Türkiye’de yaşanan 
son olaylara ilişkin bazı değerlendirmele-
rimi de sizlerle paylaşmak arzusundayım. 
Türkiye, tarihinin en başarılı Mayıs ayını 
yaşarken, her alanda çok büyük rekorlar, 
çok büyük başarılar art arda gelirken, 
Mayıs ayının son günlerinde, Gezi Parkı 
bahanesiyle bazı olaylar başlatıldı.

Olaylar, gerek içerden, gerek dışardan 
aldıkları desteklerle, son derece örgütlü 
bir biçimde ilerletildi. Bu olayların tertip-

çileri, niyetleri ve hedefleri konusunda biz 
çalışmalarımızı son derece hassas biçimde 
sürdürüyoruz. Hiç kuşkusuz bu olaylar, 
Türkiye’nin ekonomide, dış politikada, 
özellikle de “çözüm süreci” adını verdiği-
miz terörü sonlandırmak için yürüttüğü 
çalışmalarda kaydettiği başarıdan bağım-
sız hadiseler değildir.

Suriye’de, Mısır’da, Kuzey Irak’ta yaşanan 
gelişmeler de eklendiğinde, bu olayların 
gerçek niyeti daha iyi anlaşılacaktır. An-
cak, ben bugün burada özellikle bir nokta-
nın altını çizmek istiyorum…

Bakınız; Gezi Olayları, en başından itiba-
ren, milletin değerleriyle örtüşmeyen, hat-
ta milletin değerlerini çiğneyen, milletin 
kutsallarını tahkir eden bir üslupla, böyle 
bir yöntemle ilerletildi.

Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak 
üzere, gösterilerin yapıldığı her ilde, esnaf 
rahatsız ve mağdur edildi; komşular rahat-
sız edildi, sokaklar terörize edildi.

Camilerimize, başörtülü kızlarımıza, de-
ğerlerimize yönelik alçakça saldırılar ger-
çekleştirildi.

Bir kere şu noktada hepinizin gönül huzu-
ru içinde olmanızı istiyorum…

Millet, bu hadiselerden çok ama çok rahat-
sız ve bu rahatsızlığını da, 5 şehrimizde 
yaptığımız mitinglere olağanüstü katılı-
mıyla zaten gösterdi.
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Sadece AK Parti seçmenleri, AK Parti men-
supları değil, toplumun neredeyse tama-
mı, bu gösterilerden ve bu gösterilerin yol 
açtığı tahribattan rahatsızlığını her fırsatta 
dile getiriyor.

Burada, özellikle, bu gösterilerin ortaya 
çıkardığı bir gerçeği sizlerle paylaşmak 
arzusundayım.

Nesil yetiştirmenin, gençlere sahip çık-
manın, gençleri, kendi öz değerlerimizle 
donatmanın ne kadar mühim olduğunu, 
ne kadar hayati olduğunu, biz bu olaylarda 
bir kez daha gördük.

Demokratik taleplerini dahi edepli bir 
üslupla dile getiremeyen, demokratik hak-
larını, başkalarını rahatsız etmeden kul-
lanamayan, milletle, milletin değerleriyle 
irtibatları bulunmayan, milletin diliyle ko-
nuşmayan nesiller, açık söylüyorum, bizim 
üzerimizde ağır bir vebaldir.

Birlik Vakfı’nın, yarın iftarına misafir ola-
cağımız Ensar Vakfı’nın, Türkiye’deki di-
ğer tüm vakıf ve derneklerin, gençliği ma-
nevi değerleriyle buluşturma, Türkiye’nin 
manevi değerlerini daha da yüceltme ko-
nusunda, her zamankinden çok daha fazla 
gayretli olması gerektiği çok açıktır.

Hükümet olarak, biz, imam hatip okul-
larını yeniden açarak, Kur’an-ı Kerim ve 
Siyer-i Nebi derslerini seçmeli dersler ha-
line getirerek, üniversitelerde başörtüsü 
sorununu çözerek, bu noktada çok önemli 
adımlar attık. Ancak, bunların tek başına 
yeterli olmadığı sizlerin de malumudur.

Gençliği, her türlü zararlı alışkanlıktan, 
her türlü zararlı akımdan korumak için, 
sivil toplum örgütlerimiz çok daha gayretli 
olmak zorundadır. Bu, esasen, bizim, bizle-
ri yetiştiren nesillere, özellikle de şehitleri-
mize ödememiz gereken borcumuzdur. Bu 
işin ihmale gelmeyeceğini hepiniz biliyor-
sunuz. Geçmişte, nesiller yetiştirmek, ne-
silleri kendi öz değerleriyle buluşturmak 
için ne büyük mücadeleler verildiğini de 
hepiniz biliyorsunuz.

Aynı mücadeleyi, hatta daha fazlasını 
vermezsek, daha samimi, daha gayretkeş 
olamazsak, bu ülkenin gönül mimarlarına 
haksızlık etmiş oluruz. Birlik Vakfı başta 
olmak üzere, diğer tüm vakıf ve dernekle-
rimizden ben bu noktada daha fazla gay-
ret bekliyorum. Bugüne kadar yaptığınız 
çalışmalar kuşkusuz takdire şayandır. An-
cak, zor bir zamanda, zor bir çağda, zorlu 
bir coğrafyada, ihmalin, rehavetin, boş 
vermişliğin ağır yaralar açacağının idraki 
içinde olmak zorundayız.

Ben, bu düşüncelerle sözlerime son verir-
ken, samimi gayretlerinizden dolayı her 
birinize tek tek teşekkür ediyor, başarıları-
nızın artarak devamını temenni ediyorum. 
Ramazan-ı Şerif ’in tekrar hepiniz için, 
milletimiz ve insanlık için hayırlara vesile 
olmasını niyaz ediyorum.

Tekrar kavuşmak, tekrar buluşmak umu-
duyla, sizleri Rabbime emanet ediyor, 
hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum.
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Ensar Vakfı’nın değerli Başkanı, çok değerli 
Mütevelli Heyet Üyeleri, sevgili kardeşlerim, 
hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler...

Ensar Vakfı’nın bu güzel iftar buluşmasın-
da hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 

Ramazan’ı Şerif ’in, ülkemiz, milletimiz, 
tüm Müslüman kardeşlerimiz ve tüm in-
sanlık için hayırlar getirmesini, barışa, hu-
zura, refaha vesile olmasını temenni eder-
ken; tuttuğunuz oruçların, ibadetlerinizin 
kabulünü de Rabbimden niyaz ediyorum.

Ensar Vakfı’nın Düzenlediği 
Iftar Yemeği

İstanbul | 14 Temmuz 2013 
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30 yılı aşkın bir süredir faaliyet gösteren, 
son derece başarılı çalışmalara imza atan 
Ensar Vakfı’nı bugün bir kez daha tebrik 
ediyor; mevcut başkan ve yönetime şük-
ranlarımı ifade ediyorum. Vakfın kuru-
luşundan bugüne kadar emeği geçenlere 
minnettarlığımızı sunuyor; bugün aramız-
da bulunmayan ağabeylerimizi, kardeşleri-
mizi rahmetle yad ediyorum.

Değerli kardeşlerim…

Dün, Birlik Vakfı’nın iftarında çok sayı-
da kardeşimizle bir araya geldik, birlikte 
oruçlarımızı açtık. Hemen ardından 
bugün, Türkiye’nin başarılı bir vakfına, 
eğitimde, yayıncılıkta, toplumsal dayanış-
ma ve yardımlaşmada öne çıkmış Ensar 
Vakfı’na misafir oluyor, siz değerli kardeş-
lerimizle hasret gideriyoruz.

Bizim tarihimizde vakıf ların, bir alana 
yoğunlaşmanın, hususi bir işlevi yerine 
getirmenin ötesinde, toplumun çimento-
su, toplumu birleştirici, bir arada tutucu, 
kaynaştırıcı bir vazifesi olmuştur. Selçuklu 
Devleti de, Osmanlı Devleti de, vakıf lar 
üzerine inşa edilmiş, vakıflarla büyümüş, 
vakıflar aracılığıyla çok geniş coğrafyalar-
da dayanışma ve kaynaşmayı tesis etmiş-
lerdir.

Vakıf lar, devletin yapamadığını yapan, 
devletin ulaşamadığına ulaşan, devletin 
sosyal hizmetlerini, destekleyen, tamam-
layan kuruluşlardır. En ideal sosyal devlet 
bile, eğitim, sağlık, sosyal yardımlaşma ve 
dayanışma konusunda tek başına mükem-
meli yakalayamaz.

Sivil toplum örgütlerinin, yani vakıf ve 
derneklerin desteklemediği bir sosyal 
devlet tasavvuru kesinlikle eksik kalır. 
Vakıflar, devletten rol çalan değil; devleti, 
kendi vazife alanlarında tahkim eden, des-
tekleyen, o hizmetleri mükemmelleştiren 
kurumlardır. Eğitimi, eğitim alt yapısını, 
yurtları, bursları, sağlığı, yardımlaşmayı, 
yoksullara ulaşmayı sadece devlete, sadece 
hükümetlere bırakırsanız, beklenen neti-
ceyi alamazsınız.

Bakın dün, Birlik Vakfı iftarında da ifade 
ettim… Manevi değerlerine bağlı, ülkesini, 
milletini tanıyan, ecdadını, tarihini bilen 
nesiller yetiştirmek, tek başına ailenin, tek 
başına formel eğitim kurumlarının başa-
rabileceği bir iş değildir. Vakıflar, işte en 
çok da bu alanda, yani nesiller yetiştirmek, 
nesillere doğru istikametler çizebilmek 
noktasında hayati derece önemlidirler.

Biz, kendi neslimiz olarak, formel eğitim 
kurumlarından eğitimimizi aldığımız ka-
dar, vakıfların, derneklerin, o destekleyici, 
o tamamlayıcı, o istikamet gösterici tedri-
satından da geçtik. Üstelik, bizim gençli-
ğimizde, vakıf ve dernekler, gerçekten çok 
zor şartlar altında faaliyet gösteriyorlardı.

Vakıf ve derneklerin kurulması o kadar 
kolay değildi. Bazı vakıf ve derneklerin fa-
aliyetleri çok yakından izleniyor, önlerine 
sürekli engeller çıkarılıyordu. Toplumun 
yaşadığı genel yoksulluk nedeniyle, bizim 
gençliğimizde vakıflar yeterli desteği ala-
mıyor, yeterli mali imkanlara kavuşamı-
yorlardı.
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Ancak, tüm bu olumsuz şartlara rağmen, 
bir avuç gönül adamı, bir avuç hayırsever, 
yüreklerini bu yola koydular, gecelerini 
gündüzlerine kattılar, bir ömrü bu yola 
vakfettiler ve çok farklı bir neslin yetiş-
mesini sağladılar. Çok büyük fedakarlık 
hareketlerine şahit olduk. İşini, gücünü, 
makamını, ikbalini, hatta ailesini bir kena-
ra bırakıp, ömrünü nesiller yetiştirmeye 
adamış nice gönül insanıyla tanıştık, on-
larla yol yürüdük.

Anadolu’yu, Trakya’yı karış karış dolaşıp 
yardım toplayanlara, Türkiye’nin her kö-
şesinden yoksul çocukları bulup, onların 
elinden tutanlara, inşaatlarda taş taşıyan-
lara, tuğla örenlere, yurtlarda, adeta baba-
sı gibi hasta çocukların başında uykusuz 
geceler geçirenlere şahit olduk.

Bu uğurda hapis yatanlar oldu. Bu uğurda 
yıllarca mahkemelere gidip gelenler oldu. 
Her türlü baskıya maruz kalanlar, bunla-
ra göğüs gerenler oldu. Ama, bugünden 
geriye doğru baktığımızda, yapılanların 
hiçbirinin boşa gitmediğini gördük. Allah, 
hepsinden razı olsun… Hepsinin inşallah 
mekanları cennet olsun…

Sevgili kardeşlerim…

İnsan yetiştirmek öyle bir sanattır ki, ina-
nın, bir lahza olsun ihmale gelmez… Zira 
siz, değerlerine bağlı, manevi değerlerle 
donanmış, ecdadını ve tarihini bilen, ay-
dınlık bir istikamete doğru yürüyecek ne-
siller yetiştirmek için mücadele verirken, 
inanın, tam tersi istikamette mücadele 
verenler de boş durmuyorlar.

Gençliği değerlerinden koparmak, gençlik 
ile ecdadı arasındaki irtibatı yok etmek, 
gençliği, maddeci, çıkarcı, boş, tabuların 
ve ideolojilerin esiri yapmak için gerçek-
ten büyük gayretler gösteriliyor. Ulaşama-
dığınız her insan, sizin için bir kayıptır. 
Elinden tutamadığınız her insan, sizin için 
büyük bir kayıptır.

Okulla, eğitim imkanlarıyla, yurtla, bursa 
buluşturamadığınız her genç, ahlak ve 
edeple donatamadığınız her genç, Türkiye 
için, gelecek için gerçek anlamda büyük 
bir zayiattır. İşiniz, bir kuyumcu titizliği-
nin gerektirdiğinden çok daha hassastır. 
İşiniz, asla ihmale gelmeyecek, rehaveti 
asla kabul etmeyecek kadar ciddidir.

Bakın, biz hükümet olarak, bir hakkı 
teslim ettik, İmam Hatip okullarını yeni-
den açtık, Kur’an-ı Kerim ve Siyer-i Nebi 
derslerini seçmeli ders haline getirdik. An-
cak, açık söylüyorum, bunlar çok önemli 
olmakla birlikte, yeterli değildir. Bunlar, 
olması gerekendir, normalleşmedir. Ancak 
bu adımların, vakıflarımız, derneklerimiz 
tarafından desteklenmesi kaçınılmazdır.

Bakın son bir buçuk aydır, başta İstanbul 
olmak üzere, Türkiye’nin bazı şehirlerin-
de, gençlerin bazı gösteriler yaptığına şa-
hit oluyorsunuz. Üzülerek ifade etmeliyim 
ki bu gösterilerde en fazla öne çıkan, edep 
yoksunluğu, ahlak yoksunluğu, değer yok-
sunluğu olmuştur.

Bazı gençler, ne istediklerini bilmeden, 
neye muhalefet ettiklerini dahi bilmeden, 
hangi oyunun içinde kullanıldıklarının 
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farkına dahi varmadan, bir vandallığın 
içinde figüran olarak kullanılmışlardır. 
Allah’a hamdolsun, bu ülkenin gençliği, bu 
ülkenin çoğunluğu, bu hareketlere prim 
vermediği gibi, bunların seviyesine de asla 
düşmemiştir.

Bizim gençliğimiz, bu aziz milletin genç-
leri, bütün tahriklere rağmen asla o sevi-
yeye düşmeyecektir. Ancak, ortaya çıkan 
manzara, mesuliyetimizin ne kadar büyük 
olduğunu da göstermiştir. İşte bunun için, 
sizlerden, her zamankinden çok daha fazla 
çalışmanızı, her zamankinden çok daha 
fazla gayret göstermenizi özellikle rica edi-
yorum. Sizin ağabeylerinizin işi gerçekten 
zordu… Ama, sizin işiniz inanın onlardan 
daha zor.

Onların imkanları çok kıttı, ala sizin bugün 
çok daha fazla imkanlarınız var. Omuzları-
nızdaki mesuliyetin bilinciyle, Türkiye’nin 
büyümesine, kalkınmasına, nesillerin 
doğru ve güzel istikametlere yönlendiril-
mesine daha fazla katkı vermenizi sizler-
den bekliyoruz. Vizyon ve misyonunuzun, 
her şeyin üzerinde olduğunu görüp, dava 
şuuruyla, adeta sancı çeker gibi, ülkeniz ve 
milletiniz için terlemenizi ve dava taşını 
gediğine koymanızı sizlerden umuyoruz.

Eğer niyet hayırlıysa, eğer o niyet için 
gayret varsa, emin olun, akıbet de hayır 
olacaktır. Sizin niyetiniz halis olsun, gayre-
tiniz bol olsun, göreceksiniz, hayırlı akıbet 
arkasından gelecektir. Başarılı faaliyetle-
rinizden dolayı sizleri bir kez daha tebrik 
ediyor, başarılarınızın artarak devamını 
diliyorum.

Zor bir Ramazan ayı idrak ediyoruz… Özel-
likle coğrafyamızda, kardeşlerimizin ağır 
sıkıntılar yaşadığı bir Ramazan ayı geçi-
riyoruz. Bu mübarek ayda, kardeşlerinizi, 
arkadaşlarınızı, komşularınızı daha bir 
gözetmenizi, uzak ya da yakın coğrafyalar-
daki kardeşleriniz için yüreğinizi ortaya 
koymanızı diliyorum. Tekrar, Ramazan-ı 
Şerif hayırlı olsun diyorum. Oruçlarınız, 
ibadetleriniz makbul olsun diyorum.

Yeniden kavuşmak, yeniden buluşmak, 
yeniden hasret gidermek umuduyla, her 
birinizi Allah’a emanet ediyor, sevgi ve say-
gılarımı sunuyorum.
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ÖNDER İmam Hatip Liseleri Mezunları ve 
Mensupları Derneği’nin değerli Başkanı, 
çok değerli yönetim kurulu üyeleri, sevgili 
İmam Hatipliler, değerli kardeşlerim...

Bu güzel iftar buluşması vesilesiyle sizleri 
hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Mü-

barek Ramazan-ı Şerif ’in, sizler için, ailele-
riniz için, milletimiz ve tüm İslam dünyası 
için hayırlı olmasını Rabbim’den niyaz 
ediyorum. Başı rahmet, ortası mağfiret, 
sonu da Cehennem azabından kurtuluş 
olan Ramazan’da tuttuğunuz oruçların, 

ÖNDER Vakfı’nın Düzenlediği 
Iftar Yemeği

İstanbul | 20 Temmuz 2013 
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yaptığınız ibadetlerin kabulünü; duaları-
nızın karşılık bulmasını Allah’tan temenni 
ediyorum.

Bu yıl Ramazan ayını, bir kez daha buruk, 
bir kez daha hüzünlü bir iklimde idrak 
ediyoruz. Başta Somali ve Myanmar’da 
olmak üzere, Müslüman kardeşlerimiz 
yokluğun, yoksulluğun ve zulmün pençe-
sinde ağır bir Ramazan yaşarken, Irak’ta, 
Afganistan’da, Filistin’de aynı şekilde 
kardeşlerimiz ağır sorunların altında acı 
çekmeye devam ediyorlar.

On yıllardır devam eden bu sorunlara ek 
olarak, maalesef bu Ramazan’da, Suri-
ye’deki kardeşlerimiz acımasız bir katlia-
ma maruz kalıyor, Mısır’daki kardeşleri-
miz de kendilerine yapılan ağır haksızlığa 
karşı mücadele veriyorlar.

Değerli kardeşlerim…

Sizlere, burada, umutsuz bir tablo çizecek, 
kanla, gözyaşıyla, acı ve hüzünle şekillen-
miş karamsar bir manzara anlatacak deği-
lim. Allah’a inanan bir insan için, gerçek 
bir Müslüman için, hiçbir zor mesele karşı-
sında umutsuzluk yoktur, çözülme yoktur, 
çaresizlik yoktur. En zor zamanlarda, en 
ağır şartlarda, Allah kulunun yardımına 
icabet eder, ona kurtuluş yolunu, kurtuluş 
kapısını mutlaka açar.

Yaşadıklarının bir imtihan olduğunun şu-
urunda olan, sabır ve iman ile bu imtihana 
göğüs geren herkes için mutlaka, er ya da 
geç, bunun mükafatı da vardır. Bizim bu-
gün İslam coğrafyasının tamamında şahit 

olduğumuz acı ve hüzün, emin olun, gelip 
geçicidir ve inşallah, eğer bu imtihanı ve-
rebilirsek, mutlaka bir rahatlama ile, bir 
gönül ferahlığıyla neticelenecektir.

Zulüm payidar olmaz… Zulüm, ilelebet de-
vam etmez. Sabreden, imanını ve umudu-
nu muhafaza eden, Allah’ın her an yanında 
olduğuna inanarak hüzünden kaçınan biri 
için, zafer mukadderdir. İşte bunun için, 
ne İslam coğrafyasındaki hadiseler, ne de 
kendi ülkemizdeki hadiseler karşısında 
asla umutsuz olmayacak, asla çözülmeye-
cek, asla sabırdan, itidalden, tahammül-
den taviz vermeyeceğiz.

Bakınız Türkiye’deki İmam Hatip Lise-
leri mücadelesi, bir Müslümanın, bir 
Mü’minin, hadiseler karşısında nasıl tavır 
takınması gerektiğine çok güzel bir em-
saldir, çok anlamlı, ibretlik bir hikayedir… 
Milletin değerlerinin yok sayıldığı, çiğnen-
diği, ayaklar altına alındığı süreçlerden 
geçtik.

İbadethanelerimizin ahırlara, depolara, 
müzelere çevrildiği, kapılarına kilit vurul-
duğu, yüzyıllardır yurdumuzun üzerinde 
inleyen ezanın susturulduğu, yerine çirkin 
bir şarkının minarelerden söylendiği gün-
lerden geçtik. Kur’an’ı, öğrenmek de, öğ-
retmek de yasaktı. Çocukların, kendi din-
lerini, kendi kültür ve geleneklerini, hatta 
tarihlerini, ecdadını öğrenmeleri suçtu.

Bırakın öğrenmeyi ve öğretmeyi, evinde 
belli kitapları bulundurmak dahi suçtu. 
Bir toplum, kendi köklerinden, kendi de-
ğerlerinden, kendi özünden koparılmak, 
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kendi kendisine yabancılaştırılmak isten-
di. Çok ağır baskılar, çok ağır zulümler 
yaşandı. Işığın zerresinin dahi olmadığı o 
zifiri karanlık günlerden geçildi.

Ama işte öyle bir atmosferde, öyle bir iklim-
de, umudunu kaybetmeyen, çözülmeyen, 
imanını yitirmeyen, ağır imtihana göğüs ge-
ren gönül erleri, gönül insanları ortaya çıktı. 
İmam Hatip Okulları, gerçekten çok fedakar, 
ama aynı zamanda çok sabırlı ağabeyleri-
mizin mücadelesi sonucunda Türkiye’nin 
parlak okulları konumuna ulaştı.

Bakın, bu insanlar isyan edip sokaklara 
çıkmadılar. Bu insanlar, ellerine silah alıp 
dağa çıkmadılar. Gayri meşruluğu akıl-
larının ucundan dahi geçirmediler. Her 
tehdide, her hakarete, her baskı ve zulme, 
sabırla, tahammülle dayandılar ve ortaya 
işte bu eserleri çıkardılar.

İmam Hatipler, sadece birer okul değildir… 
İmam Hatipler, bu ülkeye istikamet çizen, 
bu ülkenin ufkunu aydınlatan, en önemlisi 
de bu ülkenin öz değerlerine sahip çıkıp, 
onları muhafaza eden nesillerin yetiştiği 
eğitim kurumlarıdır.

Eğer, zulmün ve baskının en ağır olduğu 
günlerde, ağabeylerimiz, o gönül erleri, 
umutsuzluğa, hüzne kapılsalardı, belki 
biz bugün burada olmayacak, belki bugün 
bu iftar sofrasının etrafında muhabbet 
edemeyecektik. Biz onlara çok şey borçlu-
yuz… Bu borcu ödemekle de mükellefiz. 
Bu borcu ödemenin yolu, tıpkı onlar gibi, 
her türlü meşakkat karşısında sabredip, 
nesiller yetiştirme mücadelesi vermektir.

Biz şikayet edenlerden olmayacağız. Biz, 
İslam coğrafyasının haline bakıp, umutsuz-
luk içinde kıvrananlardan olmayacağız. Biz, 
tam tersine, karanlığa bir mum yakmanın; 
o karanlığın en azından bir köşesini olsun 
aydınlatmanın gayreti içinde olacağız. Sa-
bır, tahammül ve iman; onlara ek olarak ne-
sil yetiştirme mücadelesi, yani cehdi, emin 
olun, içinde bulunduğumuz şu manzarayı 
değiştirmeye ziyadesiyle yetecektir. Çok 
büyük hedeflerimiz olacak… Ama, küçücük 
meseleleri asla ıskalamayacağız.

Sevgili kardeşlerim…

Somali’yi, Myanmar’ı, Irak, Afganistan, 
Filistin, Suriye, Mısır’ı kendimize elbette 
dert edecek, ama komşumuzu, yanı başı-
mızdaki kardeşimizi ihmal etmeyeceğiz.
Her saldırıya, her kirli girişime, her ah-
laksız taarruza meşruiyet dairesi içinde 
karşılık verecek, ama edebimizden, ağır-
başlılığımızdan, aklı selimden asla taviz 
vermeyeceğiz.

Şu yakın tarih içinde, öyle insanlar, öyle 
isimler, öyle gönül erbabı vardı ki, bugün 
isimlerini çok az kişi hatırlar. Belki çok kü-
çük işler yapmışlardır, belki bir İmam Ha-
tip okulunun inşaatına tuğla taşımış, belki 
bir İmam Hatip Okulu’nun yatılı kısmına 
evindeki ekmeği göndermişlerdir.

Yaptıkları işler çok küçük gibi görünebilir. 
İsimleri çok silik gibi görünebilir. Ancak, 
onlar büyük düşündükleri için, sabırla, 
tahammülle, en önemlisi de edeple ha-
reket ettikleri için, işte bugünün parlak 
nesillerini yetiştirebilmişlerdir. Onların 
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eserlerine, onların mücadelesine biz biga-
ne kalamayız. Onların hatırasına halel ge-
tiremeyiz. Bize düşen, bizim üzerimizdeki 
mesuliyet, bu bayrağı onlardan devralmış 
nesiller olarak, onu daha yüksek burçlara 
dikebilmektir.

Bakın biz, Hükümet olarak, İmam Hatip 
okullarının kapısına vurulan kilitleri kır-
dık. Normal okullarımızda da, Kur’an-ı 
Kerim ve Siyer-i Nebi öğrenilmesinin önü-
nü açtık. Ama bunlar yeterli değil. Bunlar, 
hiçbirinizi rehavete sevketmesin. İnsan 
yetiştirmek, sadece bina inşa etmekle, o 
binanın içini donatmakla olmaz. İnsan, 
her saniyesine emek harcanması gereken, 
ruhunun ihtiyaçları karşılanması gereken 
bir varlıktır.

Burada şunu özellikle hatırlatmak isterim 
sevgili kardeşlerim… Yaklaşık 100 yıl önce, 
Osmanlı Cihan Devleti’nin çöküşü, İslam 
Coğrafyasını ne yazık ki işte bugün şahit 
olduğumuz manzaraya taşımıştır. Bugün, 
İslam coğrafyasında karşı karşıya kaldı-
ğımız ne kadar sorun varsa, kökeninde 
Osmanlı’nın yıkılışını görürsünüz. Yani, 
Türkiye ne kadar iyi olursa, ne kadar güçlü 
olursa, emin olun bu coğrafya da o kadar 
iyi, o kadar huzurlu, o kadar güçlü olur.

Sizler, bu coğrafyanın umudu bir nesilsi-
niz. Şuna önce kendiniz inanmak zorun-
dasınız: Bu coğrafyada barışın, huzurun, 
refahın, kardeşliğin sancağını sizler taşı-
yorsunuz. Siz, kendiniz ne kadar iyi olur-
sanız, ülkeniz o kadar iyi olur. Ülkeniz ne 
kadar iyi olursa, bölgeniz, hatta dünya o 
kadar iyi olur.

Eğer buna inanmayan varsa, eğer bu söy-
lediklerimle ilgili kalbinde zerre şüphe 
olan varsa, lütfen gitsin, Selçuklu tarihini 
okusun, Osmanlı tarihini okusun ve bu 
milletin, dünya için nasıl bir birleştirici, 
bütünleştirici, yüceltici vazife yüklendiği-
ni oralarda görsün.

Bize de, size de eğer her fırsatta saldırıyor-
larsa, eğer her fırsatta bizi yavaşlatmaya, 
durdurmaya, etkisiz hale getirmeye çalışı-
yorlarsa, işte o çevreler bunu bildikleri için 
yapıyorlar. Güçlü bir Türkiye’nin, güçlü 
bir Ortadoğu, güçlü bir Balkan coğrafyası, 
güçlü bir Afrika olduğunu bilenler, gören-
ler; Türkiye’nin gücünü kırmak için her 
yola başvuruyorlar.

Bunu görmezsek, bu tuzağa düşeriz. Bunu 
görürsek, inanın bu tuzağı bozarız. Biz 
başımızı öne eğmeyeceğiz. Biz, hiçbir şart 
karşısında umutsuz olmayacak, sabırsız 
ve tahammülsüz olmayacağız. Kendimi-
ze hep şunu söyleyeceğiz: İnanıyorsanız, 
üstünsünüz… Kendimize hep şunu telkin 
edeceğiz: Hüzünlenmeyin, muhakkak ki 
allah bizimle beraberdir.

Bu hissiyatla, bu şuurla devam ettiğimiz 
sürece, Allah’ın izniyle her oyunu bozar, 
barış ve kardeşlik dilini, dayanışma ikli-
mini bu coğrafyaya hakim kılarız. Böyle 
sıkıntılı süreçlerde, dua en büyük sığına-
ğımız olacak. Coğrafyamızın kan ağladığı 
böyle süreçlerde, kardeşlik hukuku bizim 
yol azığımız olacak. Birbirimize inanacak, 
güvenecek, omuz omuza verecek, gönül 
gönüle verecek ve Allah’ın izniyle her badi-
reyi, her tuzağı aşacağız.
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Edebin, edepsizlik içinde boğulmasına 
müsaade etmeyeceğiz. Ahlakın, ahlaksızlık 
içinde yok olmasına müsaade etmeyeceğiz. 
Hakk’ın, haksızlık içinde, adaletin zulüm 
içinde kaybolmasına göz yummayacağız. 
Tarih, nice Firavunlara, nice Nemrut’lara, 
Haman’lara şahit oldu… Bir toz tanesi, bir 
tek sinek, kudretlerini paramparça etti.

Onların elindeki güçlere sakın aldanma-
yın. Sizin, Akif ’in deyimiyle, iman dolu 
göğsünüz gibi serhaddiniz olduğu müd-
detçe, hiçbir gülle, hiçbir top, sizi yıkama-
yacaktır. Bu şuurla, bu sabır ve metanetle, 
bu tahammülle, özellikle de iman ve kar-
deşlik ile yolumuzda yürüyecek, insana, 
insan olmaktan kaynaklanan değer ve 
haklarını teslim etmenin mücadelesini yıl-
madan sürdüreceğiz.

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, 
bir kez daha Ramazan’ın sizler için, mil-
letimiz ve İslam coğrafyası için hayırlara 
vesile olmasını diliyorum. Bu mübarek 
günlerde, ibadet ve dualarınızın kabulünü 
niyaz ediyorum.

Güzel çalışmalarınızdan dolayı her birinizi 
tebrik ediyor, teşekkür ediyor, sizlerden 
nice güzel başarılar, nice güzel haberler 
bekliyorum.

Hepinizi sevgiyle selamlıyor, sağ olun, var 
olun, Allah’a emanet olun diyorum.
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T ü r k i y e  E s n a f  v e  S a n a t k a r l a r 
Konfederasyonu’nun çok değerli Başkanı, 
değerli Yönetim Kurulu Üyeleri, birlik ve 
federasyonlarımızın değerli başkan ve 
yöneticileri, sevgili esnaf kardeşlerim, ha-
nımefendiler, beyefendiler…

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor; 
bu güzel iftar buluşmasını tertip eden 
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfede-
rasyonumuza, Sayın Başkan ve Yönetim 
Kurulu üyelerine huzurlarınızda teşekkür 
ediyorum. Bugün artık yarısını geride 
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bıraktığımız Ramazan-ı Şerif ’in, ülkemiz, 
milletimiz, tüm insanlık için hayırlara ve-
sile olmasını niyaz ediyorum.

Ramazan-ı Şerif ’in bereketinin, evlerimizi, 
sofralarımızı olduğu kadar, dükkanlarını-
zı, tezgahlarınızı, atölyelerinizi de bereket-
lendirmesini diliyor; tuttuğunuz oruçla-
rın, yaptığınız ibadetlerin Allah’ın katında 
kabulünü temenni ediyorum.

Değerli kardeşlerim,

En son, bundan yaklaşık 3 ay önce, 30 
Nisan tarihinde, esnaf kredilerindeki yeni 
indirimi açıklamak maksadıyla, esnaf kar-
deşlerimizle bir araya gelmiş, hem hasret 
gidermiş, hem de oradaki heyecanı birlikte 
paylaşmıştık. Ben o gün, esnafımızın, ülke-
miz için, milletimiz için, toplumsal yapı-
mız ve kardeşliğimiz için ne kadar hayati 
bir vazife üstlendiğini ifade etmiştim.

Bizim kültürümüzde, bizim kadim mede-
niyetimizde esnaf, ekonomik boyutunun 
ötesinde, bir medeniyet inşa eden, bir me-
deniyet tasavvuru olan kesimdir. Esnaf, bi-
zim tarihimizde, 12’nci Yüzyıl’dan bugüne 
kadar, ahlakın, disiplinin, dayanışmanın 
adeta yapı taşıdır.

Bizde esnaf öyle bir kesimdir ki; gönül 
yapmayı, kar etmeye tercih eder. Bizde 
esnaf, insanların kalbinde edindiği merte-
beyi, kasa defterindeki rakamların önünde 
tutar. Bizim esnafımız, akşam ne kadar 
para kazandığından çok, ne kadar gönül 
kazandığının muhasebesini yapan kişidir. 
Bizim esnafımız, sadece kendisinin kar ve 

zararına değil, sokağının, mahallesinin, 
şehrinin, ülkesinin ve milletinin de kar ve 
zararına hassasiyetle dikkat eden; ülkesi-
nin ve milletinin karını, kendi kazandığı-
nın çok çok üzerinde gören bir insandır.

Bakınız… Rivayet odur ki Sultan İkinci 
Mehmet, yani sonradan İstanbul’u fethe-
derek “Fatih” ünvanını alacak olan Sul-
tan İkinci Mehmet, o zamanki Osmanlı 
Devleti’nin Başkenti Edirne’de tebdili 
kıyafet yapıyor ve sokağa çıkıyor. Sabahın 
erken saatlerinde bir arastaya geliyor, bir 
dükkana giriyor, selam veriyor, dükkan 
sahibinden yağ, bal ve peynir tartmasını 
istiyor.

Dükkan sahibi yağı tartıyor ve şunu söy-
lüyor: “İsterseniz bal ve peynir de vere-
bilirim. Ama karşı komşum daha siftah 
etmedi. Bal ve peyniri ondan alırsanız 
sevinirim” diyor. Padişah gidiyor, karşı 
dükkandan bal ve peynir istiyor. O da balı 
verdikten sonra, “Yan komşum daha siftah 
etmedi, peyniri de ondan alırsanız sevini-
rim” diyor…

Sultan Mehmet, esnafının bu ahlakını gö-
rünce Allah’a hamd ediyor ve “Bu millette 
bu yüksek ahlak varken, değil İstanbul, 
dünya bile fethedilir” diyor… Evet… Bu ül-
kenin esnafı, işte böyle yüksek bir ahlakın, 
böyle derin bir medeniyetin taşıyıcısıdır.

Yabancı bir esnaf geliyor, Osmanlı esnafın-
dan bir top kumaş almak istiyor… Osmanlı 
esnafı, tüccara, seçtiği kumaşın hatalı 
olduğunu, onu satamayacağını söylüyor. 
Yabancı tüccar ne kadar ısrar etse de ayıp-
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lı malı satmıyor. Diyor ki: “Siz, bu ayıplı 
malı kendi ülkenizde satarken, belki ayıplı 
olduğunu söylemeyi unutursunuz. böy-
lece sizin müşterilerinize ayıplı malı ben 
satmış olacağım. Neticede Osmanlı’nın 
gururu, şeref ve haysiyeti rencide olacak. 
ben buna izin veremem”…

Bizi, millet olarak bugünlere ulaştıran, 
emin olunuz, işte bu yüksek ahlaktır, işte 
bu dürüstlük anlayışıdır, bu yüksek seci-
yedir. Esnaf, sosyal dayanışmanın öncüsü-
dür. Esnaf, toplum içinde, edebin, adabın, 
terbiyenin koruyucusu, yaşatıcısıdır. 
Esnaf, Ahi’dir… Yani kardeştir… Yani eli 
açıktır, yani cömerttir…

Bizim kültürümüzde, bizim kadim mede-
niyetimizde, Ahilik Teşkilatımızda, esnaf 
olmak öyle kolay değildir. Dükkan açan, 
alım satım yapan, öyle kolay kolay esnaf 
sayılmaz. Esnaflığın, yani ahiliğin, uzun 
bir temel ilkeler listesi vardır… İyi huy-
lu olacak; güzel ahlaklı olacak; ahdinde, 
sözünde, sevgisinde vefalı olacak; gözü, 
gönlü, kalbi tok olacak; içi, dışı, özü, sözü 
bir olacak; her zaman, her yerde Allah’a 
güvenecek; alimlere dost olacak, dostlara 
danışacak... Söz söylerken, elbise giyerken, 
evden çıkarken, yürürken, mahallede, 
pazarda, alış verişte, ahiliğin, yani esnaf ol-
manın temel ilkelerine harfiyyen uyacak...

Esnaf olmanın, Ahi olmanın afetleri de var. 
Gammazlık, kibir, haset, ahinin felaketidir. 
Yalancılık, hırsızlık, haram yemek, Ahi’nin 
aynı şekilde afetidir, felaketidir. Esnaf, 
yani Ahi, Ahiliğin 3 açık şartını yerine geti-
recek: Elini açık tut, kapını açık tut, sofranı 

açık tut… Yine esnaf, yani Ahi, Ahiliğin 3 
kapalı şartını da yerine getirecek: dilini 
bağlı tut, gözünü bağlı tut, belini bağlı tut…

İşte biz, böyle bir teşkilata sahip bir mille-
tiz. Biz, köklerinde, medeniyetinin kayna-
ğında, bütün nesillerinin damarlarında, 
böyle bir kültürü, böyle bir ahlakı, böyle 
bir edep ve hayayı taşımak sorumluluğun-
da olan bir milletin mensuplarıyız.

Bakın, son günlerde başta İstanbul ve 
Ankara olmak üzere bazı şehirlerimizde 
yapılan hukuksuz eylemlerde, esnafımıza 
çok ciddi zararlar verildi, esnafımız mağ-
dur edildi, hatta maalesef esnafımız hedef 
alındı. Sokakların terörize edilmesi neti-
cesinde, çok sayıda esnafımızın işleri bo-
zulurken, bazı sokaklarda, dükkanlara sal-
dırıldı, masa sandalyeler parçalandı, cam 
çerçeve kırıldı, dükkanlar yağmalandı.

Bazı dükkanlar, bazı dükkan sahipleri biz-
zat hedef alınmak suretiyle tehdit edildiler. 
Esnafın, son derece duyarlı, aklıselime da-
vet eden uyarıları, ne yazık ki dinlenmedi, 
hatta hakaretlerle, şiddetle karşılık buldu. 
Oysa Türkiye’de esnaf, Ahilik geleneğinin 
bir tezahürü olarak, gündelik siyasetin 
üzerinde duran, sadece ülkesinin, sadece 
milletinin iyiliğini düşünen, her zaman 
istikrardan, güvenden, kardeşlik ve daya-
nışmadan yana olan bir kesimdir.

12. yüzyıldan bugüne kadar, Türkiye’nin 
esnafı, her zaman Hakk’ın yanında, haklı-
nın yanında, hukukun yanında, adaletin 
yanında yerini almıştır. Türkiye’nin esnafı, 
tarihi boyunca, vandallığın, barbarlığın, 
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yağmacılığın, şiddetin karşısında durmuş-
tur. Çünkü esnaf, öngörü sahibidir. Esnaf, 
hadiselerin iç yüzünü çok çabuk kavrayan, 
hadiselerin nereden kaynaklandığını ve 
nereye varmak istediğini çok çabuk anla-
yan, buna göre tavrını net olarak koyan bir 
kesimdir.

Bu son olaylarda  da ,  esnaf ,  büyük 
Türkiye’nin hedef alındığını, Türkiye’nin 
güçlenen ekonomisinin hedef alındığını, 
Türkiye’deki istikrar ve güven ortamının 
hedef alındığını görmüş, bu eylemlere kar-
şı net şekilde tavrını belirlemiştir.

Bu ülkenin yapı taşı olan, Selçuklu’nun, 
Osmanlı Cihan Devleti’nin olduğu gibi, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin de adeta çi-
mentosu olan esnafın, yıkanların değil, 
yapanların, gönül kıranların değil, gönül 
kazananların yanında duracağına zaten 
şüphe yoktur.

Değerli kardeşlerim…

Bizim vazifemiz, güvenliği tesis etmektir, 
asayişi tesis etmektir, istikrarı tesis etmek, 
engelleri kaldırmak, yollar açmaktır. Es-
naf, tüccar, zanaatkar, sanayici, girişimci, 
ihracatçı; Hükümetten, güvenli ve istikrar-
lı bir ülke inşa etmesini bekler. Biz, 10.5 yıl 
boyunca, inanın, sadece böyle bir ülke inşa 
etmenin mücadelesi içinde olduk.

İstikrar ve güveni tesis ederek, ekonomi-
nin, tabii seyrinde, özgür bir ortamda, 
engellere takılmadan ilerlemesinin gayreti 
içinde olduk. Bunun bozulmasına biz asla 
müsaade etmeyiz. Sokakların, sistemli 

şekilde terörize edilerek, esnafa, zanaatka-
ra, tüccara zarar verilmesine biz asla göz 
yummayız.

Bakın, İstanbul’da olaylar başladığında bi-
rileri çıktı, “6 ay tüketmeyelim, ekonomiyi 
durduralım” çağrısı yaptı. Nasıl gözleri-
nin döndüğünü görüyorsunuz… “Esnafı 
çökertirsek, hükümeti deviririz” anlayışı, 
tek kelimeyle barbarcadır. Bu ülkenin ka-
zanımlarına, bu ülkenin değerlerine, bu 
ülkenin her bir ferdine nasıl bir düşman-
lık, nasıl bir kin ve garez içinde olduklarını 
görüyorsunuz.

Hükümetle olan meselesini, Türkiye eko-
nomisini çökertmek suretiyle halletmek 
isteyenlerin, 76 milyonun içinde bulundu-
ğu geminin tabanına delik açmaya çalışan 
zavallı kemirgenlerden hiçbir farkı yoktur. 
Halkla hiçbir irtibatı bulunmayan, halkla 
hiçbir gönül bağı bulunmayan, sandık so-
nuçlarına saygısı olmayan, sandıktan umu-
du olmayan insan, işte bu şekilde, kendi 
ülkesini çökertmek için çağrılar yapar.

Türkiye, bunların kirli girişimlerine bo-
yun eğmeyecek kadar büyük bir ülkedir. 
Türkiye, başta ekonomisiyle, bu tür sal-
dırılardan etkilenmeyecek kadar güçlü 
bir ülkedir. Başta esnafımız olmak üzere, 
inşallah, milletimizin sağduyusu, feraseti 
ve basireti, bu tür saldırıları etkisiz hale 
getirecek, bu tür istikrarsızlaştırma giri-
şimlerini boşa çıkaracak güce ziyadesiyle 
sahiptir.

Milletimiz de, esnafımız da kimin nerede 
durduğunu, kimin neyin peşinde olduğu-
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nu çok net biçimde görmüştür. Allah’ın 
izniyle, sizlerin ve milletimizin desteğiyle, 
hem bunların, hem de bunların arkasında-
ki çetelerin oyunlarını bozacak, Türkiye’yi 
her alanda, özellikle de ekonomide istik-
rarlı şekilde büyütmeye devam edeceğiz.

Çok değerli kardeşlerim…

Burada, esnafımıza, Türkiye’nin son de-
rece güncel bir meselesi hakkında da bir 
çağrımı yinelemek istiyorum… Bu toprak-
larda kardeşlik, yüzyıllar boyunca, en çok 
da Ahiler eliyle, Esnaf eliyle güçlendiril-
miş, pekiştirilmiştir. Bu toprakların hamu-
runda, Ahilik vardır, yani kardeşlik vardır. 
Yüzyıllar boyunca, esnaf bu kardeşliği na-
sıl muhafaza ettiyse, nasıl korudu, kolladı 
ve yücelttiyse, bugün de esnaftan, bugün 
de Ahiler’den, bu kardeşliği korumalarını 
özellikle rica ediyorum.

Ahiler, yani Esnaf, bin yıllık kardeşliğimizi 
ne kadar yüceltir, ne kadar pekiştirirse, 
inanın millet de o kadar bir olur, o kadar 
beraber olur, o kadar kardeş olur. Bakın, 
ben esnafımızdan çok samimi bir ricada 
bulunmak istiyorum…

Hangi partiye oy verirse versin, hangi 
partiye gönül vermiş olursa olsun, hangi 
inançtan, hangi mezhepten, hangi etnik 
kökenden olursa olsun... Ama her bir esna-
fımız, lütfen Ahilik kültürüne, Ahilik gele-
neğine sahip çıksın ve bunu yaymak, bunu 
yaşatmak için gayret sarf etsin. Biz eğer 
Ahilik geleneğini bu topraklarda yeniden 
hakim kılarsak, emin olun hiçbir mesele-
miz kalmaz.

Ekonomiden iç politikaya, demokratikleş-
meden dış politikaya, kültürden demok-
rasiye kadar her meselemizi, o kültürün, 
o geleneğin aydınlığında biz rahatça çö-
zeriz. Çözüm sürecinde de, esnafımızın, 
yani Ahilerin en önde olmalarını bekliyor, 
bunu umuyor ve umut ediyoruz. Bakın, 
aylardır, Allah’a hamdolsun, Doğu ve 
Güneydoğu’dan terör nedeniyle acı haber-
ler almıyoruz.

Aylardır terör nedeniyle ocaklara ateş düş-
müyor, anneler ağlamıyor, babalar ağlamı-
yor, kadınlar dul, çocuklar yetim kalmıyor. 
Aylardır dikkatinizi çekiyorum, Doğu ve 
Güneydoğu illerinde kepenkler kapan-
mıyor, kapatılmıyor, esnaf nihayet güven 
içinde, huzur içinde dükkanını açıyor ve 
kapatıyor.

Bu süreci, işte bu şekilde muhafaza etmek, 
çok daha ileri seviyelere taşımak, kalıcı 
hale getirmek, bizim, hepimizin boyunun 
borcudur. Bu noktada, hepimiz sorum-
luluk sahibiyiz. Sadece Hükümet değil, 
sadece güvenlik güçleri değil, milletin her 
bir ferdi, özellikle de esnafımız, yani Ahi-
lerimiz, bu süreçte daha fazla sorumluluk 
yüklenmeli, bu güzel atmosferin muhafaza 
edilmesi için yüreklerini ortaya koymalı-
dırlar.

Van’daki bir bakkalın dükkanında ne 
kadar bereket olursa, emin olun, Edir-
ne’deki dükkanda da o kadar bereket olur. 
Ağrı’daki esnaf ne kadar çok kazanırsa, 
Ankara’daki, İstanbul’daki esnaf da bun-
dan etkilenir, o da o kadar çok kazanır. 
Nasıl ki tarihimizde esnaf, komşusunun 
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siftah etmesini önemsiyorsa, bugün de 
esnaf, komşusunun derdini dert edinmeli, 
komşusunun, kardeşinin huzur ve güvene 
ulaşması için mutlaka inisiyatif almalıdır.

Çözüm sürecinde, Millî Birlik ve Kardeş-
lik Sürecinde, esnafımızdan, başta TESK 
olmak üzere esnafımızın örgütlerinden 
daha fazla çaba, daha fazla duyarlılık bek-
lediğimizi burada özellikle ifade etmek 
istiyorum.

Çok değerli kardeşlerim...

Esnafımızın her alanda sorunlarını çöz-
mek için samimi bir gayret içindeyiz. 10.5 
yılda, esnafımız için yaptığımız düzenle-
meleri burada bir çırpıda sıralamak bile 
artık mümkün değil. Burada, esnafımızın 
kullandığı kredilerde yaptığımız indirim-
leri özellikle hatırlatmak arzusundayım.

Biliyorsunuz, esnafımız 2002 yılında yüz-
de 47 faizle kredi kullanıyordu. Bu oranla-
rı, en son 30 Nisan’da yaptığımız toplantı-
da açıklayarak, bir yıldan kısa kredilerde 
yüzde 4’e, bir yıldan uzun kredilerde de 
yüzde 5’e kadar indirdik. Kooperatiflerin 
aldığı masraf karşılıklarını yüzde 1.5, 
banka komisyonunu da yüzde 0.5’e kadar 
düşürdük.

Kredi limiti 2002 yılında 5 bin liraydı, 
bunu da bugün 125 bin liraya kadar çı-
kardık. Vergiler ve destekler konusunda 
önemli ilerlemeler kaydettik, bu süreç 
de aynı şekilde devam ediyor. Esnaf ve 
sanatkarımızın tüm sorunlarını çok kap-
samlı şekilde ele alacak olan Şura’yı, 15 yıl 

aradan sonra yeniden toplamak için çalış-
malara başladık; inşallah bunu da Kasım 
ayında toplamayı planlıyoruz.

Bugüne kadar birlikte çok sorunu çözdük. 
Hem esnaf ve sanatkarımızın sorunlarını, 
hem Türkiye’nin sorunlarını birlikte, diya-
logla, istişareyle çözdük ve çözüm yoluna 
koyduk. İnşallah, aynı kararlılıkla, aynı 
dayanışmayla yolumuza devam edeceğiz.

Sözlerime burada son verirken bir kez 
daha Ramazan’ın, ardından gelecek olan 
Ramazan Bayramı’nın, sizlere, ailelerinize, 
ülkemize ve milletimize bolluk, bereket 
getirmesini Rabbim’den niyaz ediyorum.

İşleriniz bol ve bereketli olsun, Rabbim he-
lal lokmadan, kanaatten bizleri ayırmasın 
diyorum.

Bir kez daha Türkiye Esnaf ve Sanaat-
karlar Konfederasyonuna, Sayın Başkan 
ve ekibine teşekkür ediyor, Allah yar ve 
yardımcımız olsun diyor, sizleri en kalbi 
muhabbetlerimle selamlıyorum.
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Emniyet teşkilatımızın çok değerli mensup-
ları, çok değerli polis kardeşlerim, değerli 
hanımefendiler, beyefendiler…

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor; bu gü-
zel buluşmayı tertip ettikleri için, İçişleri 
Bakanlığı’mıza, Emniyet Genel Müdür-
lüğü’müze, Ankara İl Emniyet Müdürlü-
ğü’müze kalpten şükranlarımı sunuyorum.

Ramazan-ı Şerif ’in, tüm emniyet mensup-
larımız için, bütün polis kardeşlerimiz, 
Jandarmamız için hayırlara vesile olma-
sını niyaz ediyor; ülkemiz, milletimiz için 
barışa, huzura, refaha, hiç kapanmayacak 
bir kapı aralamasını yürekten temenni 
ediyorum. Bu buluşma vesilesiyle, Emniyet 
Teşkilatımızın tüm şehitlerini, Şehit Polis 
ve Jandarmalarımızı rahmetle ve minnetle 

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 
Düzenlediği Iftar Yemeği

Ankara | 24 Temmuz 2013 
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yadediyorum. Gazilerimize şükranlarımızı 
sunuyor, uzun, hayırlı ömürler diliyorum.

Şu anda, Türkiye’nin 81 vilayetinde, hatta 
yurtdışındaki temsilciliklerimizde görev 
yapan, nöbet tutan, karakollarda, sokak-
larda, ülkenin ve milletin huzur, güvenlik 
ve asayişi için canını ortaya koyarak çalı-
şan tüm polis ve Jandarma kardeşlerime 
de, bu fırsatla, şahsım, ülkem ve milletim 
adına teşekkür ediyor; Allah yar ve yar-
dımcınız olsun, Rabbim sizleri her türlü 
tehditten, saldırıdan muhafaza etsin diye 
dua ediyorum.

Dünyada ve bölgemizde, en donanımlı, en 
birikimli, en tecrübeli emniyet teşkilatla-
rından birisine sahibiz. Zor bir coğrafyada 
yaşıyor olmamız, güvenlik noktasında 
çok ciddi bir birikimin de sahibi olmamızı 
beraberinde getirdi. Sizler, 76 milyon gibi 
çok yüksek bir nüfusun emniyetini, şehir-
lerimizin asayişini tesis ederken, aynı za-
manda, teröre, terör örgütlerine, içerden ve 
dışardan her türlü saldırıya karşı gerçekten 
başarılı bir performans sergilediniz, bunu 
da kararlılıkla sürdürüyorsunuz.

Burada şunu özellikle vurgulamak isti-
yorum… Demokrasinin olmadığı, ya da 
gelişmediği ülkelerde, polis, sadece devleti 
korumak gibi gerçekten çok tartışılır bir 
pozisyonda olmuştur. Demokratik ülke-
lerde, demokrasinin standartlarının ileri 
seviyelerde olduğu ülkelerde ise polis, dev-
letten daha ziyade, bireyi, bireyin haklarını, 
özgürlüklerini, evrensel değerleri korumak 
için vardır, bu amaçla vazife yapar.

Son 10.5 yılda polisimizin, böyle bir de-
ğişim ve dönüşümü gerçekleştirmesi için 
gerçekten çok önemli reformlar gerçekleş-
tirdik. Sadece devleti, devletin çıkarlarını 
koruyan ve gözeten bir emniyet anlayışın-
dan, bireyi, bireyin hak ve özgürlüklerini 
koruyan, kollayan, yücelten bir güvenlik 
konseptine geçtik.

Biz, Hükümet olarak, en başından itibaren 
Şeyh Edebali’nin Osman Gazi’ye öğüdünü 
her adımımızda temel ilke olarak gördük ve 
bu ilkeden sapmamak için azami hassasiyet 
içinde olduk. Diyor ki Şeyh Edebali: İnsanı 
yaşat ki, devlet yaşasın…

Dikkatinizi çekiyorum… Devleti yaşat ki, 
insan yaşasın demiyor… Güçlü insanın, 
güçlü devletle mümkün olacağını değil; 
güçlü devletin, güçlü insanla, güçlü bireyle 
mümkün olabileceğini söylüyor. Devleti her 
taraftan tahkim edersiniz. Devleti çok ko-
runaklı hale getirirsiniz. Devleti, soyutlaya-
rak, izole ederek, etrafına surlar, hendekler 
inşa ederek, etrafına etten duvarlar örerek 
çok yücelere çıkarırsınız.

Ama, eğer devletin asıl sahibi olan insa-
nı, bireyi, vatandaşı dışarda bırakırsanız, 
devleti, sahibi olan vatandaşa karşı koru-
ma altına alırsanız, o devlet zalimleşir ve 
yıkılmaya mahkumdur. Tarih, bunun nice 
örnekleriyle doludur. Kendi vatandaşını 
kendisine tehdit olarak gören devlet, zalim 
devlettir, ceberrut devlettir, aslında kendi 
temelini kendisini tahrip eden devlettir.

Bizim böyle bir devlet anlayışımız, Selçuklu’da, 
Osmanlı’da olmadı, Cumhuriyet’te de olmaz, 
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olamaz. Bizim devlet anlayışımız, devlet ile 
bireyin ilişkisini belirleyen anlayışımız, Şeyh 
Edebali’nin ifadesiyle, İnsanı yaşat ki, devlet 
yaşasın anlayışıdır.

Bakınız, biz 10.5 yıldır yaptığımız her refor-
mun karşısında bir itiraz cephesiyle karşı 
karşıya olduk. Yaptığımız her reforma itiraz 
eden, bunu engellemeye çalışan, bunu dur-
durmaya çalışan bloklar oldu. İddiaları, ar-
gümanları neydi? Eğer vatandaşa bu hakkı 
verirseniz, devlet bölünür dediler. Eğer bu 
yasağı kaldırırsanız, devlet zayıflar dediler. 
Eğer bu kısıtlamayı ortadan kaldırırsanız, 
devletin temelleri sarsılır dediler.

Biz, bireylere en tabii haklarını, en tabii öz-
gürlüklerini tek tek teslim ederken, birileri, 
bu hakları, özgürlükleri, yani bireyi savuna-
cakları yerde, ceberrut bir devlet anlayışını 
savundular. 10.5 yılda, olması mümkün 
görünmeyen, hayal gibi görünen nice refor-
mu gerçekleştirdik. Sonuçta bugün, devlet 
zayıflamamış, gücünü kaybetmemiş, tam 
tersine daha da güçlenmiş, daha adil, daha 
demokratik, daha fazla güvenilen bir nokta-
ya erişmiştir.

Bakın, burada bir tek örnek vereceğim… 
İşkence, dayak, kötü muamele, devletin be-
kası adına adeta vazgeçilmez bir güvenlik 
aracı olarak görülüyordu. Biz, bu insanlık 
dışı muameleye son verdik, bu insanlık dışı 
muameleye sıfır tolerans gösterdik.

Sonuçta, vatandaş kazandı, birey kazandı, 
ama devlet de kaybetmedi, o da kazandı. 
Devlet ile vatandaş birbirine ne kadar ya-
kın, birbirine ne kadar şefkatli olursa, o 

devlet o kadar kucaklayıcı olur, o kadar adil, 
eşitlikçi ve demokrat olur.

Devlet ile bireyin irtibatının koptuğu, 
aradaki güvenin kaybolduğu bir ortamda, 
devlet zalimleşir, vatandaşına kibirle bakar, 
tepeden bakar ve zulmetmeye başlar. Biz 
işte bunu kabul edemeyiz.

Şunu burada açık açık ifade etmek istiyo-
rum: Bu ülkenin polisi, bu devletin ne ka-
dar sahibiyse, Bingöl’ün bir mezrasındaki 
vatandaş Ahmet Amca da bu devletin o 
kadar sahibidir; aralarında hiçbir fark yok-
tur. Biz, 76 milyon, hep birlikte bu ülkenin 
sahibiyiz.

Polis farklı, asker farklı, bekçi farklı, memur 
farklı değil… 76 milyon, bu ülkenin eşit de-
recede sahibidir, bu devlet karşısında hepsi 
de eşit bir konuma sahiptir. Birey, “Bu ül-
kenin sahibi benim, ben ne dersem o olur” 
derse, oradan eşitsizlik çıkar, adaletsizlik 
çıkar, sorun çıkar, zulüm çıkar. Aynı şekilde 
polis, “Bu ülkenin sahibi benim, ben ne der-
sem o olur” anlayışıyla hareket ederse, ora-
dan da sorun çıkar, oradan da zulüm çıkar.

Kim ne yapıyorsa, Anayasa çerçevesinde 
yapar, yasalar çerçevesinde yapar. Bunun 
dışına çıkan, başkasının özgürlük alanına 
müdahale eder ve oradan adaletsizlik do-
ğar. İşte bizim güvenlik konseptimiz, böyle 
bir anlayış üzerinde ilerliyor ve inşallah bu 
anlayış çerçevesinde daha ileri standartlara 
ulaşacak.

Burada şunun altını özellikle çiziyorum… 
Demokratik reformlarını gerçekleştiren, on 
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yılların hatalarını düzelten, telafi eden bir 
ülkeyiz. Böyle bir süreçte, elbette hatalar 
olacaktır, elbette yanlışlar olacaktır. Böyle 
büyük bir teşkilat içinde, suça karışanların, 
yanlış yollara meyledenlerin, hata yapan-
ların, yanlış yapanların olması son derece 
doğaldır.

Önemli olan, bunların üzerinin örtülmeme-
si, yasalar çerçevesinde bunlarla mücadele 
edilmesi ve bunlara gereken cezaların ve-
rilmesidir; ki, bu da zaten yapılmaktadır. 
Ancak, bu büyük teşkilat içinde, yanlış 
yapanların öne çıkarılması suretiyle, bütün 
bir teşkilatın töhmet altında bırakılmasını 
biz asla kabul etmeyiz.

Bu teşkilat, olumsuz örneklerle kirlenmeye-
cek kadar pırıl pırıl bir teşkilattır. Bu teşki-
lat, eğitimli, birikimli, donanımlı, özellikle 
de dürüstlük, disiplin, hakkaniyete saygı 
noktasında son derece hassas bir teşkilattır. 
Birkaç kötü örnek üzerinden, tüm teşkila-
tın karalanmasına müsaade etmeyiz, bu-
nun karşısında da duran, ilk biz oluruz.

Teşkilatı bu tür ithamlardan korumanın 
yolu da, şüpheleri derhal yargıya sevket-
mek, gerçeğin ortaya çıkmasını sağlamak-
tır. Teşkilatımızın bu konuda da çok hassas 
olduğunu biliyor, bu hassasiyetiniz için de 
sizlere ayrıca teşekkür ediyorum.

Değerli kardeşlerim...

Burada şu hususun özellikle üzerinde 
durmak istiyorum… Polisimizin ve jan-
darmamızın, suçla mücadelesi, toplumsal 
olaylarla mücadelesi, önleyici tedbirler 

uygulamaları, çok sık olarak eleştiri konu-
su yapıldı ve yapılmaya devam ediliyor. 
Medya yoluyla, sosyal medya yoluyla, kara 
propaganda çalışmalarıyla, içine çok sayıda 
yalan ve iftira da katılarak, polisimizin, tüm 
emniyet teşkilatımızın hedef alındığına, ka-
ralanmak istendiğine sık sık şahit oluyoruz.

Bir kere en başta şunu söylemek isterim… 
Bu millet, polisini çok iyi tanıyor, çok iyi 
biliyor, emin olun ki, polisine de kendi evla-
dı gibi sahip çıkıyor. Kimin ne dediği değil, 
milletin ne dediği, milletin ne hissettiği 
önemlidir. Biz milletin hissiyatına bakar, 
gerçek fotoğrafa bakar, tavrımızı ona göre 
alırız. Bizi, bazı gazetelerin manşetleri de-
ğil, milletin manşeti ilgilendirir.

Bu millet, tarihi boyunca polisine, askerine, 
tüm güvenlik birimlerine sahip çıkmıştır, 
onları evladı gibi görmüştür, hata yaptık-
larında onları uyarmış, onlara haksızlık 
yapıldığında da onları kucaklamıştır. Biz 
iftiralara bakmayız. Biz, haksız, temelsiz, 
mesnetsiz iftiralara kulak asmayız. Biz, bu 
ülkenin polisine, bu ülkenin öz be öz evla-
dına, utanmadan, sıkılmadan, yüzü kızar-
madan küfreden beyni felçli zihniyete değil, 
milletin hissiyatına bakarız.

Biz, polisimize, emre itaatsizlik çağrısı ya-
pacak kadar gözü dönmüş, gözünü öfke, 
nefret, şiddet bürümüş olanların akıldan 
uzak çağrılarına değil, milletin ne dediğine 
bakarız. Bu hakaretlere siz asla kulak asma-
yacaksınız. Siz, aklı selimden, sağduyudan, 
özellikle yasaların size tanıdığı yetkilerden 
dışarıya çıkmayacaksınız.
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Onlar sizi tahrik etmek için her türlü çirkin 
eylemin içine girecekler, her türlü edepsiz 
söylemi kullanacaklar, ama siz hukukla, 
edeple, adapla hareket edeceksiniz. Bun-
ların panzehiri de inanın, sadece budur. 
Edepsiz olan, edepten korkar. Hukuksuz 
olan, hukuktan korkar. Annelere, babalara 
saygısı, hürmeti olmayan, anne babasına 
saygılı insanlardan korkar.

Siz, önce yasalardan, ardından da edepten, 
hürmetten, haktan taviz vermeyecek, bun-
ların bu tahrik tuzaklarını boşa çıkaracaksı-
nız, zaten boşa da çıkarıyorsunuz. Bir başka 
husus, polisimizin toplumsal olaylar karşı-
sında takındığı tavırdır… Son 2 aydır, başta 
İstanbul ve Ankara olmak üzere, şehirleri-
mizde ortaya çıkan sokak eylemlerine karşı 
gerçekten büyük bir sabırla, demokratik bir 
tavırla karşılık verdiniz.

Kullandığınız yöntemler, demokratik bir 
ülkede emniyet güçlerinin kullandığı yön-
temler neyse, odur. Kimsenin, yaralanan 
yüzlerce polisimizi gündeme getirdiği yok. 
Hiç kimse, polisimize, jandarmamıza yöne-
lik taşlı, sopalı, molotoflu, havai fişekli, hat-
ta silahlı saldırıların üzerinde durduğu yok.

Aylardır, her türlü vandallığa, her türlü 
hukuksuzluğa, şiddete karşı sabırla taham-
mül eden, hukuk ve demokrasi içinde mü-
dahale eden polisimiz hedef gösteriliyor, 
ama eylemcilerin sırtı sıvazlanıyor. Bakın, 
bizim polisimizi kıyasıya eleştirenler, sa-
dece şu son 2 ay içinde, İngiltere’de, sokak 
olaylarına polisin nasıl müdahale ettiğini 
görmediler, göstermediler, bunu gündeme 
hiç getirmediler.

Bizim polisimizi linç etmeye çalışanlar, 
Amerika Birleşik Devletleri’nde, son olay-
larda, polisin göstericilerle nasıl müda-
hale ettiğini hiç tartışmadılar. Ankara’ya, 
İstanbul’a gelip, Türkiye’nin polisini kıya-
sıya eleştirenler, saatlerce yayın yapanlar, 
kendi ülkelerindeki polisi görmediler, 
görmezden geldiler. İstanbul’u, Ankara’yı 
bir şiddet arenasına çevirmek isteyen-
ler, kalktılar, gittiler, Amerika Birleşik 
Devletleri’nde gösteri yaptılar, ama orada 
polisin muamelesini hiç ama hiç gündeme 
getirmediler.

Çok açık söylüyorum: Eğer Haksızlık varsa, 
eğer hata varsa, bunun karşısında ilk dura-
cak olan ben olurum. Ama eğer, her şey ya-
salar dahilinde, her şey evrensel standartlar 
dahilinde ilerliyorsa, kara propagandayla, 
iftirayla, yalanla, alçakça kampanyalarla, 
polisimizin yıpratılmasına da seyirci kal-
mayız.

Nitekim, polisimizin toplumsal olaylara 
müdahalesi, bu konudaki eleştiri ve itham-
lar, gerek Emniyet teşkilatı içinde, gerek 
yargı düzeyinde çok büyük bir hassasiyetle 
takip ediliyor. Hata varsa, yasa dışı bir hadi-
se varsa, kendi elimizle bunu yargıya taşı-
rız; ama haksız saldırılara müsamaha gös-
termedik, göstermeyiz ve göstermeyeceğiz.

Bakın, emniyet teşkilatımız, son dönem-
de çok başarılı operasyonlara imza attı. 
Suçların önlenmesi konusunda başarılı 
operasyonlar yapıldı. Birçok saldırı, hiçbir 
vatandaşımız hissetmeden, daha tertip 
aşamasında önlendi. Zehir ticaretine karşı 
çok önemli operasyonlar yapıldı, başarı 
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sağlandı. Terörle mücadelede polisimiz, 
canını ortaya koymak suretiyle çok başarılı 
çalışmalar yaptı.

Bunların görülmeyip, istisnai olayların, 
istisnai hataların bütün bir teşkilata mal 
edilmesine biz rıza göstermeyiz. Polis teş-
kilatımızın da, bu saldırılar karşısında başı 
dik durmasını, bu saldırılarla moralini hiç 
ama hiç bozmamasını özellikle rica ediyo-
rum. Tekrar ediyorum: Sizin için önemli 
olan, kimin ne dediğinden ziyade, milletin 
ne dediğidir, milletin hissiyatıdır. Siz ona 
bakacak, yasalar dahilinde, milletin hissi-
yatı dahilinde vazifenizi kararlılıkla sürdü-
receksiniz.

Teşkilat içinde fitne çıkarmaya, teşkilatı 
yıpratmaya yönelik saldırıları da yine sizler 
bertaraf edeceksiniz. Birlik içinde, beraber-
lik içinde, disiplin içinde, Türkiye’yi büyü-
tecek, Türkiye’yi inşallah bugünkünden 
çok daha ileri demokratik seviyelere hep 
birlikte ulaştıracağız.

Değerli kardeşlerim…

Emniyet teşkilatımızın görevini huzur için-
de, gönül rahatlığı içinde yapabilmesi için, 
gerekli her ihtiyacı karşılamaya, polisimizi 
her açıdan desteklemeye devam ediyoruz. 
Lojmanlar konusunda, özlük hakları, eği-
tim, teçhizat, maaşlar konusunda imkanları 
zorlayarak düzenlemeler yaptık. Polisimizi, 
askerlik görevinden muaf tutan yasayı çıka-
rarak büyük bir rahatlamayı getirdik.

Şartlar elverdikçe, imkanlar arttıkça, bunu 
sizlere daha fazla yansıtmaya devam edece-

ğiz. Başta da ifade ettiğim gibi, polisimizi, 
sadece devleti koruyan değil, bireyin hak-
larını koruyan, asayişi tesis eden, hukukun 
tecellisine gayret sarfeden, bunun için de 
canını ortaya koyan kardeşlerimiz olarak 
güçlendirmeyi sürdüreceğiz.

Polis ve jandarma, demokrasinin ve huku-
kun karşısında değil, tam tersine, demok-
rasinin ve hukukun güçlenmesini sağlayan 
bir konumdadır. Güvenlik ve demokrasi, 
güvenlik ve özgürlük dengelerini, sizlerin 
sayesinde hassasiyetle gözeteceğiz. Türki-
ye, Allah’ın izniyle, milletimizin ve sizlerin 
gayretleriyle, hem demokratik bir hukuk 
devleti, hem de güvenli, güvenlikli bir ülke 
olarak, geleceğe emin adımlarla ilerlemeye 
devam edecek.

Ben, bir kez daha, ülkenize ve milletinize 
yaptığınız hizmetlerden dolayı her birinize 
tek tek teşekkür ediyorum. Bugün burada 
bulunamayan, vazife başında olan, nöbette 
olan arkadaşlarınıza benim selamlarımı 
iletmenizi sizlerden rica ediyorum.

Türkiye’nin 81 vilayetinde vazife yapan, 
can siperane vatanının huzurunu temin 
eden tüm kardeşlerime şükranlarımı sunu-
yorum. Emniyet Teşkilatımızın tüm şehitle-
rini tekrar rahmetle yadediyor, gazilerimize 
milletçe şükranlarımızı ifade ediyorum.

Allah yardımcınız olsun, Ramazan-ı Şerif ve 
yaklaşmakta olan Ramazan Bayramı hepi-
niz için kutlu, mübarek olsun diyor, sizleri 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Tüm Sanayici Ve İşadamları Derneği’nin 
değerli Başkanı, değerli Yönetim Kurulu 
Üyeleri, saygıdeğer mensupları, çok değerli 
kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler...

Sizleri en kalbi muhabbetlerimle selamlı-
yor; Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği 

TÜMSİAD’ın tertip ettiği bu iftar yeme-
ğinde sizlerle bir arada olmaktan büyük 
memnuniyet duyduğumu ifade etmek isti-
yorum. Sayın Başkan’a, çalışma arkadaşla-
rına, TÜMSİAD’ın tüm mensuplarına, bu 
buluşmayı tertip ettikleri için gönülden 
şükranlarımı sunuyorum.

TÜMSIAD’ın Düzenlediği 
Iftar Yemeği

İstanbul | 27 Temmuz 2013 
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Bugün Ramazan-ı Şerif ’in 19’uncu günü-
nü de eda ettik ve artık yavaş yavaş vedaya 
hazırlanıyoruz. Ramazan’ın, TÜMSİAD’ın 
tüm mensuplarına, ülkemize, milletimize 
hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz 
ediyorum. Tuttuğunuz oruçların, yaptığı-
nız ibadetlerin, Allah Teala katında kabu-
lünü diliyor; şimdiden Kadir Gecenizin, 
ardından inşallah erişeceğimiz Ramazan 
Bayramı’nın, tüm milletimiz için, tüm 
İslam coğrafyası için hayırlara vesile olma-
sını temenni ediyorum.

Çok değerli kardeşlerim…

Ramazan-ı Şerif ’e, maalesef, başta Suriye 
ve Mısır’da olmak üzere İslam coğrafya-
sının genelinde yine acı haberlerle, acı 
manzaralarla girmiştik. Ramazan, barışın, 
dayanışmanın, kardeşliğin ve merhametin 
ayıdır. Ancak, bazı ülkelerde, Ramazan’a 
rağmen kalplerin yumuşamadığını, zul-
mün hız kesmediğini, vahşetin hiç ivme 
kaybetmeden yükseldiğine şahit oluyoruz.

İşte bugün, İslam Dünyası sahura hazır-
lanırken, Müslümanlar oruç için niyet 
ederlerken, Mısır’da bir katliam başlatıldı 
ve şu ana kadar 200’ün üzerinde Mısırlı 
şehit edildi, 4 bine yakın Mısırlı yaralandı. 
Öncelikle, Mısır’da şehit edilen kardeşleri-
mize Rabbimden rahmet niyaz ediyorum. 
Allah onlardan razı olsun, Rabbim, şeha-
detlerini mübarek eylesin diyorum.

Mısır’daki şehitlerin tüm yakınlarına, 
dostlarına, kardeşlerine, Mısırlı kardeş-
lerimize buradan başsağlığı mesajlarımı 
yolluyorum. Mısır’da, seçilmiş hükümeti 

yok sayanlar, halkın seçtiği hükümeti devi-
renler, şimdi bununla kalmadılar, halkı da 
katletmeye başladılar. Önce millî iradeyi 
katlettiler, şimdi milleti katlediyorlar. Çün-
kü zalimler, aynı zamanda korkaktırlar.

Zalimler, mazlumlardan korkarlar, maz-
lumun ahından korkarlar, yetim bırak-
tıkları çocukların, dul bıraktıkları eşlerin 
ahlarından korkarlar. Ne yazık ki zalimler, 
korktukça daha da zalimleşir, daha da 
gaddarlaşır, kendi halklarına karşı, maz-
lumlara karşı daha fazla baskı uygular, öy-
lece yok olup giderler. Hayatları boyunca, 
ülkelerinin ve milletlerinin düşmanlarına 
karşı onurlu tek bir tavır takınamayanla-
rın, kendi halklarına karşı güya kahraman 
kesilmesi, korkaklıktan, acziyetten, zalim-
likten başka hiçbir şey değildir.

İşte bunların güçleri düşmana yetmez. 
Bunların gücü, sadece ve sadece kendi 
halklarına yeter. Bunlar, sadece ve sadece 
kendi halklarına kükrer, kendi halklarına 
kahramanlık taslar, sadece kendi halkları-
nı katlederler. Mısır halkı, haftalardır, dar-
beye karşı son derece onurlu, son derece 
şerefli bir direniş sergiliyor. Hiç kimseye 
saldırmıyorlar. Hiçbir şiddet eyleminin 
içine girmiyorlar. Hiçbir vandallığa, bar-
barlığa, yağmacılığa müsaade etmiyorlar. 
Son derece vakur, ağır başlı, sağduyulu bir 
protesto gerçekleştiriyorlar.

Haftalardır, hem kendi ülkelerinin yöne-
ticilerine, hem dünyaya çok net bir şey 
söylüyorlar: Tahrir Meydanı’na baktınız, 
bunu bahane olarak gördünüz, darbe 
yaptınız. İşte Adeviyye Meydanı, İşte Nah-
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da Meydanı, işte Ramses Meydanı, işte 
Mısır’ın her şehrindeki milyonlarca insan. 
Bu darbeden vazgeçin, bize Cumhurbaşka-
nımızı geri verin diye haykırıyorlar.

Mısır’ın darbecileri, halkın, hem de kendi 
halklarının sesini duymak yerine, bu haklı 
sese karşı silahla, kurşunla, suç çetelerini 
göstericilerin üzerine göndererek cevap 
veriyorlar. Daha da acısı, Mısır’da millî 
irade katledilirken susanlar, şu anda millet 
katledilirken aynı şekilde susuyorlar.

Hani nerede Avrupa? Hani nerede Avrupa 
Birliği, hani nerede Avrupa değerleri? Sağa 
sola demokrasi dersi verenler! Hani nerede 
demokrasi? Nerede demokratik değerler? 
Birleşmiş Milletler nerede? Türkiye’de, 
polisin son derece haklı, son derece meşru 
şekilde kullandığı biber gazı için yaygara 
koparanlar, Mısır’daki darbe karşısında, 
Mısır’daki katliam karşısında nerede?

Gazetelere ilan verip Türkiye’ye en ağır 
hakaretleri edenler! Mısır’da bir gecede 
200’den fazla insan katledildi. Peki şimdi 
neredesiniz? Bunu neden görmüyorsunuz, 
neden duymuyorsunuz?

İstanbul’da sokaktaki şiddet eylemlerini 
canlı yayında saatlerce anlatan BBC, CNN, 
diğer uluslar arası medya! Mısır’da dar-
be yapıldı, şimdi katliam yapılıyor, bunu 
neden görmüyorsunuz, neden duymuyor-
sunuz, bunu neden saatlerce canlı yayınla 
dünyaya duyurmuyorsunuz?

Ey İslam dünyası! Mısır’da kardeşleriniz 
katlediliyor, Mısır’da adalet, hak, vicdan 

katlediliyor. Peki siz bunu ne zaman du-
yacaksınız, ne zaman göreceksiniz? Kar-
deşlerinizin kanı akıtılırken, siz bu zulmü 
ne zaman fark edeceksiniz? Mısır’da akan 
masum sivillerin kanı, bu katliama sessiz 
kalanların eline yüzüne bulaşmıştır.

Bu katliama sessiz kalan, tepkisiz kalan; bu 
vahşetin ortağıdır. Biz bu vahşetin ortağı 
olmayacağız. Biz Türkiye’yiz; biz haksızlık 
karşısında eğilmeyiz, haksızlık karşısında 
eğilip, dilsiz şeytanlardan olmayız. Herkes 
sussa bile biz susmayacağız. Mısır’da de-
mokrasi katledilmiştir, millî irade katledil-
miştir, şimdi de millet katlediliyor ve bunu 
bütün dünyaya duyuracağız.

Türkiye’nin açıklamalarından birileri ra-
hatsız oluyormuş… Elbette rahatsız olacak-
lar, çünkü biz vicdanlara sesleniyoruz… 
Vicdanı olan, kalbi olan, insanlığa ait de-
ğerleri olan, hele hele kalbinde zerre kadar 
imanı olan bir insan, bu haksızlık karşısın-
da, bu cinayetler, bu katliamlar karşısında 
susamaz, sessiz kalamaz. Mısır’da artık bir 
an önce halkın iradesine saygı duyulması-
nı bekliyoruz.

Mısır’ın, Mübarek dönemini bile aratan 
uygulamalardan vazgeçip, demokrasiye 
güçlü bir fırsat tanımasını, demokrasiye, 
hal iradesine saygı duymasını bekliyoruz. 
Buradan, Mısır halkını da bir bütün olarak 
selamlıyoruz. Mısır’da darbeye karşı haklı, 
onurlu mücadele veren tüm kardeşlerimi-
ze selamlarımızı gönderiyoruz.

Allah Mısır halkının yanında olsun. 
Allah’ın selamı, rahmeti, bereketi Mısır 



231

Yeni Türkiye Vizyonu | Efendi Değil Hizmetkar Olmak-8

halkının üzerine olsun. Mısır’ın şehitleri-
ne Allah’tan rahmet diliyor, yakınlarına 
sabır ve baş sağlığı temenni ediyoruz. Tür-
kiye Mısır’ın kardeşidir, Türkiye Mısır’ın 
yanındadır, hep yayında olmaya da devam 
edecektir. Allah, bu mübarek ayda, Mı-
sır halkına, Mısır’ın mazlumlarına sabır 
versin diyor; Türkiye’den Mısır’a en kalbi 
selamlarımızı, dayanışma mesajlarımızı 
iletiyorum. 

Değerli kardeşlerim…

Bundan yaklaşık 2.5 ay önce, 7 Nisan’da, 
TÜMSİAD’ın 5’inci Genel Kurulu vesile-
siyle sizlerle bir araya gelmiş, hem Genel 
Kurul heyecanını birlikte yaşamış, hem 
de gündemi değerlendirme fırsatı bul-
muştuk. Hatırlarsanız, hem o Nisan ayı, 
hem de ardından gelen Mayıs ayı, Türkiye 
ekonomisi açısından tarihimizin en parlak 
dönemleri oldu.

Nisan ayında, Türkiye ekonomisinin 2012 
yılı büyüme rakamları açıklandı ve Tür-
kiye ekonomisinin yüzde 2.2 oranında 
büyüme kaydettiğini öğrendik. 2012’de, 
Belçika, İtalya, Çek Cumhuriyeti, Yunanis-
tan gibi ülkeler ciddi oranlarda daralma 
kaydettiler, yani büyümeleri ekside kaldı.

Almanya, İngiltere, Amerika Birleşik Dev-
letleri, Japonya gibi büyük ekonomilerin 
de aynı dönemde yine çok cüzi oranlarda 
büyüdüklerini, Avrupa Birliği ortalama-
sının yüzde eksi 0.2 olduğunu gördük. 
Dünyada böyle bir daralma yaşanırken, 
Türkiye ekonomisi, yüzde 2.2 büyüme 
oranıyla farklılığını ortaya koydu, küresel 

finans krizinde çok sağlam, çok korunaklı 
bir konumda olduğunu ispat etti.

Hatırlarsanız, mayıs ayında çok daha bü-
yük başarılara, çok daha büyük rekorlara 
şahit olduk. 14 Mayıs’ta, Uluslararası Para 
Fonu’na son dilim borcumuzu ödedik ve 
IMF’yle borç ilişkimizi, uzun bir aranın 
ardından sıfırlamış olduk. Merkez Bankası 
rezervlerimizde, enflasyonda, işsizlikte, 
ihracatta Mayıs ayı son derece parlak geçti. 
Nükleer Santral İhalesi, 3’üncü Köprü’nün 
Temelinin atılması, İstanbul’a 3’üncü 
Havalimanı’nın ihalesinin yapılması gibi, 
yatırımlar noktasında da Mayıs ayını çok 
farklı yaşadık.

Değerli dostlarım…

Şunu burada açık açık ifade etmek duru-
mundayım… Mayıs ayının son günlerinde 
ortaya çıkan, Haziran ayı boyunca da de-
vam eden olaylar, Türkiye’nin birçok başa-
rısı gibi, ekonomideki başarılarını da doğ-
rudan doğruya hedef aldı. Nisan ve mayıs 
aylarında yaşadığımız tarihî düzeydeki 
başarıların ardından, Türkiye ekonomisi, 
son derece kapsamlı, son derece planlı bir 
saldırıyla karşı karşıya kaldı.

Bu başarıları gölgelemek, bu rekorları 
zedelemek, Türkiye’nin, Küresel Kriz or-
tamında gösterdiği performansı yavaşlat-
mak için, hem içerden, hem dışardan ciddi 
bir tuzağın, çok çirkin bir senaryonun 
uygulamaya geçirildiğini gördük.

Şunu çok net bir şekilde ifade ediyorum: 
Yapılan tüm saldırılara, kurulan tüm tu-
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zaklara rağmen, Türkiye ekonomisi bun-
lardan etkilenmemiş, bunlara prim ver-
memiş, yolunda emin adımlarla, kararlı 
adımlarla ilerlemeye devam etmiştir.

Bakın burada sadece birkaç rakamı sizlerle 
paylaşmak isterim: 2012 yılının, Ocak Hazi-
ran döneminde Türkiye’de 244 bin otomobil 
satışı gerçekleşmişti; bu yılın Ocak Haziran 
döneminde satış rakamı 292 bin adet. Geçen 
yılın ilk 6 ayında 1 milyon 35 bin adet buzdo-
labı satılmıştı; bu yılın ilk 6 ayında 1 milyon 
192 bin adet buzdolabı satıldı. Geçen yılın 
ilk 6 ayında 921 bin adet çamaşır makinesi 
satılmıştı, bu yılın ilk 6 ayında 933 bin adet 
çamaşır makinesi satıldı.

Turizmde aynı şekilde geçen yıla göre daha 
iyi durumdayız. Ocak-mayıs döneminde 
Türkiye’ye, 8 milyon 841 bin turist gelmiş-
ti; bu yıl aynı dönemde 10 milyon 475 bin 
turist geldi. Geçen yılın ilk 5 ayında turizm 
gelirimiz 6.5 milyar dolardı; bu yılın ilk 5 
ayında 8.3 milyar dolar oldu.

İhracatımız aynı şekilde, geçen yılın ilk 5 
ayına göre yüzde 3 oranında artış kaydetti. 
Yani bütün saldırılara, bütün tuzaklara, 
özellikle de Türkiye ekonomisine yönelik 
içerden ve dışardan yapılan psikolojik ta-
arruzlara rağmen, ekonomimiz çok kararlı 
şekilde ilerlemeye devam ediyor.

Bakın, bu içerideki olaylar, turizmi doğ-
rudan doğruya hedef almıştı. Türkiye’ye 
turist gelmemesi için, bu gösterileri yapan-
lar çok büyük çaba sarf etmişlerdi, başarılı 
olamadılar. Tüketimi azaltmak için çağrı 
yapanlar, 6 ay tüketmeyelim, ekonomiyi 

batıralım diye alçakça çağrılar yapanlar 
olmuştu. 

Bunu da başaramadılar. Bazı medya ku-
ruluşları, uluslararası yatırımcıları ürküt-
mek, onlara çok farklı bir Türkiye fotoğrafı 
sunmak için çok gayret gösterdiler, çok 
manşetler attılar, onlar da başarısız oldu-
lar. Şu anda, dikkat ederseniz, farklı bir 
oyunu oynamaya devam ediyorlar…

Yurtdışında, kimilerini kandırmak, kimi-
lerini aldatmak suretiyle, belli çevreleri 
yanlış bilgilendirmek suretiyle, çok farklı 
bir Türkiye fotoğrafı sunmak suretiyle, 
Türkiye’nin uluslararası imajını karala-
maya çalışıyorlar. Bunu yapan kim? Bunu 
yapan, maalesef bazı Türkiye Cumhuri-
yeti vatandaşları… Hükümete olan kin 
ve öfkelerini öyle bir boyuta taşıyorlar ki, 
Türkiye’yi, çökertirsek, Hükümeti de çö-
kertmiş oluruz anlayışıyla, ihanet boyutu-
na varan girişimlerin içine giriyorlar.

Bakın açık açık söylüyorum: Allah verme-
sin, Türkiye’yi düşman işgal etse, “Sizi bu 
hükümetten, bu partiden kurtaracağız” 
diye bu topraklara düşman girse, ne yazık 
ki onu çiçeklerle karşılayacak, bağrına 
basacak kadar gözü dönmüş olanlar var. 
İşgal altındaki mütareke basını neyse, bazı 
medya kuruluşlarının durumu da işte bu.

Sandıktan çıkamayacaklarını anlayan, 
darbelerden de umutları kesilen çevreler, 
şu anda yurtdışında Türkiye aleyhine 
saldırılar tertip ederek, kampanyalar dü-
zenleyerek, birilerini aldatıp, kullanıp, 
iftira dolu bildirilere imza attırarak, kendi 
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ülkelerinin, yani kendi bindikleri geminin 
tabanını kemiriyorlar.

Bunların bilmedikleri, anlamadıkları, asla 
da anlamayacakları bir şey var: Türkiye, 
bu saldırılar karşısında yıpranacak, sarsı-
lacak, zarar görecek kadar küçük bir ülke 
değildir. Türkiye, ekonomisiyle, dış politi-
kasıyla, en önemlisi de 76 milyon basiretli, 
ferasetli milletiyle, çok güçlü bir ülkedir, 
çok güçlü bir devlettir.

Şunu herkesin artık anlaması gerekiyor: 
Türkiye, manşetlerle yönetilen bir ülke 
değildir. Türkiye, yurtdışındaki gazeteler-
de yayınlanan bildirilerle idare edilen bir 
ülke değildir. Türkiye, sermaye çevreleri-
nin, keyfice istikamet çizdikleri bir ülke 
hiç değildir. Türkiye, kendi kararlarını 
kendisi veren, kendi milleti tarafından ida-
re edilen, artık gündemi belirlenen değil, 
gündem belirleyen bir ülkedir.

Güneşi hiç kimse balçıkla sıvayamaz. 
Türkiye’nin haritada yerini gösteremeyen-
lerin iftira ve ithamları, Türkiye gerçeğini 
değiştirmez, Türkiye algısını değiştirmez.

Şimdi, bakın… Başta Anamuhalefet Partisi 
olmak üzere, bazı çevreler, çok sistemli 
şekilde, üstelik yıllardır, Türkiye’de gazete-
cilerin tutuklu olduğunu servis ediyorlar. 
Yurtdışında bu yalana inanan çevreler de 
buldular, destekçiler de buldular. Gerek 
bizzat ben, gerek Adalet Bakanım, bu kirli 
propagandaya defalarca cevap verdik.

Türkiye’de, gazeteci kimliği altına sığın-
mış, tutuklu ya da hükümlülerin, fikirle-

rinden, yazılarından, yayınlarından dolayı 
değil, polis katletmekten, asker katletmek-
ten, hırsızlıktan, sahtecilikten, ateşli silah-
lar bulundurmaktan, terör örgütlerinin 
içinde faaliyet göstermekten tutuklu ya da 
hükümlü olduklarını defalarca belgeleriy-
le ortaya koyduk.

Çok basit bir soru soruyorum… İngiltere’de, 
50’den fazla gazeteci, bir yolsuzluk operas-
yonunda gözaltına alındı. Siz, İngiltere’de 
gazeteciler tutuklu diyeni hiç duydunuz 
mu? İngiltere’de basın özgürlüğü tehdit 
altında diyen birini gördünüz mü?

Hele hele, İngiltere’nin muhalefet partile-
rinin, ülke ülke dolaşıp, kendi ülkesinde 
gazetecilerin gözaltına alınmış olmasın-
dan dolayı şikayet ettiğini, kendi ülkelerini 
karaladığını, ağladığını duydunuz mu? 
Ama bizde var… Eli kanlı terör örgütleri-
nin mensuplarını, masum gazeteciler gibi 
lanse eden bir Anamuhalefet partimiz var.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Ankara 
Büyükelçiği’ne saldıran, AK Parti Genel 
Merkezi’ne saldıran, onlarca kanlı cinayeti 
gerçekleştiren terör örgütünün mensupla-
rını, tutuklu gazeteci diye dünyada savu-
nan bir Anamuhalefet Genel Müdürü var.

Kendi halkıyla iletişim kuramayan, kendi 
halkıyla irtibatı olmayan, sandıkta teveccüh 
görmeyen, itibar görmeyenler, soluğu yurt-
dışında Türkiye düşmanlarının, Türkiye’yi 
tanımayan acizlerin yanında alıyorlar. Mil-
let on yıllardır bunlara inanmıyor, bunlara 
itibar etmiyor; bunlar da çareyi yurtdışında 
aldattıkları çevrelerde arıyorlar.
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Birilerinin çıkıp, hiçbir belgeye dayanma-
dan, hiçbir doğru bilgiye dayanmadan, 
yalan yanlış bilgilendirmelerle Türkiye’yi 
karalaması, hiçbir şey ifade etmez. Türki-
ye, böyle kampanyalara pabuç bırakacak 
bir ülke değildir. Şimdi bir “diktatör” sıfatı 
tutturmuş gidiyorlar…

Buradan açık açık soruyorum: Diktatörün 
iş başında olduğu bir ülkede, gazeteler her 
gün Başbakana hakaret edebilir mi? Dik-
tatörün iş başında olduğu bir ülkede, bir 
tek kişi bile çıkıp, bu ülkenin başbakanına 
diktatör diyebilir mi? Diktatörlerin olduğu 
ülkede, sandık olur mu, seçim olur mu, 
millî irade bu kadar güçlü olabilir mi? Dik-
tatörlerin olduğu ülkelerde, sözlüklerde 
dahi diktatör kelimesi kullanılabilir mi?

Merhum Menderes, Ankara’da, Kızılay’da, 
öğrenci eylemlerinin içine girmiş ve “Ne 
istiyorsunuz?” diye sormuştu. Bir öğrenci 
Menderes’in yakasına yapışıp, “Özgürlük 
istiyoruz” demişti. Merhum Menderes, 
“Başbakanın yakasına yapışabiliyorsun, 
bundan ala özgürlük olur mu?” diye tarihî 
bir cevap vermişti.

İşte oyun, aynı oyun… Senaryo aynı senar-
yo… Kampanya, aynı kampanya… Bugün, 
özgürlük yok diyenler, dikta rejimi diyen-
ler, inanın 10 yıl önce, belli kesimler, belli 
çevreler karşısında tir tir titriyorlardı. İste-
dikleri gibi yazamıyorlardı, istedikleri gibi 
konuşamıyorlardı. Fişlenmekten, andıç-
lanmaktan korkuyor, bir telefon gelecek de 
azar işiteceğiz diye korkuyor, kalemlerine 
pranga takıyorlardı.

Şimdi o aynı şahıslar, aynı yazarlar, aynı 
yorumcular, özgürlük yok diye kara pro-
paganda yapıyorlar. Hiç kimse kusura 
bakmasın… Biz, bu oyunlara, bu tuzaklara 
karşı şerbetliyiz… Biz bugünlere, işte bu 
oyunları, bu tuzakları bozarak geldik.

Bu ülkede egemenlik, sermayenin, medya-
nın, çetelerin elindeydi. Bu ülkede hukuk, 
seçkinlerin, elitlerin, mafyatik oluşumla-
rın tehdidi altındaydı. Biz, 10.5 yıl boyun-
ca kararlılıkla mücadele ettik, cesaretle 
mücadele ettik; egemenliği onlardan aldık, 
asıl sahibine, yani millete teslim ettik. Eski 
günleri özleyenler hiç umutlanmasınlar… 
Geçti o günler…

Hükümetten şikayeti olan, bunu de-
mokratik yollarla dile getirsin, sonra 
sandıkta hesabını sorsun. Demokratik 
yolların, hukukun, özellikle de sandığın 
dışındaki her yol gayri meşrudur. Tekrar 
ediyorum: Türkiye, sermayenin, manşet-
lerin, yabancı parlamentoların, yabancı 
gazetelerde yayınlanan bildirilerin değil; 
milletin idare ettiği, millet iradesinin te-
celli ettiği, sandık sonuçlarının egemen 
olduğu demokratik bir hukuk devletidir.

Biz demokrasiye saygılıyız, sandık so-
nuçlarına saygılıyız. Milletin takdiri 
karşısında boynumuz kıldan incedir. 
Ancak bunu, aynı şekilde başkalarından 
da görmek en büyük, en doğal, en meşru 
hakkımızdır. Şunu burada tekrar edi-
yorum: Bu ülkenin sahibi, şu ya da bu 
değildir; bu ülkenin sahibi, 76 milyonun 
tamamıdır.
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Bu ülke, 76 milyonun, bir, beraber, kardeş-
lik ve dayanışma içinde geleceğe ilerleye-
ceği bir ülke olacaktır. Herkes, birbirinin 
hakkına ve hukukuna riayet etmek zorun-
dadır. Herkes, birbirinin yaşam tarzına 
saygı duymak, saygı göstermek zorunda-
dır. Bizim, bu kültürü, bu demokratik tav-
rı, her meselede, her alanda göstermemiz 
gerekiyor.

Kürt kardeşimin meselesi mi var? Bunu 
demokrasi içinde, hukuk içinde, diyalog 
içinde çözmek zorundayız ve çözdük, çö-
züyoruz. Alevi kardeşimin, Sünni kardeşi-
min sorunu mu var? Bunu sokakta değil, 
bunu şiddetle değil, bunu polise taş atarak, 
molotof atarak değil, barikatlar kurarak, 
cam çerçeve indirip esnafa zarar vererek 
değil, konuşarak, uzlaşarak, anlaşarak çö-
zeceğiz ve çözüyoruz.

Sevgili kardeşlerim…

10.5 yılda, her alanda gerçekten çok büyük 
başarılar elde ettik… Ekonomide büyük 
başarılar elde ettik. Demokratikleşmede 
çok büyük mesafe kat ettik. Dış politikada 
Türkiye’yi çok farklı bir boyuta taşıdık, çok 
daha aktif bir ülke konumuna yükselttik.

Sosyal yaşamda, hak ve özgürlüklerde 
Türkiye’de ilkleri başardık, önemli reform-
lar gerçekleştirdik. Bütün bunları, hız kes-
meden, yavaşlamadan, ivme kaybetmeden 
sürdürmek zorundayız ve sürdüreceğiz. 
Hiç kimsenin morallerimizi bozmasına 
izin vermeyeceğiz. Özellikle ekonomide, 
moral bozmak, karamsarlık pompalamak 
için çırpınanlara asla prim vermeyeceğiz.

İnanıyorsanız üstünsünüz… Biz inanıyo-
ruz, biz davamızın, yolumuzun, mücade-
lemizin haklı olduğuna inanıyoruz ve vaz-
geçmeden, geri adım atmadan, Türkiye’yi 
büyütme mücadelemizi sürdüreceğiz. 
Şunu unutmayın sevgili kardeşlerim: 
Kimin ne dediği değil, milletin ne dediği 
önemlidir…

Bakın, dün Şırnak’ta, Şırnak Şerafettin Elçi 
Havalimanı’nın açılışını gerçekleştirdik. 
Son derece coşkulu bir kalabalık vardı. Ora-
da, Şırnak’ta, çok farklı bir hava, çok farklı 
bir atmosfer, çok farklı bir heyecan vardı. 
Çözüm sürecinin umutları, heyecanları, se-
vinçleri artırdığına, Türkiye’nin 81 vilayeti-
ni kucakladığına bir kez daha şahit olduk.

Bu ülkede inanın çok güzel şeyler oluyor. 
Bu ülkenin gerçek gündeminde, inanın 
çok güzel gelişmeler oluyor. Milletin 
gündemi çok farklı… Millet, dağlardan 
acı haberler gelmediği için umutlanıyor. 
Dağlarda piknik yapıyorlar, köylerine dö-
nüyorlar, yaylalarına dönüyorlar, millet 
bunun için sevinçli.

Doğu ile Batı, Kuzey ile Güney kucaklaşı-
yor. Kepenkler kapanmıyor, ticaret can-
lanıyor, işsizlik azalıyor; Türkiye’nin her 
yerinde hastaneler, yollar, okullar, üniver-
siteler, havalimanları inşa ediliyor. Birileri 
farklı yansıtsalar da, Türkiye, kararlı adım-
larla büyüyor, güçleniyor. İstikrar içinde, 
güven içinde, kardeşlik içinde büyümeye 
devam edeceğiz. Kucaklaşarak, konuşarak, 
uzlaşarak, helalleşerek ilerlemeye devam 
edeceğiz.
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TÜMSİAD’dan, bugüne kadar olduğu 
gibi, bundan sonra da, reformlara, demok-
rasiye, millî iradeye, özellikle de çözüm 
sürecine güçlü şekilde sahip çıkmasını 
bekliyorum. Türkiye’deki heyecanı birlikte 
büyüteceğiz. Türkiye’deki umudu birlikte 
çoğaltacağız. Türkiye’de kardeşliği, daya-
nışmayı, paylaşmayı birlikte hakim kılaca-
ğız. Bugüne kadar hep birlikte güzel işler 
yaptık, inşallah çok daha fazlasını birlikte 
başaracağız.

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, 
tekrar, TÜMSİAD’a, bu anlamlı buluşmayı 
tertip ettikleri için teşekkür ediyorum. 
Ramazan’ın, Kadir Gecesi’nin, yaklaşmak-
ta olan Ramazan Bayramı’nın hepimiz için 
hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. 
Sizlere sevgi ve saygılarımı sunuyor, her 
birinize Allah’a emanet ediyorum.

Kalın sağlıcakla…
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin değer-
li Genel Başkanı, çok değerli Yönetim Kurulu 
Üyeleri, Türkiye genelindeki tüm oda ve 
borsalarımızın saygıdeğer başkan ve yöneti-
cileri, çok değerli delegeler, hanımefendiler, 
beyefendiler...

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor; yarın 
başlayacak olan Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği 69’uncu Genel Kurulu’na şimdiden 
başarılar diliyorum. 69’uncu Genel Kurul’un, 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği için, ekono-
mimiz, ülkemiz, demokrasimiz için hayırlara 
vesile olmasını Allah’tan niyaz ediyorum.

TOBB Altmış Dokuzuncu 
Genel Kurulu

Ankara | 31 Temmuz 2013 
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Bugüne kadar, Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği’nin tüm Genel Kurulları’na katıl-
maya, Genel kurullar vesilesiyle sizlerle 
sohbet etmeye, sizlerle istişarelerde bu-
lunmaya çok büyük özen gösterdim. Yarın, 
Yüksek Askerî Şura Yaz Toplantısını ger-
çekleştireceğimiz için, Genel Kurul’un açı-
lışında maalesef bir arada olamayacağız.

Ancak, bu güzel iftar sofrasında sizlerle bir 
araya gelme fırsatını bulduğumuz için çok 
büyük memnuniyet duyduğumu ifade edi-
yor; Sayın Başkan’a, Yönetim Kurulu üyele-
rine, bu buluşmayı tertip ettikleri için çok 
teşekkür ediyorum.

Yine konuşmamın hemen başında, ar-
tık son haftasına girdiğimiz Ramazan-ı 
Şerif ’in ülkemiz ve milletimiz için hayır-
lara vesile olmasını; Ramazan’daki barış, 
kardeşlik, dayanışma atmosferinin inşal-
lah bir sonraki Ramazan’a kadar artarak 
devamını diliyorum.

Bu hafta içinde idrak edeceğimiz Kadir Gece-
si, ardından erişeceğimiz Ramazan Bayramı 
da inşallah sizler için, aileleriniz, dostlarınız, 
tüm Türkiye ve tüm insanlık için hayırlar 
getirsin diye Rabbime dua ediyorum.

Değerli kardeşlerim...

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin Ge-
nel Kurulları, Türkiye ekonomisinin nab-
zının attığı; ekonominin, demokrasinin ve 
ülkenin gerçek gündeminin tam anlamıyla 
fotoğrafının çekildiği, manzaranın ve so-
runların net şekilde ortaya konduğu bir 
özellik ihtiva eder.

Sizler, Oda ve Borsalarımızın Başkanla-
rı, Yönetim Kurulu Üyeleri, mensupları 
olarak, Türkiye’nin gerçek gündemini, 
Türkiye’nin değişimini, dönüşümünü, 81 
vilayette en yakından, en sıcak şekilde 
izleyen ve hisseden bir kesimi teşkil edi-
yorsunuz.

Hükümet olarak, sizlerin görüş, öneri ve 
eleştirilerine her zaman çok büyük değer 
verdik. 10.5 yıl boyunca, attığımız her 
adımda, yaptığımız her reformda, TOBB 
başta olmak üzere, sivil toplum kuruluşla-
rımızla her zaman istişare halinde olduk, 
her zaman ortak hareket ettik.

Şunu açık yüreklilikle ifade etmek iste-
rim: Türkiye’nin bugün elde ettiği başa-
rılarda, bugün ulaştığı tarihî seviyelerde, 
kaydettiği tüm rekorlarda, sizlerin eme-
ği var, sizlerin katkısı var, sizlerin alın 
teri var. Türkiye’yi büyüttüğünüz için, 
Türkiye’yi, demokrasisiyle, ekonomisiyle 
bugünlere taşıdığınız için, yatırımları-
nızla, üretiminizle, ihracatınızla, vergi-
lerinizle Türkiye’yi bu seviyelere ulaştır-
dığınız için her birinize burada şahsım, 
ülkem ve milletim adına şükranlarımı 
sunuyorum.

10.5 yıl içinde, Türkiye’deki istikrar ve 
güven ortamının ne anlama geldiğini, ne 
ifade ettiğini en iyi anlayan, en iyi değer-
lendiren, hiç kuşkusuz sizler oldunuz, iş 
dünyamız oldu. Türkiye ekonomisini, siz-
lerle birlikte 230 milyar dolardan devral-
dık, 2012 sonu itibariyle 786 milyar dolar 
büyüklüğe ulaştırdık. Kişi başına millî 
geliri 3 bin 500 dolardan devraldık, yine 
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sizlerle birlikte 3 kat artırmak suretiyle 10 
bin 500 dolara ulaştırdık.

İhracatı 36 milyar dolardan aldık, 152.5 
milyar doların üzerine çıkardık. 10.5 yıl 
önce, Türkiye’deki toplam yatırım miktarı 
59 milyar liraydı. Ortak gayretlerimiz neti-
cesinde, bugün yatırım miktarını 288 mil-
yar liranın üzerine ulaştırdık. Türkiye’de 
borçlanma faizleri yüzde 63 seviyesindey-
di, bu yüksek faizleri yine birlikte yüzde 6 
gibi rekor seviyelere kadar düşürdük.

Merkez Bankası rezervlerini 27.5 milyar 
dolardan aldık, şu an itibariyle 121 milyar 
dolar seviyesine yine birlikte ulaştırdık. 
Uluslararası Para Fonu’yla olan ilişkileri-
miz, ekonomideki en belirleyici noktalar-
dan biriydi. 2002 sonunda 23.5 milyar do-
lardan aldığımız IMF borcunu, 14 Mayıs’ta 
son dilimini ödemek suretiyle tamamla-
dık, bu borç ilişkisini de böylece uzun bir 
aranın ardından tarihe havale ettik.

Şu anda, küresel krize rağmen, istikrarla 
büyüyen, her yıl önemli oranlarda yüksek 
büyüme kaydeden, ekonominin tüm gös-
tergelerinde büyük başarılar kaydeden bir 
Türkiye var. Türkiye, özellikle dünyada, 
ekonomide kaydettiği ve muhafaza ettiği 
başarılarıyla, hem gıptayla izleniyor, hem 
örnek alınıyor, hem de takdir ediliyor.

Değerli dostlarım…

10.5 yıl boyunca ekonomide elde ettiği-
miz bu büyük başarıları ben her zaman 
iki kavramla izah ettim: Bunlardan biri 
istikrardır, diğeri de güvendir. Nasıl bir 

Türkiye’den bugünlere ulaştığımızı he-
piniz çok çok iyi biliyorsunuz. 2002 ve 
öncesi Türkiye’yi hepiniz çok iyi hatırlı-
yorsunuz.

Açıkçası, TOBB’un hemen tüm mensupla-
rı, 2002 ve öncesindeki o istikrarsızlık or-
tamını, o güvensizlik ortamını, o flu, sisli, 
belirsiz ortamı yaşadılar, tecrübe ettiler. 
Siyasetteki istikrarsızlığın, belirsizliğin ve 
koalisyon dönemlerinin ağır faturasını siz-
ler ödediniz, sizlerle birlikte millet ödedi.

Demokrasideki tıkanmaların, müdahale-
lerin, yasakların, kısıtlamaların bedelini 
sizler ödediniz, sizlerle birlikte millet 
ödedi. Dış politikadaki başarısızlıkların, 
pasifliğin, içe kapanıklığın bedelini aynı 
şekilde millet olarak hep birlikte ödemek 
zorunda kaldık.

Yüksek enf lasyon, yüksek faizler, mali 
disiplinsizlik, para politikalarında belir-
sizlik gibi olumsuzlukların ağırlığını her 
zaman üzerinizde hissettiniz. Hukuk siste-
mindeki keyfilik, size fatura edildi. Bütün 
bunlara ek olarak, belli dönemlerde ağır 
baskılar yaşadınız, rekabet imkanlarınız 
ellerinizden alındı, takibata uğradınız, 
haksız rekabete maruz kaldınız.

10.5 yıl boyunca, işte, istikrar ve güven 
ortamını tesis ederek, tüm bu olumsuz-
luklara son verdik. Sadece ekonomide 
değil, demokraside, dış politikada, sosyal 
yaşamda çok önemli, çok tarihî reformları 
gerçekleştirerek, ülkemizin, milletimizin 
ufkunu açtığımız kadar, sizlerin de ufkunu 
açtık, sizlere yeni imkanlar, yeni fırsatlar, 
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sağlam, güvenilir bir zemin inşa etmenin 
mücadelesi içinde olduk.

Burada şunu tekrar hatırlatmakta fayda 
görüyorum… Değerli dostlar… Bugün elde 
ettiğimiz başarılar, bugün kaydettiğimiz 
kazançlar, hiç kuşkusuz, siyasette, dış poli-
tikada, demokratikleşmede gerçekleştirdi-
ğimiz reformların, yani istikrar ve güvenin 
bir eseridir. Demokraside en küçük bir 
geriye gidişin faturasını, takdir edersiniz 
ki önce siz ödersiniz, sizinle birlikte millet 
öder, Türkiye öder.

Dış politikadaki en küçük ilkesizliğin be-
delini sizler ödersiniz, bizler öderiz, millet-
çe hepimiz öderiz. Hukuktan, insan hak ve 
özgürlüklerinden, iç barıştan, kardeşlik-
ten, yani istikrar ve güven ortamından en 
küçük bir geriye gidiş, doğrudan doğruya 
ekonomiyi etkiler, sizi etkiler, ülkemizi 
etkiler.

Biz bugünlere gerçekten çok zor şartlar 
altında ulaştık. 10.5 yıl boyunca, Türkiye’yi 
bu seviyelere taşımak için neler çektiğimizi, 
ne badireler atlattığımızı, nasıl kararlı bir 
mücadele verdiğimizi sizler de çok iyi bili-
yorsunuz. Eğer, bir kez taviz vermiş olsaydık, 
inanın bugünlere ulaşamazdık. Eğer bir kez 
boyun eğmiş olsaydık, inanın Türkiye’yi böy-
le 3 kattan fazla büyütemezdik.

Hukukun zorlanması karşısında, provo-
kasyonlar karşısında, tahrikler, tuzaklar, 
saldırılar karşısında en küçük bir zafi-
yet göstermiş olsaydık, inanın bugün 
Türkiye’yi dünyanın parlayan bir yıldızı 
konumuna yükseltemezdik.

Formül çok ama çok net değerli arkadaşla-
rım… Eğer, ekonomideki kazanımlarımızı 
koruyacaksak, demokrasiye sahip çıka-
cağız. Eğer ekonomiyi daha da büyütmek 
istiyorsak, demokrasimizin standartlarını 
daha da büyüteceğiz. Ekonomi kötüye 
giderse, demokratik kazanımlar geriye 
gider; ama eğer demokratik kazanımlara 
zarar gelirse, hiç ama hiç kuşkunuz olma-
sın, ekonomi geriye gider.

Buna hiçbirimiz müsaade etmeyeceğiz. 
Eğer bugün elde ettiğimiz kazanımları ko-
rumak, bu kazanımları daha da artırmak 
istiyorsak, demokrasinin üzerine büyük 
bir hassasiyetle eğilecek, demokrasiye 
sahip çıkacak, demokrasiyi daha ileri sevi-
yelere ulaştıracağız.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, demok-
ratik hassasiyet konusunda 10.5 yıl boyun-
ca üzerine düşeni gerçekten hakkıyla yerine 
getirdi. Bundan sonraki süreçte de, Genel 
Başkanı’ndan üyesine kadar, TOBB’un tüm 
mensuplarının, demokratik hassasiyet 
noktasında çok duyarlı olacaklarına, kaza-
nımlarımıza en güçlü şekilde sahip çıkacak-
larına ben yürekten inanıyorum.

Şunu burada, tüm kalbimle, açık açık, tüm 
samimiyetimle ifade etmek istiyorum… 
Herkes bizi sevmek zorunda değil… Her-
kes, partimizi, politikalarımızı, icraatla-
rımızı, duruşumuzu, tavrımızı sevmek, 
beğenmek, onaylamak zorunda değil. Biz, 
76 milyonun tamamının hükümetiyiz ve 
kendimizi, 76 milyonun tamamının mem-
nun olacağı politikalar üretmekle mesul 
görüyoruz.
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76 milyonun fertleri arasında hiçbir ayrım 
yapmadan, 81 vilayet arasında hiçbir ay-
rım yapmadan, ülkenin tamamına hizmet 
götürmenin, ülkenin tamamını eş zamanlı 
olarak kalkındırmanın mücadelesini ve-
riyoruz. Buna rağmen, bizi sevmeyenler, 
bizi onaylamayanlar, bizi beğenmeyenler 
elbette olacaktır.

Demokrasilerde seçim ve sandık, işte bu-
nun için vardır. Anayasamıza göre, 4 yılda 
bir, yerel yöneticiler için 5 yılda bir, seçim 
sandığı milletin önüne gelir; millet o engin 
ferasetiyle, o engin basiretiyle, iktidardaki 
partiye hesabını sorar, ona devam der, ya 
da tamam der, takdirini böylece kullanır.

Seçimin olduğu, sandığın olduğu, milletin 
tercihini özgürce kullandığı bir ortamda, 
diktatörlük olmaz, baskı olmaz, oradan zu-
lüm sadır olmaz. Daha önce de ifade ettim: 
Sandık, demokrasinin namusudur. San-
dık, demokrasilerde hesap sorma makamı-
dır. Sandık, demokrasilerde çıkış yoludur, 
emniyet sübabıdır, demokrasinin bizatihi 
teminatıdır.

Ancak ben şunu da elbette kabul ediyo-
rum: Sandık, kazananı belirlemekten 
çok, kimin kaybettiğini belirleyen bir de-
mokratik araçtır. Kazanan, zaten ülkenin 
tamamıdır; orada hiçbir şüphe olamaz. 
Sandıktan çıkan hükümet, zaten ülkenin 
tamamının hükümetidir. Sandık sonucun-
dan asıl ders çıkarması gereken, kazanan 
değil, kaybeden olmalıdır.

Kaybeden, nerede hata yaptığını, nasıl 
hata yaptığını, milletin teveccühünü ne-

den göremediğini enine boyuna ölçüp 
biçmeli, bir sonraki seçime de ona göre ha-
zırlık yapmalıdır. “Ben sandıkta kazandım, 
her şeyi yaparım” anlayışına biz asla prim 
vermedik, asla prim vermeyiz.

Tekrar ediyorum: Sandıkta kazanan mil-
letin tamamıdır; biz de 76 milyonun par-
tisiyiz, 76 milyonun Hükümetiyiz. Ancak, 
“Ben sandıktan çıkamadım, çıkamıyorum” 
diyerek başka yollara tevessül etmek gayri 
meşrudur, demokrasi dışıdır, millî iradeye 
de, milletin tercihine de tamamen aykırıdır.

Yani çoğunluğun azınlığa hükmetmesine 
hep birlikte karşı duracağız, buna hep 
birlikte karşı çıkacağız, birbirimizi bu 
noktada hep uyaracağız. Ancak, Türkiye’de 
on yıllar boyunca yaşandığı gibi, azınlığın 
da çoğunluğa hükmetmesine, azınlığın 
çoğunluk üzerinde baskı kurmasına, da-
yatmalar yapmasına da, demokrasi adına, 
millet adına hep birlikte karşı duracağız, 
karşı durmak zorundayız.

Bizim şunu artık açık açık konuşmamız, 
tartışmamız gerekiyor… Elbette med-
ya, üniversiteler, sivil toplum örgütleri, 
meydanlar, demokrasinin olmazsa olmaz 
unsurlarıdır. Ancak, tek başına medyanın 
ülke üzerinde tahakküm kurduğu bir reji-
me, demokrasi denebilir mi?

Tek başına sermayenin, ülkenin gidişatına 
yön verdiği bir rejime demokrasi denebilir 
mi? Sadece meydanlar, sadece sokaklar, 
sadece sivil toplum örgütlerinin sesleri, 
Türkiye’ye istikamet çizebilir mi? Sesini 
sadece sandık yoluyla duyuran sessiz kit-
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leyi o zaman nereye koyacaksınız? Elinde 
medya olanın, sermaye olanın, sesi çok 
çıkanın ülkenin kaderini tayin ettiği bir or-
tamda, milletin hakkını, hukukunu nereye 
koyacaksınız, o zaman bu sisteme nasıl 
demokrasi diyeceksiniz?

Türkiye’de demokrasiye artık sadece san-
dıkla müdahale edilebilir, bunun dışında-
ki her müdahale gayri meşrudur. Kimin ne 
rahatsızlığı varsa, neyi beğenmiyorsa, neyi 
onaylamıyorsa, bunu, hukuk dairesinde, 
demokratik haklar dairesinde, en önemlisi 
de sandıkla dile getirmek zorunluluğu var-
dır. Dağda, ya da şehirde, meydanları işgal 
ederek, ya da sokakları terörize ederek, 
demokratik hak dile getirilmez, demokra-
tik talep dile getirilmez; bu, demokrasiye 
sadece zarar verir, demokrasiye açık tehdit 
oluşturur.

Demokrasinin tehdit altında olduğu bir 
ülkede, hiç kuşkunuz olmasın, ekonomi de 
tehdit altında olur. Biz, bu istikrar ve gü-
ven ortamını çok zor elde ettik. Onu koru-
yamazsak, onu daha da yüceltemezsek, bu 
ülke geriye gitmeye mahkumdur. Demok-
rasinin güç kaybettiği bir ortamda, seç-
kinler kazanır, imtiyazlılar kazanır, belli 
çevreler kazanır, ama çoğunluk kaybeder.

İşte bundan dolayı, demokrasiyi, hukuku, 
en önemlisi de istikrar ve güven ortamını 
en güçlü şekilde muhafaza etmek zorun-
dayız. Bu ülkenin her bir ferdi, özellikle 
sivil toplum örgütleri, özellikle TOBB gibi 
büyük kurumları, demokrasi konusunda 
hassasiyetlerini korumalı ve daha ileri 
noktalara taşımalıdır.

TOBB’un bu konuda hassas olduğunu bi-
liyorum, hassasiyetini muhafaza ediyor 
olmasından da son derece memnun oldu-
ğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Zira 
TOBB, 1 milyondan fazla işletmenin oy 
kullandığı seçimlerle yönetimini belirleyen 
bir kurumdur. Kurumsal ölçekte, mikro 
ölçekte demokrasiyi en ideal şekilde işleten 
TOBB’un, ülke demokrasisine katkılarını 
da almaya inşallah devam edeceğiz.

Değerli kardeşlerim…

Bu buluşma vesilesiyle bir hususun altını da 
özellikle çizmek arzusundayım… Türkiye, 
her alanda olduğu gibi, sermaye noktasında 
da ayrımcılığın çok ağır bedellerini ödemiş 
bir ülkedir. Burada bulunan birçok arkada-
şımın, 12 Eylül döneminde olsun, 28 Şubat 
döneminde olsun, ne tür sıkıntılar, ne tür 
sorunlar yaşadıklarını çok iyi biliyorum.

Cadı avlarının yapıldığı, kredilerde ayrım-
cılığın uygulandığı, teşviklerde bazılarının 
kayrıldığı, baskıların, zulümlerin açıkça 
işletmelerimizi, işverenlerimizi yıldırdığı 
dönemlerden geçtik. Türkiye’de ne bugün, 
ne de bundan sonra, bu tür hukuksuzluk-
ların yaşanmasına asla rıza göstermeyiz. 
Sermayenin renklere, sınıflara, kategorile-
re ayrılmasına asla göz yummayız.

Biz, 76 milyonun her bir ferdine olduğu 
gibi, iş dünyamızın her bir ferdine, her 
bir kurumuna da eşit mesafede olduk, 
böyle olmaya devam edeceğiz. Türkiye 
ekonomisi için taş üstüne taş koyanın bi-
zim gönlümüzde müstesna bir yeri vardır. 
Demokrasi için, büyük Türkiye hedefi için 
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emek sarfeden, ter döken herkesin bizim 
nezdimizde özel bir yeri vardır. Biz hükü-
met olarak yolları açarız, yollardaki engel-
leri temizleriz, iş dünyasının da o yolda 
rahatlıkla, güvenle ilerlemesi için reform-
larımızı yaparız. Türkiye bir hukuk dev-
letidir ve her adım hukuk içinde atılmak 
zorundadır, her adım hukuk içinde atılır. 
Hukukun dışına çıkılmasının önünde en 
önce biz dururuz.

Hepimiz ortak bir gaye için, Türkiye’yi 
büyütmek için çalışıyoruz. Biz Hükümette 
ve siyasette, sizler iş dünyasında, Türkiye 
için daha fazla üretmenin, daha fazla is-
tihdam sağlamanın, refahı, huzuru, hak ve 
özgürlükleri daha fazla artırmanın ortak 
mücadelesini veriyoruz. Bunu bu şekil-
de kararlılıkla sürdüreceğiz. Birbirimize 
inanacak, birbirimize güvenecek, inşallah 
hep birlikte Türkiye’ye daha güzel başarı-
ları hep birlikte yaşatacağız. 

Küresel krize rağmen, bütün olumsuzluk-
lara, bütün saldırılara rağmen, Türkiye 
ekonomisi hiç sarsılmadan, kararlı şekilde, 
istikrarlı ve güvenli şekilde yolunda ilerli-
yor. Bu büyüme trendini devam ettirece-
ğiz. Çocuklarımıza, torunlarımıza, inşallah 
dünden çok çok daha iyi, bugünden de 
daha iyi bir Türkiye’yi emanet edeceğiz. 
Biz büyük bir ülkeyiz, büyük bir mille-
tiz. Allah’ın izniyle, her hedefe ulaşırız. 
Allah’ın izniyle, milletimizin desteğiyle, 
her sorunu aşar, Türkiye’yi çok daha ileri 
seviyelere birlikte taşırız.

Dün hayal görünen nice hedefi gerçeğe dö-
nüştürdük; bugün de hayal gibi görünen 

nice hedefe ulaşacağımıza ben yürekten 
inanıyorum. Umutsuzluğa asla prim ver-
meyeceğiz. Olumsuzluklara, psikolojik sal-
dırılara asla boyun eğmeyeceğiz. Türkiye 
ekonomisi üzerinde, demokrasimiz üze-
rinde oynanan oyunlara asla aldanmaya-
cağız. Fitneyi, nifakı, ayrışmayı, çatışmayı, 
asla ve asla yanımıza yaklaştırmayacağız. 
Bizim bütün farklılıklarımız zenginliği-
mizdir. Tüm bu farklılıkları zenginlik ola-
rak görecek, Türkiye’yi bu zenginlikle in-
şallah daha da büyüteceğiz.

Bir kez daha, Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği’nin 69’uncu Genel Kurulu’nun 
hayırlara vesile olmasını diliyorum. 
Ramazan-ı Şerif ’in, Kadir Gecesi ve Rama-
zan Bayramı’nın, sizlere, ailelerinize, ülke-
mize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini 
Cenab-ı Hakk’tan niyaz ediyorum. Bugüne 
kadar birlikte çalıştığımız, uyumla çalıştı-
ğımız, her an istişare halinde olduğumuz, 
Türkiye’yi birlikte büyüttüğümüz TOBB’a 
tekrar teşekkür ediyorum; işbirliğimizin 
artarak devam edeceğini ifade ediyor, he-
pinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
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Değerli basın mensupları...

Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
Bugün burada, Marmaray’ın işletmeye 
açılması arefesinde test sürüşleri için bir 
araya gelmiş bulunuyoruz. Türkiye’nin 
150 yıllık rüyası olan Marmaray Projesi’nin 

gerçeğe dönüştüğüne hep birlikte şahitlik 
ediyoruz. 

Biliyorsunuz, bu projenin her aşamasını 
yakından takip ettim. İnşaat çalışmaların-
dan ilk ray kaynağına, denizin altından 
yaya olarak Üsküdar’dan Avrupa’ya geç-

Marmaray’da Inceleme ve 
Test Sürüşü

İstanbul | 4 Ağustos 2013 
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meye kadar, sürecin her aşamasını bizzat 
yaşadım. Bugün de test sürüşlerinin baş-
laması dolayısıyla, araçla karşıdan karşıya 
geçerek, bunca emeğin, bunca fedakarlığın 
neticesini almış oluyoruz.

Bu proje, sadece İstanbul’un ve Türkiye’nin 
değil, özellikleri ve nitelikleri itibariyle, 
dünyanın en özgün projelerinden biridir. 
Hayali gerçeğe dönüştürmenin mutlu-
luğunu, iftiharını, millet olarak hep bir-
likte yaşıyoruz. Gerçekten de Marmaray, 
İstanbul’un binlerce yıllık geçmişinde, bu 
geçmişin dünya tarihine altın harf lerle 
yazılan 470 yıllık Osmanlı döneminde, ar-
dından 90 yıllık Cumhuriyet tarihimizde, 
157 yıllık demiryolu tarihimizde eşi ben-
zeri bulunmayan bir projedir. 

Marmaray, ters yöne iki akıntının olduğu 
bir yerde, yüzeyin 60 metre derinliğinde, 
dünyanın en derin batırma tüp tüneliyle 
iki kıtayı birleştiren tek projedir. Burada, 
en az 100 yıllık proje ömrüyle, hesap edi-
lebilen her türlü şarta dayanıklılığıyla, bir 
raylı ulaşım sistemi kurmanın ötesinde, 
adeta bir sanat eseri inşa edildi. 

Doğu Asya’dan Batı Avrupa’ya, Pekin’den 
Londra’ya kesintisiz ulaşım sağlayacak 
bu proje, Modern İpek Demiryolu’nun da 
altın halkasını oluşturuyor. Bakü-Tif lis-
Kars hattı yanında, tamamlanan ve yapımı 
devam eden Yüksek Hızlı Tren hatlarıyla, 
özellikle bu sonbaharda hizmete açaca-
ğımız İstanbul-Ankara Yüksek Hızlı Tren 
projesiyle, ülkemizi Asya-Avrupa korido-
runda en avantajlı ülke haline getiriyoruz.

Diğer yandan, bu projeyi gerçekleştirirken 
çevre hassasiyetinden asla ödün verme-
dik. Bizim çevreye ve tarihe gösterdiğimiz 
hassasiyet yapay değildir, slogandan ibaret 
değildir. Biz, denizaltındaki ekolojik den-
geyi koruyarak, tarihî eserleri adeta iğney-
le kuyu kazarcasına gün yüzüne çıkartıp 
dünya medeniyet tarihine kazandırarak 
bu projeyi gerçekleştirdik.

Dile kolay, bu süreçte tekneden sikkeye 
irili ufaklı tam 35 binden fazla tarihî eseri 
İstanbul’a ve ülkemize kazandırdık, dünya 
uygarlık mirasına kazandırdık. Balıkların 
yumurtlama dönemindeki göç yollarına 
kadar her türlü detayı hesap ederek ça-
lışmalarımızı yürüttük. Bu derece titiz 
davrandığımız için bugün test sürüşlerini 
yaptığımız proje tam 4 yıl gecikti. 

Biz bu gecikmeyi kesinlikle bir kayıp ola-
rak görmüyoruz. İstanbul’un tarihinin 8 
bin 500 yıl öncesine kadar gittiğini orta-
ya koyan, geçmişi ve geleceği en anlamlı 
şekilde buluşturan bir medeniyet projesi 
için, bu fedakarlığın değdiğini düşünü-
yoruz. Test sürüşleri ve diğer ince işlerin 
tamamlanmasının ardından, inşallah 29 
Ekim 2013 tarihinde, Cumhuriyetimizin 
90’ıncı kuruluş yıl dönümünde, Ayrılık-
çeşme-Kazlıçeşme arasında Marmaray’ı 
hizmete sunuyoruz.

157 yıllık köklü bir işletme tecrübesine 
sahip olan Devlet Demiryollarımız, bu 
projenin sağlıklı şekilde yürümesi için 
eğitimden donanıma her türlü hazırlığı 
yapmış bulunuyor. Marmaray, uzman 
bir ekip tarafından işletilerek İstanbul-
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lulara hizmet verecek. Bunun yanında, 
Marmaray’la entegre olacak şekilde, 63 
kilometrelik banliyö hatlarını da metro 
standardında yeniden inşa çalışmamız de-
vam ediyor. Bu sistemle, tek yönde saatte 
75 bin yolcu taşıyabilcek, her iki dakikada 
tren çalıştırabilecek bir kapasiteye ulaşıyo-
ruz. Marmaray’ın ve bağlantılı projelerin 
devreye girmesiyle, İstanbul’un kent içi 
ulaşımında raylı sistemin payı yüzde 8’den 
yüzde 28’e çıkıyor.

Değerli basın mensupları...

Bir buçuk asırlık bir geçmişe sahip olan 
demiryollarımız, Cumhuriyetimizin ilk 
25 yılında en parlak dönemini yaşadık-
tan sonra maalesef yarım asrı aşan bir 
süre ihmal edildi. 2003 yılından itibaren 
demiryolu ulaşımını bir devlet politikası 
olarak yeniden ele aldık. Tam bir demiryo-
lu seferberliği başlattık. Bir kısmı yapıldığı 
günden bu yana yenilenmeyen mevcut 
demiryollarının yüzde 80’inden fazlasını, 
7 bin kilometresini yeniledik.

Yüksek Hızlı Tren hatları inşa ederek, 100 
yıldır el değmeyen yolları yenileyerek, lo-
komotif ve vagon parkını modernize ede-
rek, bu alanda yeni bir dönem başlattık. 
Aynı şekilde, kent içi raylı sistemleri geliş-
tirerek, üretim merkezlerini, sanayi bölge-
lerini demiryollarına bağlayarak, lojistik 
merkezler kurarak demiryolu ulaşımında 
yeni bir yaklaşım ortaya koyduk. 

Bu projelerin önemli bölümünü tamam-
ladık, bir kısmının inşası halen sürüyor. 
Türkiye’yi dünyada 8’inci, Avrupa’da 6’ncı 

Yüksek Hızlı Tren ülkesi yaparak, adeta 
demiryollarımızı amatör kümeden şam-
piyonlar ligine çıkardık. 2023 yılına ka-
dar doğudan batıya kuzeyden güneye 10 
bin kilometre hızlı demiryolu, 4 bin kilo-
metre konvansiyonel demiryolu yapmayı 
hedefliyoruz.

İstanbul’daki Marmaray yanında İz-
mir’deki Egeray’ı tamamladık, Ankara’da 
Başkentray’ı, Gaziantep’te Gaziray’ı yapı-
yoruz. Bunun için çeşitli illerimizde hızlı 
tren ve metro araçları, hızlı tren makasları, 
hızlı tren traversleri, raylar, ray bağlantı 
malzemeleri, tekerler üreten fabrikalar 
kurduk. Daha önce yurt dışından ithal 
edilen tren setleri, bugün Eskişehir ve Ada-
pazarı fabrikalarında üretiliyor.

Değerli basın mensupları...

Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren yoluna 
başladığımızda bazı çevrelerde bir ümit-
sizlik havası vardı. Biz, Hızlı Tren olayını 
bir hikâye olmaktan çıkartıp gerçeğe dö-
nüştürdük. Ankara-Eskişehir hattını 2009 
yılında açtık. Yetmedi Ankara-Konya’yı 
yaptık ve onu da hizmete açtık. Eskişe-
hir-İstanbul artık son aşamaya geldi. Bu 
yılın sonunda inşallah bu hattı da devreye 
alarak, Ankara-İstanbul hattını tamamen 
bitirmiş olacağız. 

Bunun yanında Ankara-Sivas hattını yapı-
yoruz. Ankara-İzmir’i yapıyoruz. Bursa’yı 
yapıyoruz. Şu anda yapılan ve yapımı 
devam eden, önümüzdeki üç beş yıl içe-
risinde hizmete girecek yüksek hızlı tren 
yollarıyla, ülke nüfusumuzun yarısına te-
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kabül eden 15 ilimizi birbirine Yüksek Hız-
lı Trenlerle bağlıyoruz. 2023 yılına kadar 
10 bin kilometresi hızlı tren yolu olmak 
üzere, 14 bin kilometre demiryolu yapmak 
için, takvimimiz hazır, yol haritamız hazır, 
kaynağımız hazır.

Şimdi de demiryollarında duble yol döne-
mini başlatıyoruz. Mevcut hatların yanına 
yeni bir hat yapmak için kolları sıvadık. 
Bunun yanında, önümüzdeki beş yılda bü-
tün demiryolu ağımızı sinyalli, elektrikli 
ve telekomünikasyon sistemleriyle donan-
mış hale getiriyoruz.

Değerli basın mensupları,

Marmaray Projesi’nin hayata geçirilmesin-
de ilk aşamasından bugüne kadar emeği 
geçen herkesi kutluyorum. Özellikle Sayın 
Bakanımı ve ekibini, tüm demiryolcuları 
tebrik ediyorum, hepsine teşekkürlerimi 
iletiyorum. Aynı şekilde, bu muhteşem 
projenin inşasında görev alan tüm teknik 
personeli de kutluyorum. Marmaray Test 
Sürüşümüzün ülkemiz ve milletimiz için 
hayırlara vesile olmasını diliyorum. 



248

Recep Tayyip ERDOĞAN

Sevgili Bursalılar, çok değerli kardeşlerim, 
Bursa’mızın kıymetli işadamları, değerli gö-
nül dostları, hanımefendiler, beyefendiler…

Sizleri en kalbi muhabbetlerimle selam-
lıyorum… Bu güzel buluşmayı sağladığı, 
bizleri bir araya getirerek, hasret giderme-

mize vesile olduğu için Bursa Büyükşehir 
Belediyemize şükranlarımı sunuyorum. 

Bugün Bursa’da düzenlediğimiz törenle 
bir büyük projeyi daha hayata geçirdik. 
Ekim 2012’de başlattığımız Kentsel Dönü-
şüm Projesi’nin 3’üncü Etabı olarak, bu-

Il Teşkilatı ve Iş Adamlarıyla 
Akşam Yemeği

Bursa | 17 Ağustos 2013 
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gün Bursa’da ve diğer 45 ilimizde toplam 
87 bin 628 konutun dönüşümünü başlat-
tık. Öncelikle bu büyük projenin Bursa’mı-
za hayırlı olmasını diliyorum.

1326 tarihinde Bursa’nın fethi, Osmanlı 
Devleti için adeta bir dönüm noktası ol-
muştur. Bursa’nın fethiyle birlikte Osmanlı 
Devleti gerçek manada bir devlet hüviyeti-
ne bürünmüştür. Açıkçası Bursa, Osmanlı 
Cihan Devleti’nin olduğu kadar, Cumhuri-
yetimizin de özüdür, aynasıdır. Bursa’nın 
ulu çınarları nasıl ki hem yeri, hem göğü, 
bir Kartal kanadı gibi sarıp sarmalıyorsa, 
Bursa’nın beşiklik ettiği medeniyet de çok 
geniş bir coğrafyayı öyle sarıp sarmalamış, 
şefkatle kucaklamıştır.

100 yıl öncesine kadar Bursa, adeta fet-
hedildiği gün gibi, adeta Osman Gazi’nin 
hayranlıkla seyrettiği gibi tarihin, tabiatın 
ve estetiğin kaynaştığı bir şehirdi. Ne yazık 
ki son 100 yıl içinde Bursa’nın çehresi hızlı 
değişti, Bursa, çarpık, plansız, şekilsiz ve 
ruhsuz bir şehirleşmenin kurbanı oldu. 
Bursa’da yeşil adım adım yok edilirken, 
bir yandan da tarih ve estetik, çok katlı 
ve mimari zevkten uzak yapılarla adeta 
boğuldu.

Bursa’da bir asır boyunca sürmüş bu 
büyük tahribatı tamir etmek elbette çok 
büyük bir çaba, çok büyük kaynak ve sabır 
gerektiriyor. Ancak, bir yerden başlamak 
zorundayız. Böyle gelmiş, böyle gider 
zihniyetine mahkum olursak inanın ço-
cuklarımızın, torunlarımızın da hayır du-
alarından mahrum kalırız. Biz bir yerden 
başlayacağız, inşallah bizden sonrakiler 

bunu sürdürecek ve Bursa’yı o eski ihtişa-
mına, o parlak günlerine, o estetik ve mi-
mari zevke yeniden kavuşturacağız.

Tarihi, yeşili, estetiği ve modern şehirleş-
meyi bir arada götürmek elbette mümkün. 
Bursa’nın konut ihtiyacını giderirken, 
Bursa’da yeni yatırımlara imkan hazırlar-
ken, bunu belli bir plan, belli bir estetik 
çerçevesinde yapmak pekala mümkündür. 
Bursa inşallah büyümeye devam edecek. 
Ama büyürken, kendisini yok ederek, özü-
ne yabancılaşarak değil, kimliğini, özünü, 
ruhunu muhafaza ederek büyüyecek.

Bursa’da bugün başlattığımız kentsel 
dönüşümle bu hedefin ilk adımlarını da 
atmış olduk. Açıkçası, Mevlana Mahallesi, 
Yunus Emre Mahallesi, Selamet Mahallesi 
gibi mahalleler, Bursa’nın o manevi atmos-
ferine uymadığı gibi, buralarda yaşayan 
vatandaşlarımıza da sağlıklı bir çevre sun-
muyorlar. Bursa’daki herkesin, Bursa’ya 
yaraşır bir atmosferde, Bursa’nın büyüklü-
ğüne denk düşen bir çevrede yaşamasını 
arzu ediyoruz. Bunu da inşallah başara-
cağız. Bu vesileyle, Bursa’nın umudu olan 
kentsel dönüşümün sorumluluğunu üst-
lenen Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza, 
Büyükşehir Belediyemize, ilçe Belediyele-
rimize teşekkür ediyor, hepsine başarılar 
diliyorum.

Değerli dostlarım…

Hemen her ziyaretimde ifade ettim, bugün 
törende de vurguladım: Bursa bizim göz-
bebeğimizdir. Bursa, hem tarihiyle, hem 
kardeşliğiyle, hem de ekonomiye, tarıma 



250

Recep Tayyip ERDOĞAN

sağladığı katkılarla üzerinde hassasiyetle 
durduğumuz bir şehrimizdir. 11 yıl içinde 
Bursa’da gerçekten çok büyük projeler 
gerçekleştirdik. Türkiye’nin her yerinde 
olduğu gibi Bursa’da da eğitimi çok güçlü 
şekilde destekledik, yaygınlaştırdık ve ka-
liteyi yükselttik.

11 yıl içinde Bursa’ya 5 bin 496 adet 
derslik kazandırdık. Bursa’da 1 devlet 
üniversitesi vardı; buna 1 vakıf, 1 devlet 
üniversitesi daha ekledik. Sağlık alanında 
Bursa’ya 1 milyar liranın üzerinde yatırım 
yaptık. Hastanelerimizi, sağlık kurumları-
mızı MR, Tomografi ve diyaliz cihazlarıyla 
donatarak milletimizi hastane kapılarında 
beklemekten kurtardık. Bursa’da çiftçile-
rimize 566 milyon lira tarım desteği, 158 
milyon lira mazot desteği, 255 milyon lira 
hayvancılık desteği sağladık.

11 yılda Bursa’ya yapılan enerji yatırımı 
606 milyon lirayı aştı. Ulaşım noktasında 
Bursa çok farklı bir konuma ulaştı. 2002 
yılına kadar Bursa’da sadece 201 kilomet-
re bölünmüş yol yapılmıştı, biz buna 11 
yılda tam 231 kilometre daha bölünmüş 
yol ekledik. Hızlı feribot hatlarıyla Bursa 
ile İstanbul’u birbirine yakınlaştırdık. Şu 
anda, İstanbul İzmir arasına inşa ettiği-
miz, Bursa’dan geçecek otoyolla, Bursa’yı 
karayoluyla da çevre şehirlere yakınlaştı-
rıyoruz.

Hızlı trenle ilgili çalışmalarımız devam 
ediyor… Bursa’yı Ankara İstanbul hattına 
bağlayarak, hızlı trenle de hem İstanbul’a, 
hem Ankara’ya daha da yakınlaştırmış 
olacağız. 29 Ekim itibariyle, Osmanlı Baş-

kenti İstanbul, Selçuklu Başkenti Konya, 
Türk Dünyası Kültür Başkenti Eskişehir ve 
Cumhuriyetimizin Başkenti Ankara birbi-
rine hızlı trenle bağlanmış olacak. Bu hatta 
en kısa zamanda Bursa’yı da ekleyerek, 
Osmanlı’nın ilk Başkentini de bu Başkent-
lerle kucaklaştırmış olacağız. 

Sevgili kardeşlerim...

Bursa tarihiyle, kültürüyle, modern çeh-
resiyle olduğu kadar, kardeşliğiyle de tüm 
Türkiye’ye, hatta dünyaya emsal teşkil 
eden bir şehrimiz. 7 asır önce Bursa fethe-
dildiğinde, şehirde yaşayanların emniyeti 
temin edilmiş, Osmanlı Bursa’da 600 yıl 
sürecek bir sevgi ve hoşgörü medeniyeti-
nin temellerini atmıştı. Bugün de Bursa 
çok farklı coğrafyalardan gelen, ancak 
aynı bayrağın altında, aynı kaderi ve aynı 
idealleri paylaşan bir hoşgörü şehri olma 
özelliğini koruyor.

Bursa, bu renkli yapısı sayesinde, bu hoş-
görülü ortamı sayesinde büyüyor, gelişi-
yor, her yönden kalkınıyor. Tıpkı Bursa 
gibi, Türkiye de, 81 vilayetinin tamamıyla, 
76 milyon vatandaşının tamamıyla, fark-
lılıkları zenginlik olarak değerlendirmek 
suretiyle büyüyor ve gelişiyor. Bizim, Bur-
sa’daki bu yapıyı, Bursa’daki bu zenginliği 
ve hoşgörüyü, aynı şekilde Türkiye’nin 
tamamında daha güçlü şekilde hakim kıl-
mamız gerekiyor.

İçeride ne kadar güçlü olursak, ne kadar 
birbirimize yakın olursak ne kadar hoşgö-
rülü olursak, inanın dışarıda da o kadar 
güçlü, o kadar etkili oluruz ve dış politi-
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kamızla, ekonomimizle bölgemizde daha 
büyük fark oluştururuz. Türkiye’nin gü-
cünü, Türkiye’nin etkinliğini, saygınlığını 
hazmedemeyenler, Türkiye’nin başta dış 
politika ve ekonomisiyle istikrarlı şekilde 
büyümesini kabullenemeyenler çeşitli tu-
zaklar kuruyorlar.

Tüm bu tuzaklara karşı hep birlikte uya-
nık olacağız, dikkatli olacağız. Bizim bir 
adım bile geriye gitmeye tahammülümüz 
olamaz. Türkiye yıllarını gereksiz tartış-
malarla harcadı, enerjisini, kaynaklarını 
maalesef on yıllar boyunca sanal gerilim-
lerde kaybetti. Biz, bir yandan geleceği 
yakalamak, bir yandan da geçmişin kayıp-
larını hızlı şekilde telafi etmek zorundayız.

Şunu bilmenizi isterim ki, yeni gerilimler, 
yeni sanal sorunlar, Türkiye’ye sadece 
enerji ve kaynak kaybettirir. Biz, bugüne 
kadar gerilimin taraftarı olmadık, bundan 
sonra da olmayız. AK Parti kaybetsin diye 
Türkiye’nin kaybetmesi için çalışanlar 
var; biz, yeter ki Türkiye kazansın diyerek, 
Türkiye’yi her şeyin önünde tutarak, 11 yıl 
olduğu gibi bundan sonra da gece gündüz 
çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz.

Yakaladığımız ivmenin yavaşlamasına 
müsaade etmeyeceğiz. 11 yılda Türkiye’yi 
3 kat büyüttük; inşallah önümüzdeki 10 
yılda 3 kat daha büyütecek ve 2 trilyon do-
lar millî gelire, 25 bin dolar kişi başı millî 
gelire hep birlikte ulaşacağız. Bu hedefler 
asla hayal değil… 11 yıl önce, Türkiye’nin 
3 kat büyüyeceği söylenseydi, inanın buna 
hiç kimse inanmazdı ve inanmıyordu. 

Ama biz bunu başardık; önümüzdeki 10 
yılda da bunu başarırız, bunu yaparız.

Yeter ki kardeşliğimizi muhafaza edelim. 
Yeter ki dayanışmamızı koruyalım. Yeter 
ki sorunların aşılacağına inanalım ve so-
runları aşmak için hep birlikte gayret gös-
terelim. O zaman Türkiye çok daha güzel 
günler görecek, hayallerini tek tek gerçeğe 
dönüştürecektir.

Ben bu düşüncelerle sözlerime son verir-
ken, bu güzel Bursa akşamında sizlerle 
birlikte olmanın memnuniyeti içinde 
olduğumu tekrar ifade ediyorum. Bursa 
Büyükşehir Belediyemize tekrar teşekkür 
ediyor, başarılar diliyorum.

Yeniden kavuşmak, yeniden hasret gider-
mek üzere sizleri Allah’a emanet ediyor, 
hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Çok değerli Rizeliler, değerli kardeşlerim, 
üniversitemizin çok değerli mensupları, 
hanımefendiler, beyefendiler…

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor; Recep 
Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme 
Vakfı Meclis Toplantısı’na başarılar dili-

yorum. Vakfın kuruluşuna ön ayak olan, 
vakfın kuruluşunda ve işleyişinde vazife 
yüklenen tüm kardeşlerimize buradan 
şükranlarımı ifade ediyorum.

Rize’ye daha önceki ziyaretimde, üni-
versitemizde yaptığım konuşmada ifade 

Recep Tayyip Erdoğan 
Üniversitesi Geliştirme Vakfı 

Meclis Toplantısı

Rize | 24 Ağustos 2013 
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etmiştim; bir kez de burada, Geliştirme 
Vakfı Meclis Toplantısı’nda, Rize’de kur-
duğumuz üniversiteye Recep Tayyip Er-
doğan Üniversitesi ismini verdiğiniz için 
sizlere, Rizeli hemşehrilerime teşekkür 
ediyorum. Üniversitemizin de, tıpkı ismi, 
gibi, varolduğu müddetçe, ülkesine, mil-
letine, insanlığa, özellikle de Rize’ye ve 
Karadeniz’e hizmetkar olacağına yürekten 
inandığımı ifade ediyor, gerek Üniversite-
ye, gerek Vakfa başarılar diliyorum.

Çok değerli kardeşlerim…

2006 yılında kurulan üniversitemiz, şu 
anda, 3 Enstitü, 11 Fakülte, 7 Yüksekokul, 
7 Meslek Yüksekokulu, 8 Araştırma ve 
Uygulama Merkezi ve Rektörlüğe bağlı 6 
bölüm olmak üzere 42 akademik birimle 
faaliyetlerini sürdürüyor. Hiç kuşkusuz 
2006 yılında kurulduğu güne nazaran çok 
çok ileri bir noktadayız. Ancak, üniversite-
mizin henüz arzu ettiğimiz noktaya ulaş-
madığını da kabul etmek durumundayız.

Esasen, üniversitemiz Rize şehrinde ku-
rulmuş olması hasebiyle çok ciddi bir 
eğitim potansiyeline sahip. Bütün Doğu 
Karadeniz’de olduğu gibi, Rize’de de eği-
tim oranı Türkiye genelinin çok çok üze-
rinde. Rize’de doğmuş gençlerimizin çok 
önemli bir kısmı yüksek öğretim gördü-
ler, iyi eğitimler aldılar ve Türkiye’de her 
alanda önemli vazifeler, önemli sorumlu-
luklar yüklendiler. Rizeliler, Türkiye ge-
nelinde, eğitim için en büyük fedakarlığı 
ödeyen, en büyük meşakkatlere katlanan 
bir kesimdir. Geçmişte, Rize’de eğitim 
görmenin nasıl bir fedakarlık gerektir-

diğini eminim ki bir çoğunuz yaşayarak 
tecrübe ettiniz.

Köylerimizin birçoğunda okul bulunmu-
yordu… Bırakınız okulu, yol bulunmuyor-
du, vesait bulunmuyordu. Sabahın çok 
erken saatlerinde yataklarından kalkan 
çocuklar, önlüklerini giyiyor, yamalı pal-
tolarını sırtlarına geçiriyor, babalarından, 
abilerinden kalma, artık mecali kalmamış 
ayakkabılarıyla, o minik ellerini nefes-
leriyle ısıtarak yollara düşüyorlardı. En 
yakın okula gitmek için, kimi zaman saat-
lerce yürümek gerekiyordu.

Bu yürüme, yol üzerinde, hatta patika 
üzerinde bile olmayabiliyor; çamurun, 
suyun, karın üzerinde, Rize köylerinin o 
dağınık yapılaşması içinde saatlerce in-
sana rastlamadan, yapayalnız yürümek 
zorunda kalıyorlardı. Çocuklar, en yakın 
okula ulaştıklarında, daha ders başlama-
dan zaten yorulmuş, bitmiş, tükenmiş bir 
halde oluyorlardı. Okula ulaşınca dertler 
bitmiyordu… 

Sobası yanmayan, sobasında tezek tüten, 
aracı gereci bulunmayan, öğretmeni bile 
zor bulunan kalabalık sınıf larda akşam 
ediliyor; akşam da aynı şekilde bu kez 
dönüş meşakkati başlıyordu. Çocukları-
mız ilkokulu bitirdikten sonra, Ortaokul 
için, Lise için çok daha uzaklara gitmek 
durumunda kalıyor, yolculuk daha da zor 
bir hal alıyordu. Liseyi bitiren talebeleri-
miz, Rize’de böyle bir imkan bulunmadığı 
için, yakın illere, Trabzon’a, İstanbul’a, 
Samsun’a, Ankara’ya üniversite okumak 
için gidiyorlardı.
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İşte bu ve buna benzer binbir zorluğa, 
tehlikeye, badireye rağmen, bizim çocukla-
rımız sabırla, sebatla okudular. 81 vilaye-
timizin tamamıyla birlikte, Rize’de de eği-
timin alt yapısını iyileştirmek, eğitimdeki 
bu ilkel görüntüleri ortadan kaldırmak 
için gerçekten büyük bir mücadele verdik. 
11 yıllık süreç içinde, Rize’de toplam 1.503 
adet yeni derslik açtık.

Rize’deki okullarımıza şu ana kadar gön-
derdiğimiz bilgisayar sayısı 6 bin 787 adet. 
11 yıl önce Rize’de 2 bin 974 öğretmen 
görev yaparken, şu anda 3 bin 769 öğret-
men görev yapıyor. Yurtlar, pansiyonlar, 
lojmanlar noktasında önemli yatırımlar 
gerçekleştirdik. Türkiye genelinde olduğu 
gibi, Rize’de ücretsiz ders kitaplarıyla, 
burslarla, eğitim yardımlarıyla öğrenci-
lerimizi ve velilerimizi çok güçlü şekilde 
destekledik. Bütün bunların üzerine, 
Rize’ye işte bu üniversitemizi kurarak, Ri-
zeli çocuklarımızın, gençlerimizin eğitim 
aşkını, adeta vuslatla taçlandırdık.

Şimdi yapmamız gereken, Rize’nin, Rizeli-
nin damarlarında bulunan o eğitim aşkını, 
o fedakarlığı, cefakarlığı, üniversitemiz 
ile buluşturabilmek olmalı. Yani bütün o 
meşakkatlere katlanan, sabreden, sebat 
eden Rizelileri tek tek bulup, kendilerinin 
yaşadığı zorlukları sonrakilerin yaşaması-
nı önlemeleri için onları seferberliğe davet 
etmek zorundayız.

Hamdolsun, özellikle akademik noktada, 
Rize çok önemli değerler yetiştirdi. Rize, 
aynı zamanda, iş dünyasında da çok önem-
li, çok başarılı isimler yetiştirdi. Hem bu 

akademik isimleri, hem iş dünyamızın Ri-
zeli isimlerini, Rize’ye, Rize’nin bugünkü 
çocuklarına vefa borçlarını ödemek üzere 
artık göreve davet etmek, onlardan istifa-
de etmek zorundayız. Rize, kendisine sırt 
dönülecek, unutulacak bir şehir değildir.

Ben, bu ülkenin Başbakanı olarak, baba 
ocağım, ana ocağım Rize’ye vefa borcumu 
ödemenin gayreti, mücadelesi içindeyim. 
Babam gibi, annem gibi, Rize’den çıkmış, 
farklı şehirlere yerleşmiş, oralarda yuva 
kurmuş, hayat kurmuş herkesi de, şehir-
lerini unutmamaya, şehirlerine olan vefa 
borçlarını ödemeye çağırmak durumunda-
yız. Bu Meclis toplantısında gerçekten çok 
değerli Rizeli isimlerle birlikteyiz. Ama biz 
bu kadar değiliz ve sadece bizim çabaları-
mız da yeterli değil.

Rizeli olan, kendisini Rizeli gören, Rize 
sevdası içinde olan herkese tek tek ulaşıp, 
başta Üniversite olmak üzere Rize’nin eği-
timine, ticaretine, sanayisine daha fazla 
katkı yapmaları için teşviklerimizi artır-
mak zorundayız. Rize’nin, evet, eğitime yö-
nelik çok büyük bir aşkı, büyük bir sevdası 
var. Ama Rize, aşkına, sevdasına ulaşmak 
için, yani vuslat için, artık uzak diyarlara 
göç etmek zorunda değil. Bizim bu işi artık 
burada halletmemiz gerekiyor.

Her anlamda çok büyük potansiyelimiz 
bulunuyor… Sadece Türkiye sathına yayıl-
mış Rizeliler noktasında değil, coğrafi ola-
rak, kültürel olarak, tarım, sanayi, turizm 
olarak üniversitemiz büyük potansiyel 
barındırıyor. Daha önce de ifade ettim… 
Çay denildiğinde, dünyada üniversitemiz 
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hemen akla gelmeli, gelebilmeli. Balıkçı-
lık, denizcilik denildiğinde, üniversitemiz 
tüm dünyada otorite olabilmeli. Karadeniz 
denildiğinde, Karadeniz Ülkeleri, Karade-
niz uluslar arası politikası denildiğinde, 
hem bölgede, hem dünyada üniversitemiz 
otorite olabilmeli.

Tabiat turizminde, botanik konusunda, 
hayvancılıkta, vahşi yaşamda, dağcılık baş-
ta olmak üzere sporda Rize tüm dünyada 
üniversitesiyle öne çıkabilmeli. Rize, her 
anlamda bunu başaracak imkanlara, fır-
satlara, birikime sahip ve bunu azami ma-
nada kullanabilmeli. Rize’den, Rize’deki 
üniversitemizden ben böyle bir ulusal ve 
uluslar arası başarıyı şahsen bekliyorum. 
Bu temin etmek için de, ne gerekiyorsa, 
imkanlar dahilinde yapacağımızı bilmeni-
zi istiyorum.

Çok değerli kardeşlerim, sevgili Rizeliler…

Yaz tatili artık yavaş yavaş sona eriyor ve 
eğitimde 2013-2014 dönemi hazırlıkları 
yapılıyor. Önümüzdeki 1 ay içinde, inşal-
lah, ilkokullarımızdan üniversitelerimize 
kadar tüm eğitim kurumlarımız açılacak 
ve eğitim öğretime başlayacaklar. Bu ve-
sileyle, şu hususun burada özellikle altını 
çizmek istiyorum… Bakınız biz, 11 yıl bo-
yunca, eğitimin alt yapısını iyileştirmek, 
geliştirmek, modernleştirmek için çok 
büyük yatırımlar gerçekleştirdik.

Türkiye, genç ve dinamik nüfusuyla dün-
yada öne çıkan bir ülke… Ancak, bu genç 
ve dinamik nüfusu, en donanımlı şekilde 
geleceğe hazırlamazsanız, nüfus tek başı-

na bir şey ifade etmiyor. Yani kemiyet, yani 
nicelik kadar; keyfiyet, yani nitelik de çok 
çok önemli. Bizim artık eğitimin fiziki alt 
yapısından, eğitimin muhtevasına, içeriği-
ne daha fazla yoğunlaşmamız, bu alanda 
daha fazla gayret göstermemiz kaçınılmaz 
bir noktaya geldi.

Ekonominin ihtiyaç duyduğu elemanları 
yetiştirmek için muhteviyata eğilmemiz 
gerekiyor. Sanayinin, ticaretin, uluslar 
arası ilişkilerin, uluslar arası ekonominin 
ihtiyaç duyduğu bir eğitim muhteviyatını 
her kademede daha yoğun, daha planlı şe-
kilde devreye almamız gerekiyor. Bunların 
da ötesinde, bizim, Türkiye gerçeklerine 
vakıf, kendi toplumunu ve dünyayı iyi oku-
yabilen, iyi anlayabilen, ülkesini ve dünya-
yı iyi takip edebilen gençlerin yetişmesine 
daha fazla eğilmemiz, yoğunlaşmamız 
gerekiyor.

Özellikle, demokrasi ve demokratikleşme 
konusunda, eğitimin hayati önemi haiz 
olduğunu burada vurgulamak durumun-
dayım. İlkokulun, hatta anaokulunun 
daha ilk gününden, daha ilk dersinden, 
üniversitenin son gününe, son dersine 
kadar, bizim, çocuklarımıza, gençlerimize, 
demokratik kültürü, hoşgörüyü, birbirinin 
yaşam tarzına saygıyı, birbirinin hayat 
hakkına saygıyı anlatmamız gerekiyor.

Bakın, bizim medeniyetimizde çok oku-
yan, ama sadece çok okumakla yetinenler 
için, okuduğunun ilmine, hikmetine, yani 
künhüne vakıf olamayanlar için kullanı-
lan bir deyim vardır: Kitap yüklü merkep-
ler… Yine güzel bir benzetme vardır, derler 
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ki “Bu kadar cehalet, ancak tahsille müm-
kündür”… Evet… Biz, çocuklarımızın, 
gereksiz, faydasız, teorik ve pratik, maddi 
ve manevi hiçbir faydası olmayan bilgiyle 
değil; hayatın kendisiyle donanımlı olarak 
yetişmesini temin etmekle mükellefiz.

Çocuklarımız eğer okudukça, tahsil gör-
dükçe, daha da cahilleşiyor, kendisine, 
ülkesine, toplumuna, özüne daha da ya-
bancılaşıyorsa, orada ters giden bir şey 
var demektir. Böyle bir eğitim tarzı, bizim 
kabulleneceğimiz, müsamaha göstereceği-
miz bir eğitim tarzı olamaz.

Bakın, biz bunu on yıllar boyunca üniver-
sitelerimizle yaşadık… Üniversitelerimiz, 
kendilerine dışarıya kapattılar, topluma 
kapattılar, ülkeye ve ülke gerçeklerine 
kapattılar ve milletten kopuk, Türkiye 
gerçeklerinden kopuk, izole bir noktaya 
geldiler. Şehrin sanayisiyle, ticaretiyle, 
ekonomisiyle ilgilenemediler. Ülkenin si-
yasetiyle, dış politikasıyla, sosyal, ekono-
mik sorunlarıyla ilgilenemediler.

Milletle bütünleşmek, milletle kucaklaş-
mak yerine, milletten uzaklaştılar, bilim ile, 
eğitim ile millet arasında adeta uçurumla-
rın oluşmasına neden oldular. İşte bunu ter-
sine çeviriyor, tabii mecrasına döndürüyor, 
üniversitelerimizle milletin, üniversitelerle 
ülkenin kucaklaşmasını, örtüşmesini sağla-
mak için gayret sarf ediyoruz.

Bu süreci daha da hızlandırmak zorunda-
yız… Özellikle üniversitelerimiz, demokra-
tikleşme, bir arada yaşama, hoşgörü nok-
tasında daha etkin, daha işlevsel, daha ışık 

tutucu, yön gösterici bir hal almasını sağ-
lamak zorundayız. Demokrasiye kapalı bir 
üniversite, bilime asla açık olamaz. Farklı 
görüşlere, farklı fikirlere, farklı yaşam tarz-
larına tahammül gösteremeyen bir üniver-
site, bilim üretse bile, o bilimden beklenen 
rehberliği, yol göstericiliği üretemez.

Ayrımcılığın, ırkçılığın, faşizmin, özellikle 
de kendi milletinin değerlerinin, kendi 
vatandaşının yaşam tarzının, kılık kıyafe-
tinin, sakalının, bıyığının düşmanı olan 
bir üniversite, sadece laboratuvarlarında 
değil, maalesef sınıflarında, amfilerinde 
de robot üreten bir üniversite olur. Eğitim, 
insanı robotlaştırmak, insanı bilgisayar-
laştırmak, insanı bir bilgisayar gibi görüp 
onu formatlamak değildir.

Tam tersine eğitim, insanı bilgiyle dona-
tırken, o bilginin insani, vicdani değerleri 
yüceltmesini sağlayacak melekeleri, te-
fekkür ve tasavvur gücünü kazanmasını 
temin etmektir. Eğer eğitim sadece bilgiyi 
aktarmak, bilgiyi ezberletmek olsaydı, 
bilgisayarlar zaten bunu yapıyor, eğitime 
ihtiyaç kalmazdı.

Tam tersine eğitim, bilginin desteğiyle, 
analiz yapabilmeyi, bilgiyi insanlığa fayda-
lı bir araç olarak kullanmayı öğretebilen, 
yani talimle terbiyeyi bir arada verebilen 
bir süreç olmak zorundadır. Bu yönüyle, 
üniversitelerimizi biz, ülkenin ve dünya-
nın her meselesinde, daha aktif, daha güç-
lü roller üstlenen, daha da önemlisi ışık 
tutan, yol gösteren, rehberlik eden kurum-
lar olarak görmek istiyoruz. Türkiye’nin 
demokrasi tartışmalarında ve demokra-
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tikleşme mücadelesinde üniversitelerin 
öne çıkmalarını bekliyoruz. Bölgesel ve 
küresel meselelerde, üniversitelerin yol 
gösterici olmalarını bekliyoruz.

Bakınız, Mısır’da son haftalarda yaşanan 
hadiseler, sadece siyasetin konusu değil-
dir. Mısır’da yaşananlar, siyasetin olduğu 
kadar, takdir edersiniz ki, sosyolojinin, 
uluslar arası ilişkilerin, özellikle tarihin, 
özellikle demokratikleşme mücadelesinin 
konusudur. Son derece tarihî eşiklerden 
geçiyoruz. Son derece önemli hadiselere 
şahit oluyoruz. İbretlik süreçleri yaşıyo-
ruz. Mısır’daki hadiseler, tüm bir Batı me-
deniyetinin, ilkeleriyle, değerleriyle, tavır 
ve duruşuyla çok ciddi kırılma yaşadığını 
bize göstermiştir.

Demokrasinin beşiği olan, demokrasiyi 
çok ağır zayiat ve savaşların ardından tesis 
eden Batı, Mısır olayıyla birlikte kendisiyle 
çelişmeye, tenakuza düşmeye başlamıştır. 
Maalesef, 2 ay içinde, bir askeri darbe ya-
şanmış, 6 binden fazla masum insan haya-
tını kaybetmiş, on binlercesi yaralanmış, 
ama buna darbe bile denilememiştir.

Mısır’daki darbeyi dünyaya meşru göstere-
bilmek için, sempatik gösterebilmek için, 
başta medya olmak üzere çeşitli platform-
larda “demokratik darbe”, “devrimci dar-
be”, “sandıksız demokrasi” gibi gerçekten 
ucube, gerçekten aklın ve mantığın kabul 
edemeyeceği kavramlar üretilmiştir. Ken-
disini, insani ve vicdani değerlerden so-
yutlamış dahi olsa bilim buna karşı çıkar. 
Mısır’a karşı sergilenen tavır, sadece akla 
mantığa değil, bilime de kesinlikle aykırı-

dır. Mısır’daki olaylar karşısında susmak, 
çok ağır bir vebalin altına girmektir.

Özellikle bilim insanlarının, özellikle üni-
versitelerin, bu hadiseler karşısında daha 
gür bir ses çıkarmalarını beklerdik; ama 
bu olmamıştır. Zira bugün susulursa, yarın 
konuşmaya, yarın itiraz etmeye hiç kimse-
nin hakkı olmaz. Bugün darbeye darbe di-
yemeyenin, yarın bu hastalık bütün vücu-
da sirayet ettiğinde, darbeye darbe demesi 
hiçbir anlam ve ağırlık ifade etmez. De-
mokrasi, tıpkı bilim gibi, yüzyılların, hatta 
binyılların birikiminin bir neticesidir.

Binlerce yıllık birikime, binlerce yıllık ger-
çeğe sırt çevirmek, belki yüzlerce, binlerce 
yıl sürecek bir hatanın temelini atmak ola-
bilir. Eğer Galile ölüm tehdidine, baskıya, 
işkenceye rağmen “Dünya dönüyor” deme 
cesaretini göstermeseydi, inanın belki bi-
lim bugünkü seviyesine ulaşamayacak ya 
da daha yavaş yol alacaktı. Aynı şekilde, 
bugün, binlerce yıllık demokrasi birikimi-
ne ve mücadelesine rağmen, “Mısır’daki 
müdahale bir darbedir” diyemeyen, geç-
mişten ziyade geleceğe ihanet eder.

Burada şunun da altını özellikle çiziyo-
rum… Darbelerin, hiçbir meşru, haklı, 
makul gerekçesi olamaz… Şu anda, hem 
Türkiye’de, hem dünyada, Mursi de hata 
yaptı diyerek, vicdanlarını rahatlatmaya 
çalışanlar var. Mursi de hata yaptı demek, 
hiç kimse kusura bakmasın, lamı cimi 
yok, postal yalamaktır. Mursi de hata yaptı 
demek, doğrudan doğruya darbeye destek 
çıkmak, darbeyi meşrulaştırmaktır. Orta-
da 6 binden fazla ölü varken, bir katliam 
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varken, bir demokrasi cinayeti varken, 
Mursi’yi gündeme getirmek, darbecilerin 
sırtını sıvazlamaktır.

Demokratik bir rejimde, seçimle gelmiş 
olan hangi hatayı yaparsa yapsın, bedelini 
ödeyeceği yer yine seçimdir, yine sandık-
tır. Biz Mısır’daki darbeyi, insani ve vicda-
ni gerekçeler kadar, ilkelerimiz adına da 
çok sert şekilde eleştirdik ve eleştiriyoruz. 
Çünkü Türkiye’de de aynısı yaşanmıştır… 
Menderes de hata yaptı denilmiş, 27 Mayıs 
meşrulaştırılmak istenmiştir. Siyasetçiler 
de hatalıydı denilmiş, 12 Eylül meşrulaştı-
rılmaya çalışılmıştır. Merhum Erbakan da 
hatalıydı denilmiş, 28 Şubat meşrulaştırıl-
maya çalışılmıştır.

İşte bu çarpık zihniyet, bu hastalıklı zih-
niyet bugün de Mısır’da Mursi hatalıydı 
diyerek aynı senaryonun taşeronluğunu 
yapmaktadır. Caniye Cani, Katile Katil, 
Darbeciye Darbeci diyemeyenler, maz-
lumu, mağduru eleştirerek kendilerini 
rahatlatmaya çalışıyorlar. Biz yüksek sesle, 
Caniye Cani, Katile Katil, Firavun’a Fira-
vun dediğimiz müddetçe, inanın bunlar 
vicdanlarını rahatlatamayacaklar.

Biz cesur olmak zorundayız. Biz, kork-
madan, çekinmeden hakkı söylemek zo-
rundayız. Bugün biz nasıl Selçuklu’nun, 
Osmanlı’nın kudretli ve adil idarecileriyle 
gurur duyuyorsak, bundan 50 yıl, 500 yıl 
sonra da, Türkiye’nin çocukları, bugünün 
idarecileriyle gurur duymalılar. Onlara 
bu mirası bırakmak bizim boynumuzun 
borcudur.

Üniversitelerimizin de böyle bir mirası ge-
lecek nesillere devretmesi en büyük arzu-
muzdur. Dünün üniversiteleri, baskılarla, 
yasaklarla, ikna odalarıyla anılıyor. Ama 
yarının üniversiteleri, bilimle, demokra-
siyle, insani ve vicdani değerleri yücelt-
mesiyle anılsın istiyor, bunu arzuluyor ve 
bunun için çalışıyoruz.

Sorumluluğunuz çok büyük, işiniz zor, 
yükünüz ağır. Ama sizlerin, her engeli aşıp, 
imkansızlıkları mümkün hale getirip, fark-
lı bir üniversite, örnek bir eğitim kurumu 
teşkil edeceğinize yürekten inanıyorum. 
Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, 
hem üniversitemize, hem vakfımıza tekrar 
şükranlarımı ifade ediyorum.

Başta öğrencilerimiz olmak üzere tüm üni-
versite camiasına başarılar diliyor, sizleri 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Çok değerli misafirler, değerli katılımcılar, 
saygıdeğer başkanlar, hanımefendiler, be-
yefendiler...

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor; Kü-
resel Tasarım Kentleri Teşkilatı 2’inci 
Genel Kurulu’na başarılar diliyorum. Bu 
Genel Kurul vesilesiyle ülkemize, Başkent 
Ankara’ya gelen tüm misafirlerimize hoş 
geldiniz diyor; Ankara’dan güzel hatıralar-
la dönmelerini temenni ediyorum. Genel 
Kurul çalışmalarının başarılı geçmesi dile-
ğiyle, Ankara Büyükşehir Belediyemizi ve 
Sayın Başkan’ı, Küresel Tasarım Kentleri 
Teşkilatı’nın Başkanlığını 2 yıldır büyük bir 
başarıyla yürüttüğü için tebrik ediyorum.

Değerli dostlarım…

Başkent Ankara’daki bu Genel Kurul, 
Türkiye’nin son derece önemli yıldönüm-
lerini kutladığı bir hafta içinde, Zafer 
Haftası’nda gerçekleştiriliyor. Bundan 

942 yıl önce, 26 Ağustos 1071 tarihinde, 
Büyük Selçuklu Devleti Sultanı Alparslan, 
Malazgirt’te bir zafer kazanmış, ardından 
da Anadolu, Balkanlar, Ortadoğu için yeni 
ve farklı bir süreç başlamıştı. Yine bu hafta 
içinde, 30 Ağustos’ta, Büyük Taarruz’un ve 
büyük zaferin 91’inci Yıldönümünü kutla-
yacağız. 91 yıl önce, Türkiye’yi işgal etmiş 
kuvvetlere karşı başlatılan büyük taarruz 
zaferle neticelenmiş, bu zaferin ardından 
da yeni Türkiye’nin, bir Cumhuriyet olarak 
kuruluşunun hazırlıkları başlatılmıştı.

Değerli katılımcılar…

Ankara, öncelikle bir Selçuklu şehridir. 
1071’den itibaren, Selçuklu Devleti’nin 
bu bölgeye egemen olmasıyla birlikte, 
Anadolu’da çok önemli şehirler, çok önem-
li merkezler inşa edilmişti. Diyarbakır, Si-
vas, Şanlıurfa, Ankara, Konya, Kayseri gibi 
şehirler, Selçuklular tarafından inşa edil-
miş, dönemlerinin askeri, siyasi, en önem-

Küresel Tasarım Kentleri 
Teşkilatı Ikinci Genel 

Kurul Açılışı

Ankara | 28 Ağustos 2013 
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lisi de ilim merkezleri haline gelmişlerdi. 
Bugün ve yarın Ankara’da yapacağınız 
ziyaretlerde, çok kadim medeniyetlere ait 
izlerle birlikte Selçuklu izlerini de doyası-
ya temaşa edeceğinize, bin yıl öncesine ait 
muhteşem mimari eserlerle tanışacağınıza 
inanıyorum.

Ankara, Selçuklu Devleti ve Osmanlı Dev-
leti dönemlerinde, ticaret merkezi olarak, 
İpek Yolu’nun önemli bir durağı olarak hep 
canlı bir şehir oldu. 91 yıl önce, 30 Ağustos 
Zaferiyle sonuçlanan süreç, Ankara’nın 
tarihinde çok farklı bir dönüm noktası 
teşkil etti. Gazi Mustafa Kemal, 1919’da 
Ankara’ya gelmiş, Ankara’yı bir karargah 
merkezi olarak seçmiş, Kurtuluş Savaşımı-
za ilişkin tüm hazırlıkları işte bu şehirde 
gerçekleştirmiştir. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Ankara’da açılmış, Ankara’da top-
lanmış, İstiklal Savaşımız Ankara’dan sevk 
ve idare edilmiştir.

1923’te, cumhuriyetimizin ilanından he-
men önce de, Ankara yeni devletin Başken-
ti olarak ilan edilmiştir. 13 Ekim 1923 tari-
hine kadar, Ankara, mütevazi bir Selçuklu 
ve Osmanlı şehri kimliği taşıyordu. Nüfu-
su sadece 40 bin kişiden oluşuyor, Ankara 
Kalesi ve çevresi dışında, bağ evleri, çiftlik-
ler dışında yerleşim bulunmuyordu. 90 yıl 
önce, 40 bin nüfuslu olan bu şehir, şu anda 
5 milyona yaklaşan nüfusuyla, Avrupa’nın 
metropol kentlerinden, önemli modern 
merkezlerinden, dünyanın önemli baş-
kentlerinden birisine dönüştü.

Burada şunu açık açık ifade etmek duru-
mundayım… Ankara, son 90 yıl içinde, bazı 

dönemlerde, şehirleşme adına gerçekten 
çok kötü bir sınav verdi. Ankara, adeta sı-
fırdan kurulmuş bir şehirdi. Buna rağmen, 
plansız şehirleşme, gecekondulaşma, yo-
ğun göç Ankara’yı, şirin bir Selçuklu ve Os-
manlı şehri olmaktan çıkardı, ama modern 
bir kent haline de dönüştüremedi. Başkent, 
Anadolu’nun, Bozkır’ın ortasında hızla bü-
yürken, maalesef bu büyümenin ihtiyaçla-
rını karşılayacak bir belediyecilik ve şehir-
leşme kaydedilemedi. Nice hükümetler, oy 
alabilmek uğruna gecekondulara müsama-
ha gösterirken, ardından gelen Hükümetler 
de, oy kaybetmemek için gecekonduların 
dönüşümünü gerçekleştiremedi.

İşte bu dönemlerde, Ankara gerçekten bü-
yük yaralar aldı, büyük bir tahribata sahne 
oldu. Nüfusu 90 yılda 40 binden 5 milyona 
çıkan, üstelik de plansız büyüyen bir şehri 
ıslah etmek, böyle bir şehri plana, progra-
ma kavuşturmak, dönüşüme tabii tutmak, 
takdir edersiniz ki son derece güçtür. Ama 
biz, asla umutsuz olmadık. Asla, “Böyle 
gelmiş, böyle gider” demedik. Yerel yöne-
timlerdeki tecrübemizi, birikimlerimizi, 
başta İstanbul ve Ankara olmak üzere bü-
yük şehirlerimizde kararlılıkla uyguladık 
ve şehirlerimizin çehrelerini değiştirmeye 
başladık.

Bakınız, havalimanından şehir merkezi-
ne gelirken şehrin girişi, kabili mümkün 
olmayan bir manzara içindeydi. Eğer 
bundan birkaç yıl önce Ankara’yı ziyaret 
edenleriniz olduysa, inanıyorum ki farkı 
görmüşlerdir. Havalimanı yolu çevresinde, 
kilometrelerce süren gecekondu mahal-
leleri vardı. Hizmet götürmenin, alt yapı 
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yatırımı yapmanın son derece zor oldu-
ğu, yaşamın sağlıksız ve tehlikeli şekilde 
ilerlediği, manzaranın da olumsuzluk arz 
ettiği bir şehir görüntüsü vardı.

Şu anda, o bölge, dünyanın en modern, en 
sağlıklı yaşam alanını ve şehir manzarasını 
barındırıyor. Bu dönüşümü, sadece Havali-
manı yolu üzerinde yapmadık. Mamak’tan 
Keçiören’e, Altındağ’dan Yenimahalle’ye 
kadar gecekondulaşmanın, çarpık kentleş-
menin, sağlıksız alt ve üst yapının olduğu 
her ilçede çok büyük dönüşümler gerçek-
leştirdik. Ayrıca, bu dönüşümü sadece 
Ankara’da değil, 81 vilayetimizin tama-
mında yaptık ve yapıyoruz.

Bakınız, biz depremin acılarını yaşamış, 
depreme çok ağır kayıplar vermiş bir ül-
keyiz. 1999 yılında, Marmara bölgemizde 
meydana gelen deprem, ne yazık ki ar-
kasında 18 bin can kaybı ve milyarlarca 
dolarlık maddi kayıp bıraktı. 1.5 dakika 
içinde 110 binden fazla konut kullanıla-
maz hale geldi. Can ve mal kayıplarının 
neredeyse tamamı, çarpık kentleşmenin, 
çürük yapıların eseriydi. Şu anda, tespitle-
rimize göre, Türkiye genelinde 6.5 milyon 
konut riskli durumda. 6.5 milyon konutu 
sağlamlaştırmak ya da yıkıp yenisini yap-
mak, dünyanın her tarafında çok büyük 
siyasi risk almaktır.

Biz Hükümet olarak, bu büyük siyasi riski 
üzerimize aldık. Bedeli her ne olursa ol-
sun, çürük yapıları yıkacak ve yenilerini 
inşa edeceğiz dedik ve bunu da kararlılıkla 
uyguluyoruz. Şu ana kadar, 46 ilde 87 bin 
628 konutun dönüşümüne başladık. Yıl 

sonunda bu sayı 150 bine ulaşacak. 2014 
sonunda da 400 bin rakamına ulaşacağız. 
Vatandaşımızla kurduğumuz sağlam ileti-
şim sayesinde, hiçbir hak ihlaline mahal 
vermeden, kimseyi mağdur etmeden bu 
süreci ilerleteceğiz.

Değerli dostlarım, kıymetli misafirler…

Biz, şehirlerin, kimliği kadar ruhu da 
olduğuna inanan bir medeniyetin men-
suplarıyız. İnsanlar şehirleri şekillen-
dirdiği kadar, hiç kuşkusuz şehirler de 
insanları şekillendirir. İnsanlara yaşama 
sevinci veren, insanlara huzur veren, gö-
nülleri daraltan değil, gönüllere ferahlık 
aşılayan şehirler imar etmek için kararlı-
lıkla çalışacağız. Zor ve uzun soluk isteyen 
bir yolculuktayız; ama yılmadan, yorulma-
dan, böyle bir hedefin peşinden koşacağız. 
Böyle bir süreçte dostlarımızın, kardeşleri-
mizin, dünya şehirlerinin tecrübelerinden 
yararlanmaya da devam edeceğiz.

Şehirlerinizin birikim ve ruhunu Ankara 
ile buluşturduğunuz için sizlere burada 
bir kez daha teşekkür ediyorum. Gayret-
lerinizin, daha yaşanabilir, daha huzurlu, 
barış ve refah içinde şehirlere kapı arala-
masını diliyorum.

Küresel Tasarım Kentleri Teşkilatı 2’inci 
Genel Kurulu’na da başarılar temenni edi-
yor, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Sevgili vatandaşlarım…

Millete Hizmet Yolunda programı vesile-
siyle bir kez daha sizlerin huzurunda bu-
lunmaktan duyduğum memnuniyeti ifade 
ediyor; hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlı-
yor; hayırlı akşamlar diyorum.

Ağustos ayının son haftası, bildiğiniz gibi 
ülkemizde Zafer Haftası olarak kutlanır. 
26 Ağustos 1922’de, Başkomutan Gazi 
Mustafa Kemal Paşa Ordularımıza Büyük 
Taarruz emrini vermiş, 5 gün sonra, 30 
Ağustos’ta ordularımız kesin bir zafer 
kazanmışlardır. 30 Ağustos zaferiyle, 
Türkiye adeta bir uçurumun kenarından 
dönmüş, işgalden kurtulmuş, kendisine 
yeni ufuklar, büyük hedefler çizerek ge-
leceğe doğru emin adımlarla ilerlemeye 
başlamıştır.

91’inci Yıldönümünde, Milletimizin 30 
Ağustos Zaferini bir kez daha yürekten 
tebrik ediyorum. Kurtuluş Savaşımızın 
tüm şehitlerini rahmetle, minnetle yad 
ediyor; başta Mustafa Kemal olmak üzere 
tüm gazilerimize rahmet niyaz ediyorum.

Sevgili vatandaşlarım…

Ağustos ayının son haftasında, 26 Ağustos 
tarihinde, milletçe bir başka önemli yıldö-
nümünü idrak ettik. Büyük Selçuklu Sultanı 
Alparslan, 942 yıl önce, 1071 yılında, Ma-
lazgirt Ovası’nda kazandığı büyük zaferle 
tarihin akışını değiştirmiş, bölgede yeni bir 
dönemin başlamasını sağlamıştır. Bugün-
lerde, bölgemizde yaşanan elim hadiselere 
ışık tutmak amacıyla, Malazgirt Zaferimiz 
üzerinde bugün özellikle durmak istiyorum.

Bakınız sevgili vatandaşlarım…

Büyük Selçuklu Devleti’nin Sultanı Alpars-
lan döneminde, yani yaklaşık 950 yıl önce, 
içinde bulunduğumuz coğrafya maalesef 
bugünkü gibi bir manzara arz ediyordu. 
Burada özellikle hatırlatmak istediğim 
husus şudur:Sultan Alparslan’ın, Sultan 
Melikşah’ın, Selahaddin Eyyubi’nin, Nu-
rettin Zengi’nin, Sultan Kılıçarslan’ın 
orduları, dikkatinizi çekiyorum, sadece 
Türklerden oluşan ordular değillerdi.

Bu ordularda, evet, Türkler vardı, Türk 
komutanlar vardı. Ama bu ordularda, en 

Millete Hizmet Yolunda

Ankara | 31 Ağustos 2013 
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az Türkler kadar, kardeşleri olan Kürtler 
vardı, Araplar vardı, bölgenin diğer tüm 
halkları vardı. Bölgede akan kandan, böl-
gedeki kaostan, husumetten, acıdan bizar 
hale gelmiş her halk, Selçuklu Sancağı 
altında toplanmak suretiyle, nizamı ve hu-
zuru tesis etmek için mücadele veriyordu. 
Bu coğrafyanın, dağınık, zayıf, birbirine 
karşı husumet içindeki halkları, bir araya 
geldikçe güçleniyor, refah ve huzurlarını 
artırıyor, kardeşçe yaşıyor ve tarihin en 
büyük medeniyetlerini inşa ediyorlardı.

Şunu biliniz ki dünya tarihinin en büyük 
medeniyetlerinden olan Endülüs Me-
deniyeti ve Osmanlı Medeniyeti, işte bu 
kaynaşmanın, dayanışmanın, birliğin, en 
önemlisi de kardeşliğin eseridir. Bu bölge 
ne zaman kucaklaştıysa, ne zaman birbi-
rine kardeşçe muamele ettiyse, o zaman 
büyümüş ve büyük medeniyetler inşa 
etmiştir. Bu bölge ne zaman ki birbirine 
düşmüş, birbirine düşmanlık etmiş, kar-
deşinin kanını akıtmışsa, o zaman kaybet-
miş, zayıflamış, çok büyük acılar yaşamış, 
çok ağır bedeller ödemiştir.

Aziz vatandaşlarım…

İstiklal Marşımızın Şairi, Büyük Mütefek-
kir Mehmet Akif, bir şiirinde şu çok anlam-
lı ifadeleri kullanıyor… Diyor ki Akif:

Geçmişten adam hisse kaparmış; ne ma-
sal şey…

Beş bin senelik kıssa, yarım hisse mi verdi?

Tarihi tekerrür diye tarif ediyorlar;

Hiç ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi?

Evet… Bugün bölgemizde yaşadığımız 
büyük acılar, tarihin tekrar etmesinden 
başka hiçbir şey değildir. İşte, son aylarda 
Mısır’da yaşananları gördünüz… Mısır’da, 
6 binden fazla kardeşimiz 2 ay içinde şehit 
edildiler. Onları dışarıdan gelen düşman-
lar, işgalciler, Vandallar, barbarlar değil, 
ne acıdır ki, kendilerinden olan, kendi 
ülkelerinin vatandaşları, hatta kardeşleri 
katlettiler.

Suriye’de aynı şekilde, 2.5 yıl içinde 100 
binden fazla insan hayatını kaybetti… Su-
riyeli kardeşlerimizi de dışardan gelenler 
değil, ne yazık ki kendi içlerinden çıkan za-
limler katletti. Bugün Irak’ta kardeşin kar-
deşi katlettiğine şahit oluyoruz. Lübnan’da 
kardeşin kardeşi katlettiğine şahit olu-
yoruz. Filistin’de kardeşler arasındaki 
anlaşmazlığın mücadeleyi zayıf lattığını 
görüyoruz. Kuzey Afrika’da, Asya’da, Arap 
Yarımadasında, mazlumların düşman çiz-
meleri altında değil, kardeşlerinin kırbacı 
altında inlediklerini üzülerek müşahede 
ediyoruz.

Sevgili vatandaşlarım…

Şunu çok büyük gururla ve bahtiyarlıkla 
ifade etmeliyim ki, bundan bin yıl önce 
Selçuklu Devleti’nin yaptığı gibi, bundan 
100 yıl öncesine kadar Osmanlı Cihan 
Devleti’nin yaptığı gibi, bugün de Türkiye 
Cumhuriyeti, bu çatışmaların, bu kanlı 
mücadelenin, bu kardeş kavgasının için-
de değildir. Türkiye Cumhuriyeti olarak 
sadece bu bölgenin birliği ve dirliği için 
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mücadele veriyoruz; bu coğrafyadaki kar-
deşlerimize sadece nizam, huzur, istikrar, 
barış telkin ediyoruz.

İşte böyle bir tasavvurla, 26 Ağustos’ta 
Malazgirt’te Selçuklunun torunları, Sul-
tan Alparslan ve Malazgirt zaferini çok 
büyük bir coşkuyla kutladılar. Gençlik ve 
Spor Bakanlığımızın tertip ettiği bu büyük 
kutlama merasimine 81 vilayetimizden 10 
bine yakın gencimiz, Gençlik ve Spor Baka-
nımız, Kalkınma Bakanımız ve Milletvekil-
lerimiz katıldılar. Gençliğimiz, Şuheda’nın 
izinde, Sultan Alparslanın izinde bir kez 
daha zaferine sahip çıktı. Aynı gençlik 
Dumlupınar’ da benzeri bir merasimle 30 
Ağustos zaferimize de coşkuyla sahip çıktı.

Sevgili vatandaşlarım...

Biz bu bölgede, bu coğrafyada, her hal-
ka, her etnik kökene, her inanca ve her 
mezhebe eşit mesafedeyiz. Kürt bizim 
kardeşimizdir, Arap bizim kardeşimizdir; 
Sünni de, Şii de bizim kardeşimizdir. Biz, 
Mısır’da, seçilmiş bir iktidara karşı askeri 
darbe yapılmasına karşı çıkarken, dengele-
ri, konjonktürü, çıkarları gözeterek değil; 
tarihimizi, ecdadımızı ve ilkelerimizi göze-
terek karşı çıktık. Biz Suriye’de, zalim bir 
iktidarın halkına ölüm kusmasına karşı 
çıkarken, ilkelerimiz, ideallerimiz, değer-
lerimiz adına buna karşı çıktık.

Sultan Alparslan, Şam’a, Mısır’a yöneldi-
ğinde, altını çizerek ifade ediyorum, iktida-
rı için, otoritesi için, dünyevi hırsları için 
değil; kardeşlik için, birlik için, helalleşme 
ve kucaklaşma için bu seferlere çıkmıştı. 

Şarkın En Sevgili Sultanı Selahaddin, Ku-
düs ve Mısır için canını ortaya koyarken, 
bunu güç için, kudret için değil, kendi de-
ğerleri için, kardeşlik için yapmıştı.

Selçuklu Sultanı  Nurettin Mahmut 
Zengi’nin şu duasını burada özellikle 
hatırlatmak istiyorum… Mahmut Zengi, 
Yaradan’a aynen şöyle yakarmıştı: “Ya 
rabbi, zaferi Mahmut’a değil, İslam’a nasip 
et / Mahmut kölen zafere layık değildir…” 
Malazgirt Ovası’nda, 26 Ağustos Cuma 
günü, Cuma Namazının hemen ardından, 
Sultan Alparslan şöyle dua etmişti: “Ya 
rabbi! Seni kendime vekil yapıyor, aza-
metin karşısında yüzümü yere sürüyor ve 
sen’in uğrunda mücadele veriyorum. Ey 
Allah’ım! Niyetim halistir, bana yardım et, 
sözlerimde hilaf varsa, beni kahret…”

Evet… İşte bu büyük dedelerimizin, ecda-
dımızın ettiği bu samimi duaların aynısını 
bugün milletçe bizler de ediyoruz. Sadece 
kendimiz için değil, bütün kardeşlerimiz, 
bütün bu bölge için barış istiyoruz, huzur 
istiyoruz, refah istiyoruz. Ben için değil, 
hatta biz için değil, hepimiz için barış ve 
kardeşlik mücadelesi veriyor; herkesin 
dostça, kardeşçe yaşayacağı bir bölgenin 
inşası için ter döküyoruz. Tıpkı ecdadımı-
zın yaptığı gibi, hem de bin yıl önce ve bin 
yıl boyunca yaptığı gibi, Türk, Kürt, Arap, 
Sünni, Şii ayrımı yapmaksızın, bir olmayı, 
iri olmayı, diri olmayı istiyor, bunun için 
samimi gayret gösteriyoruz.

Şunu burada özellikle vurgulamak istiyo-
rum sevgili vatandaşlarım… Eğer, bundan 
942 yıl önce, Sultan Alparslan’a, senin 
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Halep’le, Şam’la, Kudüs’le, Kahire’yle ne 
işin var denilseydi, inanın Malazgirt Za-
feri olmaz, Kayı Boyu Söğüt’e gelemez, 
Ortadoğu kendisini toparlayamaz, tarihin 
tozlu sayfalarında kaybolur giderdi. Eğer 
bundan 800 yıl önce, Sultan Selahaddin’e, 
“Senin ne işin var Kudüs’le, sarayında otur, 
rahatına bak” denilseydi, inanın, bu coğ-
rafyanın tarihi çok daha farklı olurdu.

Ecdadımız, tarihimizin yüce şahsiyetleri, 
bizlere en çok da onuru, şerefi, insani ve 
vicdani değerleri miras bırakmışlardır. 
Onurlu, şerefli, kalbi ve vicdanı olan in-
sanlar, Hakk’a Hak, Zalim’e zalim, Cani’ye 
Cani, Katile Katil demekten asla çekinmez-
ler. Bizler, nasıl onurlu ve şerefli bir tarihî 
miras devraldıysak, çocuklarımıza, torun-
larımıza da aynı şekilde öyle onurlu, şerefli 
bir tarih miras bırakmak istiyoruz.

İşte onun için, dünyanın neresinde olursa 
olsun, Hakk’ı, adaleti savunuyor; dünyanın 
her ülkesi, her halkı için doğruları yürekli 
şekilde dile getiriyoruz. Şunu bilmenizi is-
terim ki, Türkiye’nin hadiseler karşısında 
dik duruşu, yürekli, cesur, samimi ve ilkeli 
duruşu, dünyanın her yerinde takdirle ve 
gıptayla karşılanmıştır. Başta dünyanın 
mazlum ve mağdur halkları olmak üzere, 
insanların kalbinde Türkiye kendisine 
müstesna bir yer edinmiş, ilkelerinden 
taviz vermeyen tutumuyla milyarların tak-
dir hislerine mazhar olmuştur.

Bu zorlu süreçte Türkiye, düşman değil, 
yeni dostlar, samimi dostlar edinmiştir. 
Türkiye dik duruşuyla, darbelere darbe, 
katliamlara katliam diyen cesur duruşuy-

la, dünyaya hem demokrasi dersi, hem de 
insanlık dersi vermiştir.

Aziz vatandaşlarım…

Gerek bölgemizdeki dost ve kardeşlerimi-
zin barışı için, gerek Türkiye’nin istikrarlı 
şekilde büyümeye devam etmesi için, 11 
yıl boyunca olduğu gibi bundan sonra 
da ilkeli, kararlı, disiplinli duruşumuzu 
muhafaza edeceğiz. Hem ülke içinde, 
hem bölgemizde, barıştıran, kucaklaştı-
ran, helalleştiren bir ülke olarak geleceğe 
ilerleyeceğiz. Her zaman ifade ediyorum: 
Türkiye, demokrasi ve kardeşlik gibi 2 
önemli temel ilke üzerinde yükselmeye de-
vam edecek. Demokrasimiz güçlendikçe, 
Türkiye güçlenecek. Kardeşliğimiz güç ka-
zandıkça, Türkiye güç kazanacak. Demok-
ratikleşmeden ve Millî Birlik ve Kardeşlik 
sürecinden taviz vermeden, geleceğe doğ-
ru, büyük hedeflerimize doğru ilerlemeye 
devam edeceğiz.

Bakınız, bu yıl ekim ayının 29’unda, cum-
huriyetimizin kuruluşunun 90’ıncı yılını 
milletçe idrak edeceğiz. 100’üncü yıla 
şurada sadece 10 yıl kaldı. İnşallah, 2023 
yılında, cumhuriyetimizin kuruluşunun 
100’üncü yılını çok farklı şekilde, çok 
farklı şartlarda kutlayacağız. 2023 hedef-
lerini tutturmuş, dünyanın en büyük 10 
ülkesinden biri olmuş, müreffeh, barış ve 
kardeşlik içinde bir Türkiye inşa edecek, 
ardından da bir başka hedefe, 2053 hedefi-
ne doğru yol alacağız.

İstanbul’un fethinin 600’üncü yıldönümü-
nü kutlayacağımız 2053 yılı Türkiye’nin 
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hedef tarihlerinden biridir. Ardından, ço-
cuklarımızın, torunlarımızın görebileceği, 
Malazgirt Zaferimizin 1000’inci yıldönü-
mü olan 2071’e de milletçe emin adımlar-
la yürümeye devam edeceğiz. Güçlü bir 
ekonomiyle, çok büyük projelerle, ama 
en önemlisi de demokrasi ve kardeşlikle, 
inşallah bu hedeflerimizin hepsini tuttu-
racağız.

Kendimize inanırsak, ülkemize ve po-
tansiyellerine inanırsak, en önemlisi de, 
birbirimize inanır, güvenir, birbirimizle 
muhabbetimizi artırırsak, hiç şüpheniz 
olmasın, tüm bu hedeflere ulaşır, hatta bu 
hedefleri aşarız.

Bu noktada şunu da tekrar hatırlatmak 
istiyorum: 942 yıl önce kazandığımız Ma-
lazgirt Zaferimiz, kardeşliğin ve dayanış-
manın eseridir. 91 yıl önce 30 Ağustos’ta 
yazdığımız büyük destan, kardeşliğin ve 
dayanışmanın eseridir. İnşallah, kardeş-
lik ve dayanışma içinde, hep birlikte nice 
destanlar yazacak, nice başarılara imza 
atacağız. Bu zaferler haftasında, bir kez 
daha tüm şehitlerimizi, tüm gazilerimizi 
rahmetle, minnetle yad ediyor, mekanları 
inşallah cennet olsun diyorum.

Sevgili vatandaşlarım…

Ağustos ayı içinde de, yatırımlarımıza, 
hizmetlerimize, reformlarımıza hiç dur-
madan, hiç duraklamadan, hiç ara verme-
den devam ettik. Sanal gündemlere takıl-
madan, yapay gündemlere aldanmadan, 
Türkiye’nin gerçek gündemiyle ilgileniyor, 
Türkiye’yi belirlediğimiz hedeflere ulaş-

tırmak için çok yoğun şekilde çalışmaya 
devam ediyoruz.

Bu kapsamda, ağustos ayı içinde de bir-
çok hizmeti, birçok eseri ülkemize, şe-
hirlerimize kazandırdık. Bu ayın hemen 
başında, 3 Ağustos tarihinde, İstanbul 
Küçükçekmece’de muhteşem bir ese-
ri, tüm Türkiye’ye hitap edecek, tüm 
Türkiye’nin gurur kaynağı olacak çok bü-
yük bir yatırımı, 35 bin kişi kapasiteli bir 
gösteri merkezini resmî olarak İstanbullu-
larla, Türkiye ile buluşturduk. Evet, ağus-
tos ayı içindeki ikinci hizmet durağımız 
yine İstanbul’daydı… İstanbul’da yine tüm 
Türkiye’nin geleceğini, hatta Avrupa’nın, 
Asya’nın ve Afrika’nın geleceğini de yakın-
dan ilgilendiren bir eser üzerinde yoğun-
laştık. Türkiye’nin 150 yıllık rüyası olan 
Marmaray Projesi’nin işletmeye açılması 
arifesinde test sürüşlerini gerçekleştirdik.

Marmaray, İstanbul’un binlerce yıllık geç-
mişinde, bu geçmişin dünya tarihine altın 
harflerle yazılan 470 yıllık Osmanlı döne-
minde, ardından 90 yıllık Cumhuriyet ta-
rihimizde, 157 yıllık demiryolu tarihimiz-
de eşi benzeri bulunmayan bir projedir. 
Yüzeyin 60 metre derinliğinde, dünyanın 
en derin batırma tüp tüneliyle iki kıtayı 
birleştiren Marmaray projesiyle, bir raylı 
ulaşım sistemi kurmanın ötesinde, adeta 
bir sanat eseri inşa edildi. Doğu Asya’dan 
Batı Avrupa’ya, Pekin’den Londra’ya kesin-
tisiz ulaşım sağlayacak bu proje, Modern 
İpek Demiryolu’nun da altın halkasını 
oluşturuyor.
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Bakü-Tiflis-Kars hattı yanında, tamamla-
nan ve yapımı devam eden yüksek hızlı 
tren hatlarıyla, ülkemizi Asya-Avrupa 
koridorunda en avantajlı ülke haline geti-
riyoruz. Test sürüşleri ve diğer ince işlerin 
tamamlanmasının ardından, inşallah 29 
Ekim 2013 tarihinde, Cumhuriyetimizin 
90’ıncı kuruluş yıl dönümünde, Ayrılık-
çeşme-Kazlıçeşme arasında Marmaray’ı 
halkımızın hizmetine sunacağız. İnşallah, 
o gün geldiğinde, coşkulu bir kutlamayla, 
coşkulu bir merasimle bu heyacanı, bu gu-
ruru hep birlikte yaşayacağız.

Sevgili vatandaşlarım…

Ağustos ayının 17’si, hepimizin hafıza-
sında ayrı bir öneme sahip. 17 Ağustos 
1999’da Gölcük’te büyük bir deprem 
yaşanmış, ülkemiz, milletimiz çok acı bir 
tecrübe edinmişti. Bu vesileyle, 17 Ağustos 
depreminde yitirdiğimiz canlara bir kez 
daha Rabbim’den rahmet niyaz ediyorum. 
Şu hususu da bir kez daha hatırlatmakta 
yarar görüyorum: Bakınız, bizim ülkemiz, 
deprem kuşakları üzerinde bulunan bir 
ülke.

Dolayısıyla bizim millet olarak, devlet 
olarak bu şuurla hareket etmemiz ve dep-
rem sonrasına ilişkin tedbirlerden evvel, 
deprem olmadan önce alınacak tedbirlere 
yoğunlaşmamız gerekiyor. Bizler de hü-
kümet olarak bu şuurla hareket ediyor, 
“deprem değil çürük bina öldürür” an-
layışıyla hazırlıklarımızı yürütüyor, bu 
yöndeki tedbirlerimizi arttırıyoruz. Bu 
kapsamda, Türkiye genelinde kentsel dö-

nüşüm projelerini başlattık ve kararlılıkla 
sürdürüyoruz.

Sağlıksız, çürük, en küçük sarsıntıda yı-
kılması muhtemel binaları tek tek tespit 
ediyor, bunları sahipleriyle, sakinleriyle 
anlaşarak yıkıyor, yerlerine sağlıklı, sağ-
lam, depreme dayanıklı binalar inşa ediyo-
ruz. kentsel dönüşüm seferberliğimizin ilk 
adımını 5 Ekim 2012 tarihinde attık ve 35 
ilimizde afetlere dayanıksız 3 bin 169 bina, 
6 bin 404 bağımsız bölüm ve 34 hizmet 
binasının yıkımını gerçekleştirdik.

Ardından, bu yıl 6 Nisan’da İstanbul’da 
yaptığımız törenle, Türkiye genelinde 
33 bin 529 bağımsız bölümün dönüşü-
münü başlattık. Bu ay içinde, 17 Ağustos 
depreminin 14’üncü sene-i devriyesinde 
Bursa’da 3’üncü büyük kentsel dönüşüm 
projemizi başlattık. Bursa’yla birlikte, 46 
ilimizde, toplam 87 bin 628 konutun dö-
nüşümünü başlattık.

Bu seferberlik inşallah dalga dalga yayıla-
cak. Türkiye genelinde, sağlıksız, çürük, 
afetlere dayanıksız tek bir ev, tek bir bina 
dahi kalmayıncaya kadar bu dönüşüm pro-
jelerini sürdüreceğiz. Güçlü Türkiye’nin 
bir yansıması olarak, güçlü şehirleri, 
sağlıklı çevreleri, sağlam konutları inşa 
ediyoruz, inşa etmeye de devam edeceğiz. 
Hiç kimseyi mağdur etmeyeceğiz. Hiç kim-
senin hakkının yenmesine göz yummaya-
cağız. Ranta, yağmaya asla izin vermeyece-
ğiz, rıza göstermeyeceğiz.

Tek bir derdimiz var: O da halkımızı daha 
sağlam konutlara, daha güzel bir çevreye, 
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daha yaşanabilir şehirlere kavuşturmak. 
Sizin desteğinizle, sizin yardımlarınızla, 
sizin hayır dualarınızla bunu başaracak, 
hem şehirlerimizin çehresini değiştirecek, 
hem de insanımızın yaşam kalitesini yük-
selteceğiz.

Evet, bir diğer açılış programımız ise Ri-
ze’deydi… 24 Ağustos’ta yaptığımız me-
rasimle, Rize’de tam 19 farklı eseri resmî 
olarak hizmete aldık. Rize Merkez’de, 
Çamlıhemşin’de, Çayeli’nde, Güneysu’da, 
Hemşin’de, İyidere’de yapımı tamamlanan 
okul, pansiyon, eğitim tesisi ve yurtları 
resmî olarak açtık. Gerçekleştirdiğimiz 
bu toplu açılış töreniyle Rize’ye 60 milyon 
lira tutarında hizmeti, eseri kazandırmış 
olduk.

30 Ağustos zaferini kutladığımız gün için-
de, 30 Ağustos zaferini sevk ve idare eden 
Başkentimiz Ankara’da çok önemli ula-
şım projelerinin açılışını yaptık. Ankara 
Büyükşehir Belediyemiz tarafından inşa 
edilen, 2 viyadük, 19 kilometrelik yan yol, 
tam 17 tane alt ve üst geçit, Ankaralıların 
katıldığı coşkulu bir törenle resmî olarak 
hizmete girdi. Bu vesileyle, buradan bir 
kez daha Ağustos ayı içinde ülkemize 
kazandırdığımız tüm yatırımların, tüm 
hizmetlerin, tüm eserlerin hayırlı olmasını 
diliyorum.

Sevgili vatandaşlarım…

İçeride kalkınmak, ilerlemek, daha ba-
yındır hale gelmek için yoğun bir müca-
dele verirken diğer yandan dış politikada 
Türkiye’nin çok daha itibarlı bir konuma 

yükselmesi için de var gücümüzle çaba 
harcıyoruz. Bu kapsamda, yurt dışı temas-
larımıza da ağırlık veriyoruz… Ağustos 
ayının 15’inde, bu amaçla, kardeş ülke 
Türkmenistan’a bir çalışma ziyareti ger-
çekleştirdik. Ziyaret programımız çerçe-
vesinde Türkmenistan Devlet Başkanı 
Sayın Berdimuhammedov ile verimli gö-
rüşmeler yaptık. Yaptığımız görüşmelerde, 
ülkelerimiz arasındaki mevcut ekonomik, 
ticari ve kültürel ilişkileri gözden geçirdik.

Ayrıca, önümüzdeki döneme ilişkin olarak 
başta ekonomi, ulaştırma, ticaret ve tu-
rizm alanları olmak üzere gerçekleştirile-
bilecek işbirliği imkânları hakkında görüş 
alışverişinde bulunduk. Bu ziyaretin yanı-
sıra, Türkiye’de, birçok devlet adamını da 
ağırlama imkanı bulduk. Başta Slovakya 
Cumhurbaşkanı İvan Gasparoviç ve Güney 
Kore Başbakanı Sayın Çang olmak üzere 
çok sayıda misafirimiz ile görüşmeler 
gerçekleştirdik. Mısır ve Suriye’deki geliş-
meleri değerlendirme amacıyla yürüttüğü-
müz telefon diplomasisine, Ağustos ayında 
da yoğun biçimde devam ettik.

Fransa, Almanya, Yunanistan, Rusya, İn-
giltere, Malezya, Katar, İtalya, Pakistan, 
Hollanda, Danimarka, Endonezya liderle-
riyle ayrıca Birleşmiş Milletler genel sek-
reteriyle telefon görüşmeleri yaparak, 
gerek Mısır’da, gerek Suriye’de durumun 
ciddiyetini ve derhal bir şeylerin yapıl-
ması gerektiğini muhataplarımıza ilettik. 
Bu çerçevedeki uluslararası temaslarımız, 
önümüzdeki süreçte de devam edecek.

Sevgili vatandaşlarım…
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Bölgemizde ne kadar büyük acılar yaşa-
nırsa yaşansın, Türkiye olarak, kendi gün-
demimizle, kendi hedef lerimize doğru 
ilerliyor, büyük devlet refleksiyle hareket 
ediyoruz. İnşallah, Türkiye’nin de katkıla-
rıyla, bölgede sorunlar çözüme kavuştu-
ğunda, Türkiye’nin ilerlemesi, kalkınması 
daha da ivme kazanacak, Türkiye çok 
daha hızlı ve istikrarlı şekilde hedefleriy-
le buluşacaktır.

Bu vesileyle, bir kez daha, itimadınız, des-
teğiniz, özellikle de hayır dualarınız için 
her birinize tek tek teşekkür ediyorum. 
Ailelerinizle, sevdiklerinizle, dost ve kar-
deşlerinizle, sağlık ve afiyet içinde günler 
geçirmenizi temenni ediyorum.

Yeniden kavuşuncaya, yeniden buluşun-
caya kadar sizleri Allah’a emanet ediyor, 
hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
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Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği’nin 
çok değerli Başkanı, değerli Yönetim Kuru-
lu Üyeleri, TÜMSİAD’ın değerli mensupla-
rı, gerek fuar için, gerek şura için ülkemize 
gelmiş kıymetli misafirler, hanımefendi-
ler, beyefendiler…

Sizleri en kalbi muhabbetlerimle se-
lamlıyor; Tüm Sanayici ve İşadamları 
Derneği’nin 1’inci Uluslararası KOBİ 
Şurası’nın ve TÜMEXPO Fuarı’nın başa-
rılı geçmesini diliyorum. TÜMSİAD’ın 
değerli Genel Başkanı’nı, Yönetim Kurulu 
üyelerini, TÜMSİAD mensuplarını, böyle 
önemli bir şurayı gerçekleştirdikleri, böyle 
geniş katılımlı bir fuarı tertip ettikleri için 
kutluyor; şahsım, ülkem ve milletim adına 
kendilerine şükranlarımı sunuyorum.

Yurt içinden ve yurt dışından şuraya ve 
fuara iştirak eden dostlarımıza da hoş 
geldiniz diyor, şimdiden kendilerine kat-
kılarından dolayı teşekkür ediyorum. Ko-
nuşmamın hemen başında, önceki akşam 

Romanya’daki karşılaşmada rakibini 2-0 
yenen ve milletçe hepimizi sevindiren, 
gururlandıran millî takımımızı yürekten 
tebrik ediyorum.  Teknik direktöründen 
oyuncularına kadar tüm Millî Takım ekibi-
mize bundan sonraki maçlarında başarılar 
diliyorum.

Diğer yandan, Avrupa Bayanlar Voleybol 
Şampiyonası Çeyrek Finalinde mücadele 
eden milli takımımızı da, elenmelerine 
rağmen, gösterdikleri gayretten ötürü 
tebrik ediyorum.  Bundan sonraki şampi-
yonalarda inşallah kendilerinden daha iyi 
sonuçlar bekliyoruz. 

Milletçe hepimizi sevindiren bir başka 
gelişmeyi de yine önceki gün sabah saat-
lerinde Türkiye İstatistik Kurumu’muz, 
TÜİK verdi… 2013 yılının ikinci döne-
minde, Türkiye ekonomisi yüzde 4.4 gibi 
oldukça yüksek bir büyüme oranı kaydetti. 
Bu büyüme oranıyla, tahminlerimizin 
üzerine çıktığımız gibi, dünyada da ikinci 

TÜMSIAD 1. Uluslararası Kobi 
Şurası ve TÜMEXPO Genel 

Ticaret Fuarı Açılışı

İstanbul | 12 Eylül 2013 
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çeyrekte en fazla büyüyen ülkeler arasında 
yer aldık.

6 aylık ortalama büyüme oranımız şu an 
itibariyle yüzde 3.7… Biliyorsunuz, 2012 
yılı sonunda milli gelirimiz 786 milyar 
dolar ile bir rekor kaydetmişti.  Şu anda da, 
geriye dönük 1 yıllık milli gelirimiz, yani 
son 4 dönemde oluşan milli gelirimiz 820 
milyar dolar oldu. 

Bu rakamın da Cumhuriyet tarihimizin 
yeni bir rekoru olduğunu ayrıca hatırlat-
mak isterim. Türk Lirası bazında, Türkiye 
ekonomisi 2010 yılında 1 trilyon lira milli 
gelir seviyesine ulaşarak rekor kırmıştı. 
Şu anda, geriye dönük 4 dönem üzerinden 
baktığımızda, Türkiye’nin milli geliri Türk 
Lirası bazında 1.5 trilyon liraya ulaşmış 
durumda.

Bunun da yine bir rekor olduğunu, ülke-
miz, milletimiz adına umut verici bir geliş-
me olduğunu vurgulamak isterim. Elbette, 
ekonomideki bu sevindirici gelişmede ül-
kemdeki herkesin payı var, herkesin emeği 
var, alın teri var. İşçilerimizi, esnafımızı, 
çiftçilerimizi, memurlarımızı, sanayicileri-
mizi, ihracatçılarımızı, KOBİ’lerimizi; eme-
ği ve alın teri olan herkesi tek tek tebrik 
ediyor, her birine teşekkür ediyorum.

TÜMSİAD’a, TÜMSİAD’ın tüm mensupla-
rına, Türkiye’nin büyümede elde ettiği bu 
başarıya katkılarından dolayı da ayrıca te-
şekkür ediyor, Allah hepinizden razı olsun, 
Allah emeklerinizi zayi etmesin, Rabbim 
bereketiyle hepinizi kuşatsın diyorum.

Bir kere hepinizin şuna inanmanızı, hem 
de yürekten inanmanızı sizlerden rica 
ediyorum:  Türkiye, uyuyan bir devdi… 
Uyuyan dev artık uyanmıştır. 11 yıl boyun-
ca, her alanda gerçekleştirdiğimiz köklü 
reformlarla, hem demokrasimiz, hem de 
ekonomimiz, her türlü sarsıntıya, her türlü 
badireye, her türlü engele, engellemeye gö-
ğüs gerecek, bunlarla baş edecek bir güce 
ulaşmıştır.

Bizim demokrasimiz artık kırılgan bir 
demokrasi değil. Bizim ekonomimiz, artık 
kırılgan bir ekonomi değil… Ufak çaplı 
gelgitler olur, sarsıntılar olur, çalkalanma-
lar olur ama demokrasimiz sürekli ileriye 
doğru yol almaya, ekonomimiz sürekli, 
istikrarla büyümeye devam edecek. Biz 
kendimize inandık, Türkiye’yi bu sevi-
yelere taşıdık. Biz gençlerimize inandık, 
Türkiye’ye bu başarıları yaşattık.

En önemlisi de biz, tüm milletimizle bir-
likte birbirimize inandık, birbirimize gü-
vendik, dayanışma, paylaşma ve kardeşlik 
içinde hareket ettik ve işte Türkiye’yi bu 
başarılarla buluşturduk. Hem kendimize, 
hem gençlerimize, hem de birbirimize 
inandığımız, güvendiğimiz sürece, Allah’ın 
izniyle Türkiye kutlu yolculuğuna hız kes-
meden devam edecek, 2023 hedeflerini, 
ardından 2053, ardından 2071 hedefleri-
ni mutlaka tutturacaktır. Hiçbir şey, ama 
hiçbir şey bizim umudumuzu kırmayacak, 
moralimizi bozmayacak, cehdimizi, gayre-
timizi, sa’yimizi engellemeyecek.

Bakın, ben aylardır çok önemli bir ifade 
kullanıyorum… Diyorum ki, onlar tuzak 
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kuracaklar, önce Allah, sonra millet o tu-
zakları bozacak… Eğer onların bir tuzağı 
varsa, Allah’ın da bir tuzağı var, milletin 
de bir tuzağı var… İşte o tuzaklar tek tek 
bozuluyor. İşte kurulan tüm o tuzaklar, 
Türkiye’nin büyümesini, kalkınmasını, 
ilerlemesini engelleyemiyor, hepsi tek 
tek boşa çıkıyor. Hesaplar tek tek alt üst 
oluyor. İlkesizce atılan manşetler, yayılan 
yalanlar tek tek sahiplerini utandırıyor.

Biz, bunlar gibi aldatanlardan olmadık ve 
olmayacağız; ama biz aldananlardan da 
olmayacağız. İnancımızı daima muhafaza 
edeceğiz. İnsani ve vicdani değerlerimiz-
den asla taviz vermeyeceğiz. Biz sağlam 
duracağız ve göreceksiniz, tuzaklar bugü-
ne kadar nasıl bozulduysa, bundan sonra 
da aynı şekilde bozulacak, betona düşen 
bir cam gibi darmadağın olup gidecek.

Şimdi, bakın değerli kardeşlerim… Bugün, 
Türkiye’nin yakın tarihinde yaşanmış son 
derece meş’um ve karanlık bir olayın, 12 
Eylül askerî müdahalesinin 33’üncü yıldö-
nümünü yaşıyoruz. Türkiye bu müdahale 
nedeniyle gerçekten çok ağır bedeller öde-
di. Sadece 12 Eylül müdahalesinin olduğu 
gün ve sonrasında değil; altını çizerek ifa-
de ediyorum, 12 Eylül’ün öncesinde, yani 
hazırlık döneminde de Türkiye, gençlerini, 
kazanımlarını, birikimlerini, enerjisini 
maalesef heba etti.

Ancak, bu karanlık yıldönümünde, şunu 
burada açık açık ifade etmek durumunda-
yım… Türkiye, asıl büyük bedeli, 12 Eylül 
müdahalesinden çok daha önce, 27 Mayıs 
1960 müdahalesinde ödemiştir. 12 Mart, 

12 Eylül, 28 Şubat, esasen 27 Mayıs’ın 
tahkim edilmesi, 27 Mayıs’ın yeniden ya-
şatılması girişimleridir. 27 Mayıs müdaha-
lesinin karanlık gölgesi, bugünlere kadar 
Türkiye’nin üzerinden gitmemiştir. 27 
Mayıs’ın sapladığı hançerle açılan yaralar, 
inanın bugüne kadar iyileşmemiştir.

27 Mayıs ,  demokrasinin ,  yargının , 
Meclis’in, medyanın, üniversitelerin, sivil 
toplum örgütlerinin üzerine karabasan 
gibi çökmüş; bu karabasan aradan geçen 
53 yıla rağmen dağılmamıştır. 27 Mayıs’ın 
izleri tamamen silinmediği için 12 Mart 
olmuş, 12 Eylül olmuş, 28 Şubat olmuştur.

27 Mayıs zihniyeti değişmediği için, 
dönüşmediği için, 27 Mayıs ahlakı bazı 
ruhlara sirayet ettiği için, bugün bile bazı 
zihinlere, bazı ruhlara demokrasi nüfuz 
edemiyor. Bizim, geleceğimiz adına, de-
mokrasimiz adına, birliğimiz ve kardeşliği-
miz adına, işte bu 27 Mayıs’ı, bu 12 Eylül’ü, 
bu 28 Şubat’ı gençlerimize çok etraflı şekil-
de anlatmamız gerekiyor.

Eğer bu karanlık tarihler unutulursa, aynı 
şekilde tekerrür ederler. Gençlerimizin, 
bu tarihleri bilmeleri gerekiyor. Gençle-
rimizin, bu tarihlere nasıl gelindiğini, bu 
darbelerin nasıl hazırlandığını, sonrasında 
Türkiye’nin hangi ağır faturaları ödediğini 
bilmeleri gerekiyor.

Bu salonda bulunanlar belki 27 Mayıs’ı 
yaşamadılar…  Ama öncesine bakın, 27 
Mayıs’a kadar gelen sürece bakın, okuyun, 
araştırın, bugün yaşananlarla, o günlerin 
tıpa tıp birbirine benzediğini göreceksiniz. 
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12 Eylül’e gelen sürece bakın, 12 Eylül’ün 
o hazırlık dönemine, o pişirilme dönemine 
bakın, bugünlerde yaşananların yaşandığı-
nı, aynı manşetlerin atıldığını, aynı açıkla-
maların yapıldığını göreceksiniz.

Bugün bize nasıl, “Sandık her şey değildir” 
deniliyorsa, gidin okuyun, araştırın, mer-
hum Menderes’e de aynısını söylediler. Bu-
gün bize nasıl, bazı densizler çıkıp da, “Sizi 
biz bile kurtaramayız” diyorlarsa, aynı 
şeyin merhum Menderes’e de söylendiğini 
göreceksiniz. Bugün nasıl manşetler atılı-
yorsa, o gün de aynı manşetlerin atıldığını 
göreceksiniz.

Bugün nasıl yalanlar dolaşıma sokuluyor-
sa, o günlerde de aynı yalanların, gençlerin 
kıyma makinelerinde öğütüldüğü yalanla-
rının dolaşıma sokulduğunu göreceksiniz. 
Bugün nasıl bir el, gençleri sokağa itmek 
istiyorsa, üniversiteleri karıştırmak isti-
yorsa, o gün de aynı elin gençlere kıydığını 
göreceksiniz.

Ama şunu da herkesin bilmesini istiyo-
rum… Bugün, demokrasiye çok ama çok 
sağlam şekilde sahip çıkan bir iktidar iş 
başında. Bugün, demokrasiye sahip çıkan 
bir millet var, demokrasiye sahip çıkan bir 
gençlik var; ülkesini seven, demokrasiye 
bağlı kurumlarımız var, kuruluşlarımız 
var, özel sektörümüz var. O bayat senaryo-
nun Türkiye’de başarı sağlama imkanı ve 
ihtimali kalmamıştır. O kapı artık tama-
men kapanmıştır. Türkiye, artık, güçlünün 
haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu 
bir ülke konumuna yükselmiştir.

Sesi çok çıkanın istediğini yaptığı, bir avuç 
seçkinin, elitin, imtiyazlının dayatmalarda 
bulunduğu bir ülke değiliz artık. Bugün 
Türkiye, 76 milyonun bir olduğu, beraber 
olduğu, birbirine eşit, birbirine kardeş 
olduğu bir ülke konumuna yükselmiştir. 
Zira 11 yıl içinde, çok önemli reformlar 
yaptık, çok büyük bir dönüşümü ger-
çekleştirdik. Ekonomiden demokrasiye, 
yargıdan dış politikaya kadar her alanda, 
27 Mayıs vesayetinin izlerini sildik; 27 
Mayıs’ın, 12 Eylül’ün, 28 Şubat’ın gölgele-
rini ortadan kaldırdık.

Bakın, burada samimiyetle, bir alandaki 
başarısızlığımızı huzurlarınızda açık açık 
ifade etmek istiyorum… Her alanda köklü 
reformlar yaptık, her alanda 27 Mayıs’ın 
ve diğer darbelerin vesayetini ortadan 
kaldırdık; ama muhalefeti, mevcut muha-
lefet partilerinin zihniyetini değiştirmede, 
dönüştürmede başarısız olduk. Muhalefet 
partilerine bakın, üzerlerinde hâlâ 27 
Mayıs’ın, 12 Eylül’ün, 28 Şubat’ın gölge-
lerini ve tozunu taşıdıklarını görürsünüz.

İşte CHP’ye bakın… 12 Eylül’ün 33’üncü 
yıldönümünü gerçekten çok anlamlı bir 
ziyaretle kutluyorlar…  Mısır’da, daha yeni 
darbe yapmış bir yönetime hayırlı olsun 
ziyaretine giderek, 12 Eylül’ü çok büyük 
coşku ve dayanışmayla yad ediyorlar… 
Çok enteresan… Mısır’da CHP heyetine en 
son ne zaman iktidar oldukları soruluyor; 
CHP’yle yaşıt politikacı cevap veremiyor, 
geleceğe bakalım diyor…

CHP’liler hatırlamaz ama, ben buradan ha-
tırlatayım: CHP en son 15 Mayıs 1950’de, 
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Menderes’in işbaşına geldiği güne kadar tek 
başına iktidar olmuştu; o günden sonra tek 
başına iktidar olamadı, bu gidişle ebediy-
yen de tek başına iktidar olamayacak. Zira 
darbelere çanak tutanlara bu millet hiçbir 
zaman iktidarı vermedi, bundan sonra da 
vermez, vermeyecek. CHP heyeti bunu 
Mısırlılara anlatabilseydi, belki Mısır’daki 
darbeciler de bundan ders alırlardı…

Değerli dostlarım…

Bizler, bu ülkede, Allah’ın izniyle bir kez 
daha demokrasinin kesintiye uğratılma-
sına müsaade etmeyeceğiz. Ben inanıyo-
rum ki bu ülkenin gençleri de, bu millet 
de demokrasiye çok güçlü şekilde sahip 
çıkacak, yeni 12 Eylül’lerin, 28 Şubat’ların, 
27 Mayıs’ların yaşanmasına müsade etme-
yecekler. Geçmişte olduğu gibi, azınlığın 
çoğunluğa hükmettiği, azınlığın çoğunlu-
ğa zulmettiği bir dönem inşallah gelecekte 
Türkiye’de yaşanmayacak. Şunun da altını 
kalın çizgilerle çiziyorum: Küçük azınlığın 
Türkiye’de kaos oluşturma, Türkiye’ye za-
rar verme girişimleri asla ve asla başarıya 
ulaşamayacak.

Bu ülkenin sahibi artık millettir. Bu ülke-
de, artık, millet ne derse o olur ve millet 
de söyleyeceğini sandıkta söyler. Her ne 
sorunumuz varsa, önce sandık yoluyla, 
ardından da konuşarak, istişare ederek, 
anlaşarak ve uzlaşarak çözeceğiz.

11 yıl önce çözülmez gibi görünen nice 
sorun vardı, bugün esameleri dahi okun-
muyor; inşallah, bugünün sorunlarını da 
gelecekte yine istişareyle, diyalogla çözü-

me kavuşturacağız. 76 milyonun bir ve be-
raber yaşayabileceği, birbirinin hukukuna 
saygı duyacağı, birbirinin özgürlüklerine, 
birbirinin yaşam tarzlarına hürmet gös-
tereceği bir Türkiye istiyor ve bunu inşa 
ediyoruz.

Herkes inancını özgürce yaşıyor, çok daha 
özgür şekilde yaşayabilecek. Herkes gö-
rüşlerini özgürce ifade edebiliyor; bunun 
önünü daha da açacağız. Ekonomiyi daha 
da büyütecek, demokrasiye güç katacağız.  
Biz sanal gündemlere takılıp kalmayaca-
ğız… Türkiye’nin gerçekleriyle örtüşme-
yen tartışmalarda yer almayacağız. Yapa-
cak gerçekten çok işimiz var, ulaşmamız 
gereken büyük hedefler var, bizden hizmet 
bekleyen milletimiz var ve biz, hizmet 
üretmeye, eser üretmeye devam edeceğiz.

Değerli dostlarım…

Bu buluşma vesilesiyle, yanı başımızda, 
Suriye’de yaşanan insanlık dramına da 
burada özellikle değinmek arzusundayım. 
Suriye’de olayların başladığı günden bugü-
ne kadar hayatını kaybedenlerin sayısı ma-
alesef 106 bini geçti.  7 milyondan fazla in-
san evinden, şehrinden kaçıp ülke içinde ve 
dışında başka yerlere gitmek zorunda kaldı. 
Şu anda dahi, Suriye’de, her gün 100-150 
insanın hayatını kaybettiğini duyuyoruz.

Şam rejiminin kimyasal silah kullanmaya 
başlamasıyla birlikte Suriye’ye bir ulusla-
rarası harekat gündeme gelmişti. Şam reji-
minin, kimyasal silahları denetime açacağı 
yönündeki taahhüdüyle sürecin farklı bir 
boyut kazandığını görüyoruz.
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Burada iki hususun altını özellikle çizmek 
istiyorum… Birincisi, Esed rejimi, bugüne 
kadar hiçbir taahhüdünü yerine getirme-
miş, verdiği sözlerin tamamını çiğnemiş 
ve bu yolla, daha fazla katliam yapabilmek 
için zaman kazanmıştır. Kimyasal silahlar 
konusunda verilen sözlerin yerine getirile-
ceğine kuşkuyla baktığımızı burada vurgu-
lamak durumundayım.

İkincisi, Suriye’deki insanlık dramına, sa-
dece kimyasal silah boyutuyla bakılması 
da son derece yanıltıcı, son derece çarpıtıcı 
bir durumdur. Suriye’de çatışmaların baş-
ladığı andan itibaren 106 binin üzerinde 
insan hayatını kaybetti.  Kimyasal silah-
larla katledilen insan sayısı bunun yüzde 
2’sine bile tekabül etmiyor.

Uluslararası toplum, Suriye rejimine karşı 
bu tereddütlü yaklaşımıyla, adeta kim-
yasal silahla öldürmeyi engelleyen, ama 
diğer türlü katliamlara yeşil ışık yakan, 
teşvik eden bir tutum sergilemiştir. Bu tu-
tumun, Suriye halkının geleceği adına son 
derece kaygı verici tutum olduğu açıktır. 
Kendi halkına silah doğrultan, kendi hal-
kından 100 binin üzerinde insanı hunhar-
ca katleden bir rejime, bu kadar hoşgörülü, 
bu kadar toleranslı davranılması, hatta bu 
rejimin teşvik edilmesi, insanlığın da, vic-
danın da adeta ölümüdür.

Bakın, biz Suriye’ye yönelik uluslararası 
bir operasyonu desteklediğimizde, bunu 
savaş çığırtkanlığı, savaş heveslisi olmak 
diye eleştirenler oldu. Hatta içeride Ana-
muhalefet Partisi çıktı, bizi savaş yanlısı 
olmakla itham etti. Ben şimdi buradan 

soruyorum… Suriye’de 106 binden fazla 
insan alçakça katledilirken neredeydiniz? 
Suriye’de 7 milyondan fazla insan evini, 
barkını, şehrini terk ederken neredeydi-
niz? Suriye’de çocuklar katledilirken, an-
neler, babalar çocuklarının önünde öldü-
rülürken, hapislerde insanlar işkenceyle 
katledilirken neredeydiniz?

Suriye’de 2 yılı aşkın zamandır tarihin en 
büyük insanlık dramlarından biri yaşanır-
ken susanlar, hatta gidip Suriye’de Esed’in 
sırtını sıvazlayanlar, şimdi çıkmışlar, 
utanmadan, sıkılmadan bizi savaş yanlısı 
olmakla itham ediyorlar. Niye? Çünkü 
Esed öldürürse, o iyidir… Ama Esed’e bir 
operasyon yapılırsa, savaş orada akıllarına 
geliyor, can kaybı orada akıllarına geliyor. 
Reyhanlı’da 53 kardeşimizi katlettiler…  
Arkasından ne çıktı?  Arkasından, CHP’yi 
Şam’a götüren rehberler çıktı.

Uçağımız düşürüldüğünde, Reyhanlı’da in-
sanımız katledildiğinde, Ceylanpınar’da va-
tandaşımız vurulduğunda susanlar, Esed’e 
bir operasyon yapılması ihtimali karşısında 
Esed’i savunmak için adeta kükreyen as-
lan kesildiler. Şu anda Türkiye’nin birkaç 
ilinde, Esed için sokaklara dökülen, şidde-
te başvuran, çatışmalara giren bir takım 
gruplar var. Bu çatışmaları CHP’nin malum 
milletvekilleri de bizzat tahrik ediyorlar. 
Türk bayraklarının yakıldığı çatışmalarda, 
bakıyorsunuz en ileri saflarda, barikatların 
önünde CHP milletvekilleri görev alıyor.

CHP’nin malum medyası, aylardır, her 
türlü yasayı, her türlü basın ilkesini, basın 
ahlakını ayaklar altına alarak isyan, kal-
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kışma, savaş çığırtkanlığı yapıyor. Ondan 
sonra da çıkıp, Türkiye’de özgürlük yok, 
Türkiye’de diktatörlük var diye sağda 
solda ağlıyorlar. Ya sen, bu ülkenin düş-
manlarıyla işbirliği halindesin, bu ülkenin 
düşmanları adına ülkeni karıştıracak ka-
dar ihanet içindesin ve özgürlük yok di-
yorsun, diktatörlük var diyorsun. Bu ülke 
o kadar özgür ki, bu ülkede demokrasi öyle 
bir noktada ki, CHP’nin gözü dönmüş mil-
letvekilleri polise taş bile atabiliyor, küfür 
bile edebiliyorlar.

CHP’yi Gazi Mustafa Kemal kurdu diye 
her fırsatta öğünüyorlar… CHP 90 yaşında, 
Cumhuriyet’le yaşıt diye övünüyorlar… 
Gazi Mustafa Kemal’in partisini, 90 yaşın-
daki partiyi, sadece birkaç sene içinde eli 
kanlı terör örgütlerinin, eli kanlı Türkiye 
düşmanı ülkelerin kuklası haline getirdi-
ler, bunu hiç görmüyorlar.

CHP’nin de, CHP’yi bir kukla haline geti-
ren örgütlerin de, bu ülkeyi şiddete sürük-
lemelerine izin vermeyiz. Onlar kendi kirli 
gündemlerinde çabalayıp dursunlar. Onlar 
gitsin darbecileri ziyaret etsinler, gitsin 
diktatörlerin sırtını sıvazlasınlar. Biz, her 
ortamda, bıkmadan, yılmadan, usanma-
dan hakkı savunmaya devam edeceğiz. 
Tek başımıza da kalsak, hakkı savunaca-
ğız. Yalnız da olsak, mazlumun sesi olacak, 
mazlumun elini tutacağız. Hakkı daha iyi 
savunmak, mazluma daha çok el uzatabil-
mek için de, Türkiye’yi daha da büyütecek, 
daha da güçlendireceğiz.

Şurada, 2023 hedeflerimize sadece 10 yıl 
kaldı… Biz çok çalışacağız, çok üreteceğiz. 

Tuzaklara, kirli senaryolara aldanmadan, 
sadece işimize bakacağız. Allah’ın izniyle, 
başta sizler olmak üzere işadamlarımızın, 
KOBİ’lerimizin gayretleriyle, Türkiye’yi 
inşallah dünyanın en büyük 10 ülkesinden 
biri konumuna yükselteceğiz.

Bu düşüncelerle, 1’inci KOBİ Şurası’nın 
ve Genel Ticaret Fuarı’nın hayırlara vesile 
olmasını temenni ediyorum. TÜMSİAD’a, 
bu anlamlı buluşmaları tertip ettiği için 
bir kez daha teşekkür ediyorum. Gerek 
şuradan, gerek fuardan çıkacak sonuçların 
ülkemiz, bölgemiz için hayırlara vesile ol-
masını Rabbim’den niyaz ediyor, hepinizi 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.

Sağ olun, var olun, Allah’a emanet olun…
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Çalışma Meclisi’mizin çok değerli tarafları, 

kamunun, İşçi, işveren, kamu çalışanları, 

esnaf örgütlerimizin değerli temsilcileri, 

saygıdeğer öğretim üyeleri, çok değerli ka-

tılımcılar, hanımefendiler, beyefendiler...

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor; 10’uncu 
Çalışma Meclisi Toplantısı’nın ülkemiz, mil-
letimiz, özellikle de çalışma hayatımız için 
hayırlara vesile olmasını diliyorum. Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’mıza, çalışma 
hayatının güncel sorunlarını ele almak üze-

Onuncu Çalışma Meclisi 
Toplantısı Açılışı

Ankara | 26 Eylül 2013 
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re, 10’uncu Çalışma Meclisi’ni topladığı için 
teşekkürlerimi ifade ediyorum.

Çalışma Meclisi’nin tüm taraflarına, tüm 
katılımcılara da, gerek Mayıs ayındaki ha-
zırlık toplantılarına, gerek bugün Meclis 
toplantılarına katıldıkları için, verecekleri 
katkılar için şimdiden şükranlarımı ifade 
ediyorum.

Açıkçası, en azından açılış bölümünün ta-
mamında bulunmayı, tüm konuşmacıları 
dinlemeyi arzu ediyordum. Programımızı 
da daha önceden buna göre belirlemiş, 
tüm konuşmaları dinledikten sonra bir ko-
nuşma yapmayı öngörmüştük. Ancak gün 
boyunca oldukça yoğun bir programımız, 
uluslararası temaslarımız, toplantılarımız 
var ve bunlara yetişmek amacıyla erkence 
aranızdan ayrılmak zorundayım.

Başta Sayın Bakanım olmak üzere, arka-
daşlarım 2 gün boyunca sizlerle birlikte 
olacak ve gerek sözlü olarak, gerek rapor 
halinde Çalışma Meclisi’ndeki tüm değer-
lendirmeleri bana aktaracaklar. Ayrıca, 
Çalışma Meclisi’nin tüm taraflarıyla çeşitli 
vesilelerle bir araya geliyor, gündemde-
ki konuları etraf lıca değerlendiriyoruz. 
İnşallah çalışma hayatında, en başından 
itibaren büyük bir hassasiyetle sürdürdü-
ğümüz bu diyalog ortamı bundan sonra da 
aynı yoğunlukla, aynı hassasiyetle devam 
edecek.

Değerli dostlar...

Çalışma hayatındaki barışı, huzuru, istik-
rarı, Türkiye’nin hem bugünü, hem gelece-

ği için hayati bir unsur olarak gördük ve 11 
yıl boyunca da çalışma hayatına çok büyük 
bir duyarlılık içinde eğildik. Bundan 12 yıl 
önce kurduğumuz partimizin programı-
nın çalışma hayatı bölümüne bakın; orada 
meseleyi çok net, çok gerçekçi olarak or-
taya koyduğumuzu göreceksiniz. 11 yıllık 
iktidarımız boyunca da, partimizin prog-
ramındaki, seçim beyannamelerimizdeki, 
Hükümet programlarımızdaki çalışma 
hayatı vaatlerine harfiyen uymanın, he-
deflerimizi gerçekleştirmenin mücadelesi 
içinde olduk.

Çalışma hayatında düzenlemeler yapar-
ken, son derece hassas bir denge üzerinde 
ilerlememiz gerektiğini, bunun da son 
derece zor olduğunu biliyoruz ve zorluğu-
na rağmen bu hassasiyeti hep muhafaza 
ettik. Bakın, ben bu düşüncelerimi başka 
vesilelerle de ifade ettim: Bizim, kendi öz 
kültürümüz, kendi geleneklerimiz, ken-
di tarihî tecrübelerimiz, barış ve huzur 
içinde bir çalışma hayatı inşa etmek için 
çok zengin bir birikimi ihtiva ediyor. İşçi-
işveren ilişkilerini inşa etmek için, bizim, 
yurtdışından ideolojiler transfer etmeye 
hiç ihtiyacımız yok.

Elbette yeniliklere açık olacağız… Elbette, 
yeni gelişmeleri, yeni anlayışları, çağımıza 
uygun hak ve imkanları kendi insanımıza 
kazandıracağız. Tabii ki dünyadaki tartış-
maları çok yakından izleyecek, bunlardan 
kendimize dersler çıkaracağız. Ancak 
kendi tarihimizde, kendi kültürümüzde, 
özellikle de bizim Ahi Teşkilatımızda 
olduğu gibi, biz, işçi-işveren ayrımını, 
patron-emekçi ayrımını bir kenara koya-



279

Yeni Türkiye Vizyonu | Efendi Değil Hizmetkar Olmak-8

cak, yol arkadaşlığı kavramı üzerinden 
ilerlemenin mücadelesi içinde olacağız. 
Yol arkadaşları, bir terazinin iki ayrı kefe-
sinde bulunan, iki ayrı taraf değildir. Yol 
arkadaşları, aynı yolda, aynı istikamette, 
yan yana yürüyen, hem meşakkati, hem de 
faydayı paylaşan kader ortaklarıdır.

İki insanın, her anlamda tıpa tıp birbiri-
ne benzemediğini biliyoruz… Yetenekler, 
birikimler, aile, çevre, imkanlar, fırsatlar 
insanları birbirinden farklı kılabilir. Kimi 
zengin, kimi fakir doğabilir… Aynı köyden, 
hatta aynı aileden yola çıkıp, biri işçi, biri 
patron olabilir… Önemli olan, emeğini 
ortaya koyanın, alnının teri kurumadan 
emeğinin hakkını alabilmesidir. Önemli 
olan, kişinin, sermayesini özgürce ortaya 
koyabilmesi, özgürlük ve güvenlik içinde 
o sermayeyi kullanabilmesi ve oradan hak-
kını alabilmesidir.

Bu ikisinin, iki ayrı taraf gibi, terazinin iki 
ayrı kefesi gibi, birbiriyle asla uyuşmaya-
cak, uzlaşmayacak bir düşman gibi hare-
ket etmesi, çalışma hayatına, ülkeye, mille-
te yarar sağlamaz, sağlamamıştır. Adil bir 
devlete, adil bir hükümete düşen, işte bu 
anlayışı, bu bakış açısını savunmak; top-
lumun tüm kesimleriyle birlikte, çalışana, 
çalıştırana, esnafa, girişimciye, yatırımcı-
ya, sanayiciye, çiftçiye eşit mesafede dura-
bilmektir. Sadece eşit mesafede durmak da 
yetmez… Adil bir devlet, adil bir hükümet, 
toplumun tüm kesimleri arasında olduğu 
gibi, çalışma hayatının kesimleri arasında 
da barışı, diyaloğu, uzlaşmayı sağlayacak 
mekanizmaları oluşturmak zorundadır.

Hükümet olarak 11 yıldır işte bunun 
mücadelesini veriyoruz… Bakın, ben 
şahsen, gençliğimden itibaren, İstanbul 
Belediyesi’nde işçi olarak bulundum… İşçi 
olmanın ne olduğunu çok çok iyi biliyo-
rum… İstanbul Büyükşehir Belediye Baş-
kanı olduğum dönemde, bu sefer masanın 
diğer tarafında, işveren sıfatıyla bulun-
dum, işçilerimizle, sendikalarımızla aynı 
masaya oturup toplu iş sözleşmeleri imza-
ladım. Şu anda, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
Başbakanı sıfatıyla, 76 milyonun tamamı-
na, bunların içinde çalışana da, çalıştırana 
da eşit mesafedeyim ve sorumluluklarım, 
yetkilerim dahilinde, adaleti tesis etmekle 
mükellefim.

Bunun için ne gerekiyorsa yaptık ve yapa-
cağız. Hep söylüyorum: Biz, aynı geminin 
içindeyiz, aynı yolun yolcularıyız ve aynı 
hedeflere doğru ilerliyoruz. İşçisinin hakkı 
teslim edilmeyen bir ülke, gelecek hedef-
lerine ulaşamaz. Kendisini güven içinde, 
hürriyet içinde hissetmeyen bir sanayici 
ile, işveren ile, esnaf ile, çiftçi ile, gelecek 
inşa edilemez.

2023 hedef lerini, biz, hep birlikte inşa 
edeceğiz. 2053 hedeflerinin taşlarını, şim-
diden, hep birlikte döşeyeceğiz. 2071 he-
deflerinin yolunu, şimdiden, birlikte inşa 
edeceğiz. Sadece çalışma hayatında değil, 
toplumsal her meselemizde, ortak aklı öne 
çıkaracak, ortak hedefler doğrultusunda 
ortak çözümler üreteceğiz.

Şunu bilmenizi isterim değerli arkadaşlar: 
Bu ülkede, çözemeyeceğimiz hiçbir sorun 
yok. Ama şunu da bilmek durumundayız: 
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Eğer, yumruklar sıkılı olursa, el sıkışama-
yız. Eğer ellerde taş olursa, konuşamayız. 
Eğer ellerde molotof olursa, silah olursa, 
sopa olursa, diyalog kuramayız. Sorunları 
çözmek için, en başta, birbirimizi duyaca-
ğımız, birbirimizi anlayacağımız, birbiri-
mize hoşgörü göstereceğimiz bir zemini 
oluşturmak durumundayız. Her mesele-
de, ama her meselede, slogan atmaya ara 
verip, sıkılı yumrukları açıp, birbirimize 
kulaklarımızı, zihnimizi, hatta gönlümüzü 
açtığımızda, inanın çözemeyeceğimiz hiç-
bir mesele yoktur.

Sünni vatandaşımın da, Alevi vatandaşı-
mın da sorunlarını bu şekilde biz çözeriz 
ve çözüyoruz. Türk kardeşimin, Kürt kar-
deşimin, Arap, Laz, Çerkes kardeşimin so-
runlarını bu şekilde çözeriz ve çözüyoruz. 
Gencin de, yaşlının da, çocuğun da, hanım 
kardeşlerimin de, engellinin de, yoksulun 
da, çalışanın da, işçinin de sorunlarını di-
yalogla, uzlaşmayla hal yoluna koyuyoruz. 
İşçinin de, işverenin de sorunlarını bu şe-
kilde çözdük ve çözüyoruz. Bizim sorunla-
rımızı, dışardan gelen birileri değil, bizzat 
biz, kendimiz, hep birlikte çözebiliriz ve 
zaten bunu yapıyoruz.

Eğer dışardan birileri gelirse, sadece ka-
rıştırmak için gelir, sadece nifak için gelir; 
ki bunu da zaten yaşadık, gördük ve gö-
rüyoruz. Buna izin vermeyeceğiz…  Kendi 
meselemizi kendimiz çözeceğiz, oturacak, 
konuşacak, diyalogla, uzlaşmayla, ortak 
akılla, ortak bir zeminde, ortak bir noktada 
buluşacağız. Şiddet, hiçbir sorunda çözüm 
yöntemi olamaz. Silah, taş, sopa, molotof, 
roketatar… Hiçbir sorunda çözüm yöntemi 

olamaz. Tam tersine, şiddetin olduğu yerde, 
çözüm değil, daha fazla sorun olur, sorunlar 
daha karmaşık olur, daha girift olur.

Şiddet, bir sorun çözme yöntemi olmadı-
ğı için, sendika vardır, örgütlenme hakkı 
vardır, toplantı ve gösteri hakkı vardır, 
grev hakkı vardır. Şiddet, bir sorun çözme 
yöntemi olmadığı için, lokavt hakkı vardır. 
Şiddet, bir çözüm yöntemi olmadığı için, 
altını çiziyorum, demokrasi vardır, siyasi 
partiler vardır, sandık vardır. Şiddeti ye-
değine alan, şiddeti öven, şiddetten medet 
uman siyasi parti, en başta kendisini inkar 
eder ve çözümün önünde engel olur. Şid-
deti yedeğine alan teşkilat, şiddeti yedeği-
ne alan sendika, oda, birlik, en başta kendi 
varlığını inkar eder ve çözümün önünde 
bariyer olur. Şiddetin her türlüsünü dışla-
yacak, her alanda sorunlarımızı, şiddetsiz 
bir ortamda, diyalogla, uzlaşmayla çözme-
nin mücadelesi içinde olacağız.

Bakınız, ben geçtiğimiz hafta içinde de 
ifade ettim… Eğer imkan olsaydı, eğer 
şartlar müsait olsaydı, 2002’de, iktidara 
geldiğimiz gün, Türkiye’deki tüm yasakla-
rı ortadan kaldırır, kısıtlamalara son verir, 
hakları sahiplerine teslim ederdik. Ama 
çok engelle karşılaştık. Çok büyük direnç-
lerle karşılaştık. Engeli, bariyeri, direnci 
bir kenara bırakın; çok büyük yıkım senar-
yolarıyla, tahriklerle, kanlı senaryolarla 
mücadele ettik. Yılmadık, vazgeçmedik ve 
geri adım atmadık… Bir yandan bunlarla 
mücadele ettik; bir yandan da kademe ka-
deme hakları teslim ettik, reformlarımızı 
yaptık.
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Bakın, şunu açık açık söylemek durumun-
dayım: Biz, sendikaların üzerindeki, örgüt-
lenme özgürlüğünün üzerindeki baskıları 
kaldırabilmek için demokrasi mücadelesi 
verirken, 27 Mayıs düzeninin, 12 Eylül, 
28 Şubat düzeninin devam etmesi için di-
renenler oldu. Biz, daha ileri demokratik 
standartlar için mücadele verirken, sta-
tükonun, hatta devlet içine sirayet etmiş 
çetelerin yanında saf tutanlar oldu.

Türkiye’de, darbelerin, çatışmaların, kaos 
senaryolarının bedelini çok ağır ödediği 
halde, her kaos senaryosunda ön safta yer 
alanlar, rol alanlar oldu. Hiçbirine aldan-
madık, direnç gösterenlerin bile özgür-
leşmesini sağlayan yine biz olduk. Siyasi 
partilerden, sermayeden, medyadan, sen-
dikalardan; yaptığımız reformlara direnç 
gösterenler oldu, ama onların da daha öz-
gür, daha demokratik bir ortamda faaliyet 
göstermelerini, görüşlerini özgürce ifade 
edebilmelerini sağlayan biz olduk.

11 yıl öncesine kadar, karşısında el pençe 
divan durdukları, hatta selam çaktıkları 
kurumları bugün eleştirebilenler, bunu 11 
yıllık reformlarımız sayesinde yapıyorlar. 
Çünkü tüm dirençlerine rağmen, onları da 
baskıdan, dayatmadan, zulümden kurta-
ran biz olduk. Daha yakın zamanda, kirli 
bir el, kanlı bir el, partimize roketatarla 
saldırdı. Daha geçtiğimiz hafta, aynı kirli, 
kanlı el, Emniyet Genel Müdürlüğümüze, 
Polisevi’ne saldırdı. Korkup geri adım mı 
atacağız? Hayır…

Şimdi Anamuhalefet Partisi’nin, Genel 
Başkanı demiyorum bakın, Genel Müdürü 

çıkmış, bu saldırıyla ilgili akıl mantık dışı 
sorular soruyor… Eğer bu saldırılarla ilgili 
soru soracağı biri varsa, o da, o kanlı ör-
güte kol kanat geren, o kanlı örgütle aleni 
aynı yolda yürüyen, kendi milletvekilidir, 
kendi hemşehrisidir.  Gitsin, o soruları ona 
sorsun, cevabını alır. Şiddeti yedeğine alan 
her kim olursa olsun, milletim ona cevabı-
nı verir ve göreceksiniz verecektir.

Biz bu saldırılardan korkmayız, çekinme-
yiz… Türkiye’yi büyütecek, ekonomiyi bü-
yütecek, soframızdaki ekmeği büyütecek 
reformlarımızı da kararlılıkla yaptık, ya-
pıyoruz ve yapacağız. İşte, Pazartesi günü, 
11 yıllık demokratikleşme sürecinde, çok 
önemli bir aşamayı, çok önemli bir dönüm 
noktasını da kamuoyuna açıklayacağız. 
Partimizi kurarken verdiğimiz sözleri, 
kongrelerimizde verdiğimiz sözleri, şartlar 
oluştuğu için, imkanlar elverdiği için, bir 
reform paketi halinde hayata geçireceğiz.

Kimsenin zoruyla değil; kimsenin dayat-
masıyla, baskısıyla değil; sözünü verdiği-
miz için, şartlar oluştuğu için, engeller or-
tadan kalktığı için bu reformları yapacak, 
milletimize, ülkemize yeni ufuklar açaca-
ğız. Bu paket, 11 yıllık sürecin devamı bir 
paket olacak; ama asla bir son nokta olma-
yacak. Şartlar daha da iyiye gittikçe, Türki-
ye daha da büyüdükçe, kardeşliğimiz daha 
da güç kazandıkça, biz de reformlarımızı 
hayata geçirmeye, Türkiye’yi büyütmek 
için ne gerekiyorsa onu yapmaya devam 
edeceğiz.

Değerli dostlarım…
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Demokratik haklar kadar, çalışma haya-
tının sorunlarını da, daha ilk günden çö-
züme kavuşturmak, çalışma hayatında en 
ileri hakları daha ilk günden teslim etmek, 
elbette en büyük arzumuzdu. Ancak, tak-
dir edersiniz ki çalışma hayatının sorunla-
rını çözme konusunda da 11 yıl boyunca 
önümüzde engeller oldu, bariyerler oldu, 
imkansızlıklar oldu. Buna rağmen, 11 yıl 
boyunca, ekonomideki ve demokratikleş-
medeki her gelişmeyi, çalışma hayatının 
tüm unsurlarına yansıtmanın gayreti için-
de olduk. Özellikle çalışan kesimlerin, geç-
mişten gelen hak kayıplarını telafi etmek, 
önceliklerimiz arasında yer aldı.

Bakınız… 11 yıl içinde, 5 milyon kişiye 
yeni istihdam sağladık. Bu çok büyük bir 
rakam… Bir yandan istihdama yeni katı-
lanlara iş ürettik, bir yandan da işsizlikle 
mücadele ettik; artan nüfusa rağmen işsiz-
liği aynı seviyede tuttuk, hatta bir miktar 
aşağı çektik. Ücretler… 11 yıl boyunca, 
ücretleri enflasyona ezdirmediğimiz gibi, 
geçmişten gelen kayıpları telafi ettik, hem 
ücretleri, hem bunların alım gücünü artır-
dık. Sadece 2 örnek veriyorum: Net Asgari 
ücret, 11 yıl önce 184 liraydı, bugün 803 
lira. Artış oranı yüzde 336. Reel artış oranı, 
yüzde 68.

En düşük memur maaşını 392 liradan 
aldık, 1.725 liraya yükselttik. Artış oranı 
yüzde 340. Reel artış oranı yüzde 70… 1 
Mayıs’ı tatil ilan etmeye bugüne kadar 
hiçbir hükümet cesaret edemedi.  Ama biz, 
çalışanlarımızın taleplerine kulak verdik, 
şartları hazırladık, 1 Mayıs’ı tatil ilan ettik.  
Çalışma hayatının her meselesini cesaretle 

ele aldık, birlikte müzakere ettik, istişare 
ettik ve çözüme kavuşturduk. Bakın sizler 
de çok iyi biliyorsunuz… Müzakere, bir ta-
rafın diğerine dayatma yapmasıyla olmaz. 
Müzakere, diyalogla olur, masada kalmak-
la olur. Müzakere, kendi talebini, kendi 
arzunu dayatmak değil, karşındakinin 
taleplerini de dikkate alarak orta bir yolu 
bulabilmektir.

Bir adım atarsın, karşıdaki de bir adım 
atar… Karşıdaki bir adım atarsa, sen de 
bir adım atarsın. Sonuçta, ortak bir nokta 
bulunur. Müzakere ve diyalog mekanizma-
sını bugüne kadar başarıyla çalıştırdık ve 
çok önemli sorunları hep birlikte çözdük. 
Hükümet görevini devraldık, çalışma ha-
yatının en önemli sorunlarından biri olan 
Zorunlu Tasarruf konusunu hemen gün-
deme taşıdık.

Haftalarca müzakeresi yapıldı… Burada 
bulunan örgütlerimizin birçoğu o müza-
kerelerde yer aldı. Kimi zaman işçi tarafı 
itiraz etti, kimi zaman işveren tarafı itiraz 
etti, kimi zaman Hükümetin itirazları 
oldu. Ama ilgili bakanlarıma talimatı ver-
dim: Bu iş çözeceksiniz dedim.  Bir gece 
sabaha kadar, bir masanın etrafında ko-
nuşuldu, görüşüldü, anlaşmaya varıldı ve 
sabaha karşı sonuç açıklandı.

13.5 katrilyon lira olarak, hem ana parayı, 
hem nemaları, hak sahiplerine ödedik. 
Konut Edindirme Yardımı hiç gündemde 
yoktu; kayıtlar bile ortada yoktu. Ulus’ta, 
Emlak Bankası’nın depolarında çuvalları 
açtırdık; o evrakları tek tek inceledik, hak 
sahiplerini tespit ettik ve şu ana kadar hak 
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sahiplerine 3.5 milyar lira ödeme yaptık. 
Sosyal Güvenlik Kanunu’nu, burada bulu-
nan hemen her örgütün katılımıyla bera-
ber çıkardık.

İş Sağlığı Güvenliği Kanunu’nu, Sendikalar 
Kanunu’nu, Asgari Ücretin tespitini, işçi, 
memur maaşlarının tespitini, hep birlikte, 
müzakereyle, diyalogla çözüme kavuştur-
duk. Bu diyaloğu, azaltmadan, daha da ar-
tırarak, mevcut sorunlarımızın hepsini de 
inşallah çözecek, çözüm yoluna koyacağız. 
Ekonomik ve Sosyal Konsey’i biliyorsunuz 
Anayasa değişikliği ile Anayasal bir kurum 
haline getirdik. Konsey’in yasasının çıkma-
sı gerekiyor.  Bunu da hızlandırıyoruz ve 
önümüzdeki dönemde bu yasayı da çıkarıp, 
diyaloğu güçlendiriyoruz.

Değerli arkadaşlarım…

10’uncu Çalışma Meclisi’nin gündeminde 
gerçekten önemli konular var… 2 gün bo-
yunca bunlar konuşulacak, tartışılacak. 
Başta da ifade ettiğim gibi, Sayın Bakanım 
olsun, Bakan Yardımcımız, Müsteşarımız 
olsun, Meclis’te tartışılan konuları bana 
getirecekler ve değerlendirmelerimizi 
yapacağız. Kıdem tazminatı konusunda 
söyleyeceğim son derece nettir: Aranızda 
anlaşın ve önerinizi bize getirin.  Biz bu ko-
nuda başından beri aranızda bir uzlaşma, 
anlaşma olmasını bekliyoruz.

Alt İşverenlik ve Özel İstihdam Büroları 
konusunda Bakanlığımız zaten uzun sü-
redir çalışmalarını yapıyor. Konu burada 
da müzakere edilecek. Ekim ayı içinde, 
Bakanımız çözüm önerilerini önümüze 

getirecek ve biz de gerekli düzenleme 
için hemen adımları atacağız. Türkiye’nin 
huzuru, iç barışı, istikrarı, hiç kuşkusuz, 
her şeyden önce çalışma hayatının huzur, 
barış ve istikrarına bağlıdır.

Bunu tesis etmek için ne gerekiyorsa yap-
tık ve yapacağız. Diyalog kanallarını hep 
açık tutacak, istişareyle, konuşarak, anla-
şarak, Türkiye’nin ve çalışma hayatımızın 
her meselesini çözecek, inşallah hep bir-
likte büyük hedeflere doğru yürüyeceğiz. 
Bir kez daha, 10’uncu Çalışma Meclisi’nin 
ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile 
olmasını diliyorum.

Tüm katılımcılara, katkı ve destekleri için 
şimdiden teşekkür ediyorum. Yeniden bu-
luşmak, yeniden görüşmek umuduyla, her 
birinize sağlık, afiyet dolu, bereket dolu 
günler diliyor, sizleri Allah’a emanet edi-
yor, sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.
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Çok değerli dostlarım, müteahhitlik ve 

teknik müşavirlik sektörünün değerli tem-

silcileri, iş dünyamızın değerli mensupları, 

hanımefendiler, beyefendiler...

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor; Yurt-
dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik 
Sektörü Değerlendirme Toplantısının ha-
yırlara vesile olmasını diliyorum. Sektörde 
başarı kaydeden ve bugün ödüle hak ka-

Yurtdışı Müteahhitlik ve 
Teknik Müşavirlik Sektörü 

Değerlendirme Toplantısı ve 
Ödül Töreni

Ankara | 1 Ekim 2013 
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zanan tüm firmalarımızı, firmalarımızın 
tüm yöneticilerini, çalışanlarını yürekten 
tebrik ediyorum. Ekonomi Bakanlığımıza, 
Sayın Bakan ve çalışma arkadaşlarına, ge-
rek sektör için yaptıkları çalışmalar, gerek 
bu teşvik edici ödül töreni nedeniyle teşek-
kürlerimi ifade ediyorum.

Elbette, yurtdışı müteahhitlik ve teknik 
müşavirlik sektörümüze, 2012 yılını son 
derece başarılı bir şekilde tamamladıkları, 
2013’ün ilk 9 ayında yine büyük başarı 
sergiledikleri, Türkiye ekonomisini büyüt-
tükleri kadar, Türkiye’nin itibarını da yü-
celttikleri için, şahsım, ülkem ve milletim 
adına şükranlarımı sunuyorum.

Türkiye’nin firmalarının, 1972-2003 ara-
sında üstlendikleri proje miktarı 46 milyar 
dolar… 2003 yılından bu güne kadar geçen 
yaklaşık 11 yılda üstlenilen proje miktarı 
ise, dikkatinizi çekiyorum, 214 milyar 
dolar… Sadece 2012 yılında, yani son 1 
yıl içinde üstlenilen miktar ise 27 milyar 
dolar. Yani 30 yılda elde edilen miktarı, 
biz şimdi 1 yılda, 13-14 ayda elde ediyo-
ruz. Hamdolsun, en son Güney Sudan ve 
Senegal’e de firmalarımız ulaştılar, iş yap-
tığımız ülke sayısı da böylece 102’ye ulaştı.

Şunu da çok büyük bir memnuniyet-
le öğrendim: İ-EN-AR 2013 listesinde, 
Türkiye’den 38 firma yer alıyor. Listenin 
ilk 100’ünde 5 firmamız bulunuyor. Önce-
ki yıllarda olduğu gibi, listede, ama bu kez 
250 firma arasında, Çin’in ardından yine 
önceki yıllardaki gibi Türkiye var. Açık-
çası gittiğim birçok ülkede, müteahhitle-
rimizin yatırımlarını gördüm ve bundan 

büyük memnuniyet duydum. Bazı yatırım-
ların temel atma törenlerine, bazı yatırım-
ların açılışlarına katıldım ve o ülkelerin 
liderleriyle birlikte, ortaya çıkan başarıdan 
ülkem adına büyük gurur duydum.

En son, Türkmenistan’da bizim bir fir-
mamızın yüklendiği, 1.5 milyar dolarlık 
Türkmenbaşı Limanı Projesinin, günü 
birlik bir ziyaretle oraya giderek, Sayın 
Berdimuhammedov’la birlikte temelini 
attık. Bir kez daha, bizlere bu gururu ya-
şattığınız için, ülkemizin, milletimizin 
itibarına itibar kattığınız için, hem çalıştı-
ğınız, hem de çalıştırdığınız için, özellikle 
de ekonomiye büyük katkılarınız için her 
birinize tek tek teşekkür ediyor, başarıları-
nızın devamını diliyorum.

Değerli dostlar…

Dün, Türkiye için çok önemli bir reform pa-
ketini kamuoyuna açıkladık… Türkiye’de 
çok uzun yıllardır sorun teşkil eden, bu-
güne kadar çözümü mümkün olmayan, 
çözülemeyen sorunları ele aldık, bunların 
çözümlerini bir paket altında topladık ve 
belli bir takvim çerçevesinde bu reform-
ları gerçekleştireceğiz. Hiç kuşkusuz, bu 
reform paketi, önceki reformlarımız gibi, 
Türkiye’de siyasete, demokrasiye, iç barı-
şa, huzura, özellikle de kardeşliğimize çok 
önemli katkılar sağlayacak.

Ancak, burada şunu özellikle ifade etmek 
durumundayım: Demokratikleşme paketi, 
tüm alanlarda olduğu kadar ekonomide 
de Türkiye’nin önünde yeni bir ufuk açıl-
masını sağlayacak. Çünkü biz bunu 11 yıl 
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boyunca yaşayarak, tecrübe ederek çok 
yakın şekilde öğrenme ve görme fırsatını 
bulduk.

Türkiye’de, demokrasi güç kazandıkça, 
ekonomi güç kazandı. Demokratik reform-
lar geldikçe, Türkiye’ye yatırım geldi. De-
mokrasinin standartları yükseldikçe, eko-
nomi büyüdü, üretim, yatırım, istihdam 
kat be kat artış kaydetti. Bunun, geçmişte 
zıt örneklerini de görürsünüz; belki bir 
çoğunuz bunları da yaşadınız… Demokrasi 
güç kaybettikçe, kesintiye uğradıkça, istik-
rar, güven ortamı kayboldukça, ekonomi 
güç kaybetti, ekonomi daraldı, üretim, ya-
tırım, istihdam, ihracat maalesef yerinde 
saydı ya da geriledi.

Biz şuna yürekten inanıyoruz: Ekonomi ve 
demokrasi, birbirini motive eden, birbirini 
besleyen, birbirinden doğrudan etkilenen 
iki alandır. Birindeki aksaklık, diğerini et-
kiler. Birindeki gerileme, diğerini geriletir. 
Birindeki büyüme, diğerini büyütür. İşte bu 
anlayışla, demokrasiden asla taviz verme-
dik, demokrasinin standartlarını daha ileri 
seviyelere taşıdık ve ekonomiyi de bu saye-
de, böyle sağlam ve güvenilir bir zeminde, 
11 yıl içinde 3 kattan fazla büyüttük.

Şimdi, dün açıkladığımız paket de, hiç 
kuşkunuz olmasın, Türkiye ekonomisinin 
daha da büyümesine imkan teşkil edecek, 
ekonominin üzerinde ilerlediği zemini çok 
daha güçlendirecektir. Türkiye’nin güçle-
nen demokrasisi, dışarda da ilgiyle, tak-
dirle izlenecek, Türkiyeli işadamlarının, 
Türkiyeli firmaların yurtdışındaki işlerini 
de mutlaka olumlu etkileyecektir.

Bakın, geçen hafta Cuma günü İstanbul’da 
biz çok anlamlı bir teslim töreni yaptık… 
2004 yılında, MİLGEM adında bir projeyi 
başlatmıştık. MİLGEM, kendi imkanları-
mızla, kendi yerli, milli imkanlarımızla, 8 
farklı savaş gemisi ve denizaltının yapımı 
projesi. Biz bu projeye başladığımızda, 
belki bu proje hiç dikkatleri çekmemişti. 
Hatta belki de birileri, bizim hayal gördü-
ğümüzü zannetmişti. Ama 2011 yılında, 
milli imkanlarımızla ürettiğimiz ilk yerli 
savaş gemisini biz tamamladık ve denizle-
rimize gönderdik.

Ardından, geçen Cuma günü de 2’inci ge-
miyi tamamladık, onu da denizlerimize 
uğurladık. 3 ve 4’üncü gemilerin de yapıl-
ması için kararımızı aldık, o projelere de 
başlıyoruz. Böylece, Türkiye’yi, dünyada 
kendi gemisini üretebilen 10 ülke arasına 
yükselttik. 2004’te hayal görünen, bundan 
15 yıl, 20 yıl önce hayali dahi kurulamayan 
bir alanda, biz bugün dünya ölçeğinde ba-
şarılara imzamızı atıyoruz.

İşte bu, demokrasiyle oldu. Bu başarı-
lar, içerde huzurun, güvenin, istikrarın 
tesis edilmesiyle oldu. 2023 hedeflerine 
ilerlerken, bizim, hem demokrasiyi, hem 
huzuru, güvenliği, istikrarı, kardeşliği çok 
daha pekiştirmemiz gerekiyor. Demokrasi, 
ekonominin de, sosyal hayatın da, adeta 
mecrasıdır, yani nehirler gibi, ekonominin 
ve sosyal hayatın akıp gittiği bir yataktır. 
Su çoğalırsa, nehir yatağı dar gelir, sel bas-
kınları olur. Ekonomik ve sosyal vizyon, 
demokrasinin standartlarıyla buluşamaz-
sa, orada taşkın olur.
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Bizim, işte bunun için, güçlü bir ekono-
mi, güçlü bir sosyal dayanışma için, en 
geniş manada demokrasiye, demokratik 
standartlara ihtiyacımız var. 2023 hedef-
lerini, işte böyle paralel bir ilerlemeyle ya-
kalayacağız. 11 yıl boyunca, demokrasi ve 
ekonomiyi paralel ilerlettik, bundan sonra 
da aynı şekilde sürdürecek, ekonomi ve 
demokrasiyi birlikte büyüteceğiz.

Burada şu hususu da özellikle vurgula-
makta fayda görüyorum… Bakınız dün, 
demokratikleşme paketimizi açıklarken, 
muhalefetin tutumu hakkında bazı öngö-
rülerimiz oldu… 11 yılın verdiği tecrübey-
le, artık muhalefetin nerede ne diyeceğini, 
neye nasıl kulp takacağını, nasıl eleştirece-
ğini az çok ezberledik.

Nitekim, dün ve bugün, muhalefet tem-
silcileri tam da tahmin ettiğimiz gibi, 
pakete kulp takmaya, eleştirmeye, paket 
üzerinden o bildik korku senaryolarını 
tekrar etmeye başladılar. Dünyanın hiçbir 
yerinde, yenilikleri eleştiren, yeniliklerin 
karşısında duran bir muhalefet yoktur. 
Normal olan, muhalefetin reform iradesi 
ortaya koyması, iktidarın bunu frenleme-
sidir. Ama bizde, iktidar reform iradesi 
ortaya koyarken, buna sürekli ivme kazan-
dırırken aynı zamanda sürekli frene basan, 
sürekli engel çıkaran, hendek kazan bir 
muhalefet var.

Bakın, dün ve bugün paketle ilgili söyle-
nenleri alt alta koyun; 11 yıl boyunca her 
yenilik karşısında söylenenlerden tek bir 
farkını bile bulamazsınız. Kendilerini, yeni 
kelimeler, yeni cümleler, yeni argümanlar 

üretme konusunda bile zorlamıyor, buna 
dahi zahmet etmiyorlar. Bir musibet, bin 
nasihatten evladır derler… Bizim muhale-
fet, yaşadığı onca musibet, onca hezimete, 
onca yanılgıya ve yenilgiye rağmen, nasi-
hat almamakta, kendisini değiştirmemek-
te ısrar ediyor.

Er ya da geç, millet, bu muhalefet partile-
rini değiştirecek, değişime zorlayacaktır. 
Muhalefet partileri, en az iktidar kadar, en 
az millet kadar, hatta en az kendi tabanı 
kadar değişime açık olduğunda, inanın 
Türkiye’nin standartları o zaman çok 
daha ileriye gidecektir. Paketle ilgili ortaya 
konulan senaryoların tamamı asılsızdır. 
Üretilen korku senaryolarının tamamı içi 
boş iddialardır. Yapılan eleştiriler, laf olsun 
kabilinden, adet yerini bulsun kabilinden 
eleştiri seviyesini maalesef geçemiyor.

Türkiye’nin hiçbir başarısıyla sevineme-
yen, hiçbir gururunu paylaşamayan, baş-
tan aşağı kötümserlik hastalığına tutulmuş 
bir muhalefet, ne yazık ki demokratikleş-
mede atılan adımlar karşısında da milletin 
sevincini, gururunu paylaşamıyor. Biz 
bugüne kadar bu yolda milletimizle bir-
likte yürüdük, sizlerle yürüdük. Bundan 
sonra da, milletimizle birlikte yürümeye, 
sizlerle birlikte yürümeye devam edeceğiz. 
Dünyanın gerekleri neyse, milletimiz neyi 
hak ediyorsa, Türkiye hangi seviyeleri hak 
ediyorsa, biz onu yapacak, onun mücadele-
sini vereceğiz.

Böyle başarılı bir kadro varken, Türkiye’nin 
böyle yetişmiş elemanları, böyle başarılı 
firmaları, yöneticileri var iken, evvel Al-
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lah Türkiye’nin sırtı yere gelmez. Birlikte 
yürümeye, Türkiye’yi birlikte büyütmeye 
devam edeceğiz. Başarılarınızdan dolayı 
sizleri tekrar tebrik ediyorum. Ödül alan 
firma ve yöneticilerimizi gönülden kutlu-
yor, teşekkür ediyorum.

Ekonomi Bakanlığı’mıza bu güzel orga-
nizasyondan dolayı şükranlarımı ifade 
ediyor, değerlendirme toplantısına başa-
rılar diliyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum.
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Sevgili Adanalılar, çok değerli kardeşle-
rim, Adana’mızın kıymetli işadamları, 
değerli gönül dostları, hanımefendiler, 
beyefendiler…

Sizleri en kalbi muhabbetlerimle selam-
lıyorum. Bu güzel buluşmayı sağladığı, 
bizleri bir araya getirerek, hasret giderme-
mize vesile olduğu için Adana Valimize ve 
ekibine teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz 
biraz önce yaptığımız bir toplu açılış tö-
reniyle, yatırım bedeli 837 milyon lirayı 
bulan tam 80 kalem eser ve hizmeti Ada-
na’mıza kazandırdık. 

Açılışların yanında, bir de önemli bir temel 
atma töreni gerçekleştirdik. Adana’mıza, 
toplam 1.550 yatak kapasiteli, içinde 6 ayrı 
hastaneyi barındıran bir şehir hastanesi ku-
ruyoruz. Tamamlandığında 1 milyar liralık 
bir yatırım olacak Adana Şehir Hastanesi’nin 
temel atma törenini de bugün yaptık. Yarın 
Kozan’a gidecek, hem yatırım bedeli 19.5 
milyon lirayı bulan 13 ayrı eser ve hizmetin 
toplu açılış törenine katılacak, hem de orada-
ki kardeşlerimizle hasret gideceğiz. 

Ardından Ceyhan’a geçecek, yatırım bede-
li 8 milyon liraya ulaşan 9 ayrı hizmetin 
toplu açılışını yapacak, oradaki kardeşle-
rimizle kucaklaşacak, hasbihal edeceğiz. 
Böylece, Adana’mıza toplam 102 kalemde 
864 milyon liralık hizmeti kazandırmış, 
ilave olarak Şehir Hastanemizin temelini 
atmış oluyoruz. Tüm bu eser ve hizmetle-
rin ülkemize, Adana’mıza, Adanalı kardeş-
lerimize hayırlı olmasını diliyorum.

Adana’mıza bu hizmetlerin kazandırıl-
masında emeği geçen Bakanlıklarımızı, 
kurumlarımızı, Belediyelerimizi, sivil top-
lum ve özel sektör kuruluşlarımızı, hayır-
severlerimizi kutluyorum, hepsine şükran-
larımı sunuyorum. İnşallah önümüzdeki 
dönemde Adana’mıza çok daha büyük, 
çok daha önemli hizmetler kazandırmaya 
devam edeceğiz. 

Değerli dostlar...

Biz Adana’yı, sadece bu şehrin idari sınır-
larından, bu şehirde yaşayan insanlardan 
ibaret görmüyoruz. Adana, aynı zaman-

Valilik Tarafından 
Düzenlenen Yemek

Adana | 5 Ekim 2013 
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da Mersin’dir, Hatay’dır, Osmaniye’dir. 
A d a n a ,  a y n ı  z a m a n d a  K o n y a ’ d ı r , 
Niğde’dir, Kayseri’dir, Gaziantep’tir, 
Kahramanmaraş’tır. Daha önemlisi Adana, 
Orta Anadolu’dan Akdeniz’e ve Güneydo-
ğu Anadolu’ya kadar tüm bu coğrafyayı 
besleyen, destekleyen, büyüten tabii bir 
merkezdir. Adana, bu coğrafyanın nabzının 
attığı, kardeşliğin harmanlandığı, yiğitliğin, 
mertliğin sembolleştiği bir şehirdir. 

Doktorların piri Lokman Hekim’in, ozan-
ların piri Karacaoğlan’ın ve sayısız güzel 
insanın her karışında izi bulunan Adana, 
bizim gönlümüzün de başköşesinde yer 
alıyor. Bu sevdayla, bu aşkla geçtiğimiz 11 
yılda Adana’nın çehresini değiştirmek, ge-
leceğini aydınlatmak için çalıştık. Bir yan-
dan Adana’nın yılların birikimi olan so-
runlarını çözerken, diğer yandan Adana’ya 
bölgesinin öncü şehri olma potansiyeline 
uygun dev yatırımlar gerçekleştirdik.

Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi 
Adana’da da eğitimi çok güçlü şekilde des-
tekledik, yaygınlaştırdık ve kaliteyi yük-
selttik. 11 yılda Adana’da 4 bin 906 adet 
yeni derslik yaptık, okullarımıza 20 bin 
134 adet bilgisayar gönderdik. Çukurova 
Üniversitesi bünyesinde, son 11 yılda 6 
Fakülte, 4 yüksekokul ve 6 meslek yükse-
kokulu hizmete girdi. 2011 yılında yine 
bir devlet üniversitesi olan Adana Bilim ve 
Teknoloji Üniversitesi’ni kurduk. Bu üni-
versite bünyesinde 9 fakülte, 1 yüksekokul 
ve 2 enstitü bulunuyor.

Ayrıca, geçtiğimiz Haziran ayında bir vakıf 
üniversitesi olan Kanuni Üniversitesini de 

Adana’ya kazandırdık. Sağlık hizmetleri 
alanında da 11 yılda Adana’nın adeta çeh-
resini değiştirdik. Adana’da 2002 yılında 
hastane yatak sayısı, 2 bin 650’si kamuda 
olmak üzere toplam 4 bin 62 iken, bugün 
bu rakamı 3 bin 433’ü kamuda olmak 
üzere toplam 6 bin 264’e çıkarmış bulu-
nuyoruz. 2002 yılında Adana’da 154 adet 
olan diyaliz cihazı sayısını 406’ya, 10 olan 
tomografi cihazı sayısını 25’e, 5 olan MR 
cihazı sayısını 21’e yükselttik. 

TOKİ aracılığıyla Adana’da bugüne kadar 
13 bin 142 konut uygulaması başlattık. Bu 
konutların 11 bin 514’ünü tamamladık 
ve sahiplerine teslim ettik. Bugünkü top-
lu açılış törenimizde de TOKİ tarafından 
inşaatları tamamlanan toplam 2 bin 304 
konutun anahtarlarını hak sahiplerine 
teslim ettik. 

Değerli kardeşlerim...

2003 yılına kadar Adana’da sadece 252 
kilometre bölünmüş yol yapılmıştı. Biz, 11 
yılda buna 136 kilometre daha bölünmüş 
yol ekledik. Anadolu Bağdat demiryolu mi-
rası, ray yokluğundan, malzeme yokluğun-
dan, ihmalden, neredeyse çürümeye terk 
edilmişti. Rayı da, traversi de Türkiye’de 
üreterek Adana’nın batısından ta sınıra 
kadar bu yolların tamamını yeniledik. 
Sadece yenilemekle de kalmadık, bu yol-
lar üzerinde bulunan her biri birbirinden 
değerli mimari eseri, garları, istasyonları 
aslına uygun olarak restore ettik.

Şimdi, çift hatlı bu yolu, hızlı tren stan-
dardında dört hatlı hale getiriyoruz. 
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Adana’ya, Yenice’ye sadece bölgenin değil, 
Türkiye’nin en büyük lojistik merkezlerin-
den birini inşa ediyoruz. Bahçe-Nurdağı 
arasına ülkemizin en uzun demiryolu tü-
nelini inşa ediyoruz. Böylece Çukurova ile 
Mezopotamya’yı demiryoluyla birleştiri-
yoruz. Bunlar elbette önemli ama Adanalı 
kardeşlerimizin daha farklı bir hizmeti 
beklediğini biliyoruz. 

Evet, Adana hızlı treni bekliyor. Biliyorsu-
nuz Ankara-Konya hızlı tren hattını inşa 
ettik ve hizmete açtık. Şimdi, Konya-Kara-
man-Ulukışla-Mersin-Adana hattını hızlı 
tren hattı haline getirmek için kolları sıva-
dık. Bu hattın bir kısmının ihalesi yapıldı, 
bir kısmının projesi hazırlanıyor. Bu hattı 
Adana’da bırakmayacağız. Buradan Os-
maniye, Gaziantep, Kahramanmaş’a kadar 
devam edeceğiz. 

Böylece Adana’yı hızlı tren ağının önem-
li bir kavşak noktası haline getiriyoruz. 
2011 seçimlerinde Seyhan ve Yüreğir’i 
güneyden kuşatacak bir Çevre Yolu ve De-
miryolu Ağı yapacağımızı söylemiştik. Bu 
projenin altyapı çalışmaları sürüyor, proje 
ve kamulaştırmaların ardından inşasına 
geçecek ve 2015 yılına kadar inşallah bu 
işi tamamlayacağız. Adana’nın kanayan 
bir yarası haline gelen metro projesini 
devralıp tamamlayacağımızı söylemiştik. 
Ancak, Büyükşehir Belediyesi uygulama 
projesini tamamlayıp Bakanlığımıza ve-
remediği için henüz bu konuda ilerleme 
kaydedemedik. Bu meseleyi de yakından 
takip ediyoruz, inşallah bunu en iyi şekil-
de sonuçlandıracağız. 

2011’de ifade ettiğimiz projelerden biri-
nin, 33 bin kişilik stadyumun ihalesi ve 
yer teslimi yapıldı. Bu stadyumun inşasını 
da inşallah 2015 yılı sonuna kadar tamam-
lamayı hedefliyoruz. Adana için start düğ-
mesine bastığımız bir diğer önemli proje 
de ilk etapta 15 milyon, daha sonra 30 
milyon yolcu kapasiteli olacak Çukurova 
Bölgesel Havalimanı Projesidir. Yap-işlet-
devret modeliyle inşa edilecek, 357 milyon 
avroluk bir yatırım olan bu havalimanının 
inşası için yer teslimi yapıldı. 

Şehir Hastanesi’nin temelini bugün attı-
ğımızı biraz önce ifade ettim. Adana’nın 
önemli bir eksiği olan Kültür Merkezlerini, 
ilçelerimizde süratle inşa ediyoruz. Yüre-
ğir ve Çukurova’daki kültür merkezlerini 
tamamladık, Ceyhan ve Kozan’dakilerin 
inşası tamamlanmak üzere, Tufaybeyli 
için de hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Sa-
nayinin olduğu kadar tarımın da merkezi 
olan Adana’mıza, 11 yılda toplam 1.8 mil-
yar lira tarımsal destek sağladık. Adanalı 
çiftçilerimize 11 yılda 1.4 milyar lira ma-
zot, kimyevi gübre ve prim desteği verdik. 

Aynı zamanda bir tarih şehri, medeniyet 
şehri olan Adana’da, 11 yılda 41 adet 
eserin restorasyonunu gerçekleştirerek, 
yeniden milletimizin hizmetine sunduk. 
Geçtiğimiz 11 yılda sosyal yardım ve proje 
destekleri kapsamında Adana’ya 404 mil-
yon lira kaynak aktararak, sosyal devlet 
ilkesinin gereğini de yerine getirmenin 
gayreti içinde olduk. 

Burada sadece bir kaç örneğini verdiğim 
tüm bu yatırımlarla, tüm bu hizmetlerle 
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Adana’yı tarihine ve misyonuna yakışır bir 
şehir haline getirme çabamızı kesintisiz 
sürdüreceğimizi belirtmek istiyorum. Yeni 
büyükşehir statüsü ile artık Adana’nın tüm 
ilçeleri, köyleri Büyükşehir Belediyesi’nin 
hizmetlerinden faydalanabilecek. Met-
ro projeleri başta olmak üzere, bugüne 
kadar gerçekleştirilemeyen hizmetleri, 
inşallah önümüzdeki dönemde hem daha 
hızlı, hem de daha fazla şekilde Adanalı 
kardeşlerimizin istifadesine sunacağız. 
Adana’nın yeni statüsüyle Büyükşehirliği-
nin de hayırlı olmasını diliyorum. 

Sevgili dostlar...

Yatırım elbette önemli, eser üretmek elbet-
te önemli, refahı artırmak mutlaka önemli. 
Ama bütün bunlar huzurun, kardeşliğin 
hakim olduğu, geleceğe umutla bakılan 
bir ülke ikliminde, bir toplumsal iklimde 
anlamlıdır, insanımız için gerçekten fay-
dalıdır. Bunlar yoksa, isteğiniz kadar yol 
yapın, konut yapın, hastane, okul, spor te-
sisi yapın insanları mutlu edemezsiniz. Biz 
“önce insan” diyen, ”insanı yaşat ki devlet 
yaşasın” diyen, “yaradılmışı yaradandan 
ötürü seven” bir anlayışla Türkiye’yi yöne-
tiyoruz. 

Bunun için bir yandan Türkiye’nin maddi 
refahını artırır, 11 yılda milli gelirimizi 3 
katına çıkartırken, öbür yandan da zulme, 
acıya, ölümlere, husumetlere son verecek 
bir kardeşlik ortamı oluşturmanın mü-
cadelesini verdik. Bu yolda önümüze çok 
engeller çıkartıldı, çok provokasyonlar 
yapıldı. Ama biz sabırla, kararlılıkla, adım 
adım tüm bu engelleri aştık, aşmaya da de-

vam ediyoruz. Açıkladığımız son demokra-
tikleşme paketi, işte bu adımlardan biridir. 

Türkiye’nin onlarca yıllık sorunlarını çö-
züyor, yaralarına neşter atıyoruz. Biz 11 
yıllık iktidarımızda Türkiye’de demokrasi 
konusunda, temel insan hak ve özgürlük-
leri konusunda hiçbir soruna yol açmadık; 
tam tersine hep sorun çözen olduk. Re-
form dediğiniz, değişim dediğiniz, dönü-
şüm dediğiniz hadise kolay olmuyor. 

Bazı çok basit sorunları çözmek için dahi 
asırlık refleksleri aşmanız, kırıp dökme-
den, yeni sıkıntılara yol açmadan yol 
almanız gerekiyor. Bu yöntemle, bugüne 
kadar “asla olmaz” denilen nice işleri olur 
kıldık, “asla yapılamaz” denilen nice işleri 
tamamlayıp geride bıraktık. Son demok-
ratikleşme paketi bu bakımdan pek çok 
önemli düzenlemeyi içeriyor. 

Başörtüsü gibi, ana dilde eğitim gibi, seçim 
barajı gibi, ülkemizde uzun yıllardır tar-
tışılan, uzun yıllardır adeta kangrenleşen 
sorunları, bu paketle çözüm yoluna koy-
duk. Bizim reformlar konusunda tek mu-
hatabımız milletimizdir. Milletimizin iste-
diği, beklediği, desteklediği her reformu, 
gerekli hazırlık sürecinin ardından eninde 
sonunda hayata geçireceğimizden kimse-
nin şüphesi olmasın. Aynı şekilde, bugüne 
kadar milletimizin aklına ve vicdanına 
uymayan hiçbir adımı da, sırf şu istiyor, bu 
istiyor diye asla atmadık, atmayız. 

Paketi açıklarken de ifade ettiğim gibi bu 
paket asla bir son değil. İhtiyaçlar, bek-
lentiler, talepler doğrultusunda ortaya 
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çıkacak yeni hususlarla ilgili reform dü-
zenlemelerimiz devam edecek. Sizlerden, 
açıkladığımız demokratikleşme paketine 
sahip çıkmanızı, milletimize anlatmanızı, 
yanlış anlamaların önüne geçmenizi bek-
liyorum. 

Bugün açılışını yaptığımız, yarın yapaca-
ğımız tüm eserlerin ve hizmetlerin bir kez 
daha Adana’mıza hayırlı olmasını diliyor, 
sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
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Sevgili Vanlılar, çok değerli kardeşlerim, 
hanımefendiler, beyefendiler...

Sizleri en kalbi muhabbetlerimle selam-
lıyorum. Van’daki 2 günlük ziyaretimiz 
vesilesiyle, bu güzel buluşmayı tertip eden 
herkese şükranlarımı sunuyorum.

Ziyaret ettiğimiz tüm şehirlerde olduğu 
gibi, bugün de Van’da, bu buluşma vesile-
siyle inşallah samimi bir ortamda dertle-
şecek, birbirimize dertlerimizi sorunları-
mızı açacak ve hep birlikte sorunlarımıza 
çözüm arayacağız. Soru ve cevap kısmına 
geçmeden önce, burada birkaç hususun 
altını çizmek arzusundayım.

Öncelikle, 2 sene önce, 23 Ekim’de ve ar-
dından 9 Kasım’da meydana gelen Van 
Depremi’nde hayatını kaybeden kardeş-
lerimizi tekrar rahmetle yadediyor, ölen-
lerin yakınlarına bir kez daha başsağlığı 
diliyorum. Sizlerin de yakından şahit oldu-
ğunuz gibi, deprem anından itibaren tüm 
imkanlarımızı seferber ettik ve Van’ın yar-
dımına koştuk. Çok büyük, çok kapsamlı 

bir yıkımla karşı karşıya olduğumuzu 
gördük.

Depremlerde ilk saatlerin, ilk günlerin 
önemini bildiğimiz için, öncelikle enkaz 
altından canları kurtarma mücadelesini 
başlattık. Aynı anda, evleri yıkılmış, evleri 
oturulamayacak hale gelmiş, sokakta kal-
mış vatandaşlarımız için geçici barınma 
çözümlerini devreye aldık. Barınma, gıda, 
ısınma, su, elektrik gibi en temel ihtiyaç-
ların en mükemmel şekilde karşılanması 
için gereken neyse yaptık. Arama ve kur-
tarma çalışmalarının ardından da, kalıcı 
çözümler için kolları sıvadık.

Şu ana kadar, sadece TOKİ marifetiyle, 
Van’da 17 bin 489 konutun inşasını ta-
mamladık. Bu konutlardan 15 bin tanesini 
geçen yıl yaptığımız ziyarette, bir toplu 
açılış töreniyle hak sahiplerine teslim 
etmiştik. 1 yılın ardından, bugün Van’da 
yaptığımız bir başka törenle de, 2 bin 644 
konutu hak sahiplerine teslim ettik. Bu 
konutlarla birlikte 4 okulu, 4 camiyi ve alt-
yapı projelerini de hizmete aldık. 

Sivil Toplum Örgütleri ve 
Teşkilat ile Yemek

Van | 26 Ekim 2013 
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Toplu konutlar yanında eğitimden sağlığa, 
ulaştırmadan özel sektöre kadar tam 113 
kalem eserin daha toplu açılışını yaptık. 
Ardından Yüzüncü Yıl Üniversitemize 
gidip, hem şahsımıza tevdi edilen fahri 
doktora unvanını aldık, hem de Merkezi 
Araştırma Laboratuvarı, İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi bi-
nalarının açılışını yaptık. Yarın ilçelerde 
yapacağımız açılışlarla Van’a 153 kalemde 
tam 1 milyar 520 milyon liralık yatırımı 
kazandırmış oluyoruz. 

Şunu özellikle ifade etmek istiyorum… 
23 Ekim 2011 tarihinden bugüne, yani 2 
yıl içinde, Van’ı yeniden ayağa kaldırmak, 
depremin izlerini silmek için kullandığı-
mız kaynak miktarı 4 milyar 942 milyon li-
raya ulaştı. Yani, Van için yaklaşık 5 milyar 
liralık kaynak kullandık. Şu an itibariyle 
hamdolsun depremin yaralarını büyük 
oranda sarmış, izleri büyük oranda orta-
dan kaldırmış durumdayız. Hiç hız kesme-
den çalışmalarımızı sürdürecek, inşallah 
Van’ın mağduriyetini tamamen ortadan 
kaldıracağız.

Kimileri, şehirde halen mevcut olan bazı 
sorunları, üstelik de gerçekten çok detay 
sorunları sürekli gündeme taşıyarak, Van 
için yapılanları örtmeye çalışıyor. Vanlı 
kardeşim bizi biliyor; biz de Van’ı biliyo-
ruz. Bizim, deprem anından itibaren Van 
için nasıl çabaladığımızı Van’daki vatan-
daşım çok çok iyi biliyor ve hissediyor. Biz 
ne yaptıysak sizlere hizmet için yaptık, siz-
lere haklarınızı teslim etmek için yaptık. 
Bunun takdiri elbette ki sizlere, tüm Van 
halkına aittir ve Van halkının da yapılanla-

rı en güzel şekilde takdir ettiğine yürekten 
inanıyorum.

Birtakım çevrelerin karalama kampan-
yaları karşısında Van halkı da yine ina-
nıyorum ki kalbiyle, vicdanıyla, aklıyla 
kararını verecektir. Tabii bu süreçte Van’ı 
Büyükşehir Belediyesi Statüsüne kavuştu-
rarak, yerel hizmetler noktasında da yeni 
bir dönemi başlatmış olduk. 30 Mart’ta 
yapılacak mahalli seçimlerde Van Bü-
yükşehir Belediye Başkanını seçecek. 30 
Mart’tan itibaren, Büyükşehir Belediyesi, 
Van’ın en ücra köylerine, mezralarına ka-
dar buradan, merkezden hizmet taşıyacak. 
Hizmetlerin hem kalitesi, hem hızı kat kat 
artacak. Belediye’ye yapacağımız ödeneği 
de artırmak suretiyle, inşallah, Büyükşehir 
olarak Van’ın kalkınmasını çok daha hız-
landırmış olacağız. Bu yeni gelişmenin de 
Van’a, Vanlı kardeşlerimize hayırlı olması-
nı diliyorum.

Çok değerli Vanlılar, değerli kardeşlerim…

Salı günü inşallah, Türkiye genelinde 
milletçe Cumhuriyetimizin kuruluşunun 
90’ıncı yıldönümünü kutlayacağız. Açık-
çası, 90’ıncı Kuruluş Yıldönümünü ben 
çok önemsiyorum. Zira 90’ıncı kuruluş 
yıldönümünün, Cumhuriyetimizin anlam 
ve önemi bakımından, içinden geçtiğimiz 
süreç bakımından bir dönüm noktası ol-
duğuna inanıyorum. Biz 11 yıl boyunca 
Türkiye’nin her zerresinde, 81 vilayetimi-
zin tamamında büyük yatırımlar gerçek-
leştirdik, önemli hizmetler ürettik. Ancak, 
11 yıl boyunca, en çok da Cumhur ile Cum-
huriyetin kaynaşmasını sağladık.
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Son günlerde her fırsatta ifade ettiğim 
bir hususu burada sizlere de hatırlatmak 
istiyorum… Bu cumhuriyet, sizin cum-
huriyetinizdir. Bu cumhuriyet, ne kadar 
Batı’dakinin cumhuriyeti ise, o kadar da 
sizin cumhuriyetinizdir. Edirne’deki, İz-
mir’deki, İstanbul’daki, Ankara, Trabzon, 
Antalya’daki vatandaşım ne kadar bu cum-
huriyetin sahibiyse, Diyarbakır, Muş, Şan-
lıurfa, Mardin, Van’daki kardeşim de işte o 
kadar bu cumhuriyetin sahibidir.

Geçmişte, sadece Doğu ve Güneydoğu’ya 
değil, dikkatlerinizi çekiyorum, Türkiye’nin 
genelinde, farklı kesimlere farklı muame-
leler yapıldı. Kendilerini Cumhuriyet’in 
tek ve yegane sahibi olarak görenler, 
kendileri dışındaki herkesi farklı gördü, 
herkese farklı baskılar yaptılar. Çıkarları 
zedelendiği zaman, bu elitler, Cumhuriyeti 
korumak ve kollamak adına darbeler yap-
tılar, zulümler yaptılar, faili meçhullere göz 
yumdular, üzerlerini örttüler. Kendilerini 
Cumhuriyet’in tek sahibi olarak görenler, 
başkalarının hayat tarzlarını, inançlarını, 
değerlerini yok saydılar. Etnik kökenler yok 
sayıldı, kültürler yok sayıldı, tüm demok-
ratik talepler yok sayıldı. Sadece Doğu’da, 
Güneydoğu’da değil, Türkiye’nin tamamın-
da maalesef insanlara farklı gerekçelerle ve 
farklı şekillerde zulümler yapıldı.

Biz, işte 11 yıl boyunca verdiğimiz müca-
deleyle, bu ayrımcılığı, bu farklılaştırıcı, 
ötekileştirici uygulamayı sona erdirdik, 
inkar, red ve asimilasyon politikalarına son 
verdik, Cumhuriyet ile Cumhur’u birbiriyle 
kucaklaştırdık. Türkiye’de, bizimle birlikte 
artık yeni bir dönem başlamıştır. Türkiye 

de millet ile devlet, Cumhur ile Cumhuriyet 
arasındaki sorunlar, özellikle de güven bu-
nalımı sona erdirilmiştir. Biz, en başından 
beri sorunları çözecek olan hep birlikte 
biziz diyoruz. Sorunları çözmenin aracının, 
siyaset olduğunu, konuşmak olduğunu, 
diyalog ve istişare olduğunu da her fırsatta 
vurguluyoruz.

Silah, bir sorun çözme yöntemi değildir. Te-
rör, bir sorun çözme yöntemi değildir. Taş, 
sopa, molotof, yakmak, yıkmak, öldürmek, 
yaralamak asla ve asla bir sorun çözme 
yöntemi değildir. Sorunların çözüm adre-
sini de ortaya gösteriyoruz. Siyaset sorun 
çözme yöntemidir, diyoruz. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi sorunların çözüleceği yerdir, 
diyoruz. Diyaloğun, istişarenin, karşılıklı 
konuşmanın, uzlaşmanın, anlaşmanın so-
run çözme yöntemi olduğunu söylüyoruz.

Biz artık bu bölgede, silahın ve şiddetin 
değil, diyalog ve istişarenin devreye girme-
sini arzuluyor ve bunun için samimi çaba 
harcıyoruz. 11 yılda, bölge halkının hayalini 
dahi kuramadığı reformları gerçekleştirdik. 
İşte 30 Eylül’de, açıkladığımız yeni Demok-
ratikleşme Paketiyle yeni adımlar attık. 11 
yıl önce konuşulmasına bile müsaade edil-
meyen, telaffuz dahi edilemeyen talepler, şu 
anda tek tek hayata geçiyor. Terör sona erdi-
ğinde, silah ve şiddet ortadan kalktığında, 
çok daha fazla reformu gerçekleştirmek, çok 
daha fazla adımı atmak mümkün olacak.

Değerli kardeşlerim…

Yaklaşık 1 yıldır, bölgenin nasıl bir barış ve 
huzur iklimi içinde olduğunu sizler bizzat 
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görüyor, bizzat yaşıyorsunuz. Allah’a çok 
şükür, terör nedeniyle kayıplar yaşamıyo-
ruz. Terör nedeniyle gençlerimiz ölmüyor, 
annelerimizin yüreklerine ve ocaklarına 
yeni ateşler düşmüyor. Şehirlerimiz can-
lanıyor, dağlarımız, köylerimiz, mezraları-
mız baharın ve barışın coşkusunu yaşıyor.

Türkiye’deki 76 milyon, özellikle de Doğu 
ve Güneydoğu, vatandaşımız, esnafımız, 
öğrencimiz, annelerimiz, babalarımız 
artık rahat bir nefes alıyorlar. Tabii mille-
timiz bu kadar huzurlu, bu kadar umutlu 
ama, bu gelişmelerden umutsuz olan, bu 
gelişmelerden tedirgin olanlar da var. Te-
rörün, çatışmaların sona ermesinden dola-
yı, çıkarları zedelenen, rant kapıları kapa-
nanlar var. Bu çevreler, bu odaklar, huzur 
ortamının yeniden bozulması, o acılı, 
kanlı, gözü yaşlı günlerin geri gelmesi için 
her türlü tahrik ve kışkırtmayı yapıyorlar.

Bunlara “Dur” diyecek olan sizlersiniz… 
Bu barış ve kardeşlik ortamının mimarları 
sizlersiniz. Bunu muhafaza edecek, bunu 
daha ileriye taşıyacak olanlar da hiç kuş-
kusuz yine sizlersiniz.

Bakın, şunu altını kalın çizgilerle çizerek 
söylüyorum… Silah, şiddet ve terör, bugü-
ne kadar sadece acı getirdi, sadece kayıp 
getirdi. Siyasetin, istişare ve diyaloğun ka-
pıları ardına kadar açıkken; siyaset, bir çö-
züm yöntemi olarak önümüzde dururken, 
yeniden silaha, şiddete ve teröre başvu-
ranlar bunun vebalinden kurtulamazlar. 
Sizden, bu sürece sımsıkı sahip çıkmanızı 
özellikle rica ediyorum. 11 yıl önce çok 
farklı bir Van vardı, bugün farklı bir Van 

var; inşallah, 10 yıl sonra çok daha farklı 
bir Van olacak.

Bu sürecin durdurulmasına, yavaşlatılma-
sına, aksatılmasına lütfen izin vermeyin. 
Siz yanımızda olduğunuz müddetçe, siz, 
hayır dualarınızı bizlerden esirgemedi-
ğiniz sürece, Rabbim de inanıyorum ki 
yardımcımız olacaktır ve bu mesele artık 
kapanacaktır. Allah yolumuzu, bahtımızı 
açık etsin diyorum. Allah yar ve yardım-
cımız olsun diyorum. Rabbim, ülkemizi, 
şehirlerimizi, insanımızı her türlü afetten, 
her türlü felaketten ve acıdan muhafaza 
eylesin diyor, şimdi sözü sizlere vermek 
istiyorum…
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Saygıdeğer misafirler, değerli dostlarım, 
çok değerli katılımcılar...

Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyor; bu yıl 
sekizincisini gerçekleştirdiğimiz Yatırım 
Danışma Konseyi toplantısına hepiniz hoş 
geldiniz diyorum. Öncelikle, bu toplantı 
vesilesiyle, siz değerli misafirlerimizi, 

İstanbul’da ağırlamaktan duyduğumuz 
memnuniyeti ifade etmek istiyorum. 

Ekonomi Bakanlığı’mıza, bu önemli buluş-
mayı tertip ettikleri için teşekkür ediyor; tüm 
katılımcı dostlarımıza, özellikle bu yıl aramı-
za ilk defa katılan üyelerimize de Konseyimi-
ze katıldıkları için şükranlarımı sunuyorum.

Türkiye Yatırım Danışma 
Konseyi Sekizinci Toplantısı

İstanbul | 31 Ekim 2013 
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Bildiğiniz gibi Yatırım Danışma Konseyi’ni, 
uyguladığımız yapısal reformlarla ilgili 
olarak uluslararası iş dünyasının görüş ve 
önerilerini almak amacıyla 2004 yılında 
oluşturduk. Konsey’in her bir toplantısın-
da, Türkiye’nin ekonomik görünümü ve 
sorunlar noktasında Konsey üyelerinin 
çok değerli katkıları oldu. Her bir öneriyi, 
her bir tavsiye ve eleştiriyi not ettik, bunla-
rı da bir yıl sonraki toplantıya kadar takip 
ettik. Her konsey toplantısında, bir önceki 
yıl dile getirilen konuları gündeme geti-
rerek, o konulardaki ilerlemeleri birlikte 
değerlendirdik.

Şunu burada özellikle vurgulamak iste-
rim… Yatırım Danışma Konseyi toplantı-
ları, sadece oturduğumuz, konuştuğumuz, 
sonra da dağıldığımız toplantılar değil. Bu 
toplantılarda, küresel boyuttaki otoritele-
rin, ekonominin bir röntgenini çekmesini 
sağlıyor; ortaya çıkan fotoğrafı da büyük 
bir ciddiyet ve kararlılıkla değerlendirme-
ye alıyoruz. Ülke yönetiminde her alanda 
hakim kıldığımız istişare mekanizmasını, 
ekonomide de böyle farklı bir boyutla sür-
dürüyor ve Türkiye ekonomisi adına da 
son derece olumlu neticeler elde ediyoruz. 
Bu noktada, Konsey’imizin bu yıl ki üyele-
rine de, Türkiye’ye, Türkiye ekonomisine 
yapacakları eşsiz katkıdan dolayı şimdi-
den teşekkür ediyorum.

Değerli katılımcılar...

2014-2018 dönemini kapsayan 10’uncu 
Kalkınma Planımızı Temmuz ayında ka-
muoyuna duyurduk. Plana paralel olarak, 
8 Ekimde, 2014-2016 dönemi politika 

önceliklerimizi Orta Vadeli Program’la 
açıkladık. Yine dün, 5’inci İzmir İktisat 
Kongresi’ni düzenleyerek, 90 yıllık Cum-
huriyet tarihimizin bir muhasebesini 
yapma, Türkiye ekonomisinin ve küresel 
ekonominin geleceğini uluslararası ölçek-
te değerlendirme imkanı bulduk. 

İzmir İktisat Kongresi’nin 3’üncü gü-
nünde, yani yarın, Kalkınma Bakanımız, 
10’uncu Kalkınma Planını Türkiye ve 
dünya kamuoyuna açıklayacak. Bu ara-
da, 2014 bütçemizle ilgili hazırlıklar da 
başladı, bütçemiz Meclis’e sunuldu ve ko-
misyonda müzakereler başladı. Geleceğe 
dönük planlamanın, ekonomiler için ne 
derece önemli olduğunu bizler yaşayarak 
ve acı tecrübelerle öğrendik.

11 yıl öncesine kadar, Türkiye’de, bırakınız 
5 yıl, 10 yıl sonrasını görmek, 1 ay, hatta 1 
gün sonrasını görmek bile mümkün değil-
di. Ulusal ve uluslararası dalgalanmalar, 
piyasaları etkilediği kadar, Hükümetlerin 
plan ve programlarını da etkiliyor, hedef-
ler sürekli değişiyor, açıklanan plan ve 
programlar sürekli bozuluyordu. Türkiye 
ekonomisinin geçmişte düçar olduğu en 
önemli sorunlarda biri, hiç kuşkusuz be-
lirsizlikti.

Sanayici, girişimci, ihracatçı, esnaf, çiftçi, 
özellikle de yatırımcı önünü göremiyor 
ve orta, uzun vadeli planlar yapamıyordu. 
Enflasyonun ne olacağı, faizlerin nasıl bir 
seyir izleyeceği, vergi sisteminin nasıl de-
ğişeceği, finans sistemini nelerin beklediği 
tahmin edilemiyor; istikrarsızlık ve güven-
sizlik ortamı herkesi belirsizliğe itiyordu.
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11 yıl öncesinden bugüne kadar, ekono-
minin en büyük kazanımı, tesis ettiğimiz 
istikrar ve güven ortamı olmuştur. Daha 
ilk andan itibaren, politikalarımız, hedef-
lerimiz, planlarımız, programımız gayet 
net bir biçimde açıklanmış, verilen söz-
lere sadakat gösterilmiş, sürprizlere yer 
verilmemiştir. Bir gün sonra ne olacağı 
kestirilemeyen bir Türkiye’den, 1 yıl, 5 yıl, 
10 yıl sonrası kalem kalem, madde madde 
hedeflenen bir Türkiye’ye gelinmiştir.

Seçim süreçlerini burada özellikle hatır-
latmak isterim… Türkiye’de çok sık seçim 
yapılıyor ve her bir seçim, popülist eko-
nomi politikalarının uygulanmasını bera-
berinde getiriyordu. Merkez Bankası’na 
para bastırılıyor, disiplin elden bırakılıyor, 
hedefler terkediliyor, toplumda geçici bir 
rahatlama sağlanıyordu. 

Seçimin ardından da, başta enflasyon ve 
faiz olmak üzere, verilenler, kat kat fazla-
sıyla geri alınıyordu. 11 yıl boyunca, seçim 
ekonomisine asla müsaade etmedik. Bir 
yandan, seçimlerin Anayasal sürede ya-
pılmasına azami özen gösterirken, diğer 
yandan, seçim öncesinde disiplinden taviz 
verilmesinin önüne geçtik.

Tüm bu çabalarımız, Türkiye’nin, yerli 
ve uluslararası yatırımcılar açısından 
tercih edilen bir yatırım yeri olma özel-
liğine önemli katkılar sağladı. Ekonomi 
Bakanı’mız sizlere Türkiye ekonomisi ile 
ilgili ayrıntılı bir sunum yaptı. Ben, burada, 
ekonomimizin geldiği boyut bakımından, 
sadece birkaç göstergeyi hatırlatmak, bun-
ları özellikle vurgulamak arzusundayım.

2008 yılı son çeyreğinden itibaren küresel 
çapta derinleşen finansal krize rağmen, 
güçlü iç pazarı, genç ve dinamik nüfusu 
ve özel sektör odaklı politikaları sonucun-
da Türkiye ekonomisi istikrarlı şekilde 
büyümesini sürdürdü ve sürdürüyor. Eko-
nomimiz, 2013 yılının birinci çeyreğinde 
yüzde 2.2, ikinci çeyreğinde ise yüzde 4.4 
büyümüş; bu büyüme oranlarıyla küresel 
ortalamanın, Avrupa ve OECD ortalaması-
nın üzerinde bir performans sergilemiştir. 
2012 yılında gerçekleşen 152.5 milyar 
dolarlık ihracatı ve 389 milyar dolarlık dış 
ticaret hacmi ile Türkiye ekonomisi, Cum-
huriyet tarihinin rekorunu kırmıştır. 

Ülkemizin yakaladığı bu performansta 
pazar ve ürün çeşitlendirmesine yönelik 
politikalarımızın rolü büyüktür. İhracat 
pazarlarımızı çeşitlendirmeye yönelik 
politikalarımız sonucunda, 2007 yılında 
tüm ihracatımızın yüzde 57’sini oluşturan 
ve krizin etkisiyle talep daralması yaşayan 
Avrupa Birliği pazarına olan ihracatımız, 
2013 yılının ilk sekiz ayında yüzde 41’e 
gerilemiştir.

Buna karşın, komşu ve çevre ülkelerle 
olan ticaretimizde önemli mesafeler kay-
dedilmiştir. 2002 yılında, komşu ve çevre 
ülkelere olan ihracatımız yalnızca 9 milyar 
dolar seviyesinde iken, 2013 yılının Ağus-
tos ayı sonunda bu rakam 5 kattan fazla 
artarak 49 milyar dolar seviyesine yüksel-
miştir. Uygulanmakta olan istikrar odaklı 
politikalar sonucunda Türkiye, bölgesinde 
yatırımcılar açısından tercih edilen bir 
merkez konumuna gelmiştir.
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N i t e k i m ,  2 0 0 2  y ı l ı  s o n u n a  k a d a r 
Türkiye’ye gelen toplam uluslararası doğ-
rudan yatırım tutarı yaklaşık 15 milyar 
dolar düzeyindeyken, bu rakam 2013 yılı 
ağustos ayı sonu itibarıyla 9 kattan fazla 
artarak, 145 milyar dolara yükselmiştir. 
Uluslararası sermayeli şirket sayımız top-
lamda 35 bini aşmıştır. 

Türkiye aynı zamanda çokuluslu şirketler 
için bölgesel bir yönetim merkezi olma 
yolunda da önemli mesafe katetmiştir. 
Bugün aramızda bulunan üyelerimizden 
bazıları da dâhil olmak üzere bazı çokulus-
lu şirketler İstanbul’u, firmalarının Doğu 
Avrupa, Orta Asya, Orta Doğu, Afrika böl-
gelerindeki operasyonlarını yönettikleri 
merkez olarak belirlemişlerdir. 

Değerli dostlarım…

Yatırım Danışma Konseyi toplantıları ara-
cılığıyla, siz değerli uluslararası iş dünyası 
temsilcileri ile düzenli bir şekilde bir araya 
geliyor, Türkiye’nin iş ortamına ilişkin 
fikir alışverişi gerçekleştiriyoruz. Dünya 
Bankası’nın üst düzey yöneticilerinin de 
bugün burada aramızda olması, Konseyi-
mizin yapısını güçlendiren bir diğer unsur 
niteliğindedir. Bu vesile ile kendilerine 
katılımları için bir kez daha teşekkür edi-
yorum. 

Yatırım Danışma Konseyi toplantılarını, 
düzenli olarak yayımlanan İlerleme Rapor-
ları sayesinde takip ediyor ve kamuoyu ile 
paylaşıyoruz. Son toplantımızdan bu yana 
ülkemizde sağlanan gelişmelerden bazıla-
rını kısaca sizlerle paylaşmak isterim:

Yatırım ortamında hukuki çerçevenin iyi-
leştirilmesi doğrultusunda, Türk Ticaret 
Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve Hukuk 
Muhakemeleri Kanunu gibi temel kanun-
larda köklü değişiklikler yaptık. Hukuk 
Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanu-
nu, 22 Haziran 2012 tarihinde yayımlandı. 
İş dünyası temsilcilerimizin gündeme ge-
tirdiği bir diğer husus olan mahkemelerde 
ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla da 
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu yetki-
lendirildi.

Konsey üyelerimizin gündeme getirdiği 
konulardan olan ve uluslararası yatırımcı-
lar açısından önemli bir husus teşkil eden 
yabancı personel çalışma izinlerinde, oluş-
turulan teknik altyapı sayesinde işlemlerin 
sonuçlandırma süresi önemli ölçüde kısal-
tıldı. Sermaye Piyasası Kanunu’nda köklü 
bir değişikliğe gidildi. Kanunun ikincil dü-
zenleme çalışmaları ise yıl sonuna kadar 
tamamlanacak. 

Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Ser-
bestleştirilmesi Hakkında Kanun, 1 Mayıs 
2013 tarihinde yayımlandı. Lojistik mer-
kezlerin kurulmasına yönelik çalışmalar 
hızla devam ediyor. Bu kapsamda arala-
rında Eskişehir, Samsun, Konya, Mardin, 
Erzurum, Kars ve Sivas’ın da yer aldığı 18 
merkezde lojistik merkezlerin oluşturul-
masını hedefliyoruz. 

Yatırım ortamını yakından ilgilendiren bir 
diğer düzenleme, Posta Hizmetleri Kanu-
nu 23 Mayıs 2013 tarihinde yayımlandı. 
Yap-işlet-devret modeli ile 2013-2023 yıl-
ları arasında gerçekleştirilecek 5 bin 550 
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kilometre uzunluğundaki otoyol projeleri-
nin yaklaşık maliyeti toplam 89 milyar lira 
düzeyinde. Bu projelerden 523 kilometre 
uzunluğundaki Gebze-Orhangazi-İzmir 
Otoyolu, Sabuncubeli Tüneli Projesi ve Ku-
zey Marmara Otoyolu ile Odayeri-Paşaköy 
Kesimi’nin yapım çalışmalarına başlandı.

Türkiye’de yatırım ortamını etkileyen tüm 
faktörleri bir bütün olarak ele alıyor ve 
bunların iyileştirilmesine yönelik çalışma-
larımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. 
Ekonomimize sıçrama yaptıracak, katma 
değeri yüksek, ithalatı azaltacak, istihdam 
ve verimlilik artışı sağlayacak yatırımların 
artırılması amacıyla yatırım ortamının iyi-
leştirilmesi çalışmalarına sizlerin sağladı-
ğı katkıya özel bir önem atfediyoruz. Zira 
bizim uyguladığımız politikalar kadar, 
bu politikaların siz değerli uluslararası iş 
camiası temsilcileri tarafından nasıl algı-
landığı ve değerlendirildiği de çok önemli. 

Bu kapsamdaki bilgiler, mevcut politikala-
rın geliştirilmesine ve yeni politikalarımı-
zın etkin bir şekilde tasarlanmasına büyük 
katkılar sağlıyor. Bugünkü toplantımızda 
ilgili Bakan ve bürokrat arkadaşlarımla 
birlikte sizlerin Türkiye’ye ilişkin algı ve 
değerlendirmelerinizi dikkatle dinleyecek 
ve not edeceğiz. Önceki 7 toplantıda oldu-
ğu gibi, bu 8’inci toplantının hemen ardın-
dan da, görüş, tavsiye ve eleştirilerinize 
somut karşılıklar üretmeye başlayacağız.

Sözü sizlere bırakmadan önce bir kez daha 
konuğumuz olduğunuz ve değerli katkıla-
rınız için her birinize tek tek teşekkür edi-
yorum. Ekonomi Bakanlığımıza, toplantıyı 

tertip ettikleri için şükranlarımı ifade 
ediyor; 8’inci Yatırım Danışma Konseyi 
toplantısının ülkemiz için hayırlara vesile 
olmasını diliyor, sizleri saygıyla, sevgiyle 
selamlıyorum.
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Değerli dostlar, iş dünyamızın değerli tem-
silcileri, hanımefendiler, beyefendiler...

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor; 
3’üncü Sanayi Şurası’nın ülkemiz, mille-
timiz, ekonomimiz için hayırlara vesile 
olmasını Allah’tan niyaz ediyorum. 3 gün 
boyunca devam edecek Sanayi Şurası’nın, 

ülkemizin ve sanayimizin geleceğine ışık 
tutmasını, özellikle 2023 vizyonumu-
za, 2023 hedeflerimize katkı sunmasını 
gönülden temenni ediyorum. Şura’nın 
hemen başında, 3 gün boyunca değerli 
fikirleriyle katkıda bulunacak tüm dost-
larımıza, tüm katılımcılara da teşekkür 
ediyorum.

Üçüncü Sanayi Şurası

Ankara | 20 Kasım 2013 
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Değerli dostlarım...

Bilginin her alanda çok daha fazla değer 
ifade ettiğini, özellikle de küresel ekonomi-
de artık ihmal edilemez bir üstünlük vası-
tası olduğunu hepimiz görüyor ve yaşıyo-
ruz. Artan nüfus, artan rekabet ortamı ve 
değişen ihtiyaçlar karşısında, geleneksel 
üretim metotları yetersiz kalmaya başladı.

Tarlada buğday yetiştirmekten tutunuz, 
uzay teknolojilerine kadar artık bilgi üre-
timi köklü şekilde etkiliyor ve değiştiriyor. 
Küresel ekonomiye baktığımızda, aslında 
bu noktada 2 önemli kesimi görüyoruz… 
Birincisi, bilgiyi üretiyor, bilgiyi kullanı-
yor, ona değer veriyor ve ekonomiyi ona 
göre şekillendiriyor.

İkincisi ise, taklit etmeyi, takip etmeyi 
tercih ediyor. Şunu çok net biçimde gö-
rüyoruz ki, takip etmek bir ayakta kalma 
yöntemi olsa da, rekabette öne çıkabil-
menin aracı asla olamıyor. Taklit ve takip 
edenlerin kaderi, hiç şüphesiz önde değil, 
geride olmaktır. Sistemini, takip ve taklit 
üzerine kurmuş hiçbir ekonomi, öncü 
olamaz, lider olamaz, böyle olamadığı gibi, 
ilkler arasında da yer alamaz.

Esasen, takip ve taklidi bir yaşam tarzı olarak 
benimsemek, durgunluğa, rehavete, tembel-
liğe de mazeret hazırlamaktır. Aslında bizim 
devlet geleneklerimizde, bu durum, idare-i 
maslahat gibi son derece derin, son derece 
anlamlı bir kavramla anlatılıyor… Mevcuda 
razı olmak, mevcudu muhafaza etmek, var 
olanla yetinmek, belli bir süre insanları da, 
devletleri de ayakta tutabilir.

Ama şartlar değiştikçe, çevre ilerledikçe, 
idare-i maslahat, artık bir çürüme, gerile-
me, içten içe yanıp yok olma sürecini de 
başlatır. Biz, tarih içinde 16 devlet kurmuş 
olmakla zaman zaman övünür, milletçe 
bununla gurur duyarız… Ancak, bir başka 
veçheden baktığınızda, bu ifade, 15 devle-
tin de yıkılması anlamını taşır.

Bu 15 devletin yıkılmasının ana neden-
lerinden biri de, hiç kuşkusuz, idare-i 
maslahat anlayışıdır. Mevcutla yetinen, 
reformdan kaçınan, durumu idare eden, 
kendisini yenilemekte aciz kalan her dev-
let, er ya da geç, tarih sahnesinden silinme-
ye mahkumdur. 

Şimdi bakınız… Biz, Hükümet olarak, son 
11 yıl içinde, her alanda çok büyük reform-
lar gerçekleştirdik… Özellikle ekonomide 
tarihî rekorlar kaydettik, ekonomiyi 3 
kattan fazla büyüttük. 79 yılda 230 milyar 
dolarlık hacme ulaşan Türkiye ekonomisi, 
son 10 yılda, yıllık ortalama yüzde 5 büyü-
me kaydetmiştir.

Kimileri bunu kafi görebilir… Kimileri bu-
nunla yetinelim, burada kalalım diyebilir… 
Ancak, iddiası olan, hedefleri olan, büyük 
düşünen ve dünyanın ilkleri arasına girme-
ye azmeden bir devlet, bununla yetinemez, 
bunu kafi göremez, burada da kalamaz. Her 
zaman ifade ediyorum… Bir bisiklet üze-
rinde, pedal çevirmeyi bıraktığınızda, bir 
müddet daha gidersiniz, ama sonra bisiklet 
durur ve kaçınılmaz olarak düşersiniz.

Biz, ülke olarak, millet olarak bunu çok 
gördük, yaşadık ve bunun bedellerini de 
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ağır şekilde ödedik. Bakın mesele, sadece 
bisikletin durması ve düşmesi değildir… 
Orada derin yaralar açılır. Belki bisiklet 
arızalanır, kullanılmaz hale gelir. Yarıştan 
kopulur. Yeniden toparlanmak, yeniden 
yarışa dahil olmak, yeniden ön sıralara 
geçmek, daha fazla güç, daha fazla kaynak, 
enerji ve çaba gerektirir.

Türkiye olarak artık böyle bir lükse sahip 
değiliz… Duraklamak gibi, mola vermek 
gibi, rehavete kapılmak gibi, özellikle de 
idare-i maslahatla yetinmek gibi bir seçe-
neğimiz artık asla olamaz. Özellikle, mü-
dahale dönemlerinde Türkiye’nin ödediği 
ağır faturayı hepiniz biliyorsunuz…

Müdahale dönemlerinde, sadece demokra-
siye, sadece siyasete değil; ondan çok daha 
fazla Türkiye’nin ekonomisine, sanayisine, 
üretimine, istihdamına darbe vurulmuş-
tur. Her müdahale, demokrasiye verdiği 
zarar kadar vatandaşın cebini, sofrasını, 
emeğini ve ekmeğini hedef almış, onlar-
dan büyük parçalar koparmıştır.

Ülkenin, milletin, o ana kadar birikmiş 
zenginliği, müdahaleler nedeniyle adeta 
erimiş, sıfır seviyesine düşmüş, her şeye 
tekrar baştan başlamak zorunluluğu hasıl 
olmuştur. Bunu artık yaşamaya da, mille-
timize yaşatılmasına da tahammülümüz 
olamaz.

Türkiye’nin durmaya ve duraklamaya 
artık tahammülü yok. Yere sağlam basaca-
ğız, zemini sağlam inşa edeceğiz, dikkatli, 
disiplinli gideceğiz ve inşallah hedefleri-
mize ulaşacağız. Bir kere, en önemlisi, hep 

birlikte bu istikrara, bu disipline sahip 
çıkacak; kazanımları muhafaza edecek, 
yine hep birlikte onların üzerine yenilerini 
ekleyeceğiz.

Ben burada şunu özellikle vurgulamak 
istiyorum… İstikrarı muhafaza etmek, tek 
başına hükümetin vazifesi değildir. Disip-
lini muhafaza etmek, tek başına siyasi ira-
denin vazifesi değildir. Özellikle, demokra-
siyi muhafaza etmek, standartlarını daha 
ileri seviyelere taşımak, ülkenin kronik 
meselelerini çözmek, tek başına iktidarın, 
tek başına Meclis’in, siyasetçilerin görevi 
değildir.

Bakın, bir süredir, Çözüm Süreci adını ver-
diğimiz yeni bir dönemi yaşıyoruz… Esa-
sen, iktidara geldiğimiz andan itibaren biz 
bu süreci başlattık ve 11 yıl boyunca süreci 
adeta ilmek ilmek dokumaya çalıştık. 11 
yıl boyunca hep yalnız bırakıldık… Sadece 
siyaset değil, sadece muhalefet değil, açık-
ça ifade ediyorum, sivil toplumu, iş dünya-
sını, üniversiteleri, medyayı da, gerektiği 
kadar, yeterli kadar yanımızda göremedik.

Hiç kimsenin hakkını yemek, kimseye 
haksızlık etmek niyetinde değilim… 30 
yıldır olduğu gibi, son 11 yıl içinde de bu 
sürece katkı sunmuş herkese şükranlarımı 
ifade ediyorum. Ama, eğer bu katkı daha 
yaygın, daha güçlü, daha kararlı şekilde 
yanımızda olsaydı, inanın Türkiye son bir 
yıldır yaşadığı bu güzel tabloyu çok daha 
erken yaşamaya başlardı.

Meselenin sadece terör meselesi olmadı-
ğını hepimiz biliyoruz… Meselenin sosyo-
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lojik boyutu var, siyasi, diplomatik, en çok 
da ekonomik boyutu var… Bu mesele daha 
erken çözülebilseydi, belki ekonomi 3 kat 
değil, 4 kat, 5 kat büyüyecekti. Bu mesele 
daha erken çözülebilseydi, 11 yılda yatı-
rımlar belki de 5 kat değil, 10 kat, 15 kat 
artacaktı.

Bu mesele tam olarak çözüldüğünde, al-
tını çizerek ifade ediyorum, kazanan ben 
olmayacağım, kazanan biz olacağız… Ka-
zanan, AK Parti veya sadece ülkenin belli 
bir kesimi olmayacak, belli işadamları 
olmayacak… Kazanan, 76 milyonun istis-
nasız tamamı olacak. Türk de kazanacak, 
Kürt de, Arap da, Laz da, Çerkez de, Gürcü 
de, Roman da kazanacak… Sünni de kaza-
nacak, Alevi de kazanacak… Mahallenin 
bakkalı da kazanacak, sokağın taksicisi 
de kazanacak, simitçi de kazanacak, yatı-
rımcı, ihracatçı da kazanacak. Bu mesele 
76 milyonun meselesidir, kazanan da 76 
milyonun tamamı olacaktır.

Bakın şunu da burada açık açık ifade edi-
yorum… Eskilerin yaptığı gibi, çözüm me-
selesinde, biz de idare-i maslahatı tercih 
edebilirdik… İşi idare edebilirdik… Böyle 
gelmiş, böyle gider diyebilirdik. Çözüm-
süzlüğü çözüm gibi yansıtabilirdik… Hiç 
elimizi taşın altına koymayabilirdik, hiç 
risk almayabilirdik… Ama o zaman, bu 
ekonomiyi 3 kat büyütemezdik. O zaman, 
bu ihracatı 36 milyar dolardan alıp, 152.5 
milyar dolara çıkaramazdık.

Bu faizleri yüzde 63’ten alıp, tek haneli 
oranlara çekemezdik. IMF’den 23.5 milyar 
dolar borç devralıp, bunun tamamını öde-

yip, IMF’ye kredi açan bir ülke konumuna 
gelemezdik. 27.5 milyar dolar devraldığı-
mız Merkez Bankası rezervini, bugün 134 
milyar dolara çıkaramazdık.

Türkiye’yi büyütemez, itibarını artıramaz, 
lider ülke olma yolunda kararlı adımlar-
la ilerliyor olamazdık. En önemlisi de, 
milletin önüne çıkamaz, milletin yüzüne 
bakamaz, hatta aynaya dahi bakamazdık. 
Bugün hamdolsun, milletimizin huzuruna 
gönül rahatlığıyla çıkıyor, milletimizin 
önünde başımız dik, hesabımızı verebili-
yor, muhasebemizi yapabiliyoruz.

İçerde de, dışarda da, risk almaya, reform 
yapmaya, cesur davranmaya devam ede-
ceğiz. Milletimizin teveccühüyle hedefle-
rimize doğru ilerlemeye devam edeceğiz. 
Hep söylüyorum… Yol, menzilden daha 
önemlidir… Menzile ulaşmak, Allah’ın tak-
diridir. Bize düşen, menzile ulaşmak değil, 
o yolda kararlı şekilde, sapmadan ilerle-
mektir. Bu yolda, kararlılıkla yürümeye de-
vam edecek, Allah takdir ederse, neticeye, 
menzile de hep birlikte ulaşacağız.

Değerli dostlar…

Evet Türkiye’de yatırım, üretim ve ihracat 
artıyor; ancak bu artışın, nicelik sahasına 
olduğu kadar nitelik sahasına da yansıması 
gerekiyor. 2023 yılında 500 milyar dolar ih-
racat rakamına ulaşacaksak, bunu, sadece 
daha fazla üreterek değil, daha yüksek kat-
ma değerli üretim yaparak sağlayabiliriz.

Eğer, ilk 10’u hedefliyorsak, ilk 10 arasında 
yer almayı gaye edinmişsek, bunu takipçi, 
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taklitçi olarak değil, bilgiyi de kendimiz 
üreterek başaracağız. İşte bu nedenle, bi-
zim artık sanayide temel meselemiz Ar-Ge, 
inovasyon, tasarım, markalaşma, üniversi-
te sanayi işbirliği gibi konulardır.

Türkiye’de bilgi üretiminin yaygınlaşması 
ve üretilen bilginin ticarileşmesi için yeni 
bir yapılanmaya ihtiyaç vardı. İşte biz bu 
ihtiyacı gördüğümüz için, eski Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığı’nı, Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı’na dönüştürdük ve 
ismiyle müsemma bir Bakanlık teşkilatı 
oluşturduk.

Esasen ,  büyüyen ,  gelişen ,  kalkınan 
Türkiye’ye vizyon katacak, süreci koordine 
edecek bir yapı teşkil ettik. Türkiye şu 11 
yıl içinde kendi savaş gemisini, tankını, 
insansız hava aracını, uydusunu yapabilen 
bir ülke haline geldi. Teknoloji geliştirme 
bölgelerinde, üniversitelerimizde, Ar-Ge 
merkezlerinde çok önemli projeler yürü-
tülüyor.

San-tez ve tekno-girişim sermayesi desteği 
gibi programlarla, yine TÜBİTAK prog-
ramlarıyla ülkemizde çok önemli teknoloji 
çalışmaları gerçekleşiyor. Bakın şu anda 
Türkiye, bilim insanlarıyla, iş adamlarıyla, 
genç mühendisleriyle, teknikerleriyle, uz-
manlarıyla çok ilgi çekici konular üzerin-
de çalışıyor. Dikey iniş ve kalkış yapabilen 
insansız hava aracı üzerinde çalışmalar 
yapılıyor. Kanser teşhis ve tedavisinde 
kullanılan enzim, yangın sistemleri için 
insansız hava aracı üzerinde çalışmalar ya-
pılıyor. Türkiye’nin ilk kızıl ötesi kamerası, 
yeni nesil zırhlı araçlar, yerli navigasyon 

gibi projeler üzerinde çalışılıyor, ürünler 
üretiliyor.

Bilim ve teknoloji alanı sabır gerektiren, 
zaman isteyen bir alan. Bir ağacın meyve 
vermesi zaman alıyor, ama vermeye başla-
dığında da, gerekli bakımı yaparsanız, her 
yıl bol bol meyve veriyor. Biz de bundan 
sonra, bilim ve teknolojide bol bol meyve 
toplayacağımız bir dönemin eşiğindeyiz. 
Makine ve otomotiv gibi yerleşik sektörleri 
güçlendirmeye çalışırken, ilaç, uzay, bili-
şim gibi sektörlere de ivme kazandıracak 
adımlar atıyoruz.

Şu soruyu kendimize sormalıyız: Bugün 
Türkiye’de bu kadar büyük hızlı tren ya-
tırımları gerçekleşirken, bu yatırımları 
neden bu ülkede hızlı tren vagonu ve rayı 
üretmek için bir fırsat olarak değerlen-
dirmeyelim? Mesela geçtiğimiz günlerde, 
Devlet Demiryolları, Karabük Üniversitesi 
ve KARDEMİR arasında; KARDEMİR’de 
uzun ömürlü ray üretimi, üniversite saha-
sında test edilmesi ve TCDD’nin de teknik 
destek sağlaması konusunda işbirliği kara-
rı alındı.

Bu kapsamda, Karabük Üniversitesi bün-
yesinde Türkiye’de ilk defa raylı sistemler 
mühendisliği bölümü açıldı. Sadece bu 
örnek bile, Türkiye’de bütün kurumların 
bir zihniyet devrimi yaşadığını, artık so-
runlara çok farklı bir perspektifle yaklaş-
tığımızı, geleceğin adımlarını şimdiden 
attığımızı gösteriyor.

Bu tür çalışmalarla 2023 yılına kadar ar-ge 
harcamalarının millî gelire oranını yüzde 
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3, yüksek teknolojili ürünlerin üretim 
içindeki payını ise yüzde 20 seviyesine 
çıkarmayı hedefliyoruz. Yine 2023 yılında, 
dünya çapında bilinen, tanınan, tercih 
edilen en az 10 küresel marka oluşturmayı 
hedefliyoruz. 

Hükümet olarak, bugüne kadar sanayici-
lerimizin önünü açmak için çok önemli 
adımlar attık, atmaya da devam edeceğiz. 
Bu şurada olduğu gibi sanayicilerimizle 
el ele vereceğiz, doğru adımları doğru za-
manda atacağız ve Türkiye’yi 2023 hedef-
lerine ulaştıracağız. Bir olacağız, beraber 
olacağız ve büyük hedeflerimize inşallah 
hep birlikte ulaşacağız.

3’üncü Sanayi Şurası’nın, Büyük Türkiye 
hedefine katkı sağlayacak bir buluşma 
olmasını gönülden temenni ediyorum. Bir 
kez daha, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı’mıza, tüm katılımcılara, tüm katkı 
verenlere teşekkür ediyorum.

Şura’nın hayırlara vesile olmasını diliyor, 
hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum…
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Türkiye Ziraat Odaları Birliği’mizin de-
ğerli başkanı, çok değerli oda başkanları, 
sevgili kardeşlerim...

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, 
Türkiye Ziraat Odaları Birliği Karadeniz 
Bölge Toplantısı’nın bölgemiz, ülkemiz ve 
milletimiz için hayırlara vesile olmasını 

diliyorum. Trabzon’da her açıdan tarihî 
bir gün yaşarken, Türkiye Ziraat Odaları 
Birliği’nin Bölge toplantısına katılıyor ol-
mak da bizim için çok ayrı bir önem ve de-
ğer ifade ediyor. Bu buluşmayı tertip ettik-
leri için, Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin 
değerli Başkan ve yöneticilerine ayrıca 
şükranlarımı ifade ediyorum.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği 
Toplantısı

Trabzon | 23 Kasım 2013 
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Değerli kardeşlerim…

Türkiye, kendi ihtiyacını karşılayabilecek 
tarım üretimi yapabilme potansiyeline 
sahip dünyadaki sayılı ülkelerden biri. Bu 
avantajımızı koruyarak, ülkemizde daha 
etkin, daha verimli, daha çeşitli üretim ya-
pılmasını sağlama yönünde çok yoğun bir 
çaba içindeyiz. 

Türkiye’nin geçtiğimiz 11 yılda kaydettiği 
büyük ilerlemeden tarım sektörü de payı-
nı almış, bu alanda da tarihî bir dönüşüm 
yaşanmıştır. Bugün Türkiye olarak dünya-
nın 7’nci, Avrupa’nın en büyük tarım eko-
nomisi durumuna geldik. Tarımsal millî 
gelirimiz 2002 yılında 23.7 milyar dolar 
iken, geçtiğimiz yıl itibariyle bu rakam 62 
milyar dolara ulaştı. İhracatımız içinde ta-
rım ürünlerinin payı 2002 yılında 4 milyar 
dolar seviyesinde iken, yine geçtiğimiz yıl 
itibariyle bu rakam 16 milyar dolara çıktı. 

Bugün dünyanın 188 ülkesine 1.633 çeşit 
tarım ürünü ihraç eden bir Türkiye var. 
Elbette bugünlere kolay gelmedik. Bunun 
için Tarım Kanunu başta olmak üzere 16 
ayrı kanuni düzenleme ile, sektörün faa-
liyetlerini hukuki olarak güçlü bir temele 
oturttuk. Tarım sektörüne yönelik kredi 
faizlerinin yüzde 59’lardan, kimi alanlar-
da yüzde sıfıra, ortalama olarak da yüzde 
8.25’e kadar düşmesini sağladık. 

Tarım desteklerini hem çeşitlendirdik, 
hem de ciddi oranda yükselttik. Çiftçile-
rimize verdiğimiz destek miktarı 2002 yı-
lında 1.8 milyar lira iken, bu rakam bu yıl 
itibariyle 9 milyar dolar olarak gerçekleşti. 

Karadeniz Bölgemizin en önemli ürünle-
rinden olan fındıkla ilgili yeni bir strateji 
geliştirdik. Fındık üretimine alan bazlı 
destek uygulamasını başlattık. 14 ilimizde 
ve 105 ilçemizde yürütülen bu çalışma ile 
fındığa yaklaşık 3 milyar lira gelir desteği 
verdik. Aynı şekilde çay üretiminde de, 
prim ve budama tazminatı olarak 1.7 lira-
lık destek sağladık. Geçmişte adeta kendi 
kaderine terk edilmiş olan hayvancılığı 
ayağa kaldırmak için 11 yılda 12 milyar 
lira destek verdik. 

Sadece 2013 yılı hayvancılık desteği raka-
mı 2.5 milyar lira. Hükümetimiz tarafın-
dan getirilen önemli bir yenilik de Tarım 
Sigortası uygulaması oldu. Tabii afetlere 
karşı ürünlerini sigortalatan çiftçilerimi-
zin poliçe bedellerinin yüzde 50’sini devlet 
karşılıyor. Tarım ürünlerinin işlenmesi, 
depolanması, ambalajlanması için tesis 
kuran girişimcilerimize, makina ve ekip-
man alan çiftçilerimize de yine yüzde 50 
hibe desteği sağlıyoruz. 

Geçmişte Türkiye bir tohum kabusu ya-
şıyordu. Tohumlar yurt dışından ithal 
ediliyor ve bu durum ciddi riskler içeriyor-
du. Biz yerli tohumculuğu destekleyerek, 
tohum ithal eden Türkiye’yi tohum ihraç 
eden bir ülke haline getirdik. Tarımla ilgili 
bir diğer önemli çalışmamız arazi toplulaş-
tırmasıdır. Çok küçük parçalara bölündü-
ğü için işlenmesi verimsiz hale gelen tarım 
arazilerini, toplulaştırma yoluyla büyük 
ölçekli üretime uygun hale getiriyoruz. 

2002 yılına kadar ülkemizde toplam 450 
bin hektar arazi toplulaştırması yapılabil-
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mişken, biz 11 yılda tam 4 milyon hektar 
alanda toplulaştırma yaptık. Halen 2 
milyon hektar alanda toplulaştırma çalış-
maları devam ediyor. İnşallah 2023 viz-
yonumuz doğrultusunda tarım sektörünü 
büyütmeye, güçlendirmeye, geliştirmeye 
devam edeceğiz. Amacımız 2023 yılına 
kadar, 8.5 milyon hektarlık sulanabilir ara-
zilerimizin tamamını suya kavuşturmak, 
tarım ihracatını 40 milyar dolara ulaş-
tırmak, Tarımsal Gayrisafi Yurtiçi Hasıla 
rakamını 150 milyar dolara çıkarmaktır.

Çok değerli kardeşlerim…

Şunu burada çok büyük bir samimiyetle 
ifade etmek istiyorum. Toprakla, tarım-
la, hayvancılıkla uğraşan kardeşlerimiz, 
Türkiye’nin nabzını en iyi şekilde tutabi-
len kardeşlerimiz… Alın terinin ne olduğu-
nu en iyi sizler biliyorsunuz… Emeğin, ek-
meğin değerini en iyi sizler anlıyorsunuz. 
Bereket gibi, kanaat gibi, bize ait olan, bu 
topraklara ait olan kavramları en yakından 
sizler yaşıyorsunuz.

Bir ülkenin çiftçisi mutluysa, o ülke mut-
ludur, huzurludur, geleceğe güvenle bakı-
yordur. Çok ağır şartlarda çalıştığınızı, tam 
anlamıyla ekmeğinizi topraktan çıkardığı-
nızı da biliyoruz. Bakın, bizim, Hükümet 
olarak, ziraat alanındaki sorumluluğumuz 
bellidir… Biz, politikalar üretir, onları uy-
gularız. Altyapı yatırımlarını yaparız. Suyu 
olmayana su getiririz, baraj inşa ederiz, su 
kanalları inşa eder, taşkınlara, sel baskınla-
rına karşı önlem alırız. Biz, aynı zamanda, 
çiftçimizi koruyacak, onu destekleyecek 
tedbirleri alırız.

Yani biz, zemini hazırlarız, şartları ha-
zırlarız, engelleri kaldırıp yolları açarız 
ve sizler de o yollardan ilerlersiniz. Sana-
yiciden, diğer sektörlerden farklı olarak 
siz, siyasetin ve idarenin yaptıkları kadar, 
iklime, atmosfere, yağışa, rüzgara, yani ta-
biatın şartlarına da bağlı zor bir üretimin 
içindesiniz. İşin, tabii şartlar veçhesini, 
sizler zaten bereket ve kanaat kavramları-
nı içselleştirerek, çok kadim bir medeniyet 
tasavvuru içinde sürdürüyorsunuz.

Siyasetten, idareden bekledikleriniz 
konusunda da, 11 yıldır her alanda isti-
şareler yapıyor, sorunları birlikte tespit 
ediyor, birlikte çözümler üretiyoruz. 
Binlerce yıldır devam eden bazı sorunları 
bir anda kesip atmak elbette mümkün 
olmuyor. Ancak, sabırla, metanetle, gö-
rüşerek, konuşarak nice sorunu çözdük, 
inanıyorum ki her sorunu da çözeceğiz, 
aşacağız. Birbirimize olan itimadımız son 
derece önemli. Birbirimize inandığımız, 
güvendiğimiz, birbirimizi anlamaya ça-
lıştığımız sürece hiçbir engel önümüzde 
duramayacaktır.

Şimdi ben burada şu hususu özellikle vur-
gulamak istiyorum… Bir köy düşünün… 
Yağmur bulutu geliyor, birkaç tarlanın 
üzerine yağmurunu bırakıyor, gidiyor… 
Rüzgar o tarlada uygun esiyor… O tar-
laların üzerine iyi kar yağıyor. Baharda 
başaklar boy vermeye, o tarlalardan iyi 
ürünler çıkmaya başlıyor… O tarlanın sa-
hibi iyi hasat yapıyor, iyi ürün alıyor, ama 
komşuları bundan istifade edemiyor. Bir 
köy düşünün ki otlakları, meraları yemye-
şil, besleyici bitkilerle dolu, o köyün hay-
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vanları orada otlayıp büyüyor, ama yakın 
köydeki hayvanlar cılız kalıyor.

Bir köy düşünün… Bol miktarda su alıyor, 
tarlalarını, bahçelerini bolca suluyor, ama 
yakın köyler susuzluktan kavruluyor. Bi-
zim, şunu söyleme hakkımız yok: “Allah 
yağmur verdi, rüzgar verdi, kar verdi, su 
verdi, biz de çalıştık, ter döktük, iyi ürün 
hasat ettik. Allah, yakın komşuya, yakın 
köye bunları vermedi, onların ürünü olma-
dı… Ne yapalım… Allah’ın takdiri budur” 
deyip, yakın komşuyu, yakın köyü kendi ha-
line terk etmek, bizim anlayışımızda, bizim 
inancımızda kendisine yer bulamamıştır.

Paylaşma işte bunun için vardır… Zekat, 
sadaka, yardımlaşma, bölüşme işte bunun 
için vardır… Hepimiz biliyoruz ki, Allah, 
bir kuluna verip diğerine vermediğinde, 
varlıklı olana malının zekatını, sadakasını 
vermesini, bölüşmesini, paylaşmasını em-
retmiştir. Bereket de ancak bu şekilde or-
taya çıkar… Zenginlik, paylaştıkça çoğalır, 
bölüştükçe çoğalır, malın hakkı verildikçe 
o mal temizlenir.

Sizler bunları zaten biliyor, yaşıyor ve yaşa-
tıyorsunuz… Ancak ben, bir başka ölçekte 
sizlere hatırlatma yapmak arzusundayım. 
Evimiz kadar, köyümüz, ilçemiz, şehrimiz 
kadar, biz, tüm Türkiye olarak, 76 milyon 
olarak, aynı toprağın evlatları, aynı büyük 
ailenin mensuplarıyız. Kardeşlerden biri 
dara düştüğünde, diğer kardeş bunu yüre-
ğinde hisseder.

Edirne’deki üzüldüğünde, Van’daki üzü-
lür. Trabzon’daki sıkıştığında, Antalya’da-

ki bundan etkilenir. Bizi millet yapan, da-
yanışma duygumuzdur. Bizi millet yapan, 
paylaşma hissiyatımızdır. Biz, binlerce 
yıldır, aynı topraklarda, aynı sofrada, aynı 
ekmeği paylaştığımız için birbirimizin 
kardeşiyiz. Acılara duyarsız kalmak, bizim 
kültürümüzde kendisine yer bulamaz.

Sıkıntılara sırt çevirmek, bizim milletimi-
zin geleneklerinde kendisine yer edinemez. 
Ben iyi ürün kaldırayım, iyi hasat yapayım, 
komşum ne olursa olsun anlayışı, bizim 
inançlarımızda tutunamaz. Bereket, her 
anlamda, bölüşmenin, paylaşmanın, daya-
nışmanın ortaya çıkardığı bir sonuçtur.

Bakın şu anda biz, Türkiye sınırlarını da 
aşarak, Somali’deki yoksulların yanında-
yız, Myanmar’daki mağdurların yanında-
yız, Filistin’deki, Mısır’daki, Suriye’deki 
mazlumların yanındayız. Filipinler’de 
deprem oldu, AFAD ile, Kızılay ile, Sivil 
Toplum Kuruluşlarımızla biz o dostları-
mızın, kardeşlerimizin yanındayız. Çünkü 
paylaştığımız zaman çoğalacağını biliyo-
ruz. Somali’ye el uzattığımız, yardım ettiği-
miz zaman, varlığımızı azaltmıyoruz, tam 
tersine çoğaltıyoruz.

Suriye’den gelen kardeşlerimizi misafir 
ettiğimiz zaman, paramızı, kaynaklarımızı 
azaltmıyoruz, tam tersine çoğaltıyoruz. 
Bakın, şunun altını özellikle çiziyorum: Bi-
zim medeniyetimizde, öyle konular vardır 
ki, 2 artı 2=4 etmez… 4 eksi 2=2 etmez… 
Senin 4 tane koyunun varsa, 2’sini yoksula 
verdiğin zaman, 2 koyunun kalmaz; tam 
tersine bakarsın, koyun sayın 6’ya çıkmış… 
40 ton ürün hasat ettiğinde, 1 tonunu ih-
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tiyaç sahibine verdiğinde, geriye 39 ton 
kalmaz, bakarsın 80 tona yükselir…

Bereket, rakamlarla izah edilebilen bir kav-
ram değildir. Bereket, hesapla, kitapla izah 
edilecek bir kavram değildir… Bereket, 
azalır görünenin çoğalmasıdır… Bize ne 
Suriye’den, bize ne Mısır’dan, Filistin’den 
denildiği zaman, işte o çoğaltan bereket 
kaybolur. Habil ile Kabil’in hikayesini emi-
nim ki hepiniz biliyorsunuz…

Kabil, cimrilik yapıyor, kurban vereceği 
zaman en kötüsünü seçiyor, buğdayın en 
cılızını seçiyor… Habil ise cömert davranı-
yor ve karşılığını alıyor… Ne yazık ki Kabil 
Habil’i öldürüyor, ilk kardeş kanı akıyor, 
ilk kavga başlıyor. Mesele işte bu kadar 
basittir… Veren el, alan elden her zaman 
üstündür. Sadece sınırlarımız dışında de-
ğil, sınırlarımız içinde de, komşu köyde, 
komşu şehirde, komşu bölgede, her ihtiyaç 
sahibinin, her feryat edenin bizim üzeri-
mizde hakkı vardır.

Dünyamız, hayatımız, ilgi alanımız, kendi 
tarlamızdan, bahçemizden ibaret değildir. 
Birinin toprağı suyla, diğerinin toprağı 
gözyaşıyla sulanıyorsa, orada sorun vardır. 
Ya o su diğer toprağa ulaşır ya da o gözyaşı 
diğer toprağa ulaşır. Bir yerde çıkan yan-
gın, eğer söndürülmezse, yanına sıçrar, 
köyü yakar, şehri, ülkeyi yakar. Yanan be-
nim evim değil diyen, ateş kendisine ulaş-
tığında söndürecek dost bulamaz. Bugün 
suyu, hasadı, bereketli ürünü paylaşma-
yan, yarın acıya, gözyaşına, yokluğa maruz 
kalır. Buğday, paylaştıkça çoğalır, acı, pay-
laştıkça azalır…

İşte onun için, büyük Türkiye ailesinin 
her acısını çözmek, benim olduğu kadar 
bizim, hepimizin vazifesidir, hepimizin 
boynunun borcudur. Zira, bir bölgede acı 
varsa, bedelini milletçe hepimiz ödüyoruz. 
Bir ocağa ateş düştüğünde, sadece o hane-
deki anne, baba, kardeş, eş, çocuk değil, bu-
nun acısını milletçe hep birlikte yaşıyoruz. 
Öyleyse sorunları da birlikte çözeceğiz. 
Ülkenin belli bölgelerini değil, tamamını 
bereketle buluşturmak için birlikte yürü-
yecek, birlikte hareket edeceğiz.

Şunu lütfen unutmayın sevgili kardeşle-
rim… Terörün maliyeti, sadece Doğu’ya 
Güneydoğu’ya olmadı; tüm Türkiye’ye 
oldu. Şehitlerimiz, sadece yakınlarının 
değil, hepimizin yüreğini acıttı. Öyley-
se, gençlerimizi yaşatmak, yoksulluğu 
aşmak, Türkiye’yi büyütmek için de hep 
birlikte çalışacağız. Türkiye Ziraat Oda-
ları Birliği’ne, değerli başkan ve ekibine, 
tüm çiftçilerimize, çözüm sürecine bugü-
ne kadar verdikleri destek için teşekkür 
ediyorum.

Ama çok daha fazlasına ihtiyacımız var. 
Yangını söndürmek için hepinizin nefesi-
ne ihtiyacımız var. Şunu bilin ki, Hükümet 
olarak, bu süreçte hiç kimsenin başını öne 
eğecek girişimlerin içinde yer almayaca-
ğız. Şehitlerimizi muazzep edecek hiçbir 
adımı atmayız ve atmayacağız.

Tek derdimiz var: Bu yangını söndürmek, 
bu yangına su serpmek. Kazanan birileri 
olmayacak. Kazanan belli bir kesim ol-
mayacak. Kazanan, hep birlikte Türkiye 
olacak. İnanın, topraklarımız daha da 
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bereketlenecek. Soframız bereketlenecek. 
Hanelerimiz daha da şenlenecek.

Türkiye geneline yayılmış tüm ziraatçı 
kardeşlerimden, bu yangını söndürmek 
için bize destek vermelerini bekliyorum. 
Sizlerin samimi desteğiyle büyük hedefle-
rimize ulaşacağımıza inanıyorum. Bugüne 
kadar verdiğiniz destek için tekrar teşek-
kür ediyorum. İnşallah, 2023’ün, 2053’ün, 
2071’in Türkiye’sini birlikte inşa etmeyi 
sürdüreceğiz. 

Toplantımızın hayırlı olmasını diliyor, siz-
leri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
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Sevgili Trabzonlular, çok değerli kardeşle-
rim, değerli hanımefendiler, beyefendiler…

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor; bu 
güzel buluşmayı tertip eden Trabzon 
Valiliğimize teşekkür ediyorum. Bugün 
Trabzon’da, Bakanlıklarımızın, Valilik ve 
İl Özel İdaremizin, Trabzon Belediyemizin 
yapımını tamamladıkları 537 milyon liralık 
yatırımın açılışını gerçekleştirdik. Yarın, 
önce 40 bin kişilik Akyazı Stadyum ve Spor 
Tesislerinin temel atma törenini gerçekleş-
tirecek, ardından da Vakfıkebir ve Araklı’da 
toplu açılışlara devam edeceğiz.

Vakfıkebir ve Araklı’da açacağımız yatı-
rımlarla, Trabzon’a bir seferde 593 milyon 
liralık eser ve hizmeti kazandırmış olacağız. 
Açılışını yaptığımız tüm bu eser ve hizmet-
lerin tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Bu 
yatırımlarda emeği geçen herkese, Trabzon 
adına, şahsım, ülkem ve milletim adına 
şükranlarımı sunuyorum.

11 yıllık süreçte Trabzon’a yaptığımız ya-
tırımları artık bir anda sayıp dökebilmek 

mümkün değil… Burada sizlere çok çok 
özet olarak sadece birkaç başlığı hatırlat-
mak istiyorum. Trabzon’da 11 yıl içinde 
toplam 437 milyon 360 bin lira tutarında 
Millî Eğitim yatırımı yaptık.

Bu yatırımlar çerçevesinde, 1988 adet 
derslik yaptık. Okullarımıza 13 bin 370 
adet bilgisayar gönderdik. 2002-2003 
eğitim öğretim yılında ilde 7 bin 274 öğ-
retmen görev yaparken 2013 Ekim ayı 
itibariyle bu sayıyı 9 bin 292’ye yükselttik. 
Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesin-
de, 10 fakülte, 4 enstitü, bir devlet konser-
vatuarı, 5 meslek yüksekokulu, 3 yükseko-
kul ile Teknokent merkezi hizmete girdi. 

Fen Edebiyat Fakültesi ile Mimarlık ve 
Mühendislik Fakültelerini de ayırdık ve 
üniversitemize 2 fakülte daha ilave et-
miş olduk. Trabzon’a 2010 yılında Vakıf 
üniversitesi olan, Avrasya Üniversitesi’ni 
kazandırdık. Dönemimizde Trabzon’a 478 
milyon liralık, yurt başta olmak üzere pek 
çok gençlik ve spor yatırımı yaptık. 

Trabzon Valiliği’nde 
Akşam Yemeği

Trabzon | 23 Kasım 2013 
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2002 yılı sonunda Trabzon yükseköğre-
nim yurtlarında barınan öğrenci sayısı 5 
bin 712 iken, bugün 8 bin 667 öğrenci-
mize barınma imkanı sağlıyoruz. Trabzon 
Merkez’de 500, Akçaabat ‘ta 650, Vakfıke-
bir’ de 400, Sürmene’ de 240 öğrenci kapa-
siteli yurt yapımı devam ediyor. Trabzon’a 
sağlık hizmetleri için 704 milyon lira ya-
tırım yaptık. Bu rakamı 2015 yılı sonuna 
kadar 1 milyar liraya ulaştırmayı planlıyo-
ruz. Trabzon’da 2002 yılında kamu ve özel-
de toplam 50 adet diyaliz cihazı ile hizmet 
verilirken, bugün bu sayı 169’a ulaşmıştır. 

Bilgisayarlı tomografi cihazı kamu ve 
özelde toplam 3 adet iken, bugün bu sayı 
15’e ulaştı. TOKİ aracılığıyla Trabzon’da 
bugüne kadar 6 bin 67 konut uygulaması 
başlattık. Bu konutların 4 bin 922’sini 
tamamladık ve sahiplerine teslim ettik. 
1.145 konutu ise en kısa sürede tamamla-
yarak sahiplerine teslim edeceğiz.

Başta Zağnos Vadisi olmak üzere kentsel 
dönüşüm projelerimiz Trabzon’un çehre-
sini hızla değiştiriyor. 2003 yılına kadar 
Trabzon’da sadece 73 kilometre bölün-
müş yol yapılmıştı, biz buna 11 yılda tam 
106 kilometre daha bölünmüş yol ekle-
dik. Yani Cumhuriyet tarihinde yapılan 
bölünmüş yolun 1.5 katından fazlasını 
biz sadece 11 yılda yaptık. Trabzon-Gü-
müşhane-Erzurum güzergahında bölün-
müş yol çalışmaları devam ediyor. Bu gü-
zergahta Zigana Geçidine yeni bir tünel 
yapımı için proje çalışmalarını başlattık. 

Trabzon’un şehir içindeki ulaşımını ra-
hatlatmak için Kanuni Bulvarı olarak 

anılan 20 kilometrelik yolun yapım ça-
lışmalarına başladık. Beşikdüzü-Tonya 
yollarında çalışmalarımız devam ediyor. 
Şalpazarı-İskenderli yolunun da ihalesi-
ni yaptık. Sahil yolu ile Bayburt arasını 
90 kilometre kısaltacak olan 4 kilometre 
uzunluğundaki Salmankaş Tünelinde ise 
kazı çalışmaları tamamlandı. Ayrıca, Ar-
sin-Atayurt yolunun da ihalesini yaptık.

Orman ve su işlerinde; Atasu Barajı 1997 
yılında ihale edilmiş ancak 2003 yılına 
gelindiğinde işin ancak yüzde 30’u ta-
mamlanabilmişti. Biz Atasu Barajı’nı 
tamamlayarak Trabzon’un içme suyu 
problemini çözdük. Hükümetlerimiz dö-
nemlerinde ise Trabzon’a toplam 790 lira 
tarımsal destek sağladık. Trabzon’a 2003-
2013 yılları arasında toplam 253 milyon 
lira tutarında çay desteği verdik.

2009-2013 yılları arasında toplam 347 mil-
yon lira tutarında alan bazlı fındık desteği 
sağladık. Trabzon’da 550 milyon lira enerji 
yatırımı gerçekleştirildi. Evet… Bunlar, 
Trabzon’a yaptığımız yatırımların, kazandır-
dığımız hizmetlerin sadece küçük bir kısmı.

Şimdi biliyorsunuz, Trabzon’da artık 
yeni bir dönem başlıyor… Trabzon’a bir 
söz vermiştik, sözümüzü tuttuk, yasayı 
çıkardık ve Trabzon 30 Mart seçimlerine 
Büyükşehir olarak giriyor. Trabzon il sı-
nırları içindeki bütün köy ve beldelerimiz 
artık mahalle oluyor. Hem Büyükşehir 
Belediyesi, hem ilçe belediyeleri, merkez-
den, en uzak köye, en uzak beldeye kadar 
hizmet taşıyacak. Hizmetlerin kalitesi 
artacak, en önemlisi hızı artacak, sorun-
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lar yerelde ve en süratli şekilde çözüme 
kavuşacak. Trabzon Belediyesi’nin ödene-
ğini, büyükşehir olunca tabii ki artırıyo-
ruz. Becerikli, ehliyetli, tecrübeli ellerde, 
Trabzon Büyükşehir Belediyesinin, tüm 
Trabzon’un çehresini daha da değiştirece-
ğine gönülden inanıyorum.

Değerli kardeşlerim…

Çözüm Süreci’nin, tüm Türkiye’nin ol-
duğu kadar, Trabzon’un da gündeminde 
olduğunu biliyorum. Esasen Trabzon, 
bizim ne yaptığımızı, ne yapmaya çalıştı-
ğımızı çok iyi görüyor ve biliyor. Trabzon 
bize güveniyor, bize inanıyor ve 2002 
seçimlerinden bu yana da artan oranda 
Hükümetimize destek veriyor. Ancak, 
muhalefetin ve belli odakların, tamamen 
oy hırsıyla, başka çıkarlar hırsıyla, çözüm 
sürecini bulandırmak, zihinleri karıştır-
mak için yoğun gayret ve faaliyet içinde 
olduklarını da hepimiz görüyoruz.

En başta şunu tekrar etmek durumunda-
yım… Çözüm sürecinde, Trabzon’un, di-
ğer 80 vilayetimizin, 76 milyon vatanda-
şımızın başını öne eğecek, onları mahcup 
edecek, özellikle de şehitlerimizin kemik-
lerini sızlatacak, ruhlarını incitecek hiç-
bir adımı atmayız ve atmayacağız. Her ne 
yapıyorsak, ince ince düşünerek, hesapla-
yarak, önünü, sonunu dikkatle değerlen-
direrek yapıyoruz. Milletçe, onurumuzu 
zedeleyecek hiçbir girişimin içinde asla 
yer almadık ve almayız. Başta muhalefet 
olmak üzere, belli çevreler tarafından 
ortaya konan iddia ve ithamlar tamamen 
gerçek dışıdır, tamamen yersizdir.

Bakın bugün Trabzon’da açılışta da ifade 
ettim… Korkuyla büyük devlet olunmaz. 
Tereddütle, çekingenlikle, pısırıklıkla bü-
yük devlet olunmaz. Büyük devlet, akıllı-
ca ilerler, hesaplı ilerler, ama korkmadan 
ilerler. Türkiye’nin bugün ortaya koyduğu 
tavır, büyük devlet tavrıdır. Biz artık kü-
çük meselelere takılıp enerjimizi oralarda 
heba etmeyeceğiz.

Şu gelmiş, bu gitmiş, şu şunu söylemiş, 
bu bunu söylemiş, şu kelime kullanılmış, 
bu kavram kullanılmış… Bunlar, Büyük 
Devlet vizyonu içinde hiçbir kıymeti 
harbiyesi olmayan, gereksiz, yersiz kor-
kulardır. Hepimiz, sonuçta ne olduğuna, 
Türkiye’nin ne kazandığına bakacağız. 
Korkularla dolu bir Türkiye’nin nerede 
olduğuna, korkularını aşmış bir ülkenin 
nerelere ulaştığına bakacağız.

Şimdi bakın değerli dostlarım… Partimi-
zin Ekonomi İşleri Başkanlığı, Sayın Nu-
man Kurtulmuş yönetiminde çok önemli 
bir hesaplama gerçekleştirdi. Bir senaryo 
üzerinde çalıştılar. Nedir bu senaryo? 
Eğer, Türkiye’de 30 yıl boyunca terör 
olmasaydı, Türkiye ekonomisi bugün 
nerede olurdu. Altını çiziyorum: Bu bir 
senaryodur… Çok sayıda faktörü, kriteri, 
parametreyi dikkate alarak yapılmış bir 
senaryo çalışmasıdır.

Sonuçlar son derece dikkat çekici. 1984-
2012 arasında, terör olmasaydı, Türkiye 
ekonomisi bu sayede yıllık sadece 0.25 
oranında daha fazla büyüseydi, bugünün 
rakamlarıyla, Türkiye 596 milyar dolarlık 
ek bir büyüme elde edebilirdi. Şu anda 
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millî gelirimiz 786 milyar dolar. Yıllık 
yüzde 0.25 daha fazla büyümüş olsaydık, 
millî gelirimiz 1.4 trilyon dolara ulaşa-
caktı.

Büyümenin dışında da ekonomi farklı bir 
seyir izleyecekti. Faiz daha düşük olacak, 
Türkiye’nin faize ödediği miktar azalacak-
tı. Savunma Sanayi harcamalarımız daha 
düşük olacak, yüzde 50 az harcasak, 129 
milyar dolar tasarruf edecektik. Turizm 
daha gelişmiş olacak, yüzde 10 artış olsa, 
31 milyar dolar daha fazla turizm geliri 
elde edecektik.

Doğrudan uluslararası yatırım miktarı 
artacak, yüzde 10 fazla artış olsa, 14 mil-
yar dolar daha fazla yatırım alacaktık. 
Göç daha az olacağı için, şehirlerimizdeki 
maliyet azalacaktı. İstihdamda, elektrik 
kayıp kaçağında, sınır ticareti, yer altı 
kaynakları, en önemlisi de psikolojik du-
rumda çok ciddi manada olumlu gelişme-
ler olacaktı.

Bu senaryoda, en mütevazi oranlar kul-
lanıldı. Sonuçta, altını çizerek ifade edi-
yorum, 30 yıl boyunca terör olmasaydı, 
Türkiye 596 milyar dolarını cebinde, 
kasasında, hazinesinde tutacaktı. Bunun 
farklı hesapları yapılabilir… Daha yüksek, 
daha düşük rakamlar çıkabilir… Ama 
inanın, Türkiye de, Türkiye ekonomisi de 
bugünkünden çok daha farklı bir yerde 
olacaktı.

İşte son 11 yılda, Türkiye’de istikrarı, gü-
ven ortamını sağladığımız, özgürlükleri 
genişlettiğimiz, demokrasinin standartla-

rını yükselttiğimiz için elde ettiğimiz ka-
zanç ortada. 230 milyar dolardan aldığı-
mız ekonomi, şu anda 786 milyar dolarlık 
bir hacme sahip. Kişi başı millî geliri 3 bin 
500 dolardan aldık, şu anda 10 bin 500 
dolar. İhracatı 36 milyar dolardan aldık, 
şu anda 152.5 milyar dolar. IMF borcunu 
23.5 milyar dolardan aldık, şu anda sıfır. 
Merkez Bankası rezervini 27.5 milyar do-
lardan aldık, şu anda 135 milyar dolar…

Eğer, son 11 yılda yakaladığımız bu ivme, 
bu istikrar ve güven, önceki 19 yılda da 
olsaydı, Türkiye bugün bambaşka bir yer 
olacaktı. Bizim, Türkiye olarak, bu terör 
meselesini artık geride bırakıp, sorunları 
çözüp, geleceğe odaklanmamız gerekiyor. 
Gençlerin şehit olmadığı, ölmediği, anne 
babaların ağlamadığı, güvenli bir Türki-
ye inşa etmek zorundayız. Ekonominin 
önündeki engellerin kalktığı, yatırımın, 
üretimin, istihdamın daha da arttığı bir 
Türkiye’yi inşa etmek zorundayız.

Bunu, her ne pahasına olursa olsun man-
tığıyla yapacak değiliz… Anayasa sınırı-
mızdır, yasalar sınırımızdır, meşruiyet 
özellikle de kamunun vicdanı sınırımız-
dır. Şehitlerimizin emaneti, mirası sını-
rımızdır. Kalbimiz ne diyorsa, onu yapı-
yoruz ve yapacağız. Vicdanımızın sesine 
kulak vereceğiz. Türkiye için ne hayırlıy-
sa, o işi yapacak, şerden uzak duracağız.

Bu sürece daha en başından, “niyet hayır, 
akıbet hayır” diyerek başladık. İyi niyetle 
yürüdüğümüz müddetçe, inanıyorum ki, 
süreç de, akıbet de hayrolacaktır. Hiç kim-
senin endişesi olmasın… İthamlara, iftira-
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lara, yalanlara hiç kimse kulak asmasın. 
Bizim milletimizden gizlimiz saklımız 
yok. Neysek, oyuz. Tekrar ediyorum, ne 
yapıyorsak, milletimizi, vicdanımızı din-
leyerek yapıyor, ülkemiz ve milletimizin 
hayrı için yapıyoruz.

Ben bu aşamada sözlerime ara veriyorum; 
sözü size bırakmak, sizin sorularınızı al-
mak, onlara cevaplar vermek istiyorum. 
Teşekkür ediyorum.
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Çok değerli katılımcılar, değerli kardeşle-
rim, saygıdeğer misafirler, hanımefendiler, 
beyefendiler…

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, 
Türkiye İnovasyon Haftası’nın ülkemiz, 
milletimiz ve ekonomimiz için hayırlara 
vesile olmasını diliyorum. Yurtiçinden ve 

yurtdışından bu önemli etkinliğe katılan; 
görüşleriyle, düşünceleriyle, birikimleriy-
le, önerileriyle katkı veren herkese şükran-
larımı sunuyorum. 

Bu güzel etkinliği düzenleyen Ekonomi 
Bakanlığı’mızı, Sayın Bakanımızı ve ekibi-
ni; Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin değerli 

Türkiye Inovasyon Haftası

İstanbul | 30 Kasım 2013 
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Başkanını ve Yönetim Kurulu’nu tebrik 
ediyorum.

Değerli dostlar...

Yeni fikirler geliştirmeyi, bunları ekono-
mik ve toplumsal faydalara dönüştürmeyi 
ifade eden inovasyon, artık tüm devletler 
ve kurumlar için stratejik öneme sahiptir. 
“Bir fikrim var” diyenler, en az üretenler 
kadar, ihraç edenler kadar, yatırımcı, giri-
şimciler kadar büyük değer ifade etmeye 
başladı.

Günümüzde, tasarım ve uygulama yetene-
ğini geliştiremeyen toplumların, kurumla-
rın ve bireylerin başarılı olma, başarılarını 
sürdürme imkanları, özellikle de rekabette 
öne çıkma ihtimalleri bulunmuyor. Biz de 
bu anlayışla Türkiye’de, hem kamuda hem 
de özel sektörde inovasyona büyük önem 
veriyor, bu yöndeki çalışmaları tüm im-
kanlarımızla destekliyoruz. 

Teknoparkları yaygınlaştırarak, üniversi-
te-sanayi işbirliğini destekleyerek, Ar-Ge 
çalışmalarını, bilimsel faaliyetleri, genç 
girişimcileri teşvik ederek, bu çerçevede 
önemli mesafe kat ettik. Geçtiğimiz 11 yıl-
da, sadece TÜBİTAK aracılığıyla 8 bin pro-
jeye 2.5 milyar lira Ar-Ge desteği sağladık. 
Bu sayede kendi uydularımızı geliştirdik 
ve ürettik. Savunma sanayi alanında pek 
çok projeyi hayata geçirdik.

Akıllı kimlik kartları, üstün özellikli X-ray 
sistemleri gibi pek çok projeyi de bu kap-
samda destekledik ve sonuçlanmasını 
sağladık. Çocuklarımızı ve gençlerimizi 

inovasyona yönlendirmek için 81 ilimizde 
Bilim Merkezleri kurma çalışmasını baş-
lattık. Bugüne kadar 7 Büyükşehrimizde 
Bilim Merkezleri faaliyete geçti, önümüz-
deki 2 ay içinde 2 Büyükşehrimizde daha 
faaliyete geçiyor. 

Büyükşehirlerimizden başlayarak, önü-
müzdeki 5 yıl içinde bilim merkezlerini 
81 ilimize yaygınlaştırmak amacındayız. 
Marka ve patent başvurusu konusunda da 
çok önemli gelişmeler yaşandı. Geçtiğimiz 
yıl Türkiye, Avrupa’da en çok marka baş-
vurusu yapılan ülke oldu. KOBİ’lerimizin 
her biri, kendi alanlarında potansiyel birer 
inovasyon merkezi durumunda. 

İnsanımızın bilgisi, birikimi, çalışkan-
lığı, zekası ve keşif kabiliyeti sayesinde 
KOBİ’lerimiz her gün yeni ve etkileyici 
başarılara imza atıyorlar. Hükümet olarak, 
geçtiğimiz 11 yılda KOBİ’lere 2.2 milyar 
lira destek sağlayarak, bu muazzam potan-
siyeli destekledik, güçlendirdik, geliştir-
dik. Ayrıca, KOBİ’lerin kredi imkanlarını 
genişleterek bugüne kadar 212 bin işlet-
memizin 12 milyar lira kredi kullanmasını 
sağladık. 

Kredi faizi desteğimiz kapsamında, KO-
Bİ’lerimizin kullandıkları kredilerin faizi-
nin 1 milyarlık bölümünü biz karşıladık. 
Bünyelerinde araştırma geliştirme faaliye-
ti yürüten büyük firmalarımıza çeşitli yön-
temlerle destek veriyoruz. Önümüzdeki 
dönemde bu desteklerimizi artırarak sür-
dürecek ve girişimcilerimizin inovasyon 
çalışmalarını teşvik edeceğiz.
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Değerli misafirler...

Kalkınmanın anahtarının, temelinin bilim 
olduğunu, inovasyon olduğunu biliyoruz. 
Gerçekten de bugün bilim ve teknoloji 
bakımından insanlığın ulaşmış olduğu 
yer göz kamaştırıcıdır. Ama bu imkandan 
dünyanın her bölgesi, her toplum, her ülke 
aynı derecede faydalanamıyor. Bir taraf-
ta hayatın her alanında bu imkanlardan 
azami derecede istifade eden toplumlar 
varken, öteki tarafta bırakınız bilimi, tek-
nolojiyi, en asgari şartlarda hayatını sür-
dürmekte zorlanan çok büyük bir kesim 
bulunuyor. 

Şunu burada özellikle vurgulamak istiyo-
rum: Bilimin bu seviyelere ulaşmasında, 
hiç kuşkusuz, Doğu medeniyetlerinin çok 
büyük payı bulunuyor. Orta Çağ’ın sonuna 
kadar, dünyada bilime, bilimsel gelişmele-
re Doğu medeniyetleri, İslam Medeniyetle-
ri öncülük etmişti. 

Bu dönemde, astronomide, matematikte, 
tıpta, çeşitli mühendislik alanlarında ya-
şanan gelişmeler, sonraki dönemlerde ya-
pılan çalışmaların temelini oluşturmuştu. 
İbn-i Sina, İbn-i Rüşt, Piri Reis, El-Cezeri, 
Harezmi, Mimar Sinan, Ali Kuşcu gibi pek 
çok deha, bu dönemdeki çalışmalarıyla in-
sanlığın geleceğine yön vermişlerdi.

Batılı Bilim tarihçileri de kabul ederler ki; 
Avrupa Rönesansı, Endülüs ve Osmanlı 
Devleti üzerinden Batı’ya aktarılan bu 
muazzam birikim üzerinde yükselmiştir. 
Aynı şekilde Selçuklu ve Osmanlı devlet-
leri döneminde de Konya’dan Bursa’ya, 

Sivas’tan Edirne’ye kadar pek çok Anadolu 
şehri ve elbette İstanbul bilimin, kültürün, 
ticaretin dünyadaki önemli merkezleri 
olmuşlardır. Semerkant’tan Kurtuba’ya, 
Bağdat’tan Kahire’ye kadar dünyanın en 
önemli bilim ve kültür merkezlerine sa-
hip olan bu dev medeniyetin üzeri adeta 
küllerle örtülmüş, ışıltısı görülmez hale 
gelmiştir. 

Şunu kabul etmeliyiz ki, bilim tarihine 
yön veren, bilim ve sanata çok önemli 
katkılar sağlayan, esasen, ışığın kendisin-
den yükseldiği Doğu, bilgi ve ilim üretme 
noktasında ne yazık ki gerilerde kalmıştır. 
Taklit eden, takip eden, asla öne geçemez. 
Üretmeyip üretilenle yetinen, başkasının 
eline bakan, asla liderlik konumuna yükse-
lemez. Tarih ve medeniyetimizden tevarüs 
edeceğimiz özgüvenle, bilgi ve bilim üret-
me noktasında, çok daha ciddi adımlar 
atmak, çok daha fazla yatırım yapmak 
zorunda olduğumuz açıktır.

Burada bir noktaya da özellikle dikkatle-
rinizi çekmek arzusundayım… Bakınız, 
bilim ve sanatın çok geliştiği, çağının 
ötesine geçtiği şehirler, esasında cazibe 
merkezleri olan şehirlerdir… Selçuklu 
başkenti Konya’yı düşününüz… Döne-
minin önemli bir Başkenti olan Konya, 
bilimi, bilim insanlarını, sanatçıları ken-
disine çekmiş, onları korumuş, kollamış, 
teşvik etmiştir.

Konya’nın bu şöhreti bölgeye yayıldığın-
da, daha fazla bilim insanı, mütefekkir ve 
sanatçı Konya’ya akın etmiştir. İstanbul’a 
baktığınızda aynı durumu görürsünüz… 
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Bağdat, Kurtuba, Kahire aynı şekilde dö-
nemlerinin cazibe merkezleridir. Aslında, 
bugün de, bu tarihî gerçeğin değişmediği-
ni görüyoruz. Batı’daki bilim merkezleri, 
kendi sakinleri kadar, dünyadan bilim ve 
sanat insanlarını cezbederek büyümüşler-
dir ve büyümeye devam ediyorlar.

Dünyanın en başarılı üniversiteleri, en 
başarılı AR-GE merkezleri, üretim ve araş-
tırma merkezleri, ulusal bir kimlik değil, 
uluslararası bir kimlik taşıyorlar. Silikon 
Vadisi, sadece Amerikalılardan, sadece 
Amerikan vatandaşlarından değil, dünya-
nın hemen her ülkesinden başarılı bilim 
insanlarının emekleriyle ayakta duruyor 
ve büyüyor.

İşte, bizim Türkiye olarak, bu önemli tarihî 
gerçeği görmemiz, vizyon ve projelerimizi 
de bu doğrultuda inşa etmemiz gerekiyor. 
Her bir şehrimizin, her bir üniversitemi-
zin, merkezinde bulunduğumuz coğraf-
yanın, hatta dünyanın cazibe merkezleri 
olabilmesi için gayret göstermemiz ve çok 
çalışmamız gerekiyor. 

Farklılık, bir dezavantaj değil, tam tersine, 
büyük bir avantajdır. Renklilik, yoksulluk 
değil, tam tersine büyük bir zenginliktir. 
Herkesin aynı düşündüğü bir toplum, bir 
ülke, yeni fikirler üretemez. Standart kim-
liklere, standart şekil ve beyinlere sahip 
bir toplum, öne geçemez, lider olamaz. 
Sadece griden ve grinin tonlarından ibaret 
bir ülke, dünyaya söyleyecek söz bulamaz.

Tıpkı tarihte olduğu gibi, tıpkı bugün geliş-
miş demokrasilerde olduğu gibi, renkliliği, 

farklılığı bir zenginlik olarak görmek; her 
türlü farklılığa hoşgörüyle yaklaşmak ve 
bunu her anlamda bir kazanca tahvil et-
mek zorundayız. Esasında, böyle bir iklimi 
tesis edip, buradan zenginliğin, üretimin, 
bilim ve sanatın neşet etmesini yaygınlaş-
tırmak durumundayız.

Irkçılık, insanın ve insani değerlerin ol-
duğu kadar, altını çizerek ifade ediyorum, 
bilimin ve sanatın da düşmanıdır. Hiçbir 
ırkçı devlet ve toplumun, bilim ve sanatta 
öne çıktığını göremezsiniz. Farklılıklara 
tahammülü olmayan hiçbir ülke ve toplu-
mun, dünyaya önderlik edecek konuma 
yükselebildiğini göremezsiniz.

Allah’a hamdolsun, Türkiye, kadim tarihi 
içinde hiçbir zaman ırkçı bir anlayışa sa-
hip olmamış, bu insanlık dışı yaklaşıma 
asla prim vermemiş, zemin hazırlama-
mıştır. Zengin medeniyetimiz de, işte bu 
hoşgörünün, birlikte yaşama kültürünün 
bir eseri olarak ortaya çıkmıştır. Şu anda 
da Türkiye, hoşgörü iklimini, kardeşlik 
iklimini daha da güçlendirerek, siyasi, de-
mokratik, ekonomik alanda olduğu kadar, 
bilim, sanat ve sporda da artık farklı bir 
kulvarda ilerliyor.

Henüz başlangıç aşamasındayız… Ancak, 
özellikle bilim noktasında, bir küçük kıvıl-
cım, çok büyük ışık huzmelerinin müjde-
cisidir. İnanıyorum ki bugün, başta eğitim 
olmak üzere, bilimde, AR-GE’de, inovas-
yonda atılan adımlar, bir kartopu gibi 
büyüyecek, çok hızlı bir şekilde Türkiye’yi 
küresel düzlemde öne çıkaracaktır.
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Değerli misafirler, çok değerli dostlarım…

Gelişme, kalkınma, üretme, büyüme de-
diğimiz süreç, elbette çok çalışmayı, uzun 
ve sabırlı bir yolu göze almayı gerektirir. 
Bunun için istikrara ihtiyaç var, güvene 
ihtiyaç var, huzura ihtiyaç var. Türkiye, en 
başta, istikrar ve güven ortamını tesis ede-
rek, 11 yıllık süreçte üretim, istihdam ve 
ihracatta rekor seviyede başarıların altına 
imza attı.

Türkiye’nin son 10 yılda, yıllık ortalama 
büyüme oranı yüzde 5 olarak gerçekleşti. 
2002 yılsonunda 230 milyar dolar olan 
millî gelirimiz, şu anda 786 milyar dolara 
ulaştı. 36 milyar dolardan devraldığımız 
ihracat, 152.5 milyar doların üzerine çıktı. 
Sağlıkta, eğitimde, adalet ve emniyette, 
enerji, ulaştırma, tarım, konut gibi alanlar-
da, sosyal güvenlikte, sosyal yardımlarda 
geliştirdiğimiz sistemler ve elde ettiğimiz 
neticeler, diğer ülkeler tarafından da dik-
katle takip ediliyor ve örnek alınıyor.

Çalışmalarımızla en son teknolojiyi, en 
gelişmiş sistemleri kullanıyoruz. Özellikle, 
eğitimde başlattığımız FATİH Projesiyle, 
artık yeni bir neslin, teknoloji ile bilim ve 
eğitimi bir arada yaşayan bir neslin yetiş-
mesini sağlıyoruz. Bu şekilde ülke olarak 
2023 yılı için belirlediğimiz hedef lere 
kararlılıkla ilerliyor, 2053 vizyonumuzu, 
2071 vizyonumuzu şekillendirerek daha 
büyük atılımlara hazırlanıyoruz. 

Geleceğin inovasyonda olduğunu bildiği-
miz için, biz de, eğitimli insan gücümüzle, 
teknolojik altyapımızla bu alana öncelik 

veriyoruz. Bu toplantıyı düzenleyen Tür-
kiye İhracatçılar Meclisi’mizle birlikte ül-
kemiz için, 2023 yılında 500 milyar dolar 
ihracat hedefi belirledik. Peki, bu hedefe 
nasıl ulaşacağız?

Elbette geleceğin ihtiyaçlarını bugünden 
görüp, buna uygun yeni üretim, pazar-
lama, organizasyon süreçlerini vakitlice 
tesis ederek, yani inovasyonla hedefimize 
ulaşacağız. Dünyadaki gelişmeleri yakın-
dan takip etmekle kalmayacak, kendimiz 
de bu sürecin önde gelen aktörlerinden 
biri olacağız. 

Ben insanımızın bu konudaki potansiye-
line, kabiliyetine, çalışkanlığına yürekten 
inanıyorum. Geçtiğimiz 11 yılda başar-
dığımız büyük dönüşüm, gelecek için 
bize ümit veriyor, heyecan veriyor. Bu tür 
etkinlikleri, inovasyon konusunda dünya 
çapında söz sahibi isimlerin tecrübelerini 
bize yakından tanıma imkanı vermesi ba-
kımından önemli görüyorum. 

Yine, kendi çalışmalarımızla dünyadaki 
gelişmeleri mukayese ederek, ne yönde 
yürümemiz, nasıl bir yol haritası izleme-
miz gerektiğini de bu vesileyle daha iyi 
tespit edeceğimize inanıyorum. İnovasyon 
Haftası etkinlikleri kapsamında inovasyon 
liderliği, üniversite ve proje dallarında 
ödüle layık görülen tüm kurumlarımızı, 
tüm yöneticilerimizi, girişimcilerimizi 
kutluyorum.

Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen-
leri bir kez daha tebrik ediyor, sizlere sev-
gilerimi, saygılarımı sunuyorum. 
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Aziz vatandaşlarım…

Millete Hizmet Yolunda programı vesile-
siyle, bir kez daha sizlerle bir arada olma-
nın memnuniyeti içinde; bütün şehirleri-
mizi, vatanımız üzerindeki her bir haneyi, 
76 milyon vatandaşımızın her birini sev-
giyle, saygıyla selamlıyor, hepinize hayırlı 
akşamlar diliyorum.

Kasım ayı, hükümetimiz açısından ayrı bir 
öneme, ayrı bir anlama sahip…2002 yılının 
Kasım ayında, milletimizin iradesi ve te-
veccühü doğrultusunda Hükümet görevini 
devraldık ve 2013 Kasım’ında da Hükümet-
te artık 11’inci yılımızı geride bıraktık.

11 yıl boyunca, 2 konuda son derece bü-
yük bir hassasiyet içinde olduk… Birincisi, 
sizin verdiğiniz oylara, sizin verdiğiniz 
yetkiye kutsal bir emanet nazarıyla baktık 
ve o emanete uzanan her karanlık el karşı-
sında son derece kararlı bir duruş sergile-
dik. İkincisi de, 11 yıl boyunca, sizlerin bir 
hizmetkarı olduğumuz şuurundan bir an 
olsun ayrılmadık.

Evet… Bulunduğumuz makamlar, sizlerin 
bize tevdi ettiğiniz; sizin verdiğiniz, aslın-

da bütünüyle size ait makamlardır. Siz, 
size hizmet etmemiz için bizleri bu ma-
kamlara taşıdınız. Kendimize değil, belli 
çevrelere, belli zümrelere değil, toplumun 
belli bir kısmına değil; 76 milyonun tama-
mına, 780 bin kilometrekarelik vatan top-
rağının her bir zerresine hizmet üretmek 
için sizler bizi buraya getirdiniz.

Şunu bu akşam burada özellikle ifade et-
mek isterim… Biz öyle bir kadroyuz ki, bir 
gün, yaptıklarımızdan ve yapmadıkları-
mızdan dolayı, Allah Teala’nın ve Aziz Mil-
letin huzurunda hesaba çekileceğimizi hiç 
ama hiç unutmuyor, aklımızdan çıkarmı-
yoruz. Her seçim döneminde, milletimizin 
huzuruna çıkıyor, milletimize hesabımızı 
veriyoruz.

Bunun yanında, bir gün, Ruz-ı Mahşer’de 
de hesaba çekileceğimizi biliyor, attığımız 
her adımın hesabının sorulacağını çok 
iyi biliyor, milletimizin olduğu kadar, 
Yaradan’ın huzurunda da alnımız ak şekil-
de hesabımızı vermenin hassasiyeti içinde 
hareket ediyoruz. 11 yıl boyunca bize, aziz 
milletimizden ve Allah’tan başka hiç kimse 
istikamet çizmedi, inanın, bundan sonra 
da çizemeyecektir.

Millete Hizmet Yolunda

Ankara | 30 Kasım 2013 
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Biz, çetelerin, cuntaların, karanlık şer 
odaklarının ne istediğine bakmadık ve 
bakmayız.

Sermaye çevrelerinin, faiz lobilerinin, 
medyanın bize rota çizmesine müsaade 
etmedik, etmeyiz. Azınlığın çoğunluğa 
hükmetmesine, mutlu ve elit bir kesimin, 
Türkiye’nin geneline dayatmalar yapma-
sına, baskı yapmasına 11 yıl boyunca rıza 
göstermedik, emin olun bundan sonra da 
göstermeyiz.

Türkiye’de, artık, siyasetin ya da idarenin 
emir ve talimat alacağı tek bir makam 
vardır, o da millettir. Millet neyi arzu edi-
yorsa, o, yerine getirilmelidir. Millet neden 
hoşlanmıyorsa, o, terkedilmelidir. Esas 
olan, milletin hoşnut edilmesi, milletin 
arzu ve taleplerinin yerine getirilmesi, mil-
letin rızasının gözetilmesidir.

Biliniz ki, bugüne kadar, sizin rızanızın 
hilafına hiçbir adım atmadık, hiçbir işin 
içinde bulunmadık ve bundan sonra da 
asla bulunmayız. Her ne yaptıysak, sizin 
için, güzel ülkemiz için, çocuklarımız, 
torunlarımız, istikbalimiz için yaptık. Bun-
dan sonra da, sapmadan, sendelemeden, 
rehavete kapılmadan, yorgunluk ve yılgın-
lığa asla prim vermeden, sizin çizdiğiniz 
istikamette, sizin gösterdiğiniz yolda ve 
menzilde ilerlemeye devam edeceğiz.

Bakınız, 11 yılda, Türkiye ekonomisini 3 
kattan fazla büyüttük.230 milyar dolar ola-
rak devraldığımız Türkiye ekonomisinin 
hacmi, şu anda 786 milyar doları aşmış 
vaziyette. Türk Lirası olarak, 2002 yılın-

da 350 milyar lira olan millî gelirimiz, şu 
anda 1 trilyon 417 milyar doları aşmış du-
rumda. Yani, eski parayla, 11 yıl önce 350 
katrilyon lira olan millî gelirimiz, şu anda 
1 kentilyon 417 katrilyon liraya ulaştı. 3 
bin 500 dolardan aldığımız kişi başı millî 
gelir şu anda 10 bin 500 doları aştı. Merkez 
Bankamızın rezervini yaklaşık 5 kat artır-
dık; 27.5 milyar dolardan aldığımız rezerv, 
şu anda 135 milyar doları aşmış durumda.

Türkiye’nin IMF’ye 23.5 milyar dolar 
borcu vardı, tamamını ödedik, sıfırladık, 
IMF’ye kredi açan ülke konumuna yük-
seldik. Okullar, üniversiteler, hastaneler, 
adalet sarayları, barajlar, yollar, hızlı tren-
ler, konutlar, köprüler ve daha nicelerini 
inşa ederek ülkemizi yeniden ve daha sağ-
lam şekilde imar ettik. Eğitimde, sağlıkta, 
adalet ve emniyette, sosyal politikalarda 
yaptığımız büyük reformlarla, insanımızı 
daha da yücelttik, daha fazla refahla buluş-
turduk.

Büyük devlet vizyonuyla hareket ettik. Böl-
gemizde ve dünyada, küçük ya da büyük 
her meselede tezlerimizi ortaya koyduk, 
tezlerimizi savunduk; her zaman Hakk’ın 
ve haklının yanında olarak, Türkiye’yi 
mazlumların umudu, adaletin kutup yıldı-
zı bir ülke konumuna yükselttik.

En batıda Kızılderililerden, en doğuda 
Myanmar’daki şehitliklerimize kadar; 
kuzeyde Türk topluluklarından, güneyde 
Somali’nin muhtaçlarına kadar elimizi 
uzattık. Saraybosna’nın Osmanlı yadiga-
rı camilerinden Moğolistan’daki en eski 
Türk anıtlarına kadar, bize ait, milletimize 
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ve tarihimize ait ne eser varsa, bulduk, ta-
mir ettik, dünya mirasına kazandırdık.

Din, dil, ırk ayrımı yapmadan, Şili’deki 
depremzedelerden, Filipinler’deki afetze-
delere kadar, herkesi, Türk bayrağının ve 
Türk Kızılayı’nın sıcaklığıyla kucakladık. 
Biz, sadece on yıllardır birikmiş sorun-
ları çözüm yoluna koymakla kalmadık; 
Türkiye’yi daha da büyütmenin, daha da 
yüceltmenin, soframızdaki ekmeği, çocuk-
larımızın gözündeki umut ışığını daha da 
çoğaltmanın samimi mücadelesi içinde 
olduk.

Bakınız sevgili vatandaşlarım… Türkiye, 
son 11 yıldır, oluşturduğumuz istikrar ve 
güven ortamının olumlu neticelerini so-
mut olarak alıyor. Güçlü, kararlı, planı ve 
projesi olan, vizyonu olan bir Hükümet, 
tesis ettiği istikrar ve güven ortamıyla, 
Türkiye’ye ilkleri yaşatıyor; Türkiye’yi re-
korlarla buluşturuyor. Şunu tüm samimi-
yetimle ifade etmek istiyorum…

Eğer bu istikrar ve güven ortamı, bu viz-
yon, geçmişte Türkiye’ye hakim olsaydı, 
inanın, biz bugün çok farklı bir Türkiye’de 
yaşıyor olacaktık. Eğer Merhum Men-
deres, Merhum Özal dönemlerinde tesis 
edilen istikrar ve güven ortamı, huzur, re-
fah, vizyon ve ufuk, Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetlerinin tamamına hakim olsaydı, 
biz bugün her alanda çok daha ileri seviye-
lerde olacaktık.

Özellikle, 30 yıldır Türkiye’ye, hem ma-
nen, hem maddeten ağır bedeller ödeten 
terör sorunu, daha başladığında fark edi-

lip sona erdirilmiş olsaydı; terörle daha 
etkin, daha kararlı, çok boyutlu mücadele 
edilmiş olsaydı; inanın, 30 yıldır ödenen 
ağır bedeller ödenmeyecekti. Biz, terörün 
maddi bedelleri üzerine çok kapsamlı bir 
araştırma yaptık.

İnanın, son derece çarpıcı sonuçlar elde 
ettik… Şu birkaç rakamı burada dikkatle-
rinize sunmak isterim: 1986-2012 yılları 
arasında, Türkiye, bugünün fiyatlarıyla 
495 milyar lira kaynağını savunmaya 
tahsis etti. Terör olmasaydı, savunma har-
camalarımız yüzde 50 az olsaydı, Türkiye 
248 milyar lira tasarruf yapmış olacaktı.

1986-2012 yılları arasında, 1 trilyon 610 
milyar lira kaynağımız borç faizlerine git-
ti. Eğer terör olmasaydı, Türkiye’nin risk 
primi sadece yüzde 10 daha düşük olsaydı, 
161 milyar lira tasarruf etmiş olacaktık.

 Yaptığımız hesaplamaya göre, 26 yıllık 
süre zarfında, terör nedeniyle, Türkiye’nin 
turizmde kaybı 121 milyar lira; doğrudan 
uluslar arası yatırımda kaybı ise 53 milyar 
lira oldu. Terör yüzünden büyük şehirlere 
göçün maliyeti de, yaklaşık 78 milyar lira 
oldu.

İstihdamda, enerjide, tarımda, hayvan-
cılıkta, ticarette ciddi kayıplar yaşandı. 
Sonuç olarak, eğer, terör olmasaydı ve Tür-
kiye ekonomisi yıllık yüzde 0.25 oranında 
daha fazla büyüyebilseydi, bu bize 1 tril-
yon lira ek kazanç sağlayacaktı. Bakın, şu 
anda millî gelirimiz 1 trilyon 417 milyar 
lira. Bu hesaplamaya, bu senaryoya göre, 
eğer terör olmasaydı ve Türkiye yıllık yüz-
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de 0.25 fazla büyüseydi, millî gelirimiz 2.5 
triyon lira olacaktı.

Evet… Gencecik canlarımızı yitirdik… Gen-
cecik fidanlarımızı şehit verdik... Binlerce 
vatandaşımız hayatını kaybetti. Bunlara ek 
olarak, Türkiye çok önemli maddi kaynak-
larını kaybetti, zenginliğini yitirdi; adeta 
geleceğinden alıp, teröre verdi. Biz, daha 
en başından itibaren kendimize şu soruyu 
sorduk: Bu kayıplar devam edecek mi? Bu 
gençler ölmeye devam edecek mi? Ocaklar 
sönmeye, annelerin, babaların yüreği kav-
rulmaya devam edecek mi? Çocuklarımız 
yetim ve öksüz kalmaya; eşler dul kalmaya 
devam edecek mi? Türkiye, kaynaklarını, 
enerjisini, en önemlisi de istikbalini, bu 
mesele uğruna tüketmeye, harcamaya, 
heba etmeye devam edecek mi?

Hiç kimse bu sorulara “Evet” cevabını ve-
remez… Kalbi olan, vicdanı olan, ruhunda 
insani değer olan, imanı olan, vatan ve 
millet sevgisi olan hiç kimse bu sorulara 
“Evet” diyemez. Hiç kimse, bu ağır sorular 
karşısında sessiz kalamaz, tepkisiz kala-
maz, “Bana ne” diyemez. Ben, en başta 
bir vatandaş olarak, bu milletin bir ferdi 
olarak, sizin kadar bu ülkeye aşığım, bu 
ülkenin sevdalısıyım, bu ülkenin dertlisi-
yim. Yitip giden her can, sizin canınızdan 
ne koparıyorsa, bizim canımızdan da onu 
koparıyor.

Toprağa düşen her damla göz yaşı, sizin 
kadar bizim de gönül pınarlarımızdan 
akıyor. Sönen her ocak, bizim ocağımız. 
Yanan her yürek, bizim yüreğimiz. İşte 
onun için biz, bütün bu sorulara “Hayır” 

cevabını verdik… Türkiye’nin daha fazla 
kaybetmesine “Hayır” dedik. Gençlerin 
ölümüne “Hayır” dedik. Annelerin, babala-
rın ağlamasına, gözyaşlarına, gözümüzün 
önünde akıp giden kaynaklara, gözümü-
zün önünde istikbalimizin çalınmasına 
“Hayır” dedik. “Hayır” demenin bir bedeli 
vardı, onu ödedik ve ödüyoruz…

“Hayır” deyince, silah tüccarlarının, kan 
tacirlerinin, gençlerin ölümünden rant 
üretenlerin, Türkiye’nin büyümesinden 
korkanların, siyaset mühendisi çetelerin, 
terörü geçim kapısı yapmış kimi serma-
yedarların, teröre oksijen sağlayan kimi 
medyanın rahatsız olacağını biliyorduk. 
Her türlü tehdidin yapılacağını biliyorduk. 
Önümüze engeller çıkarılacağını, bizi bu 
işten vazgeçirmek için her türlü tahrikin 
yapılacağını, her tuzağın kurulacağını bi-
liyorduk.

Yine de “Hayır” dedik… Nasıl ki milletimi-
zin hayır gördüğünü hayır görüyor; mille-
timizin şer gördüğünü şer görüyorsak; işte 
bu meselede de, milletin “Hayır” dediğine 
biz de “Hayır” dedik… Varsın, “Evet” di-
yenler olsun… Varsın, terörden, kandan, 
gözyaşından umut bekleyenler olsun…

Hiçbirine eyvallah etmedik ve etmeye-
ceğiz… Milletimiz bizden bu meseleyi 
çözmemizi bekliyor, biz de bu meseleyi 
çözüyoruz ve çözeceğiz. Şunun burada 
altını özellikle çiziyorum… Bu meseleyi 
çözerken, başta şehitlerimizin aziz ruhları 
olmak üzere, hiç kimseyi, ama hiç kimseyi 
incitmemek arzusundayız ve böyle bir has-
sasiyetle ilerliyoruz.
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Birinden alıp, diğerine vermek gibi bir 
yanlışın içinde değiliz. Bir tarafı yaparken, 
diğer tarafı bozmak gibi bir hatanın içinde 
asla değiliz. Biz, Türkiye’yi normalleştir-
menin gayreti içindeyiz. Yıllardır gecikeni, 
esirgeneni, yıllardır inkar edileni, hak sa-
hiplerine teslim etmenin, adaleti, eşitliği, 
helalleşmeyi, kucaklaşmayı tesis etmenin 
çabası içindeyiz.

Hiç kimsenin başını öne eğdirmeyeceğiz, 
kimseyi mahcup etmeyecek, Allah’ın iz-
niyle kimseye de mahcup olmayacağız. Siz 
bize inandınız, güvendiniz ve bizleri bu 
makamlara taşıdınız… Biz de sizlerin has-
sasiyetlerini en güçlü şekilde muhafaza 
ederek geleceğe ilerleyeceğiz.

Aziz vatandaşlarım…

Kasım ayı içinde, Diyarbakır’da, gerçekten 
tarihî bir buluşmaya, tarihî bir kavuşmaya, 
çok önemli bir normalleşme manzarası-
na şahit olduk… Diyarbakır’da, 60 binin 
üzerinde vatandaşımızın katıldığı o toplu 
açılış töreninde, yaşanan buluşma ve ka-
vuşma nedeniyle, ninelerin, dedelerin, 
kadın ve erkeklerin, genç ve çocukların 
sevinç gözyaşları döktüklerine şahit olduk.

O meydana gelemeyenlerin, Muş, Bitlis, 
Van, Hakkari, Şanlıurfa, Şırnak, Batman 
ve diğer illerimizdeki vatandaşlarımızın, 
televizyonları başında sevinç gözyaşları 
döktüğüne şahit olduk. Sadece Doğu’da, 
Güneydoğu’da değil; Türkiye’nin 7 coğrafi 
bölgesinde, 81 vilayetinde, her inançtan, 
her etnik kökenden vatandaşımızın, o 
manzara karşısında duygulandığına şahit 

olduk. Lütfen düşünün, lütfen, bir an ken-
di kendinize kalın, kalbinizle, ruhunuzla, 
vicdanınızla baş başa kalın ve düşünün…

Bu ülkede doğmuş, bu ülkede büyümüş-
sünüz… Dedelerinizin kabri bu topraklar-
da… Anne babalarınız bu topraklarda…
Burası sizin vatanınız, yurdunuz, baba oca-
ğınız… Ama türkü söylediğiniz, anneniz-
den öğrendiğiniz dilinizi konuştuğunuz, 
düşüncelerinizi ifade ettiğiniz için, burada 
barınamıyor ve yurtdışına gidiyorsunuz… 
Tam 38 yıl, kendi toprağınıza, ülkenize, 
vatanınıza giremiyor, anne babanızın elini 
öpemiyor, mezarların başında bir Fatiha 
okuyamıyorsunuz.

Devletten korkup kaçıyor, sonra terör teh-
didi nedeniyle dönemiyor, tam 38 yıl top-
rağınızı koklayamıyorsunuz. Dili ne olursa 
olsun, inancı, etnik kökeni, ideolojisi her 
ne olursa olsun, insana, sadece ve sadece 
insana, cana bu reva mıdır? Seversiniz, 
sevmezsiniz; dinlersiniz, dinlemezsiniz; 
katılırsınız, katılmazsınız… Ama, her 
şeyinden soyutlayıp, bin insan, bir can 
olarak baktığınızda, böyle bir ceza, böyle 
bir mahkumiyet, mağduriyet hak mıdır, 
insani ve vicdani midir?

Eline silah değil, saz alan, kurşunlarla 
değil, kelimelerle konuşan birine bunları 
yapmak adalet midir? Şiddet, toplumun 
sadece fertlerini değil, aklını ve vicdanını 
da yok etmeye çalışır. Şiddetin tuzağına 
düşüp, akıl tutulması yaşayamayız, aklımı-
zı, vicdanımızı, tam da onların hedeflediği 
gibi kurutamayız, köreltemeyiz. Acıların 
değil, umutların üzerine bir gelecek inşa 
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etmek zorundayız. Farklılıkları değil, ortak 
noktaları öne çıkarmak durumundayız. 
Acıları yarıştırarak değil, yüreklerde de 
adaleti tesis ederek istikbalimizi şekillen-
dirmeliyiz.

Biz o kadar büyük bir milletiz ki, kelime-
lerden ve kavramlardan korkmak, bize 
asla yakışmaz. Biz o kadar büyük bir 
milletiz ki, türkülerden, şarkılardan, kıya-
fetlerden, dillerden, farklı düşüncelerden 
korkmak bize asla yakışmaz. İşte, üniversi-
telerde kızlarımız özgürce, başörtüleriyle 
okuyabiliyor. Türkiye kaybetmedi, kazan-
dı. Kadınlar, kamuda, başı açık, başı örtülü 
bir arada çalışıyor.

Türkiye zayıf lamadı, güçlendi. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nde, tıpkı milletin 
kendisi gibi, kadın vekiller de başı açık ya 
da başörtülü, yasa yapabiliyor. Türkiye bö-
lünmedi, kucaklaştı. Oysa bizi on yıllarca 
korkutmuşlardı… Bunları yaparsanız Tür-
kiye bölünür, parçalanır, zayıflar, çözülür 
demişlerdi…

Bunun gerçek dışı olduğunu, bunun 
korkutma ve tehdit olduğunu biz de, mil-
letimiz de görüyordu; ama şimdi herkes 
gördü. Aynı şekilde, kelimeler, kavramlar, 
diller, türküler, şarkılar da bu ülkeyi böl-
mez, parçalamaz; tam tersine bu ülkeye 
renk katar, zenginlik katar, kardeşlik ve 
huzur aşılar.

İşte 1 yıldır, Allah’a hamdolsun, terör nede-
niyle bir tek gencimizi bile şehit vermedik, 
yitirmedik. Bundan daha güzel ne olabi-
lir? Bundan daha umut verici ne olabilir? 

Konyalının da canı acımıyor, Vanlının da; 
Trabzonlunun da ocağına ateş düşmüyor, 
Şırnaklının da…

İşte bu iklimi, bu bahar havasını, bu kar-
deşliği muhafaza edecek, daha da güçlen-
direceğiz. Siz, destek verdiğiniz, hayır du-
alar ettiğiniz müddetçe, biz Türkiye’yi ve 
kardeşliği çok daha yükseklere taşıyacağız.

Bakın, Diyarbakır’da, sayın Mesut Barzani, 
sayın Şivan Perver ve değerli sanatçımız 
İbrahim Tatlıses’in de katıldığı, 60 bin 
vatandaşımızın iştirak ettiği toplu açılış 
törenini yaparken, bir hafta sonra gittik, 
Trabzon’da aynı ölçüde bir katılımla açılış 
yaptık.

Bismil’de de heyecanla karşılandık, 
Vakfıkebir’de de… Ergani’de nasıl kucak-
landıysak, Araklı’da da öyle kucaklandık. 
Hamdolsun, 81 vilayetimizin hissiyatı 
bu… Bu hissiyat, büyük Türkiye’nin, Yeni 
Türkiye’nin, 2023 Türkiye’sinin de hissiya-
tıdır. Bir olacak, beraber olacak, kardeş ola-
cak, inşallah, 2023’te hep birlikte büyük 
Türkiye, Yeni Türkiye olacağız.

Aziz vatandaşlarım…

Kasım ayı içinde yaptığımız açılışları ve 
temasları da burada sizlere kısaca hatırlat-
mak isterim: Diyarbakır’a, Diyarbakır’ın 
Bismil ve Ergani ilçelerine, 2 günde toplam 
880 milyon liralık eser ve hizmeti kazan-
dırdık. Yine Diyarbakır’da, Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı’mızın tertip ettiği 
nikah merasimine, Sayın Barzani, Şivan 
Perver ve İbrahim Tatlıses’le birlikte katıl-
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dık ve orada da 400 çiftin nikah akitlerine 
şahitlik ettik.

Diyarbakır’dan bir hafta sonra, 23 ve 24 
Kasım’da Trabzon’daydık. Burada, bir yan-
dan, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesile-
siyle, Öğretmenlerimizle buluştuk, diğer 
yandan Trabzonlu kardeşlerimizle hasret 
giderdik, Trabzon’a kazandırdığımız eser ve 
hizmetlerin resmî açılışını gerçekleştirdik.

Araklı, Vakfıkebir ilçeleri de dahil olmak 
üzere, Trabzon’a tek bir seferde, tam 537 
milyon liralık yatırım ve eseri, resmî olarak 
kazandırdık. Buna ilaveten, Trabzon’da, 41 
bin 61 kişilik bir stadyumun da içinde ol-
duğu, 230 milyon liralık bir yatırım olan, 
büyük bir spor tesisinin temelini attık.

İki yıl içinde bitirmeyi planladığımız bu 
yatırımla, Trabzon, inşallah, spor nok-
tasında çok daha büyük bir avantaj elde 
edecek, marka değerini, cazibesini çok 
daha fazla arttıracak. Bütün bu açılışla-
ra ek olarak, Ankara’da, başkentimizde 
çok anlamlı bir girişime de imza attık; 5 
milyon üniversite öğrencisi için 5 milyon 
fidan dikimini başlattık. Türkiye’nin en 
köklü eğitim kurumlarından biri olan 
Gazi Üniversitesi’yle, onunla beraber, aynı 
anda diğer 5 üniversitemizle; Van Yüzüncü 
Yıl, Gaziantep Hasan Kalyoncu, Kırşehir 
Ahi Evran, Burdur Mehmet Akif ve Balı-
kesir Üniversitelerimizle “Ağaçlandırma 
Seferberliği”ni başlattık.

İnşallah, bu girişimi, bütün üniversite-
lerimizle ortaklaşa tamamlayacağız. Bu 
hususta kararlıyız. Bugüne kadar tam 43 

üniversite ile ağaçlandırma amaçlı pro-
tokol imzaladık. 43 üniversite dışında 
kalan diğer üniversitelerle de protokoller 
imzalamaya devam ediyoruz. İnşallah, 
tüm yükseköğretim kurumlarıyla anlaş-
malar sağlayacak, gençlerimizi daha fazla 
yeşille buluşturacak, ağacın, yeşilin, tabii 
ortamın hakim olduğu mekanlarda eğitim 
görmelerini sağlayacağız.

Sevgili vatandaşlarım…

Bu ay, dış politika bakımından da olduk-
ça hareketli geçti; bu alanda önemli atı-
lımlarımız oldu. Avrupa’dan, Asya’dan, 
Ortadoğu’dan gelen pek çok lideri, devlet 
adamını ülkemizde ağırladık, ikili görüş-
meler gerçekleştirdik; Türkiye’nin bölge-
sinde önem verdiği meseleleri, Türkiye’nin 
tezlerini kendilerine ifade ettik. İkili ilişki-
lerimizin geliştirilmesi, bölgesel ve küresel 
işbirliğinin arttırılması yönünde önemli 
görüşmeler yaptık, bölge ve dünya barışı-
nın tesisi için atılabilecek adımlar konu-
sunda fikir alışverişinde bulunduk.

Bu kapsamda; Norveç Kralı 5. Herald, 
Lüksemburg Büyük Dükü Henry, Lübnan 
Başbakanı Sayın Mikati, IKBY Başbakanı 
Neçirvan Barzani, KKTC Ulusal Meclis 
Başkanı Sibel Siberi Türkiye’de ağırladık. 
Yine, 12-13 Kasım tarihlerinde Azer-
baycan Cumhur Başkanı İlham Aliyev’le 
birlikte Yüksek düzeyli stratejik iş birliği 
konseyinin 3. toplantısına Ankara’da baş-
kanlık ettik.

Ayrıca, bu ay içinde, 5 ila 9 Kasım tarihleri 
arasında, üç Avrupa ülkesine; Finlandiya, 
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İsveç ve Polonya’ya gittik. Her üç ülkeyle 
de en üst düzeyde, kapsamlı görüşmeler 
gerçekleştirdik, iş adamlarımızla birlikte, 
yeni bir işbirliği alanları oluşturmak üzere 
düzenlenen iş forumlarına katıldık. Ayrı-
ca, AB üyelik sürecimiz ve ikili ilişkileri-
miz başta olmak üzere ülkemizi yakından 
ilgilendiren güncel bölgesel ve uluslararası 
meseleleri kapsamlı şekilde gözden geçir-
dik, fikir alışverişinde bulunduk.

Bu üç Avrupa ülkesinin dışında bir baş-
ka önemli yurt dışı gezimizi de Rusya 
Federasyonu’na gerçekleştirdik. Burada, 
Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin 
ile birlikte Üst Düzey İşbirliği Konseyi 
Dördüncü Toplantısı’na başkanlık ettik; 
son derece kapsamlı ve yararlı görüşmeler 
yaptık.

Şunu özellikle ifade etmek isterim: Tür-
kiye, bizim çabalarımız sayesinde, eskiye 
oranla, bölgesinde ve dünyada sözü çok 
daha fazla dinlenen, tezleri çok daha fazla 
dikkate alınan, bölgesinin lideri bir pozis-
yona gelmiştir. Türkiye, hem dışarıda, hem 
içeride, kendi kimliğine, tarihsel misyonu-
na uygun biçimde hareket ediyor, özüne 
dönüyor, ezber bozan bir yaklaşımla, geniş 
bir vizyonla Büyük Türkiye olmaya doğru 
hızla ilerliyor.

İnanıyorum ki, 21’inci yüzyıl, Türkiye’nin 
her bakımdan güçlendiği, Türkiye’nin 
damgasını vurduğu bir yüzyıl olacaktır. Bu 
düşüncelerle sizleri bir kez daha en kalbi 
duygularımla selamlıyorum.

Sağ olun. Var olun. Allah’a emanet olun.
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Değerli kardeşlerim, çok değerli hazırun, 
muhterem ağabeylerim, hanımefendiler, 
beyefendiler…

Sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle 
ve muhabbetle selamlıyorum. İlim Yayma 
Vakfı’nın 40’ıncı Yıl Programı’na katıl-

maktan duyduğum memnuniyeti ifade 
ederken; Vakfa, hayır ve hizmetle dolu nice 
yıllar temenni ediyorum. Konuşmamın he-
men başında, 40 yıl önce, 1973 yılında bir 
araya gelerek, bu hayır hareketini başlatan 
98 güzel insandan hayatını kaybedenlere 
Rabbimden rahmet niyaz ediyorum.

Ilim Yayma Vakfı 
40. Yıl Programı

İstanbul | 5 Aralık 2013 
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Hayatta olan, bugün aramızda bulunan 
ağabeylerimize de, sağlık ve afiyet içinde 
hayırlı, uzun ömürler diliyor, huzurların-
da kendilerine şükranlarımı ifade ediyo-
rum. 40 yıl boyunca, İlim Yayma Vakfı’na, 
ayni ya da nakdi yardımda bulunmuş, Vak-
fı desteklemiş, Vakfın her türlü işlerine 
emek vermiş, alın teri dökmüş büyükleri-
mize, kardeşlerimize de bu vesileyle yü-
rekten teşekkür ediyor, Allah onlardan razı 
olsun, hayır ve hasenatını kabul buyursun 
diye dua ediyorum.

Evet… 40 yıl önce, başta rahmetli Avukat 
Yusuf Türel Bey olmak üzere, 98 güzel in-
san bir araya geldiler ve bu vakfın temelini 
attılar. En zor işlerden biri için kollarını 
sıvadılar. Meseleleri, para kazanmak değil-
di… Hedefleri, mal mülk elde etmek, gelir 
sağlamak değildi… Rütbe, makam, man-
sıp, şöhret gibi dünyevi payelerin peşinde 
de değillerdi… Onlar, insanın, yaratılmışla-
rın en şereflisi olduğuna inanıyor; dolayı-
sıyla da, insan yetiştirmenin, en şerefli, en 
hayırlı hizmet olduğunu biliyorlardı.

İlahî mesaj, “Hiç bilenlerle bilmeyenler 
bir olur mu?” diye buyuruyor… Hazreti 
Peygamber, “İlim rütbesi, rütbelerin en 
yücesidir” buyuruyor… İşte bu 98 güzel 
insan, bu ilahi mesajlardan, bu hadis-i şe-
riflerden yola çıkarak, hem de son derece 
meşakkatli bir yola çıkarak, insan yetiştir-
me gayesiyle bir muhabbet tesis ettiler. Bu 
süreci yaşamayan, bu 40 yılı yaşamayan, 
70’lerin, 80’lerin, 90’ların zorluklarını 
hissetmeyen, ortaya çıkan eserin ehemmi-
yetini çok fazla idrak etmeyebilir… Bugü-
nün çocukları, ilim tahsil etme ve bilgiye 

ulaşma noktasında gerçekten son derece 
talihliler…

Okul konusunda sıkıntıları asgariye in-
dirdik. Her şehrimize üniversite açarak, 
üniversite tahsilini kolaylaştırdık. Harçları 
kaldırarak, bursları artırarak, yurt imkan-
larını çoğaltarak, anne babalara eğitim yar-
dımı yaparak, ücretsiz kitap dağıtarak, ilim 
tahsilinin önündeki birçok engeli kaldırdık. 
Kız çocuklarımız, okullarında başörtüleriy-
le okuyamıyorlardı, bu zulme son verdik.

Katsayı nedeniyle, Anadolu ve Trakya’nın 
çocuklarının üniversite okumaları engel-
leniyordu, bu anlamsız baskıya son verdik. 
Kesintisiz eğitim nedeniyle, okullar arasın-
da geçiş yapılamıyordu, 444’ü çıkararak, 
bu kısıtlamaya son verdik. İmam Hatip 
okullarının kapılarındaki kilitleri kaldır-
dık. Okullarımızda, Kur’an-ı Kerim ve 
Siyer-i Nebi derslerini bir seçenek olarak 
öğrencilerimize sunmaya başladık.

Kısacası, şu anda, ilim tahsil etmek isteyen 
her öğrenci için, yollar, kapılar, imkanlar 
ardına kadar açılmış durumda… Şunu bü-
tün samimiyetimle ifade etmek durumun-
dayım… Bugün ulaştığımız işte bu seviye, 
dün atılan adımların, çekilen zorlukların, 
40 yıl, 50 yıl, çok daha fazla süredir göste-
rilen sabrın, dirayetin, ferasetin eseridir.

Şunu unutmayın değerli dostlar… 1940’lı 
yıllarda, Kur’an-ı Kerim öğrenmek ve öğ-
retmek, suçların en büyüğüydü… Bunu biz 
babalarımızdan, dedelerimizden sürekli 
dinledik… Evler basılıyor, kurslar basılı-
yor, hocalar tutuklanıyor, öğrenciler kor-
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kutuluyor, anne babalar tehdit ediliyordu. 
Elifba kitapları, adeta birer suç aleti gibi, 
birer zararlı neşriyat gibi toplanıyor, el ko-
nuluyor, imha ediliyordu.

Şehirlerin ortasında kitaplar yığılıyor ve 
toplu halde yakılıyordu. Bütün bu baskıya, 
bu zulme, bu takip ve tehditlere rağmen, 
her ilde, ilçede, köyde, yürekli insanlar 
çıkıyor, adeta başlarını bu yola koyuyor, 
Kur’an unutulmasın diye, mağaralarda, 
kümeslerde, köşe bucakta, çocuklara ilim 
öğretiyorlardı.

Bakın hiç abartmıyorum… Eğer, bu yürekli 
insanlar olmasaydı, inanın, bugün Kur’an 
kurslarımız, İmam Hatip okullarımız, 
çocuklara sahip çıkan yurtlarımız, vakıfla-
rımız, derneklerimiz olmazdı. Bu yürekli 
insanlar olmasaydı, alınlarında secde izi 
taşıyan genç nesillerimiz olmazdı. Bu gü-
zel insanlar, hayatlarını ilim tahsiline, ilim 
yaymaya vakfetmeselerdi, İstiklal Şairi 
Mehmet Akif ’in, İstiklal Marşımızda ifade 
ettiği, “Bu ezanlar ki şahadetleri dinin te-
meli / Ebedi yurdumun üstünde benim in-
lemeli” duası belki de kabul olunmayacak, 
minarelerimizden ezan Allahu Ekber diye 
okunmayacaktı.

Bu çabayı, bu gayreti, bu emeği anlamak, 
buna ahde vefa göstermek, bunun kıyme-
tini bilmek zorundayız. Onlar, umutlarını 
kesmediler, pes etmediler, başlarına gele-
ne rıza gösterip boyun eğmediler. Onlar 
direndiler… Kalpleriyle direndiler, duala-
rıyla direndiler, gayretleriyle direndiler 
ve adeta toplu iğneyle kuyu kazar gibi işte 
bugünleri inşa ettiler.

Bugün ne elde ettiysek, gençlerimiz, mille-
timiz adına hangi kazanımı elde ettiysek, 
bizden öncekilerin sabrı, metaneti, ilmek 
ilmek dokudukları ilim mücadelesi saye-
sinde elde ettik. Biz, ağabeylerimizden, bu 
gayreti miras olarak devralmıştık. Onların 
telaşını, onların, adeta bir anne gibi, bir 
baba gibi, Türkiye çocuklarının üzerine 
şefkatle titremesini gördük, onlardan aldı-
ğımız ders ve ilhamla bugün çocuklarımı-
za hizmetler kazandırdık. Onların ve bizim 
çırpınışlarımızı genç nesillerin de görme-
lerini, onların bu mirası devralmalarını, 
tarihe ve medeniyete ahde vefa göstererek, 
bu meşaleyi geleceğe taşımalarını istiyor, 
gençlerimizden bunu bekliyoruz.

Bakın, burada bir hususun altını özellik-
le çizmek istiyorum… İlim Yayma Vakfı, 
onun gibi nice vakıf, nice dernek, on yıllar 
boyunca, nesiller yetiştirmek, gençliği 
imanla, Kur’an’la buluşturmak, gençlerin 
ilim tahsilini sağlamak için çok çetin bir 
mücadele verdiler. Biraz önce de ifade 
ettim… Gayeleri para kazanmak değildi… 
Gayeleri, makam, mevki, rütbe, şöhret elde 
etmek değildi. Güç peşinde koşmadılar, 
iktidar peşinde koşmadılar, menzile kilitle-
nip, yolu ve yolun önemini unutanlardan 
olmadılar.

Bizim medeniyetimizde, unutulmaması 
gereken, son derece özlü bir söz vardır: 
Gayret bizden, tevfik Allah’tan… Bir işe 
başlarken, bir yola çıkarken, kolları sıvar-
ken, işte bunu söyleriz… Gayret bizden, 
tevfik Allah’tan… Evet, bu söz, bu anlayış 
son derece önemlidir… Sen, “Bismillah” de-
yip yola çıkacaksın... Sen, niyet edeceksin. 
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Gayret edeceksin. Emek sarf edecek, ter 
dökeceksin. Fedakarlık yapacaksın, sab-
redeceksin, her zorluğa göğüs gereceksin. 
Vazgeçmeyeceksin.

Ama, altını çizerek ifade ediyorum, menzile 
varma gayesinin sarhoşluğuna aldanıp, yol-
dan sapmayacak, meşru olandan taviz ver-
meyeceksin. Biz, başlamakla ve yürümekle 
mükellefiz… Yani biz, gayret etmekle mü-
kellefiz… Gerisi, Allah’ın takdiridir… O bizi 
menzile vardırır ya da vardırmaz… Bunu 
bize nasip eder, ya da etmez… O her şeyin 
en güzelini bilir… O, neylerse, güzel eyler…

Tek derdi hedefe ulaşmak olan, yolun 
önemini unutan, Allah korusun, her yola 
sapar, her hendeğe düşer, her engele ta-
kılır, hem yoldan olur, hem de hedeften, 
menzilden olur. Yine deriz ki: Niyet hayır, 
akıbet hayır… Siz, hayırlı bir niyetle yola 
çıktıysanız, yol boyunca hayırdan ayrılma-
mışsanız, inanın, akıbet de hayrolacaktır. 
Ama niyet bozuksa, gaye kötüyse, işte o 
zaman akıbet de felaket olacaktır. Kemiyet 
değil; önemli olan keyfiyettir… Sayının 
çokluğu değil, nitelik önemlidir, muhteva 
önemlidir… Bir tek kişiye ulaşırsınız, bir 
kişinin elinden tutarsınız, bir kişi için 
emek sarf eder, onu adeta bir mücevher 
gibi, bir elmas gibi işlersiniz; o bir tek kişi 
gelir, tarihin akışını değiştirir.

Bakın, İmam Hatip sıralarında, bizim öyle 
arkadaşlarımız vardı ki, haftalar boyunca 
tek kuruş harçlıkları olmuyor, ayaklarına 
giyecek ayakkabı, üstlerine giyecek bir 
ceket, takacak bir kravat bulamıyorlar-
dı. Yatılı okulda, pansiyonun imkanları 

neyse, onunla yetiniyorlardı… Ama, işte 
o arkadaşların imdadına, hayırseverler 
yetişiyordu… Çoğunun kim olduğunu ne 
biz bildik, ne de o ihtiyaç sahibi arkadaşla-
rımız bildi…

Kendilerini hiç göstermediler… Sağ elle-
riyle verdiklerini, sol elleri hissetmedi. 
Verirken de hiçbir ayrım yapmadılar… Bu 
bizden, şu sizden diye bir ayrıma çocukları 
asla tabi tutmadılar… Bu Doğuludur, bu Ba-
tılıdır, Bu siyahtır, Bu beyazdır, Bu Türk’tür, 
Bu Kürt’tür demediler. Verdik, karşılığını 
alırız demediler… Sizi biz okuttuk, siz artık 
bizim neferimizsiniz demediler…

İnsana, borsada işlem gören bir meta, üze-
rine yatırım yapılabilir bir finans aracı ola-
rak asla bakmadılar. Buradan ne kazanırız 
hesabına girişmediler. İnanın, onları, o 
hayırseverleri bir Allah biliyor, bir de sade-
ce kendileri… Çünkü onlar şunu da çok iyi 
biliyor… Bugün biri çıkıp da, o isimsiz kah-
ramanlardan Allah razı olsun dediğinde, o 
dua onlara mutlaka ulaşıyor. Onlar bunu 
biliyor ve bununla yetiniyorlar.

Evet… Allah onlardan razı olsun… Hayat-
ta iseler, Allah hayırlı uzun ömür versin. 
Vefat etmişlerse, Allah rahmetiyle onları 
kuşatsın… İlim, bir gönül işidir… İlim 
tahsili de, ilmin yayılması, yaygınlaştırıl-
ması da bir gönül işidir… Gönlü zengin 
olan, ilmini paylaşır, paylaştıkça ilmini 
çoğaltır. İlme talip olan, nerede olursa ol-
sun ilmi bulur, ona kavuşur. İlim tahsili, 
bir gönül işi olmaktan çıkıp, hesaba kita-
ba büründüğünde, orada süte su karışır, 
orada süt mendilden damlamaya, hayır 
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olan niyet Allah korusun, şerre dönüş-
meye başlar.

Evet… Biz, böyle isimsiz kahramanların 
sayesinde bugünlere ulaştık… Bugün, 
siyasette, işte bu isimsiz kahramanların 
tavrını, edasını, onların öğütlerini, onların 
miraslarını yerine getirmeye çalışıyor, bu 
şekilde onlara karşı ahde vefa içinde ol-
maya gayret ediyoruz. 76 milyon arasında 
hiçbir ayrımı kabul etmiyoruz… Bize oy 
verene hizmet etmek, oy vermeyene sırtı-
mızı dönmek gibi bir hataya asla tevessül 
etmiyoruz.

Bu bizdendir, şu bizden değildir gibi, hiz-
met etmenin, millete hizmetkar olmanın 
tabiatına, ruhuna aykırı bir tavır içine hiç 
girmiyoruz… İyilik yap, istersen denize 
at… İnanın, halik da bilir, halk da bilir, ba-
lık da bilir… İyiliğin kadrini herkes bilir… 
Kimi eliyle, kimi diliyle, kimi de kalbiyle, 
duasıyla, temennisiyle, yapılanın karşılığı-
nı mutlaka verir. İşte, İlim Yayma Vakfı’nı 
kuran 98 güzel insanın, bugün öyle büyük 
şöhretleri yok… Çoğunun ismi bilinmez, 
çoğu tanınmaz… Ama ortaya öyle bir eser 
koydular ki, ortaya öyle bir gayret koydu-
lar ki, vefat edenler de, Allah uzun ömür 
versin aramızda olanlar da, rütbelerin, 
payelerin, makamların en yükseğine ulaş-
tılar. Her biri, “Allah razı olsun” duasının 
muhatabı oldular…

İnanın, gerisi boştur, gerisi lafu güzaftır… 
Baki kalan bu gök kubbede hoş bir seda 
imiş... Biz, bu iz üzerinden yürümeye 
devam edeceğiz… “Gayret bizden, tevfik 
Allah’tan” demeye devam edeceğiz. “Niyet 

hayır, akıbet hayır” diye dua etmeye devam 
edeceğiz. Hiçbir ayrım yapmadan, hiçbir 
karşılık beklemeden, tıpkı ağabeylerimiz 
gibi, tıpkı tarihimizdeki güzel insanlar, fe-
dakar insanlar gibi, tıpkı aziz şehitlerimiz 
gibi, karşılığını Allah’tan bekleyerek, mil-
letin rızasına nail olma peşinde yürümeyi 
sürdüreceğiz.

Rabbim, yolumuzu, bahtımızı her daim 
açık etsin. Rabbim, uhuvvetimizi, muhab-
betimizi artırsın, kardeşliğimizi muhafaza 
etsin. Rabbim bizi, tıpkı büyüklerimiz 
gibi, sadece Allah’ın rızası, sadece milletin 
hayır duası peşinde, Hak için, Halk için ça-
lışanlardan eylesin. İlim Yayma Vakfı’nın 
40’ıncı yılının hayırlara vesile olmasını 
diliyorum. Daha nice yıllara erişmenizi te-
menni ediyorum. Bir kez daha, kuruluşta 
ve 40 yıllık süreçte emek verenlere, katkı 
ve destek sunanlara teşekkür ediyor, hepi-
nizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Sevgili Tekirdağlılar, sevgili Çorlulu kardeş-
lerim, değerli hanımefendiler, beyefendiler…

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor; bu 
güzel buluşmayı tertip eden Tekirdağ 
Valiliğimize, katılan ve katkı veren tüm 
arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum.

Bugün Tekirdağ, Çerkezköy ve Çorlu’da, 
gerçekten tarihî nitelikte bir açılış mara-
tonunu gerçekleştirdik. Önce Tekirdağ 
Merkez’de, bakanlıklarımızın, Valilik ve İl 
Özel İdaremizin, Namık Kemal Üniversite-
mizin, bazı belediyelerimizin ve özel sektör 
kuruluşlarının yapımını tamamladıkları 
318 milyon liralık yatırımın açılışını yaptık.

Ardından Çerkezköy’de 376 milyon liralık 
açılışı gerçekleştirdik. Son olarak buraya, 
Çorlu’ya geldik, burada da 308 milyon lira-
lık yatırımların açılışını yaptık. Toplamda 
Tekirdağ’a bir tek gün içinde 1 milyar 2 
milyon liralık yatırım kazandırmış olduk. 
Açılışını yaptığımız tüm bu eser ve hizmet-
lerin tekrar hayırlı olmasını diliyorum. 
Bu yatırımlarda emeği geçen herkese, Te-

kirdağ adına, şahsım, ülkem ve milletim 
adına şükranlarımı sunuyorum.

Değerli kardeşlerim…

Selçuklu’yu da, Osmanlı’yı da büyük yapan 
ufuklarıydı, vizyonlarıydı, büyük medeni-
yet tasavvurlarıydı. Büyük düşünmeyenin 
tarihte yeri yoktur. Cumhuriyetimizin 
kurulması ve bugünlere ulaşması da, hiç 
kuşkusuz, büyük fikirlerin, engin bir viz-
yonun, kadim tarih ve medeniyetimizin 
inşa ettiği ortak bir tasavvurun eseridir.

Tarihte büyük düşünmeyenleri, ülkesini, 
milletini korkulara sürükleyenleri, kü-
çük hedeflerle oyalananları bugün kimse 
hatırlamıyor. Bizler, bu büyük tarihin ve 
ecdadın mirasçıları olarak büyük düşün-
mek, büyük hedefler belirlemek ve büyük 
adımlar atmak zorundayız.

İşte, 11 yıldır yeniden büyük Türkiye’yi, 
Yeni Türkiye’yi inşa etmek, bu büyük rü-
yayı gerçekleştirmek için her alanda dev 
adımlar atıyoruz. Bugün artık ülkemizin 
her kesiminde, milletimizin tümünde, 

Tekirdağ Valiliği’nde 
Akşam Yemeği

Tekirdağ | 7 Aralık 2013 
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gencinde yaşlısında büyük bir özgüven 
var. Bakın gençlerimize, “ben yapabilirim”, 
“ben en iyisini yaparım” diyebiliyor. Bakın 
işadamlarımıza, atlıyor uçağa, dünyanın 
dört bir yanına gidip, iş bağlantıları kuru-
yor. Bakın kadınlarımıza, “iş dünyasında 
ben de varım” diyebiliyor. 

Bu milletin ruhunda korkaklık yok, pısı-
rıklık yok… Korkuların üzerine gittiğimiz, 
sorunların üzerine cesaretle yürüdüğü-
müz, çözülmez gibi görünen meselelere el 
attığımız için, Türkiye her alanda 3 kat, 4 
kat büyüme kaydetti. Yolsuzluğu aşarak, 
ekonomiyi büyüttük. Yasakları aşarak, 
demokrasiyi büyüttük. Yoksulluğu aşarak, 
refahı, huzuru, kardeşliği büyüttük. Bütün 
bunları, korkuları aşarak, Türkiye’yi büyü-
terek gerçekleştirdik.

Değerli kardeşlerim, sevgili Tekirdağlılar,

Tekirdağ olsun, Kırklareli, Edirne olsun, 
100 yıl öncesine kadar gerçekten büyük 
acılar yaşadılar, büyük badireler atlattı-
lar. Trakya bölgemizle birlikte, Balkanlar, 
oralardaki kardeşlerimiz tarifi mümkün 
olmayan acılar yaşadılar. Ancak, yaşanan 
tüm zor günlere, yıkımlara, katliamlara, 
göçlere rağmen, İstiklal Savaşımızı verdik, 
burada Cumhuriyetimizi kurduk, onu güç-
lendirdik ve bugünlere ulaştırdık.

Hiç kuşkusuz, gücümüzü geçmişten alaca-
ğız, ilhamımızı geçmişten alacağız, ruhu-
muzun gıdasını tarihten ve ecdadımızdan 
alacağız; ama geriye değil, her zaman 
ileriye bakacağız. Acılar üzerine, korkular 
üzerine, şüphe ve tedirginlik üzerine gele-

cek inşa edilemez. Geçmişin acıları sürekli 
sıcak tutularak, mutlu, huzurlu, aydınlık 
bir gelecek imar edilemez.

Dikkatinizi çekiyorum, Türkiye’de, hükü-
metin attığı her adımın karşısına, yapacağı 
her reformun karşısına, 10 yıllık, 20 yıllık, 
bazen 100 yıllık korkular çıkarılıyor. Bö-
lünüyoruz diyorlar, parçalanıyoruz, dağı-
lıyoruz diyorlar… Bunları söyleyenlerin 
görüp de, bizim göremediğimiz hiçbir şey 
yok. Biz bu vatanın evladıyız, bu milletin 
gururlu mensuplarıyız…

Bu ülkenin birliği, bütünlüğü herkes kadar 
bizim de meselemizdir. Bu ülkenin dirliği, 
düzeni, gücü, itibarı, herkesten önce bizim 
meselemizdir. Bu ülkenin zararına olacak 
hiçbir adım atmayız, atılmasına da göz 
yummayız. Biz, hangi işin içindeysek, onu, 
milletimizin, ülkemizin yararına gördüğü-
müz için yaparız.

Bakın, korku beceriksizliğin ve tembelli-
ğin mazereti olabilir. Yakın siyasi tarihimi-
ze bakın, korkunun, gerçekten de iş gör-
mezliğin, iş bilmezliğin, beceriksizlik ve 
tembelliğin mazereti olduğunu görürsü-
nüz. Ülke bölünecek, dağılacak, zayıflaya-
cak korkusuyla adım atmayanlar, reform 
yapmayanlar, Türkiye’ye en büyük zararı 
verdiler. Ülke tehlike altında, tehdit altın-
da diye demokrasiyi ortadan kaldıranlar, 
Türkiye’ye, ekonomiye, demokrasiye, kar-
deşliğimize en ağır zararı verdiler.

Aynı zihniyet, şu anda da, yapılan her re-
forma aynı tepkiyi veriyor. Biz, hükümet 
olarak bunları aştığımız için Türkiye’yi 
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büyütüyoruz. Korkmadığımız için, sinme-
diğimiz için, tehditlere boyun eğmediği-
miz için, Türkiye’nin, pasaportumuzun, 
bayrağımızın, paramızın itibarını çoğal-
tıyoruz. Bu cesaretle, bu kararlılıkla, 81 
vilayetimizde eserler meydana getiriyor, 
Türkiye’nin çehresini değiştiriyoruz. 
Trakya’nın, bu seferberlikten uzak kalma-
sını, ayrı kalmasını, Türkiye’yi geriden ta-
kip etmesini biz içimize sindiremeyiz.

Trakya’nın korkuları yok, ama korku-
tanları var… Trakya bölgemizi, bölünme, 
parçalanma tehdidiyle, yaşam tarzlarına 
müdahale tehdidiyle korkutanlar ve bun-
dan rant sağlayanlar var. Bu korkutmanın 
bir neticesi olarak da, Trakya’yı yokluğa, 
yoksulluğa, özellikle de yolsuzluğa mah-
kum edenler var. Türkiye, hizmet siyaseti-
ne evet dediği için, her alanda büyüyor ve 
gelişiyor. Trakya’nın, Tekirdağ, Kırklareli, 
Edirne’nin, hizmet siyasetine evet deyip, 
bu büyük yürüyüşte öne geçmesi en büyük 
arzumuz.

Bakın, altını çizerek ifade ediyorum: Kime, 
hangi partiye oy verildiğiyle değil; hizmet 
siyasetinin, proje siyasetinin, yapıcı, bir-
leştirici, kucaklaştırıcı siyasetin egemen 
olmasıyla ilgiliyiz. Etnik kökenler, inanç-
lar, kaygılar, korkular, şehitlerimiz gibi 
ortak değerler üzerinden siyaset yapmak, 
Türkiye’ye hiçbir zaman kazandırmadı ve 
bundan sonra da kazandırmayacak.

Bugüne kadar, siyasi partiler korkutarak 
tabandan oy alıyordu; bundan sonra artık, 
taban, siyasi partileri değiştirmeli ve dö-
nüştürmeli, eser ve proje siyasetini parti-

sinde aramalıdır. İdeoloji, hizmetin önüne 
geçmemeli. İstismar, proje, eser, hedef 
siyasetinin önüne geçmemeli. Şehirlerimiz 
artık, korkularıyla değil, akıl ve vicdan-
larıyla karar vermeli, Trakya’nın talihini 
topyekûn değiştirmelidir.

Biz artık bu bölgenin yolsuzluklarla 
anılmasını arzu etmiyoruz. Bu bölgenin, 
yoksullukla anılmasını arzu etmiyoruz. 
Avrupa’ya açılan kapımız olan Trakya’nın, 
Avrupa standartlarında hizmet, eser ve 
yatırımlarla buluşmasını arzu ediyoruz. 
Türkiye’nin içinden geçtiği reform ve bü-
yüme sürecine Trakya illerimizin de dahil 
olmasını, bu kervana daha canlı şekilde 
katılmalarını istiyoruz.

Tekirdağ’a ve Çorlu’ya, 11 yıllık süreçte 
gerçekten çok önemli projeler kazandır-
dık. Deniz ulaştırmasında, hava ulaştır-
masında, kara, özellikle de demiryolu 
ulaştırmasında Tekirdağ’a ilkleri yaşattık. 
40 yıl boyunca, Türkiye’de hiçbir şehri-
mize demiryolu gitmemişken, Tekirdağ 
Muratlı hattıyla hasrete son verdik. İnşal-
lah, 2 yıl sonra, Tekirdağ’dan yük trenleri, 
MARMARAY’ı geçerek, Anadolu’ya kesin-
tisiz ulaşacak, Kars’a kadar, ilerde Tiflis, 
Bakü’ye kadar kesintisiz gidebilecekler. 

Liman, lojistik merkezi projelerimiz 
aynı şekilde devam ediyor. Bu arada, 
Tekirdağ’ın, Çorlu’nun, tüm Trakya’nın 
talihini değiştirecek Ergene Havzası proje-
miz devam ediyor. Kapsamlı eylem planını 
hazırladık; 2011’de açıkladık. Eylem Planı 
kapsamında, hükümet olarak Ergene’ye 
3.2 milyar lira yatırım yapıyoruz. Ergene 
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Havzası’na, Edirne, Kırklareli Tekirdağ 
topraklarına, atık su arıtma tesislerinin in-
şası, dere ıslahı, ağaçlandırma ve erozyon 
kontrolü, katı atık bertaraf tesisleri gibi 15 
ayrı proje uyguluyoruz.

Trakya için önemli bir adımı, önemli bir 
projeyi, TRAGEP yani Trakya Gelişim 
Projesi’ni de başlatıyoruz. Ergene havzası 
temizlenmesi dâhil TRAGEP için toplam 
10 milyar lira yatırım yapacağız. Bu proje-
yi, Trakya bölgemizde vatandaşlarımızla, 
ama en çok da işadamlarımızla birlikte 
gerçekleştireceğiz. Tekirdağ’ın, Çorlu’nun 
istikbalini çok yakından ilgilendiren bu 
projeye desteklerinizin artarak devam ede-
ceğine gönülden inanıyorum.

Değerli dostlarım…

İstikrarı, güveni, huzurumuzu, en önem-
lisi de kardeşliğimizi muhafaza ederek, 
Türkiye’yi büyütmeyi sürdüreceğiz. Disip-
linden taviz vermeyeceğiz; mali politika-
larımızdan taviz vermeyeceğiz. İnşallah, 
kimseyi incitmeden, kırmadan, gönülleri 
yıkmadan, Yeni Türkiye’yi inşa edecek, 
2023’e dünyanın en büyük ülkelerinden 
biri olarak gireceğiz. Sadece 2023 değil, 
2053 ve 2071’e de şimdiden ülkemizi ha-
zırlıyoruz ve hazırlayacağız.

Evet… Bir  kez daha Tekirdağ ’da ve 
Çorlu’da yaptığımız açılışların hayırlı 
olmasını diliyorum. Emeği geçenleri tek 
tek tebrik ediyorum. Edirne’ye hareket et-
meden önce, sizleri Allah’a emanet ediyor, 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Sevgili Edirneliler, sevgili kardeşlerim, 
saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler...

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor; bugün 
Edirne Merkez, Uzunköprü ve Keşan’da 
yapacağımız resmî açılışların, Edirne’ye, 
Edirneli kardeşlerimize hayırlı olmasını 
diliyorum. İnşallah birazdan Merkez’de 
141.5 milyon liralık 6 kalem eserin açılışı-
nı yapacağız. Ardından Uzunköprü’de 29 
milyon liralık, Keşan’da 39 milyon liralık 
eser ve hizmeti resmî olarak Edirne’ye ka-
zandıracağız.

Toplamda Edirne’ye kazandıracağımız eser 
ve hizmetin tutarı 209 milyon lira. 3 gün 
içinde, Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne’ye, 
yani tüm Trakya bölgemize, kamu ve özel 
sektörün 3 milyar 277 milyon liralık yatı-
rımını kazandırmış olacağız. Tamamının 
hayırlı olmasını diliyorum.

Değerli kardeşlerim...

Başta Edirne olmak üzere, Trakya bölgemiz-
deki illerimiz, her anlamda çok büyük bir 
potansiyeli ihtiva ediyorlar. Sanayi, tarım, 
turizm, madencilik, enerji, ulaştırma ve 
diğer birçok alanda Trakya, Türkiye’de is-

tisnai bir konumda bulunuyor. Avrupa’nın 
Doğu’ya açılan kapısı ,  Doğu’nun da 
Avrupa’ya açılan kapısı olarak, Edirne, son 
derece stratejik bir konuma da sahip.

Burada şunu samimiyetle ifade etmek du-
rumundayım… Edirne, Kırklareli ve Tekir-
dağ, sahip oldukları güçlü potansiyele rağ-
men, ne yazık ki kabuklarını kırarak, öne 
geçecek bir atılımı gerçekleştiremiyorlar. 
İstanbul’un etrafında, Sakarya, Kocaeli, 
Bursa, çok büyük atılımlar yaparken, başta 
sanayi olmak üzere çok büyük yatırımları 
cezbederken, Trakya henüz hak ettiğini 
alamıyor. Kamu yatırımları noktasında, 
Trakya’nın hiçbir eksiği yok…

Bakın, 11 yıl içinde Kırklareli’ne, eski 
parayla söylüyorum, 3.5 katrilyon lira 
tutarında yatırım yaptık. Tekirdağ’a yaptı-
ğımız yatırım 6.5 katrilyon lira. Edirne’ye, 
son 11 yılda yaptığımız yatırım 5.3 milyar 
lira. Yani toplamda, Trakya’daki 3 ilimize 
15.5 milyar liraya yakın yatırım yaptık. 
Okullardan üniversitelere, yollardan ba-
rajlara, konutlardan spor tesislerine, tarım 
yatırımlarından enerji yatırımlarına ka-
dar, ihtiyacı olan ne varsa Trakya bölge-
mizle buluşturduk.

Edirne Valiliği ile Kahvaltı

Edirne | 8 Aralık 2013 
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Bakın, burada şunun altını çizmek iste-
rim... Hükümet olarak Türkiye’nin 81 
vilayetine aynı nazarla bakıyor, herkesi 
eşit görüyor ve eşit şekilde kucaklıyoruz. 
Yatırım yaparken, oy oranlarını önümüze 
almak, oy oranlarına göre hareket etmek 
gibi bir partizanlığa hiçbir zaman tevessül 
etmedik. İstanbul’a ne yapılıyorsa, aynı 
oranda Edirne’ye de o yapılıyor. Bursa’ya 
ne yapılıyorsa, aynı oranda Tekirdağ’a, 
Kırklareli’ne de o yapılıyor.

Türkiye’yi bir bütün olarak kucakladığı-
mız gibi, 81 ilimizin de eşit derecede, eş 
zamanlı, birbirine paralel şekilde büyüme-
si, gelişmesi için samimi çaba sergiliyoruz. 
Ancak burada önemli olan şudur: Merkezî 
yönetimin yatırımları ve vizyonu, yerel dü-
zeyde de anlaşılmalı, paylaşılmalı, gereği 
yapılmalıdır.

Merkezî hükümet ile, yerel idare aynı viz-
yonu paylaşmıyor, aynı heyecanı taşımı-
yor, şehir için aynı idealler üzerinden ha-
reket etmiyorsa, o şehri ayağa kaldırmak 
da mümkün olmayacaktır. İleri standart-
lara sahip demokrasilerde, idareciden 
beklenen, eser üretmesi, hizmet üretmesi, 
vizyon üretmesidir. İleri demokrasilerde, 
kimlik siyaseti, etnik siyaset, korkular 
ve istismar üzerinden siyaset, hizmet si-
yasetinin gerisinde kalır ve yok olmaya 
mahkumdur. Eski anlayış artık geride 
kalmıştır. 

Bakın, şimdi Türkiye çok hızlı şekilde bu 
siyaset tarzını benimsiyor… Şu anda, hiz-
met siyasetini tercih eden illerimizde çok 
ciddi bir kalkınma heyecanı yaşanırken, 

kimlik, etnik kimlik, korkutma ve istismar 
siyasetinin hakim olduğu illerde çok ciddi 
sıkıntılar yaşanıyor.

2 ilçe arasında, hatta 2 belde arasında dahi, 
hizmet siyaseti ile diğerlerinin farkı açık, 
net şekilde ortaya çıkıyor. Biz, Edirne’nin 
böyle bir vizyonsuzluk yaşamasını arzu 
etmiyoruz. Selçuklu’nun kadim başkenti 
Konya, sadece Türkiye’de değil, dünyada 
büyük şöhrete sahip ve her alanda bir dün-
ya markası haline geldi.

Osmanlı’nın ilk başkenti Bursa, aynı şekil-
de bir dünya markası oldu. Osmanlı’nın 
tarihî başkenti İstanbul, zaten bir dünya 
şehriydi, yaptığımız yatırımlarla bu özel-
liğini daha da öne çıkardı. Ama 88 yıl 
Osmanlı’ya başkentlik yapmış Edirne, işte 
bu kadim başkentlerle aynı konuma henüz 
yükselemedi. Bunu hep birlikte aşmak 
zorundayız. Edirne’nin kabuğunu kırıp, 
potansiyelini açığa çıkartıp, bir dünya 
markası olarak yükselmesini hep birlikte 
sağlamak zorundayız.

Bakınız, ortak değerlerimizin istismarı, bu-
güne kadar Türkiye’ye fayda sağlamadı ve 
sağlamaz. Bayrak, 76 milyonun ortak bayra-
ğıdır. Vatan, 76 milyonun hep birlikte ortak 
vatanıdır. Şehitlerimiz, hepimizin aynı de-
recede hürmet gösterdiği kutsallarımızdır.

Hiç kimse çıkıp da “Ben bu bayrağı sizden 
daha çok seviyorum” iddiasında buluna-
maz; çünkü bu, o bayrağı seven diğerlerini 
rencide eder. Kimse çıkıp da, “Ben bu vata-
nı sizden çok seviyorum, sizden daha çok 
düşünüyorum” iddiasında bulunamaz; 
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çünkü bu, ortak değerlerin yarıştırılması 
anlamına gelir ve kimseye fayda sağlamaz. 
Aynı şekilde, hiç kimse çıkıp da şehitleri-
mizi, diğerlerinden daha fazla önemsediği 
vurgusunu da yapamaz; bu da şehitleri-
mizin ruhunu incitir, ailelerini incitir, 76 
milyonu incitir.

“Ben daha milliyetçiyim” demekle milli-
yetçi olunmaz. “Ben cumhuriyeti daha çok 
seviyorum” demekle vatansever olunmaz. 
Şehit cenaze merasimlerini, siyasi parti 
mitinglerine dönüştürmekle şehitlere 
hürmet gösterilmez. Milletini çok seven, 
milleti için eser ortaya koyar. Cumhuriyeti, 
vatanı çok seven, onlar için ortaya eser ko-
yar, hizmet koyar. Şehitlere saygı, sloganla 
değil, şehitlerin uğruna can verdikleri bu 
toprakları ve bu milleti yücelterek olur. 
Slogan atmak, en kolay olandır. Afiş yapış-
tırmak, pankart asmak, en kolay yöntem-
dir. Zor olan bunları aşıp, kolları sıvayıp, 
ülke için, millet için, gelecek için iş üret-
mek, eser üretmek, Türkiye’nin her anlam-
da itibarını daha da yükseltebilmektir.

Bakın birileri çıkıyor, “Ben milliyetçiyim, 
bunlar bölücü” diyor… Birileri çıkıyor, 
“Ben cumhuriyetçiyim, bunlar cumhuri-
yet düşmanı” diyor… Bu tasnifi, bu ayrımı 
ve ayrımcılığı yapanlara şunu herkesin 
sorması ve cevabını da ısrarla araması 
gerekiyor: Madem siz milliyetçisiniz de bu 
millet için ne yaptınız? Madem siz cum-
huriyetçisiniz de, bu cumhuriyet için ne 
yaptınız? Bize, adeta parmaklarını salla-
yarak, 11 yıldır bu iftiraları, bu ithamları 
savuranlar var…

Onlar iftira attılar, karaladılar, tehdit etti-
ler, çamur attılar; biz ise Türkiye’yi büyüt-
tük, Türkiye’nin itibarına itibar kattık, mil-
leti yücelttik. Türkiye’yi büyütürken, belli 
kesimlere, belli bölge ve şehirlere yoğun-
laşmadık. Türkiye’nin nasıl büyüdüğünü 
Edirne de görüyor. Türkiye’nin itibarının 
nasıl arttığını, serhat şehrimiz Edirne her 
şehirden daha fazla hissediyor. Ekonomi-
nin büyüdüğünü, demokratik standartla-
rın ilerlediğini, Türkiye’nin kardeşliğinin 
pekiştiğini, Türkiye’nin dünyada artık 
saygın bir konumda, etkin bir konumda 
olduğunu, herkes kadar, her şehir kadar 
Edirne de görüyor.

Bakın, 90’lı yıllarda yaygın olan bir espri 
vardı… Siyasetçi taklidi yapan bir komed-
yen, “Tamam, yolsuzluk yaptım ama cum-
huriyetimizin teminatı benim” diyordu… 
İşte bu tavır, en başta Cumhuriyete, en 
başta millete ve milliyetçiliğe haksızlık-
tır. Milliyetçilik, cumhuriyetçilik, ortak 
değerlerimiz, şehitlerimiz, kardeşliğimiz, 
birilerinin beceriksizliğini, birilerinin 
yolsuzluğunu, usulsüzlüğünü örtmek için 
kullanılıyorsa, bu, o değerlerimize açık 
hakarettir.

Ortak değerlerimize sahip çıkıyor gibi 
görünüp, her türlü yolsuzluğu yapanlar, 
ortak değerlerimizi incitirler. Eser üre-
ten, hizmet üreten, Türkiye’yi büyütenler 
de, bunun tam tersine, aynı anda ortak 
değerlerimizi büyütür ve yüceltirler. Ba-
kın, yaklaşık 1 yıldır, Allah’a hamdolsun, 
Edirne’ye, diğer 80 vilayetimize, terör 
nedeniyle şehit gelmiyor. Bundan dolayı 
mutlu olmak, memnun olmak gerekiyor. 
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Bundan dolayı heyecanlanmak gerekiyor. 
Bu sürecin daha da kalıcı olması, güçlen-
mesi, daha ileri seviyelere gidebilmesi için 
destekçi, duacı olmak gerekiyor.

Ama bakıyorsunuz, çıkıyorlar, ne verdin, 
hangi tavizi verdin, hangi pazarlığı yaptın 
diye ithamlarda, iftiralarda bulunuyorlar. 
Hiçbir tavizi vermediğimizi, hiçbir pazar-
lık yapmadığımızı onlar da biliyorlar… Bu 
hükümet meseleyi çözeceğine, Edirne’ye 
şehit gelsin. Bu hükümet başarılı olaca-
ğına, Edirne’de ocaklar sönsün, anneler 
ağlasın, babalar ağlasın. Yeter ki hüküme-
tin başarı hanesine yazılmasın; Edirne’ye, 
Türkiye’ye her ne olursa olsun. Maalesef 
anlayış bu, zihniyet bu…

Biz ise bunun tam karşısındayız… Biz gere-
kirse kaybedelim, yeter ki Edirne kazansın, 
millet kazansın, ülke kazansın… 11 yıldır 
bu anlayışla hareket ediyoruz… Türkiye’nin 
büyümesi, şehirlerimizin kalkınması, kar-
deşliğimizin güç kazanması için, gerekirse 
riski göze alıyor ve cesaretle ilerliyoruz.

Bundan sonra da aynen, cesaretle, karar-
lılıkla ilerlemeye devam edeceğiz. Milleti-
miz bizi anlıyor, bize destek veriyor ve biz, 
milletimizin çizdiği istikamette ilerlemeyi 
sürdüreceğiz. Bütün kışkırtmalar, nifaklar, 
fitneler, milletimizin duası karşısında eri-
yip gidecektir. Özellikle, seçimler öncesin-
de, millî iradeyi zayıflatmak adına sahneye 
konan her senaryo, milletin iradesi karşı-
sında etkisiz hale gelecektir.

Millet, doğru ile yanlışı birbirinden en gü-
zel şekilde ayırabilecek bir ferasete sahip. 

Hakem millet olduğu müddetçe, Türkiye 
büyümeye devam edecek, biz de milletin 
hakemlik gücünü, yani millî iradeyi güç-
lendirmeye devam edeceğiz. Edirne’nin, 
30 Mart’la beraber, yeni bir sürece başlaya-
cağına ben yürekten inanıyorum. İnşallah 
Edirne için yaptıklarımıza çok daha fazla-
sını ekleyeceğiz.

Bu kadim başkenti, bu serhat şehrini, bu 
kahramanlar şehrini çok daha büyütecek, 
hak ettiği konuma yükselteceğiz. Bugün 
açılışını yapacağımız eser, hizmet ve ya-
tırımların tekrar hayırlı olmasını diliyo-
rum. Emeği geçenlere şükranlarımı ifade 
ediyorum.

Edirne ziyaretimizin de hayırlara vesile 
olmasını Allah’tan niyaz ediyor, Edirne 
Valiliğimize bu güzel buluşmayı tertip et-
tiği için teşekkür ediyor, hepinizi sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri…

Heyetinizi saygıyla selamlıyor; 2014 Yılı 
Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu görüşme-
lerinin ülkemiz, milletimiz, demokrasi-
miz ve ekonomimiz için hayırlı olmasını 
Allah’tan niyaz ediyorum. 2014 Bütçe 

Tasarısı’nın hazırlanmasında emeği ge-
çen Maliye Bakanlığı’mıza, Plan ve Bütçe 
Komisyonumuza, tüm Bakan, Milletvekili 
arkadaşlarımıza, bürokrat ve teknokratla-
rımıza, şahsım, ülkem ve milletim adına 
şükranlarımı sunuyorum.

TBMM Genel Kurulu 2014 Yılı 
Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu 

Tasarısı Görüşmesi

Ankara | 10 Aralık 2013 
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Yaklaşık 11 gün sürecek Genel Kurul 
müzakerelerinin, her boyutuyla yapıcı 
olmasını, karşılıklı saygı, hoşgörü ve neza-
ket dairesinde ilerlemesini, ülkemiz için 
hayırlı neticelere vesile olmasını da gönül-
den arzu ediyorum. Konuşmamın hemen 
başında, bugün açıklanan 2013 yılı 3’üncü 
çeyrek büyüme rakamlarının ülkemize, 
milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

Türkiye ekonomisi, 3’üncü çeyrekte, 
beklentinin üstünde, yüzde 4.4 oranında 
büyüdü. İlk 3 çeyrek büyüme ortalaması 
yüzde 4 oldu. Geriye dönük 4 çeyreğe ba-
kıldığında, Türkiye’nin millî geliri de 822 
milyar dolara ulaştı. Dünyada durgunluk 
devam ederken, büyüme oranları son 
derece düşük seyrederken, Türkiye ekono-
misinin bu kadar yüksek büyüme perfor-
mansı göstermesi, hiç kuşkusuz milletimiz 
adına son derece sevindirici bir gelişme. 
Bu güzel neticenin elde edilmesine emeği 
olan herkesi, işçi, memur, çiftçi, tüccar, 
sanayici, ihracatçı her bir vatandaşımızı 
gönülden tebrik ediyor, kendilerine teşek-
kür ediyorum.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri… 

AK Parti Hükümetleri olarak, bugüne 
kadar 11 bütçe hazırladık, başarıyla uygu-
ladık ve bugün 12’nci bütçenin görüşme-
lerine başlıyoruz. Tek parti dönemlerinin 
ardından, demokrasi tarihimizde ilk kez 
bir siyasi parti, yani AK Parti, kesintisiz 
olarak 11 yıl Hükümet görevini üstlendi 
ve art arda 12 bütçe hazırladı. Böyle rekor 
bir süre hizmet etme görevinin milletimiz 
tarafından AK Parti Hükümetlerine tevdi 

edilmiş olması hiç kuşkusuz büyük bir 
onurdur, büyük bir bahtiyarlıktır. Ancak, 
bunun çok büyük bir sorumluluk anlamı-
na geldiğini de biliyoruz ve 11 yıl boyunca 
bu sorumluluğun gereğini yerine getirme-
nin gayreti içinde olduk.

Milletimizin güvenini, teveccühünü boşa 
çıkarmadık. 11 yıllık süre içinde, 3 genel 
seçim, 2 mahalli seçim ve 2 halkoylaması 
yapıldı. Bu 7 seçimde de milletimizin hu-
zuruna çıktık, hesabımızı verdik ve Allah’a 
hamdolsun milletimizden her seferinde 
tam not aldık. Türkiye, çok uzun bir aranın 
ardından, AK Parti hükümetleriyle istikrar 
ve güven ortamına kavuştu.

11 yıl boyunca, tesis edilen bu istikrar ve 
güven ortamını muhafaza ederken, bu 
fırsatı azami derecede değerlendirmenin, 
Türkiye’yi tarihî başarılarla buluşturma-
nın mücadelesi içinde olduk. Türkiye, 11 
yıllık AK Parti hükümetleri döneminde, 
sadece 2002 yılına göre değil, sadece 2001 
ekonomik krizine göre değil, önceki tüm 
Hükümetlere nazaran çok başarılı bir 
performans sergilemiş, yapılanlara kat kat 
fazlasını eklemiş, Türkiye’yi ilklerle, rekor-
larla tanıştırmıştır.

Geride bıraktığımız 11 yılın, hem bize, 
yani Türkiye’ye, hem dünyaya verdiği çok 
anlamlı, çok değerli bir mesaj var… Evet… 
Zemin sağlamsa, huzur varsa, istikrar 
varsa, güven ve güvenlik varsa, o zemin 
üzerinde, ekonominin de istikrarla büyü-
düğünü, refahın arttığını millet olarak hep 
birlikte müşahede ve tecrübe ettik. Aslında 
biz, bunu, geçmişte 2 kez daha yaşadık…
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Merhum Menderes’in başbakanlığı döne-
minde, 10 yıllık güven ve istikrar zemi-
ninde, Türkiye ekonomisi de istikrarla bü-
yümüş, refah artmış, ülke güç kazanmıştı. 
Ardından, 1983 -1989 arasında, merhum 
Özal döneminde, sağlanan güven ve istik-
rar zemininde yine Türkiye büyük atılım-
lar gerçekleştirmişti.

Tek parti dönemlerinde, koalisyon dönem-
lerinde, darbe süreçlerinde, siyasi istikrar-
sızlık dönemlerinde, Türkiye ekonomisi 
kan kaybetmiş, güç kaybetmiş, Türkiye çok 
ağır bedeller ödemişti. Geçmişte yaşanan, 
bugün de AK Parti hükümetleri dönemin-
de 11 yıldır süren tecrübe gösteriyor ki 
Türkiye, sağlam bir zemine sahip olduğu 
müddetçe, büyümeye, kalkınmaya, ilerle-
meye devam edecektir.

Demokrasi kurallarıyla işledikçe, millî ira-
de tüm süreçlere egemen oldukça, Türkiye 
önün koyduğu her hedefe kolaylıkla ula-
şacak, hedeflerini aşacak ve aynı şekilde 
büyümeyi sürdürecektir.

Millî İrade

Sayın Başkan, seğerli milletvekilleri…

Burada, bu salon içinde, her birimiz, mil-
leti, yani millî iradeyi temsil etmek gaye-
siyle bulunuyoruz. Bizim buradaki varlık 
sebebimiz, millî iradenin tecellisidir. Bu 
salon içinde, çoğunluk da, azınlık da, millî 
iradenin eseridir. İktidar partisine mensup 
milletvekilleri de, muhalefetin vekilleri de, 
millî iradenin gereği olarak buradadır.

Millî iradeyi korumak ve güçlendirmek, al-
tını çizerek ifade ediyorum, sadece iktidar 
partisi vekillerinin değil, bu salondaki her 
vekilin birinci vazifesidir. Türkiye’nin her 
meselesinin müzakere edilmesi, istişare 
edilmesi, çözülmesi gereken zemin işte bu-
rasıdır. Türkiye’nin her meselesinde hem 
muhatap, hem de çözüm aracı, bu salonda-
ki vekiller ve onların arasından teşekkül 
etmiş hükümettir.

Bu salonun dışında, bu salondaki vekil-
lerin dışında hiç kimse, hiçbir kurum, 
Allah’tan başka hiçbir güç, bu ülkeye ve 
bu millete istikamet çizemez. Hiçbir vekil, 
hiçbir siyasi parti, millî iradeyi hedef alan; 
Meclis iradesini zayıflatmaya çalışan sal-
dırılar karşısında kayıtsız kalamaz. Bakın, 
geçmişte maalesef bu salonun içinde kimi 
vekiller, kimi siyasi partiler, millî iradeye 
ve Meclis’e yönelik saldırılara karşı dik 
durmamış, hatta zemin hazırlamış, hatta 
bu saldırıları alkışlamış, onaylamıştır. 
Millî irade ve Meclis iradesini yok sayan 
bir vekil ya da siyasi parti, en başta kendi-
sini inkar etmiş demektir.

Şu noktanın da altını özellikle çiziyorum… 
Millî iradeye yönelik tehdit, sadece düş-
manlardan gelmez. Millî iradeye yönelik 
tehdit, sadece silahlı güçlerden gelmez. Te-
rör, millî iradeye yönelik bir tehdittir. Şid-
det içeren eylemler, millî iradeye yönelik 
tehdittir. Sermaye, eğer kendisini Meclis 
iradesinin üzerinde vehmediyorsa, bu da 
millî iradeye tehdittir.

Medya, kendisini Meclis iradesinin üzerin-
de görüyorsa, bu da millî iradeye tehdittir. 
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Bir takım çeteler, bir takım karanlık ör-
gütler, mafya yapılanmaları, millî iradeye 
doğrudan doğruya tehdittir. İşte bütün bu 
tehditlere karşı durması gereken, sadece 
iktidar partisinin vekilleri değil, tüm vekil-
ler, tüm siyasi partilerdir. Millet iradesine, 
milletin tercihlerine yönelik her saldırı, 
sadece iktidar partisini değil, Meclis’in ta-
mamını hedef alır.

Evet… Eğer bir siyasi parti, teröre karşı net 
tavır sergilemiyor, terörle arasına mesafe 
koymuyor, terörü açık şekilde kınayamı-
yorsa, millî iradeyi, siyaseti, en önemlisi 
kendisini inkar ediyor demektir. Eğer bir 
siyasi parti, şiddet içeren sokak eylem-
lerini aleni destekliyorsa, oradan medet 
umuyorsa, hatta kendi vekilleri polise taş 
atıyor, hakaret ediyorsa, o siyasi parti, 
Meclis’in, millî iradenin, siyasetin saygın-
lığını önemsemiyor demektir.

Eğer kimi sermaye çevreleri, kimi medya 
kuruluşları, çirkin ittifaklar eşliğinde, 
Meclis’i ve millî iradeyi hedef alıyor, mu-
halefet ve iktidar bu saldırılara karşı ortak 
tepki koymuyorsa, millî irade yara alıyor 
demektir. Vekillerin ve siyasi partilerin 
güçlerini aldıkları yer, sadece ve sadece 
millettir. Vekillerin ve siyasi partilerin, 
hesap verecekleri yegane makam, milletin 
kendisidir.

Milletten değil de, terörden, şiddet içeren 
sokak eylemlerinden, sermaye ve medya-
dan güç devşirmeye çalışanlar, meşruiyet-
lerini kaybeder, millet ve tarih nezdinde 
mahcubiyet yaşarlar. Yakın tarihimiz 
bunun çok sayıda örneğine şahitlik etti. 

Sandık, hiçbir hatayı hesapsız bırakmadı. 
Elbette sivil toplum, medya, sokağın sesi 
demokrasilerde önemlidir. Ancak, eline 
silah alan, ya da elindeki gücü silah gibi 
kullananlar, demokrasiye fayda sağlamaz, 
zarar verirler. Madem ki bu ülke, 23 Nisan 
1920’de, millî iradenin hakimiyeti üzerine 
bina edilmiştir; öyleyse millî iradenin dı-
şında, fani hiçbir güç tanınamaz.

Hükümet olarak, 11 yıl boyunca, millî 
iradenin tam anlamıyla tecelli etmesi, güç 
kazanması, bütün süreçlere hakim olması 
için çok samimi bir mücadele verdik. Her 
meselede hakem millet oldu. Her mesele-
de yegane karar verici millet oldu. Milleti-
mize inandık, güvendik; milletimizin her 
meselede en iyi kararı vereceğine itimat 
ettik ve her zaman milletimizle hareket 
ettik.

Türkiye, tıpkı 23 Nisan 1920’de olduğu 
gibi, askerî ve sivil tüm mercilerin üzerin-
de olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 
iradesiyle yoluna devam edecektir. De-
mokrasimiz ancak bu şekilde ileri stan-
dartlara ulaşabilir. Ekonomi, ancak bu 
şekilde büyüyebilir. Türkiye’de sosyal 
barış, huzur, kardeşlik ancak bu şekilde 
tesis edilebilir.

Siyaset için, milletin desteği yeterlidir; 
siyasetin başka hiçbir desteğe ihtiyacı 
olamaz. Meclis içinde de, dışında da ar-
tık herkes, her kesim bunu anlamalı ve 
kabullenmelidir. Türkiye’ye terör, şiddet 
eylemleri, sermaye, medya, çeteler değil, 
yalnızca millet istikamet çizer.
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Terörle Mücadele

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri…

Terörün, yaklaşık 30 yıldır, Türkiye’de si-
yasete nasıl etki etmeye çalıştığını hepimiz 
gördük ve yaşadık. Şunu kabul etmeliyiz 
ki terörün siyaset üzerindeki etkisi, sadece 
terörden değil, bundan yarar sağlamaya 
çalışan siyasetçilerden de kaynaklanmış-
tır. Siyaset kurumu, kimi zaman, terörün 
siyaseti belirleme etkisine göz yummuş ve 
Türkiye bunun ağır bedellerini ödemiştir.

Terörün gölgesinde siyaset yapmak, terör 
saldırılarını Hükümetler aleyhine kullan-
mak, şehit cenazelerini istismar etmek, za-
man zaman terörü siyaset üzerinde güçlü 
bir etki haline getirmiştir. Terör saldırıları 
karşısında Hükümetler zora düştüğünde, 
bu ülkede muhalefetin ellerini ovuşturdu-
ğu görülmüştür.

Öte yandan, meselenin çözümü için, 30 yıl 
boyunca ortak bir irade oluşturulmamış-
tır. Geçmişte Hükümetler, terör karşısında 
risk almaktan kaçınır hale gelmiş, cesaret-
le meselenin üzerine gidememiştir. Biz, 
11 yıl boyunca, bu riskten hiçbir zaman 
kaçınmadık.

Millî irade üzerinde, ekonomi üzerinde, 
demokrasi, sosyal barış ve kardeşlik üze-
rinde bir tehdit teşkil eden terör karşısın-
da, cesur ve kararlı bir duruş sergiledik. 
Meseleyi sadece güvenlik boyutuyla değil, 
ekonomik, sosyal, diplomatik boyutuyla 
ele aldık. Geldiğimiz noktada, Türkiye, 
birliğinden ve kardeşliğinden hiçbir taviz 

vermeden, terörsüz bir ortam inşa etmeyi 
başarmıştır.

Bunun, belli çevrelerde çok ciddi rahat-
sızlık oluşturduğunu görüyoruz. Terörün 
yeniden canlanması ve can alması için çok 
ciddi gayretlerin olduğunu görüyoruz. 1 
yıldır devam eden huzur sürecini sabote 
etmek için, özellikle bugünlerde tahrikle-
rin devreye sokulduğunu çok iyi görüyor 
ve biliyoruz.

Çok ilginçtir… Terör, 30 yıldır, hemen 
her seçim öncesinde, seçimleri etkilemek 
üzere ihale almıştır. 30 Mart seçimleri ön-
cesinde, terörü canlandırmak için ortaya 
konulan tahriklerin de böyle bir gayeye 
matuf olduğunu çok iyi anlıyoruz. Bura-
dan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne ve 
aziz milletimize açık açık ilan ediyorum: 
Son günlerde sahnelenmek istenen tahrik-
ler, doğrudan doğruya millî iradeye yöne-
liktir, huzura yöneliktir, barışa yöneliktir; 
en önemlisi de seçim sürecini etkilemeye 
yöneliktir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi ve millet, 
bu saldırılar karşısında tek yürek olduğu 
takdirde, bu tahrikler asla başarıya ulaşa-
mayacaktır. Aziz milletimizi, sağduyulu 
olmaya, dikkatli olmaya davet ediyorum. 
Özellikle Doğu ve Güneydoğu’da yaşayan 
vatandaşlarımızın, 1 yıldır devam eden 
huzur iklimini sabote etmeye yönelik bu 
kışkırtmalara karşı uyanık olmalarını rica 
ediyorum.

Bakınız, şu son 1 yıl içinde Türkiye gene-
linde olduğu gibi Doğu ve Güneydoğu ille-
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rimizde de çok farklı bir atmosfer oluştu. 
Bölgede ticaret canlandı, turizm canlandı. 
Bölgede yatırımlar hız kazandı. İnsanlar 
köylerine dönmeye, mezralarına çıkmaya, 
yıllardır gidemedikleri dağlara, yaylalara 
gitmeye başladı. Askerimiz, polisimiz, dü-
ğünlerde vatandaşın sevincine, cenazeler-
de acısına eşlik etmeye başladı.

Bölgeye yatırımcılar gelmeye, bölgeye 
Türkiye’nin her tarafından turistler, zi-
yaretçiler gelmeye, bölgeyle tanışmaya 
kucaklaşmaya başladı. Bütün bunların öte-
sinde, 1 yıldır anneler, babalar, oğullarının 
şehadet haberini, ölüm haberini almadı. 
Vatanından ayrı kalan, önce devlet, ar-
dından terör korkusuyla vatan hasretiyle 
yanıp tutuşan sanatçılar, “Ağlama” diyerek 
insanların umutlanmasına vesile oldu.

Bu umudu kırmaya, bu heyecanı köreltme-
ye, kara-kışa rağmen bölgede ve Türkiye’de 
yaşanan bahar havasını tehdit etmeye hiç 
kimsenin hakkı yoktur. Bu bahar havasına 
kastedenler, tarih önünde hesap veremez-
ler. Bu bahar havasının tehdit edilmesi 
karşısında susanlar, ellerini ovuşturanlar, 
sevinenler, tarih ve millet karşısında hesap 
veremezler. Bugün, hükümet kaybetsin, 
İktidar Partisi kaybetsin diyerek, terörün 
yeniden can almasına göz yumanlar, sessiz 
kalanlar, vicdanlarıyla yüzleşemez, ayna-
da yüzlerine bakamazlar.

Burada açık açık bir kez daha söylüyo-
rum… Yeter ki bir damla kan akmasın, 
yeter ki annelerin bir damla gözyaşı top-
rağa düşmesin, yeter ki millet kazansın, 
Türkiye kazansın; biz kaybetmeye razıyız. 

İşte onun için cesaretle yürüyeceğiz. Millet 
bizden bu meseleyi çözmemizi istiyor, bize 
bunun için yetki verdi; sonuna kadar bu 
meseleyi çözmek için çırpınacağız. Hiçbir 
taviz vermeyeceğiz, milletin başını öne eğ-
direcek hiçbir adım atmayacağız. Anayasa-
nın, yasaların, ortak değerlerimizin dışına 
çıkılmasına izin vermeyeceğiz. Şehitleri-
mizin ruhlarını incitecek hiçbir girişimin 
içinde olmayacağız.

Bizim, 2001 yılında, Afyonkarahisar’dan 
yola çıktığımız andan itibaren kırmızı çiz-
gilerimiz bellidir ve nettir: Tek millet, tek 
bayrak, tek vatan, tek devlet… Biz, Türkiye 
sevdalısıyız. Sadece sözümüzle değil, sade-
ce dilimizle değil, kalbimizle, ruhumuzla 
Türkiye sevdalısıyız. Türkiye’yi büyütmek, 
bu aziz milleti bahtiyar etmek, çocukları-
mıza Yeni ve Büyük bir Türkiye emanet 
etmek için mücadeleye devam edeceğiz.

Eski Türkiye, yasakların olduğu, yolsuzluk-
ların olduğu, yoksulluğun çığ gibi büyüdü-
ğü bir Türkiye’ydi. Eski Türkiye, milletin 
sesine, feryadına, çığlığına kulak tıkayan 
bir Türkiye’ydi. Eski Türkiye, umutlarını 
yitirmiş, özgüvenini kaybetmiş, gözlerinin 
adeta feri sönmüş bir Türkiye’ydi.

En önemlisi de Eski Türkiye, kuruluşta-
ki ruhtan, felsefeden, inançtan, o heye-
can ve birliktelikten hızla uzaklaşan bir 
Türkiye’ydi. Bu topraklar üzerinde, dedele-
rimiz de, babalarımız da, bizler de gerçek-
ten büyük acılar yaşadık, büyük hüzünlere 
şahitlik ettik. Ne bu güzel ülke, ne de bu 
aziz millet, yaşananları hiç hak etmedi.
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Ölümler, gözyaşları, korkular, diz boyu 
yoksulluk, çaresizlik, umutsuzluk hiç de 
hak ettiğimiz, hiç de layık olduğumuz 
bir hayat tarzı değildi. Yine de milletçe 
hayata tutunduk. Dün karanlık olsa da, 
yarının aydınlık olacağına milletçe yürek-
ten inandık. Şu son 11 yıl, ülkemizin tari-
hinde ve talihinde çok önemli bir dönüm 
noktasıdır. İnanıyorum ki millet on yıllar, 
yüzyıllar boyunca, bu 11 yılı hiç unutma-
yacaktır.

Bizler, hepimiz faniyiz… Makamlarımız, 
bugün sahip olduğumuz payelerimiz, 
hepsinden öte bedenlerimiz fanidir. Ama, 
millet hep baki olacak, milletin hafızası 
ilelebet yaşayacak ve kendisine hizmet 
edenleri de hiçbir zaman unutmayacak-
tır. Evet… Şu geride bıraktığımız 11 yıl, 
aslında sadece bir başlangıçtır. 11 yıl, Yeni 
Türkiye’nin temellerinin atıldığı, zemini-
nin hazırlandığı, umudunun çoğaltıldığı 
bir süreç olmuştur. Türkiye’nin neleri ba-
şarabileceği görülmüştür.

Türkiye’nin çalıştığında, ter döktüğünde, 
inandığında, hangi seviyelere ulaşacağı 
görülmüştür. Bu 11 yılda, gençlerimize bir 
ufuk çizilmiş, hiçbir zaman unutamaya-
cakları hedefler gösterilmiştir.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü 
yıldönümünü kutlayacağımız 2023. hiç 
kuşkusuz bugünden farklı olacaktır. 
Ardından 2053. ardından 2071. Yeni 
Türkiye’nin büyümesine şahit olacaktır. 
Özüyle, ruhuyla buluşmuş, kökleriyle ba-
rışmış, kardeşlik ve dayanışma içindeki 
Yeni Türkiye, 21’inci Yüzyıl’ı inşa etmeye 

devam edecek, 21’inci Yüzyıl’ı bir Türkiye 
Yüzyıl’ı yapacaktır.

Demokratikleşme

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri…

Türkiye, 11 yılda, demokratikleşme konu-
sunda çok ama çok önemli mesafe kaydet-
miştir. Bugün 18-22 yaşlarındaki gençle-
rin, Türkiye’nin 11 yıl öncesi ve bugünü 
arasında kıyas yapmakta zorlanacaklarını 
biliyoruz. Onlar, 11 yıl önce çocuktular ve 
Türkiye’nin nereden nereye geldiğini çok 
iyi değerlendirmeyebilirler.

Ancak, gençlerimiz bir yana, belli bir yaşın 
üstündeki pek çok kişinin de, eski Türkiye 
ile Yeni Türkiye arasında kıyas yapmakta 
zorlandıklarını, açıkçası Eski Türkiye’yi 
çok çabuk unuttuklarını görüyoruz. 
Hafıza-i beşer nisyan ile ma’lüldür. Özellik-
le de kötü hatıralar, acı hatıralar çok çabuk 
unutulur. Bugünden geçmişe bakarken, 
hadiseleri vicdan terazisinde tartmayan-
lar, hakkaniyeti unutanlar, ahde vefasızlık 
yapanlar, hiç kuşkusuz nisyan içinde değil-
ler, fakat açık şekilde nankörlük içindeler.

Belli konularda konuşmanın yasak olduğu 
bir Türkiye’den bugünlere geldik. Belli 
konularda yazmanın, kalem oynatmanın, 
fikir serdetmenin sakıncalı olduğu gün-
lerden bugünlere geldik. O kadar ki, farklı 
düşünenin köprü altlarında enselerine 
bir kurşun sıkılarak ortadan kaldırıldığı, 
faillerinin de bulunamadığı günlerden bu-
günlere ulaştık.
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Hiç kuşkusuz, ideal noktada değiliz, ama 
dünle kıyaslanmayacak bir yerdeyiz. Bugün 
bizi özgürce eleştirebilenler, daha birkaç yıl 
öncesine kadar, belli kurumlara, belli çev-
relere tek bir söz söyleyemiyordu. Bu nasıl 
bir baskıcı ortam ki, dün yazamadıklarınızı 
bugün dilediğiniz gibi yazıyor, dün atama-
dığınız manşetleri bugün istediğiniz gibi 
atıyor, şimdiye kadar söyleyemediklerinizi 
bugün rahatça ifade edebiliyorsunuz?

Polisimize taş atacak kadar, hakaret edecek 
kadar özgürlük taşkınlığı yaşayanların, öz-
gürlük yok söylemleri samimiyetsizlikten 
başka bir şey değildir. Şurada, 3.5 ay sonra, 
milletimiz sandığa gidecek, hür iradesiyle 
oy kullanacak. 2014 yılında Cumhurbaş-
kanlığı için, 2015 yılında milletvekili seçi-
mi için, sandık bir kez daha milletin önüne 
gelecek. Söylediklerine inanan varsa, bu-
yursun, sandıkta bunu teyit ettirsin.

Değerli milletvekilleri… 

11 yılda, demokratikleşme alanında tarihî 
nitelikte reformlara imza attık. Olmaz de-
nilen, hayal gibi görülen, imkan, ihtimal 
verilmeyen nice düzenlemeyi, nice refor-
mu gerçeğe dönüştürdük. Yalnız kaldık, 
tehdit edildik, tuzaklara, tahriklere, saldı-
rılara maruz kaldık ama asla vazgeçmedik.

Halen de reform yapmaya devam ediyo-
ruz. 30 Eylül’de yeni bir demokratikleşme 
paketi açıkladık, idari düzenlemeleri yap-
tık, yasal düzenlemeler için de hazırlıkları 
tamamladık, 11 alanda reform içeren 18 
maddelik bir tasarıyı Türkiye Büyük Mil-
let Meclisi’ne getirdik.

Bakın, sadece bir örnek vereceğim… 
Bundan 11 yıl önce, bir kadının, bırakın 
kamuda başörtüsüyle çalışması, okuması 
bile imkan, ihtimal dışıydı. Bu ülke, şehit 
annelerinin başörtüleriyle ordu evlerine 
giremediği günlere şahit oldu. 1999 yılın-
da, bir kadın milletvekili, başörtülü oldu-
ğu için işte bu salonda adeta linç edildi.

14 yıl sonra bugün ise, kızlarımız üniver-
sitelerde başörtüleriyle okuyabiliyor, artık 
kadınlar kamuda başörtüleriyle çalışabili-
yor, kadın milletvekilleri bu salon içinde 
özgürce başlarını örtebiliyor. Allah’a ham-
dolsun Türkiye normalleşiyor, adalet güç 
kazanıyor. 14 yıl önce, bu salondaki ve bu 
salonun dışındaki linç girişimleri karşısın-
da dik duramayanların, bugün, tesis ettiği-
miz özgürlük ikliminde, geçmişi hoyratça 
eleştirmelerini de, milletimin vicdanına ve 
takdirine havale ediyorum.

Demokrasiden ve özgürlüklerden kork-
madığımız için, Türkiye’yi yasaklarından 
kurtardık, zincirlerinden, prangalarından 
kurtardık, bugünlere taşıdık. Korkmadan, 
çekinmeden geleceğe yürümeye devam 
edeceğiz. Türkiye büyük bir devlettir; 
milletiyle, tarihiyle ve ecdadıyla çok bü-
yük bir devlettir. Türkiye özgürlüklerden 
korkacak kadar küçük bir devlet değildir. 
Türkiye başörtüsünden, inançlardan, dil-
lerden, türkülerden, şarkılardan, kelime 
ve kavramlardan korkacak kadar küçük 
bir ülke değildir. Türkiye, kendi öz vatan-
daşından korkacak, onu kendisine tehdit 
olarak görecek kadar küçük bir devlet hiç 
değildir.
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Türkiye 11 yılda demokrasi ve özgür-
lükle büyüdü, bundan sonra da öyle 
büyümeye devam edecek. Her reform, 
Türkiye’yi daha da büyütecek. Her reform, 
Türkiye’nin gücüne güç, itibarına itibar ka-
tacak. Her reform, her yenilik, bizi milletçe 
birbirimize daha da yakınlaştıracak, husu-
metleri ortadan kaldıracak, kardeşliğimizi 
pekiştirecek. İşte onun için, korkmadan, 
çekinmeden, ürkmeden reform yapmaya, 
Türkiye’yi büyütmeye devam edeceğiz.

Dış Politika

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri…

11 yıllık süreçte, Türkiye’nin dış ticaret 
hacmi 4.5 kat artış kaydetti. 2002 yılında 
87 milyar dolar olan dış ticaretimiz, 2012 
sonunda 389 milyar dolara ulaştı. 36 mil-
yar dolardan devraldığımız ihracat, yakla-
şık 5 kat artışla 152.5 milyar dolara ulaştı.

Kasım ayında, aylık bazda tarihimizin en 
yüksek ihracat rakamına ulaştık. Dün-
yadaki, özellikle Avrupa’daki daralmaya 
rağmen, Türkiye’nin ihracatçıları farklı 
pazarlara yönelmek suretiyle Türkiye’nin 
ihracat rekorlarını muhafaza etmeye, re-
korları tazelemeye devam ettiler.

Türkiye’nin müteahhitlik firmaları, 1972-
2003 arasında, 30 yılda, 44 milyar dolar 
tutarında proje üstlenmişlerdi. Bizim dö-
nemimizde, 2003 yılından bu güne kadar 
üstlenilen proje miktarı ise, dikkatinizi 
çekiyorum, 220 milyar dolar oldu. Sadece 
2012 yılında, yani 1 yıl içinde üstlenilen 
miktar 27 milyar dolar. 

Yani, 30 yılda elde edilen miktarı, biz şim-
di 1 yılda, 13-14 ayda elde ediyoruz. 2002 
yılına kadar, Türkiye toplam 15 milyar 
dolar uluslararası yatırım çekebilmişken; 
11 yıl içinde yaklaşık 150 milyar dolar 
uluslararası yatırım çekti ve uluslararası 
sermayeli firma sayımız 35 bini aştı.

Dış temsilciliklerimizin sayısı 219’a yük-
selirken, Türkiye’nin yurtdışı insani ve 
kalkınma yardımları 2.5 milyar doları aştı. 
Türkiye, OECD ülkeleri arasında dış yar-
dımlarını en fazla artıran ülkeler arasında 
yer aldı. Büyükelçiliklerimizin yanı sıra, 
TİKA temsilciliklerimiz, Yunus Emre Ens-
titüleri, Anadolu Ajansı, TRT, Türk Hava 
Yolları, Kamu Diplomasisi Koordinatörlü-
ğü, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar 
Başkanlığı gibi kurumlarımızla, dünyanın 
her yerine ulaşmanın gayreti içinde olduk. 
Var olduğumuz, temsil edildiğimiz, ulaştı-
ğımız her coğrafyada, sadece barışı, sadece 
dayanışmayı savunduk.

İşbirliklerini artırmak, yardımlaşma, 
dayanışma mekanizmalarını kurmak, tec-
rübe aktarımında bulunmak hep birincil 
gayemiz oldu. Hiçbir ülkenin içişlerine 
müdahale etmedik. Her ülkenin toprak 
bütünlüğüne saygı gösterdik. Türkiye, 
dış ticarette, müteahhitlik hizmetlerinde, 
uluslararası doğrudan yatırımlarda ba-
şarısını, işte bu barışçı, aktif dış politika 
sayesinde elde etti.

Kendisini içe kapatan, içerdeki yapay so-
runlarla enerjisini heba eden bir ülkenin 
ekonomisi de büyüyemez. Bütün bunların 
ötesinde, tarihin ve ecdadımızın bize yük-
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lediği bir miras ve misyon vardı; dış poli-
tikada işte bu miras ve misyonu gururla 
taşımanın mücadelesi içinde olduk.

Türk Bayrağı, Türkiye Cumhuriyeti Pasa-
portu, Türk Lirası, artık dünyanın her ye-
rinde çok farklı anlam ifade ediyor, itibar 
görüyor. Türk Bayrağı, Türk Kızılayı bay-
rağı, TİKA amblemi, THY, TRT, Anadolu 
Ajansı logosu, artık mazlum ve mağdur 
halklar nezdinde sıcak, şefkatli, dostça, 
kardeşçe bir anlam taşıyor. Türkiye, büyü-
yen ekonomisi, gelişen demokrasisi kadar, 
aktif, yapıcı, barışçıl dış politikasıyla da 
dünyada takdirle izleniyor.

Filistin konusunda en başından itibaren 
sadece ve sadece Hakk’ın yanında durduk. 
Suriye konusunda aynı şekilde sadece 
Hakk’ı ve haklıyı savunduk. Mısır’da, hal-
kın seçilmiş oyuyla gelmiş bir iktidarın 
askerî müdahale ile devrilmesi karşısında 
susmadık, meseleyi görmezden gelmedik. 
Mısır’daki darbeyi Hak zaviyesinden eleş-
tirdik, dünyanın dikkatini buraya çektik ve 
dünyada dik duruşumuzla takdir topladık.

Myanmar’dan Somali’ye, Şili’den Filipinler’e 
kadar, imkanlarımız ölçüsünde yoksulların, 
mağdurların, afetzedelerin yanında olduk 
ve olmaya devam ediyoruz. Avrupa Birliği ile 
katılım müzakerelerinde 22’nci faslı müza-
kereye açtık. Avrupa Birliği ile vize muafiyeti 
konusunda çok önemli mesafe kat ettik ve 
oldukça önemli bir aşamaya geldik.

Bizim dönemimizde dış politikaya kin, 
nefret, öfke, küsme, darılma değil, stratejik 
akıl hakim oldu. Bugün, Türkiye’nin dış 

politikada izlediği rota, geçmişin acılarını 
ve hatalarını büyüten değil, geleceğe ba-
kan bir rotadır.

Geçmişte hata yaptı, geçmişte hasmane 
duygular içine girdi diye, bir devleti, bir 
halkı topyekûn çizmek, diplomasinin 
kurallarına uymadığı gibi, büyük devlet 
refleksiyle de örtüşmez. Geçmişte dostu-
muzdu, geçmişte iyi ilişkilerimiz vardı 
diyerek, hata yapan, bize hasmane duygu-
lar içine giren, halkına zulmeden ülkeleri 
eleştirmekten geri duramayız. Biz ülkemi-
zin çıkarlarını her şeyin üzerinde tutarız, 
ama ülkemizin çıkarlarını savunurken, 
başka ülkelerin, başka halkların mağdur 
olmasına asla göz yummayız. Başkalarının 
acılarından, yoksulluğundan, mağduriye-
tinden çıkar sağlayacak bir ülke olamayız.

Bakınız, Somali Cumhurbaşkanı şu ifa-
deyi kullanıyor: “Geçmişte Somali halkı 
hastalandığında Azrail’i bekliyordu; şimdi 
Türk doktorlarını bekliyor…” Evet… İşte bu 
samimi ifadeler, Türkiye’nin dış politikada 
ulaştığı noktanın, Türkiye’nin dış politika 
anlayışının özüdür, özetidir. Özellikle, 
Türkiye’nin ihracatı artmaya devam eder-
ken, yurtdışındaki yatırımları, uluslara-
rası doğrudan yatırımları artmaya devam 
ederken, Türkiye ekonomisi küresel kriz 
ortamında büyümeye devam ederken, 
Türkiye’nin dış politikasını eleştirmek cid-
di bir tutarsızlıktır.

IMF

Bu noktada, Uluslararası Para Fonu’yla 
olan ilişkilerimize de özellikle değinmek 
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durumundayım… Türkiye, 1961’den bu-
güne kadar IMF’den yaklaşık 50 milyar 
dolar kaynak kullandı. 19 Stand-By an-
laşması yapıldı, 8 Cumhurbaşkanı ve 38 
Hükümet IMF ilişkilerine şahit oldu. 2002 
yılında göreve geldiğimizde Türkiye’nin 
IMF’ye borcu 23.5 milyar dolardı. Bu yılın 
Mayıs ayında, 14 Mayıs’ta, Uluslararası 
Para Fonu’na son dilim borcumuzu da öde-
yerek, 19 yıllık bir aranın ardından IMF 
borcunu sıfırladık.

Dikkatinizi çekiyorum, bunu, küresel 
finans krizinin tüm şiddetiyle sürdüğü, 
etkilerinin en ağır şekilde hissedildiği 
bir dönemde gerçekleştirdik. Türkiye’nin 
Uluslararası Para Fonu kaynaklarının artı-
rılmasına yönelik olarak 5 milyar dolarlık 
kaynak taahhüdüne ilişkin süreç ekim 
ayında tamamlanmıştır. Böylece, Türkiye 
Uluslararası Para Fonu’ndan kaynak talep 
eden bir ülke olmaktan çıkarak IMF’ye 
destek veren, borç veren bir ülke konumu-
na gelmiştir. Milletimiz ve ülkemiz adına 
elde ettiğimiz bu sonuç, güçlü ekonomi-
nin, güçlü demokrasinin ve aktif dış politi-
kanın bir neticesidir.

Merkez Bankası Rezervleri

Merkez Bankası rezervlerimizi de bu-
rada hatırlatmak isterim… 2002 yıl so-
nunda, Türkiye’nin Merkez Bankası’nda 
27.5 milyar dolar rezervi vardı. Şu anda 
Türkiye’nin rezerv miktarı 134 milyar 617 
milyon dolar. Geçtiğimiz hafta, 135 milyar 
328 milyon dolarla rezervde tarihimizin 
en yüksek seviyesine ulaştık.

5 Kasım 2012’de Fitch, 27 Mart 2013’te SP, 
16 Mayıs 2013’te Moody’s kredi notumuzu 
yükseltti. Son olarak da 23 Mayıs 2013 
tarihinde Japon kredi derecelendirme ku-
ruluşu JCR, kredi notumuzu artırdı. 

3Y

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri...

Hükümet olarak 11 yıl boyunca, 3Y adını 
verdiğimiz, yolsuzluk, yasaklar ve yok-
sulluk konularında tam bir hassasiyet 
içinde olduk ve bu 3Y ile mücadele ettik. 
Uluslararası Yolsuzluk Algısı Endeksi’nde, 
Türkiye, 2002’de 102 ülke arasında 65’inci 
sıradaydı.

Geçen yıl, ülkemiz 174 ülke arasında 
54’üncü sırada yer aldı. Bu yıl ise, Türkiye, 
Uluslararası Yolsuzluk Algısı Endeksinde 
177 ülke arasında 53’üncü sırada yer aldı. 
Yolsuzluk konusunda asla müsamahamız 
yok ve olamaz. Ancak burada şunu da ha-
tırlatmak durumundayım: Yolsuzluk ne 
kadar çirkin, ne kadar kul hakkını, yetim 
hakkını yemekse; delili, belgesi, ispatı ol-
madan yolsuzluk iddiasında bulunmak da 
o kadar çirkin, o kadar büyük haksızlıktır, 
hakka tecavüzdür.

Geçen yıl Bütçe görüşmelerinde burada 
Kayseri Büyükşehir Belediyemizin halka 
dağıttığı sucukları hatırlatmıştım. Yapılan 
mesnetsiz yolsuzluk iddiaları sayesinde, 
Kayseri’de yoksullar sucuk yemeye devam 
ediyorlar. Bu arada bizi yolsuzlukla itham 
edenlerin, kendi belediye başkanları hak-
kında bir çift söz söylemelerini bekliyoruz.
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Özellikle de yolsuzlukla itham ettikleri 
kişilerin Belediye Başkanlığına aday aday-
lığını nasıl değerlendireceklerini merakla 
takip ediyoruz.

Yoksulluk

Değerli milletvekilleri…

3Y içinde, yasaklarla ilgili düşüncelerimi 
ifade ettim. Yoksulluk konusunda 11 yılda 
kaydettiğimiz mesafe de son derece çarpı-
cıdır. 2006 yılından itibaren, Türkiye’de 
günlük harcaması 1 doların altında nüfus 
kalmadı. Günlük harcaması 2.15 doların 
altında nüfus, 2002 yılında nüfusun yüzde 
3’üydü. 

2012’de bu oran on binde 6’ya, yani yüzde 
0.06’ya geriledi. 2002’de, nüfusun yüzde 
30’u, günlük 4.3 dolar ve altı harcama 
yapıyordu. 2012’de, günlük 4.3 dolar har-
cama yapanların oranı, dikkatinizi çekiyo-
rum, yüzde 2.27’ye geriledi.

Maaşlar

Bir refah göstergesi olarak, burada bazı 
maaşlardaki artışlara dikkatlerinizi çe-
kiyorum. Bakın, 2002’den bugüne, enf-
lasyondaki kümülatif artış yüzde 160. 
Yani ücretlerin 11 yıl içinde yüzde 160’ın 
üzerinde artması gerekiyor ki, enflasyon 
altında ezilmesin. Peki, ücretler ne kadar 
artmış?

Asgari ücret yüzde 336 oranında artmış. 
Aile Yardımı Dahil En Düşük Memur ma-
aşı yüzde 381 artmış. En Düşük Memur 

Emekli Aylığı yüzde 377 artmış. En Dü-
şük SSK Emekli Aylığı yüzde 273 artmış. 
En Düşük BAĞ-KUR Esnaf Emekli aylığı 
yüzde 423; Çiftçi Emekli Aylığı yüzde 782 
artmış. 65 yaş aylığı yüzde 433; Muhtar 
Aylığı yüzde 370. Engelli Aylığı yüzde 488 
artmış. Korucu aylığı ise 11 yıllık süreçte 
yüzde 274 artmış.

Yani tüm ücretler, toplam enf lasyonun 
üzerinde artmış, enflasyon altında ezilme-
miş, geçmişin kayıpları da telafi edilmiştir. 
Ücretler artarken, bu ücretlerin alım güç-
leri de artmış. 2002’de en düşük memur 
maaşı 392 lira iken, şimdi 1.887 lira. Yine 
2002’de ortalama memur maaşı 578 lira 
iken, bugün 2 bin 190 lira. Ortalama me-
mur maaşı ile 2002’de 569 kilo ekmek alı-
nırken şimdi 766 kilo ekmek alınıyor. 265 
kilo pirinç alınabilirken şimdi 472 kilo pi-
rinç alınıyor. 67 kilo dana eti alınabilirken 
şimdi 86 kilo alınabiliyor. 449 litre süt alı-
nabilirken şimdi 912 litre süt alınabiliyor.

Geçtiğimiz 11 yıllık dönemde asgari ücre-
tin alım gücüne baktığımızda çok önemli 
iyileşmeler görüyoruz. 2002 yılında asgari 
ücretle; 132 kilo pirinç alınabilirken şimdi 
239 kilo, 232 litre süt alınabilirken şimdi 
437 litre, 168 kilo mercimek alınabilirken 
şimdi 325 kilo, 204 kilo toz şeker alınabi-
lirken şimdi 321 kilo, 738 metreküp do-
ğalgaz alınabilirken şimdi 964 metreküp 
doğalgaz alınabiliyor.

Sadece bir değişim göstergesi olarak, bu-
rada, asgari ücret, çay ve simit hesabını da 
hatırlatmak isterim. 2002’de, asgari ücret 
184 lira idi. 5 kişilik bir aile, günde 3 öğün 
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çay ve simitle geçinse, 270 liraya ihtiyacı 
vardı. Bugün bu hesabı yaptığınızda, asga-
ri ücret 804 lira. 5 kişilik bir aile, 3 öğün 
çay ve simit tüketse, ihtiyacı olan miktar 
450 lira. 11 yıl önce asgari ücret çay ve si-
mide yetmezken, bugün neredeyse asgari 
ücretin yarısı yetiyor.

Refah Göstergeleri

Geliyorum, bazı refah göstergelerine… 
2002 yılında, Türkiye’deki toplam otomo-
bil sayısı 4 milyon 600 bin adetti; şu anda 
2 katı, 9 milyon adet. 11 yılda, 4 milyon 
525 bin adet otomobil trafiğe çıktı. 2002 
yılında, 1 yıl içinde 91 bin adet otomobil 
satılmıştı; 2012 yılında 1 yılda 556 bin 
adet otomobil satıldı. 11 yıl önce 1 yılda 
1 milyon 88 bin adet buzdolabı satılmıştı; 
2004’ten itibaren yılda ortalama 2 milyon 
adet buzdolabı satılıyor. 

2012’de bu sayı 2 milyon 317 bin adet. 
Çamaşır makinesi aynı şekilde… 2002’de 
1 yılda 824 bin adet satılmıştı, 2012’de 
1 milyon 857 bin adet satıldı. Bir refah 
göstergesi olarak, havayollarındaki yolcu 
sayısı çok çok önem arz ediyor.

Türk Hava Yolları

Türk Hava Yolları, 11 yıllık süreçte çok cid-
di bir büyüme kaydetti, uçuş ağı 3 kat arttı. 
2003 yılında 103 ülkeye uçan Türk Hava 
Yolları, şu anda 236 noktaya uçuş yapıyor. 
Yolcu uçağı sayımız 162’den 383’e çıktı. 10 
yılda 10 milyondan fazla vatandaşımız ilk 
kez uçağa bindi. 2003’te 34.5 milyon kişi 
olan toplam yolcu sayısı, 2012 sonunda 

131 milyona ulaştı, bu yılın sonunda da 
152 milyonu aşması bekleniyor.

Hane Halkı Tasarrufu

Hane halkı tasarruf mevduatının çok ciddi 
oranda artış kaydettiğini burada özellikle 
hatırlatırım… 2002 yılında, Türk Lirası 
cinsi mevduat hesabı 46 milyar lira iken, 
şu anda 342 milyar lira. Döviz tasarrufu, 
2002 yılında 55 milyar dolar iken, şu anda 
141 milyar dolar. İnsani Gelişmişlik En-
deksinde, 187 ülke sıralamasında, 2002 
yılında Türkiye 98’inci sıradayken, bugün 
8 kademe birden atlayarak 90’ıncı sıraya 
gelmiştir.

İstihdam

İstihdam konusunda, artan nüfusa, artan 
işgücüne rağmen önemli başarı elde ettik. 
2002 yılından bugüne kadar, 6 milyon 769 
bin kişiye iş sağladık. Küresel finans krizi 
nedeniyle Avrupa ülkelerinde ortalama 
6 milyon kişi işsiz kalırken, biz, yaklaşık 
7 milyon kişi için iş oluşturduk. İşsizlik 
oranını 2012 sonunda yüzde 9.2’ye kadar 
gerilettik.

İşsizlik Sigortası kapsamında 6.5 milyar 
lira ödeme yaptık. Kayıt dışı istihdam ora-
nını yüzde 52’den yüzde 38’e çektik. Nüfu-
sun yüzde 98.9’u şu anda sosyal güvenlik 
kapsamında. Bu oran, 2002’de yüzde 71’di. 

Borçlar

Geliyorum borçlara… Türkiye’nin borç ko-
nusu maalesef yıllardır istismar ediliyor. 
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Türkiye ekonomisi, borç konusunda tarihte-
ki en iyi performansını göstermiştir ve en iyi 
konumundadır. Avrupa Birliği tanımlı genel 
yönetim borç stokunun millî gelire oranı 
2002 yılında yüzde 74’tü. Yani, Türkiye’nin 
sahip olduğu her 100 liranın 74 lirası borçtu. 
Bu oran şu anda yüzde 36. Kamu net borcu, 
2010 yılına göre 100 milyar lira azaldı ve 
217 milyar lira seviyesine geriledi.

2002 yılında, kamunun 76 milyar dolar net 
döviz cinsi borcu vardı. Şu anda, kamunun, 
32.5 milyar dolar net döviz cinsi varlığı var. 
Yani eksi 76 milyar dolardan aldık, artı 32.5 
milyar dolara ulaştık. Biz görevi devraldı-
ğımızda, Türkiye, yüzde 63 faiz oranıyla 
borçlanabiliyordu. 2013 Mayıs ayında, faiz 
oranları yüzde 4.67’ye kadar gerileyerek 
tarihinin en düşük seviyelerini gördü.

Özelleştirme ve Faizler

Şimdi bakın… Biz, AK parti Hükümetleri 
olarak, 11 yılda toplam sözleşme tutarı 50 
milyar 513 milyon dolar olan özelleştirme 
yaptık. Yani yaklaşık 100 milyar liralık 
özelleştirme yaptık. Bu sözleşme tutarının, 
yaklaşık 80 milyar liralık kısmının aktarı-
mı yapıldı. Geçmiş hükümetlerin cesaret 
edemediğini, yapamadığını biz yaptık ve 
Türkiye’yi özelleştirmeler yoluyla ağırlık-
larından kurtardık. Türkiye’nin kaynakla-
rı satıldı diye propaganda yapanlar var.

Özelleştirme yoluyla Türkiye’nin kazanım-
ları satıldı diye propaganda yapanlar var. 
Bu kadar yatırımın, özelleştirme geliriyle 
yapıldığını iddia edenler dahi var. Ben bu-
rada size sadece faiz üzerinden bir hesap 

yapacağım. Bakın, 2002 yılında bütçenin 
yüzde 45’i faiz ödemelerine gidiyordu. Bu 
da yaklaşık 52 milyar lira ediyordu. DSP-
MHP-ANAP Hükümeti, 3 yılda 120 milyar 
lira faiz ödemesi yaptı. Şu anda, bütçenin 
yüzde 13’ü faiz ödemelerine gidiyor.

Eğer, faizler 2002 yılındaki gibi kalsaydı, 
faizler düşmeseydi, Türkiye iyi yönetilme-
seydi, bizim sadece faizden kaybımız 642 
milyar lira olacaktı. Sadece faizi düşürmek 
suretiyle elde ettiğimiz kazanç 642 milyar 
lira. Özelleştirmeden elde edilen gelir, 
yaklaşık 100 milyar lira. Bu Hükümet, geç-
mişin hatalarını telafi etmiş, geçmişte öde-
nen ağır faturalara son vermiş, Türkiye’nin 
birikimine daha fazla birikim katmıştır.

Burada faize ilişkin şu noktayı da özellikle 
vurgulamak isterim: Bu yıl, 17 Mayıs’ta, 
faiz, tarihin en düşük seviyesine gerilemiş, 
yüzde 4.67 olmuştu. Bu faiz oranı, küresel 
gelişmelerin, bunun yanında, Mayıs ve Ha-
ziran ayındaki olayların etkisiyle, 4.57 puan 
artarak, yüzde 9’a çıktı. Faizdeki bu artışın 
Türkiye’ye maliyeti 18.5 milyar lira oldu.

Sadece bu hesap bile, Türkiye’de huzurun, 
istikrarın, güven ortamının önemini orta-
ya koyuyor. Türkiye’de istikrarı bozmaya 
yönelik her girişim, milletin kaynaklarını, 
milletin emeğini, alın terini alıyor, faiz lo-
bilerine adeta peşkeş çekiyor. Huzur ve is-
tikrara yönelik her girişim, toplumun tüm 
kesimlerine ağır bedeller ödetiyor.

Kamu Bankaları
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Tabii, burada kamu bankalarının nereden 
nereye geldiğini de özellikle hatırlatmak 
isterim. Biz göreve geldiğimizde, kamu 
bankalarını, içleri boşaltılmış halde bul-
duk. Görev zararı diyerek, milletin kay-
nakları, milletin emaneti adeta çarçur edil-
mişti. Fona devredilen bankalar nedeniyle, 
devlete, millete yüklenen 111 milyar lira 
zararı da biz ödedik.

Bakınız, şuraya özellikle dikkatlerinizi çe-
kiyorum… Bizden önceki Hükümet, DSP-
MHP-ANAP Hükümeti, sosyal yardımlar 
için kullanılması gereken paraları, büt-
çeye transfer ediyordu. 1999 yılında 173 
milyon lira; 2000 yılında 220 milyon lira, 
2001 yılında 340 milyon lira bu şekilde 
bütçe için kullanıldı. Kamu bankalarının 
içi boşaltılıyor, faizle birileri zengin edili-
yor, enflasyonla vatandaşa fatura yükle-
niyor, ayrıca millete harcanması gereken 
sosyal fonlar bütçe açıklarının kapatılma-
sında kullanılıyordu.

Ziraat Bankası

Biz göreve geldiğimizde, Ziraat Bankası 
tarafından uygulanan faiz oranı yüzde 
59. Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından 
uygulanan kredi faiz oranı ise yüzde 69 
seviyesinde idi. Şimdi ise tarımsal kredi 
faiz oranları yüzde 0 ile 8.25 arasında de-
ğişiyor. 2002 yılında çiftçimize sadece 190 
milyon lira kredi verilmişti; şu anda kredi 
bakiyesi 7 milyar liraya ulaştı.

Halk Bankası

Halk Bankası esnafa yüzde 47 faiz oranıyla 
kredi veriyordu; şu anda faiz oranı yüzde 
4’e geriledi. 2002’de esnafa verilen toplam 
kredi 154 milyon lira; şu anda kredi ba-
kiyesi 9 milyar lira. Kredi kullanan esnaf 
sayısı 63 binden bugün 283 bine ulaştı. 
KOSGEB de girişimciyi daha güçlü şekilde 
destekledi ve destekliyor.

Bizden önceki 12 yılda KOSGEB KOBİ’lere 
14.5 milyon lira destek vermişti, son 11 
yılda biz 2.13 milyar lira destek verdik. 
212 bin işletmeye 12 milyar liralık kre-
di kullandırdık. Bu kredilerin 1 milyar 
lira tutarındaki faizlerini de biz ödedik. 
Kredilerin takip oranlarıyla ilgili sürekli 
istismar yapılıyor, sürekli yanlış rakamlar 
verilerek kamuoyu yanıltılmak isteniyor.

2002’de, bireysel kredilerin takibe düşme 
oranı yüzde 4’tü. Şu anda bu oran 2002’nin 
yarısı kadar, yani yüzde 2. 2002’de, ticari 
kredi alan her 100 kişiden 20’si bu krediyi 
ödeyemiyordu. Şu anda bu oran yüzde 2.7.

Zorunlu Tasarruf ve KEY

İşte Zorunlu Tasarruf Hesabı… İşçi ve me-
murdan kesilen 13.6 milyar lirayı hak sa-
hiplerine biz ödedik. Yine işçi memurdan 
kesilen Konut Edindirme Yardımında 3.5 
milyar lirayı hak sahiplerine biz ödedik.

Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri…

Ne 11 yılın, ne de son 1 yılın faaliyet dökü-
münü bu kısıtlı süre içinde burada sayıp 
dökebilmek mümkün değil. Size dağıtılan 
kitapçıklarda, ayrıntılı, ama yine de özet 
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bir icraat dökümünü göreceksiniz. Ben 
burada, birkaç başlık altında, yapılanları 
ve projelerimizi özet olarak aktarmak ar-
zusundayım.

Eğitim

Hükümetlerimiz dönemlerinde toplam 
205 bin 36 dersliğin yapımını tamamlaya-
rak eğitim öğretimin hizmetine sunduk. 
Osmanlı Devleti’nden kalan, ardından 
79 yılda yapılan derslik sayısı, biz görevi 
devraldığımızda 347 bin adetti. 11 yılda, 
toplam derslik sayısının yarısından fazla-
sını yaptık. 

956 adet ilköğretim ve ortaöğretim pan-
siyon binası açtık. Kütüphane sayısını 12 
binden aldık, 21 bine ulaştırdık. 8 derslik 
ve üzeri tüm okullarımıza 30 bin adet 
bilişim teknolojisi sınıfı kurduk. 11 yılda 
okullarımıza 1 milyon adet bilgisayar 
gönderdik. Bugüne kadar dağıtımını yap-
tığımız tablet bilgisayar adedi 62 bin 800’ü 
buldu.

Fatih Projesi kapsamında bugüne kadar 84 
bin 921 adet akıllı tahta, 3 bin 657 adet do-
küman kamera, 3 bin 657 adet çok fonksi-
yonlu yazıcı kurulumları yaptık. Yıl içinde, 
10 milyon 600 bin adet tablet bilgisayar için 
altyapı çalışmalarını başlattık. Şartlı Nakit 
Transferi uygulaması başarıyla yürüyor.

İlköğretimdeki kız öğrenciler için aylık 
35 lira, erkek öğrenciler için aylık 30 lira, 
ortaöğretimdeki kız çocukları için aylık 55 
lira, erkek çocukları için ise aylık 45 lira 
eğitim yardımı ödemelerini sürdürüyoruz. 

11 yılda 2 milyon çocuğumuzun annesine 
yaklaşık 2.8 milyar lira ödeme gerçekleş-
tirdik. Zorunlu ilköğretimin 12 yıla çıkma-
sından sonra, Yatılı Bölge Okullarının sayı-
sını 3 kattan fazla arttırdık, okullardaki kız 
öğrenci kontenjanını da yükselttik.

Okullarımıza taşınan ilköğretim öğrenci 
sayısı 812 bine ulaştı. Bu öğrencilerimizin 
öğle yemeği giderlerini de karşılıyoruz. 
2002 yılında 53 devlet 23 vakıf olmak üze-
re toplam 76 üniversitemiz varken, 2003-
2013 yılları arasında 51’i devlet, 48’i vakıf 
olmak üzere 99 yeni üniversite kurarak 
bu sayıyı 175’e ulaştırdık. Yeni kurulan 51 
üniversiteye 105 bin 933 kadro ihdas ettik. 
Onlarca yıldır uygulanan üniversite harç-
larını kaldırdık. 2003 yılından bugüne top-
lam 149 bin 124 yatak kapasiteli 331 adet 
blok/yurt hizmete açtık. Şu an itibariyle 60 
adet 31 bin kişi kapasiteli yurt projemizin 
inşaatı devam ediyor.

2002 yılında 451 bin 550 öğrenciye öğ-
renim kredisi veriliyordu. Bugün bu sayı, 
432 bin 572’si burs, 871 bin 537’si kredi 
olmak üzere toplam 1 milyon 304 bin 109 
kişiye ulaştı. 2002 yılında lisans öğrenci-
lerine ödenen aylık kredi miktarı 45 lira 
iken, 2013 yılında yüzde 522’lik artışla 
280 liraya yükselttik. 2002 yılında aylık 90 
lira alan yüksek lisans öğrencilerine aylık 
burs-kredi miktarının 2 katını yani 560 
lira veriyoruz. 2002 yılında aylık 135 lira 
alan doktora öğrencilerine ise 3 katını yani 
aylık 840 lira ödüyoruz.

Kredi Yurtlar Kurumumuza bağlı yurtlar-
da kalan yükseköğrenim öğrencilerimize 
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aylık 201 lira da beslenme yardımı yapıyo-
ruz. Biz iktidara geldiğimizde mesleğe yeni 
başlamış, bekar ve ek ders ücreti almayan 
bir öğretmenimizin eline 470 lira geçiyor-
du. Bu rakam Temmuz 2013 itibariyle yine 
mesleğe yeni başlamış, bekâr ve hiç ek ders 
almayan bir öğretmenimiz için 1.894 lira-
ya yükseldi.

2014 yılı ocak ayı itibariyle de inşallah 2 
bin 81 lira olacak. İktidara geldiğimizde 
Türkiye’de 552 bin öğretmenimiz vardı. 11 
yılda toplam 407 bin 537 öğretmen atama-
sı yaptık. Şubat ayında 10 bin atama daha 
yapıyoruz. Aynı şekilde 1.312 engelliyi ve 
651 millî sporcuyu öğretmen olarak ata-
dık. Yani şu anda Millî Eğitim bünyesinde 
çalışan yaklaşık 810 bin öğretmenin yarı-
sından fazlası bizim dönemimizde atandı. 

Sağlık

2003-2013 yılları arasında 650 adet has-
tane ve yeni bina yaptık. 11 yılda toplam 
2 bin 243 adet sağlık tesisini ülkemize ka-
zandırdık. Hizmet kalitesini arttırmak ve 
maliyeti etkin sağlık hizmeti dengesini ku-
rabilmek amacıyla 2013 yılında inşasına 
başladığımız şehir hastanelerini ülkenin 
dört bir tarafına yaygınlaştırıyoruz. Bugü-
ne kadar proje kapsamındaki hastanelerin 
17’siyle ilgili sözleşmeleri imzaladık, 3 
proje ihale aşamasında, 48 projeyle ilgili 
çalışmalar devam ediyor. 

Ülkemizde sağlık hizmetlerinden memnu-
niyet oranı yüzde 39.5 iken, 2012 yılında 
bu oran yüzde 74.8’e ulaştı. 2002 yılında 
18 olan MR sayısı bugün 310. 121 olan 

bilgisayarlı tomografi sayısı bugün 448’e 
yükseldi. Diyaliz cihazını da 1.510’dan 
devraldık, bugün 4 bin 644’e çıkardık. Acil 
sağlık istasyonu sayısı 2002 yılında 481 
iken, 2013 yılında 2 bin 39’a ulaştı.

2002 yılında 617 olan ambulans sayısını 
bugün 3 bin 362’ye çıkardık. 299 kar palet-
li ambulansla acil sağlık hizmeti veriyoruz. 
Aynı şekilde motosikletli acil müdahale 
ekibi de bizim dönemizde ilk defa uygu-
landı. Bugün 52 motosikletli acil müdaha-
le ekibi ile hizmet sunuyoruz.

Hava ambulansı ile 2008 yılından günü-
müze 20 bin 713 vakanın müdahale ve 
naklini gerçekleştirdik. Avrupa’nın en bü-
yük medikal kurtarma ekibini kurduk. 55 
ilimizde, 85 sağlık tesisinde, 600 yatakla, 
Anne Oteli hizmeti veriyoruz. Özellikle do-
ğum yapacak annelerimizi doğum öncesi 
ve sonrası hastanelerin olduğu yerleşim 
biriminde konaklatıyoruz. Aile Hekimi 
sayımız 21 bini aştı. Başta diyaliz hastaları 
olmak üzere, ihtiyaç duyan hastalarımızı 
hastanelere ücretsiz taşıyoruz.

Savunma Sanayi

Savunma sanayimiz yıllık 5 milyar dolara 
yakın üretim gücüne, 1.5 milyar dolara ya-
kın ihracat kapasitesine ulaştı. Dünyanın 
en büyük ilk 100 savunma sanayi şirketi 
arasına 2 şirketimiz girdi. Böylece bugün-
kü ALTAY tankımız, ATAK helikopterimiz, 
İnsansız Hava Aracı ANKA Projemiz, MİL-
GEM savaş gemilerimiz ortaya çıktı.
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Millî savaş uçağımızın ilk kavramsal tasa-
rımlarını tamamladık. Millî sanayimizin 
katkılarıyla geliştirilen deniz karakol 
uçaklarımız bu sene içinde envantere alı-
narak hizmete başladı. AWACS uçakları-
mız önümüzdeki birkaç ay içinde hizmete 
alınacak. Kara Kuvvetlerimizin bütün 
zırhlı araçları, bunların arasında Kirpi 
gibi askerimizi mayından koruyan yeni bir 
araç dâhil olmak üzere, Türkiye’de üretildi 
ve üretilmeye devam edecek.

Yeni nesil roket ve füze teknolojilerine 
büyük bir yatırım yapıyoruz. Seyir füze-
leri, tanksavar füzeleri, güdümlü roketler 
kendi teknolojimizle üretilir hale geldi. 
Uydu Fırlatma Merkezimizin kurulması 
için etütlere başladık. Askerî gözlem ve 
haberleşme uydu sistemlerimiz bundan 
böyle tamamen ülkemizde tasarlanıp üre-
tilecek. Alçak ve orta irtifa hava savunması 
için millî olarak geliştirdiğimiz HİSAR 
Füzelerinin ilk atış denemesi Tuz Gölü’nde 
geçtiğimiz ay başarıyla yapıldı. 

Askerimizin eline Cumhuriyet tarihinde 
ilk defa millî bir piyade tüfeğini veriyoruz. 
Önümüzdeki yıldan başlayarak en son 
teknolojileri kullanan modern bir piyade 
tüfeğimizin üretimine geçilmiş ve birlikle-
re dağıtımına başlanmış olacak. Bu sadece 
bir başlangıç, Cumhuriyetimizin 100’üncü 
yılında millî savaş uçağımızı uçurmayı, 
ülkemizde tasarlanan uyduları yine ül-
kemizden fırlatmayı, millî denizaltımızı 
üretmeyi ve uzun menzilli roketlerimizi 
hizmete almayı planlıyoruz.

Bütün bunlar için gerekli kararları aldık, 
ilk adımları attık. Savunma sanayii çalış-
malarımız kapsamında dev yatırımlarla 
Ankara’da Uydu Montaj, Entegrasyon ve 
Test Merkezini kurduk, önümüzdeki sene 
faaliyete geçiriyoruz. Yine Ankara’da Ra-
dar ve Elektronik Harp Merkezimizin inşa-
sı devam ediyor, inşallah seneye açıyoruz. 

Ulaştırma

2003’te toplam 6 bin 101 kilometre bö-
lünmüş yol trafiğe hizmet vermekteydi. 
İktidara geldiğimiz günden bugüne top-
lam 16 bin 744 kilometre bölünmüş yolu 
ülkemize kazandırdık. Böylece bölünmüş 
yol ağımız 22 bin 845 kilometreye ulaştı. 
İstanbul-Yalova-Bursa ve Balıkesir-Ma-
nisa-İzmir illerini birbirine bağlayan, 
yaklaşık maliyeti 6.3 milyar dolar olan, 
dünyanın sayılı Kamu Özel İşbirliği proje-
lerinden biri durumundaki İstanbul-İzmir 
Otoyolu’nu inşa ediyoruz.

İzmit Körfezi’nde, dünyanın en uzun köp-
rülerinden birini inşa ediyoruz. Bir başka 
prestij projemiz olan Yavuz Sultan Selim 
Köprüsü’nün temelini 29 Mayıs’ta attık. 
Köprünün de dahil olduğu Kuzey Marma-
ra Otoyolu ile 2015’te Avrupa ve Asya’yı 
bir kez daha birleştiriyoruz. Toplam hat 
uzunluğu 14.6 kilometre, tünel uzunluğu 
5.4 kilometre olan İstanbul Boğazı altında 
lastikli araç tüp geçit inşası sürüyor, in-
şallah 2015 yılında tamamlayıp hizmete 
alacağız. 

Yapımı devam eden 151 kilometre uzunlu-
ğundaki Kemerhisar-Pozantı Otoyolu’nun 
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131 kilometresi trafiğe açıldı. Kalan 
kısım 2014 yılında tamamlanacak. Top-
lam 226 kilometre uzunluğunda olan 
Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu’nun ve top-
lam 80 kilometre uzunluğundaki Bursa 
Çevreyolu’nun tamamı trafiğe açıldı. 

188 kilometre uzunluğundaki İzmir Çev-
reyolu-Aydın Otoyolu’nun 170 kilomet-
resini tamamlayarak trafiğe açtık. Konak 
Tüneli Projesi’yle İzmir’in uzun yıllardır 
kent içi trafiğinin can damarlarından olan, 
çok yoğun bir trafik taşıyan Mürselpaşa 
Bulvarı üstünden sahil yoluna kadar trafi-
ği yer altına alacağız. Çift tüp delme tünel 
olarak inşa edeceğimiz bu yolun toplam 
uzunluğu yaklaşık 2.5 kilometre. Bu proje-
nin geçen yıl temelini atarak çalışmalarına 
başladık. Bu yıl yüzde 75’ini tamamlamış 
olacağız.

Osmanlı döneminden bu yana hayali 
kurulan, ama bir türlü gerçekleştirileme-
yen Ovit Tüneli’nin temelini, 2012 yılı 
mayıs ayında attık. Türkiye’nin en uzun, 
dünyanın da sayılı uzun tünellerinden 
biri olacak Ovit Tüneli’ni, inşallah 2015 
yılında bitirecek, böylece Rize üzerinden 
Karadeniz’i Kafkasya’ya bağlamış olacağız. 
Ilgaz Tüneli’ni 2015 yılı sonunda hizmete 
sunmayı planlıyoruz. Trabzon-Gümüşha-
ne-Bayburt-Erzurum yolunu Karadeniz 
limanlarına bağlayan Kop Tüneli’ni 2015 
yılı ortasına kadar tamamlamayı hedefli-
yoruz. 

Doğu Karadeniz Bölgemizi Hopa limanına, 
Doğu Anadolu bölgemizi Gürcistan, Nahci-
van ve Gürbulak sınır kapılarına bağlayan 

güzergah üzerinde Cankurtaran Tüneli’ni 
yapıyoruz. İç Anadolu’yu Kahramanma-
raş üzerinden Akdeniz Limanlarına ve 
Ortadoğu’ya bağlayan güzergah üzerinde 
Püren Tünellerini yapıyoruz. Doğu ve İç 
Anadolu Bölgelerimizi GAP ve Akdeniz 
Bölgelerimize bağlayan güzergah üze-
rinde, Malatya’da Erkenek Tüneli’ni inşa 
ediyoruz. 

MARMARAY

Dünyanın en özgün projelerinden olan 
Asrın Projesi MARMARAY’ı 29 Ekim 2013 
tarihinde, Cumhuriyetimizin 90’ıncı kuru-
luş yıl dönümünde, milletimizin hizmeti-
ne sunduk. Bir mühendislik harikası olan 
MARMARAY, 5 milyar 450 milyon liralık 
bir yatırım tutarıyla tamamlandı. Doğuyla 
Batıyı, geçmişle geleceği, hayalle gerçeği 
birleştiren MARMARAY, birçok bakımdan 
tarihe de adını yazdıran bir proje oldu. 

İki kıta arası seyahat süresi sadece 4 daki-
kaya indi. Bugüne kadar MARMARAY’ı 7 
milyon 200 bin vatandaşımız kullandı ve 
yolcu sayısı her gün artmaya devam edi-
yor. Önümüzdeki iki yıl içerisinde Anado-
lu yakasında Gebze’den, Avrupa yakasında 
Halkalı’dan itibaren banliyö hatlarının da 
sisteme entegre edilmesiyle hem yüksek 
hızlı trenin MARMARAY’la entegrasyonu 
sağlanmış olacak, hem de MARMARAY 
sitemine dahil edilen istasyon sayısı 42’ye 
günlük taşınan yolcu 1 milyona çıkacak.

2009 yılında hizmete aldığımız Anka-
ra-Eskişehir Yüksek Hızlı Tren Hattı’yla 
ülkemizi dünyada 8’inci, Avrupa’da 6’ncı 
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yüksek hızlı tren işletmecisi ülke seviye-
sine yükselttik. Yüksek hızlı tren işleten 
ülkeler ligindeki konumumuzu 2011 Yı-
lında Ankara-Konya hattını, 2013 yılında 
Eskişehir-Konya hattını hizmete açarak 
daha da pekiştirdik.

Kısa süre sonra İstanbul Yüksek Hızlı Tren 
hattı’nı da hizmete alıyor, Ankara-İstanbul 
arasını yaklaşık üç saat gibi bir süreye indi-
riyoruz. Şu anda Bursa Yüksek Hızlı Tren 
Hattı’nın, Ankara-Afyon-İzmir Yüksek 
Hızlı Tren Hattı’nın, Ankara-Kırıkkale-Yoz-
gat-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı’nın inşası 
hızla devam ediyor. Önümüzdeki birkaç 
yıl içerisinde ülke nüfusunun neredeyse 
yarısına tekabül eden 15 ilimizi yüksek 
hızlı tren ağıyla birbirine bağlıyoruz.

Yerel yönetimlerimiz ile yaptığımız iş-
birliği sayesinde; halkımıza kent içi ula-
şımda metro standardında konforlu bir 
ulaşım imkanı sağlandı. İzmir’in trafik 
sorununa kalıcı bir çözüm üretmek ama-
cıyla, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı’mız, TCDD ve İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı işbirliğiyle başlatılan 
EGERAY Projesi 2011 yılında hayata geçi-
rildi. Aynı şekilde Gaziantep Büyükşehir 
Belediyesi ile birlikte GAZİRAY Projesi 
yürütülüyor. Ankara’da da BAŞKENTRAY 
Projesi hayata geçiriliyor.

Son 11 yılda aktif havalimanı sayısını 
26’dan 52’ye çıkardık. 2013 yılında Kas-
tamonu, Bingöl ve Şırnak Şerafettin Elçi 
Havalimanlarını hizmete açtık. Hakkari 
Havalimanını ise 2014 yılında hizmete ve-
receğiz. GÖKTÜRK 2 Uydusunu uzaya gön-

derdik. Türksat 4A uydusunu Şubat 2014, 
Türksat 4B uydusunu ise Mayıs 2014’te iş-
letmeye alıyoruz. Yeni uydularımız ile 2014 
yılında TV yayınlarımız ve haberleşme sin-
yallerimiz Afrika’nın tamamına ulaşacak. 
Yerli üretim uydumuz TÜRKSAT 6A ise 
2018 yılında uzayda olacak.

Sosyal Politikalar 

2002 yılında sosyal yardım ve sosyal hiz-
metler için toplam 1 milyar 376 milyon 
lira kaynak aktarılmışken, 2012 yılında bu 
rakam yaklaşık 20 milyar liraya ulaştı. Eşi 
vefat eden kadınlara yönelik 2012 yılında 
başlattığımız düzenli sosyal yardım prog-
ramını 2013 yılında yaygınlaştırdık ve 268 
bin kadınımıza aylık 250 lira düzenli nak-
di destek sağladık. 

Çalışma çağındaki çocuğunu veya eşini as-
kere gönderen muhtaç durumdaki ailelere 
askerlik hizmeti boyunca düzenli olarak 
aylık 250 lira tutarında nakdi destek ver-
meye başladık. Şu anda 55 bin ailemiz, 
Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Programı 
kapsamında hak sahibidir.

1 milyon 240 bin engelli kardeşimize 
ulaşır hale geldik. 2013 sonu itibariyle, 
engelli maaşı alan kişi sayısı 318 bin raka-
mını aştı. 2002 yılında engelli kardeşleri-
mize ayda sadece 24 lira ödeniyordu. Şu 
anda, 564 lira ile 725 lira arasında, engel 
durumuna göre ödeme yapıyoruz. Ayrıca, 
engelli ailelerine de aylık 261 lira ödeme 
yapıyoruz.
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Evde bakım ücreti olarak ailelere 730 lira 
ödeme yapıyoruz. Engellilerin eğitimine 
özel önem verdik. 11 yıl önce 53 bin olan 
engelli öğrenci sayısı şu anda 231 bine 
ulaştı. 46 bin engelliyi ücretsiz olarak okul-
larına taşıyoruz. Engelli istihdamını güçlü 
şekilde teşvik ettik. 11 yıl önce 5 bin 777 
bin olan engelli memur sayısı şu anda 32 
bini aştı. Şehitlerimizin geride kalanlarını 
kutsal bir emanet olarak kabul ediyor, her 
türlü ihtiyaçlarını karşılamak için tüm im-
kanlarımızı seferber ediyoruz.

Şehit yakınları için istihdam hakkını 1’den 
2’ye çıkardık. Şehit anne babalarına öde-
nen maaşları artırdık. Şehit yakınları için 
sağlanan imkanların kapsamını genişlet-
tik. Şehit yakınları ve gazilerimize herhan-
gi bir sosyal güvenceleri olup olmadığına 
bakılmaksızın sosyal yardımdan yararla-
nabilme imkânı getirdik.

Terör eylemlerinin ortaya çıkartılması, 
etkilerinin azaltılması veya bertaraf edil-
mesinin sağlanmasında yardımcı ve fay-
dalı olanlardan hayatını kaybeden veya 
yaralanan sivil vatandaşlarımızı da haklar 
itibariyle terörle mücadele kanunu kapsa-
mına aldık. 

Terör olayları sonucu hayatını kaybedenle-
rin yakınları ile malul olanlara ise tazminat 
hakkının yanında maaş hakkı getirdik. 
Şehit yakınları ve gazilerimiz ile 65 yaşın 
üzerindeki yaşlılarımız ve engellilerimizin 
ücretsiz seyahat hakkına yönelik düzenle-
meler yaptık. Bu hakkın tüm belediyelerde 
uygulanmasını zorunlu hale getirdik. Terör 
mağduru sivil vatandaşlardan hayatını kay-

bedenlerin yakınlarına veya malul olanlara 
kamuda bir istihdam hakkı veriyoruz.

8 bin 656 kişiye de faizsiz konut kredisi 
edinme hakkı tanındı. Vazife ve harp ma-
lullüğü kapsamında su ve elektrik ücret 
indirimi ile ilgili farklı uygulamaları orta-
dan kaldırdık. Böylece bugüne kadar bu 
haktan faydalanamayan 14 bin 672 kişi 
kapsama dahil oldu.

Myanmar’daki Thayet-Myo Şehitliği ve 
Meiktila Şehitliği için inşaat çalışmalarına 
başladık. Hindistan’daki Sümerpur şehitli-
ğimizin bakım ve onarım faaliyetleri için 
çalışmalarımız devam ediyor. Sarıkamış 
Harekâtı Anma Alanları, Tören Alanı, Tanı-
tım Merkezi Projeleri ve Çevre Düzenleme-
leri için çalışmalar sürüyor. 

Çevre ve Şehircilik

Ülkemizde 10 yılda 3.5 milyon, 20 yılda ise 
6.5 milyon birim konutun dönüştürülme-
sini hedefliyoruz. Bugün itibarıyla ülke ge-
nelinde toplam 177 bin bağımsız birimin 
dönüşümü devam ediyor. 2014 yılında da 
yine 200 bin birimi dönüştürerek toplam-
da 400 bin bağımsız birimin dönüşümünü 
tamamlamış olacağız.

2002 yılında belediye nüfusunun yüzde 
35’ine atık su arıtma hizmeti verilirken, yap-
tığımız çalışmalarla 2012 yılında bu oranı 
yüzde 72’ye (yaklaşık 45 milyon kişi) çıkar-
dık. Katı atık düzenli depolama tesisi sayısı 
ülke genelinde 69’a ulaştı. Bu tesisler ile 903 
belediyede yaklaşık 45 milyon kişiye hizmet 
veriyoruz. Küçük belediyelerin su ve kanali-
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zasyon sorunlarının çözülmesi için başlattı-
ğımız “SUKAP” projesi kapsamında; 2011 ve 
2012 yılında toplam 647 adet içme suyu ve 
kanalizasyon yatırımı için toplam 2 milyar 
766 milyon 793 bin lira kaynak kullandık.

Toplu Konut

Türkiye’nin toplu konut alanındaki en bü-
yük hamlesini, TOKİ aracılığıyla gerçekleş-
tirdik, gerçekleştirmeye devam ediyoruz. 
81 il ve 800 ilçedeki 2 bin 761 şantiyede 
başlatılan konut sayısı 615 bin 365’dir. 
615 bin 365 konut altyapı ve sosyal dona-
tılarıyla birlikte nüfusu 100 bini aşkın 23 
şehir demektir.

Sosyal donatıları ve çevre düzenlemeleri ile 
birlikte bitirilme aşamasında olan 470 bin 
113 konutun 467 bin 355’i hak sahiplerine 
teslim edilmiştir. Konutların 144 bin 539’u 
alt gelir grubu ve yoksullara yöneliktir. 

KÖYDES Projesi

KÖYDES projesi kapsamında 2005-2013 
yılları arasında, mahalli idarelerimize top-
lam 8 milyar 728 milyon lira ödenek gön-
derdik. 2013 Ekim ayı itibariyle toplam 4 
bin 840 kilometre yol, 102 yeni içme suyu 
tesisi, 354 tesis geliştirme, 450 içme suyu 
tesisinin bakım ve onarımını tamamladık.

Gıda Tarım ve Hayvancılık

2002 yılında 23.7 milyar dolardan dev-
raldığımız Tarımsal Hasılamızı, 10 yılda 
3 kata yakın artışla 62 milyar dolara 
ulaştırdık. Aynı dönemde tarımda kişi 

başına gelirimiz 1.064 dolardan 3 bin 591 
dolara yükseldi. On sene önce Türkiye 
tarımsal hâsıla itibariyle dünyada 11’inci, 
Avrupa’da 4’üncü sıradayken, 2008 yılın-
da ulaştığı dünya 7’nciliğini, Avrupa 1’in-
ciliğini halen devam ettiriyor. 

Son 11 yılda tarımsal ihracatımız 4 kat 
artışla 4 milyar dolardan 16 milyar dolara 
ulaştı. Tarımsal destekleme politikasında 
geçen 11 yıl içerisinde çok köklü ve radikal 
değişiklikler yaptık. Son 11 yılda Türk çift-
çisine sağladığımız nakdi karşılıksız hibe 
desteği toplamda 60 milyar liraya ulaştı. 

Turizm

Ülkemize 2002 yılında 13 milyon turist 
gelirken 2012 yılında bu sayı 36 milyona 
yükseldi. 2002 yılında dünyada turist sa-
yısında 17’nci sırada olan Türkiye 11 yılda 
büyük bir sıçrama yaparak 6’ncı sıraya 
yerleşti. 2013 yılında da 6’ncı sıradaki ye-
rini korudu. 2002 yılında 8.5 milyar dolar 
olan turizm geliri 2012 yılında 29.3 milyar 
dolara yükseldi. 2013 yılının ilk 9 aylık dö-
neminde elde edilen turizm gelirimiz 24.5 
milyar dolara ulaştı.

Orman ve Su İşleri 

Orman ve Su İşlerinde, 2003-2012 yılları 
arasında 1.215 yeni tesisi tamamlayarak 
hizmete sunduk. Bu yılsonunda tamamla-
nacak 548 tesis ile bu sayı 1.763’e ulaşacak. 
Yarın inşallah, Ankara’da yapacağımız bir 
törenle 113 eseri daha hizmete alacağız. 
Türkiye genelinde, 36 baraj, 6 içmesuyu 
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temin tesisi, 2 atıksu ve 26 sulama tesisi, 
diğer birçok tesis hizmete girecek.

Son 11 yılda 18 milyon dekar araziyi suya 
kavuşturduk, hidroelektrik enerji üreti-
mini 26 milyar kilovatsaatten 77 milyar 
kilovatsaate yükselttik. Türkiye’nin en 
hızlı akan nehri Çoruh’un ilk altın gerdan-
lığı Muratlı Barajı’nı 2005 yılında, Borçka 
Barajı’nı 2007 yılında hizmete açtık.

Çoruh’un üçüncü gerdanlığı, Türkiye’nin 
en yüksek, dünyanın ise 6’ncı yüksek bara-
jı Deriner’i ise 2012 yılında hizmete aldık. 
Deriner Barajı’nın son 3 ayda ürettiği ener-
jinin karşılığı 50 milyon dolardır. 2009 
yılında 218 metre yüksekliğinde Ermenek 
Barajı’nı, 2010 yılında Ege’nin 141 yıllık 
hayali Çine Adnan Menderes Barajı’nı, 
2011 yılında Ege’nin en büyük barajı Da-
laman Akköprü Barajı’nı hizmete alarak 
ülke ekonomisine kazandırdık.

GAP kapsamındaki 1 milyon 58 bin hektar 
arazinin 2002 yılına kadar 198 bin 854 
hektarı sulanmış iken, 2008 yılında ilan 
ettiğimiz GAP Eylem Plandan bugüne ka-
dar 272 bin 697 hektar sulandı. 2013 yılı 
sonu hedefimiz 423 bin 193 hektar alanı 
sulamaktır. Diyarbakır’ın Silvan Barajı 
ve HES’i Dicle nehri üzerindeki en büyük 
sulama maksatlı barajdan biri olacak ve 
ülke ekonomisine yılda 1 milyar lira katkı 
sağlayacak. 

Türkiye genelinde 59 yılda 486 gölet ta-
mamlanmışken, 2012 yılında 1.000 günde 
1.073 gölet inşa etmek için çalışmalara 
başladık. TRAGEP kapsamında Trakya’da; 

123 adet baraj ve gölet inşa ediliyor, 76 
adet dere ıslah ediliyor, içme ve kullanma 
suyu ihtiyacı 2050 yılına kadar çözülüyor, 
12 adet İleri Atıksu Arıtma Tesisi inşa edi-
liyor, Katı Atık Bertaraf Tesisleri kurulu-
yor. Bu projeyle Trakya yeşillendirilirken, 
Ergene Eylem Planı da hızla uygulanıyor.

Asrın projesi ile 106 kilometre uzunlu-
ğundaki isale hattı ile KKTC’ye yılda 75 
milyon metreküp su iletilecek. Dünyada 
ilk defa uygulanacak proje ile boru hattı 
deniz yüzeyinden 250 metre derinlikte 
askıda geçecek. Türkiye tarafından inşa 
edilen olan Alaköprü Barajı’nın temelini 
7 Mart 2011. KKTC tarafında inşa edilen 
olan Geçitköy Barajı’nın temeli ise 30 Mart 
2012’de atıldı. Projenin 2014 yılında ta-
mamlanmasını hedefliyoruz.

Son 11 yılda 3 milyon 691 bin hektar, yani 
yaklaşık 37 milyon dekar alanda ağaçlan-
dırma ve rehabilitasyon çalışması yaptık. 
2003 yılından bugüne kadar 11 yılda top-
lam 2 milyar 800 milyon adet fidanı top-
rakla buluşturduk. Orman varlığımız 21.7 
milyon hektara ulaştı. Yıllık olarak ağaç-
landırılan alan 2003 yılı öncesine göre 6.5 
katına çıkardık.

Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri…

Önceki 11 bütçemizde olduğu gibi, bu 
12’nci bütçemizde de insanı merkeze alan, 
sosyal politikalara ağırlık veren, Türkiye’yi 
her alanda büyütmeyi hedefleyen bir anla-
yışla hareket ediyoruz. Allah’a hamdolsun 
ki, geride bıraktığımız 11 yılda, ülkemiz, 



369

Yeni Türkiye Vizyonu | Efendi Değil Hizmetkar Olmak-8

milletimiz, insanlık için gerçekten önemli 
eserler ve hizmetler ortaya koyduk.

Yeni bir Türkiye inşa ettik, Türkiye’yi 
daha da büyüttük. 81 vilayetimize, her 
bir ilçemize, beldemize, köyümüze hiz-
met üretmeye, nefes alıp veren her bir 
vatandaşımızın hizmetkarı olmaya devam 
edeceğiz. Türkiye’yi, millî iradeyi daha 
da güçlendirerek büyüteceğiz. Türkiye’yi, 
demokrasimizin standartlarını daha ileri 
seviyelere taşıyarak güçlendireceğiz.

Türkiye’nin en büyük zenginliği, altını 
çizerek ifade ediyorum, kardeşliğidir, 
dayanışmasıdır, ortak bir kader, ortak ide-
aller etrafında kenetlenmiş tek milletidir. 
Türkiye için imkansız kavramını kabul 
etmiyoruz. Türkiye için, milletimiz için, 
ulaşılamaz, erişilemez kavramlarını asla 
kabul etmiyoruz. Daha çok çalışacak, daha 
çok üretecek, dayanışmamızı güçlendirip, 
daha bir kardeş olacak ve 2023 hedeflerine 
ulaşacağız.

Türkiye artık sadece 2023 hedef leriyle 
yetinebilecek bir ülke de değil. İstanbul’un 
Fethi’nin 600’üncü yıldönümü olan 2053; 
Malazgirt Zaferi’nin bininci yıldönümü 
olan 2071 de artık Türkiye’nin hedef ta-
rihleridir. Çocuklarımızın, torunlarımızın, 
daha müreffeh bir ülkede yaşayabilmeleri 
için bugünden adımlarımızı atıyoruz ve 
atacağız.

2014 bütçesini de, büyük bir Türkiye’nin, 
yeni Türkiye’nin vizyon belgesi olarak 
tasarladık. İstikrar içinde, güven zeminin-
de, inşallah, bugünden çok daha aydınlık 

yarınlara ulaşacağız. Sözlerime burada son 
verirken, 2014 bütçesinin tekrar ülkemiz 
ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyo-
rum. Emeği geçenleri tebrik ediyorum.

Genel Kurul müzakerelerinde hepinize ba-
şarılar diliyor, heyetinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum.
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Sevgili vatandaşlarım…

2013 yılının bu son Millete Hizmet Yolun-
da programı vesilesiyle, sizlerle bir araya 
gelmenin, hanelerinize misafir olmanın 
memnuniyeti içinde, hepinizi en kalbi 
duygularımla selamlıyorum.

Evet, 2013 yılını artık geride bırakıyor ve 
yepyeni umutlarla, yepyeni heyecanlarla, 
yeni bir yılı, 2014 yılını karşılamaya ha-
zırlanıyoruz. 2014 yılının ülkemize, mil-
letimize ve tüm insanlığa barış, huzur ve 
bereket getirmesini diliyorum. 2014’ün; 
2013 ve önceki tüm yıllardan çok daha 
iyi geçmesini; dünyanın her yerinde, ça-
tışmaların sona erdiği, acıların dindiği, 
yoksulluğun azaldığı; dostluk, kardeşlik, 
birlik ve dayanışma duygularının güç ka-
zandığı bir yıl olmasını Rabbimden niyaz 
ediyorum.

Ülkemizde de 2014 yılının, barış, huzur ve 
refah atmosferinde, istikrarla ve güvenle 
kalkınan, sorunlarını çözmüş, daha ileri 
demokratik standartlara doğru ilerleyen 
bir Türkiye için yeni bir milat olmasını 
gönülden arzu ediyorum.

Sevgili vatandaşlarım…

2023 yılına ve bu yıl için belirlediğimiz he-
deflere ulaşmamıza şurada artık sadece 9 
yıl kaldı. Önümüzdeki 9 yıl boyunca, daha 
çok çalışarak, daha fazla üreterek, özellikle 
de istikrar ve güven ortamını en güçlü şe-
kilde muhafaza ederek, inşallah, dünyanın 
en büyük 10 ülkesinden biri konumuna 
yükseleceğiz.

Bakınız… geride bıraktığımız 11 yıl içinde 
Türkiye ekonomisi 3.6 kat büyüdü. Dünya-
da birçok ülkenin ekonomisi daralırken, 
gelişmiş ülkelerin ekonomileri yerinde 
sayarken, Türkiye, 2013 yılının son çeyre-
ğinde 4.4 oranında büyüme kaydetti ve ilk 
9 aylık büyüme oranımız yüzde 4 oldu.

11 yıl önce, 230 milyar dolardan devraldı-
ğımız millî gelirimiz, şu an itibariyle, 822 
milyar doları aştı. Önümüzdeki 9 yıl için-
de, millî gelirimizi 2.5 kat artırabilirsek, 
2023 yılında, hedef lediğimiz 2 trilyon 
dolar Millî Gelir seviyesine ulaşmış olaca-
ğız. 11 yılda 3.6 kat artırdığımız millî ge-
lirimizi, önümüzdeki 9 yılda 2.5 kat daha 
artırabileceğimize yürekten inanıyoruz.

Millete Hizmet Yolunda

Ankara | 29 Aralık 2013 
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Aynı şekilde, 11 yıl içinde ihracatımızı 4 
kattan fazla artırdık, 36 milyar dolardan 
152.5 milyar dolara yükselttik. Önümüz-
deki 9 yıl içinde ihracatımızı 3.5 kat daha 
artırdığımızda, belirlediğimiz 500 milyar 
dolar hedefini yakalamış olacağız. 11 
yılda 4 kattan fazla artırdığımız ihraca-
tımızı, önümüzdeki 9 yılda 3.5 kat daha 
artırabileceğimize, bu büyük hedefe de 
kolaylıkla ulaşabileceğimize inanıyoruz.

Kişi başına millî gelirin 25 bin dolara 
ulaştığı, yoksulluğun çok azaldığı, işsiz-
liğin gelişmiş ülke ortalamalarına çekil-
diği, yüksek enflasyon, yüksek faiz gibi 
sorunların kalmadığı bir Türkiye’ye şu-
rada sadece 9 yıl kaldı. 2023’te, inşallah, 
kendi denizaltılarını, kendi uçaklarını 
imal eden, kendi ürettiği uyduları ken-
disi uzaya fırlatan, genç ve dinamik iş 
gücüyle, her sektörde rekabet gücü olan, 
uluslararası büyük markalara sahip bir 
Türkiye’miz olacak.

Demokrasinin çok daha ileri standartla-
ra ulaştığı, kardeşliğimizin daha da güç 
kazandığı, herkesin birbirine hoşgörüyle 
yaklaştığı, birbirinin yaşam tarzlarına, 
özgürlüklerine, değerlerine saygı göster-
diği; dünyada Hakk’ın, adaletin, vicdanın 
savunucusu konumunda bir Türkiye’nin 
vatandaşları olarak hayatlarımızı sürdü-
receğiz. İçerde ve dışarda kronik sorunla-
rımızı çözmüş şekilde, geleceğe güvenle 
bakan, çalışan, üreten, emeğinin hakkını 
alan, sofrası bereketli, evi huzurlu, ülkesi 
ve milleti güvenlik içinde bir Türkiye’ye 
2023 yılında inşallah ulaşmış olacağız.

2023 hedeflerimiz, bizim için asla hayal 
değildir. Zamanda biraz geriye giderek, 
bugünün Türkiye’sine 2002 yılından bak-
manızı sizlerden önemle rica ediyorum. 
2002 yılının şartlarında, 2013 Türkiye’sini 
hayal etmek bile mümkün değildi. Ama 
biz, önce hayaller inşa ettik, sonra hayalle-
ri hedefe dönüştürdük, 11 yıl boyunca bu 
hedefler için mücadele verdik ve işte bam-
başka, çok farklı bir Türkiye’ye kavuştuk.

Birçoklarına gelecekte ulaşılamaz görü-
nen, bir hayal gibi görünen nice seviyeye 
de ulaşacağımızdan hiç kuşkunuz olma-
sın. Çok çalıştığımızda, dayanışma ve 
birlik içinde olduğumuzda, birbirimize 
inandığımız ve güvendiğimizde, özellikle 
de, özgüven içinde, inançla hareket ettiği-
mizde, emin olun, bizim için hiçbir hedef 
ulaşılamaz olmayacaktır.

11 yıl içinde nice zoru başaran, nice zor-
luğu aşan, nice engeli, engellemeyi geride 
bırakan Türkiye, önümüzdeki 9 yıl ve 
sonrasında da, tarihinden ve ecdadından 
aldığı ilhamla, bu kutlu yürüyüşe devam 
edecektir. Aziz vatandaşlarımın şunu 
özellikle bilmesini isterim… Biz, dualarla 
yürüyen bir milletiz. Selçuklu Devleti’nin 
temel harcında dualar vardır.

Osmanlı Devleti’nin hamurunda, başta 
Şeyh Edebali olmak üzere, nice gönül erinin 
hayır duaları vardır. Türkiye Cumhuriyeti, 
23 Nisan 1920’de, Ankara Hacıbayram 
Camii’nde okunan hatmi şerifle, Ulus’ta, 
Eski Meclis binasının önünde yapılan dua-
larla kutlu yürüyüşüne başlamıştır.
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İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un da 
en güzel şekilde ifade ettiği gibi, gökten 
şehitlerin dahi “Amin” dedikleri duaları-
mız vardır. Büyük Şair Arif Nihat Asya’nın 
dizelere döktüğü gibi, biz, Allah’a, bizi 
sevgisiz, susuz, havasız, ama en önemlisi 
vatansız bırakmaması için her daim dua 
eden bir milletiz.

Biz çalışkan bir milletiz, cesur, kahraman 
bir milletiz. Ama, Şair Sezai Karakoç’un da 
ifade ettiği gibi, en nihayetinde, kaderin 
üstünde bir kader olduğuna, göklerden 
gelen bir karar olduğuna yürekten inanan 
bir milletiz. Evet… Bizim vatanımız, bi-
zim cumhuriyetimiz, fedakarlık üzerine, 
kahramanlık üzerine, şehitlerimizin kanı 
üzerine olduğu kadar, hayır dualar üzerine 
bina edilmiş, hayır dualarla ayakta duran 
ve dualarla geleceğe yürüyen bir ülkedir.

Şundan emin olunuz ki bu topraklar üze-
rinde ezanlar okunduğu müddetçe, bu 
milletin fertlerinin iki dudağından, ihlas-
la, samimiyetle, inançla dualar döküldüğü 
müddetçe; bizler de milletçe çalıştığımız, 
emek sarf ettiğimiz, gayret ettiğimiz süre-
ce, hiç kimse, hiçbir el, hiçbir emel, bağım-
sızlığımızı, kardeşliğimizi ve dirliğimizi 
bozamayacaktır.

Sıkıntılar aşılır, zorluklar geride bırakı-
lır, badireler tek tek atlatılır ve bu kutlu 
millet, kutlu yürüyüşüne kesintisiz ola-
rak devam eder. Yeis, keder, karamsarlık, 
umutsuzluk, bizim millet olarak hiçbir 
zaman karakterimiz olmadı. Tarihte, en 
çaresiz zamanlarda, elimizle, dilimizle bir 
şey yapamaz hale geldiğimiz dönemlerde, 

kalbimizle ettiğimiz samimi dualar saye-
sinde aydınlık şafaklarla kucaklaştık.

Sarıkamış’ta on binlerce yiğidimizi kay-
betsek de, Çanakkale’de bir o kadar zayiat 
versek de, onlarca cephede nice Mehmet’i 
yitirsek de, topraklarımızın neredeyse yarı-
sı işgal edilse de, dualardan ve duanın yüre-
ğimizde açtığı inşirahtan asla vazgeçmedik.

Şimdi bakınız aziz vatandaşlarım… 2013 
yılı, her bakımdan, 90 yıllık Cumhuriyet 
tarihimizde müstesna konuma sahip bir 
yıl oldu. 2013 yılı boyunca, iç politikada, 
demokratikleşmede, sosyal hayatta, dış 
politikada, özellikle de ekonomide tarihî 
nitelikte başarılar elde ettik, rekorlar kay-
dettik, küresel ölçekte projeler başlattık.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 90’ıncı 
yıldönümünü kutladığımız 2013 yılı, ade-
ta 2023’ün bir müjdecisi, bir ön habercisi 
oldu. Bütün dünyada küresel finans krizi-
nin etkileri en ağır şekilde devam ederken, 
Türkiye, rekorlarına rekor, reformlarına 
reform ekledi. 90 yıllık Cumhuriyet tarihi-
mizin en parlak, en umut verici yılını ya-
şarken, işte bu başarılara, yani milletimi-
zin umuduna, yani ülkemizin istikbaline 
ve istiklaline yönelik maalesef yıl içinde 2 
büyük saldırıya maruz kaldık.

Mayıs ve Haziran ayında yapılan sokak 
gösterileri ile, 17 Aralık’ta kurulan komp-
lo, Türkiye’nin bu en parlak, en başarılı 
yılını doğrudan hedef aldı. Şunu bilmenizi 
isterim sevgili vatandaşlarım… Mayıs ve 
Haziran aylarında yapılan sokak eylemleri 
ile, 17 Aralık’ta başlatılan komplo, asla ve 



373

Yeni Türkiye Vizyonu | Efendi Değil Hizmetkar Olmak-8

asla tek başına Hükümetimizi, partimizi 
hedef alan değil; doğrudan doğruya mil-
letimizi, yani sizleri, ülkemizi, vatanımızı, 
istikbalimizi hedef alan saldırılardı.

Gerek Gezi eylemlerinde, gerek 17 Aralık 
komplosunda, Türkiye içindeki aktörler, 
ajanlar, maşa ve taşeronlar kullanıldı; 
ama bu tuzaklar yurtdışında kuruldu ve 
düğmeye de Türkiye dışından, Türkiye 
aleyhtarı çevreler tarafından basıldı. 
Türkiye’nin istikrarla büyümesinden, ka-
rarlı reformlar yapmasından, küresel bir 
güç haline dönüşmesinden, ekonomisini 
büyütmesinden, terörü sona erdirerek 
kardeşliğini yüceltmesinden rahatsız olan 
çevreler, içerdeki piyonlarını kullanmak 
suretiyle kutlu yürüyüşümüze kastettiler.

Burada sizlere, 2013 yılı Mayıs ayındaki 
gelişmeleri tekrar hatırlatmak isterim… 
2013 yılı nasıl ki cumhuriyet tarihimizin 
en parlak yılıysa, 2013 yılı mayıs ayı da, 
inanın, cumhuriyet tarihimizin en parlak 
aylarından biriydi. Bir tek ay içinde, ba-
kın üst üste neler yaşadık. Mayıs ayında, 
İstanbul’a 46 milyar dolarlık 3’üncü hava-
limanı ihalesini gerçekleştirdik ve dünya-
nın en büyük havalimanını yapmak için 
kolları sıvadık.

Ankara’da Japonya Başbakanı’nı ağırladık. 
Japonya ile, Türkiye’de 22 milyar dolarlık 
bir yatırımla nükleer santral kurulması 
için ilk adımları attık. Yine mayıs ayı için-
de, İstanbul Boğazı’na, 2.5 milyar dolarlık 
bir yatırımla, 3’üncü köprünün temelini 
attık. Mayıs ayı içinde İstanbul Borsası, 93 
binin üzerine çıkarak, tarihinin en yüksek 

seviyesine ulaştı, rekor kırdı. Merkez Ban-
kası rezervini biz 2002 yılında 27.5 milyar 
dolar olarak devralmıştık. Mayıs ayı için-
de, Merkez Bankası rezervimiz 135 milyar 
dolara ulaşarak rekor kırdı. Gösterge faizi 
biz 11 yıl önce yüzde 63 seviyesinden dev-
ralmıştık. Mayıs ayı içinde, gösterge faiz 
tarihinin en düşük seviyesine, yüzde 4.6’ya 
kadar geriledi. Tam 4 kredi derecelendir-
me kuruluşu, art arda, Türkiye’nin kredi 
notunu Mayıs ayı içinde artırdı.

Yine mayıs ayında, IMF ile ilişkilerimizde 
tarihî bir gelişme yaşandı. 23.5 milyar do-
lardan devraldığımız borcu, 14 Mayıs’ta 
ödedik ve o defteri kapattık, IMF’ye bor-
cumuzu sıfırladık. 2013 yılı mayıs ayın-
da, enflasyonda, sanayi üretiminde, dış 
ticarette yeni rekorlara şahit olduk. İşte 
tam bu esnada, üst üste bu büyük başarı-
ları yaşadığımız bir anda, ağaç, park, çevre 
kılıfına gizlenmiş bir saldırı başlatıldı 
ve Türkiye’ye çok ağır bedeller ödetildi. 
Borsada, faizlerde, rezervlerde, döviz kur-
larında ciddi dalgalanmalar yaşandı ve 
Türkiye’ye ağır bir fatura yüklendi.

Biz, bu süreci sabırla ve suhuletle aştık. Ye-
niden yaparız, daha iyisini yaparız dedik 
ve Türkiye’nin aldığı yaraları yıl içinde tek 
tek tedavi ettik, kayıplarımızı telafi ettik. 
Ekim, kasım, aralık aylarında, Türkiye ye-
niden atağa geçti, yeniden şaha kalktı. İlk 
9 aylık büyüme oranımız yüzde 4 olarak 
gerçekleşti. Kasım ayında tarihimizin en 
yüksek ihracat seviyesine ulaştık. Turizm 
gelirlerimiz ve turist sayısında aynı şekilde 
tarihimizin rekorlarını kaydettik.
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Borsa İstanbul yeniden canlandı, faizler-
deki artış durdu. Merkez Bankası döviz 
rezervimiz bir kez daha rekor kırarak, 136 
milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizin 
en yüksek seviyesine ulaştı. Enerji nokta-
sında, Türkiye’ye çok büyük kazanımlar 
sağlayacak adımlar atıldı. MARMARAY 
adını verdiğimiz, Türkiye’nin 150 yıllık ha-
yali, küresel ölçekte bir proje tamamlandı 
ve İstanbul’a, Türkiye’ye hizmet vermeye 
başladı.

Ankara İstanbul Hızlı Tren Projesi tamam-
lanma ve açılma aşamasına geldi. Bütün 
bunlara ek olarak, Diyarbakır’da tarihî 
bir buluşmayı gerçekleştirdik. Terörün 
sona erdiği, artık şehirlerimize şehitlerin 
gelmediği, silahların sustuğu, siyasetin sü-
reçlere egemen olmaya başladığı bir anda, 
Diyarbakır’da, Sayın Barzani’nin, 38 yıldır 
ülkesinden uzak kalan Şivan Perver’in, de-
ğerli sanatçımız İbrahim Tatlıses’in ve on 
binlerce Diyarbakırlının bulunduğu tarihî 
bir buluşmaya şahit olduk.

Diyarbakır’da da, diğer 80 vilayette de, 
insanlar sevinç gözyaşları döktüler. 76 
milyon, Diyarbakır’daki buluşmayı, Yeni 
Türkiye’nin, güçlü, büyük ve kardeşlik 
içindeki Türkiye’nin buluşması, kucak-
laşması olarak değerlendirdi. İşte, bu üst 
üste gelen başarıların, bu büyük kucaklaş-
manın hemen ardından, 17 Aralık komp-
losuyla Türkiye’ye yeni bir saldırı daha 
düzenlendi.

Türkiye’nin başarılarından, büyüyen eko-
nomisinden, aktif dış politikasından, kü-
resel ölçekli projelerden rahatsız olan çev-

reler, Türkiye’ye karşı kurdukları yeni bir 
tuzağı uygulama planına geçirdiler. Gezi 
olayları nasıl ağaç, park, çevre kılıfına sak-
landıysa, 17 Aralık komplosu da yolsuzluk 
kılıfına saklandı.

Bizim, hükümet olarak, daha en başından 
itibaren, daha partimizi kurduğumuz 
andan itibaren, yolsuzluk konusundaki 
tavrımız son derece nettir. 11 yıl boyunca 
yolsuzluklara asla göz yummadığımız gibi, 
yolsuzluk yapanlar karşısında bir an olsun 
tereddüt etmedik, onlarla yolumuzu ayır-
dık, onları derhal hukuka teslim ettik. Yol-
suzluklara karşı dik bir duruş sergilediği-
miz için Türkiye’yi 3 kattan fazla büyüttük.

Yolsuzluklara müsamaha göstermediği-
miz için, çalışanların 13.5 katrilyon zorun-
lu tasarruf borcunu, 3.5 katrilyon Konut 
Edindirme Yardımı’nı ödedik; ülkemizin 
23.5 milyar dolar IMF borcunu sıfırladık, 
Merkez Bankası rezervlerimizi 136 milyar 
dolara kadar çıkarttık. Yolsuzluklara göz 
yummadığımız için, 17 bin kilometre bö-
lünmüş yol inşa ettik, 205 bin yeni derslik 
açtık, 99 yeni üniversite kurduk, 2 bin 213 
yeni sağlık tesisi, hastane, sağlık ocağı; 615 
bin yeni konut yaptık.

Yolsuzluklara asla geçit vermediğimiz için, 
Türkiye’nin dış yardımlarını 3.5 milyar 
dolara çıkardık, Moğolistan’dan Şili’ye ka-
dar; Somali’den, Eritre’den Kırım’a kadar, 
yoksulların, mazlumların, mağdurların, 
dostlarımızın, kardeşlerimizin yanında 
olduk, şehitliklerimize, ata yadigarı eser-
lerimize sahip çıktık. Yetimin hakkını 
koruduğumuz, Milletin hazinesine sahip 
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çıktığımız için, Türkiye’yi savunma sana-
yiinde büyüttük, dünyada savaş gemisini 
yapabilen 10 ülkeden biri haline getirdik; 
Türkiye’yi kendi tankını, helikopterini, 
savaş gemisini, uçağını, roketlerini, piyade 
tüfeklerini, kendi uydusunu üretebilen bir 
ülke konumuna yükselttik.

Milletin hazinesinden çalanlar, bunu 
milletten gizleyebilseler bile, Allah’tan 
gizleyemezler. Biz işte böyle bir şuurla 
hareket eden, milletin de, Allah’ın da hu-
zurunda hesaba çekileceğini bilen ve buna 
göre hareket eden bir kadroyuz. Milletin 
ve Allah’ın huzuruna alnımız ak çıkmak 
bizim yegane gayemizdir ve inşallah son 
nefesimize kadar bu gaye uğruna yaşama-
ya devam edeceğiz.

Tekrar ediyorum: 17 Aralık komplosu, 
yolsuzluk ambalajına gizlenmiş bir su-
ikast girişimidir. 17 Aralık komplosu, 
milletin hükümetini hedef almıştır. 17 
Aralık komplosu, bunun da ötesinde, 
millî iradeyi, demokrasiyi, sandığı hedef 
almıştır. Bu komplo, Türkiye’nin ekono-
misini, Türkiye’nin uluslararası ölçekte 
başarılı bir bankası olan Halkbank’ı, 
Türkiye’nin enerji yatırım ve anlaşmaları-
nı, Türkiye’nin aktif, onurlu dış politikası-
nı hedef almıştır.

Bu komplo, hangi partiye oy verirseniz 
verin, hangi partinin gönüldaşı olursanız 
olun, ayrım yapmaksızın sizleri, sizin 
sofranızdaki ekmeği, sizin cebinizdeki 
parayı, sizin alın terinizi hedef almıştır. 
En önemlisi de bu komplo, Diyarbakır’da 
oluşan kardeşlik tablosunu, 1 yıldır susan 

silahları, çözüm sürecini, kardeşliğimizi, 
artık güç kazanan siyaseti hedef almıştır. 
Yargı ve Emniyet başta olmak üzere, dev-
let kurumları içine yerleşmiş bir örgüt, 
dışardan aldığı talimatlarla, Türkiye’nin 
istikrarına, güven ortamına, Türkiye’nin 
büyüyen ekonomisine ve kardeşliğine sui-
kast girişiminde bulunmuştur.

Ne yazık ki bu ihanete, büyüyen Türkiye’den 
çıkarları zedelenen malum bazı medya 
kuruluşları, bazı sermaye çevreleri, bazı 
siyasi partiler de, fırsatçılık saikiyle destek 
vermişlerdir. Yargı içinde, örgütlü olarak 
hareket eden bazıları, egemenliği milletten 
alıp yargıya devretmek için bu kirli tuzak-
ta piyon olmuş, adeta bir yargı darbesi ger-
çekleştirmek için sorumsuzca ve militanca 
hareket etmişlerdir.

Aziz milletim...

Şunu burada bir kez daha vurgulamak 
isterim ki; millet egemenliğinin ve de-
mokrasinin bir gereği olarak, siz bize GİT 
dediğinizde, biz, bir an bile tereddüt etmez 
ve emaneti size teslim ederiz. Ama siz bize 
“Kal” dediğiniz müddetçe, yetkiyi bize ver-
diğiniz müddetçe, Allah’tan başka hiçbir 
gücün bizden bu emaneti gasp etmesine 
müsaade etmeyiz. Türkiye’de hükümetle-
rin sandık dışı yollarla değiştirildiği dö-
nem artık geride kalmıştır.

Türkiye’de Hükümetleri, sadece ve sadece 
millet iş başına getirir, sadece ve sadece 
millet, yani sizler görevden alırsınız. Yar-
gı, içinde oluşmuş örgütlerin, ya da dış 
güçlerin menfaatine değil, sizin adınıza 
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ve ülkemizin menfaatine vazife yapmak 
zorundadır. Yargı, egemenlik hakkını mil-
letten alamaz. Medya, geçmişte yaptığı 
gibi, millete istikamet çizemez. Sermaye, 
geçmişte yaptığı gibi, hükümet kurup yı-
kamaz. Uluslararası şer odakları, geçmişte 
sıkça yaptıkları gibi, içerdeki hain örgütle-
ri kullanarak benim ülkemi karıştıramaz, 
kaos oluşturamaz, benim bu güzel ülkem-
de ameliyat yapmaya yeltenemez.

Eski Türkiye de, eski Türkiye’nin alışkan-
lıkları da artık geri gelmemek üzere ta-
rihte kalmıştır. Yeni Türkiye’de egemenlik 
milletindir. Yeni Türkiye’de söz milletin-
dir, karar milletindir, yetki milletindir. 76 
milyonun her bir ferdini, kendi iradesine 
sahip çıkmaya, demokrasiyi savunmaya, 
ülkesine yönelik bu çirkin saldırılara karşı 
tek yürek olmaya davet ediyorum.

Eğer, bizim hükümetimize yönelik bu sal-
dırılara göz yumulur, bu siyaset mühendis-
liği görmezden gelinirse, biliniz ki, ilerde 
bu tür saldırılar başka hükümetlere karşı 
da gerçekleşir. 76 milyondan, bir partiyi, 
bir hükümeti değil, siyaseti, demokrasiyi, 
millî iradeyi samimi ve güçlü şekilde sa-
vunmalarını bekliyoruz. Zira mesele bir 
parti ya da bir hükümet meselesi değil; 
büyük Türkiye, Yeni Türkiye meselesidir.

Bu saldırılardan, sadece belli bir kesim, 
belli bir partinin mensupları değil, 76 
milyon zarar görmüş, 76 milyon bedel öde-
miştir; vesayete karşı alınacak ortak bir 
tavır da, inanın, 76 milyonun tamamına, 
tüm Türkiye’ye kazandıracaktır. Gençleri-
mizin, çocuklarımızın, daha özgür, daha 

demokratik bir ülkede yaşamaları, bağım-
sız Yeni Türkiye’yi muhafaza edebilmeleri 
için, bugünden tercihinizi yapmanızı, bu 
saldırılara karşı yek vücut olmanızı, ülke-
mize, siyasete, demokrasiye ve kardeşliği-
mize daha güçlü şekilde sahip çıkmanızı 
sizlerden bekliyor ve arzu ediyorum.

30 Mart Yerel Seçimlerine sadece 3.5 ay 
kala ortaya çıkan bu komplonun, iradenizi 
teslim almasına, iftiraların, algı operasyon-
larının sizleri umutsuzluğa sevk etmesine 
asla izin vermeyeceğinizi biliyorum. Sizler 
zaten bu komployu, bu tuzağı bozdunuz. 
Buna benzer komplolara cüret edilmemesi 
için, dimdik duracağınıza, Büyük ve Yeni 
Türkiye hedefine, 2023 hedeflerine sımsıkı 
sahip çıkacağınıza yürekten inanıyorum.

Sevgili vatandaşlarım…

Yapılan 2 büyük saldırıya rağmen, Tür-
kiye, 2013 yılını başarılarla, rekorlarla, 
önemli reformlarla geride bırakıyor. Bu 2 
saldırı, hiç şüpheniz olmasın, Türkiye’yi 
daha da güçlendirdi. 2014 yılı, inşallah, 
2013 yılından çok daha iyi, çok daha 
başarılı bir yıl olacak. Ekonomide, bu sal-
dırıların yol açtığı kayıpları telafi edecek, 
inşallah yeni ve daha yüksek rekorlarla 
ülkemizi tanıştıracağız. Her 2 saldırının 
da hedef aldığı, hızlı tren, 3’üncü köprü, 
havalimanı, nükleer santral, Boğaz’a ikin-
ci tüp geçit gibi küresel projelerimizi hız 
kesmeden sürdürecek, inşallah yenilerine 
başlayacağız.

Çözüm sürecini, bu saldırı ve sabotaj giri-
şimlerine rağmen güçlü şekilde muhafaza 
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edecek, süreci daha ileri seviyelere taşıya-
cak, kardeşliğimizi pekiştirmek suretiyle, 
Türkiye’nin ufkunu ve umudunu daha da 
genişleteceğiz. En önemlisi de demokra-
tikleşme reformlarımıza ivme kazandıra-
cağız. Her saldırıyla birlikte kan kaybeden 
vesayet sistemi, Türkiye’ye de daha fazla 
reform yapma imkanı tanıyor. Vesayet gi-
rişimleri zayıfladıkça, Türkiye’nin reform 
iradesi güçleniyor.

2014 yılı, Avrupa Birliği tam üyelik mü-
zakerelerinin ve yeni demokratikleşme 
reformlarımızın hız kazanacağı bir yıl 
olacak. Korku, sindirme ve istismar siyase-
tinin devre dışı kaldığı bir ortamda, siyase-
tin reform kapasitesi daha da artacak, 76 
milyonu kucaklayan, 76 milyonun her bir 
ferdinin sorunlarına daha fazla ihtimam 
gösteren bir süreç başlamış olacak.

Sizlerden, 2023 hedef leri için, 2053 ve 
2071 hedefleri için, büyük Türkiye ideali 
için umudunuzu, heyecanınızı her daim 
diri tutmanızı özellikle rica ediyorum. Hiç 
endişeniz olmasın... Türkiye emin ellerde, 
geleceğe doğru yürüyüşünü kararlı şekilde 
sürdürüyor. Dualarla kurulmuş devletimiz, 
milletimizin hayır dualarıyla, elbette emek-
le, gayretle, adaletle, çok daha aydınlık yarın-
lara doğru koşuyor. Bu süreçte hayır duaları-
nızı ülkemiz ve milletimizden esirgemeyin.

2013 yılına artık veda ederken, ben de, ve-
fatının 77’inci yıldönümünde hürmetle ve 
rahmetle yad ettiğimiz Merhum Mehmet 
Akif ’in, İstiklal Marşımızın dua niteliğin-
deki şu dizelerini sizlerle paylaşmak arzu-
sundayım:

Ruhumun senden ilahî, şudur ancak emeli

Değmesin mabedimin göğsüne namahrem 
eli.

Bu ezanlar, ki şehadetleri dinin temeli,

Ebedî, yurdumun üstünde benim inlemeli.

Bu duaya amin diyor, yeni yılın ülkemiz, 
milletimiz ve insanlık için tekrar hayırlara 
vesile olmasını diliyor; ailenizle, sevdik-
lerinizle, 76 milyon hep birlikte, barış, 
huzur, refah dolu nice yıllara erişmenizi 
Rabbimden niyaz ediyorum.

Kalın sağlıcakla…
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Değerli medya mensupları, çok değerli 

dostlarım, hanımefendiler, beyefendiler, 

sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor; top-

lantımıza icabet ettiğiniz için hepinize 

teşekkür ediyor ve hoş geldiniz diyorum.

Türkiye’nin son derece kritik günlerden 
geçtiği bir dönemde, hem mevcut man-
zara hakkında sizlere bilgi vermek, hem 
de sorularınızı cevaplandırmak üzere bir 
araya geldik. 17 Aralık Komplosu ve son-
rasında yaşananlarla ilgili olarak, ben ve 

Medya Temsilcileri ile Buluşma

İstanbul | 4 Ocak 2014 
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arkadaşlarım tabloyu net bir şekilde orta-
ya koymaya çalışacağız. Sorularınızı da ce-
vaplandırmak suretiyle, bu husustaki tüm 
tereddütleri inşallah ortadan kaldıracağız.

Değerli arkadaşlar…

30 Mart seçimlerine giden sürecin son 
derece zorlu ve meşakkatli olacağını, ay-
lar öncesinden başlayarak, defaatle ifade 
etmiştim. Esasen, bizim 30 Mart seçimle-
rinin sonucuna ilişkin tereddüdümüz yok. 
Partimizin bugüne kadar elde ettiği başa-
rılar, milletimizin artan ilgi ve teveccühü, 
30 Mart seçimlerinin sonuçlarını şimdi-
den kestirebilmemizi sağlıyor. Yaptığımız 
tüm araştırmalarda, partimizin alacağı oy 
düzeyini net olarak görülebiliyoruz. 30 
Mart’ta açık ara farkla ipi göğüsleyeceği-
mizi şimdiden söyleyebilirim.

Milletimiz nezdinde müstesna bir yeri olan 
partimize ve Hükümetimize yönelik ilgi ve 
teveccühün sürekli yükselmesi, hiç kuşku-
suz belli çevreleri rahatsız etti. Bu, BELLİ 
ÇEVRELER kavramının kimleri kapsadı-
ğını da sizler iyi biliyorsunuz. Türkiye’nin 
istikrar ve huzur içinde büyümesi kimi 
rahatsız ediyorsa, bu durum kimin çıkar-
larına dokunuyorsa, işte onlar, bu süreci 
durdurmanın gayreti içine girdiler. Aktif 
dış politikamız, bölgemizde ve dünyada 
artan gücümüz, menfaatleri zedelenen bu 
çevrelerde rahatsızlık oluşturdu. Büyüyen 
ekonomimizin, artan refahımızın getirdiği 
enerji ihtiyacı ve bu ihtiyacı karşılamak 
için attığımız adımlar, aynı şekilde bu çev-
relerde rahatsızlık oluşturdu. Dış ticareti-
mizdeki artış, dünya pazarından aldığımız 

paydaki yükseliş, yeni pazarlara yönelme-
miz, yine rahatsızlık oluşturdu.

Bunun yanında, içerde gerçekleştirdiğimiz 
reformlar, özellikle de çözüm sürecinin 
başarıyla yürümesi, demokratikleşme 
alanında attığımız adımlar, hem içerde, 
hem dışarda, istikrarsızlıktan çıkar sağla-
yan kesimleri rahatsız etti. Yani, içerde de, 
dışarda da, çıkarları zedelenen kesimler, 
bu süreci durdurmak için, kimi zaman 
tek tek, kimi zaman da ittifak halinde 
Türkiye’yi ve hükümetimizi hedef aldılar. 
Eski Türkiye, milletimiz için kötü ama bu 
malum çevrelerin çıkarları için elverişli 
bir ortam sunuyordu. Yeni Türkiye, milli 
iradenin güç kazandığı, milletin faydasına 
gelişmelerin yaşandığı bir ülke olurken; 
Eski Türkiye’den çıkar sağlayanlar için de 
adeta bir kabusa dönüştü.

Burada şu hususun üzerinde özellikle 
durmak istiyorum: Demokrasilerde, Hü-
kümetler millet eliyle işbaşına gelir, millet 
eliyle görevden alınırlar. 1946’dan beri 
demokratikleşmeye çalışan ülkemizde, ne 
yazık ki Hükümetlerin millet iradesiyle de-
ğil, milli irade dışı güçler tarafından tayin 
edildiği pek çok dönem de oldu. Milli irade 
dışı güç, sadece silahlı güç değildir. Med-
yanın, sermayenin, ulusal ve uluslararası 
çok sayıda çıkar grubunun Hükümetler 
üzerinde etkili olmaya çalıştıklarını, Hü-
kümetleri yıpratmak için seferber oldukla-
rını biliyoruz. Bu kesimlerin, kimi zaman 
da silahlı güçlerle ittifak halinde Hükü-
metlerin değişmesine öncülük ettiklerine 
defalarca şahit olduk. En son 28 Şubat’ta, 
sadece silahlı güç değil, onunla birlikte 
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bazı STK’lar, bazı medya kuruluşları, bazı 
sermaye grupları ittifak halinde, dönemin 
siyasetini, millete rağmen istedikleri gibi 
dizayn ettiler.

Bu sorunlu dönem AK Parti’nin iktidara 
gelmesiyle sona erdi. Biz, Hükümet olarak, 
milli iradenin güçlenmesi, vesayetlerin 
ortadan kaldırılması için 11 yıl boyunca 
büyük mücadele verdik. Bu noktada, Cum-
huriyet tarihimizin en cesur adımlarını 
attık. “YETER! SÖZ DE KARAR DA MİLLE-
TİNDİR” sloganımızın altını doldurmak, 
bu vaadimizi yerine getirmek için çok 
sayıda reform yaptık. Demokrasinin tam 
anlamıyla işlemesi için, milli iradenin tüm 
süreçlere egemen olması için ne gerekiyor-
sa onu yaptık, hangi adımları atmak gere-
kiyorsa o adımları attık. Elbette dirençlerle 
karşılaştık, süreci durdurmaya, tersine 
döndürmeye yönelik çok sayıda komploya 
maruz kaldık. Ama hepsinin de üstesinden 
geldik, bunların hiçbiri bizi yolumuzdan 
döndüremedi. Önümüz kesildi, hızımız ke-
sildi, şevkimiz kırılmak istendi, ama asla 
vazgeçmedik.

17 Aralık komplosunun, 30 Mart seçimleri 
öncesinde, bir kez daha reform kararlılı-
ğımızı kırmaya, böylece Türkiye’nin yü-
rüyüşünü durdurmaya yönelik bir hamle 
olduğu konusunda en küçük bir şüphemiz 
yok. 14 ay boyunca gizlenen, 17 Aralık’ta 
da, tüm emniyet ve adalet hiyerarşisi atla-
narak yapılan bir operasyonda, yolsuzluk 
kılıfı, işin sadece tek bir boyutudur. Yolsuz-
luk kisvesi altında yapılan ama aslında çok 
farklı boyutları olan bu operasyon, asla 
masum, rutin bir hukuk işlemi değildir. 

Hukuki operasyon görünümlü bir paketin 
içine, birbirinden çok farklı hedefler ko-
nulmuş, bir taşla birkaç kuş vurmak değil, 
adeta kuş katliamı yapılmak istenmiştir.

Nitekim operasyon, daha ilk anından iti-
baren, ulusal ve uluslararası medyanın 
eşliğinde ilerlemeye başladı. Hemen ope-
rasyona isim konuldu: Rüşvet ve Yolsuzluk 
Operasyonu denildi. Yapılan iş, tarihin en 
büyük yolsuzluk operasyonu olarak sunul-
du. Sabah saatlerinden itibaren, yazılı, gör-
sel medyada, internette, sosyal medyada, 
bu tabirler sıkça kullanıldı ve hemen bir 
algı oluşturuldu. Ardından, yine hukuksuz 
şekilde, yasal olarak mutlaka gizli tutulması 
gereken belgeler, bilgiler, fotoğraflar basına 
sızdırılmaya başlandı. Buna paralel olarak, 
adeta bir merkezden düğmeye basılmışçası-
na, muhalefet partileri de topa girdi.

Dikkatinizi çekiyorum: Sabah operasyon 
yapıldı, akşam, sorgu ve mahkeme süreci 
bitti, adeta infaz sürecine gelindi. Bir kaç 
saat içinde, medya yoluyla tüm zanlılar 
suçlu ilan edildi. Operasyon hukuka aykırı 
şekilde başlatıldığı gibi, hukuka aykırı şe-
kilde, masumiyet karinesi çiğnenerek yü-
rütüldü. Hedefin bir yolsuzluk operasyonu 
olmadığı, hedefin bir milli irade suikasti 
olduğu, en başından itibaren son derece 
aşikardı. Yolsuzluk kılıfı altında, bir kaç 
nokta hedef alınıyor ve oralardan sonuç 
alınmak isteniyordu. Bu hedeflerden en 
önemlisi de, hiç kuşkusuz milletin seçtiği 
Hükümet ve onunla birlikte Türkiye’nin is-
tikrarıydı. Bunun şiddetle karşısında dur-
duk. Yolsuzluk iddia ve ithamlarını elbette 
biz de ciddiye aldık ve gereğini yaptık. 
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Ama yolsuzluğun sadece kılıf olduğunu da 
görerek, daha kapsamlı bir saldırıyla karşı 
karşıya olduğumuzun bilinciyle önlemleri-
mizi süratle devreye koyduk.

Bu olayın eğer olumlu bir yönü varsa, o 
da, devlet içine sızmış, paralel devlet olma 
heveslisi bir örgütün neler yapabileceğinin 
tüm milletimiz tarafından açıkça görül-
mesi oldu. Savcının açıklaması, ardından 
HSYK açıklaması, tehdidin boyutlarını 
gözler önüne serdi. Evet, bu süreçte, ör-
gütsel mantık içinde, örgüt içi hiyerarşi 
gözetilerek, Türkiye’de bir yargı darbesi 
yapılmak istendi; egemenlik milletten 
alınıp yargıya devredilmeye çalışıldı. Biz 
buna karşı çıktık ve karşı çıkmaya devam 
edeceğiz.

Bir kez daha, altını çizerek ifade ediyorum: 
Türkiye’de Hükümetler sadece sandıkla 
göreve gelirler, sandıkla da görevlerinden 
giderler. Millet iradesi dışında hiç bir 
gücün Hükümet değiştirmesine biz asla 
izin vermeyeceğiz. Geçmişte ülkemize 
çok ağır faturalar ödeten bu kötü yolun 
tekrar açılmasına kesinlikle müsaade 
etmeyeceğiz. Karşı karşıya olduğumuz 
durum, Türkiye’nin istikrarını, istiklalini 
ve istikbalini ciddi şekilde tehdit eden bir 
hadisedir. Türkiye’nin geleceğinin karartıl-
masına, bağımsızlığının yıpratılmasına ve 
istikrarının bozulmasına izin vermeyece-
ğiz. Sorularınızla meseleyi daha da aydın-
latacağımız inancıyla, sözü sizlere vermek 
istiyorum.
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Çok değerli başkanlar, Tüm Sanayici ve İşa-
damları Derneği’nin değerli mensupları, 
Türkiye ve Belçika’nın değerli işadamları, 
saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler… 

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, Belçi-
ka’daki temaslarımız kapsamında sizlerle 

bir araya gelmekten büyük memnuni-
yet duyduğumu ifade etmek istiyorum. 
Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği 
TÜMSİAD’ın Belçika Şubesinin bugün ger-
çekleştirmekte olduğu İkinci Genel İstişare 
Kurulu toplantısının hayırlara vesile olma-
sını temenni ediyorum. Sadece Belçika’da 

TÜMSIAD 2. Genel 
Istişare Kurulu

Brüksel, Belçika | 21 Ocak 2014 
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600’ün üzerinde kayıtlı üyesiyle Türkiye 
ile Belçika arasındaki ticarete, işbirliği-
ne, ortaklığa çok önemli katkılar sunan 
TÜMSİAD’ı, onun Sayın Genel Başkanını, 
yöneticilerini, Belçika Ofisi’nin tüm yöne-
tici ve çalışanlarını yürekten tebrik ediyor, 
başarılarınızın devamını diliyorum. 

2012 yılı sonu itibariyle, Türkiye ile Belçi-
ka arasındaki ticaret hacmi 7 milyar avroya 
yaklaşmış durumda. Karşılıklı yatırımlar 
noktasında, gerçek potansiyeli yansıtmasa 
da, oldukça iyi bir seviyedeyiz. Belçika’nın 
Türkiye’deki uluslararası doğrudan top-
lam yatırım tutarı 2012 yılı sonu itibariyle 
42 milyon dolar seviyesine ulaştı. Yine bu 
dönem itibariyle Türkiye’de yerleşik kişi-
lerin Belçika’da yaptığı yatırım tutarı ise 
11 milyon dolar. Memnuniyetle ifade et-
mek isterim ki, bu olumlu tablo ekonomik 
krize rağmen 2013 yılında da devam etti. 
Yayınlanan resmi verilere göre, 2013 yılı 
ilk 10 ayı itibariyle ikili ticaret hacmimiz 
6 milyar avro seviyesinde gerçekleşti. Hiç 
kuşkusuz, bu olumlu tablonun oluşmasın-
da, başta TÜMSİAD olmak üzere, Türkiye 
ve Belçika’daki derneklerimizin, vakıfları-
mızın, birliklerimizin; özellikle de vatan-
daşlarımızın çok önemli katkıları oldu. 

1964 yılında Türkiye’den Belçika’ya başla-
yan İşgücü Göçünün, bugün 50’nci yılında 
bu seviyede bir ortaklığa dönüşmüş olma-
sı hepimiz için gurur vesilesi. 50 yıl önce, 
belki de ilk kez köyünden dışarıya çıkarak 
Belçika’ya gelenler, kendileri, çocukları, to-
runları ve hatta 4’üncü nesille artık Belçi-
ka ekonomisinde, ticaretinde, siyaset, spor, 
sanat ve bilimde önemli konumlara ulaştı-

lar. Bu sürecin ivme kazanarak ilerlemesi 
en büyük arzumuz… Ekonomide olduğu 
kadar, diğer alanlarda da, Belçika’daki 
ağırlığın, etkinliğin öne çıkmasını, bunun 
da süreçlere yansımasını gönülden temen-
ni ediyoruz. Aradaki pürüzler, tek tek orta-
dan kaldırılıyor, kaldırıyoruz. İşte en son, 
Geri Kabul ve Vize Muafiyeti Antlaşmala-
rıyla, Türkiye ve Avrupa Birliği arasında 
yeni bir dönem başladı. 22’nci Faslın mü-
zakerelere açılması, aynı şekilde önemli 
bir adım oldu. Bugün gerçekleştirdiğimiz 
Brüksel ziyareti, ardından yapacağımız 
Almanya ziyareti, Avrupa Birliği Türkiye 
ilişkilerinde yeni bir sürecin kapılarını 
aralıyor. Bunun yanında, Fransa Cumhur-
başkanı Sayın Hollande’ın Türkiye ziyare-
ti, Cumhurbaşkanımızın İtalya ziyareti, ar-
dından İspanya’dan Türkiye’ye yapılacak 
ziyaret, 2014’ün sadece ilk aylarında şahit 
olacağımız yoğun gündemi net bir şekilde 
ortaya koyuyor. 2014’ün, Türkiye’nin Av-
rupa Birliği üyeliği ve Türkiye’deki demok-
ratikleşme reformları bakımından milat 
bir yıl olacağına inanıyoruz. İşadamlarımı-
zın, sivil toplum örgütlerimizin, özellikle 
de buradaki vatandaşlarımızın; dost, kar-
deş ülke vatandaşlarının katkılarıyla, bu 
süreci artan bir ivmeyle devam ettirecek, 
Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerini artık is-
tenen noktaya inşallah taşıyacağız. 

Değerli kardeşlerim, çok değerli dostlarım… 

Türkiye’nin, başta ekonomi ve demokra-
tikleşme alanında başlattığı reformlar, 
hiç hız kesmeden, yavaşlamadan, ka-
rarlılığını hiç yitirmeden devam ediyor. 
Küresel finans krizine rağmen, Türkiye 
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ekonomisi yüksek oranlarda büyüyor. 
2013 yılının ilk 9 ayında büyüme oranı-
mız yüzde 4 olarak gerçekleşti. 11 yıllık, 
güven ve istikrar ortamında, yıllık orta-
lama büyüme hızımız yüzde 5 oldu ve 
milli gelirimiz 230 milyar dolardan 800 
milyar dolara ulaştı. Küresel ticaretteki 
daralmaya rağmen de, ihracatımız, 152 
milyar dolar ile geçen yılın hemen he-
men aynı seviyesinde muhafaza edildi. 
2013 yılı Mayıs ayında, Uluslararası Para 
Fonu’na olan borcumuzu kapattık. 23.5 
milyar dolar olarak devraldığımız borç, 
uzun bir aranın ardından sıfırlandı ve 
Türkiye artık IMF’e borç verecek konuma 
yükseldi. Turizmde, yatırımlarda, ulusla-
rarası doğrudan yatırım ve müteahhitlik 
hizmetlerinde Türkiye rekorlarına yeni-
lerini eklemeye devam ediyor. Türkiye 
ekonomisi, kararlı şekilde, sağlam ve di-
rençli bir yolda, belirlediği 2023 hedefle-
rine doğru ilerlemeye devam ediyor. 2023 
hedef leri konusunda, toplumun tüm 
kesimlerinde, özellikle de iş dünyamızda 
tam bir kararlılık olduğunu görüyoruz. 2 
trilyon dolar milli gelir, 25 bin dolar kişi 
başı milli gelir, 500 milyar dolar ihracat 
hedeflerini ulaşılabilir görüyor, önümüz-
deki 9 yıl içinde bu hedef lere ulaşmak 
için milletçe hep birlikte tam bir azim ve 
kararlılık sergiliyoruz. Hedeflerimizden 
sapmadan, yılgınlığa prim vermeden, 
asla ve asla mazeret ve bahane üretmeden 
bu yolda yürüyecek ve Türkiye’yi, 2023 
yılında dünyanın en büyük 10 ülkesinden 
biri konumuna yükselteceğiz. İçerden ya 
da dışardan, bu hedeflerimizin, bu kutlu 
yürüyüşümüzün engellenmesine de asla 
müsaade etmeyecek, 76 milyon bir ola-

rak, birlikte Türkiye olarak, ülkemize bu 
başarıları, bu gururu inşallah yaşatacağız. 

Değerli dostlarım, çok değerli kardeşlerim...

Son 11 yıl, bizlere ve milletimize çok 
önemli dersler verdi… İstikrar ve güvenin, 
bir ülke için, bir ülkenin ekonomisi, refahı, 
kalkınması için ne kadar değerli olduğunu 
bir kez daha tecrübe ettik. Demokratikleş-
menin, başta ekonomi olmak üzere, tüm 
alanları nasıl olumlu etkilediğini aynı 
şekilde tecrübe ettik. Aktif ve barışçı dış 
politikanın, insan ve vicdan odaklı, karşı-
lıklı kazanma anlayışındaki bir dış politi-
kanın, ekonomiyi nasıl büyüttüğünü de 
yaşayarak öğrendik. Türkiye’nin bugünü 
ve geleceği için bizim son derece net for-
müllerimiz var… En başta, istikrar ve gü-
veni çok güçlü şekilde muhafaza edecek, 
Türkiye’nin yeniden o istikrarsız günlere, 
o koalisyon dönemlerine, belirsizlik dö-
nemlerine rücu etmesine müsaade etme-
yeceğiz. Yine, demokratikleşme yolunda 
reform kararlılığımızı güçlü şekilde mu-
hafaza edeceğiz. Dış politikada, barıştan, 
insan ve vicdan odaklı, adalet odaklı yak-
laşımlardan taviz vermeyeceğiz. Bakınız 
burada bir hususu tekraren vurgulamak is-
tiyorum… 11 yıl içinde, reformlarımızı ya-
parken, Hükümet olarak çok büyük engel-
lerle karşılaştık. Hükümetimizi devirmek 
için darbe senaryolarının hazırlandığını 
gördük. Devlet içine sirayet etmiş örgüt 
ve çetelerin, Hükümetimize kastettiğini 
gördük ve yaşadık. Çok kirli, aynı zaman-
da kanlı provokasyonlar yapıldı. Partimiz 
kapatılmak istendi; hukuk zorlanmak 
suretiyle, hızımız yavaşlatılmak, reform-
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larımızın önü kesilmek istendi. Bütün bu 
engellemeler, bu saldırılar karşısında 11 
yıl boyunca dik bir duruş sergiledik. Engel-
leri, badireleri, saldırı ve sabotajları tek tek 
aşarak, Türkiye’yi büyütmeye, Türkiye’nin 
gücünü, itibarını artırmaya devam ettik. 

Bakınız şu anda, 17 Aralık’ta başlayan, 
yeni bir darbe girişimini de bertaraf edi-
yor, yeni bir saldırıyı, yeni bir sabotajı 
daha devre dışı bırakıyoruz. Bugün Brük-
sel temaslarımızda, 17 Aralık saldırısının 
iç yüzünü muhataplarımıza etraf lıca 
anlattık. Bunun bir yolsuzluk meselesi ol-
madığını, bunun, demokrasiye, güçlenen 
ekonomiye, aktif dış politikaya, özellikle 
de Çözüm Süreci’ne yönelik bir sabotaj 
girişimi olduğunu bütün delilleriyle orta-
ya koyduk. Ne yazık ki, Türkiye’de, ihanet 
çukuruna düşmüş bazı çevre ve örgütler, 
meseleyi çok farklı yansıtmak için bura-
larda kara propaganda yapıyorlar. Yolsuz-
luk iftirası Türkiye’de tutmadı, millet, bu 
iftiraya itibar etmedi, bu operasyonun iç 
yüzünü anladı. Avrupa’da ve dünya gene-
linde de, yapılmak isteneni çok yoğun bir 
şekilde muhataplarımıza anlatıyor, ihanet 
girişiminin sonuçsuz kalması için her ted-
biri uygulamaya koyuyoruz. 

Bakın şu anda, işte bu ülkenin milli menfa-
atlerinin aleyhine faaliyet gösteren odak-
lar, Türkiye’de siyasetin yargıya müdahale 
ettiği algısını yaymaya çalışıyorlar. Bizim, 
HSYK’da yaptığımız değişikliği, buralarda 
siyasetin yargıya operasyonu olarak lanse 
ediyorlar. Burada şunun altını kalın çizgi-
lerle çiziyorum… HSYK düzenlemesi, si-
yasetin yargıya değil, devletin, yargı içinde 

oluşmuş bir takım odaklara karşı tedbir 
düzenlemesidir. HSYK yasasında yapılan, 
yargıya müdahale değil, yargı sistemini Av-
rupa ülkelerindeki örneklere kavuşturma 
girişimidir. Tehlikenin boyutları burada 
görülmüyor olabilir, ya da iyi okunmuyor 
olabilir… Ancak şu anda, başta yargı ve 
emniyet içinde olmak üzere, devlet kurum-
larına sızmış bir örgüt, amirlerinden değil, 
örgüt yöneticilerinden emir ve talimat ala-
rak hareket ediyor. Başta yargı ve emniyet 
içine sızmış bu örgüt, ülkenin çıkarlarını 
değil, kendi çıkarlarını, ya da kendisini kul-
lananların çıkarlarını gözeterek, bir kaos 
oluşturmaya, Türkiye’nin gücünü kırmaya 
çalışıyor. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle 
bir oluşuma, böyle bir oluşumun yargıyı 
teslim almasına izin verilmez. Düşünün… 
Savcılar, hakimler var, kendi vicdanlarıyla, 
millet adına değil, örgüt yöneticilerinin 
emir ve talimatlarıyla hareket ediyorlar. 
Buna hiç kimse izin vermez, göz yummaz. 
Bizim de mücadelemiz, yargıyla değil, işte 
bu tehlikeli örgütledir. Bu yapılanmanın, 
yolsuzluk iftirasıyla Hükümeti yıpratma 
girişimi, tek hedef, tek gaye değildir. 

Demokratikleşme adımlarının, bu paralel 
yapılanma tarafından hedef alındığını 
burada özellikle vurgulamak istiyorum. 
Çözüm Süreci adını verdiğimiz, terörün 
son bulması çabasının da yine bu paralel 
yapılanma tarafından hedef alındığını 
herkesin görmesi gerekiyor. Türkiye’nin, 
başta Filistin, Mısır ve Suriye olmak üzere, 
bölgedeki çatışmaların bitirilmesi, kanın 
durması, barışın ve milli iradenin hakim 
olması için verdiği barış mücadelesi de 
yine bu yapılanma tarafından hedef alındı 
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ve alınıyor. Ancak burada şunu büyük bir 
memnuniyetle ifade etmek istiyorum… 
Bu yapılanma ve bu yapılanmanın ortaya 
koyduğu direnç, Türkiye’de demokratik-
leşmenin önündeki son dirençtir. Yani, 
Türkiye’nin reform yapma kararlılığının 
önündeki son engel de ortadan kalkmakta, 
Türkiye’nin ufku daha da genişlemektedir. 
17 Aralık darbe girişimi, Türkiye’yi, milleti 
ve Türkiye’nin çıkarlarını hedef almış, ama 
kararlılığımız sayesinde, hedeflerinin tam 
tersi, hayırlı bir işe zemin hazırlamıştır. Şu 
anda Türkiye içinde oyun bozulmuştur, tu-
zak alt üst olmuş durumdadır. Avrupa’da 
ve dünyada oluşturulmaya çalışılan algı 
da, hiç şüpheniz olmasın, tutmayacak, o 
tuzak da kısa sürede bozulacaktır. 

Bakın bir şeye dikkatinizi çekiyorum: Şu 
anda, bu paralel yapı eliyle, Türkiye’yi 
teröre destek veren ülke olarak gösterme 
girişimleri var. Türkiye’nin insani yardım-
ları engelleniyor. Tırlar durdurulup içleri 
aranıyor. Türkiye’nin milli kurumları 
tek tek yıpratılmak isteniyor. Bunlara ek 
olarak, yalanla, iftirayla, algı operasyon-
larıyla, Türkiye’nin yurt dışındaki imajı 
hedef alınıyor. Bir ülkenin milli istihbarat 
teşkilatını, olsa olsa başka bir ülke, bir 
düşman ülke hedef alabilir. Ama şu anda, 
Türkiye’nin milli istihbarat teşkilatı, işte 
bu örgütün içindeki yargı mensupları, 
medya, iş çevreleri ve bazı siyasetçiler 
tarafından hedef alınıyor. Türkiye’de 76 
milyon, bu ihaneti gördü ve görüyor. Hiç 
kuşkunuz olmasın, her türlü karanlık oda-
ğa bunun da hesabı mutlaka sorulacaktır. 
Ne ekonominin, ne demokratikleşme 
adımlarının, ne de barışçıl dış politikanın 

yara almasına millet izin vermeyecektir. 
Özellikle, çözüm sürecinin sabote edilme-
sine milletimiz göz yummayacaktır. Bu 
süreçten, çok daha güçlü, daha kararlı ve 
daha cesur bir demokratikleşme süreci çı-
kacağını burada bir kez daha vurgulamak 
isterim. İnanın, Türkiye artık eski Türkiye 
olmayacak. Yeni bir anlayışla, yeni bir he-
yecanla, Yeni Türkiye’nin kurulma süreci 
hızla devam edecek. 

Bugünkü Brüksel ziyaretimiz, işte bu yeni 
sürecin önemli adımlarından biri olarak 
tarihe geçecektir. 30 Mart’ta milletin 
sandıkta vereceği karar, aynı şekilde yeni 
sürecin önemli bir kilometre taşı olacak-
tır. Milletimizle birlikte, iş dünyamızın, 
sivil toplum örgütlerimizin, yurt dışın-
daki tüm dost ve kardeşlerimizin, vatan-
daşlarımızın bizimle birlikte olduklarını 
görüyor, bundan da büyük memnuniyet 
duyuyoruz. Hiç kimsenin endişesi olma-
sın, kimse tereddüt etmesin. Türkiye bu 
süreçten daha güçlü çıkıyor ve artık dur-
durulamaz, engellenemez, yavaşlatılamaz 
şekilde 2023 hedeflerine doğru ilerliyor. 
TÜMSİAD’a, bu sürece verdiği destekten 
dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. 
Belçika’da, Belçika ve Avrupa İş Çevrele-
rinin daha iyi aydınlatılması noktasında 
TÜMSİAD’ın gayretlerini beklediğimizi 
ifade etmek istiyorum. 

Bu güzel buluşmayı tertip ettiğiniz için bir 
kez daha teşekkür ediyor, hepinizi sevgiy-
le, saygıyla selamlıyorum.
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Mahalli medyamızın çok değerli temsil-
cileri, çok değerli gazeteci, televizyoncu 
arkadaşlarım, kıymetli misafirler, hanıme-
fendiler, beyefendiler... 

Öncelikle, davetimize icabet ettiğiniz ve 
bu buluşmaya katıldığınız için hepinize 

teşekkür ediyorum. Ziyaret ettiğimiz il-
lerde zaman zaman mahalli basınla bir 
araya geldik. Geçmişte de, ortak yayınlar 
yoluyla, sizlerin vasıtasıyla şehirlerimize, 
bölgelerimize hitaplarımız oldu. Gönül 
ister ki, daha fazla bir araya gelelim, daha 
fazla istişare yapalım. Ancak, yoğun prog-

Yerel Basınla Toplantı 

İstanbul | 5 Mart 2014 
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ramımızın buna fırsat vermediğini de, 
anlayışlarınıza ve takdirlerinize sunmak 
isterim. Aynı şekilde, bu yoğun program 
ve imkânlardan kaynaklı sıkıntılardan do-
layı, ülkemizdeki tüm mahalli medyayı da 
buraya davet etmek mümkün olmadı. On-
lardan da yine anlayış bekliyor, inşallah, 
başka fırsatlarla bir araya gelebileceğimizi 
ifade etmek istiyorum. 

Değerli kardeşlerim... 

Türkiye’de mahalli medyanın önemini çok 
çok iyi biliyoruz. Kurtuluş Savaşımızda, 
mahalli basın, faaliyetini sürdürebildiği 
şehirlerde gerçekten destanlar yazdı. Tek 
parti döneminde, tek tipleştirme çabala-
rına, baskıya, sansüre rağmen, kullanılan 
diğer sindirme yöntemlerine rağmen, 
yerel basın hiçbir zaman boynunu eğme-
di, Hak’tan, gerçekleri anlatmaktan taviz 
vermedi. 1980’lerden itibaren ise, ulusal 
medya kadar yerel medyamız da hem çeşit-
lendi, hem de güçlendi. 

Şu rakamı burada özellikle ifade etmek 
istiyorum: 2000’li  yılların başında , 
Türkiye’de, yerel ve bölgesel gazete-dergi 
sayısı 2 bin civarındaydı. En son 2011 
yılında bu alanda istatistik yapıldı ve sa-
yının, 2002’ye göre 2 kattan fazla arttığı, 
4 bin 345’e ulaştığı görüldü. Bir ülkede 
demokrasinin en önemli göstergelerinden 
biri, hiç şüphesiz medyanın, özellikle de 
yerel medyanın durumudur. Hükümeti-
mize medya konusunda yöneltilen tüm 
art niyetli eleştirilere rağmen, Türkiye’de, 
gazete, dergi, televizyon kanalı ve internet 
sitesi sayısı, geçmiş yıllarla kıyas kabul 

etmeyecek kadar çoğalmıştır. Tiraj ra-
kamlarına, medyada çalışanların sayısına 
baktığınızda, aynı şekilde artış görüyor-
sunuz. Bakınız, 2002’de, Türkiye’de 20 
bin geniş bant internet abonesi vardı; şu 
anda sayı 34 milyon aboneye ulaştı. Buna 
rağmen, ulusal basında gazete satışlarının 
azalmadığını, arttığını görüyoruz. 2002’de 
günlük yaklaşık 4 milyon adet gazete satı-
lıyordu. Şu anda, internetin bu kadar yay-
gınlaşmış olmasına rağmen, 4.5 milyonun 
üzerinde gazete satılıyor. Medyadaki bu 
gelişmeye ek olarak, biliyorsunuz, ifade 
özgürlüğünde, temel hak ve hürriyetlerin 
geliştirilmesinde, basın özgürlüğünde çok 
önemli adımlar attık. Siyasetin üzerindeki 
vesayeti kaldırırken, aynı zamanda, medya 
üzerindeki vesayeti de kaldırdık. 

Aradan 12 yıl geçince, bazı şeyler hatır-
lanmıyor ya da hatırlanmak istenmiyor... 
Açıkçası, şu anda yaşı 25’in altında olan 
gençlerimizin de, Türkiye’de özgürlükle-
rin nereden nereye geldiğini görmek için, 
kıyas yapmakta zorlandıklarını biliyoruz. 
Bugün medyada var olan özgürlük ortamı-
nın, bundan 12 yıl önce hayali dahi kurula-
mıyordu, kurulamazdı. 

Bakın burada bir tek örnek vereceğim... 
Bugün yaşadıklarımız da dikkate alındı-
ğında, ne kadar çarpıcı bir kıyas olduğu-
nu eminim sizler de kabul edeceksiniz. 
İngiltere’de gazeteciler, haber yapma 
adına, bazı telefonları dinlediler, telefon 
mesajlarını elde ettiler. Bundan dolayı ya-
pılan soruşturmada, 50 gazeteci gözaltına 
alındı, bunlardan bazıları mahkum oldu. 
Bu skandala karışan gazete, ortaya çıkan 
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skandaldan dolayı mahcup duruma düş-
tü, yayıncı kuruluş tarafından bu gazete 
kapatıldı. Ama dikkat edin... Hiç kimse, 
İngiltere’de gazeteciler tutuklandı; gözal-
tına alındı demedi. Hiç kimse, İngiltere’de 
basın özgürlüğü yok demedi... Bizim şu 
anda yaşadıklarımıza bakın, İngiltere’de 
yaşananlara bakın... Şu anda, birçok gazete 
ve televizyon, birçok internet sitesi, huku-
ku hiçe sayarak, anayasayı, yasaları, bun-
ların da ötesinde insani, vicdani değerleri 
ayaklar altına alarak, her gün ses kayıtları 
ya da tapeler yayımlıyorlar. Bazıları bu 
dinlemelerin yayımlanmasına, “Bunlar 
yasal dinleme” diyerek kılıf uyduruyor. 
Bu yayımlanan dinlemeler, yasal dinleme 
değildir. Türkiye’de dinleme yapmanın 
belli kuralları vardır ve bu kurallar ihlal 
edilmiştir. Bir başbakanı, dünyanın hiçbir 
yerinde dinleyemezsiniz. Cumhurbaşka-
nını, genelkurmay başkanını, bakanları 
dinleyemezsiniz. Savcı, tamamen keyfi 
bir şekilde, devletin mahrem telefon gö-
rüşmelerini dinlemiştir. Hukuksuzluk, 
sadece dinlemeden ibaret değil... Gizli 
bir dosyada yer alan dinlemeler de, biri-
lerine servis edilmiş, bu yolla da savcı ya 
da bu dinlemeyi yapan memurlar, ayrıca 
Anayasa’yı, yasaları çiğnemiştir. Savcının 
ya da memurların servis ettikleri bu dinle-
meleri yayımlayanlar da, buna CHP Genel 
Başkanı da dâhil, aynı şekilde anayasa ve 
yasaları ihlal etmişlerdir, bugün de hâlâ 
ihlal ediyorlar. 

Yaşanan skandal bundan da ibaret değil... 
Yasal olmayan dinlemeler yapılmıştır. 
Kripto telefonlar dinlenmiştir. İstenilenin 
elde edilemediği durumlarda da, sesler 

üzerinde montajlar yapılmış, kurgu yapıl-
mış, dublaj yapılmış ve ortaya tamamen 
hayali piyesler çıkarılmıştır. Arkadaşlar, 
çok vahim bir skandalla karşı karşıyayız... 
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde örneği 
görülmeyen, açıkçası başka ülkelerde de 
bugüne kadar örneğine rastlanmayan bir 
hukuk ihlaliyle, hatta ihanet girişimiyle 
karşı karşıyayız. Son derece keyfi biçimde, 
Türkiye genelinde, sayısı yüzbinleri bulan, 
her kesimden kişinin dinlendiğini görüyo-
ruz. Bu dinlemeler, gerekli izinler alınma-
dan, usullere uyulmadan, yasal gereklilik-
ler yerine getirilmeden yapılmıştır. Şu ana 
kadar, sadece birkaç dosyadaki dinlemeler 
ortaya çıkarıldı. İşte bu dosyada, selam 
örgütü adında hayali bir örgüt oluşturul-
muş, 3 bine yakın kişinin telefonu 3 yıl 
süreyle dinlenmiş. Bir başka dosyada, 450 
MHP’linin telefonları dinlenmiş. Ayrım 
yapılmaksızın, parti genel merkezleri, par-
tilerin il başkanlıkları, milletvekilleri, bü-
rokratlar, gazeteciler, yazarlar, sanatçılar 
dinlenmiş. Ülkenin, Cumhurbaşkanı, Baş-
bakanı, Bakanları, Genelkurmay Başkanı 
da dinlenmiş. Düşünebiliyor musunuz?.. 

Ben dün akşam, Rusya Federasyonu Dev-
let Başkanı Sayın Putin’le bir görüşme yap-
tım. Bunu, sadece ve sadece, uluslararası 
istihbarat örgütleri dinlemek isterler, bu 
görüşmenin içeriğini öğrenmek isterler. 
Ama burada, Türkiye’de, bir savcı keyfice 
bir dosya hazırlayıp, örneğin bu son derece 
mahrem görüşmeyi dinleyebiliyor. Belki 
de, bizim, devlet başkanlarıyla, başbakan-
larla yaptığımız görüşmeler de böyle key-
fice dinlendi. İşte, Enerji Bakanımız... Bir 
ülkenin Enerji Bakanı, ulusal ve uluslara-
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rası manada, son derece gizli, mahrem gö-
rüşmeler yapar. Enerji Bakanımız, Kıbrıs 
konusundan tutunuz, tahkim konularına, 
nükleer enerji yatırımlarından tutunuz, 
petrol ithalatına, doğalgaz ithalatına kadar 
çok önemli konularda görüşmeler yapıyor. 
Elektrikte, 1 sentlik bir artışın Türkiye’ye 
maliyeti 400 milyon dolar. Enerji Bakanı-
mızın dinlenmesinin, pazarlıkların sızdı-
rılmasının, Türkiye ekonomisine nasıl bir 
maliyet yükleyeceğini sizlerin takdirine 
sunuyorum. Bir hukuk devletinde böyle 
şeyler asla yaşanamaz değerli arkadaşlar... 

Bakın biz, “Medya Anayasa ve yasaları ih-
lal ediyor” dediğimizde, “Hükümet basın 
özgürlüğünü kısıtlıyor” diye kampanya ya-
pıyorlar. “Yargı içinde Anayasa ve yasaları 
çiğneyenler var” dediğimizde, “Hükümet 
yargıya müdahale ediyor” diye kampanya 
yapıyorlar. “İnternete düzenleme getire-
ceğiz” dediğimizde, “Hükümet internete 
sansür getiriyor” diye aynı şekilde asılsız 
iddialarla ortaya çıkıyorlar. Özgürlük, hiç 
kimseye, Anayasa ve yasaları çiğneme 
hakkı vermez. Özgürlük, hiç kimseye, baş-
kalarını dinleme, bunları kaydetme, bun-
ları yayımlama hakkı vermez. İnsanları 
hukuksuzca dinlemek, sonra da bu dinle-
meleri servis etmek, en başta insan hakkı 
ihlalidir, en başta insanın kendisine, değer-
lerine, inançlarına aykırıdır. Yeryüzündeki 
hiçbir din, hiçbir mezhep, hiçbir kültür, iki 
kişi arasındaki konuşmanın, üçüncü bir 
kişiye aktarılmasına, hatta kitlelere ulaştı-
rılmasına cevaz vermez. 

Dikkatinizi çekiyorum: Bu dinlemeler, Em-
niyet, Telekomünikasyon İletişim Başkan-

lığı, TÜBİTAK, Yargı gibi kurumlar içinde, 
o malum örgütün mensupları tarafından 
yapıldı. Bu dinlemeler hukuk adına yapıl-
madı, Türkiye adına, Türkiye’nin huzuru, 
güvenliği, istikbali adına yapılmadı. Çok 
net bir şekilde görülüyor ki, bu dinlemeler, 
bir örgüt adına, örgütün çıkarları adına, o 
örgütü kontrol eden devlet ya da ulusla-
rarası çevreler adına yapıldı. Bu örgüt de, 
güya, bir dinî yapı, güya bir hizmet yapı-
lanması... 

Ben, İmam Hatip Lisesi’nde okudum... Di-
nimi elhamdülillah bilirim... Benim dinim, 
böyle gayri meşru bir işe, her ne sebeple 
olursa olsun asla hoş bakmadı ve hoş bak-
maz. Devlet içine sızacaksınız, Emniyet, 
Yargı gibi kurumlarda sinsice örgütlene-
ceksiniz, insanların telefon konuşmalarını 
dinleyecek, mahrem kayıtlarını alacak, 
sonra bununla şantaj yapacaksınız, haraç 
toplayacaksınız, bunları yayımlayacaksı-
nız. Benim dinimde böyle bir şey asla ve 
asla yoktur. Bırakınız İslam’ı, hiçbir dinde 
böyle bir alçaklığa, böyle bir ihanete meş-
ruiyet bulamazsınız. 

Ben daha önce söyledim, bugün de açık 
açık ifade ediyorum... Ellerinde ne varsa 
döksünler ortalığa. Neleri varsa sürsün-
ler... Hatta bugün şunu da söylüyorum... 
Daha önce yaptıkları gibi, bugün de, iste-
dikleri montajı yapsınlar, istedikleri kur-
guyu, dublajı yapsınlar, piyasaya sürsün-
ler. Biz bundan korkmuyoruz, milletimiz 
de bunlara zerre kadar prim vermiyor. 

Bakın, 22 Şubat’ta, Sivas’ta ilk mitingi-
mizi yaptık... Muhteşem bir kalabalık, 
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muhteşem bir coşku vardı. Şu ana kadar 
15 miting yaptık... İstisnasız her birinde, 
tarihî katılıma, bugüne kadar örneğini 
görmediğimiz bir coşku, heyecan ve mu-
habbete şahit olduk. Birileri çıkıyor, mi-
tinglerimizdeki kalabalığın resmine mon-
taj yaptığımızı ahlaksızca iddia ediyorlar. 
Bu iddialarda bulunanları mitinglerimize 
davet ediyorum, gelsinler, kendi gözleriyle 
manzarayı görsünler. O insanları miting 
meydanlarına taşıdığımızı iddia edenler 
var... Gelsinler, kalabalığın içine girsinler, 
katılımcılara bunu da sorsunlar. Aynı şe-
kilde, anketler yoluyla oynanmak istenen 
bir oyun var... Anketler yoluyla yalan söy-
leyenlerin bu yalanlarının da kaydedilme-
sini, 30 Mart akşamı çıkacak sonuçlarla 
karşılaştırılmasını özellikle rica ediyorum. 
Milletimiz, engin ferasetiyle, oynanan oyu-
nu çok net bir biçimde görüyor. Milletimiz, 
meselenin yolsuzluk ve rüşvet olmadığını, 
meselenin apaçık bir darbe girişimi oldu-
ğunu anlıyor ve meydanlarda buna çok 
net tepki veriyor. Boğaz’a karşı viskisini 
yudumlayıp, Anadolu ve Trakya hakkında 
ahkâm kesenler, 200 yıldır uyanmadılar, 
bugün de hâlâ gaflet uykusundalar. Mille-
tin onlara inanmadığını bir türlü görme-
diler ve görmeye niyetleri de yok. İftira 
atarsak millet bunlardan soğur diyorlar. 
Montajları piyasaya sürersek, millet bun-
lardan soğur diyorlar. Birtakım manşetler 
atarsak, karalama kampanyaları yaparsak, 
tahrikler, tuzaklar tertip edersek, millet 
AK Parti’den uzaklaşır zannediyorlar. Bu 
ülkede milleti aptal, cahil yerine koyanlar 
hep kaybettiler ve her zaman da kaybede-
cekler. Bir insan köylü olabilir, okuma yaz-
ma bilmiyor olabilir, dünyayı tanımıyor 

olabilir... Ama onun kalp gözü öyle açıktır 
ki, feraseti, basireti öyle açıktır ki, hiç 
kimsenin anlamadığını anlar. Milletimiz, 
köylüsüyle, şehirlisiyle, tahsillisiyle, üm-
misiyle, yoksuluyla, zenginiyle, neyin ne 
olduğunu çok iyi okuyor ve çok iyi anlıyor. 

Değerli arkadaşlarım... 

AK Parti hükümetleri, 12 yılda Türkiye’de 
çok köklü değişiklikler yaptı. Ekonomiden 
dış politikaya, siyasetten sosyal hayata 
kadar hemen her alanda büyük reformlar 
gerçekleştirdik, ezberleri bozduk, tarihî 
nitelikte atılımlar gerçekleştirdik. Elbet-
te, yaptığımız reformlar, kaydettiğimiz 
rekorlar, başarılarımız, reformlarımız, 77 
milyonu sevindirirken, bazılarını da üzdü 
ve rahatsız etti. Meyve veren ağaç taşlanır... 
Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, itibarı 
arttıkça, içeride ve dışarıda bundan dolayı 
rantını kaybedenler oldu. O eski düzene 
geri dönmek, o eski Türkiye’yi geri getir-
mek için, 12 yıl içinde çeşitli girişimler 
yapıldı. Darbe senaryoları hazırlandı, tah-
rikler yapıldı, partimiz kapatılmak istendi, 
çetelerin çeşitli tuzakları oldu. Seçim dö-
nemlerinde, partimize yönelik olarak, seç-
menin tercihini etkilemeye dönük çeşitli 
kirli senaryolar devreye sokuldu. Bunların 
her birini, demokrasi ve hukuk içinde ber-
taraf ettik. Eski Türkiye’yi özleyenler, işte 
en son, 17 Aralık darbe girişimini yaparak, 
son bir umutla yeni Türkiye’ye hücum 
ettiler. 

Dikkatinizi çekiyorum... Eski Türkiye’yi 
özleyen kim varsa, bu saldırının içinde yer 
aldı ve yer almaya devam ediyor. Siyasi 
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partiler, bazı medya kuruluşları, bazı işve-
ren çevreleri, bazı STK’lar, yapılanmalar, 
örgütler, hep birlikte, yeni Türkiye’ye karşı 
son bir saldırıda bulunuyorlar. Bütün güç-
lerini topladılar. Ellerindeki tüm imkânları 
ortaya koydular. İçerde ve dışarıda, bütün 
müttefikleriyle bir araya geldiler. Açıkça-
sı, bu sürecin sonunda yok olmayı dahi 
göze alarak, son bir saldırı düzenlediler. 
Burada şunu çok net bir biçimde ifade 
etmek istiyorum. 17 Aralık darbe girişimi, 
aldığımız tedbirler ve düzenlemeler saye-
sinde, çuvallamıştır, sert kayaya çarpmış-
tır ve tam anlamıyla başarısız olmuştur. 
17 Aralık darbe girişimi, hükümetimiz 
tarafından püskürtülmüştür. Bu darbe 
girişiminde bulunanlar, kendi tabanlarını 
diri tutmak adına, ellerindeki safraları 
boşaltmak dışında hiçbir şey yapamıyorlar 
ve yapamayacaklar. 30 Mart’ta, milletimiz 
sandıkta bu darbe girişimine gereken 
cevabı verecek. Bununla birlikte, biz de, 
hukuk içinde bu darbe girişiminden hesap 
sorulması için hazırlıklarımızı yaptık ve 
yapıyoruz. Hiç kimsenin yaptığı yanına 
kar kalmayacak. Anayasayı, yasaları çiğ-
neyenler, göreceksiniz, kısa süre zarfında 
bunun hesabını vermeye başlayacaklar. 
Ortalığa çok pislik dökülecek. Kurban ke-
sim faaliyetlerinden zekât toplanmasına, 
bankacılık faaliyetlerinden sınavlara, ajan-
lık faaliyetlerinden tehdit, şantaj, haraç 
toplamaya kadar çok geniş bir yelpazede 
çok çarpıcı, çok şaşırtıcı sonuçlar ortaya 
çıkacak. Bütün kirli ilişkiler, kirli eylemler, 
Türkiye aleyhine, devlet aleyhine bütün 
kirli girişimler tek tek ortaya dökülecek ve 
failleri de yargı önüne çıkacak. 

Bakın her zaman ifade ediyorum... Gerek 
Gezi Olayları, gerek 17 Aralık darbesi, ba-
hanelerin ardına saklanarak Türkiye’ye, 
devlete  yapı lmış  saldır ı lardı .  Gezi 
Olayları’nda ağaç diyerek, çevre diyerek, 
devlet, bağımsızlığımız, demokrasimiz, 
millî irade, en önemlisi de Türkiye eko-
nomisi, Türkiye’nin küresel yatırım ve 
hedefleri tehdit edilmişti. 17 Aralık darbe 
girişiminde de yolsuzluk ve rüşvet iftirası 
altında, aynı şekilde devletimiz, demok-
rasimiz, millî irade ve büyük Türkiye 
idealleri hedef alındı. 12 yıl boyunca ko-
ruduğumuz gibi, bu olaylar karşısında da 
demokrasiyi, millî iradeyi, büyük Türkiye 
ideallerini koruduk, muhafaza ettik. 

Biz isterdik ki, siyaset, böyle bir saldırı kar-
şısında dik dursun, ilkeli dursun, kendi çı-
karlarını değil, Türkiye’nin çıkarlarını öne 
çıkarsın. Ama maalesef, AK Parti dışında 
hiçbir siyasi parti, bu saldırılar karşısında 
dik durmamıştır ve tamamı küçük hesap-
ların peşine düşmüştür. CHP, tarihimiz-
deki her darbe girişimi gibi, bu darbe giri-
şimine de destek vermiştir. MHP, devlete 
yönelik, Türkiye Cumhuriyeti’nin istiklali-
ne yönelik bir saldırı karşısında, maalesef 
susmayı, tehditlere boyun eğmeyi, Türkiye 
düşmanı paralel yapının yanında yer al-
mayı tercih etmiştir. CHP Genel Başkanı, 
paralel yapı ile ittifak yapmış, paralel yapı 
ile hareket etmiştir ve şu anda da bunu ya-
pıyor. 30 Mart seçimlerinde, başta İstanbul 
ve Ankara olmak üzere, birçok yerde, CHP 
ve bu paralel yapı arasında ittifak kuruldu-
ğu artık gizlenmiyor. Paralel yapı da, var 
gücüyle CHP ya da MHP’ye destek veriyor. 
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Bir kez de burada hatırlatmak isterim... 
Paralel yapının başı, Pensilvanya’daki zat, 
Savaş Ay’la 1995 yılında yaptığı bir röpor-
tajda aynen şunları söylüyordu: “Cebrail 
Aleyhisselam… Çok severim, âşık gibi, bur-
numun kemikleri sızlar. Hiç görmediğim, 
tanımadığım bir melek bu... O bir parti 
kursa, ben ona diyeceğim ki, sen bir parti 
kurdun ama müsaadenle ben seni destek-
lemeyeceğim.” İşte bu sözleri söyleyen kişi, 
şu anda CHP’ye destek veriyor, MHP’ye 
destek veriyor, hatta elemanlarını kapı 
kapı dolaştırıp, AK Parti’ye oy vermeyin 
çağrısı yaptırıyor. Öyle istihbarat alıyoruz 
ki, özel okullarında, dershanelerde, öğ-
renci evlerinde, sohbet ortamlarında artık 
tamamen siyaset konuşuluyor, tamamen 
CHP ve MHP’nin desteklenmesi konuşulu-
yor. CHP ve MHP, son birkaç yıl içinde bu 
şantaj ve tehdit kasetleriyle dizayn edildi, 
şu anda da karşılıklı bedeller ödeniyor. 

Tekrar ediyorum değerli arkadaşlar: Bu 
tuzak bozulmuştur, bu oyun bozulmuştur. 
Türkiye, bu badireyi de atlatmıştır ve ne 
kadar güçlü bir devlet olduğunu bir kez 
daha göstermiştir. Açıkçası, bu şer girişi-
minden Türkiye için bir hayr doğacağına, 
doğduğuna ben tüm samimiyetimle ina-
nıyorum. Bu darbe girişimiyle, Türkiye 
içindeki son çete de deşifre olmuştur ve 
tasfiyesi başlamıştır. Büyük Türkiye’nin, 
yeni Türkiye’nin önündeki, 2023 hedef-
lerimizin önündeki, özellikle de ekonomi 
ve demokrasinin önündeki bir büyük 
engel daha kalkmıştır. 30 Mart’tan itiba-
ren, inşallah, artık mesaimizi çok daha 
yoğun olarak Türkiye’nin kalkınmasına, 
ekonominin büyümesine, demokrasinin 

daha ileri standartlara kavuşmasına ve 
şehirlerimizin daha da güzelleşmesine 
sarf edeceğiz. Ekonomimiz, çok şükür, iyi 
bir sınav verdi ve emin adımlarla ilerliyor. 
Demokrasi noktasında, tarihî nitelikte 
gelişmelere şahit oluyoruz. Çözüm süreci 
olumlu şekilde, umut verici şekilde ilerli-
yor ve 30 yılın ardından artık acı haberler 
almıyoruz. 30 Mart’tan itibaren, artık son 
prangalarından da kurtulmuş şekilde 
Türkiye, inanıyorum ki daha hızlı, daha 
huzurlu, daha güvenli ve istikrarlı şekilde 
büyüyecek. Şehirlerimizde çok ama çok 
büyük bir coşkuya şahit oluyoruz. Şehir-
lerimizde, huzurun, güvenin, kardeşliğin 
hiç olmadığı kadar güç kazandığına tanık 
oluyoruz. Özellikle demokrasinin, özellik-
le kardeşliğin, Türkiye’nin üzerine bir ba-
har gibi egemen olduğuna bizzat şahitlik 
yapıyoruz. Bunu muhafaza edecek, bunu 
daha da güçlendireceğiz. 77 milyonun ku-
caklaştığı, bir ve beraber olduğu, çok daha 
huzurlu günlere doğru ilerlemeye devam 
edeceğiz. Kimin ne meselesi varsa, inanın, 
yeni Türkiye’de çok daha hızlı şekilde çö-
züme kavuşacak. Türk, Kürt, Arap, Çerkez, 
Laz, Gürcü, Roman... Sünni, Alevi... 77 mil-
yonun her birinin sorunları bu yeni süreç-
te artık çok daha kalıcı ve tatmin edici şe-
kilde çözüme kavuşacak. Siyasete güvenin 
zedelenmesine izin vermeyeceğiz. Siyaset 
dışı çözüm arayışlarına izin vermeyeceğiz. 
Herkesin yumruklarını açıp musafaha 
edeceği bir Türkiye’de, hep birlikte gele-
ceğe yürüyeceğiz. Mahalli medyanın, bu 
noktada tarihî bir sorumluluk taşıdığına 
inanıyorum. Kendi mütevazı imkânlarıyla, 
son derece idealist şekilde yayın yapan ma-
halli medya, bugüne kadar hep büyük Tür-
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kiye idealinin, huzurun ve barışın yanında 
oldu. Biz sizleri desteklemeye, sizleri daha 
da büyütmeye devam edeceğiz. Sizin de 
Türkiye’nin büyümesi için emek ve fikir 
sarf edeceğinize yürekten inanıyorum. 
Geldiğiniz, katıldığınız için her birinize 
tek tek teşekkür ediyorum. Şehirlerinize, 
bölgelerinize, bizim selamlarımızı iletme-
nizi sizlerden rica ediyor, hepinizi sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum.   
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Çok değerli esnaf kardeşlerim, TESKOMB’un 
değerli başkan ve yöneticileri, değerli arka-
daşlarım, hanımefendiler, beyefendiler... 

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor; TES-
KOMB tarafından düzenlenen bu Vizyon 
Buluşması’nın, Türkiye için, milletimiz 

için, özellikle de esnaf ve zanaatkârlarımız 
için hayırlara vesile olmasını Rabbim’den 
niyaz ediyorum. TESKOMB Başkanımız 
Sayın Abdülkadir Akgül’e, yönetim kurulu 
üyelerine, bu toplantıya katkı veren değer-
li bakanlarımıza, kurumlarımıza gönül-
den teşekkür ediyorum. Bugün, son derece 

TESKOMB 64. Yıl Vizyon 
Buluşması

İstanbul | 21 Mart 2014 
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yoğun bir programımız vardı. Önce Artvin, 
ardından Rize, onun ardından Erzurum’da 
mitinglerimizi yaptık. Birazdan da, parti 
genel merkezimizde bir canlı televizyon 
yayınına katılacağız. Tabii, esnafla buluş-
ma deyince, bu yoğun programa rağmen, 
katılmayı, coşkunuzu paylaşmayı, özellikle 
de hayır dualarınızı almayı arzu ettim. 
Esnafımızın ve zanaatkârımızın hayır dua-
larını çok önemsiyorum. Yüzlerce yıla sâri 
bir kültürü olan, kanaat, bereket, dayanış-
ma, paylaşma gibi duygularını hiç kaybet-
meden bugünlere ulaşan esnafımızın o dik 
duruşunu ve tavrını çok önemsiyorum. 
Aynı şekilde, esnafımızın, istikrara, huzu-
ra, güven ortamına verdiği önemi de çok 
iyi biliyorum. Açıkçası, son 12 yılda, esnaf 
ve zanaatkârımız için çok önemli düzenle-
meler yaptık. Ancak, doğrudan yaptığımız 
düzenlemelerin ötesinde, ekonomide, 
siyasette, demokratikleşmede yaptığımız 
reformlar esnafımızı çok olumlu yönde 
etkiledi. 12 yılda ekonomiyi 3 kattan fazla 
büyüttük, esnafımız da büyüdü. Çalışan-
ların ücretlerini artırdık, alım güçlerini 
artırdık, bundan en çok esnafımız fayda-
landı. Zorunlu tasarruf hesabında biriken 
paraları ödedik, key hesabında biriken 
paraları ödedik, bundan esnafımız yarar-
landı. Emeklilerimiz için yaptığımız maaş 
artışlarından ve düzenlemelerden, sosyal 
yardımlarımızdan, hatta öğrencilerimizin 
kredi ve burs miktarlarını 45 liradan 300 
liraya çıkarmamızdan aynı şekilde en çok 
esnafımız istifade etti. Bütün bunların 
ötesinde, esnaf ve zanaatkârımızın en çok 
ihtiyaç duyduğu şeyi, huzur, istikrar ve 
güven ortamını Türkiye’de kalıcı olarak 
tesis ettik. Bir yandan Türkiye’yi, önünü 

görebilen, geleceğe odaklanmış, planları, 
hedef leri belli bir ülke yaparken, diğer 
yandan çözüm süreciyle kardeşliği pekiş-
tirdik. Doğu’da, Güneydoğu’da esnafımız 
kepenk kapattırma şiddetinden kurtuldu. 
Diğer bölgelerimizde esnafımız, huzurlu 
bir ülkenin, 77 milyon kardeş bir ülkenin 
bahar ikliminden istifade etti. 

Değerli kardeşlerim... 

Türkiye’deki huzur, istikrar ve güven 
ortamı, başta esnaf ve zanaatkârımız 
olmak üzere, hiç kuşkusuz 77 milyonu 
memnun etti, geleceğe ilişkin umutlarını 
çoğalttı. Ancak, 77 milyon bundan mem-
nun olurken, bazıları bu ortamdan çok 
ciddi şekilde rahatsız oldu. Bu ülkede, 
yüksek faizden rant elde edenler vardı, 
onlar rahatsız oldular. Kaos ortamından, 
gerilimden, belirsizlikten rant sağlayanlar 
vardı, onlar rahatsız oldular. Gençlerin ka-
nından, şehitlerimizin kanından maalesef 
rant sağlayanlar vardı, huzur ortamından 
onlar rahatsız oldular. Aynı şekilde, içe-
ride olduğu kadar dışarıda da, büyüyen, 
gelişen, güçlenen Türkiye’den rahatsız 
olanlar oldu. Yeni Türkiye’yi birileri kabul-
lenemedi. Huzur, istikrar, güven ortamı 
içindeki Türkiye’yi birileri hazmedemedi. 
Milletin kazanmasını, esnafın kazanması-
nı, çalışanın, üretenin kazanmasını birileri 
içine sindiremedi. Önce, Gezi Olayları’nı 
çıkardılar... Camı çerçeveyi kırarak, sokak-
ları ateşe vererek, bu arada esnafımıza da 
çok büyük zararlar ettirerek; Türkiye’de 
huzuru, istikrarı, güven ortamını sars-
mak istediler. Orada istediklerini elde 
edemeyince, bu kez de 17 Aralık darbe 



397

Yeni Türkiye Vizyonu | Efendi Değil Hizmetkar Olmak-8

girişimini başlattılar, Türkiye’nin kutlu yü-
rüyüşünü o şekilde durdurmak istediler. 
Bakın şu anda, çok farklı merkezlerden, 
çok farklı çevrelerden, son derece planlı, 
son derece sinsice, alçakça, haince saldı-
rılar yapılıyor. Şu noktanın altını burada 
da çizmek istiyorum: Bu saldırılar, şahsı-
ma yapılmıyor. Bu saldırılar, partimize, 
hükümetimize yapılmıyor. Bu saldırılar, 
devletimize yapılıyor, milletimize yapı-
lıyor, Türkiye Cumhuriyeti’ne yapılıyor. 
Bu saldırılar, doğrudan doğruya sizlere 
yapılıyor, esnafa yapılıyor, zanaatkâra ya-
pılıyor, huzura, istikrara, güven ortamına, 
bahar ortamına yapılıyor. Allah aşkına so-
ruyorum: Halkbank’tan ne istediler? Niye 
Halkbank? Çünkü Halkbank esnafa kredi 
veriyor. Çünkü Halkbank, büyüdükçe 
büyüyor. Halkbank, büyüyen Türkiye’nin 
millî bankası olarak, artık dünyada dik-
katleri çekiyor. İnanın, Allah vermesin, 
Türkiye’yi düşman işgal etse, önce gelir 
Halkbank’a, Ziraat Bankası’na, Millî İs-
tihbarat Teşkilatı’na, yollara, köprülere, 
tren yollarına saldırır. Bunlar da işte bunu 
yaptılar. Halkbank’a, Ziraat Bankası’na 
hayâsızca saldırdılar. Ziraat Bankası, 
Bosna Hersek’te faizsiz kredi veriyormuş, 
bu paralel yapı bundan rahatsız oluyor. 
Mısır’ın yanında durmadılar, Filistin’in 
yanında durmadılar, Suriye’nin yanında 
durmadılar; bunlar, kendi ülkelerinin, 
Türkiye’nin dahi yanında durmuyorlar, bu 
kadar hainler, bu kadar alçaklar. 

İşin acı tarafı şudur değerli kardeşlerim... 
Muhalefet partileri bu saldırıda maalesef 
piyon olarak kullanılıyor. Medya bu saldı-
rıda araç olarak kullanılıyor. Bazı işveren 

örgütleri, bazı işverenler, bu saldırıda 
maşa olarak kullanılıyor. Bunlara da, alim 
maskesi altında, şehrinden kovulmuş, ül-
kesinden kaçmış, uluslararası çevrelerin 
maşası, oyuncağı haline gelmiş bir örgüt 
elebaşı patronluk yapıyor, akıl veriyor, 
malzeme veriyor. Bakın bugün Erzu-
rum’daydık... Biliyorsunuz, kendi ülkesine 
ihanet içinde olan bu Pensilvanya’daki zat, 
Erzurum doğumludur. 1950’lerde, daha 
15-16 yaşındayken, Erzurum’da, eğitim 
gördüğü medreseden kovulmuş. Kendisi, 
kitabında, “Ben kendim ayrıldım” diyor... 
Ama, hadisenin iç yüzünü öğrenince, bü-
tün hayatını, bütün anlayışını, tavrını çok 
net şekilde izah eden çarpıcı bir gerçekle 
karşılaştık. Okuduğu medresede, ders al-
dığı hocasını jandarma tutukluyor, kelep-
çeliyor, karakola götürüyor. Erzurum’da 
büyük infial oluşuyor. Halk, çok sevdiği 
bu hoca için, Sadi Hoca için karakolun 
önünde toplanıyor. Sonra anlaşılıyor ki, 
Sadi Hoca’yı, talebesi, işte bu Pensilvan-
ya’daki zat şikâyet etmiş; üstelik yalan 
söyleyerek, iftira atarak, “Atatürk aleyhin-
de konuşuyor” diye hassas bir meseleyi 
kullanarak şikâyet etmiş. O olaydan sonra 
zaten Erzurum’da tutunamıyor. Ardın-
dan Türkiye’de de tutunamadı, kaçtı gitti. 
Emin olun, orada da duramayacak. Bütün 
yalanlarının, bütün iftiralarının, yaptığı 
tüm alçakça saldırıların, haince saldırıla-
rın hesabını tek tek ödeyecek. Daha genç 
yaşta, Erzurum’da yalanla başlayan hayatı, 
on yıllar sonra bugün de yalanla devam 
ediyor. İftirayla başlayan hayatı, bugün de 
iftirayla devam ediyor. Takiyyede, yalanda, 
sinsilikte o kadar uzmanlaşmış, kendisini 
o kadar yetiştirmiş ki, bizi de maalesef al-
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dattı. Türkiye’de binlerce insanı aldattılar. 
Temiz, saf, ihlaslı birçok kardeşimizi ma-
alesef aldattılar. Özellikle de, himmet adı 
altında topladıkları paralarla, bunlar, es-
nafımızı da aldattılar. Çok şaşırtıcı vakalar 
duyuyoruz. Esnafı, himmet adı altına nasıl 
haraca bağladıklarını duyuyoruz. Senet 
imzalatarak, esnafı nasıl zorda bıraktıkla-
rını duyuyoruz. Bunlar, tehditle, şantajla 
topladıkları haraca; zekat, sadaka, himmet 
gibi isimler vermiş, böyle de bir alçakça 
işin içine girmişler. Bakın buradan Türkiye 
genelindeki tüm esnaf ve zanaatkârımıza 
da bir çağrı yapıyorum. Bunları artık bes-
lemeyin. Türkiye aleyhine, devlet aleyhine, 
ulusal güvenliğimiz aleyhine çalışan bu 
casuslara paranızı kaptırmayın. Türkiye’de 
çok sayıda cemaat var, dernek var, vakıf 
var; gerçekten çok samimi yardım kuruluş-
ları var. Eğer, tehdit edilen, şantaj yapılan 
esnafımız varsa, hiç korkmasın, hiç boy-
nunu eğmesin, gelsin bizi bulsun. Devlet 
içindeki, devletin kurumları içindeki pa-
ralel unsurlar tarafından, resmî görüntü 
altında baskıya maruz kalanlar da gelsin 
bizi bulsun. Bu paralel devleti de, bunların 
zulmünü de kökünden kazıyacağız, ama 
bunu hep birlikte yapacağız. Bakın şu anda 
bunları ayakta tutan, maalesef muhalefet 
partileridir. Aslında bu paralel yapı, mu-
halefet partilerini de aldattı ve aldatıyor. 
Sandıktan umutlarını kesen, 30 Mart’ta 
da kaybedeceklerini anlayan muhalefet 
partileri, bu Pensilvanya’daki zatın ceketi-
nin içine girdiler, iradelerini, siyasetlerini 
oraya teslim ettiler, oradan bir şey elde 
edeceklerini zannediyorlar. Bakıyorsunuz, 
CHP’nin, MHP’nin belediye başkan adayla-
rını bu paralel yapı belirliyor. Sahada, CHP, 

MHP, BDP adına bu paralel yapı çalışıyor. 
Medyada, sosyal medyada, muhalefet adı-
na bu paralel yapı çalışıyor. Ama millet de 
bunları görüyor. Bütün şehirlerde, mille-
timin akın akın meydanlara koştuğunu, 
oynanan oyuna çok güçlü şekilde itiraz 
ettiğini gördük. 30 Mart, bir dönemin ka-
pandığı tarih olacak. 30 Mart, son çetenin, 
yeni Ergenekon çetesinin tasfiye edildiği 
tarih olacak. 30 Mart, istikrarın, huzurun, 
güven ortamının, bahar ve barış ortamı-
nın, büyük Türkiye hedeflerinin sarsılmaz 
bir güç kazanacağı tarih olacak. Esnaf ve 
zanaatkârımızın desteği, duası bizim için 
çok önemli. Türkiye için, milletimiz için, 
devletimiz için, bu kutlu mücadelede es-
nafımızın bize destek vereceğine yürekten 
inanıyorum. Değerli kardeşlerim... TES-
KOMB ve Halkbank, esnafın kullandığı 
krediler üzerinde güzel bir çalışma yap-
mışlar. Biliyorsunuz, 2002’de Halkbank’ın 
esnafımıza kredi verirken uyguladığı faiz 
oranı yüzde 47 idi. Şu anda biz bu oranı 
yüzde 4-5 seviyesine kadar indirdik. Son 
olaylarla, krediler üzerinde bir faiz bas-
kısı oluştu. Ancak, biz, bu kredi baskısını 
esnafımıza yansıtmıyoruz, esnafımıza 
uygulanan kredi fazini artırmıyoruz, çok 
olağanüstü bir durum olmadıkça da faiz 
oranını artırmayacağız. Faiz oranını artır-
madığımız gibi, bazı önemli düzenlemeler 
de yapıyoruz. Kredi limitleri, gruplarına 
göre 40 bin lira ile 125 bin lira arasında de-
ğişiyordu. Şimdi biz, kredi limitlerini, en 
düşük 75 bin lira, en yüksek 150 bin lira 
olarak yeniden düzenliyor, limitleri artı-
rıyoruz. Bitmedi... TESKOMB’un krediler-
den aldığı bloke sermaye payı 1.5 puandı. 
TESKOMB bu payı yarım puan düşürdü, 
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1’e indirdi. Halkbankası da bir adım attı. 
Bankanın kredilerden aldığı komisyon 
payı, Halkbank buna dayanabildiği ölçüde, 
1 puandan 0.5 puana çekildi. Yani böylece, 
esnaf kredi faizinde artış yapmadığımız 
gibi, faiz yükünü de bugün 1 puan indir-
miş oluyoruz. Esnafımıza hayırlı olsun. 
Zanaatkarımıza hayırlı olsun. Allah’ın iz-
niyle, büyüdükçe, geliştikçe, çok daha gü-
zel gelişmelere hep birlikte şahit olacağız. 
Benim de esnaftan bir ricam var: Huzura 
sahip çıkmanızı rica ediyorum. İstikrara, 
güven ortamına, bahar ortamına sahip 
çıkmanızı istiyorum. Kardeşliğimize sahip 
çıkmanızı istiyorum. Türkiye’ye, devlete, 
vatanımıza, bayrağımıza sahip çıkmanızı 
sizlerden rica ediyorum. 30 Mart, eski Tür-
kiye kapılarının kapanacağı, yeni Türkiye 
kapılarının ardına kadar açılacağı bir tarih 
olacak. 30 Mart seçimlerinin ülkemiz, mil-
letimiz, demokrasimiz için hayırlara vesile 
olmasını diliyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum. 
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Çok değerli hukukçu kardeşlerim, sevgili 
avukatlar, çok değerli öğrenciler, hanıme-
fendiler, beyefendiler… 

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, Hu-
kukçular Derneği’ne bu güzel buluşmayı 
tertip ettikleri için gönülden şükranlarımı 
sunuyorum. 1970 yılından beri faaliyet 
gösteren Hukukçular Derneği’ne katkıda 
bulunmuş, destek vermiş herkese de bu-
rada ayrıca teşekkür ediyor, vefat eden 
Dernek mensuplarına Allah’tan rahmet 
temenni ediyorum. 30 Mart-6 Nisan Avu-
katlar Haftası’nı bugün bir kez daha kutlu-
yorum. Avukatlar Haftası’nın, tüm avukat 
kardeşlerimiz için, ülkemiz, milletimiz 
ve insanlık için hayırlara vesile olmasını 
Rabbimden niyaz ediyorum. Avukatlar 
için kullanılan son derece anlamlı bir ifade 
var: “Avukatlar, tarih boyunca köle kullan-
madılar, ama hiçbir zaman efendileri de 
olmadı.” Evet… Bu ifade, esasında, adale-
tin tecellisi için, sadece avukatların değil, 
bütün hukukçuların sahip olması gereken 

iki önemli vasfı da vurguluyor: Vicdan 
ve cesaret… Vicdan ve cesaret vasıfların-
dan her hangi birinin eksikliği, maalesef, 
adaletin tecelli etmesine gölge düşürüyor. 
Hiç kuşkusuz, vicdan ve cesaretin, adalet 
için ne kadar önemli olduğunu ortaya 
koyan tarihte sayısız örnek var. Ancak, şu 
anda, Türkiye’de ve bölgemizde yaşanan 
hadiselere bakınca, adaletin, hukukun, 
bir hukukçunun sahip olması gereken 
vicdan ve cesaretin ne kadar mühim, ne 
kadar hayati olduğunu çok net olarak 
görüyoruz. Bakınız Mısır’da şu anda, tüm 
dünyanın yakından izlediği, Türkiye’nin 
de yakından ve kaygıyla takip ettiği bir 
süreç yaşanıyor. Demokratik ve insani 
haklarını kullanan, verdikleri oyların pe-
şine düşen çok sayıda Mısırlı kardeşimiz 
gösteriler sırasında katledildi, tutuklandı, 
mahkûm edildi. Bu yetmezmiş gibi, yerel 
bir mahkeme tarafından, 529 Mısırlı kar-
deşimiz için de idam kararı verildi. Ben, 
bugüne kadar, bu idam kararlarıyla ilgili 
bir değerlendirmede bulunmadım. Bu 

Hukukçular Derneği-
Hukukçular Buluşması ve 

Hukuk Okulu Sertifika Töreni 

İstanbul | 11 Nisan 2014 
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konuya özellikle girmedim. Ben, vicdanı 
olmayan, cesareti olmayan darbe ürünü 
mahkemelerin neler yapabileceğini, ne tür 
cinayetler işleyebileceğini çok iyi bilen, 
bunu da bizzat yaşamış bir siyasetçiyim. 
Mısır’da, yerel mahkemenin verdiği kara-
rın uygulanmayacağını, hukuk tarihine 
geçecek bir cinayetin işlenmeyeceğini, 
bu kararın bozulacağını ümit ediyorum. 
Ancak bir kez daha altını çiziyorum: Vic-
danı, cesareti olmayan, halkını köle gibi 
gören, üzerinde efendileri olan her hukuk 
sistemi, her an cinayet işlemeye hazır bir 
hukuk sistemidir. Yakın tarihimizde mil-
let olarak biz bunun çok acı örneklerini 
tecrübe ettik. 27 Mayıs müdahalesinin 
ardından, bu ülkede darbe ürünü mah-
kemeler kuruldu, bazı hakim ve savcılar, 
vicdanlarıyla değil, “Türk Milleti adına” 
değil, merhum Menderes’in deyimiyle “si-
lahlı efendileri adına” kararlar verdiler ve 
uyguladılar. Aynı hadiseyi, 12 Eylül sonra-
sındaki idamlarda yaşadık. Düşünebiliyor 
musunuz, müdahaleciler, “Bir tane sağdan 
astık, dengelemek için bir tane de soldan 
astık” diyebildiler. Bir mahkûmun yaşını 
büyütüp, “denge adına” idam ettiler. Bunu 
da yine silahlı efendilerinin emri altındaki 
hukuk sistemi yaptı. 28 Şubat’ta aynı şekil-
de hukuk cinayetlerine şahit olduk. Siirt’te 
okuduğum, ders kitaplarında yer alan bir 
şiirden dolayı dava açtılar; her ne hikmet-
se dava çok hızlı şekilde sonuçlandı, beni 
mahkûm ettiler. Şu anda bile, 28 Şubat’ın, 
üniformalılar önünde selam duran yargısı 
nedeniyle bedel ödeyen kardeşlerimiz var. 
Son 12 yıl içinde, defalarca, benzeri hukuk 
cinayetlerine şahit olduk. Partimizin kapa-
tılmak istenmesi, başörtüsü kararı, diğer 

bazı idari yargı kararları, vicdandan neşet 
ederek değil, Türk milleti adına değil, belli 
odak ve çevrelerin çıkarları adına verilen 
kararlardır. 

Şimdi bakınız değerli kardeşlerim… 

27 Mayıs müdahalesinin etkisi, asla ve asla 
o günle, o dönemle sınırlı kalmamıştır. 
27 Mayıs’ı yapanlar, demokrasiyi askıya 
almış, ama sonraki yılları da etkileyecek 
şekilde bir vesayet sistemini kurmuşlardır. 
Bu vesayet düzeninin bir ayağı olarak da 
yargı bürokrasisi kullanılmak istenmiş-
tir. Yargı; yasama ve yürütmeyle birlikte 
3’üncü bir erk olması gerekirken, adeta 
yasama ve yürütmenin üzerinde bir erk 
olarak konumlandırılmıştır. 1960 ihtila-
linden bugüne bakın, yargının, siyasete 
her an müdahale ettiğini, siyaseti şekillen-
dirdiğini, siyasetin üzerinde Demokles’in 
kılıcı gibi her an sallandığını görürsünüz. 
Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, 
HSYK gibi kurumlar çoğu zaman adaletin 
hızlı ve güvenilir şekilde tecelli etmesini 
bir kenara bırakmış, siyaseti sınırlandır-
mak, siyaseti kendilerince hizaya sokmak 
gibi bir vazife yüklenmişlerdir. Şunu da 
burada altını çizerek ifade ediyorum: Si-
lahların gölgesinde darbe yapma dönemle-
ri kapanınca, vesayet düzeninin aktörleri 
yargı üzerinden bir kısım müdahalelerde 
bulunmak istemişlerdir. Biz, 17 Aralık’ta 
yapılan operasyona darbe dediğimizde, 
içeriden ya da dışarıdan birileri bunu ka-
bullenemiyorlar. Evet… 17 Aralık operas-
yonu, bal gibi darbe girişimidir, yargı eliyle 
yapılmak istenen bir müdahale girişimi-
dir. Yargı, içine sızmış bazı çete mensupları 
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tarafından adeta esir alınmış, siyasete kar-
şı, iktidara karşı, halkın oylarıyla iş başına 
gelmiş Hükümete karşı apaçık bir darbe 
girişiminde bulunulmuştur. Operasyonun 
hazırlık safhası, uygulama safhası tama-
men hukuk dışıdır. Hukuksuz dinlemeler 
yapılmış, sahte deliller oluşturulmuş, 
ardından da hukuk çiğnenerek, yasalar 
çiğnenerek, belli bir senaryo çerçevesinde 
Hükümete karşı alçakça bir saldırı başlatıl-
mıştır. Şunu çok açık söylüyorum: Eğer, 17 
Aralık, 25 Aralık operasyonları karşısında 
dik durmasaydık, inanın, şu anda, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin halkın oyuyla seçilmiş 
Hükümeti devrilecek, koalisyondan olu-
şan bir darbe hükümeti iş başına getirile-
cekti. Her türlü hazırlık yapılmıştı. Kimler 
ne zaman alınacak, neyle suçlanacak, nasıl 
etkisiz hâle getirilecek, nasıl itibarsız hâle 
getirilecek, hapislerde nasıl hukuksuzca 
çürütülecek, inanın hepsi hazırdı. Medya-
ya belli bir vazife verilmişti. İşverenlere, 
işveren örgütlerine vazife verilmişti. Mu-
halefet partilerine dahi bir rol çizilmişti. 
17 ve 25 Aralık darbe girişimleri karşısın-
da dik durarak, biz çok ince hesaplanmış 
bu oyunu, bu tuzağı, bu senaryoyu alt üst 
ettik. Darbe girişimi akamete uğrayınca, 
seçimi gölgelemek istediler, bütün aktörler 
30 Mart’a gölge düşürmek istediler; işte 
o tuzağı da 30 Mart’ta milletimiz bozdu. 
Milletimiz oynanan oyunu gördü, tuzağı 
gördü, ülkesine, istiklaline yapılan saldı-
rıyı gördü ve yüzde 45.5 oy oranıyla bu 
senaryoyu da alt üst etti. Bakın şuraya dik-
katlerinizi çekiyorum: Devlet içinde, özel-
likle güvenlik ve yargı bürokrasisi içinde, 
yaklaşık 35 yıl boyunca, sinsice, gizlice bir 
paralel yapılanma oluşmuştur. Bu paralel 

yapılanma, sadece 17 Aralık’ta değil, bu 
35 yıllık süreç içinde zaman zaman, vic-
danı bir kenara bırakmış, adaleti, hukuku, 
insani değerleri bir kenara bırakmış, Türk 
milleti adına değil, Örgüt adına kararlar 
vermiştir. Bakın şu anda, yargı içindeki o 
korkunç yapılanmanın detayları artık tek 
tek ortaya çıkıyor. 

Arkadaşlar... 

Yargı İmamı diye bir şey olabilir mi? Bir 
savcı düşünün… Vicdanıyla, yasayla değil, 
Pensilvanya’dan gelecek emir ve talimatla 
dava açıyor. Bir hakim düşünün… Delille-
re bakarak değil, vicdanla değil, hukukla 
değil, Yargı İmamı’nın kendisine vereceği 
talimatla karar veriyor. Göreceksiniz, 
çok çarpıcı gerçekler ortaya çıkacak. İşte, 
Adana’da, “Şunları şunları dinleyeceğiz” 
diye hakimlerin önüne liste koyuyorlar, 
o listenin içinde hakimlerin telefonları 
da var. Bu senaryo bir yerlerde yazılıyor, 
emniyet ve yargı içindeki paraleller tara-
fından bu senaryo adım adım uygulanıyor. 
Aynı adliye binası içinde, hatta aynı oda 
içinde, paralel hakimler, savcılar arkadaş-
larını dinletiyor, zaaf larını kaydediyor, 
bunu da bir tehdit ve şantaj aracı olarak 
kullanıyorlar. Aylardır, yargı içindeki bu 
korkunç yapılanmadan bahsediyoruz. De-
lilleri ortaya koyuyoruz. Binlerce, on bin-
lerce insanın hukuksuzca dinlendiğini an-
latıyoruz. Bu ülkenin Cumhurbaşkanının, 
Başbakanının, Bakanlarının, Parti Genel 
Başkanlarının, bürokrat, sanatçı, gazeteci-
lerinin dinlendiğini anlatıyoruz. Nihayet, 
kendilerinin de dinlendiğini fark edince, 
Adana’da bazı yürekli savcı ve hakimleri-
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mizin olaya el attıklarını görüyoruz. Bura-
dan soruyorum: Yargı buna daha ne kadar 
sessiz kalacak? Hakimlerimiz, savcıları-
mız, Türkiye adına gerçekten çok ciddi bir 
tehdit olan bu Paralel Yapı’ya karşı daha ne 
kadar tepkisiz kalacak? Bakın bir kez de 
buradan, tüm hukukçularımıza açık açık 
çağrıda bulunuyorum: Kime şantaj varsa, 
kime tehdit varsa, gelsin, izah etsin, devlet 
olarak tüm imkânlarımızla biz bunların 
üzerine gideceğiz. Hiç kimse korkmasın. 
Yargı mensuplarının özellikle cesur olma-
ları, ülkemiz, milletimiz, istiklalimiz ve is-
tikbalimiz adına son derece önemlidir. Biz, 
bütün kurumlarımızdan bu Paralel Yapı 
urunu temizliyoruz. Ama bu ur en çok da 
yargı içinde tehlikedir, tehdittir; bunun 
temizlenmesi için de tüm vatansever yar-
gı mensuplarımızdan destek bekliyoruz, 
aksiyon bekliyoruz. Paralellerin, yargıyı 
felç etmelerine, esir almalarına, milletin 
bu kuruma olan güvenini sarsmalarına, 
inanıyorum ki en başta yargı mensupları 
karşı çıkacaktır. Bu bir siyasi mesele de-
ğildir. Bu bir partinin, bir kesimin, belli 
bir zümrenin meselesi değildir. Bu bir 
Türkiye meselesidir, bu bir istiklal mese-
lesidir; hukuk, vicdan, adalet meselesidir 
ve en başta yargının, bu meselenin üzerine 
gideceğine yürekten inanıyorum. Tekrar 
ediyorum, hiç kimsenin korkusu, endişesi 
olmasın. Bakın bize 17 Aralık’tan itibaren, 
çok ağır saldırılar yaptılar. Bana, aileme, 
yakın çalışma arkadaşlarıma, bakanlarımı-
za, vekillerimize, bürokratlara çok adice, 
çok haysiyetsizce saldırılarda bulundu-
lar. Medyadan, sosyal medyadan, ahlaka, 
edebe, insanlığa ve vicdana sığmayan 
taarruzlar gerçekleştirdiler. Hiçbirisine 

boyun eğmedik. Hiçbir iftiraya, yalana, it-
hama pabuç bırakmadık. Dimdik durduk, 
yapılanları milletimize şikayet ettik ve 30 
Mart’ta milletimiz bunlara gereken cevabı 
verdi. Şu anda, inanın, sokağa çıkacak, ar-
kadaşlarının, hatta eşlerinin, çocuklarının 
dahi yüzüne bakacak yüzleri yok. Yaptık-
ları ahlaksızlıkla, edepsizlikle, alçaklıkla, 
öyle ortada kalakaldılar. İşbirlikçileri de, 
gerek muhalefet partileri, gerek medya, 
gerek o malum işveren çevreleri, aynı şe-
kilde, milletten aldıkları cevapla ortada 
kalakaldılar. Ama biz onları, hiç merak 
etmesinler, ortada bırakmayacağız. Hukuk 
içinde, bu saldırıları yapanlardan, onlara 
yardım ve yataklık yapanlardan hesabı 
mutlaka sorulacak. İnşallah, bu ülkede, 30 
Mart’la birlikte artık yeni bir süreç başladı. 
Biz bu yeni süreçte, en çok da yargının 
kendini hesaba çekmesini, özeleştirisini 
yapmasını, yeniden yapılanmasını bekli-
yoruz. Yasama, yürütme, yargı, demokra-
tik bir ülkede hangi sınırlar içinde hareket 
ediyorsa, inşallah o sınırlara çekilecek. 
Siyasetin yargıya müdahale etmesine her 
zaman karşı olduk. Ama yargının da siya-
sete müdahaleden artık elini çekmesi için 
ne gerekiyorsa bunu cesaretle yapacağız. 
Bunu yargı için yapacağız, adalet için, ül-
kemiz için, milletimiz ve istikbalimiz için 
yapacağız. Yaşanan acı tecrübelerden ders 
çıkararak, 27 Mayıs’tan, 12 Eylül’den, 28 
Şubat’tan, 17 Aralık’tan ders çıkararak, 
yargının siyaseti engelleyen değil, siyasete 
güç veren bir konuma gelmesi için reform-
larımızı yapacağız. Şunu da burada açık 
yüreklilikle ifade ediyorum: 12 yıl boyun-
ca, yargıda çok önemli reformlar yaptık. 
Özellikle, 12 Eylül Anayasa değişikliği, 
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yargının sağlıklı işlemesi, hızlı işlemesi, 
Büyük Türkiye’ye adım uydurması açısın-
dan hayati derecede önemliydi. Maalesef, 
Paralel Yapı bu önemli reformları etkisiz 
kılmak için elinden geleni yaptı. Bunları 
da aşacağız. Türkiye’deki artık son çete 
paralel çetedir, bunu da tasfiye ederek, 
Türkiye’nin ayağına takılmış tüm pranga-
ları ortadan kaldırmış olacağız. Gönül is-
terdi ki, bu dönemde bir Anayasa yapalım 
ve 2023’e yeni bir Anayasa ile yürüyelim. 
Muhalefetin uzlaşmaz tutumu nedeniyle 
maalesef bu gerçekleşmedi. Umudumuzu 
yitirmiş değiliz. 17 Aralık darbe girişimi-
nin ve 30 Mart seçimlerinin, muhalefeti 
yeniden yapılandıracağına, muhalefeti 
Türkiye vizyonu ile buluşturacağına dair 
umutlarımız var. Türkiye, inanın, böyle 
bir muhalefetle geleceğe yürüyemez. Biz 
2023 derken, 2053, 2071 derken, 27 Mayıs 
1960’ı aşamamış bir muhalefet zihniyeti 
var. 30 Mart’ta hezimete uğrayan muhale-
fet, inanıyorum ki, tabandan gelen taleple, 
artık yeni bir yapılanmanın içine girecek-
tir. Sürekli kaybeden, sürekli başarısız olan 
bir muhalefet, Türkiye’ye umut vermez. 
Pensilvanya’nın kuyruğuna takılacak ka-
dar ilkelerinden, ideallerinden taviz veren 
bir muhalefet, Türkiye’ye vizyon çizemez. 
17 Aralık ve sonrasında muhalefet alda-
tıldı, adeta bir maşa gibi kullanıldı. 30 
Mart’ta da bunun bedelini ödedi. Muha-
lefet Genel Başkanları da ortaya bir bedel 
koymak zorundadırlar. 

Değerli kardeşlerim… 

Bugün gelecek adına her zamankinden 
daha da umutluyuz. 30 Mart, demokrasi-

nin, siyasetin, millî iradenin, özellikle de 
kardeşliğimizin güç kazandığı bir milat 
oldu. Milletin bize verdiği mesajları doğru 
okuyarak, bize yüklediği emaneti hakkıyla 
taşıyarak, geleceği hep birlikte inşa edece-
ğiz. Demokrasiyi, temel hak ve özgürlük-
leri daha da güçlendirecek, ekonomisiyle, 
dış politikasıyla, iç politikasıyla, kardeş-
liğiyle daha güçlü bir Türkiye’ye doğru 
yürümeye devam edeceğiz. Siz değerli 
hukukçularımız sayesinde, inşallah, yargı 
da bu kutlu yürüyüşe ayak uyduracak, 
yargı da Büyük Türkiye vizyonuyla kucak-
laşacak. Üzerinizde gerçekten büyük bir 
sorumluluk var ve bunu hakkıyla yerine 
getireceğinize yürekten inanıyorum. Bu 
güzel buluşmayı sağladıkları için Hukuk-
çular Derneği’ne bir kez daha teşekkür 
ediyorum. Sertifikalarını alacak kardeş-
lerimize başarılar diliyorum. Katıldığınız 
için sizlere de teşekkür ediyor, hepinizi 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri...

Heyetinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor; 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 94’üncü 
kuruluş yıldönümünü en kalbî duygula-
rımla kutluyorum. Türkiye’nin ve dünya-

nın tüm çocuklarının Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramının hayırlara vesile 
olmasını diliyorum. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nin ilk Başkanı olan Gazi Mustafa 
Kemal’i, Kurtuluş Savaşımızı sevk ve idare 
eden İlk Meclis’teki tüm milletvekilleri-
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ni bu vesileyle bir kez daha rahmetle ve 
minnetle yâd ediyorum. 94 yıl boyunca, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında 
millet için hizmet üretmiş tüm parlamen-
terlerimize de ülkemiz ve milletimiz adına 
şükranlarımı sunuyorum. 

Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri… 

Birinci Dünya Savaşı sona erip, Osmanlı 
Devleti’nin toprakları işgal edildiğinde, en 
son da Başkent İstanbul düştüğünde, Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi Ankara’da bir 
kurtuluş umudu olarak tesis edildi. 23 Ni-
san 1920’de, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
açıldığında, Meclis’in bir kurucu meclis 
mi, yoksa, Osmanlı Devleti içinde olağa-
nüstü yetkilerle donatılmış bir meclis mi 
olduğu belirsiz bırakılmıştı. Gazi Mustafa 
Kemal, Meclis’in açılışını duyurduğu telg-
rafta, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin, 
sivil ve askerî tüm makamların üzerinde 
olduğunu ifade etmişti. O günün Türki-
ye’sinde, daha Cumhuriyet ilan edilmeden, 
Meclis’in en üst makam ve merci olarak 
belirlenmesi, başlı başına çok büyük bir 
hadise, çok büyük bir yenilikti. Gazi Mus-
tafa Kemal, hayatının her safhasında, Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi’nin en üst merci 
olduğunu defalarca vurgulamış; her mese-
lenin çözüm yeri olarak da daima Meclis’i 
işaret etmişti. Açıkça ifade etmeliyim ki, 
aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 
94 yıllık tarihi, işte bu büyük inkılabın 
çetin münakaşasına sahne olmuştur. Halk, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni çok bü-
yük bir heyecanla benimsemiş, ona daima 
inanmış ve güvenmiştir. Halk, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’ni, kendi kurumu 

olarak, kendisinin temsil edildiği makam 
olarak her zaman kucaklamış ve her za-
man muhabbet beslemiştir. Ancak Meclis, 
tek adam olma, diktatör olma heveslileri 
için, halka ve halkın tercihlerine tepeden 
bakan kişi ve zümreler için, adeta iktidar-
larını paylaşmak zorunda oldukları bir 
makam olarak kalmıştır. Mutlu ve imtiyaz-
lı bazı kesimler, egemenliğin bir kişiden, 
bir zümreden alınıp, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’ne devredilmesini hazmedeme-
miştir. 94 yıl, işte bunun mücadelesiyle 
geçmiştir. Askerî darbeler, bürokratik dar-
be girişimleri, post modern darbeler, yargı 
darbeleri, halkın Meclisini zayıf latmak, 
halkın iktidarını gasp edip, kendi iktidarla-
rını tesis etmek amacıyla yapılmıştır. Şunu 
gururla ifade etmeliyim ki, Meclis, bütün 
bu darbe ve darbe girişimlerine rağmen, 
dimdik ayakta kalmış, milletin egemenli-
ğini tecelli ettiren bir makam olarak yine 
bizzat millet tarafından muhafaza edil-
miştir. Aradan 94 yıl geçmiş olmasına rağ-
men, bugün hâlâ millî egemenliği, halkın 
iktidarda olmasını, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nin tüm makam ve mercilerin üze-
rinde olmasını kabullenemeyen kesimler 
olduğunu biliyor, bunun yansımalarını 
da maalesef bugün dahi yaşıyoruz. Darbe-
ler sonrası tesis edilen kimi kurumların, 
kendilerini Meclis’in, yani millî iradenin 
üzerinde görmek istediklerine şahit olu-
yoruz. Çetelerin, illegal yapıların, karanlık 
örgütlerin; Meclis’i hiçe sayarak, kendi 
şahsi ve örgütsel çıkarları adına Meclis’e 
ve millî iradeye kastettiklerini görüyor ve 
yaşıyoruz. Aynı şekilde, kendisini, elinde-
ki kalemiyle ya da elindeki sermayesiyle 
her şeyin üzerinde görenlerin, Meclis’e ve 
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millî iradeye hükmetme sevdası içine gir-
diklerine de şahit oluyoruz. 94 yıl boyunca 
zaman zaman olduğu gibi, bugün de, yargı, 
bürokrasi eliyle; ya da sokakta şiddet üret-
mek suretiyle, Meclis’in sesinin kısılmak, 
Meclis’in baskı altına alınmak istendiği-
ni de görüyoruz. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’ne tepeden bakmak, 94 yıl öncesi-
ne ait bir alışkanlıktır. Türkiye Büyük Mil-
let Meclisi’ni tahkir etmek, zayıflatmak; 
Cumhuriyet’i yok saymaktır, Cumhuru 
dışlamaktır. 23 Nisan 1920’de, bu Meclis, 
bir kurucu meclis olarak tesis edilmiş, ni-
tekim Cumhuriyeti kuran da işte bu Meclis 
olmuştur. Bu Meclis’in içinde ve dışındaki 
herkesin, Meclis’in en yüksek merci oldu-
ğunu kabullenmesi, bunu artık sindirmesi, 
Meclis dışı yollara tevessül etmekten de 
özenle kaçınması gerekmektedir. Meclis’i 
yok saymaya, Meclis’i zayıflatmaya yöne-
lik girişimler, artık sadece silahlı darbe 
girişimleriyle olmuyor. Modern dünyada, 
silahların yerini başka araçlar alabiliyor ve 
bu araçlar, Meclis ve millî irade hazımsızla-
rı tarafından Meclis’e karşı bir saldırı aleti 
olarak kullanılabiliyor. Daha birkaç hafta 
öncesine kadar bunu tecrübe ettik. Sosyal 
medyanın, kötü niyetlilerin elinde, millî 
iradeye saldırı aracı olabileceğini gördük. 
İllegal yoldan elde edilmiş ses kayıtlarının, 
ses montajlarının, insanların mahremine 
girmek ve gözetlemek suretiyle oluşturul-
muş şantaj görüntülerinin, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’ni nasıl hedef aldığını gör-
dük. Ne acıdır ki, siyasi partilerin, Türkiye 
dışından odaklarla işbirliği ve ittifak yap-
tıklarına, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne, 
tarihleri boyunca defalarca yaptıkları gibi 
bir kez daha kastettiklerine şahit olduk. 23 

Nisan 1920’nin öncesinde ve sonrasında 
yaşanmayanlar, işte şu son birkaç ay içinde 
yaşandı. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı, Baş-
bakanı, Genelkurmay Başkanı, bakanları 
hedef alındı. Siyasi partilerin genel mer-
kezlerinin, il başkanlıklarının hukuksuz-
ca dinlendiği ve bu dinlemelerin, tehdit 
ve şantaj aracı olarak kullanıldığı ortaya 
çıktı. Sanatçılarımızın, gazetecilerimizin, 
yazarlarımızın, dinlemeler yoluyla şanta-
ja maruz kaldıkları açığa çıktı. Hatta, bu 
ülkenin Dışişleri Bakanlığındaki çok gizli 
devlet görüşmesi dinlendi ve ses kaydı 
yayınlandı. Milletimiz, tıpkı 23 Nisan 
1920’de olduğu gibi, bu saldırının mahi-
yetini anladı ve adeta yeniden bir istiklal 
mücadelesi verircesine sandığa gitti, bir 
kez daha demokrasiye, millî iradeye, Mec-
lisimize güç verdi. Halkımız, bir kez daha 
tercihini millî iradeden, demokrasiden ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden yana 
koydu. 94 yıl boyunca şahit olduğumuz 
olumsuzluklar bir yana, halkımız, demok-
rasiyi, millî egemenliği, seçim ve sandığı 
artık vazgeçilmez bir idare şekli olarak be-
nimsemiştir. Halkın, millî iradeye bağlılığı 
ve inancı daha da güçlenmiştir. 1947 yılın-
da, “Sandık namusumuzdur” diyen Mersin 
Arslanköylü kadınlar, şu anda artık 77 mil-
yonun “Sandık namusumuzdur” dedikleri 
bir atmosferin oluşmasını sağlamışlardır. 
Meclisimiz, 94 yıllık tecrübenin yanında, 
23 Nisan 1920’nin heyecanına, umuduna, 
dinamizmine sahiptir. İşte 100’üncü yıl 
kutlamalarına böyle bir heyecanla yürüyo-
ruz. İnşallah, 2020 yılında Meclis’in açılışı-
nın 100’üncü yıldönümünü, ardından da 
2023’te, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 
100’üncü yıldönümünü hep birlikte idrak 
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edeceğiz. Cumhuriyetimize yaraşır şekil-
de, 100’üncü yıla, dünyanın en büyük, en 
güçlü, en huzurlu ve istikrarlı ülkelerin-
den biri olarak ulaşacağız. Son 12 yılda çok 
çalıştık ve Türkiye’yi çok büyük hayallerle 
buluşturduk. Eğitimde, sağlıkta, adalet ve 
emniyette, ulaştırmada, konutta, enerjide, 
tarım ve sanayide, sosyal politikalar ve kül-
türde Türkiye’ye ilkleri yaşattık. Türkiye 
ekonomisini 12 yılda 3 kattan fazla büyüt-
tük. Dış politikada aktif, barışçı, haklının 
ve mazlumların yanında duran bir politika 
izledik. On yıllardır teröre ağır bedeller 
ödeyen bir ülkeden, 77 milyonun kardeşçe 
geleceğe yürüdüğü bir Türkiye’ye ulaştık. 
Önümüzdeki 9 yıl boyunca da, daha çok 
çalışarak, daha çok üreterek, demokrasiye 
ve kardeşliğimize daha çok sahip çıkarak, 
Cumhuriyetimizi güçlendirmeyi sürdüre-
ceğiz. Bu aziz millet, her şeyin en iyisini ve 
en güzelini hakkediyor. Bu aziz millet, kan-
la, canla, fedakârlıkla kurduğu bu Meclis’e, 
canı gibi, evladı gibi sahip çıkıyor ve ona 
güveniyor. Milletimizi hayal kırıklığına 
uğratmadan, bir ve beraber olarak, tıpkı is-
tiklalimiz gibi istikbalimizi de inşa etmeye 
devam edeceğiz. Bir kez daha, İlk Meclis’in 
aziz hatırasını muhabbetle yâd ediyorum. 
Bütün şehit ve gazilerimize Rabbimden 
rahmet niyaz ediyorum. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nin açılışının 94’üncü yıldö-
nümü kutlu, mübarek olsun diyor, heyeti-
nizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
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Kongre Delegeleriyle 
Istişare Toplantısı 

İstanbul | 24 Nisan 2014 

Çok değerli yol arkadaşlarım, Teşkilatımı-
zın değerli mensupları, sevgili kardeşle-
rim, hanımefendiler, beyefendiler… 

Sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyorum. 
Ülkemizin ve AK Parti’nin geleceğinin 
şekilleneceği böyle bir süreçte, davetimize 

icabet edip bu istişare toplantısına katıldı-
ğınız için her birinize tek tek teşekkür edi-
yorum. Yine, her birinize, 30 Mart seçimle-
ri öncesinde gösterdiğiniz gayretleriniz ve 
elde ettiğiniz büyük başarıdan dolayı da en 
kalbî şükranlarımı sunuyorum. 
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Değerli kardeşlerim… 

Geçmişteki Cumhurbaşkanlığı seçimleri 
Türkiye’nin hafızasında maalesef bazı 
olumsuz izler bıraktı. 1960 ve 1980 yıl-
larında askerî müdahaleler Cumhurbaş-
kanlarını belirlediler. Merhum Turgut 
Özal, Sayın Süleyman Demirel ve mevcut 
Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül 
dışında, son dönemde Cumhurbaşkanları 
asker ya da yargı bürokrasisinden geldi-
ler. Hemen her Cumhurbaşkanlığı seçimi 
büyük bir hadiseye dönüştürüldü, büyük 
tartışmalar açıldı ve süreç sancılı şekilde 
ilerledi. En son, 2007 yılında, Cumhurbaş-
kanlığı seçimleri yargı müdahalesine ma-
ruz kaldı, hatırlayacağınız gibi Anayasa’yı 
değiştirme kararı aldık ve Genel Seçimleri 
de normal zamanından 3.5 ay kadar öne 
çektik. 2007 yılında yaptığımız Anayasa 
değişikliğiyle, Cumhurbaşkanlığı seçim-
lerini de ülkemiz için bir potansiyel kaos 
olmaktan çıkardık; Cumhurbaşkanını 
halkın seçmesini karara bağladık. Bu yıl, 
Ağustos ayında inşallah tarihimizde ilk 
kez Cumhurbaşkanı halkın oylarıyla iş ba-
şına gelecek. Hiçbir tartışma yaşanmadan, 
demokrasi dışı kurumların müdahalesine 
fırsat tanımadan, tamamen demokratik 
bir kültür ve olgunluk içerisinde adaylar 
milletin karşısına çıkacak ve milletten 
yetki alacaklar. Cumhurbaşkanının halk 
tarafından seçilmesi, demokrasimiz adına 
çok büyük bir kazanımdır. Halkın seçtiği 
bir Cumhurbaşkanı, erkler arasında bir 
yetki karmaşasına değil, tam tersine, erk-
ler arasında demokratik sınırların daha da 
belirginleşmesine hizmet eder. Biliyorsu-
nuz yasama, halk tarafından şekillendiri-

liyor. Yargı, bizim yaptığımız Anayasa de-
ğişikliğiyle, yargı mensuplarının seçimleri 
yoluyla şekilleniyor. Yürütmenin başı olan 
Cumhurbaşkanının da, vekiller yerine 
asiller tarafından belirlenmesi, demokra-
sinin en tabii tezahürlerinden biridir. Halk 
tarafından belirlenmiş bir Hükümetin üze-
rine, genellikle de sivil olmayan Cumhur-
başkanlarının seçilmesi, demokrasimizin 
ilerlemesine bugüne kadar ciddi engel teş-
kil etti. Şu anda biz, Cumhurbaşkanını da 
halkın oyuna sunarak, Cumhurbaşkanlığı 
makamında tam sivilleşmeyi tesis ederek, 
yıllardır gecikmiş bir reformu yapıyor, 
demokrasimizin geleceği adına önemli bir 
adımı atmış oluyoruz. 

Değerli kardeşlerim…

AK Parti, Parlamento içinde en fazla üye-
ye sahip parti… Aynı zamanda AK Parti, 
şu anda da, seçmenlerin yüzde 50’sinin 
oyuna mazhar olmuş bir parti. 2011 genel 
seçimlerinde yüzde 50 oy aldık; ama daha 
da önemlisi, Türkiye’yi 7 coğrafi bölgesiyle 
ve 81 vilayetiyle kucaklayan bir parti ol-
duk. 30 Mart seçimlerinde de benzeri bir 
tablo ortaya çıktı. Yerel Seçim olmasına 
rağmen, AK Parti, yüzde 45.5 oy aldı, 6 
coğrafi bölgede birinci, Ege Bölgesi’nde 
de CHP ile başa baş sonuç çıkardı. Seçim-
lerin yenileneceği Ağrı ve Yalova illerini 
dışarıda tuttuğunuzda, 79 ilin 48’inde bi-
rinci, 27’sinde ikinci ve sadece 4 tanesinde 
3’üncü partiyiz. Mevcut tüm belediyelerin 
yüzde 59’unda AK Partili belediye başkan-
ları seçildi. Türkiye nüfusunun yaklaşık 
yüzde 75’i, AK Partili Belediye Başkanları 
tarafından idare ediliyor. Böyle bir tablo 
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içinde, yeni Cumhurbaşkanının tespitinde, 
elbette AK Parti’nin tercihi etkili ve belirle-
yici olacaktır. 11’inci Cumhurbaşkanımız 
gibi, 12’inci Cumhurbaşkanının seçimine 
de AK Parti yön verecektir. Burada şu 
hususun altını özellikle çiziyorum: Parti 
olarak, henüz bir aday belirlemiş değiliz. 
Adayımızı da, bir tek kişinin, ya da bir tek 
kurulun kararıyla değil, en geniş manada 
istişarelerle belirliyoruz ve belirleyeceğiz. 
Partimizin üst kurullarında aday konusu-
nu istişare ettik, bundan sonraki toplantı-
larımızda da istişare edeceğiz. Geçtiğimiz 
hafta içinde, önce milletvekillerimizle, ar-
dından Genişletilmiş İl Başkanları Toplan-
tımızın üyeleriyle istişarelerimizi yaptık. 
Bugün, partimizin çekirdeği, partimizin 
en önemli karar organı kabul ettiğimiz 
siz delegelerimizle bu konuyu istişare 
ediyoruz. İnşallah, bu istişareler devam 
edecek. Sivil toplum örgütlerinin, kanaat 
önderlerinin fikirlerini alacağız. Anketler, 
kamuoyu yoklamaları bir yandan devam 
edecek. Cumhurbaşkanımızla yine bu ko-
nuyu istişare edeceğiz. En son, Mayıs ayın-
da, Afyonkarahisar’da, geleneksel İstişare 
toplantımızda da meseleyi değerlendire-
cek, öyle tahmin ediyorum ki o toplantının 
ardından da adayımızı açıklayacağız. 

Değerli kardeşlerim…

Sizler de çok iyi biliyorsunuz ki, AK Par-
ti isimler üzerine değil, değerler, ilkeler 
üzerine inşa edilmiştir. Bizler, tesadüfen 
bir araya gelmiş kişiler değiliz. Hepimiz, 
Selçuklu ile başlayan büyük yürüyüşün, 
o yürüyüşün devam ettiği uzun ince yo-
lun seyyahlarıyız. Üzerimizde, kadim bir 

medeniyetin yükü var. Bizler, tarihin ve 
ecdadın bizlere yüklediği sancağı teslim al-
dık, o sancağı şerefle taşıdık, taşıyacağız ve 
vakti zamanı geldiğinde de o sancağı biz-
den sonraki nesillere teslim edeceğiz. Hiç 
birimiz bu makamlara şan ve şöhret için, 
rütbe, paye, şahsi kazanç için gelmedik. Bu 
ülkenin sorunları olduğunu biliyor ve bu 
sorunları yaşıyorduk. Ülkenin sorunlarına 
dair tespitlerimiz, bu sorunların çözüm-
lerine ilişkin de formüllerimiz vardı. Bizi, 
ülkemizin dertleri bir araya getirdi; bu 
dertlere ürettiğimiz formüller bir araya 
getirdi. Başta belki birbirimizi tanımıyor-
duk; ama, aynı yolda yürüyor, aynı hedefe 
doğru ilerliyorduk. AK Parti, aynı yolda ve 
aynı hedefe doğru yürüyenleri bir araya 
getiren yuva oldu. Kadim bir davanın ta-
şıyıcısı olan AK Parti, kadrolarında hangi 
isimler olursa olsun, aynı istikamette 
yürümeye, aynı hedefe doğru ilerlemeye 
devam edecektir. Hücrelerin yenilenmesi, 
vücudun değişmesi değil, tazelenmesi 
anlamına gelir. 13 yıl önce yola çıkarken, 
partimizi kurarken var olan isimlerin 
bir kısmı bugün aramızda yok. Kimileri 
Hakk’a yürüdüler, aramızdan ve dünyadan 
göçtüler. Onlardan Allah razı olsun, Rab-
bim onlara rahmet etsin. Kimileri sağlık 
sebebiyle, başka nedenlerle, son derece 
haklı olarak kenara çekildiler. Kimileri de, 
davanın ağırlığına tahammül edemeyerek, 
ya da davanın gereklerini yerine getire-
meyerek, ihanet ya da başka şekillerde 
yollarını ayırmayı tercih ettiler. Eskilerden 
gidenler olduğu gibi, yeni gelen isimler de 
oldu; ama istikametimiz, ilkelerimiz, sı-
nırlarımız, dava şuurumuz hiç değişmedi. 
AK Parti, bir dönemin partisi, bir dönemin 
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siyasi hareketi değildir. İnşallah, bu hare-
ket, kıyamete kadar bu topraklarda var ola-
cak, sancağı kıyamete kadar taşıyacaktır. 
Bugün olan isimler yarın var olmayacak, 
ama bugünün idealleri yarın da varlığını 
inşallah sürdürecektir. Benim ya da bir 
başkasının Cumhurbaşkanlığına adaylığı, 
altını çizerek söylüyorum, AK Parti’nin 
istikametinde en küçük bir değişime yol 
açmaz. AK Parti, 13 yıl önce kurulurken 
nasıl bir heyecan ve dinamizme sahipse, 
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından 
da aynı heyecan ve enerjiyle yoluna devam 
eder. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ar-
dından, AK Parti ve Türkiye için belirsiz-
lik senaryosu çizenler, açık söylüyorum, 
kalplerinden geçeni ifade ediyorlar ve 
inşallah da hayal kırıklığına uğrayacaklar. 
Kim giderse gitsin, kim gelirse gelsin, da-
vamız bakidir, kadrolarımız buradadır ve 
kutlu yürüyüşümüz sarsılmadan devam 
eder. Önümüzde ilk hedef olarak 2023 var. 
2023, artık sadece AK Parti’nin değil, 77 
milyon milletimizin hedefi hâline geldi. 
Bu ortak hedef doğrultusunda, bugünkü 
makamlarda da olsak, farklı makamlarda 
da olsak, birlikte çalışmayı sürdüreceğiz. 
Ayrıca, makam değişikliklerinin bir git-
me/kalma meselesi olarak değerlendiril-
mesi de takdir edersiniz ki doğru olmaz. 
Vatanına, milletine, bayrağına hizmet 
edecek olanlar, bunu her şekilde ve her 
konumda zaten yaparlar. Şahsımın ya da 
bir başka arkadaşımızın Cumhurbaşkanlı-
ğı makamına seçilmesi, bir ayrılık olarak 
değil, bir makam değişikliği, elbette geçici 
bir makam değişikliği olarak görülmelidir. 
Her birimiz, nefes alıp verdiğimiz sürece, 
vatanımızın hizmetkârlığını sürdüreceğiz. 

Bu, kimi zaman, işini iyi yapmakla olur. 
Kimi zaman, üstlendiği vazifenin hakkını 
vermekle olur. Kimi zaman, iyi çocuklar 
yetiştirerek, iyi torunlar yetiştirerek olur. 
Önemli olan, insanın, var olduğu pozisyon-
da, kendisinden bekleneni yapması, kendi 
ruhuna karşı tatminkâr olmasıdır. Bizim 
bu koltuklarda son nefesimizi vermek gibi 
bir hırsımız Elhamdülillah hiçbir zaman 
olmadı. Partimizin tüzüğüne 3 dönem ku-
ralını koyarken de, esasında biz bu saikten 
yola çıktık. Geçmişteki siyasetçiler gibi, 
koltukta yaşlanıp, koltukta son nefesini 
verme hırsında olmayalım, vakti zamanı 
gelince koltukları gençlere devredelim de-
dik. 13 yıl içinde, gerek Meclis grubumu-
zu, gerek parti yönetimini gençleştirmenin 
gayreti içinde olduk. AK Parti’nin bir okul 
niteliğinde olan kadrolarından çok sayıda 
genç kardeşimiz yetişti. 3 dönem kuralı 
kalsa da, ertelense de, AK Parti’nin genç-
leşmesi devam eder. 3 dönemin kalması ya 
da ertelenmesi de, bizlerden çok, sizlerin, 
teşkilatımızın, en önemlisi de milletimizin 
takdiridir. Evet… Ne Cumhurbaşkanlığı 
adaylığı konusunda, ne de 3 dönem kuralı 
konusunda, henüz bir karara varılmış de-
ğil. Bu kararı sizler vereceksiniz. Bu kararı, 
sizlerle birlikte, milletvekillerimiz, teşkila-
tımız, halkımız verecek. Esasen bu istişare 
toplantısını da, bu karara ulaşmak gaye-
siyle yapıyoruz. Sizlere dağıtılacak anket 
sorularına, gönlünüzden ve zihninizden 
geçeni yansıtarak, bu kararın sağlıklı şe-
kilde oluşmasını sağlayacağınıza yürekten 
inanıyorum. Her birinizin görüşleri bizim 
için son derece önemlidir. Sizin hissiya-
tınız, sizin kararınız, istikbalimizi doğru 
biçimde şekillendirecektir. Bir kez daha 



413

Yeni Türkiye Vizyonu | Efendi Değil Hizmetkar Olmak-8

katıldığınız için sizlere teşekkür ediyo-
rum. İstişarelerimizin, ülkemiz, milletimiz 
ve istikbalimiz için hayırlara vesile olma-
sını diliyorum. Alacağımız kararların da 
hayırlı olmasını diliyor, hepinizi sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum.
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Sevgili vatandaşlarım...

Millete Hizmet Yolunda programı vesile-
siyle, yeniden sizlerin huzurunda olmak-
tan büyük bir memnuniyet duyduğumu 
ifade ediyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla se-
lamlıyor, hayırlı akşamlar diyorum. Allah’a 
hamdolsun, çok zorlu, çok meşakkatli, çok 
çetin bir seçim sürecinin ardından yeni-
den sizlerle hemhâl oluyor, yeniden evle-
rinize misafir oluyoruz. Bu vesileyle, 30 
Mart 2014 mahallî idareler seçimlerinin 
ülkemize, milletimize, demokrasimize, 
şehirlerimize hayırlı olmasını diliyorum.

Sevgili vatandaşlarım...

3 Kasım 2002 tarihinden bu yana geçen 
12 yılda, 3 genel seçim, 3 yerel seçim, 2 
halkoylaması olmak üzere, aziz milletimiz 
tam 8 defa sandığa gitti. Türkiye tam 8 
defa zorlu imtihanlardan geçti. Türkiye, 
meselelerini sokakta değil, karanlık oda-
larda değil, sandıkta çözüme kavuşturdu. 
Ülkemiz tercihlerini, rotasını, istikametini 
sandıkta belirledi. Her seçimde kazanan 
millî irade oldu, Yeni Türkiye oldu, kaza-
nan demokrasi oldu. Vesayeti savunanlar, 
Eski Türkiye’yi savunanlar, millî iradeyi 

ipotek altına almak isteyenler her defasın-
da hezimete uğradı, her defasında sandığa 
gömüldü. 30 Mart 2014’te gerçekleştirilen 
mahallî idareler seçimi, bu tablonun çok 
daha şedit, çok daha bariz biçimde ortaya 
çıktığı bir seçim oldu. 30 Mart seçimleri 
öncesinde yaşananları lütfen hatırlayın. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine, şahsı-
ma, çalışma arkadaşlarıma, hatta aileme 
yönelik son derece ahlak dışı saldırılar ya-
pıldı. Millî iradeyi gölgelemek, demokrasi-
yi devre dışı bırakmak, hukuku çiğnemek 
suretiyle Türkiye, kutlu istikametinden 
saptırılmak istendi. 30 Mart öncesi ya-
pılan saldırılar, sadece şahsımızı, sadece 
ailemizi, arkadaşlarımızı, hükümetimizi 
hedef almakla kalmadı. Ne acıdır ki, ülke 
içindeki bazı ihanet şebekeleri ve ülke 
dışından bunlara lojistik destek sağlayan 
bazı örgütler tarafından ülkemizin istik-
lali, istikbali, ülkemizin birliği, kardeşliği 
hedef alındı. Her gün ortalığa saçılan ses 
kayıtlarıyla, montaj kasetlerle, kimi zaman 
görüntülerle, toplumsal değerlerimiz, dini 
ve manevi değerlerimiz açıkça ayaklar 
altına alındı. Hazreti Peygamber’imizin 
dahi, kirli bazı örgütler tarafından son de-
rece edepsiz biçimde istismar edildiğine, 

Millete Hizmet Yolunda 

Ankara | 30 Nisan 2014 
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saygısızca kullanılmak istendiğine şahit 
olduk. Hiçbir değere hürmeti olmayan, 
dinî, manevi, toplumsal ve insani hiçbir 
kutsalı tanımayan, helal ve haram kavram-
larının sınırlarını kaybetmiş bir örgütün 
öncülüğünde, ülkemiz adeta esir alınmak 
istendi. Şunu burada özellikle vurgulamak 
isterim: Önce Gezi olaylarının, ardından 
da 17 Aralık ve 25 Aralık Darbe girişimleri-
nin hedefi, mevcut Hükümeti zayıflatmak, 
yıpratmak ve ardından da iktidardan uzak-
laştırmaktı. Sokakları hareketlendirmek, 
sosyal medya aracılığıyla gençleri sokağa 
dökmek, şiddeti körüklemek suretiyle 
huzuru bozmak istiyorlardı. Ekonomiyi 
durdurmak, tüm kazanımlarımızı yok 
etmek, Türkiye’nin istikrarla büyümesini 
yavaşlatmak istiyorlardı. Küresel ölçekteki 
büyük projelerimizi, Hızlı Tren, 3’üncü Bo-
ğaz Köprüsü, 3’üncü Havalimanı, Marma-
ray gibi projeleri durdurmak, Türkiye’nin 
küresel  rekabetteki gücünü kırmak 
istiyorlardı. Artık şehadet haberlerinin 
gelmediği, artık ölüm haberlerinin gelme-
diği, başarıyla ilerleyen Çözüm Süreci’ni 
akamete uğratmak, kardeşliğimize darbe 
vurmak istiyorlardı. Türkiye 2023 he-
def lerine doğru kararlılıkla ilerlerken, 
içeriden ve dışarıdan birileri, bu kararlı 
yürüyüşün önünü kesmek istiyordu. İşte 
siz, bu saldırılara “Dur” dediniz. Siz istik-
lalimize, Yeniden İstiklal Mücadelemize 
sahip çıktınız. Sabrettiniz, tahammül etti-
niz, sandığa gittiniz ve söyleyeceğinizi çok 
net biçimde sandıkta söylediniz. Sandıkta 
verdiğiniz kararla, Yeni Türkiye ve Büyük 
Türkiye hedefine sımsıkı sahip çıktınız, o 
hedefleri muhafaza ettiniz. Bir kez daha 
açık bir şekilde görülmüştür ki Türkiye 

demokrasisi olgun bir demokrasidir. Bir 
kez daha ortaya çıkmıştır ki halkımızı reşit 
olarak görmeyen, halkın iradesini, milletin 
iradesini vesayet altına almaya çalışanlar, 
o irade karşısında hüsrana uğramışlardır. 
30 Mart seçimlerinde, aziz milletimiz, 
demokrasiye inanmayanlara, halkın irade-
sine güvenmeyenlere asla unutamayacak-
ları büyük bir ders vermiştir. Bu vesileyle, 
buradan, aziz milletimize şükranlarımı 
sunuyorum. İradesine, ülkesine, bayrağı-
na, istiklaline, demokrasisine sahip çıkan, 
İstiklal Mücadelesi ruhuyla sandığa giden 
aziz milletimize çok çok teşekkür ediyor, 
her birinizden Allah razı olsun diyorum. 
Şunu bir kez daha ifade etmek isterim ki; 
30 Mart seçimlerini kazanan, en başta 
aziz milletimiz olmuştur, en başta Türkiye 
olmuştur. Türkiye, 77 milyon her bir fer-
diyle, bu seçimden kazançlı çıkmıştır. 30 
Mart öncesinin demokrasi ve hukuk dışı 
tartışmaları sona ermiş, Yeni Türkiye ide-
ali zaferini ilan etmiş, Türkiye kutlu yol-
culuğunda bütün vatandaşlarıyla yeniden 
güç ve motivasyon kazanmıştır.

Sevgili vatandaşlarım...

30 Mart seçimleriyle, sizlerin bize ver-
diğiniz mesajı çok iyi okuduk ve çok iyi 
anladık. Şundan emin olunuz ki, istiklali-
mizi, birliğimizi, kardeşliğimizi ve huzu-
rumuzu tehdit eden çetelerle, örgütlerle 
mücadelemiz hiç hız kesmeden devam 
edecektir. Uluslararası merkezlerin maşası 
gibi çalışıp, kendi ülkesine ihanet eden 
örgütlerden, hukuk ve demokrasi içinde 
mutlaka hesap sorulacaktır. Sizler, 30 
Mart’ta sandıkta bize bu yetkiyi verdiniz, 
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bu talimatı verdiniz. Hiç endişeniz olma-
sın, bizler de vazifemizi bihakkın yerine 
getireceğiz. Yine sizler, 30 Mart’ta, aktif dış 
politikamızın, Çözüm Süreci’nin, küresel 
yatırımların, özellikle de ekonomik politi-
kalarımızın devamı konusunda bize güve-
noyu verdiniz. 12 yıldır yaptığımız gibi, dış 
politikada, iç politikada, sosyal politikala-
rımızda ve ekonomide, sizin çizdiğiniz is-
tikamette yürümeye ve sizlere hizmet üret-
meye devam edeceğiz. 30 Mart’ta sandıkta 
sizler, huzur dediniz, kardeşlik dediniz, 
istikrar dediniz... Hiç endişeniz olmasın ki, 
Türkiye’de gerilimlerin tarafı olmayacak, 
huzurun, kardeşliğin, istikrarın bozul-
masına asla göz yummayacağız. Bütün 
arzumuz, sizin sandıkta ders verdiğiniz 
muhalefet partilerinin de, sizin mesajınızı 
okumaları, gereğini yapmalarıdır. 30 Mart 
öncesinde karanlık örgütlerin peşine va-
gon olan muhalefet partileri sizden zaten 
gereken cevabı aldılar. Muhalefetin de ar-
tık değişmesi, 2023 hedefleri doğrultusun-
da, Yeni Türkiye hedeflerine ulaşma istika-
metinde vazifesini yapması 77 milyonun 
beklentisidir. Muhalefetin, 30 Mart öncesi 
düştüğü hatayı görmesini, bunu sorgula-
masını, kendisini yenilemesini arzuluyor 
ve bekliyoruz. Biz, 10 Ağustos’ta ilk turu 
yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine, 
tam bir dostluk, kardeşlik, sükunet ve 
suhulet havasında girmek istiyoruz. Cum-
hur, tarihimizde ilk kez Cumhurbaşkanını 
seçecek. 2007’de yaptığımız Anayasa deği-
şikliği ile, bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanı-
nın sizler tarafından seçilmesini Anayasal 
hükme bağladık. Ağustos ayında ilk kez bu 
seçimleri gerçekleştireceğiz. Bizim aday 
tespit çalışmalarımız son derece hassas 

bir şekilde ilerliyor. İnşallah, kısa süre zar-
fında adayımızı açıklayacak, Türkiye’yi 77 
milyonuyla kucaklayan bir atmosferde se-
çimleri gerçekleştireceğiz. Ne seçim önce-
sinde, ne seçim sonrasında bir belirsizliğin 
oluşmasına izin vermeyeceğiz. Türkiye’nin 
ve ekonominin belirsizlik içine girmesine 
asla göz yummayacağız. İnşallah, Türkiye 
bu seçimlerden de güçlenerek çıkacak ve 
2023 hedeflerine artık çok daha yakınlaş-
mış olacak.

Sevgili vatandaşlarım...

Bakınız, bu ay içinde, ülkemiz, milleti-
miz, cumhuriyetimiz ve demokrasimiz 
için çok önemli bir yıldönümünü idrak 
ettik. 23 Nisan’da, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nin açılışının 94’üncü yıldönümü-
nü milletçe kutladık. 23 Nisan 1920’de 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, millî ira-
denin tecelli ettiği yegâne merkez olarak 
kabul edildi. Ankara’dan yayılan heyecan, 
sadece Misak-ı Millî sınırlarının içinde 
kalmadı. Hindistan’daki, Pakistan’daki, 
Afganistan’daki, Balkanlar’daki, Ortado-
ğu’daki, kardeşlerimiz bu sevince ortak 
oldu. Dünyanın dört bir yanından dualar 
edildi. Dünyanın dört bir yanından in-
sanlar, kardeşlerimiz parmaklarındaki 
yüzükleri, kollarındaki bilezikleri çıkarıp, 
Meclis için, Kurtuluş Savaşımız için gön-
derdiler. Türkiye Büyük Millet Meclisi, ge-
niş medeniyet havzamızdaki mazlumların 
hepsi için bir umut ışığı oldu. Bu topraklar 
üzerinde yaşayan farklı renkler, farklı et-
nik gruplar, farklı mezhepler yüreklerini, 
varını yoğunu ortaya koyarak, Meclis’in 
iradesi altında, Kurtuluş Savaşımız için, 
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ortak ideallerimiz için mücadeleye başla-
dı. O kurucu Meclis’te yalnızca ve yalnızca 
millet egemenliği vardı. Hiç kimsenin dış-
lanmadığı, hiç kimsenin horlanmadığı, hiç 
kimsenin aşağılanmadığı, hiç kimsenin 
ötekileştirilmediği bir atmosfer vardı. İşte 
o birliktelik, o kenetlenme hâli, o kardeşlik 
ruhu, o dayanışma iklimi, bizi bugünlere 
getirdi. Onun için, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nin açılışının 94’üncü yıldönü-
münde şu hususu önemle vurgulamak 
isterim. Bu Meclis, çok büyük acılar neti-
cesinde kurulmuştur. Bu Meclis, şehitle-
rimizin, gazilerimizin, aziz milletimizin 
fedakârlıkları, cansiperane gayretleriyle 
kurulmuştur. Bu Meclis, bize Cumhuriye-
timizi armağan etmiştir. 23 Nisan 1920 
ruhu, üzerinde hiçbir vesayet, hiçbir gölge 
kabul etmemiştir, etmeyecektir. Zaman 
zaman, demokrasimizin kesintiye uğra-
tıldığı, Meclis’in varlığının hiçe sayıldığı, 
millî iradenin yok sayıldığı dönemlerden 
geçtik. Demokrasinin, hukukun, millî 
iradenin hiçe sayıldığı o karanlık dönem-
lerde, Türkiye büyük acılar yaşadı. Ancak, 
aziz milletimiz, kendisini Meclis’in, millî 
iradenin üzerinde gören her gücü, her 
oluşumu, günü geldiğinde bertaraf etti. Şu-
rası bir gerçek ki Türkiye, aziz milletimiz, 
her meselesini Meclis yoluyla, demokrasi 
yoluyla çözmeye kararlıdır. Meclis’e el uza-
tan, Meclis’i sindirmeye çalışan hiçbir güç, 
milletin vicdanında karşılık bulamamıştır, 
bulamayacaktır Türkiye, demokratikleş-
tikçe, Türkiye üstünlerin hukukundan hu-
kukun üstünlüğüne doğru uzanan yolcu-
lukta mesafe kat ettikçe, daha da büyüyor, 
daha da gelişiyor, hedeflerine, hayallerine 
doğru daha bir kararlılıkla koşuyor. Tür-

kiye düşmanları, Türkiye’nin medeniyet 
yürüyüşünü durduramadı ve de durdu-
ramayacak! Siz bize destek oldukça, biz, 
sizin hayallerinizi, sizin ideallerinizi, sizin 
hedeflerinizi gerçekleştirmeye devam ede-
ceğiz. Yatırımlarımıza kaldığımız yerden 
devam ediyoruz, açılışlarımıza kaldığımız 
yerden devam ediyoruz.

Sevgili vatandaşlarım...

Bakınız, seçim sürecinde, gittiğimiz he-
men her şehirde, birçok ilçemizde toplu 
açılışlar gerçekleştirmiştik. Seçim son-
rasında da bu açılış törenlerimize ara 
vermedik. 12 Nisan’da, İstanbul’un ve 
Marmara Denizi’nin temizliği için son 
derece önemli bir yatırımı, Ambarlı İleri 
Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’ni hizmete 
aldık. Bu arıtma tesisiyle birlikte, yıllık 
54 bin 750 ton çamurun, 146 milyon 
metreküp atıksuyun Marmara Denizi’ne 
karışmasını engellemiş oluyoruz. Arıtılan 
suların bir kısmı çevre sulama ve sanayi-
de kullanılabilir hâle getirilecek. 5 yıllık 
işletme bedeli ile beraber 122 milyon 
500 bin avroya mâl olan bu tesis, ener-
jisini de kendisi üretecek. Ben, bu çevre 
yatırımının bir kez daha İstanbul’umuza, 
Marmara Bölgemize hayırlı olmasını 
diliyorum. 19 Nisan’da bir başka büyük 
yatırımı, Avrasya Tüneli’mizin inşasında 
önemli bir aşamanın startını verdik. Bu 
proje bütünüyle tamamlandığında, inşal-
lah, tıpkı Marmaray’da olduğu gibi, Kaz-
lıçeşme-Göztepe arasına, denizin altından 
gidiş gelişli iki tüp yerleştirecek, lastikli 
araçların dakikalar içinde iki kıta arasın-
da seyahat etmesini mümkün hâle getire-
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ceğiz. Bu sayede, denizin altından lastikli 
araçların geçmesine imkân tanıyan ve 
sadece Amerika’da, Malezya’da, Fransa’da 
olan karayolu tünelinden Türkiye’de de 
olmuş olacak. Toplam maliyeti 1 milyar 
245 milyon dolar olan bu büyük proje, 
14.6 kilometrelik bir yoldan oluşuyor. 
Kazlıçeşme’den Göztepe’ye 14.6 kilomet-
re... Bunun, 5.4 kilometresi, Boğaz’ın al-
tında inşa ettiğimiz bu tünelden oluşacak. 
Geriye kalan 9.2 kilometrelik kısımda 
da, yollar, geçiş tünelleri, köprüler, üst 
geçitler inşa edeceğiz. Bu iki nokta, yani 
Kazlıçeşme ile Göztepe arası şu anda 100 
dakikada alınabiliyor. Avrasya Tüneli 
tamamlandığında, bu mesafe sadece 15 
dakikada kat edilecek. Tünel ve yollar inşa 
edilip tamamlandığında, hem kendisini 
amorti edecek, hem de yakıttan sağladığı 
tasarrufla ülkemize önemli fayda sağlaya-
cak. İnşallah, Allah ömür verirse, yapının 
tamamlandığını da görecek, açılışını da 
yine birlikte gerçekleştireceğiz. Bu ay için-
de ayrıca, Konya, Karaman ve Kayseri’de 
de açılışlarımız oldu. 26 Nisan’da Konya 
ve ilçelerinde, 34 farklı yatırımdan olu-
şan toplam 169 milyon liralık hizmet ve 
tesisin açılışını gerçekleştirdik. Yine aynı 
gün, Karaman’da, yapımını tamamladığı-
mız 267.5 milyon liralık eser ve yatırımı 
hizmete aldık. Bir gün sonra, 27 Nisan’da 
Kayseri ve ilçelerinde tamamlanan yatı-
rımlarımızı resmî olarak açtık. Bu saye-
de, bir gün içinde, kamu ve özel sektör 
yatırımlarından oluşan toplamda 72 
farklı projeyi, 598 milyon lira tutarındaki 
yatırımı Kayseri’ye kazandırmış olduk. 
Tüm bu yatırımların, hizmet ve eserlerin 
hayırlı olmasını diliyor, Bakanlıklarımıza, 

Bakan arkadaşlarımıza, belediyelerimize, 
özel sektörümüze milletim adına teşekkür 
ediyorum.

Sevgili kardeşlerim... 

Bütün bu yoğun gündem içinde, Nisan ayı 
boyunca, yurtdışı temaslarımızı da sür-
dürdük. Kardeş ülke Azerbaycan’la her se-
çim sonrası ilk ziyaretlerimizi yapmak ar-
tık ülkelerimiz arasında bir gelenek oldu. 
30 Mart seçimleri sonrası, Azerbaycan’ı 
ziyaret ettik ve orada ülkelerimizin gelece-
ği adına önemli görüşmelerde bulunduk. 
Bu yurtdışı ziyaretimize ilave olarak, dış 
politikamız açısından çok önemli olan 
kabuller de gerçekleştirdik, dünyanın dört 
bir yanından gelen devlet adamlarını ül-
kemizde ağırladık. Bu kapsamda, Letonya 
Cumhurbaşkanı Andris Berzins ile, Kenya 
Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta ile, Ma-
lezya Başbakanı Necib Tun Abdurrezzak 
ile, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı John 
Boehner ile, Hırvatistan Parlamentosu 
Başkanı Yosip Leko ile, Kırım Tatar Lide-
ri Sayın Kırımoğlu ve Kırım Tatar Türk 
Meclisi Başkanı Çubarov ile, Almanya 
Cumhurbaşkanı Joachim Gauck ile görüş-
meler gerçekleştirdik. Tüm bu temasların 
da ülkemiz için hayırlara vesile olmasını 
diliyorum.

Sevgili vatandaşlarım... 

Bugün itibariyle, Hicri 1435 yılının Mü-
barek 3 Ayları’na erişmiş bulunuyoruz. 3 
Aylar’ın, mübarek Recep ve Şaban ayla-
rının, ülkemiz, milletimiz, Müslümanlar 
ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini 
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niyaz ediyorum. Rabbime, hepimizi Mü-
barek Ramazan’a da eriştirmesi için dua 
ediyorum. 3 Aylar’ın ilk Cuma akşamında, 
yani yarın, Mübarek Regaip Kandili’ni 
de idrak edeceğiz. Regaip Kandilinizi de 
şimdiden tebrik ediyorum. Perşembe 
günü, çalışanlar için büyük öneme haiz 1 
Mayıs’ı kutlayacağız. Bildiğiniz gibi, 2008 
yılında Hükümet olarak 1 Mayıs’ı Emek ve 
Dayanışma Günü olarak tatil ilan etmiştik. 
1 Mayıs’ın, şiddetten, vandalizmden, çatış-
madan uzak şekilde, bir emek, demokrasi 
ve dayanışma şöleni olarak kutlanması en 
büyük arzumuz. Millet olarak, geçmişte 
yaşanan acı ve kötü manzaraların yaşan-
masını hiç arzu etmiyoruz. 1 Mayıs’ın 
artık coşku içinde kutlanması, olumsuz 
imajından kurtulması en büyük arzumuz. 
İşçilerimizin, emekçilerimizin, tüm çalı-
şanlarımızın, tahriklere boyun eğmeden, 
kendi günlerini bayram havasında kutla-
yacaklarına inanıyor, ben de tüm çalışan-
ların Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik 
ediyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son 
veriyor, ailenizle, sevdiklerinizle, sıhhat ve 
afiyet içinde yaşamanızı temenni ediyor, 
yeniden kavuşmak, yeniden buluşmak 
üzere, hepinize hayırlı akşamlar diyorum. 
Sağ olun, var olun, Allah’a emanet olun...
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Çok değerli hemşirelerimiz, sağlık sektörü-
müzün çok değerli çalışanları, sevgili kar-
deşlerim, hanımefendiler, beyefendiler… 

Sizleri en kalbî duygularımla selamlıyor; 
Dünya Hemşireler Günü’nde, “Büyük 
Türkiye Buluşması” adı altında 81 vilaye-

timizden buraya gelen ebe ve hemşirele-
rimizle birlikte olmaktan büyük memnu-
niyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. 
Böylesine anlamlı bir günde, bu güzel 
programda bizleri buluşturan Sağlık-Sen’e, 
Sayın Başkan ve Yönetimine, Sağlık Bakan-
lığımıza huzurlarınızda teşekkürlerimi 

Sağlık-Sen Hemşireler Günü 
“Büyük Türkiye Buluşması” 

İstanbul | 13 Mayıs 2014 
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sunuyorum. 12 Mayıs’ta kutlanan Dünya 
Hemşireler Günü’nün en başta hemşire-
lerimiz ve ebelerimiz olmak üzere, tüm 
sağlık çalışanlarına, sağlık sektörümüze, 
ülkemize, milletimize hayırlar getirme-
sini diliyorum. Elbette, yine bu anlamlı 
gün dolayısıyla, buradan, tüm hemşire ve 
ebe kardeşlerimize de, şahsım, ülkem ve 
milletim adına teşekkür ediyorum. İnsan 
hayatı için, hayat kurtarmak için, hastalık-
lara şifa bulmak için mücadele eden her 
kim varsa, bilinmelidir ki, o kişi, kutsal bir 
görevi ifa ediyordur. Sizler, sadece biriki-
minizle, eğitiminizle, becerilerinizle değil; 
insanlara açtığınız gönlünüzle, yüzleriniz-
deki o tebessümle, kutsal bir görevi, insa-
na ait en güzel mesleği icra ediyorsunuz. 
Ne büyük zorluklar yaşadığınızı çok iyi 
biliyoruz. Ulaşılmazlara ulaştığınızı, uzak 
demeden, ücra demeden, ihtiyacı olanla-
ra nasıl el uzattığınızı çok iyi biliyoruz. 
İşinizi yaparken ne zorluklara katlandı-
ğınızı, nasıl fedakârlıkta bulunduğunuzu 
da biliyoruz. Bütün zorluklara rağmen, 
bütün çilelere rağmen, insanların en güzel 
anlarına tanıklık ettiğinizi de biliyoruz. 
Kötü anları bir tarafa bırakalım… Bebekler 
dünyaya geldiklerinde, belki annelerinden 
önce sizleri görüyor. Ameliyattan, dünyaya 
yeniden gelmiş gibi uyanan hastalar, önce 
sizleri görüyor. En zor anlarında, bir şefkat 
eli bekleyen yaralılar, önce sizleri görüyor. 
Sizler, umudun adısınız. İşte onun için, her 
birinizden tek tek Allah razı olsun diyo-
rum. Her birinize tek tek teşekkür ediyor, 
iyi ki varsınız diyorum. Hemşirelik mesle-
ği, kendine özgü kanunu olan bir meslek. 
Biz, 2007 yılında bu kanunu güncelledik. 
Lisansüstü eğitim alan hemşirelerimize 

“uzman hemşirelik” yolunu açtık. Cinsiyet 
ayrımını kaldırarak, erkeklerin de hemşire 
olabilmesini sağladık. 2010 yılında Hemşi-
relik Yönetmeliği’ni yayımlayarak, hemşire-
lerimizin görev, yetki ve sorumluluklarının 
daha net bir şekilde belirlenmesini sağla-
dık. İnşallah önümüzdeki dönemde, bu ko-
nudaki çalışmalarımızı sürdürecek, sizlerin 
daha iyi şartlarda çalışmanızı temin edecek 
adımları atmaya devam edeceğiz. 

Değerli kardeşlerim…

Daha çok yakın bir zamana kadar, 10 yıl, 
15 yıl, 20 yıl öncesine kadar, sağlık siste-
mimizin, sağlık sektörümüzün ne kadar 
içler acısı bir durumda olduğunu sizler 
benden daha iyi biliyorsunuz. Hastaneye 
düşmek, hastaneye gitmek, sağlık hizme-
ti almak insanımız için adeta bir çileydi. 
Türkiye’de yıllarca hastane kapılarında-
ki dram ve trajediler ekranlara taşındı, 
manşetlerde yürek parçalayıcı öyküler 
okuduk. Allah’a çok şükür ki, bizler bu 
tabloyu değiştirdik. Artık hastanelerde 
rehin alınan hasta haberleri okumuyoruz. 
Artık SSK’lı, Bağ-Kur’lu, Emekli Sandığı’na 
bağlı vatandaş ayrımı yok. Memurun ayrı, 
işçinin ayrı, esnafın ayrı hastanesi yok. 
Bu ülkenin hiçbir vatandaşı, artık hastane 
kapılarında farklı bir muamele görmüyor, 
ayrı bir hukuka tabi tutulmuyor. Doktora, 
ilaca ulaşılamayan Türkiye manzaraları 
bugün çok gerilerde kaldı. Artık hastaneye 
giden hiçbir vatandaşımız, kapıdan boynu 
bükük geri çevrilmiyor. Çünkü, biz yola 
çıkarken, insanımıza bir söz verdik. Dedik 
ki, bizler, Türkiye’yi dört temel üzerinde 
yükselteceğiz. Eğitim, sağlık, adalet ve em-
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niyet… Bizim şu son 12 yıllık dönemimize 
bakan, inceleyen herkes, bu dört temel 
alanda ülkemize ne kadar önemli eserler 
kazandırdığımızı, bu alanların her birinde 
tarihî bir değişim ve dönüşümü gerçekleş-
tirdiğimizi görecektir. Şunu çok iyi biliyo-
rum ki, bu alanlarda gerçekleştirdiğimiz 
değişim ve dönüşüm hamleleri, yapılan re-
formlar, sessiz devrimler sayesinde bizler, 
hem hükümet olarak hem de kişisel ola-
rak, halkımızın, insanımızın hayır duala-
rını alıyoruz. Çünkü, bunların her biri son 
derece hayati olan, insanımızı son derece 
yakından ilgilendiren, insanımızın haya-
tını doğrudan doğruya etkileyen alanlar… 
Bir hükümet bu alanlarda iş üretmiyorsa, 
halkın isteklerini karşılamıyorsa, insa-
nımızın taleplerine, ihtiyaçlarına cevap 
vermiyorsa, inanın, o hükümetin, uzun 
yıllar görevde kalmasının imkânı yoktur, 
olamaz… Bizler, bunu çok iyi biliyoruz… 
Göreve geldiğimiz andan itibaren de bu 
şuurla çalıştık, bu anlayışla görev yaptık… 
İnsanımız için her şeyden daha hayati olan 
bu dört alanda cesur adımlar attık, bu dört 
alandaki meselelerin, sorunların üzeri-
ne kararlılıkla eğildik, çözümler ürettik. 
Şunu çok iyi biliyoruz kardeşlerim: Sağlık 
hizmeti demek, sadece hastane yapmak 
değildir. Sağlık hizmeti demek, sadece 
ambulansları, cihazları hizmete almak 
değildir. Sağlıkta da asıl olan, doktoruyla, 
hemşiresiyle, eczacısıyla, teknisyeniyle 
insandır. Sadece yapıya, sadece araca, ci-
haza yatırım yapmak, hizmetin kalitesini 
yükseltmez. İşte onun için, 12 yıl boyunca, 
altyapı kadar insan kaynağımıza da önemli 
yatırım yaptık. Bakınız, 2002’de biz göreve 
geldiğimizde, sağlık alanındaki insan gücü 

sayısı 267 bin 706 idi. Bu rakam, bugün 
itibarıyla 621 bin 125’e yükseldi. Yani, sağ-
lıkta insan kaynağını yüzde 232 oranında 
artırdık. 2002’de 20 bin 21 olan kamudaki 
uzman hekim sayısı, bugün 35 bin 174’e 
yükseldi. Aynı şekilde, 24 bin 588 olan 
pratisyen hekim sayısı ise, asistan hekim-
ler dahil olmak üzere, bugün 38 bin 519’a 
ulaştı. 2002’de kamu hastanelerinde 3 bin 
211 diş hekimi vardı, bugün bu sayı 7 bin 
352’ye yükseldi. Yine biz görevi devraldı-
ğımızda, kamuda 86 bin 764 ebe ve hem-
şire vardı, bu sayı bu yıl itibarıyla 140 bin 
34’e çıktı. Elbette, devrim niteliğinde bir 
uygulama olarak kabul edilen Aile Hekim-
liği uygulaması ile, sağlık alanında görev 
yapan personelimize Aile Hekimlerini de 
dahil ettik. 2014 Nisan ayı verilerine göre, 
20 bin 684 aile hekimi, şu anda ülkemiz-
de hizmet veriyor. İktidara geldiğimizde, 
kamu hastanelerimizdeki nitelikli yatak 
sayısı 6 bin 839 idi, bugün bu sayı 45 bin 
241’e ulaştı. Biz görevi devraldığımızda 
kamu hastanelerindeki MR cihazı sayısı 
sadece 18 adetti. Bugün, ne kadar biliyor 
musunuz? Evet, bugün, kamu hastane-
lerimizde toplam 251 adet MR cihazıyla 
hizmet veriliyor. Son 12 yılda bilgisayarlı 
tomografi sayısı 121’den 436’ya, ultrason 
cihazı sayısı ise 495’den 2 bin 648’ye çıktı. 
Kamuda diyaliz cihazı sayısı ise 1.510’dan, 
4 bin 746’ya yükseldi. Görevi devraldı-
ğımızda 617 olan ambulans sayısını ise 
6 kat artışla 3 bin 935’ e yükselttik. Bu 
ambulanslarda taşınan vaka yıllık 351 
binden, 9 kat artışla 3.5 milyona yükseldi. 
12 yıl önce Türkiye’de ne helikopter am-
bulans ne de uçak ambulans vardı, bizim 
iktidarımızda Türkiye helikopter ve uçak 
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ambulansla tanıştı. Bugün 3’ü uçak olmak 
üzere 17 helikopter ambulans ve 4 deniz 
ambulansı ile sağlık hizmetlerimiz en iyi 
şekilde sunuluyor.

Kardeşlerim…

Bakınız, şu son 12 yılda sağlık tesisleri 
yapımında da bir rekora imza attık. 1993-
2002 yılları arasında sadece 1.078 adet 
sağlık tesisi yapılmıştı. Biz görevde oldu-
ğumuz süre zarfında ise toplam 2 bin 216 
adet sağlık tesisi inşa ettik. Bu tesislerin 
yapımı için 10 milyar lira harcadık. Şimdi, 
sağlık tesisleri yapımında yeni bir hamle 
başlattık. Artık, şehir hastaneleri dönemi-
ne geçiyoruz. İstiyoruz ki hasta yemyeşil, 
temiz, düzenli bir kampüse girsin. Oradan 
oraya koşturmadan, bütün işlerini bir 
kampüsün içinde halletsin. Yatacaksa kon-
forlu, temiz, modern odalarda yatsın. Eğer 
refakatçisi varsa, o da mağdur olmasın, 
o da burada huzurla kalabilsin. İşte şehir 
hastaneleriyle vatandaşımıza bu kaliteyi 
getiriyoruz. Bunun için adımlar atıldı, hat-
ta adımların ötesinde temeller atıldı, inşa-
atlar yükseliyor… Şu anda, yapımı devam 
eden 10 adet sağlık kampüsü, şehir hasta-
nesi var. Öte yandan, ihalesi tamamlanma 
aşamasında olan 5 hastanemiz daha var. 
Bunlara, ihale aşamasında olan 3 adet has-
tane ve ihaleye çıkılacak olan 46 hastane 
eklenecek. Bütün bu hastaneler, bu kam-
püsler, bu tesisler tamamlandığında, bu 
hayallerin her biri gerçeğe dönüştüğünde, 
toplamda 52 bin yatak kapasiteli 64 adet 
hastaneyi ülkemize, insanımıza, sağlık sek-
törümüze kazandırmış olacağız. Evet, biz 
bunları yapıyor, bunları gerçekleştiriyoruz 

değerli arkadaşlarım. Biz, gecemizi gündü-
zümüze katıyor, insanımıza her alanda çok 
daha iyi hizmet sunabilmek için var gücü-
müzle çalışıyoruz. Bizim gündemimizde 
şehir hastaneleri, hastaneler, milletimizin 
sağlık ihtiyaçları var. Bizim gündemimiz-
de metro hatları, yollar, barajlar, okullar, 
konutlar, havalimanları var. Bizim günde-
mimizde demokrasi var, millî irade var, 
huzur var, kardeşlik var. Milletimizin gün-
deminde ne varsa bizim gündemimizde o 
oldu. Bizler, bütün engellemelere, bütün 
tahriklere rağmen ülkemizi kardeşlik 
zemininde güçlendirmeye, milletimizin 
refahını artırmaya devam edeceğiz. Eği-
timde, sağlıkta, adalette, emniyette ve 
diğer alanlarda Türkiye’yi öncü bir devlet 
hâline getireceğiz. Türkiye’yi 2023 yılında 
dünyanın en büyük 10 ülkesinden biri 
hâline getirme hedefimize inşallah ulaşa-
cağız. Ekonomimizle, demokrasimizle, dış 
politikamızla, ihtiyacı olan her ülkeye, her 
topluma elimizi uzatmaya devam ederek 
güçlü Türkiye’yi inşa mücadelemizi son 
nefesimize kadar inşallah sürdüreceğiz. 

Kardeşlerim…

Ne yaptıysak, birlikte yaptık… 77 milyon, 
çok çalıştık, devlet-millet el ele verdik, ken-
dimize ve birbirimize güvendik, gerçekten 
güzel eserler ortaya koyduk. Bugün geldi-
ğimiz seviyede, bugün elde ettiğimiz ba-
şarılarda, hiç kuşkusuz sizlerin de büyük 
emeği var. Sağlıkta sessiz devrimi sizlerle 
yaptık. Geçmişte ihmal edilen kesimlere 
sizlerle ulaştık. Yaraları sizlerle sardık, siz-
lerin sayesinde dertlere deva ürettik. Tek-
rar, her birinize tek tek teşekkür ediyor, 
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her birinizi gönülden tebrik ediyorum. İyi 
ki varsınız diyorum. Emeğiniz için, sevgiy-
le yaptığınız mesleğiniz için, fedakârlığınız 
için sizlere şükranlarımı sunuyorum. Gö-
revinizi yaparken maruz kaldığınız saldı-
rıların asla kabul edilebilir, hoş görülebilir 
tarafı olmadığını burada tekrar vurgula-
mak istiyorum. Bu konuda adli ve idari 
tüm önlemleri alıyoruz, almaya devam 
edeceğiz. Bu vesileyle, görevi başında şehit 
edilen tüm sağlık çalışanlarımıza Cenab-ı 
Allah’tan rahmet diliyorum. Bir kez daha 
Hemşireler Günü’nü kutluyor, hükümet 
olarak her zaman sağlık çalışanlarımızın 
yanında olduğumuzu ifade ediyor, sizleri 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, 
var olun, Allah’a emanet olun.
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19. Zoom Uluslararası Haber 
Görüntüleri Yarışması 

Ödül Töreni 

İstanbul | 13 Mayıs 2014 

Çok değerli haberci dostlarım, değerli 
kameramanlar, sevgili medya çalışanları, 
hanımefendiler, beyefendiler…

Sizleri en kalbî duygularımla, sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum. Birkaç saat evvel 
Manisa’nın Soma ilçesinden üzücü bir 

haber aldık. Özel sektöre ait bir maden 
ocağında trafo patlamasının meydana 
geldiğini ve bu patlama sonucu çıkan 
yangında ölü ve yaralıların olduğunu 
öğrendik. Ben öncelikle kazada hayatını 
kaybeden işçi kardeşlerimize Allah’tan 
rahmet, acılı ailelerine sabrı cemil niyaz 



426

Recep Tayyip ERDOĞAN

ediyorum. Kazada yaralanan işçilerimi-
ze de acil şifalar diliyorum. Haberi alır 
almaz, bölgedeki tüm birimlerimizle kur-
tarma çalışmalarını başlattık. Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanımız Taner Yıldız 
çalışmaları yerinde incelemek ve koor-
dine etmek üzere şu an bölgeye intikal 
ediyor. Mahsur kalan işçilerimizin kur-
tarılması için büyük çaba sarf ediyoruz. 
İnşallah önümüzdeki saatlerde daha net 
bilgiler ve gönlümüzü ferahlatacak ha-
berler almayı ümit ediyoruz.

Değerli kardeşlerim...

19’uncu Zuum Uluslararası Haber Gö-
rüntüleri Yarışması’nda dereceye giren 
habercilerimizi yürekten kutluyor, başarı-
larının devamını diliyorum. Başarıyı ödül-
lendirmek, kaliteyi, gayreti, emeği takdir 
etmek için böyle bir organizasyonu ger-
çekleştiren Türkiye Haber Kameramanları 
Derneği’ni de tebrik ediyor, tüm üyelerine 
teşekkür ediyorum. Görevi başında haya-
tını kaybeden tüm haberci kardeşlerimizi 
de bu vesileyle hayırla yâd ediyorum; başta 
Beşar Kadumi olmak üzere, yolları gözle-
nen haberci kardeşlerimizin ailelerine bir 
an önce kavuşmalarını diliyorum. Medya-
da, hiç kuşkusuz her kademedeki arkada-
şımız önemli bir görevi ifa ediyor, her bir 
arkadaşımız kilit rol oynuyor. Ancak, ka-
meraman arkadaşlarımızın, foto muhabiri 
arkadaşlarımızın fedakârca çalışmalarına 
her gün bizzat tanıklık ediyoruz. Kilolarca 
ağırlıktaki o cihazları taşımak, hızlı hare-
ket etmek, çevik olmak, bunların yanında 
bir de en iyi görüntüyü kaydetmek gerçek-
ten üstün beceri gerektiriyor. Bu anlamda 

sadece kriz bölgelerinde, savaş, çatışma 
bölgelerinde görev yapan arkadaşlarımız 
değil, bizimle birlikte hareket eden arka-
daşlarımız da ciddi risklerle karşı karşıya 
kalıyor. Tüm zorluklara, tüm risklere ve 
olumsuzluklara rağmen, arkadaşlarımız 
görevlerini başarıyla ifa ediyor, ortaya çok 
güzel eserler koyuyor.

Değerli dostlarım... 

Medya çeşitliliği ve yayın yapan medya 
kuruluşu bakımından Türkiye dünyada 
önemli bir zenginliğe sahip. Radyo ülke-
mize geç geldi, televizyon da aynı şekilde 
geç geldi. Ancak, merhum Özal’la birlikte, 
sadece TRT ekranında renkliliğe değil, 
sektörde de renkliliğe kavuştuk. Çok hızlı 
şekilde, onlarca televizyon kanalı, yüzlerce 
radyo kanalı yayın yapmaya başladı. TÜİK 
verilerine göre, ülkemizde, şu anda, yerel, 
bölgesel ve ulusal ölçekte 3 bine yakın 
gazete yayımlanıyor. Radyo ve televizyon 
kanallarının sayısı bin 200’ü aşmış du-
rumda. Genişbant internet aboneliğinde 
35 milyona ulaştık. Bu rakamlarla Türkiye, 
hem bölgesinde hem dünyada ilk sıralarda 
yer alıyor. Tabii burada bir hususu özellik-
le vurgulamak isterim. Medyadaki bu zen-
ginliğe, bu çeşitliliğe ve yaygınlığa rağmen, 
Türkiye, uluslararası belli çevreler tarafın-
dan basın özgürlüğü konusunda son dere-
ce acımasız ve haksız biçimde eleştirilere 
maruz kalıyor.

Arkadaşlar... 

Medyada hiç sorun olmadığı iddiasında 
asla değiliz. Basın özgürlüğü konusunda 
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en ideal noktada olduğumuzu da hiçbir 
zaman söylemedik. Ancak, bu alanda 
yapılan eleştirilerin hakkaniyet sınırını 
aştığını, sizler de, bizler de çok çok iyi 
biliyoruz. Bakın bugün partimizin grup 
toplantısında da ifade ettim. Sabahları, 
günlük yayımlanan yaklaşık 40 ulusal ga-
zeteyi önünüze koyun ve manşetlerine tek 
tek bakın. Akşam, televizyon ekranlarının 
karşısına geçin, oradaki haberlere, tartış-
ma programlarına bakın. Sosyal medyayı 
açın, oradaki yorumlara bakın. İnanın, 
hiçbir ülkede müsaade edilmeyecek kadar 
rahatlık görürsünüz. Bazı noktalarda, ar-
tık özgürlük kavramının aşıldığını, huku-
kun, medya etiğinin, otokontrolün safdışı 
bırakıldığını, pervasızca ve sorumsuzca 
yayın yapıldığını bizim kadar sizler de 
göreceksiniz. Bu ülkede basın özgürlüğü 
yok, ama nasıl oluyorsa, her gün, manşet-
lerden ve ekranlardan Başbakana hakaret 
edilebiliyor. Bu ülkede bir diktatör olduğu 
iddia ediliyor, ama her nasılsa medyada bu 
çirkin kavram sonsuz bir özgürlük içinde 
kullanılabiliyor. Arkadaşlar, inanın, Batılı 
ülkelerde böyle bir tavrı göremezsiniz ve 
zaten göremiyorsunuz. Bugün de örnek 
verdim: Amerika’da Helen Tomas adlı 
duayen bir gazeteci, bir ülkeyi eleştirdiği 
için işinden kovuldu, Beyaz Saray’a girişi 
yasaklandı. İşte Almanya’da, Hamburg 
olaylarını gösteriyor diye TRT kablolu 
yayından çıkarıldı. Daha birkaç gün önce, 
İngiltere’de, bir Twitter kullanıcısı hakkın-
da hapis kararı verildi. Yine İngiltere’de, 
Telekulak skandalına adı karışan 50 kadar 
gazeteci tutuklandı, sorgulandı; bu olayın 
ardından sahibi gazeteyi kapattı. Bunlar 
dünyanın her yerinde oluyor, gelişmiş ülke-

lerde, ileri demokrasilerde de oluyor. Ama 
hiçbir ülke bizim ülkemiz kadar hedef ya-
pılmıyor, acımasızca eleştirilmiyor. İsrail’i 
basının özgür olduğu ülkeler kategorisine 
alan uluslararası kuruluşlar, bizim ülke-
mizi, özgür olmayan ülkeler kategorisine 
alabiliyor. “Hapisteki gazeteciler” ithamını 
bugün bir kez daha açıkladım. 44 kişi hapis-
te diyorlar. Doğrusu şudur arkadaşlar: Mes-
leğini gazeteci olarak beyan eden 14 kişi 
tahliye edildi, 11 kişi tutuklu yargılanıyor, 
18 kişi de hüküm giymiş durumda. Hüküm 
giyenler, banka soymak, polis katletmek, 
bombalı saldırı yapmak, evrakta sahtecilik 
gibi suçlardan hüküm giydiler. Şimdi bun-
ları göstererek, Türkiye’yi eleştirmek hak-
kaniyete sığar mı?

Arkadaşlar...

Bu ülke hepimizin ülkesi. 77 milyon, hepi-
miz bu ülkenin vatandaşlarıyız, hepimiz 
aynı topraklar üzerinde, aynı ortak kaderi 
paylaşıyoruz. Hükümete operasyon yapı-
yorlar diye, Türkiye’ye yapılan algı ope-
rasyonuna sessiz kalamayız, buna destek 
veremeyiz. “Türkiye’de basın özgür değil” 
diyenler, dikkatinizi çekiyorum, sadece 
şahsımı, partimi, Hükümeti değil; sizleri 
de, 77 milyon aziz milletimizi de zan altın-
da bırakıyor, bu ülkeye topyekûn haksızlık 
yapıyorlar. Biz, Avrupa Birliği’ne tam üye-
lik hedefinde ilerleyen bir ülkeyiz. Demok-
ratik bir ülkeyiz, demokrasi standartlarını 
yükseltmek için mücadele veren, evrensel 
insan haklarını benimsemiş bir ülkeyiz. 
Elbette içeride olduğu kadar dışarıda ya-
pılan eleştirileri de dikkatle dinleriz, not 
ederiz, hepsini dikkate alırız. Ama bu eleş-
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tiriler hakkaniyetle yapılmalı. Hükümetler 
gelirler, giderler; Başbakanlar gelirler, 
giderler… Dün biz yokken, Türkiye’ye bu 
haksızlık yapılıyordu, inanın, yarın da bu 
haksızlıklar yapılacak. Türkiye’nin, her 
alanda 12 yıl öncesine göre daha özgür ol-
madığını kim iddia edebilir. Burada bulu-
nan birçok arkadaşımız, 12 yıl öncesini de 
yaşadı. 12 Eylül’ü yaşayanlar var, 90’ların 
ortamını yaşayanlar var, 28 Şubat dönemi-
ni yaşayanlar var. Basın o zamanlarda mı 
özgürdü, bugün mü daha özgür? Bugün 
atılan manşetler acaba o günlerde atılabi-
lir miydi? Bugün serbestçe yazılabilenler 
acaba o günlerde yazılabilir miydi? Düne 
göre iyi durumdayız arkadaşlar; eğer hak-
kaniyet ölçüsüyle hareket edilirse, inanın, 
yarın bugünden daha iyi olur. Sorunlar 
yok mu? Var… Ama hep çözerek ilerliyo-
ruz, çözerek de ilerleyeceğiz. Sorunları 
çözmek için biz de mücadele edeceğiz, siz 
de mücadele edeceksiniz. Zira medyada 
sorun, Hükümetlerden ziyade, medyanın 
kendi yapısından kaynaklanıyor. “Özgür 
basın” deniliyorsa, bunun standartlarını 
ileriye taşıyacak olan, devletten çok med-
yanın bizatihi kendisidir. “Hükümet baskı 
yapıyor” demek, sadece ve sadece kaçıştır. 
Hükümeti suçlamak, işin kolaycılığından 
başka bir şey değildir. Medya, ne bizim 
yandaşımız olsun ne muhalefetin ne de te-
rörün ve ihanetin… Medya objektif olsun, 
tarafsız olsun, özgürlüklere, kişilik hakla-
rına saygı duysun, başkasının özgürlüğüne 
müdahale etmeden özgürce yayın yapsın. 
Eğer medyanın kendisi de bunu isterse, 
bunun için mücadele verirse, inanın, var 
olan sorunları da hızla çözeriz. Fikirle-
rimiz, tarzlarımız, yöntemlerimiz farklı 

olabilir. Ama her türlü vesayete karşı ortak 
bir duruş sergilemek, öyle tahmin ediyo-
rum ki, hepimizin ortak hedefi olmalıdır. 
Bunu başarırsak, inanıyorum ki Türkiye, 
hepimizin fikirlerimizle, hayat tarzları-
mızla, inançlarımızla, hoşgörü ve anlayış 
içinde yaşayacağımız daha güzel bir ülke 
olacaktır. Ben, bir kez daha, bugün ödül 
alacak arkadaşlarımızı yürekten kutluyo-
rum. Tüm medya çalışanlarına kolaylıklar 
diliyorum. Türkiye Haber Kameramanları 
Derneği’ne de bu geleneksel ödüllerinden 
dolayı tebrik ediyor, hepinizi sevgiyle, say-
gıyla selamlıyorum.
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TOBB 70’inci Genel Kurul Açılış 
Konuşması 

Ankara | 22 Mayıs 2014 

Sayın Divan, Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği’nin değerli Başkanı, değerli yöne-
ticileri, siyasi partilerimizin saygıdeğer 
Genel Başkanları, değerli Bakan, Milletve-
kili arkadaşlarım, Oda ve Borsalarımızın 
değerli Başkan ve yöneticileri, İş dünyamı-
zın kıymetli mensupları, hanımefendiler, 
beyefendiler... 

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor; Tür-
kiye Odalar ve Borsalar Birliği 70’inci 
Genel Kurulu’nun, ülkemiz, milletimiz ve 
ekonomimiz için hayırlara vesile olması-
nı Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Bu 
Genel Kurul vesilesiyle, Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği’ne, Sayın Başkan ve 
ekibine, Türkiye genelindeki tüm oda, 
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borsa, birlik başkan ve yöneticilerine, 
Türkiye’ye, Türkiye ekonomisine verdiği-
niz eşsiz katkılardan dolayı şahsım, ülkem 
ve milletim adına şükranlarımı sunuyo-
rum. Konuşmamın hemen başında, bir 
kez de buradan, ekonominin zirvesinin 
toplandığı, reel sektörün kalbinin attığı 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel 
Kurulu’ndan, Soma’da Hakk’a uğurladı-
ğımız 301 kardeşimiz, 301 şehidimiz için 
Allah’tan rahmet diliyor; bir kez daha ya-
kınlarının, milletimizin, sizlerin başı sağ 
olsun diyorum. Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği’ne, gerek Sayın Başkan ve ekibinin 
Soma’ya yaptığı ziyaretten dolayı gerek 
başlattığınız yardım kampanyasından do-
layı şükranlarımı ifade ediyorum. Türkiye 
genelindeki tüm Oda, Borsa ve Birlikle-
rimize, reel sektörümüzün tüm temsilci-
lerine, işverenlerimize, sanayicilerimize, 
esnafımıza Soma’ya olan maddi, manevi 
desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum.

Değerli dostlarım…

Soma’daki kazanın ardından, milletimiz 
gerçekten örnek bir dayanışma sergiledi. 
Geçmişte yaşadığımız pek çok acı hadi-
sede olduğu gibi, Soma kazasında da mil-
letimiz bir oldu, bütün oldu, hep birlikte 
yürekleri dağlayan bu acının yasını tuttu. 
Toplumun hemen her kesimi, Cumhur-
başkanından Meclis Başkanına, Başbaka-
nından Bakanlarına, siyasi partilerinden 
derneklerine, vakıf larına, birliklerine 
kadar her kademede, her sektörde, nefes 
alıp verdiği her yerde ve ortamda, mille-
timiz vakar içinde birbirine kenetlendi, 
hem acıyı kendi acısı gibi sahiplendi hem 

de acıyı azaltmanın gayreti içine girdi. 77 
milyon içinde, acılardan fırsat devşirmeye 
çalışanlar, milletin hissiyatını yaralayanlar 
da oldu; ancak milletin basireti ve feraseti 
bütün bu olumsuzlukları bastırmaya yetti. 
Evet… Cenazelerimizi çıkardık, şehitleri-
mizi defnettik. Şimdi, önümüzde birkaç 
önemli husus var. Birincisi, bu hadisenin 
tüm boyutlarıyla aydınlatılması gerekiyor. 
Kazayla ilgili idari ve adli soruşturmalar 
başladı; inşallah yapılan incelemeler, 
soruşturmalar neticesinde, hem kazanın 
sebebi tam olarak aydınlatılacak hem de 
ihmali olanlar, sorumluluğu olanlar bu-
nun hesabını verecekler. Hükümet olarak, 
bu hadisenin bizzat takipçisiyiz ve takipçi-
si olmaya devam edeceğiz. Hiçbir ayrıntı 
atlanmayacak. Hiçbir detay gözden kaç-
mayacak, kaçırılmayacak. Hiçbir noktanın 
üzerinin örtülmesine asla izin verilmeye-
cek. Bir başka önemli konu, şehitlerimizin 
geride bıraktıkları aileleri… Hiç kuşkusuz, 
ne yaparsak yapalım o canlar, o gençler, 
o yarım kalmış hayatlar geri gelmeyecek. 
Ancak, geride kalanları biz, tüm şehitleri-
mizin yakınları gibi, kutsal bir emanet ola-
rak değerlendiriyor, onların geleceklerini 
kendi derdimiz, kendi meselemiz olarak 
görüyoruz. Şehitlerimizin yakınlarının 
acılarını hafifletmek adına, onları teselli 
etmek adına adımlar atıyoruz. Bir tek şehit 
yakınımızın dahi mağdur olmaması için, 
gelecekle ilgili endişe taşımaması için, 
dün, Bakanlar Kurulumuzda meseleyi 
etraflıca ele aldık. Gereken yasal düzenle-
meleri yapacak, yardımları koordine ede-
cek, şehitlerimizin emanetleri bu adımlar 
sayesinde bir nebze rahatlayacak, inşallah, 
bir nebze teselli olacaklardır.
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Çok değerli arkadaşlarım…

Bu kazanın ardından, aslında en fazla 
üzerinde durmamız gereken konu, bir 
kez daha, iş sağlığı ve güvenliği konusu. 
İş dünyasının çatı örgütü olan TOBB’un 
Genel Kurulu’nda, böyle elim bir kazanın 
hemen ardından, iş sağlığı ve güvenliği 
konusu, temenni ediyorum ki en önemli 
gündem maddesi olacaktır.

Değerli arkadaşlar... 

Hızla büyüyen bir ekonomimiz var. Ekono-
minin hacmi her yıl artıyor, üretim artıyor, 
ihracat artıyor; bunun yanında her yıl, 
iş gücüne katılan nüfus sayısı, istihdam 
edilen nüfus sayısı artıyor. Şunu burada 
açık açık ifade etmek durumundayım: 
Ekonomi büyürken, üretim, yatırım, istih-
dam artarken, çalışma hayatı koşullarının, 
buna paralel bir gelişme göstermediğini 
hepimiz biliyoruz, görüyoruz ve yaşıyo-
ruz. Güvenlik, özellikle de iş güvenliği ve 
sağlığı, işverene ilave maliyet yüklüyor 
ve ne yazık ki, bu konuda ciddi ihmaller 
yaşanabiliyor. İş sağlığı ve güvenliği konu-
sunda devletin, hükümetlerin yapacakları 
bellidir. Biz yasaları çıkarırız, mevzuatı çı-
karırız, denetimleri yaparız. Yasalara, mev-
zuata aykırı bir işleyiş varsa, bunu tespit 
ediyorsak buna karşı yaptırımları uygula-
rız. Bunun ötesi, artık işverenin, işyerinin 
ve çalışanın sorumluluğu altındadır. Bakın 
ben şunu da biliyorum: Trafikteki her araç, 
belli süreler içinde muayeneden geçmek 
zorunda. İlkyardım çantası, yangın sön-
dürme tüpü gibi ekipmanların da her 
araçta bulundurulması zorunlu. Ama bazı 

vatandaşlarımız araçlarını muayeneye 
götürmeden önce gidiyorlar, eşten dosttan 
ilk yardım çantası, yangın tüpü ödünç alı-
yorlar, muayeneye giriyor, sonra sahiple-
rine bu cihazları teslim ediyorlar. Trafikte 
bir sorun yaşandığında da maalesef, o ci-
hazların eksikliği ağır can kayıplarına yol 
açabiliyor. Bunu hayatın her alanında, her 
yerde farklı şekillerde yaşıyoruz. Tedbir 
pahalıdır, maliyetlidir ama işte görüyoruz 
ki tedbirin eksikliği çok daha pahalı, çok 
daha maliyetli olabiliyor. Şu anda dünya-
daki hemen her ülke savunma sanayiine 
trilyonlarca dolar kaynak aktarıyor. Çoğu 
savunma sanayii aracı, bir kez dahi kulla-
nılmadan, çürüyor, atılıyor. Ama, başınıza 
gelmesi muhtemel bir saldırıya karşı, her 
an hazır, her an müteyakkız, tedbirli, do-
nanımlı olmanız gerekiyor. Tevekkül, asla 
ve asla tedbirsizlik anlamına gelmez. Kaza 
ve kadere iman, asla ve asla her şeyi akı-
şına bırakmak, tabii mecrasına bırakmak, 
tedbiri elden bırakmak anlamına gelmez. 
Benim işveren kardeşim de, çalışan işçi 
kardeşim de en kötü ihtimali düşünmek, 
en kötü ihtimale karşı tedbiri mutlaka al-
mak zorunda.

Şu gerçeği görmek durumundayız arka-
daşlar…

Bir seferde, bu kadar büyük bir can kaybı-
nın yaşanması, tabii olarak aziz milletimi-
zin de, medyanın da dikkatini çekti, hepi-
mizin canını acıttı. Dikkatinizi çekiyorum, 
her gün, ortalama 2 işçimizi iş kazalarında 
kaybediyoruz. Rakamlar her yıl düşüyor. 
Bakın, son 12 yılda, ülkemizdeki işyeri 
sayısı yüzde 111 oranında arttı. 727 bin iş-
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yeri vardı, şu anda 1.5 milyonun üzerinde 
işyerimiz var. Çalışan sayısı aynı şekilde 
yüzde 128 oranında arttı. Türkiye’de 2002 
yılında 5 milyon kişi istihdam ediliyordu; 
şu anda 12 milyon kişi istihdam ediliyor. 
İşyeri sayısı ve işçi sayısı bu kadar artar-
ken, iş kazası oranı yüzde 55 oranında azal-
dı. Bu yeterli mi? Elbette değil. Hedef sıfır 
olmak zorunda. Dünyada hiçbir ülke bunu 
başaramıyor olsa da bizim hedefimiz sıfır 
olmak zorunda, bunun için gayret etmek 
zorundayız. Bu sorunla mücadele kapsa-
mında, biliyorsunuz, 30 Haziran 2012’de 
kanun çıkardık. Bu kanun, çalışma haya-
tımızda bir devrim anlamı taşıyor. Avrupa 
Birliği’nin konuyla ilgili çerçeve direktifi, 
ILO’nun 155, 161 ve 187 sayılı kararları, 
diğer uluslararası normlar dikkate alındı 
ve bu kanun çıkarıldı. İnsan hayatını, can 
güvenliğini, tedbiri öne çıkaran, gayet mo-
dern, gayet kapsamlı bir yasayı ülkemize 
kazandırmış olduk. Kanunu çıkarmakla 
kalmadık, 81 ilde tanıtım ve bilgilendirme 
yaptık, 211 bin işyerine, işveren örgütle-
rine, sizlere, organize sanayi bölgelerine 
bilgilendirmeler yaptık. Teftişler aynı 
şekilde devam etti. Sadece geçen yıl ve 
sadece madenlerde 1.047 teftiş yapıldı, 54 
işyerinde iş durduruldu, 428 işyerine para 
cezası kesildi. İşte bu noktada, konunun 
asıl tarafı olan işverenlerimizin de bu me-
sele üzerinde durup düşünmesi gerekiyor. 
Konunun tarafı olan işçilerimizin de, ken-
di sağlıkları, kendi canları, onları bekleyen 
aileleri adına durup düşünmesi gerekiyor. 
Ekonomi büyürken, üretim, yatırım, istih-
dam büyürken; iş sağlığı ve güvenliği stan-
dartlarının da büyüyeceği bir vizyonun, iş 
dünyamıza hâkim olması gerekiyor. Mü-

fettiş geldiğinde birtakım cihazlar çıkarı-
lıyor, sergileniyor, müfettiş gidince bunlar 
ortadan kayboluyorsa, sendika buna itiraz 
edecek, işçi kardeşim buna itiraz edecek. 
İşçi, “Bana bir şey olmaz” diyerek, örneğin 
baretsiz çalışıyorsa, sendika buna itiraz 
edecek, işveren buna itiraz edecek. Hiçbir 
şey, candan daha değerli değil arkadaşlar… 
Kaybolan kâr, telafi edilir; yapılan masraf, 
telafi edilir; ama canın telafisi yok, kalıcı 
hastalığın, sakatlığın telafisi yok. Burada 
şunu da vurgulamak durumundayım. 
Bakın biz, Hükümet olarak, “Kentsel dönü-
şüm yapacağız, depreme hazırlık çalışması 
yapacağız” dedik. Siyasi tarihimize bakın, 
hiçbir Hükümet bu kararı alamamıştır; 
tam tersine, oy uğruna gecekondulaşma, 
çarpık, çürük yapılaşma teşvik edilmiş, göz 
yumulmuştur. Ama biz popülist davran-
mayacağız, doğrusu neyse onu yapacağız 
dedik. Çoğu yerde itirazlar yükseldi. “Evi-
mizi yıktırmayız” diyenler oldu. Muhalefet 
karşımızda durdu, bazı STK’lar karşımızda 
durdu. “Bedeli ne olursa olsun” dedik, “Oy 
kaybedeceksek, kaybetmeye razıyız” dedik 
ve kentsel dönüşümü başlattık, kararlılıkla 
sürdürüyoruz. O itirazların, endişelerin 
yersiz olduğu da ortaya çıktı. Benim vatan-
daşım çürük, depreme, sele, diğer afetlere 
karşı korunaksız evlerden çıkıyor, güvenle 
oturacağı, yaşayacağı, huzurla uyuyacağı 
evlere kavuşuyor. Şimdi aynı şeyi, iş sağlığı 
ve güvenliği konusunda da hep birlikte 
göstermek zorundayız. Hatta ben diyorum 
ki biz adım atmadan, işverenimiz adım 
atsın. Bizim zorlamamıza gerek kalmadan, 
işveren yasalardan, mevzuattan kaynakla-
nan sorumluluğunu tam olarak yerine ge-
tirsin. İşverenimiz bunun takipçisi olsun, 



433

Yeni Türkiye Vizyonu | Efendi Değil Hizmetkar Olmak-8

sendikalarımız, işçilerimiz bunun takipçi-
si olsun. Bu konuda, Türkiye’nin en büyük 
çatı örgütü olan TOBB’dan, bugüne kadar 
gösterdiği duyarlılığın daha fazlasını bek-
liyoruz. Bu millî bir sorun. Bu, sadece ve-
fat edenlerin yakınlarını değil, 77 milyon 
olarak hepimizin canını acıtan bir sorun. 
Öyleyse hepimiz el ele verelim, bu acı 
kazaları artık Türkiye’nin gündeminden 
çıkaralım. Siyasetçiler de bu işin takipçisi 
olsunlar. Medya, sadece büyük kazalar ol-
duğunda değil, her an, bu konuda duyarlı 
olsun, duyarlılığı artırsın. Sendikalarımız, 
yılda bir kez, inatlaşmayla, eylemle, polisle 
çatışmayla gündeme gelmek yerine, bu tür 
konularla gündem oluştursun. En önemli-
si de işçilerimiz, haklarını bilsin, hakları 
için mücadele etsin, korkmadan, çekinme-
den, bu hayat memat mücadelesine omuz 
versin. Bu yaşanan facianın ardından, 
Türkiye’de hiçbir şey eskisi gibi olamaz 
arkadaşlar. Çok acı, bedeli çok ağır olan bir 
hadise yaşadık, bunun tekrar etmemesi 
için hep birlikte çalışmalıyız ve çalışacağı-
mıza yürekten inanıyorum. Bakın bu işin 
bir de haksız rekabet boyutu var. Bir işyeri 
sigortasız işçi çalıştırıyor, aynı sektörde 
bir başkası sigortalı işçiyle üretim yapıyor. 
Bir işyeri çocuk işçi çalıştırıyor, bir başkası 
bu konuda hassasiyet gösteriyor. Bir işyeri 
hiçbir tedbir almadan üretim yapıyor; bir 
başkası iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini 
en modern, en ileri şekilde alarak üretim 
yapıyor. Aynı şeyi üretiyor, aynı ürünü pa-
zara veriyorlar. Biri 1 kâr ederken, diğeri 
son derece haksız şekilde 10 kâr ediyor. Bu 
da adil değil. Dürüst olmayan her üretim, 
bu salondaki tüm dürüst kardeşlerimin 
alın terinden çalıyor, emeğinden, ekmeğin-

den çalıyor. Bu haksız rekabetin, bu adalet-
sizliğin de önüne ancak birlikte geçebiliriz, 
inşallah bunu da başaracağız. Son 12 yılda 
birlikte çok büyük işleri başardık, büyük 
reformlar, dönüşümler gerçekleştirdik; 
kanayan bu yarayı da inşallah hep birlikte 
tedavi edeceğiz. Bir kez daha, Soma’daki 
şehitlerimizi, iş kazalarında hayatını kay-
beden tüm emekçilerimizi rahmetle yâd 
ediyor, mekânları inşallah cennet olsun 
diyor; Rabbim bize böyle acıları tekrar ya-
şatmasın diye dua ediyorum.

Çok değerli kardeşlerim, değerli hanıme-
fendiler, beyefendiler…

12 yıl boyunca, TOBB’la ve TOBB’un tüm 
mensuplarıyla birlikte çalıştık, hedef 
birliği yaptık, kader ortaklığı yaptık ve 
Türkiye ekonomisini 3 kattan fazla bü-
yüttük. Öncelikle, ekonomiye sağladığınız 
büyük katkıdan dolayı her birinize burada 
bir kez daha teşekkür ediyorum. Sadece 
kendi sofranızdaki değil, binlerce insanın 
sofrasındaki ekmeği büyüttüğünüz için, 
sizlere şükranlarımı ifade ediyorum. Av-
rupa Birliği sürecinde TOBB’la birlikte 
yürüdük. Türkiye’nin itibarının artması 
için, ay yıldızlı bayrağımızın daha özgür 
dalgalanması için, Türkiye’nin daha fazla 
tanınması, yatırımlarımızın dünyaya ya-
yılması için birlikte yürüdük. Ecdadımız 
tarih boyunca nereye ulaştıysa, biz de 
oraya ulaşmaya gayret ettik, sizler de ora-
ya ulaşmaya gayret ettiniz. Zaman zaman 
mazlumun elinden birlikte tuttuk, zaman 
zaman afetlere birlikte ulaştık, ecdat 
mirası eserleri birlikte ayağa kaldırdık, 
gümrük kapılarımızı birlikte elden geçir-



434

Recep Tayyip ERDOĞAN

dik, vizeleri birlikte kaldırdık. Türkiye 
içinde 81 vilayetin kalkınması için birlikte 
mücadele verirken, yine birlikte Filistin 
dedik, Somali dedik, Suriye dedik, Myan-
mar dedik… 12 yıl boyunca, kamu ve özel 
sektör bir araya geldik, sadece ekonomiyi 
büyütmekle kalmadık, refahı artırdık, de-
mokrasinin standartlarını büyüttük, insan 
hak ve özgürlüklerini birlikte ilerlettik. 
Bakın burada, son 1 yıl içinde yaşadığımız 
tecrübeyi özellikle hatırlatmak istiyorum. 
30 Mayıs 2013 ile 30 Mart 2014 arasında 
yaşanan hadiseler, hepimize, özellikle de iş 
dünyasına çok önemli mesajlar verdi. Tür-
kiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, delege-
ler arasında yaptığı anketi ben de inceleme 
fırsatı buldum. Anket yapılan delegelerin 
yüzde 32’si son 1 yılda arttığını, yüzde 
34’ü satışların azaldığını, yüzde 34’ü de sa-
tışların aynı kaldığını ifade ediyor. Ancak, 
yapılan ankette, gelecek yıla dair umutla-
rın çok yüksek olduğunu görüyoruz. TOBB 
delegeleri çoğunlukla satışlarının artacağı-
nı, çalışan sayısının çoğalacağını, ihracatın 
aynı şekilde yükseleceğini düşünüyorlar. 
Ekonomik büyümeye ilişkin umutların da 
yüksek olduğunu bu anketten görüyoruz. 
Bu tablo çok şey anlatıyor değerli arka-
daşlar… Sokak eylemlerinin, içeride ve 
dışarıda yürütülen karalama kampanya-
larının, özellikle de demokrasiye, seçilmiş 
Hükümete yönelik darbe girişimlerinin 
ekonomiye nasıl bir bedel ödettiğini, nasıl 
bir yük yüklediğini bu anket açıkça ortaya 
koyuyor. TOBB’un Genel Kurulu’nda, 2013 
yılı Mayıs ayındaki gelişmeleri tekrar ha-
tırlatmak isterim. Geçen yıl, Mayıs ayında 
borsa tarihinin en yüksek seviyesine çıktı. 
Faiz, tarihinin en düşük seviyesine geri-

ledi; 2002’de yüzde 63 olan faiz yüzde 6 
seviyelerine kadar geriledi. İhracatta, enf-
lasyonda rekorlar kaydettik. 14 Mayıs’ta, 
IMF’ye olan borcu sıfırladık; 2002’de 23.5 
milyar dolar olarak devralmıştık. Merkez 
Bankası rezervimiz 135 milyar dolarla 
rekor kaydetti; onu da 27.5 milyar dolar 
olarak devralmıştık. Aynı ay içinde, Japon-
ya ile nükleer santral inşası konusunda 
mutabakata vardık; 2.5 milyar dolarlık bir 
yatırımla 3’üncü köprünün temelini attık. 
Kredi derecelendirme kuruluşları, üst üste 
Türkiye’nin kredi notunu yükselttiler. Tür-
kiye, tek bir ay içinde, bu tarihî başarıları 
yaşarken, biliyorsunuz Gezi olayları adı 
altında şiddet eylemleri başladı. İçeride 
ekonomiyi sarsmak için yoğun bir gayret 
sarf edilirken, dışarıda da yatırımcıları 
etkilemek, Türkiye’nin imajını karalamak 
için sistematik bir kampanya yürütüldü. 
Bu saldırının etkilerini telafi ettiğimiz bir 
noktada, bu kez de biliyorsunuz 17-25 Ara-
lık darbe girişimleri gerçekleşti. 30 Mart 
seçimleriyle, hem bu darbe girişimine, 
hem de bu darbe girişiminin sahiplerine, 
destekçilerine milletimiz tarafından gere-
ken ders verildi.

Değerli arkadaşlar...

Şu hususun altını burada özellikle çizmek 
istiyorum: Gerek Gezi olayları gerek 17-25 
Aralık darbesi şahsım kadar, ailem, arka-
daşlarım, Hükümetimiz kadar demokrasi-
yi, millî iradeyi, özellikle de ülkedeki istik-
rarı, büyüyen Türkiye ekonomisini hedef 
aldı. Sizler de yaşadınız, sizler de hissetti-
niz ve zaten bunu ifade ediyorsunuz. Ben-
zeri saldırıların, benzeri tahriklerin Mısır’ı 
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hangi noktaya taşıdığını görüyorsunuz, 
Ukrayna’yı hangi noktaya taşıdığını görü-
yorsunuz. Bu saldırılar, 77 milyon içinde, 
en başta sizin emeğinizi, sizin ekmeğinizi 
hedef aldılar. Bu saldırılara karşı durması 
gereken de, takdir edersiniz ki sadece şah-
sım değildir, olamaz. Millet, bu saldırıların 
iç yüzünü gördü ve 30 Mart’ta çok net bir 
şekilde tavrını ortaya koydu. Esnaf, çiftçi, 
memur, işçi, sanayici… Toplumun her 
kesiminden insanımız bu saldırılara karşı 
tavrını ortaya koydu. Kenarda bekleyip, el-
lerini ovuşturup, bu saldırıların kendisine 
rant sağlayacağını umanlar, bekleyenler 
de oldu. Bunlar, ya bu tahriklere destek 
verdiler, ya da sessiz kalarak bu tahrikleri, 
bu saldırıları onayladılar. Bakın aynı man-
zarayı şu anda, Soma kazasının ardından 
görüyoruz. Madenciler, işçiler, oradaki 
şehitlerimiz, onların aileleri inanın umur-
larında dahi değil. Buradan nasıl bir siyasi 
sonuç çıkarırız, nasıl bir ideolojik rant 
elde ederiz diye, iftiralar atanlar var, yalan 
söyleyen, bunu yayan ve yayımlayanlar 
var, aleni provokasyon yapanlar var. Bun-
lara karşı ortak bir tavır geliştirmek, ina-
nıyorum ki, hepimizin vazifesidir. Bizim 
eleştiriden korkumuz yok. Bizim, hukuk 
içinde yapılan gösteriden, ifade özgürlüğü-
nün kullanılmasından asla endişemiz yok. 
Ama eleştiri adı altında, protesto, gösteri 
hakkı adı altında, eğer demokrasimiz, millî 
irade, ekonomi, hele hele istiklalimiz hedef 
alınıyorsa, kusura bakmayın, buna biz de 
müsaade etmeyiz, sizler de müsaade et-
mezsiniz. Basın özgürlüğü yok denilen bir 
ülkede, işte son 1 yıldır, aylardır, özellikle 
son haftalarda, Hükümet için, Başbakan 
için ağza alınmayacak hakaretler manşete 

çekilebiliyor. Madende şehit olan kardeşle-
rimiz için, “Müstehaktılar, Niyazi oldular” 
denilebiliyor, böyle bir nefret suçu aleni 
işlenebiliyor ve bu ülkede her nasılsa basın 
özgürlüğü olmuyor. Polis, asker, bekçi şe-
hit edenler hapse konuluyor, adları “hapis-
teki gazeteci” oluyor. Her gün sokaklarda 
terör estiriliyor, cam çerçeve kırılıyor, es-
naf mağdur ediliyor, huzur bozuluyor; her 
nasılsa o ülkede özgürlük olmuyor. Bu bir 
algı operasyonudur değerli arkadaşlarım. 
Tekrar ediyorum, bu operasyonun hedefi 
de şahsım, arkadaşlarım, Hükümetim 
değil 77 milyondur, o 77 milyon içinde de 
en başta siz iş dünyasının temsilcileridir. 
Kimin ne olduğunu bu süreçte çok iyi tanı-
dık, tanıdınız. Sizlerin halis duygularıyla 
yaptığı bağışlarla, hibelerle, himmetlerle 
büyüyenlerin, nasıl bir ihanet sergiledik-
lerini gördünüz. Allah’a hamdolsun, ka-
zanımlarımızı kaybetmeden bu süreçten 
çıktık. Ama tekrarının yaşanmaması için, 
herkesin ve her kesimin daha dikkatli ol-
ması gerektiğini de gördük. Kim ne derse 
desin, biz, kararlılıkla, samimiyetle, ekono-
miyi büyütmeye, demokrasiyi büyütmeye, 
insan hak ve özgürlüklerini genişletmeye 
devam edeceğiz. Birlikte yaptık, birlikte 
yapmaya devam edeceğiz. Susanlar mah-
cup olacaklar. Sessiz kalanlar mahcup 
olacaklar. Kendi şahsi çıkarı için bu saldırı-
lara göz yumanlar, destek olanlar, mahcup 
oldular, mahcup olacaklar. Ama biz eme-
ğimizle, alın terimizle, samimiyetimizle, 
Büyük ve Yeni Türkiye hedef lerimizle, 
iftiharla geleceğe ilerlemeyi sürdüreceğiz. 
Yeni bir Anayasa’nın, milletin tamamı gibi, 
TOBB’un ve işverenlerimizin de talebi ol-
duğunu biliyoruz. Elimizden geleni yaptık, 
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ama muhalefetin tavrı nedeniyle sonuç 
alamadık. Umudumuzu kesmiş değiliz, bu 
hedef doğrultusunda ilerleyeceğiz. Yargı-
daki sorunların, toplumsal huzur ve adalet 
duygusu kadar iş dünyasını da rahatsız et-
tiğini biliyoruz. Bir olarak, birlikte olarak, 
bu sorunları da aşacağımıza inanıyorum. 
Cumhurbaşkanlığı seçimleri, hepimizin 
gündemindeki konular arasında. İnşallah, 
Ağustos ayında, halkın oylarıyla Cumhur-
başkanını seçecek, millî iradenin tam te-
cellisiyle daha güçlü, daha demokratik bir 
ülke olarak 2023 hedeflerine ilerleyeceğiz. 
Bir kez daha, emeğiniz için, alın teriniz 
için, Türkiye’nin her alanda büyümesine 
verdiğiniz eşsiz katkı için sizlere teşekkür 
ediyorum. 81 vilayetimize, ilçelerimize, 
oralarda iş dünyasının tüm mensuplarına, 
vatandaşlarımıza selamlarımı iletmenizi 
sizlerden rica ediyorum. Bütün olumsuz-
luklara rağmen, Türkiye’nin sapasağlam, 
dimdik, umutla geleceğe ilerlediğini her-
kesin görmesini, inanmasını arzu ediyo-
rum. 70’inci Genel Kurulunuzun hayırlara 
vesile olmasını diliyor, hepinizi sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum.
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Çok değerli kardeşlerim, Memur-Sen’in 
Değerli Genel Başkanı, Eğitim-Bir-Sen’in 
değerli Başkanı, Memur-Sen ailesinin sev-
gili yöneticileri, değerli mensupları, Genç 
Memur-Sen’in değerli üyeleri, sevgili genç-
ler, hanımefendiler, beyefendiler... 

Sizleri en kalbî duygularımla, hasretle, mu-
habbetle selamlıyorum. Bu güzel, bu anlam-
lı buluşmayı tertip ettikleri için Memur-Sen 
ve Eğitim-Bir-Sen’e çok çok teşekkür ediyo-
rum. Salondaki tüm katılımcılara, özellikle 
genç kardeşlerime, özellikle Genç Memur 

Memur-Sen/Eğitim Bir-Sen 
“Medeniyetimiz ve Büyük 

Türkiye Yolunda Eğitim, Fetih 
ve Gençlik Konferansı” Temalı 

Öğretmen Buluşması 

İstanbul | 29 Mayıs 2014 
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Sen’in mensuplarına; coşkunuzdan, heyeca-
nınızdan, muhabbetinizden dolayı sonsuz 
şükranlarımı sunuyorum. Evet… Bugün, 29 
Mayıs. O büyük fethin, çağlar kapatıp çağ-
lar açan, dünyanın istikametini değiştiren 
o muhteşem fethin 561’inci yıldönümünü 
hep birlikte kutluyoruz. Alemlere Rahmet 
olarak gönderilmiş Hazreti Peygamber’in 
övgüsüne mazhar olan, Fatihler Fatihi Fatih 
Sultan Mehmet’i bu vesileyle bir kez daha 
rahmetle, minnetle yâd ediyorum. Aynı 
şekilde, o övülmüş orduyu, Fatih’in o kahra-
man ordusunu hürmetle anıyor; o ordunun 
tüm zabitlerine, tüm neferlerine de bura-
dan bir kez daha rahmet niyaz ediyorum. 
Bu vesileyle, Eğitim-Bir-Sen’in kurucusu, 
büyük dava ve edebiyat adamı Mehmet 
Akif İnan’ı da rahmetle anıyor, emeklerinin 
boşa gitmediğini, bugün burada görüyor ol-
manın mutluluğunu yaşadığımı belirtmek 
istiyorum. 

Kardeşlerim, sevgili gençler...

Burada, bu mübarek günde, şu noktaya 
özellikle dikkatlerinizi çekmek istiyorum: 
Fetih, asla ve asla işgal değildir. Fetih, zorla 
almak değildir, gasp etmek hiç değildir. 
Fetih açmaktır. Fetih, engelleri ortadan 
kaldırmaktır. Fetih, hem kapılardaki hem 
gönüllerdeki mühürleri ve kilitleri kırıp 
atmaktır. Fetih, şehir surlarını aşmak değil, 
gönüllerin etrafına örülmüş surları, duvar-
ları, kaleleri aşmak, gönüllere ulaşmaktır.

Hatırlayın sevgili kardeşlerim...

Medine, işgal edilmemiş, fethedilmişti. 
Mekke, savaş zoruyla değil, fetihle alın-

mıştı. Kudüs, zorla ve zorbalıkla değil, 
bir emanet hassasiyetiyle geri alınmış, 
yani fethedilmişti. İşte İstanbul da fethe 
ve Fatih’e mazhar olmuş, fetihle şereflen-
miş bir şehirdir. İstanbul silahlardan öte 
gönüllerle ve dualarla kuşatılmış, böyle 
bir imanla, böyle bir ihlas ve samimiyetle 
köhne kapılarındaki köhne kilitler kı-
rılmıştı. İstanbul teslim alınan bir şehir 
hiçbir zaman olmadı. İstanbul teslim alan, 
gönülleri kendisine aşkla mahkûm eden 
bir şehir oldu. İşte onun için her birinizin 
fetih kelimesinin manasını çok iyi öğren-
menizi, anlamanızı, fetih ruhunu son nefe-
sinize kadar iftiharla taşımanızı sizlerden 
rica ediyorum. Fetih kavramının içini bo-
şaltmak için, onu değersizleştirmek, onu 
manasız göstermek, onu farklı manalarla 
kötü göstermek için her şeyi yaptılar. Fethi 
işgal gibi gösterdiler. Fethi, fütuhatı, fetih 
ruhunu, toprak gibi fani değerlerle irtibat-
landırıp değersizleştirmek, fanileştirmek 
istediler. İşte biz bu tuzağa düşmeyeceğiz. 
Bizim olan, bize ait olan, çok derin mana-
lar ihtiva eden fetih ve fetih ruhu kavramı-
nı asla yitirmeyecek, onun örselenmesine 
de asla müsaade etmeyeceğiz. Yunus Emre 
o arı duru Türkçesiyle, o süt gibi temiz 
Türkçesiyle aslında bizim fetih ruhumuzu 
son derece öz biçimde ifade ediyor:

Ben gelmedim kavga için,

Benim işim sevgi için,

Dostun evi gönüllerdir,

Gönüller yapmaya geldim. 

Evet… Fetih gönüller yapmak, bir gönüle 
girmektir. Fetih, ekmeğini yoksulla paylaş-
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maktır. Fetih, komşunun hatırını sormak-
tır, yetimin başını okşamaktır, mazlumun 
feryadını duymak, mazluma el uzatmaktır. 
Fetih adalettir. Fetih zulmün ve zalimin 
kilitlediği kapıları açmak, zulüm kilidini 
kırmak ve parçalamaktır. Medeniyet, fe-
tihle mümkün olur. Bir kapıyı açmadan, 
bir gönül şehrine girmeden fetih olmaz. 
Fetih varsa medeniyet vardır, fatih varsa 
medeniyet vardır. Kalem, kılıcı keser. İşte 
Fetih budur. Fetih, kalemin kılıçtan üstün 
olduğunu anlamak, kapıları da kalemle, 
kelamla açabilmektir.

Kardeşlerim... 

Anadolu fethedilmiştir. İstanbul fethedilmiş-
tir. Dikkat ediniz, işgal edilmemiş, ilhak edil-
memiş, bütün bu topraklar fethedilmiştir. 
Toprak, fetih sayesinde, sevgiyle buluşmuş, 
dostlukla buluşmuş, dayanışmayla, kardeş-
likle buluşmuştur. Medeniyet, fetih sayesin-
de bu topraklardan neşvü nema etmiştir. 
Fatih Sultan Mehmet, Bosna’yı fethettiğinde 
şu fermanını insanlara duyuruyor:

“Ben ki Sultan Mehmed Han’ım, halkımın 
tamamına ve devletimde üst düzeyde bu-
lunanlara málum olsun ki, işbu fermanım-
la Bosna rahiplerine lûtfumu arttırıp yeri 
ve göğü yaratan Allah’ın hakkı için, Ulu 
Peygamber hakkı için, yüz yirmi dört bin 
peygamber hakkı için ve kuşandığım kılıç 
hakkı için şöyle buyurdum: Bu kişilerin 
yaşadıkları yerlere ve kiliselerine kimse 
mani olmayacak, sıkıntı vermeyecek ve 
herkes yerinde kalacaktır. En başta Yüce 
Hazretim bulunmak üzere vezirlerimden 
ve kullarımdan ve halkımdan hiç kimse 

bu kişilere, canlarına, mallarına ve kili-
selerine taarruz etmeyecek, onları incit-
meyecek; yabancıların buraya yerleşmek 
üzere gelmelerine karşı çıkılmayacaktır. 
Yukarıda bahsi geçen kişiler için himmet 
buyurup lûtfettiğim bu fermanımda yazılı 
olanlara muhalefet etmeyenler bana iyi bir 
şekilde hizmette bulunmuş ve emirlerime 
uymuş olacaklardır. 1463’ün 28 Mayıs’ın-
da yazıldı.” İşte fetih budur kardeşlerim… 
Fetih insana saygıdır, yaradılana, yaradan-
dan ötürü hürmettir, hoşgörüdür. Fetih 
ruhunu anlamayan, ne insan sevgisini an-
lar, ne bizim medeniyetimizin ruh kökünü 
anlar, ne de barışı, diyaloğu, hoşgörüyü 
anlar. Bundan 1 yıl önce, İstanbul’da, bazı 
kendini bilmezler, bazı densizler, gittiler, 
duvarlara, “Zulüm 1453’te başladı” diye 
yazdılar. İşte bu zihniyet barışı savunamaz. 
Bu zihniyet Hakk’ı, adaleti, dayanışmayı, 
dostluğu, kardeşliği savunamaz. Bu zihni-
yet, fethi de anlamamış, fetih medeniyetini 
de anlamamış bir zihniyettir. Onun için 
cam çerçeve kırdılar. Onun için başörtülü 
kızlarımıza alçakça saldırdılar. Onun için 
mabetlerimize saygısızlık yaptılar. Onun 
için sokakları savaş alanına, çatışma ala-
nına çevirmek istediler. Fethe, İstanbul’un 
Fethi’ne zulüm gibi bakanlar, işte bu zihni-
yetlerinden dolayı gittiler, Türk bayrağını 
yaktılar, bira şişeleriyle “T.C.” yazdılar, 
bölücü örgüt liderlerinin posterleriyle 
Gazi Mustafa Kemal posterlerini yan yana 
açtılar. Fethi ve fetih ruhunu anlamış bir 
gençlik bunları yapmaz. Medeniyet tasav-
vuru olan bir gençlik bunu yapmaz. Tari-
hinin, ecdadının, kendi öz medeniyetinin 
ruhuna vakıf olmuş bir gençlik asla böyle 
ahlak dışı hareketlerin içine girmez. Evet… 
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Bizim medeniyetimizin gençliği haksızlık 
karşısında sesini yükseltebilecek cesarete 
sahip bir gençliktir. Bizim medeniyeti-
mizin gençliği eleştiren, haksızlığa itiraz 
eden, yumuşak başlı ama uysal koyun 
olmayan bir gençliktir. Ama aynı zamanda 
bizim medeniyetimizin gençliği, Hakk’ın 
takdirini kendinde uman, ahlaklı, yüksek 
seciyeli, büyük düşünen, büyük hayaller 
kuran ve büyük hedef lere ilerleyebilen 
bir gençliktir. Türkiye’nin gençliği, Haz-
reti Hamza gibi yürekli bir gençliktir. 
Türkiye’nin gençliği, Hazreti Ömer gibi 
adaletli bir gençliktir. Bizim gençliğimiz, 
Elif gibi dimdik, Hakk’ı hatırlatan, Hakk’ı 
hatırlayan, omurgalı gençliktir. Mehmet 
Akif, işte bu gençliğe “Asım’ın nesli” diyor:

Asım’ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek!

İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek.

Şüheda gövdesi bir baksana dağlar taşlar,

O rüku olmasa, dünyada eğilmez başlar…

Genç kardeşlerim…

Sizler o kadar talihlisiniz ki, Fetih Ruhunu 
bir miras olarak, bir emanet olarak devral-
mış bir gençliksiniz. Evet, bu bir talihtir; 
ama bu aynı zamanda mesuliyettir. Sizler, 
tarihinize karşı mesulsünüz. Sizler, ecda-
dınıza karşı, medeniyetinize karşı mesul-
sünüz. Sizler, Sultan Alparslan’ın, Osman 
Gazi’nin, Fatih Sultan Mehmet’in mirasına 
karşı mesulsünüz. Sizler, Şeyh Edebali’ye, 
Ahmet Yesevi’ye, Mevlana Celaleddin 
Rumi’ye, Ahmede Hani’ye, Mehmet Akif ’e 
karşı, merhum Akif İnan’a karşı mesuliyet 
taşıyan gençlersiniz. En önemlisi de sizler, 

Gazi Mustafa Kemal gibi gazilerimize, top-
rağı sıksan fışkıracak şehitlerimize karşı 
mesul gençlersiniz. Sizin omuzlarınızda 
çok büyük bir dava taşı var. Selçuklu’dan 
başlayıp Osmanlı’ya, oradan başlayıp 
Cumhuriyet’e taşınmış dava taşını şimdi 
sizler yüklenecek, sizler geleceğe, gelece-
ğin gençlerine taşıyacaksınız. Arif Nihat 
Asya boşuna demiyor:

Yürü, hâlâ ne diye oyunda oynaştasın,

Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın!

Elde sensin, dilde sen, gönüldesin, baştasın,

Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın…

Evet… Sizler çatışan gençlik olmayacak-
sınız. Sizler medeniyetini, kültürünü, 
dilini, millî ve manevi değerlerini unutan, 
örseleyen ve örseleten bir gençlik olmaya-
caksınız. Sizler kutuplaştıran, kamplaştı-
ran, ayrıştıran, farklı olana hor bakan bir 
gençlik de olmayacaksınız. Sizler edebi ve 
adabı ayaklar altına alan, bu toprakların 
hamurundaki edebi çiğneyen bir gençlik 
asla olmayacaksınız. Sizler okuyacaksınız. 
Bu toprakların yazarlarını, şairlerini oku-
yacaksınız. Bu toprakların mütefekkirle-
rini okuyacaksınız. Dünyayı çok yakından 
takip edecek, en az bir yabancı dili iyi 
bilecek, dünya yazarlarını, dünya mütefek-
kirlerini okuyacaksınız. İradenize ipotek 
konulmasına müsaade etmeyeceksiniz. 
Sahte peygamberlere, sahte şeyhlere, sah-
te hocalara itibar etmeyeceksiniz. Örgüt 
çıkarlarını dininin, peygamberinin bile 
üzerinde gören; örgüt mensuplarını kan-
dırmak için Hazreti Peygamber’i kamyo-



441

Yeni Türkiye Vizyonu | Efendi Değil Hizmetkar Olmak-8

nete bindirecek kadar edepten uzaklaşan 
örgütlerin peşine takılıp gitmeyeceksiniz. 
Çatışmayı, can almayı, kırıp dökmeyi 
ideal hâline getirmiş örgütlerin tuzağına 
düşmeyeceksiniz. Başkasının fikrine, öz-
gürlüğüne, değerlerine saygı göstermeyen, 
başkasının hayat tarzına tahammül ede-
meyen akımlara asla prim vermeyeceksi-
niz. Medeniyetinizin temel kaynakları her 
zaman sizin rehberiniz olacak. Ecdadınız, 
özellikle de şehit dedeleriniz sizlerin reh-
beri olacak. Karşılaştığınız her yeni du-
rumu hakkaniyet mizanında tartacak ve 
istikametinizi ona göre belirleyeceksiniz. 
İnanıyorum ki bu sayede şaşmayacak, şa-
şırtılmayacaksınız.

Kardeşlerim…

Ülke meseleleri, dünya meseleleri her 
zaman ilgi alanınızda olacak. Gençler 
siyasetten kaçmayacak, uzaklaşmayacak. 
Siyaseti bir çatışma alanı olarak değil, bir 
hizmet alanı olarak göreceksiniz ve siya-
seti sizler güçlendireceksiniz. Sorunlar-
dan kaçmak yerine, üzerine gideceksiniz. 
Sorunların bir parçası olmak yerine, çö-
zümlerin parçası olacaksınız. Yüreğinizde 
var olan işte o fetih ruhuyla, size kapa-
nan kapıların hepsini açmak için gayret 
gösterecek, mücadele edeceksiniz. Biz ne 
yapıyorsak sizler için, gençlerimiz için 
yapıyoruz. Bizim gençliğimizde mahrum 
kaldıklarımızdan siz mahrum kalmayın 
istiyoruz. Bizim gençlik yıllarımızda yaşa-
nan hatalar tekrarlanmasın istiyoruz. Si-
yaseti de sizlerle, gençlerle yapmak istiyor, 
işte onun için seçme yaşını, seçilme yaşını 
düşürüyoruz. Makamlarda, koltuklarda 

eskiyip gitmek yerine, 3 dönem kuralıyla 
makamları gençlere emanet ediyoruz. Size 
güvendiğimiz, size inandığımız için, Bü-
yük Türkiye hedefini, Yeni Türkiye idealini 
gençlik üzerine inşa ediyoruz. Gerçekten 
Türkiye’de çok önemli reformlar yaptık. En 
başta eğitim diyerek, pırıl pırıl, donanımlı, 
birikimli, sorumlu, sağduyulu bir gençli-
ğin yetişmesine kapı araladık. Eğitimde 
anlamsız yasakları gençlerimiz için kal-
dırdık. Burada Memur-Sen’e, Memur-Sen 
camiasına, Genel Başkanından üyelerine 
kadar tüm Memur-Sen’li kardeşlerime te-
şekkür etmek istiyorum. Eğitim-Bir-Sen’li 
kardeşlerime teşekkür etmek istiyorum. 
Büyük Medeniyet yolculuğunda bize des-
tek olduğunuz için sizlere teşekkür ediyo-
rum. Demokrasiye, millî iradeye, sandığa 
sahip çıktığınız için sizlere teşekkür edi-
yorum. 28 Şubat’ta dik durduğunuz için, 
27 Nisan’da dik durduğunuz için, Gezi 
provokasyonlarında, 17 ve 25 Aralık dar-
be girişiminde dimdik durduğunuz için 
her birinize tek tek teşekkür ediyorum. 
En çok da, gerçekleştirdiğimiz reformlara 
verdiğiniz destek için, katkı için sizlere 
şükranlarımı sunuyorum. Evet… İmam 
hatiplerin kapılarındaki kilitleri birlikte 
açtık. 444 uygulamasını birlikte getirdik. 
Üniversitelerde başörtüsü sorununa bir-
likte son verdik. Kamuda başörtüsüne bir-
likte serbestiyet sağladık. Kur’an-ı Kerim 
ve Siyer-i Nebi derslerini birlikte seçmeli 
ders yaptık. Anayasa Halkoylamasından 
Çözüm Süreci’ne, ekonomiyi büyütmekten 
aktif dış politikaya kadar her alanda sizler-
le birlikte yürüdük. Mısır’da demokrasiyi 
birlikte savunduk. Esma için, Esma gibi 
nice şehitler için birlikte gözyaşı döktük. 



442

Recep Tayyip ERDOĞAN

Sureye meselesini, Filistin davasını bir-
likte omuzladık. Myanmar’dan Somali’ye 
kadar mazlumlara birlikte el uzattık, 
Afganistan’dan Sırbistan’a kadar ihtiyaç 
sahiplerine birlikte ulaştık. Yeni Türkiye 
için hep birlikte çalıştık. İnşallah, bu mu-
habbetimiz sarsılmadan devam edecek. 
Çok sorunu geride bıraktık, inşallah daha 
çok sorunu geride bırakacağız. Türkiye’nin 
sorunlarını birlikte aşacağız. Memur-
Sen’in gençlerine, Türkiye’nin gençlerine 
inşallah çok daha aydınlık bir Türkiye’yi 
emanet bırakacağız. Fethin 561’inci yıl-
dönümünü bir kez daha tebrik ediyorum. 
Bu şehrin fatihini, onun ordusunu, onun 
neferlerini bir kez daha rahmetle yâd edi-
yorum. Memur-Sen’e, Eğitim-Bir-Sen’e, 
Genç Memur-Sen’e, katılan tüm kardeşle-
rimize, Fetih coşkusunu bir kez daha bize 
ve Türkiye’ye yaşattığınız için teşekkür 
ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun, 
yolumuz, bahtımız açık olsun diyor, hepi-
nizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
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Birlik Vakfı Liseler Arası 
Kompozisyon Yarışması 

Ödül Töreni 

İstanbul | 30 Mayıs 2014 

Sevgili gençler, çok değerli kardeşlerim, 
değerli katılımcılar, saygıdeğer hanıme-
fendiler, beyefendiler... 

Sizleri en kalbî duygularımla, hasret-
le, muhabbetle selamlıyorum. Birlik 
Vakf ı ’na ,  Sayın Başkan’a ,  Mütevelli 

Heyeti’ne, vakfın tüm çalışanlarına ve 
gönüldaşlarına böyle güzel bir yarışmayı 
tertip ettikleri için teşekkür ediyorum. 
Ya r ı ş m aya  ko m p o z i syo n  g ö n d e re n 
tüm gençlerimize, öğrencilerimize de 
teşekkür ediyor, elinize, kaleminize, 
yüreğinize sağlık diyorum. Yazdıkları 
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eserlerle dereceye giren kardeşlerimizi 
de tebrik ediyor, kendilerine başarılar 
diliyorum. İstanbul’un Fethi’nin, büyük 
fethin 561’inci yıldönümünü idrak eder-
ken, övülmüş kumandan Fatih Sultan 
Mehmet’i, onun övülmüş ordusunu ve 
kahraman neferlerini hürmetle yâd edi-
yor, Allah onlardan razı olsun, mekânları 
inşallah cennet olsun diye dua ediyorum.

Sevgili genç kardeşlerim…

Dün akşam, Küçükçekmece’de, Yahya 
Kemal Beyatlı Kültür, Sanat ve Kongre 
Merkezi’nde, Memur-Sen ve Eğitim-Bir-
Sen’li kardeşlerimizle bir araya geldik. 
Binlerce gencimizle orada, İstanbul’un 
Fethi’nin 561’inci yıldönümünü büyük bir 
coşkuyla idrak ettik. Dün oradaki gençleri-
mize de ifade ettim…

Genç kardeşlerim… 

Fethin manasını çok iyi öğrenmek, fetih 
ruhunu çok iyi anlamak, Fatih Sultan 
Mehmet’in ufkunu, vizyonunu, özellikle 
de onun bizlere emanet bıraktığı fetih 
şuurunu çok iyi kavramak zorundayız. Bi-
zim, millet olarak, tarihimizle aramıza set 
çekmek istediler. Ecdadımızla aramızdaki 
irtibatı koparmak istediler. Bizi, kendi öz 
değerlerimize, kendi öz kültürümüze, 
özellikle de kendi kavramlarımıza yaban-
cılaştırmak istediler. Fetih kavramının 
içini boşaltmak, Fetih kavramını olumsuz 
göstermek için asırlar boyunca sinsice 
mücadele verdiler. Burada siz sevgili 
gençlere bir kez daha hatırlatmak isterim: 
Fetih, işgal değildir sevgili gençler. Fetih, 

ilhak değildir, gasp etmek değildir, zorla 
ele geçirmek değildir. Fetih, açmaktır. 
Fetih, köhnemiş kilitleri açmak, pas tut-
muş kapıları aralamak, surlardan ziyade 
kalplere, şehirlerden ziyade gönüllere 
giriş yapabilmektir. Fetih, zalime dur di-
yebilmek, zulme itiraz edebilmektir. Fetih, 
mazlumların elinden tutmak, gariplerin, 
yolda kalmışların, yoksulların yüreğine 
su serpebilmektir. Fetih, zulmün egemen 
olduğu diyarlara Hakk’ı taşımak, adaleti 
taşımak, hoşgörüyü taşımaktır; karanlık 
çağlara mühür vurup, aydınlık bir istikbali 
inşa edebilmektir. Her yeni başlangıç bir 
fetihtir. Eskimiş olanı, köhnemiş olanı, iş-
levi kalmayanı geride bırakıp, yeniye doğ-
ru yelken açmak bir fetihtir. Ülkesi için, 
milleti için, insanlık için yeni ve aydınlık 
kapılar aralamak bir fetihtir. Durmadan, 
duraklamadan, rehavete kapılmadan, 
kalplerin paslanmasına izin vermeden sü-
rekli ilerlemek, bir fetihtir. Altını çizerek 
bir kez daha ifade ediyorum: Fetih, asla ve 
asla başkalarının topraklarına göz dikmek, 
başkalarının topraklarını işgal etmek, baş-
ka ülkelerin iç işlerine müdahale etmek 
değildir. Fethi bu şekilde anlayan, yanlış 
anlamıştır. Fetih değişimdir, dönüşümdür, 
ülkesi, milleti ve tüm insanlık için sürekli 
en iyiyi, en güzeli, en ideali arayıştır. İşte 
siz, bu ülkenin gençleri olarak, fethi ve 
fetih ruhunu çok iyi anlamak, sadece anla-
makla yetinmeyip, asrın idrakine de bunu 
anlatmak zorundasınız.

Gençler…

Siz, tarihinizden utanmayacak, tarihi-
nizden çekinmeyeceksiniz. Siz tarihinize 
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bigane kalmayacak, tarihe sırtınızı dön-
meyeceksiniz. Kökü olmayanın istikbali 
olmaz. Geçmişini bilmeyen, geleceğini 
asla şekillendiremez. Sizin ecdadınız, si-
zin dedeleriniz, bin yıllar boyunca kutlu 
bir yürüyüşün, bir medeniyet davasının 
kahraman neferleri oldular. Arkalarında 
her zaman adalet bıraktılar. Arkalarında 
hoşgörü bıraktılar, insana sevgi, toprağa, 
vatana, bayrağa sevgi bıraktılar. Arkala-
rında, bir medeniyetin toprak üzerindeki 
tezahürleri olarak muhteşem kubbeler, 
kervansaraylar, sebiller, her biri birer mi-
marlık dehası camiler, külliyeler, şehirler 
bıraktılar. Sizin ecdadınız, arkasında, dün-
ya bilimine, sanatına, devlet yönetimine 
ve siyasetine yön verecek eşsiz bir birikim 
bıraktılar. İşte siz, bu mirası hem tanımak, 
hem anlamak, hem de o mirasa yeni eser-
ler eklemek zorunda olan bir gençliksiniz.

Sizlerden rica ediyorum gençler…

Tarihinizi mutlaka ve mutlaka öğrenin. 
Tarihinizi sağlam kaynaklardan, objektif 
kaynaklardan mutlaka okuyup öğrenin. 
Türkiye içinde, medeniyetimizin muh-
teşem eserlerini asla öksüz bırakmayın. 
Diyarbakır’da Ulu Cami’den Edirne’de 
Selimiye’ye kadar; Sivas’ta Divriği Ulu 
Camii’nden İstanbul’un muhteşem tarihî 
eserlerine kadar,  Ağrı ’da İshakpaşa 
Sarayı’ndan Bursa’da Yeşil Türbe’ye kadar 
dünyanın hayranlık duyduğu eserlerimizi 
mutlaka ziyaret edin. Muhayyilenizin sı-
nırları, ülkemizin sınırlarına hapsolup kal-
masın. Çünkü sizin atalarınızın muhayyi-
lesi sınırlı değildi. Doğu’da Myanmar’dan 
Batı’da Amerika’ya kadar yeryüzünün 

hemen her bölgesinde sizin ecdadınızdan 
kalma izler var. Bizim yeryüzüne dağılmış 
mimari eserlerimiz, köprülerimiz, çeşme-
lerimiz, onlardan da önemlisi şehitlikle-
rimiz var. Biz, Hükümet olarak bu ecdat 
yadigarı eserleri dünyanın neresinde olur-
sa olsun buluyor, onları insanlık mirasına, 
tarihimize, genç nesillere yeniden kazan-
dırıyoruz. Sizlerin de imkân bulursanız 
gidip yeryüzüne dağılmış o eserlerimizi 
görmenizi, en azından bunları okumanızı, 
bunlarla ilgili fikir edinmenizi çok istiyor, 
çok arzuluyorum. Eğer yolunuz düşer de 
Myanmar’a gidip bizim oradaki şehitliği-
mizi ziyaret edebilirseniz, yeni bir projeyle 
ayağa kaldırdığımız o şehitlikte bir Fatiha 
okuyabilirseniz, inanıyorum ki tarihinizi 
çok daha iyi anlayacaksınız. Eğer imkân 
bulur da Bosna Hersek’e giderseniz, orada 
ülke geneline yayılmış eserlerimizi ziyaret 
edebilirseniz, yeniden inşa ettiğimiz Mos-
tar Köprüsü’nü, restore ettiğimiz Drina 
Köprüsü’nü görebilirseniz, inanıyorum ki 
tarih bilinciniz çok daha ileri seviyelere 
ulaşacaktır.

Kardeşlerim…

Bizim kadim medeniyetimiz bir fetih 
medeniyetidir. Fetih, büyük medeniyet-
leri inşa etmiştir. İşte bunun için, Ahmet 
Yesevi’den Yusuf Has Hacip’e, Ahmede 
Hani’den Mevlana’ya, Yunus Emre’den 
Karacaoğlan’a, Fuzuli’den Nedim’e, Yahya 
Kemal’den Necip Fazıl’a, Mehmet Akif ’ten 
Sezai Karakoç’a, Kemal Tahir’den Oğuz 
Atay’a, Nazım Hikmet’e kadar medeniyeti-
mizin fikir mimarlarını, medeniyetimizin 
öyküsünü anlatan kalemleri lütfen okuyun. 
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Tıpkı ecdadınız gibi, sizlerin de fikir dün-
yası, muhayyilesi, tasavvur alemi çok ama 
çok güçlü olmalı. Farklı olandan asla kork-
mayın, asla çekinmeyin. Medeniyetimizin 
temel ilkelerine, millî ve manevi değerleri-
mize sım sıkı sahip çıktığınız sürece, farklı 
olan sizi rahatsız etmeyecek, tam tersine 
sizi daha da zenginleştirecektir. Ne kadar 
birikimli, ne kadar donanımlı gençler olur-
sanız, şiddet, çatışma, münakaşa kendisine 
yaşam imkânı bulamayacaktır. Fikrin bitti-
ği yerde şiddet başlar. Düşüncenin yetersiz 
kaldığı, fikirlerin konuşulamadığı yerde si-
lahlar, taşlar, sopalar konuşur. İşte siz, öyle 
bir gençlik olmayacaksınız. Siz sağlam fikir-
lerinizle, sağlam iradenizle, medeniyetiniz-
den, tarihinizden, kültürünüzden aldığınız 
güç ve fikirle, silahları, molotofları, taşları, 
sapanları konuşturan değil, fikirleriyle ko-
nuşan bir gençlik olacaksınız. 

Burada şunu özellikle vurgulamak istiyo-
rum sevgili gençler… 

Ailesinden iyi bir eğitim alamayan nesiller, 
kandırılmaya çok daha müsait nesillerdir. 
Okullarında iyi eğitim alamayan gençler, 
istismara daha açık nesillerdir. Kendi öz 
medeniyetinden, kendi millî ve manevi 
değerlerinden uzaklaştırılmış gençler, 
uyuşturucuya, bağımlılığa, eli kanlı silahlı 
terör örgütlerine, cemaat görüntüsü altın-
daki kan emici istismar yapılanmalarına 
maalesef açık olurlar. Terör örgütleri, 
istismarcı örgütler, silah ve uyuşturucu 
baronları, madden ve manen zayıf gençler 
üzerinden kirli emellerini gerçekleştirmek 
isterler. İşte siz, tarihinize, medeniyetini-
ze, millet ve vatan şuuruna sahip çıkarak 

bu istismarcı çevrelerin tuzağından uzak 
kalmalısınız. İşte 1 yıl önce İstanbul’da bu-
nun provasını yaptılar. Büyük Türkiye’yi 
durdurmak için gençleri kullandılar. Tür-
kiye ekonomisine zarar vermek için genç-
leri kullandılar. Türkiye’nin yurtdışındaki 
imajını sarsmak için sokaklarda gençleri 
kullandılar. Çözüm Süreci’ni sabote etmek, 
birliğimizi, huzurumuzu, kardeşliğimizi 
tehdit etmek için gençleri kullandılar. 
İstanbul’da duvarlara, “Zulüm 1453’te 
başladı” diye yazan, köksüz ve hain bir 
zihniyetin karanlık hedefleri için gençleri 
kullandılar. O gençlere, Ankara’da Türkiye 
Cumhuriyeti bayrağını dahi yaktırdılar. 
Silahlı örgütler, köksüz yapılanmalar, ma-
şalar ve taşeronlar, Türkiye’nin aydınlık 
istikbalini karartmak için maalesef genç-
leri sokağa sürdüler, gençleri tahrik ettiler, 
gençler üzerinden Türkiye’ye tuzak kur-
mak istediler. İşte Mısır’da, gençleri tahrik 
ederek ülkeyi ne hâle getirdiklerini görü-
yorsunuz. İşte Ukrayna’da, gençleri istis-
mar ederek, onları sokağa dökerek ülkeyi 
ne hâle getirdiklerini görüyorsunuz. Ama 
Türkiye’de bunu başaramadılar ve başa-
ramayacaklar. Çünkü Türkiye’de 1453’e 
sahip çıkan bir gençlik var. Türkiye’de 
fetih ruhuna, Fatih Sultan Mehmet’e sahip 
çıkan bir gençlik var. Türkiye’de bayrağına 
aşık, vatanına aşık, istiklaline ve istikba-
line aşık bir gençlik var. İşte o gençliğin 
sabrı, tahammülü, dirayeti, 1 yıl önceki 
o tuzağı bozdu, dağıttı, darmadağın etti. 
Bugünlerde aynı tuzağı yeniden canlan-
dırmak istiyorlar. Türkiye’ye yeni ölümler, 
yeni acılar yaşatma heveslileri bir kez daha 
sahneye çıkmak istiyorlar. Artist görünü-
münde, sanatçı görünümünde birtakım 
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müsveddeler yeni yıkımlar, yeni acılar, 
yeni ölümler yaşansın diye isyan çağrıları 
yapıyorlar. Ama bu gençlik, bu çağrılara 
asla kulak asmayacak. Bu gençlik, bayrağı-
nın tekrar yakılmasına asla izin vermeye-
cek. Bu gençlik, Büyük Türkiye’ye yönelik 
bu alçakça saldırılara inanıyorum ki bo-
yun eğmeyecek. Ama bu ülkenin gençliği, 
onlar gibi sokağa çıkmayacak, eline taş, 
sapan, molotof, silah almayacak. Siz, kitap-
larınızla bu ülkeye sahip çıkacaksınız. Siz, 
sizlere dağıttığımız bilgisayarlarla, tablet-
lerle, okuyarak, öğrenerek, anlayarak, ken-
dinizi iyi yetiştirerek istiklalimize sahip 
çıkacaksınız. Siz tahriklere gelmeyecek, 
çatışma senaryolarına boyun eğmeyecek, 
inşallah tüm o tuzakları bir kez daha boşa 
çıkaracaksınız. Onlar ayırmaya, bölmeye 
çalışsa da, siz birleştirmenin mücadelesini 
vereceksiniz. Onlar şiddet dese de siz fikir-
lerinizle cevap vereceksiniz. Onlar kendile-
ri dışındaki herkese, her şeye aşağılayarak 
baksa da siz, “Yaradılanı severim yaradan-
dan ötürü” diyerek herkese hoşgörüyle 
bakacaksınız. Birileri ülkelerine fenalık 
yapmaya çalışsa da, siz ülkenizin umudu 
olmaya devam edeceksiniz. Şuna da çok 
dikkat etmenizi istiyorum: Sizin millî de-
ğerlerinizi de istismar etmek isteyenler 
çıkabilir ve çıkıyor. Sizin, dini, manevi 
değerlerinizi de sömürmek isteyenler çıka-
bilir ve çıkıyor. Cemaat görüntüsü altında 
örgütlenen, örgüt hırsını, örgüt çıkarlarını, 
ülkesinin, milletinin, dininin ve diyane-
tinin üzerinde gören istismarcılara karşı 
lütfen uyanık olun. Temel kaynakları, 
temel referansları çarpıtarak, bunları kirli 
hevesleri için, kirli örgüt çıkarları için, hat-
ta ülkelerine ihanet için kullananlara biz 

fırsat tanımıyoruz, sizler de fırsat tanıma-
yın. Kur’an-ı Kerim’i, Hazreti Peygamber’i, 
alimleri, gönül insanlarını dahi kendileri-
ne vasıta edecek kadar alçalanlara hiçbir 
zaman imkân tanımayın. Kimi zaman 
örgütler, maskelerle ortaya çıkarlar. O 
maskeler cemaat maskesi olabilir, hizmet 
maskesi olabilir. O maskeler milliyet, 
maneviyat maskesi olabilir. O maskeler 
eğitim, dayanışma, yardımlaşma maskesi 
olabilir. Kalp gözünüz öyle açık olsun ki, 
o maskelerin ardındaki gerçek yüzü gö-
rebilin. O maskelerin arkasına saklanmış 
ihaneti, hırsı, nankörlüğü görebilin. İnsan 
suretinde görünüp, ülkesine ihanet eden 
hainleri, vatanseverlerden ayırın. Necip 
Fazıl diyor ya: “Zifiri karanlıkta, ak sütün 
içindeki ak kılı fark edecek kadar gözü 
keskin; ve gerçek kahramanlık madeniyle 
sahtesini ayırd etmekte kuyumcu ustası 
bir gençlik…” Evet… Sizlerin de sahte ile 
gerçeği çok iyi fark etmenizi, sahtekârların 
tuzağından uzak kalmanızı önemle rica 
ediyorum.

Sevgili gençler…

Sizlerden bir ricam daha var: Lütfen, 
modern iletişim imkânlarını, bilgisayarı, 
interneti muhtemel tehditlerini görerek, 
buna karşı dikkatli olarak kullanın. Haya-
tınızı bilgisayar ve internete teslim etme-
yin. Gençliğinize ipotek konulmasına mü-
saade etmeyin. Twitter’ın, Facebook’un, 
YouTube’un esiri asla olmayın. İnternetin 
getirdiği görsel çılgınlıklara, sanal ilişkile-
re teslim olmayın. İnternet ve bilgisayarın, 
sizin millî ve manevi değerlerinizi örse-
lemesine, vaktinizi, enerjinizi çalmasına, 
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özellikle de sizin o tertemiz ruhunuzu kir-
letmesine asla mahal vermeyin. Sizler de 
çok iyi görüyorsunuz: Haber kadar, bilgi 
kadar; internette artık yalan, tahrik, iftira 
da çok hızlı yayılabiliyor. Gençlik üzerinde 
kirli hedefleri olanlar, klavye başında in-
sanların hayatlarına kast edebiliyor. Sizle-
rin de, ailelerinizin de buna karşı dikkatli 
olmanızı rica ediyorum.

Sevgili genç kardeşlerim…

Şurası da son derece önemli. Sultan Meh-
met, ilk kez tahta geçtiğinde, dikkatinizi 
çekiyorum, sadece 12 yaşındaydı. İkin-
ci kez tahta geçtiğinde 19 yaşındaydı. 
İstanbul’u fethettiğinde sadece 21 yaşın-
daydı. İşte sizler, Fatih’in torunları olarak, 
Fatih’in nesli olarak, böyle bir donanım, 
böyle bir birikim, en önemlisi de böyle 
bir özgüven içinde olmak zorundasınız. 
Her biriniz, Fatih’in İstanbul’u fethettiği 
yaştasınız. Her biriniz, fatihler yetiştirmiş 
bir ülkenin, fetih ve fatihler medeniyetinin 
mensuplarısınız. Siz korkmayacaksınız. 
Siz çekinmeyeceksiniz. Siz, umutsuz ol-
mayacaksınız. Bu ülkenin gençleri olarak, 
Fatih’in izinde nesiller olarak, çağlar ka-
patıp çağlar açacağınıza, sadece ülkenizin 
değil, dünyanın istikametine yön vere-
ceğinize yürekten inanacaksınız. Hiçbir 
olumsuzluk, boynunuzu yere eğdirmesin. 
Hiçbir zorluk, sizleri umutsuzluğa sevket-
mesin. Lügatinizde, inandığınız yolda vaz-
geçmek kavramı, geri adım atmak kavramı 
olmasın. Siz büyük bir ülkenin gençlerisi-
niz. Siz büyük bir medeniyetin mirasçıla-
rısınız. Siz büyüyen, güçlenen, bölgesinde 
ve dünyada “Artık ben de varım” diyen bir 

Türkiye’nin geleceğisiniz. Tarihten aldığı-
nız güçle geleceği şekillendirme kararlılığı 
içinde olmanızı sizlerden rica ediyorum.

Gençler…

Tarihinize sahip çıkın. Kelimelerinize, 
kavramlarınıza, kitaplarınıza sahip çıkın. 
Milletinize, devletinize, bayrağınıza, şehit-
lerinizin mirasına sahip çıkın. En önemlisi 
de fethe, fetih ruhuna, İstanbul’a sahip 
çıkın. Biz size inanıyoruz, güveniyoruz. 
Karışımızda, gözleri pırıl pırıl, zihinleri 
açık, kalpleri insan sevgisi ve iman dolu 
bir gençlik görüyor, bununla iftihar ediyor, 
bununla umutlanıyoruz. Bir kez daha Bir-
lik Vakfı’na, bu güzel yarışmayı ve bu güzel 
toplantıyı tertip ettiği için teşekkür ediyo-
rum. Yarışmaya katılan ve derece alan tüm 
genç kardeşlerimi tebrik ediyor, başarılar 
diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun, 
yolumuz, bahtımız açık olsun diyor, hepi-
nizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.



449

Yeni Türkiye Vizyonu | Efendi Değil Hizmetkar Olmak-8

Sevgili vatandaşlarım…

Sizleri en kalbî muhabbetlerimle selamlı-
yor, bir Millete Hizmet Yolunda Programı 
vesilesiyle daha evlerinize misafir olma-
nın memnuniyeti içinde hepinize hayırlı 
akşamlar diyorum. Ekranlar aracılığıyla 
bizleri evlerinize, gönüllerinize misafir 
ettiğiniz için de sizlere ayrıca teşekkür 
ediyorum.

Aziz vatandaşlarım…

Mayıs ayı, Soma ilçemizde meydana gelen 
kaza ve o kazada Hakk’a uğurladığımız 
301 şehidimiz nedeniyle büyük elem 
yaşadığımız bir ay oldu. Bugün bir kez 
daha, o elim kazada hayatını kaybeden 
bütün şehitlerimize sizlerin huzurunda 
Allah’tan rahmet diliyor, acılı ailelerine, 
milletimize başsağlığı ve sabır temenni 
ediyorum. Soma’daki facia, sadece ora-
daki madenci kardeşlerimizi, şehit olan 
madenci yakınlarını, Soma halkını değil, 
77 milyon hepimizi çok derinden etkiledi, 
hepimizin yüreğini acıttı. Soma’ya düşen 
ateş, milletimizin yüreğine düştü. Soma’ya 
düşen ateş, Türkiye’nin kalbine düştü. Ta-
rifi mümkün olmayan, tarihimizde eşine 

nadir rastlanan bir acı yaşadık. Hepimiz, 
bu acı hadiseden dolayı büyük bir üzüntü 
duyduk. 13 Mayıs’ta, bu elim kazayı haber 
alır almaz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-
kanımız Taner Yıldız Bey’e, hızla Soma’ya 
ulaşması, çalışmalara nezaret etmesi ta-
limatını verdim. İlgili tüm birimlerimizi, 
tüm imkânlarımızı, tüm gücümüzü işçi-
lerimizin, insanlarımızın hayatını kurtar-
mak için seferber ettik. AFAD’ı derhâl ha-
rekete geçirdik. AFAD 156 personel ve 45 
araçla bölgede görev yaptı. Genelkurmay 
Başkanlığımız 1 uçak ve 2 helikopterle ça-
lışmalara katıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığımız, Zonguldak’tan, Çayıralan ve 
Tunçbilek’ten 226 personelle çalışmalara 
katıldı. Sağlık Bakanlığımız 405 perso-
nelini, doktor ve hemşirelerimizi, 6 hava 
aracını, 62 ambulansını bölgeye sevk etti. 
Kızılay, 100 personel ve 12 araçla çalış-
malara katıldı. Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığımız, Millî Eğitim Bakanlığımız, 
Ankara, İstanbul, Balıkesir, Denizli, İzmir, 
Manisa Büyükşehir Belediyelerimiz, Uşak 
ve Kütahya Belediyelerimiz, personel ve 
araçlarıyla Soma’ya koştular. Aynı şekilde, 
Sivil Toplum Örgütlerimiz hemen Soma’ya 
intikal ettiler. Kazanın ertesi günü ben de 
Bakan arkadaşlarımla Soma’ya giderek 
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çalışmaları bizzat yerinde inceledim, ta-
limatları verdim, vatandaşlarımızla bir 
araya gelerek acılarını paylaştım. Ayrıca, 
İzmir’in Kınık ilçesini de ziyaret ederek, 
orada şehit madencilerimizin aileleriyle 
bir araya geldim, taziyelerimizi bir kez 
daha ilettim, yaraları sarmak için yaptıkla-
rımızı yapacaklarımızı kendileriyle bizzat 
paylaştım. Soma kazasının ardından, top-
lamda 2 bin 743 personel, 258 kara aracı 
ve 9 hava aracı Soma’da arama kurtarma 
çalışmaları, tedavi ve defin işlemleri, reha-
bilitasyon çalışmaları için görev üstlendi. 
Arama kurtarma çalışmaları 4 gün sürdü 
ve bu 4 günün sonunda, yani 17 Mayıs’ta 
toplamda 486 işçimizi madenden sağ ola-
rak çıkardık. Ne yazık ki, 301 işçimiz ise 
bu elim kazada hayatını kaybetti.

Değerli kardeşlerim…

Türkiye, büyük bir devlettir. Bu millet, 
büyük bir millettir. Bizler, bugüne kadar 
birçok badire yaşadık, birçok zorluk, 
bir çok güçlük yaşadık ve her seferinde 
birbirimize kenetlenerek, birbirimizle da-
yanışma içinde olarak, bu badireleri, bu 
güçlükleri, bu sıkıntıları aşmayı başardık. 
Soma’da yaşanan facia da, bize millet olma 
şuurunu bir kez daha hatırlatmış, birliği-
mizi ve kardeşliğimizi daha da güçlendir-
miştir. Kaza anından itibaren, Türkiye’nin 
her yerinde Soma’daki kardeşlerimiz 
için, oradaki şehitlerimiz için Fatiha’lar 
okundu, Yasin’ler okundu, hatimler indi-
rildi. Şu anda hâlâ, gerek Türkiye’de gerek 
Türkiye dışında, Soma’da yaraları sarmak 
için kardeşlerimiz seferber olurken, aynı 
zamanda dualarını, hatimlerini şehitleri-

mizin aziz ruhlarına göndermeye devam 
ediyorlar. Hepimizi derinden yaralayan bu 
acı hadise esnasında, 77 milyon tek yürek 
olduğumuzu bir kez daha gördüğümüz 
gibi, yeryüzünde ne kadar çok dostumuz, 
ne kadar çok kardeşimiz olduğunu da bir 
kez daha yakından hissettik. Komşu ülke-
ler, bölgemizdeki dost ve kardeşlerimiz, en 
yakınımızdan en uzağımıza kadar birçok 
ülke ve halk, acımızı paylaştı, taziyele-
rini iletti, yardım teklif lerini gönderdi. 
Özellikle Pakistan ve Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti bizimle birlikte millî yas ilan 
ederek, bayraklarını yarıya indirerek, iyi 
günde olduğu gibi kötü günlerde bizlerle 
birlikte olduklarını hissettirdiler. Bu ara-
da, biz, Soma’nın acısını yaşarken, Bosna 
Hersek ve Sırbistan da büyük bir sel fela-
keti yaşadı, kayıplar verdi. Soma’ya bütün 
imkânlarımızla ulaşırken, Bosna Hersek 
ve Sırbistan’daki dost ve kardeşlerimizi 
ihmal etmedik, onlara da yardım elimizi 
uzattık. Bosna Hersek’te, evinin içindeki 
çamuru temizlerken, kapısına gelen Türk 
yardım kuruluşlarına, kendi derdini unu-
tup Soma’yı soran kardeşlerimiz bizi has-
saten duygulandırdı. Bu vesileyle, bir kez 
de sizlerin huzurunda, hem içeride, hem 
dışarıda, bu büyük acı karşısında dayanış-
ma sergileyen herkese yürekten teşekkür 
ediyorum.

Değerli kardeşlerim…

Şunu biliyoruz ki, ne yaparsak yapalım, 
giden 301 can geri gelmeyecek. Ne ya-
parsak yapalım, eşini, evladını, babasını, 
kardeşini yitiren yüreklerin feryadı din-
meyecek. Ancak, Soma’ya, kazanın ertesi 
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günü yaptığım ziyarette de ifade ettiğim 
şu hususun çok iyi anlaşılmasını, çok iyi 
bilinmesini istiyorum. Bu acı hadisenin 
üzerini hiç kimse örtemez, örtemeyecek. 
En ince detayına kadar bu kazanın, bu 
facianın takipçisi olacağız. İhmaller, ted-
birsizlikler, kusurlar ortaya çıkarılacak ve 
gereken mutlaka yapılacak. Bu tür acıla-
rın tekrar yaşanmaması için de her türlü 
tedbiri artırıyor, hem yasalarımızı hem 
denetimlerimizi daha da güçlendiriyoruz. 
Soma’da ve civar ilçelerde, madencileri-
mizin bizlere emaneti olan yakınlarını 
da asla yalnız bırakmayacağız. Yasalarda 
değişiklik hazırlıklarını başlattık. Şehit 
yakınlarımızın ve çalışanların mağduri-
yetlerini gidermek adına her türlü düzen-
lemeyi yapacak, inşallah oradaki acıları 
bir nebze olsun hafifletecek, yaraları sa-
racağız.

Aziz vatandaşlarım…

Evet, Soma, bizlere bir kez daha millet 
olma şuurunu hatırlattı, bizleri ortak 
bir acıyı paylaşmaya sevk etti. İçeride 
77 milyon, dışarıda dost ve kardeşleri-
miz, bu acıyı aşmak için tek yürek oldu, 
tüm imkânlarıyla seferber oldu. Ancak, 
Türkiye böyle büyük bir acıyı yaşarken, 
bu acıdan kendisi için, kendi çıkarları, 
kendi hırsları, kendi örgütleri için rant 
devşirmeye çalışanlar da çıktı. Acılardan 
rant devşirmeye kalkanlar, bilsinler ki, 
aziz milletimiz, bu tür vicdansızlıkları, 
bu tür insafsızlıkları, asla unutmayacak, 
asla affetmeyecektir. Kimileri, bu ülkenin 
başına gelen her felaketten, bu ülkenin, 
bu milletin yaşadığı her acıdan maalesef 

sevinç duyuyorlar. Ama, Allah’a hamdol-
sun ki milletimiz bunlara itibar etmiyor. 
Aziz milletimiz bunları ciddiyle dahi 
almıyor. Biz Soma’da 301 şehidimiz için 
yas tutarken, onları madenden çıkarıp 
defnetmenin çırpınışı içindeyken, daha 
ilk andan itibaren bunu bir tahrik ve is-
tismar vasıtası olarak kullanmak isteyen-
leri de milletimiz çok iyi görüyor ve on-
ları çok iyi tanıyor. Bakınız, İstanbul’da, 
Okmeydanı’nda Soma için eylem yaptığı-
nı söyleyen, yüzü maskeli, eli molotoflu, 
silahlı, taşlı militanlar yüzünden, önce 
bir gencimiz hayatını kaybetti, ardından 
bir başka gencimiz öldürüldü, çok sayıda 
polisimiz de yaralandı. Hayatını kaybe-
den bu gençlerimize de Allah’tan rahmet 
niyaz ediyorum. Polislerimize geçmiş 
olsun dileklerimi bir kez de buradan ileti-
yorum. Burada, şu hususun da altını çiz-
mek istiyorum: Devletimizin de, aziz mil-
letimizin de, her hadiseyi istismar edip 
sokakları ateşe vermek isteyen bu şiddet 
tutkunlarına artık tahammülü kalma-
mıştır. Malumunuz, önce Gezi eylemleri 
dediler, ardından 17 Aralık operasyonu 
dediler. Şimdilerde, İstanbul sokaklarına 
şiddeti egemen kılmak arzusuyla, bayat 
senaryoyu bir kez daha uygulamak isti-
yorlar. Huzurumuzu, barışımızı bozmak 
istiyorlar. Ancak hamdolsun ki milletimiz 
bu girişimlerin hiçbirine hem itibar et-
medi. 1 yıl boyunca milletimiz, sabrını, 
sağduyusunu, vakarını muhafaza etti. 30 
Mart’ta millet, söyleyeceğini sandıkta gür 
bir sesle söyledi. Hiç kuşkusuz bugün de 
yarın da milletimiz vakarını koruyacak, 
bu tahriklere asla itibar etmeyecektir.
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Sevgili vatandaşlarım…

Gezi olaylarının faturasını Türkiye, aziz 
milletimiz, yani sizler maalesef ağır ödedi-
niz. Hamdolsun, sizlerin desteği sayesinde 
Hükümet olarak dik durduk, o badireyi 
atlattık. 17 ve 25 Aralık’ta bir kez daha 
Türkiye’ye hücum ettiler, onu da durdur-
duk. Şu anda, ekonomimiz, 1 yıl önceki 
gibi çok sağlam bir zeminde ilerliyor. Bor-
sa İstanbul yeniden güvenle yükseliyor. 
Merkez Bankası rezervimiz yeniden 130 
milyar dolar seviyesini aştı. Yüksek faizle, 
enflasyonla mücadelemiz kararlılıkla de-
vam ediyor. Türkiye, umutla, güvenle, hu-
zur ve kardeşlikle geleceğe ilerliyor. Tür-
kiye düşmanlarının sokaklara saldıkları 
maşaların, bu huzuru, bu istikrarı bir kez 
daha zedelemelerine izin vermeyeceğiz. 
Milletimin şunu çok net olarak görmesini 
isterim: Gezi olaylarında gençler içeride-
ki ve dışarıdaki hainlerin maşası olarak 
kullanılmıştı. Aynı manzarayı 17 ve 25 
Aralık saldırılarında da gördük. İçeride ve 
dışarıda, birtakım hainler kendi ülkelerine 
karşı taarruza geçtiler. Biz bunlara geçit 
vermedik, sizler bunlara geçit vermediniz. 
30 Mart’ta, bu hainlerle, bu maşalarla mü-
cadele için sizler bize sorumluluk yükledi-
niz, yetki verdiniz. Biz de bu mücadeleyi 
sarsılmaz şekilde sürdürüyoruz. Ne bu 
mücadelenin sekteye uğratılmasına, ne 
de Türkiye’de huzurun bozulmasına izin 
vermeyeceğiz. Birtakım hain örgütlerin, 
yalanla, iftirayla, en kutsal değerlerimizi 
istismar ederek Türkiye’nin kalkınmasını 
zedelemesi emin olun mümkün olmaya-
cak. Paralel yapılanmayı, çeteleri, mafyatik 
örgütlenmeleri, bunların yanında dışa-

rıdan beslenen eli kanlı terör örgütlerini 
tasfiye edecek; güçlü bir demokrasi, güçlü 
bir ekonomi, aktif bir dış politikayla hep 
birlikte geleceğe yürüyeceğiz.

Sevgili vatandaşlarım…

Bildiğiniz gibi, bu ay ilk yurtdışı ziya-
retimizi Arnavutluk’a gerçekleştirmeyi 
umuyorduk, ancak, Soma’da gerçekleşen 
elim kaza nedeniyle, bu gezimizi ve orada 
imzalamayı öngördüğümüz anlaşmaları 
ertelemek durumunda kaldık. Almanya’ya 
24 Mayıs’ta yaptığımız ziyarette, Avrupalı 
Türk Demokratlar Birliği adlı sivil toplum 
kuruluşunun 10’uncu kuruluş yılı etkin-
liklerine katıldık. Etkinlikler çerçevesinde, 
Köln Arena’da toplanan yaklaşık 20 bin 
vatandaşımızla bir araya geldik, hasret 
giderdik. Oradaki vatandaşlarımızla da 
Soma’daki yitirdiğimiz 301 şehidimizin 
acısını paylaştık. Aşr-ı Şerif ’ler okundu, 
kasideler, ilahiler söylendi; ezan okundu, 
dualar edildi. Ardından, orada bizi kar-
şılayan 20 bin kardeşimize hitap ettim. 
Alman medyasının önemli bir kısmı, zi-
yaretimizi provoke etmek amacıyla, çok 
aleni şekilde ırkçı ifadelere başvurmaktan 
dahi kaçınmadı. Türkiye’deki bazı medya 
kuruluşlarıyla işbirliği içinde, ortak bir 
üslup içinde davranan Alman medyasının 
yaptığı bu saldırıları elbette umursama-
dık. Vakarımızı, sükûnetimizi muhafaza 
ettik, ancak, Avrupa içinde bilhassa Müs-
lümanlara, Türklere, göçmenlere yönelik 
ırkçı saldırılara da dikkat çekmiş olduk. 
Umuyorum ki, Avrupa, yükselmekte olan 
bu yabancı düşmanlığı ve ırkçı saldırılara 
karşı, yükselmekte olan bu tehdide karşı 
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önlem alacak; hoşgörüyü, çok kültürlülü-
ğü öne çıkaracaktır.

Değerli kardeşlerim…

Bu ay içinde dış politikamız açısından 
çok önemli olan kabuller de gerçekleş-
tirdik, dünyanın dört bir yanından gelen 
devlet adamlarını ülkemizde ağırladık. 
Bu kapsamda, ABD Temsilciler Meclisi 
Ülke Güvenliği Komitesi Başkanı Maykıl 
Mekkol (Michael Mccaul) Başkanlığındaki 
ABD Kongre Heyeti ile, Almanya Federal 
Cumhuriyeti Aşağı Saksonya Eyaleti Baş-
bakanı Stephan Weil ile, Bosna-Hersek 
Cumhurbaşkanlığı Konseyi Başkanı Bakir 
İzetbegoviç ile, BP CEO’su Bob Dadli (Bob 
Dudley) ile, Kırgız Cumhuriyeti Başbakanı 
Cömert Otorbayev ile, Tanzanya Dışişleri 
ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Bernard 
Membe ile, Umman Dışişlerinden Sorum-
lu Bakanı Yusuf Bin Alawi ile görüşmeler 
gerçekleştirdik. Tüm bu temasların da 
ülkemiz için hayırlara vesile olmasını dili-
yorum. Yine, 19 Mayıs’ta, Gençlik ve Spor 
Bayramı’nda, Başbakanlık Türk İşbirliği 
ve Koordinasyon Ajansı’nın, kısa adıyla 
TİKA’nın tamamladığı 5 ülkedeki 5 projeyi 
hizmete aldık. TİKA’nın tamamladığı eser-
ler arasında, Cumhuriyetimizin kurucusu 
Gazi Mustafa Kemal’in babası Ali Rıza 
Efendi’nin, Makedonya’nın Jupa belediye-
sine bağlı Kocacık köyündeki evinin aslına 
uygun şekilde inşası var. Aynı şekilde, 
Filistin’de 14 sınıftan oluşan, 4 katlı, 45 
öğrenciye hizmet verecek olan son derece 
modern bir kız ortaokulu, Gürcistan’da 
bir engelli merkezi, Somali’nin başkenti 
Mogadişu’ya kazandırdığımız 23 kilo-

metre uzunluğunda çift yönlü bir yol ve 
son olarak da Tunus’ta önemli bir tarım 
projesi var. 29 Mayıs’ta, Türk Silahlı Kuv-
vetlerimizin Efes Tatbikatı’na katıldık, tat-
bikatı komutanlarımızla birlikte izledik, 
ordumuzun caydırıcı gücünü orada bir kez 
daha iftiharla müşahede ettik. 30 Mayıs’ta 
ise İstanbul’da, Şah Deniz Üretim Sahası 
ve TANAP Projesi’ne Türkiye’nin ortaklı-
ğına ilişkin anlaşmaların imza törenine ev 
sahipliği yaptık.

Aziz vatandaşlarım…

Son 1 yıl içinde, her fırsatta defaatle ifade 
ettim: Birilerinin Türkiye üzerine, mille-
timiz üzerine hesapları varsa, biliniz ki, 
Allah’ın da bir hesabı vardır, milletin de 
bir hesabı vardır. Milletçe dik duruşumuz, 
birlik içinde oluşumuz, özellikle de duala-
rımız, işte son 1 yıl içindeki tuzakları boz-
du, hesapları alt üst etti. Bütün engelleme 
girişimlerine rağmen Türkiye büyümeye 
devam ediyor. Ekonomiye yönelik ağır 
saldırılara rağmen, hamdolsun Türkiye 
ekonomisi başarılarını katlamaya devam 
ediyor. Huzurumuza, kardeşliğimize, Çö-
züm Süreci’ne yönelik sabotajlara rağmen 
Türkiye istikrarını, büyük hedef lerini 
muhafaza ediyor. Türkiye üzerine hesap 
yapanlar, tuzak kuranlar, başarılı olamaya-
caklarını anladılar. Allah’ın izniyle, sizlerin 
desteğiyle, özellikle de hayır dualarınızla, 
Türkiye’yi büyütme mücadelemizi hiç 
sarsılmadan sürdüreceğiz. Biliyorsunuz, 
bundan 54 yıl önce, yine bir Mayıs ayında, 
27 Mayıs’ta, milletin seçtiği Hükümet silah 
zoruyla devrilmiş, milletin Başbakanı mer-
hum Menderes ve 2 arkadaşı sonrasında 



454

Recep Tayyip ERDOĞAN

idam edilmişlerdi. Millet olarak asla umut-
suz olmadık, boynumuzu eğmedik. 54 yıl 
boyunca, benzeri badireleri de atlatmayı 
başardık. Demokrasimizi daha da güçlen-
dirdik, darbenin izlerini sildik, 27 Mayıs’ın 
kalıntılarından büyük oranda kurtulduk. 
En son, önce Gezi olayları, ardından 17 ve 
25 Aralık operasyonlarıyla bu ülkeye bir 
kez daha 27 Mayıs’ı yaşatmak istediler, biz 
onu da aştık. Türkiye’nin ufku alabildiğine 
açıktır. Türkiye’nin umudu hiç olmadığı 
kadar çoğalmış, Türkiye’nin morali tarihte 
görülmemiş derecede yükselmiştir. Şimdi, 
Ağustos ayında, demokrasimiz adına bir 
başka önemli başarıya adım adım yaklaşı-
yoruz. Tarihimizde ilk kez, Cumhurbaşka-
nımızı halkın oylarıyla, sizlerin oylarıyla iş 
başına getirecek, demokrasimizin gücüne 
inşallah güç katacağız. Türkiye, devletiyle, 
milletiyle, her zamankinden daha güçlü, 
daha kararlı, daha umutlu şekilde geleceğe 
yürüyecek. Ne Cumhurbaşkanının halk ta-
rafından seçilmesi ne de sorasındaki süreç 
Türkiye için bir zaaf, bir belirsizlik teşkil 
etmeyecek, tam tersine Türkiye’yi daha 
da güçlendirecek. 10 Ağustos inşallah 
Türkiye için bir milat olacak. 10 Ağustos 
seçimleri öncesinde, birileri tekrar kirli he-
sapların içine girebilir. Siyaset, bu kirli he-
saplardan medet ummak isteyebilir. Sizler, 
eminim ki bu tahriklere aldırış etmeyecek, 
sandığa gidecek, hür iradenizle Türkiye 
Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanını belir-
leyeceksiniz. Artık Cumhurbaşkanı seçme 
konusunda da karar doğrudan doğruya 
sizin, yetki sizin ve mühür sizin elinizde. 
Siz ne derseniz, o olacak. Ben inanıyorum 
ki, siz ne derseniz, Türkiye’nin hayrına ola-
cak. Adaylar kim olursa olsun, siyasette na-

sıl bir değişim olursa olsun Türkiye, ilkele-
ri doğrultusunda 2023 hedeflerine doğru 
kararlılıkla ilerleyecek. 30 Mart seçimleri 
öncesinde yaptığımız gibi, 10 Ağustos ön-
cesinde de Türkiye’de huzuru en güçlü şe-
kilde muhafaza edecek, ülkemizi sağduyu 
içinde, vakar içinde sandığa götüreceğiz. 
Ben, bu düşüncelerle sözlerime son verir-
ken, bu günlerde 561’inci yıldönümünü 
kutladığımız İstanbul’un Fethi’nin de ha-
yırlı olmasını niyaz ediyorum. Fatih Sultan 
Mehmet’i, onun övülmüş ordusunu, kah-
raman neferlerini bir kez daha rahmetle 
yâd ediyorum. Ailenizle, sevdiklerinizle, 
sıhhat ve afiyet içinde yaşamanızı temenni 
ediyor, yeniden kavuşmak, yeniden buluş-
mak üzere, hepinize hayırlı akşamlar di-
yorum. Sağ olun, var olun, Allah’a emanet 
olun…
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TŞOF 30. Olağan Genel Kurulu 
Açılış Konuşması 

İstanbul | 3 Haziran 2014 

Sayın Başkan, çok değerli Yönetim Kurulu 
üyeleri, odalarımızın değerli yöneticileri, 
çok değerli şoför kardeşlerim...

Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Fede-
rasyonu 30’uncu Genel Kurulu’nun, ül-

kemiz, milletimiz, özellikle de rızıklarını 
direksiyon sallayarak kazanan tüm şoför 
esnafımız için hayırlara vesile olmasını di-
liyorum. Bu Genel Kurul vesilesiyle, yollar-
da, ekmeklerini kazanmanın peşinde, elim 
kazalarla hayatını kaybetmiş tüm şoför 
kardeşlerimize Allah’tan rahmet niyaz edi-
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yorum. Çalışan tüm kardeşlerime de, kaza-
sız, kedersiz yolculuklar diliyor; yollarda 
Allah yar ve yardımcınız olsun diyorum.

Değerli kardeşlerim...

Çok zorlu, çok meşakkatli bir mesleği icra 
ediyorsunuz. Ama aynı zamanda, seven-
leri buluşturmak, aileleri birbirine kavuş-
turmak; hayatın idamesi için, ihtiyaçları, 
ihtiyaç sahipleriyle buluşturmak gibi 
gerçekten kutsal da bir iş yapıyorsunuz. 
Otobüslerinizle, kamyon, kamyonet, tırla-
rınızla, minibüs ve taksilerinizle, uzakları 
yakın ediyor, mesafeleri aradan kaldırıyor-
sunuz. Milletçe hepinize gerçekten şükran 
borçluyuz. İstanbul’da, çeşitli vesilelerle, 
şoför esnafıyla bir araya geldik. Taksici 
kardeşlerimizle bir araya geldik. Halk 
otobüsçü kardeşlerimizle bir araya geldik. 
Onlarla gerçekten güzel muhabbet ettik, 
dertleştik, dertlerini dinledik. TESK’in 
Değerli Genel Başkanıyla, TESK’in yöneti-
cileriyle, çeşitli alanlardan esnaf kardeşle-
rimizle çok sık bir araya geldik, onlarla da 
istişareler yaptık. Özellikle, Halkbank’tan 
esnafımıza, yani sizlere sağlanan kredi-
lerde indirim müjdelerini birlikte açık-
ladık, bunun sevincini birlikte yaşadık. 
Hatırlarsanız, 12 yıl önce, 2002 yılında, 
Halkbank’ın esnafa kullandırdığı kredinin 
faizi yüzde 47’ydi. Biz, bu oranı en son yüz-
de 4 yüzde 5 aralığına kadar indirmiştik. 
21 Mart’ta, esnafımızla bir araya geldik, 
faiz baskısını esnafımıza yansıtmayacağı-
mızın müjdesini verdik. Onunla da yetin-
medik, kredi limitlerini en düşük 40 bin 
liradan, 75 bin liraya; en yüksek 125 bin 
liradan 150 bin liraya çıkardık. Bir müjde 

daha verdik, TESKOMB’un kredilerden 
aldığı bloke sermaye payını 1.5 puandan 
1 puana düşürdük. Aynı toplantıda bir 
müjde de Halkbank’tan geldi, o da komis-
yon payını 1 puandan yarım puana çekti. 
Yani o toplantıda, esnaf kredi faiz oranını 
1 puan daha düşürdük, yüzde 3 yüzde 4 
aralığına çektik. Ancak, şoför esnafımız 
için, kredilerden öte, çok daha büyük bir 
hizmeti gerçekleştirdik.

Değerli kardeşlerim...

Türkiye’de, uzun yıllar boyunca, şoför 
esnafımızın çektiği çilelerin en yakın şa-
hidiyim. Hatta, gençliğimde, Bolu yolunda 
yaşadığım trafik kazası nedeniyle, yaşanan 
çilenin de aslında mağduruyum. Şehirler 
arası yük ve yolcu taşıyan kardeşlerimiz, 
o tek şeritli yollarda adeta ömür tükettiler. 
Sakaltutan’da, Azapderesi’nde, Köroğlu 
Beli’nde, Gülek Boğazı’nda, Sertavul’da, 
Cankurtaran, Kop Dağı, Elmadağ, Zigana, 
Ovit’te neler yaşandığını, neler yaşadığını-
zı çok çok iyi bilirim. Karadeniz’in o sarp 
yollarında, kamyonların, yolcu otobüs-
lerinin çektiği çileyi çok iyi bilirim. Bolu 
Dağı’nda, yaz ya da kış, şoförlerimizin nasıl 
dualar okuyarak geçtiklerini, o kısa mesa-
fede nasıl saatlerce mücadele verdiklerini, 
maalesef o geçitlerde ne kadar çok canın 
yitip gittiğini de çok iyi bilirim. Açıkçası, 
trafik kazaları, Türkiye’nin en önemli ve en 
can alıcı meselelerinden biri, hatta birinci-
si hâline gelmişti. 3 Kasım 2002 seçimleri 
öncesinde, Türkiye’ye 15 bin kilometre 
bölünmüş yol inşa etme sözünü verdik. 
2002 yılına kadar, 79 yıl içinde, Türkiye’de 
bölünmüş yol uzunluğu sadece 6 bin 100 
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kilometreydi. Biz, verdiğimiz sözü tuttuk, 
kolları sıvadık, Türkiye’nin 780 bin kilo-
metrekaresinde inşaatları başlattık ve 12 
yılda 17 bin kilometre bölünmüş yol inşa 
ettik. Şu anda bölünmüş yol uzunluğumuz 
23 bin 100 kilometreye ulaştı. Yollardaki 
araç sayısı iki kat artarken, Allah’a hamdol-
sun, kaza sayısı azaldı, özellikle de ölümlü 
kaza sayısında çok ciddi düşüş oldu. Sa-
dece bölünmüş yol yapmadık. 12 yılda, 
şoförlerimizin adeta korkulu rüyası hâline 
gelen tüm geçitleri elden geçirdik, birçok 
geçide tünel inşa ettik. 2002 yılına kadar, 
Türkiye’de, 50 kilometre uzunluğunda 83 
adet tünel vardı. Biz, 12 yılda 117 kilomet-
re uzunluğunda 122 adet tüneli sürücüle-
rimize kazandırdık. Böylece toplam tünel 
sayımız 205’e, tünel uzunluğumuz 167 
kilometreye ulaştı. On yıllardır tamamla-
namayan Bolu Dağı Tüneli, acaba patates 
deposu mu olsun, doğal gaz deposu mu 
olsun diye tartışılan umutsuz bir yatırıma 
dönüşmüştü. Çok hızlı şekilde tüneli ele al-
dık, tamamladık ve hizmete açtık. Karade-
niz otoyolun tamamladık, en zor etapları 
tünellerle geçtik. Doğu’da, Güneydoğu’da 
onlarca tünel açarak, yaz kış geçişi zor olan 
dağları tünellerle aştık. Türkiye’yi, duble 
yollarla, tünellerle, viyadüklerle, otoyollar-
la donattık ve aynı yoğunlukla inşaatları 
sürdürüyoruz. Şehirler arası yollar kadar, 
şehir içlerinde de trafiği rahatlatmanın 
mücadelesi içinde olduk. Belediye Başkan-
larımız birçok ilimizde şehir içi ulaşımı 
son derece rahatlattılar. Birçok ilimiz, 
bizim dönemimizde köprülerle, kavşak-
larla, dalçıklarla tanıştı. İstanbul’da, çok 
büyük ulaşım projelerini devreye aldık. 
Özellikle, geçtiğimiz ay tünel delme maki-

nesini devreye aldığımız, Boğaz’ın altına 
inşa ettiğimiz lastikli, iki katlı tüp geçit, 
küresel çapta bir kara ulaşım projesi oldu. 
3’üncü Köprü inşaatı devam ediyor. İzmit 
Körfezi üzerinde, yine küresel çapta olan 
köprü projemiz devam ediyor. Karadeniz’i 
Anadolu’ya bağlayan, önümüzdeki yıl bi-
tecek olan Ovit gibi, Ordu tünelleri, KOP, 
Cankurtaran gibi büyük projelerimiz de-
vam ediyor. 12 yılda, ulaşımın her alanına 
çok büyük yatırım yaptık; bu yatırımlarla 
en başta siz şoför kardeşlerimizi memnun 
etmeyi hedefledik. Uluslararası ticaret, siz-
lerin sayesinde artış kaydetti ve orada da 
yollarınızı açık tutmanın mücadelesi için-
de olduk. Vizeler, karneler konusunda hep 
yanınızda olduk; ulaşımdaki sıkıntıları, 
devlet başkanları, başbakanlar düzeyinde 
her zaman takip ettik.

Değerli kardeşlerim...

Mevcut sorunlarınızın her birinin farkın-
dayız ve her birinin çözümü için de çaba 
sarf ediyoruz. Taksici esnafımızın, mini-
büsçü esnafımızın, kamyoncu, otobüsçü 
esnafımızın, yani hepinizin sorunlarını 
çok iyi biliyoruz, şartlar olgunlaştıkça da 
tek tek hepsini çözmenin gayreti içindeyiz. 
Burada şu noktayı özellikle vurgulamak 
istiyorum…

Kardeşlerim...

Bizim, artık sanal tartışmalara, çatışmala-
ra, sanal gerginliklere ayıracak vaktimiz 
yok. Bakın daha önce de ifade ettim: Ja-
ponya, bundan 69 yıl önce, İkinci Dünya 
Savaşı’nda çok ağır darbe aldı, ama bugün 
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dünyanın en büyük ekonomilerinden 
biri. Almanya, aynı şekilde, 69 yıl önce 
neredeyse tamamen yıkıldı, ama bugün 
dünyanın en büyük ekonomilerinden biri. 
Avrupa’nın birçok ülkesi, İkinci Dünya 
Savaşı’nda ağır yaralar aldılar, ama bugün 
ekonomileri hem büyüdü, hem güçlendi. 
Türkiye ise, dikkatinizi çekiyorum, Kurtu-
luş Savaşı’ndan itibaren, Kıbrıs Harekatı dı-
şında hiçbir savaşa girmedi. Buna rağmen, 
91 yıllık barış dönemine rağmen, Türkiye 
kalkınma yarışında maalesef geride kaldı. 
Çünkü enerjimizi içeride sarf ettik.

Gereksiz tartışmalarla, gerilimlerle, özel-
likle de demokrasiye yönelik müdahale-
lerle, Türkiye’nin birikimleri, kazanımları, 
istikbali heba edildi. Bizim artık buna 
tahammülümüz yok. Bakın 12 yıl için-
de, istikrar sayesinde, huzur sayesinde, 
kardeşlik sayesinde, hayalleri gerçeğe 
dönüştürdük. Bu huzur ve kardeşlik ikli-
mi devam ettikçe, Türkiye çok daha fazla 
hayalini gerçeğe dönüştürecek, buna gücü 
var, buna imkânı var. Ama görüyorsunuz, 
birileri bunu istemiyor… Terörü sürekli 
Türkiye’nin gündeminde tutarak, terör 
yoluyla Türkiye’ye bedel ödeterek, birileri 
Türkiye’nin önünü kesmeye çalışıyor. İçer-
de, mezhep farklılıklarını, inanç, değer, 
yaşam tarzı farklılıklarını sürekli tahrik 
ederek, birileri Türkiye’yi kalkınma yarı-
şından uzaklaştırmak istiyor. İşte sizler de 
gördünüz… Gezi olayları dediler, Türkiye 
ekonomisine, esnafımıza, kardeşliğimize, 
huzurumuza kastettiler. 17 Aralık, 25 Ara-
lık dediler, istikrara, istikbalimize, istikla-
limize kastettiler. 30 Mart’ta siz, bunlara 
gereken cevabı verdiniz. 30 Mart’ta bir kez 

daha istikrar dediniz, istiklal dediniz, 
huzur ve kardeşlik dediniz. İnşallah, 12 
yıl boyunca olduğu gibi, bundan sonra da 
birlikte çalışacak, Büyük Türkiye’yi hep 
birlikte inşa edeceğiz. Sorunları birlikte 
aşacağız. Yeni yolları, yeni köprüleri, viya-
dükleri, yaşanabilir şehirleri birlikte imar 
edeceğiz. Demokrasiyi birlikte güçlendi-
recek, kardeşliğimizi birlikte pekiştirecek, 
2023 hedef lerine inşallah hep birlikte 
huzurla erişeceğiz. Ancak benim sizlerden 
bir ricam var… 17 Aralık ve sonrasında, 
Türkiye’ye, Türkiye ekonomisine, kardeş-
liğimize kasteden Paralel Yapı, maalesef, 
en çok da esnafımızı istismar etti. Hibe 
diyerek, zekat diyerek, sadaka diyerek 
esnafımızdan para topladı, gitti, o paraları 
Türkiye’ye ihanet için kullandı. Allah’a 
hamdolsun milletimiz de, esnafımız da ar-
tık bunların gerçek yüzünü gördü. Bunlara 
desteğinizin devam etmediğini biliyorum; 
ama destek verenleri uyarmanızı sizlerden 
rica ediyorum.

Değerli kardeşlerim...

Bugün, bu toplantının ardından biliyor-
sunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 
Grup Toplantımızı yapacağız. Aslında, 
Grup Toplantımızda ben bazı çok önemli 
müjdeleri açıklayacaktım; ancak, bu Genel 
Kurula katılma kararı alınca, bu müjdeleri 
burada açıklamanın daha isabetli olacağı-
nı düşündüm. Zira, bu düzenlemeler, bu 
salondaki kardeşlerimin bir çoğunu da 
doğrudan ya da dolaylı olarak yakından 
ilgilendiriyor. Evet… Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nde, önümüzdeki günlerde çok 
önemli Hükümet tasarıları ve teklifler gö-
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rüşülmeye başlanacak. Bu tasarı ve teklif-
lerin yasalaşmasıyla, Türkiye’de çalışanla-
rı yakından ilgilendiren bazı düzenlemeler 
de hayata geçecek.

Değerli kardeşlerim...

Soma’da, maden kazasından etkilenen ma-
dencilerimiz ve şehitlerimizin yakınları 
için, hazırladığımız bir kanun tasarısıyla, 
önemli düzenlemeler yapıyoruz. Sigortalı 
bir işçi hayatını kaybettiğinde, yakınlarına 
maaş bağlanıyordu. Ancak, bunun için, 
belli bir süre çalışmış olması gerekiyordu. 
Soma’da, 67 şehidimizin ailesi, maalesef 
şartları karşılamadığı için maaş hakkın-
dan yararlanamıyordu. Şimdi biz kanunda 
bir değişiklik yapıyor, 1 gün bile sigortalı 
çalışmış olsa, vefat eden madencilerimizin 
yakınlarına bu maaş hakkını getiriyoruz. 
Ayrıca vefat etmiş madenci kardeşlerimi-
zin prim borçlarını siliyoruz. Böylece 67 
madencimizin yakınları da maaş hakkın-
dan yararlanacaklar. Şehitlerimizin yakın-
larından muhtaçlık şartını kaldırıyoruz. 
Soma’da, o elim kazanın meydana geldiği 
madende çalışan işçi kardeşlerimize, ma-
denin kapalı olduğu dönem için, işveren 
tarafından maaş ödenmesi şartını getiri-
yoruz. Ayrıca, bu madenci kardeşlerimiz, 
çalışamadıkları dönem boyunca da işsizlik 
sigortası fonundan net maaşları kadar 
ücret alacaklar. Soma’daki şehitlerimizin 
yakınlarına, istihdam hakkı getiriyoruz. 
Şehit madencilerimizin ailelerinden 1 
kişi, kamuda istihdam edilecek. Tüm 
madencilerimizi ilgilendiren önemli bir 
düzenleme yapıyoruz: Emeklilik yaşını, 
55’ten 50’ye çekiyoruz. İzinde geçirdikle-

ri günler ve tatiller de yıpranmaya dahil 
edilebilecek. Böylece madencilerimizin 
43 yaşında emekli olmaları mümkün hâle 
gelecek. Evet… Yitip giden canlarımız geri 
gelmeyecek, ancak, bu düzenlemeyle, ge-
ride kalanların acısının bir nebze olsun 
hafif leyeceğini umuyor, Soma’daki kar-
deşlerimiz ve tüm madencilerimiz için bu 
düzenlemenin şimdiden hayırlı olmasını 
diliyoruz. Çalışma hayatını ilgilendiren 
önemli düzenlemeleri de bu tasarıyla ha-
yata geçiriyoruz. Vatandaşlıktan çıkanlara 
yurtdışı borçlanma imkânı getiriyoruz. 
Yurtdışında, çeşitli nedenlerle vatandaş-
lıktan çıkmak zorunda kalan yaklaşık 1,5 
milyon kişi, bu haktan istifade edebilecek. 
Yurtdışındaki Sigortalılık başlangıç süresi, 
Türkiye için de geçerli olacak. Yurtdışında 
yaşayan vatandaşlarımız, emeklilik için 
kendilerine yetecek kadar süreyi borçlana-
bilecekler. Gelir Testi’ne başvurmadıkları 
için kendilerine borç çıkarılan ama bu bor-
cu ödemeyen yaklaşık 4 milyon vatandaşı-
mızın borçlarını yeniden yapılandırıyoruz. 
Esnaf ve çiftçilerimizin, oda kayıtlarından 
kaynaklanan sorunlar nedeniyle oluşan 
kayıplarını, bu yeni tasarıyla telafi ediyo-
ruz. Esnaf Odaları ve Ziraat Odalarına, 
bağımsız çalışanları bildirmemekten dola-
yı kesilen idari para cezalarını, bir defaya 
mahsus olmak üzere siliyoruz. Yine bu 
tasarıyla, taşeronluk sistemini yeniden 
düzenliyoruz. Taşeronluk, yani alt işveren-
likle ilgili, işçilerimizin haklarını, iş sağlığı 
ve güvenliği şartlarını çok köklü şekilde 
değiştiriyoruz. Yine bu noktada, yer al-
tında çalışan işçilerimizin de haklarını 
düzenliyor, yıllık ücretli izinlerini 4 gün 
artırıyor, çalışma saatlerini de haftada 36, 
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günde 6 saat olarak yeniden belirliyoruz. 
Hükümetimizin bu tasarısına ek olarak, 
AK Parti Milletvekilleri tarafından çok 
önemli bir teklif de Meclis’e sunuldu. Bu 
teklif de, herkesi, ama en çok da sizleri ya-
kından ilgilendiriyor.

Değerli kardeşlerim...

Kamu alacakları ile, Sosyal Güvenlik Kuru-
mu prim alacaklarını, yeniden yapılandırı-
yoruz. Mükelleflerin, vergi dairesine olan 
ve 30 Nisan 2014 tarihi itibarıyla kesinleş-
tiği hâlde ödenmemiş olan; vergi, resim, 
harçlar ile vergi cezaları, faiz, cezai faiz, 
gecikme faizleri, gecikme zamları yeniden 
yapılandırılacak. Askerlik para cezası, 
nüfus para cezası, burası sizleri yakından 
ilgilendiriyor, trafik para cezası, köprü ve 
otoyol kaçak geçiş para cezası, seçim para 
cezası gibi bazı idari para cezaları aynı 
şekilde bu yasa teklifiyle yeniden yapılan-
dırılacak. Vergi dairesine takip için gelmiş 
olan Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilmiş 
olan Harç ve Öğrenim Kredisi borçları gibi 
bazı alacaklar aynı şekilde yeniden yapı-
landırılacak. Sosyal Güvenlik Kurumu açı-
sından ise, 30 Nisan 2014 tarihi itibarıyla 
kesinleştiği hâlde ödenmemiş olan sigorta 
primi, emeklilik keseneği ve kurum karşı-
lığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik 
destek primi, ödenmesi imkânı ortadan 
kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve 
topluluk sigortası primi gibi alacakları 
yeniden yapılandırılacak. Çıkaracağımız 
bu kanunla en az 2 aylık başvuru süresi 
verilerek mükelleflerin kanundan azami 
şekilde yararlanmaları sağlanacak. Mükel-
lefler, yapılandırılan borçlarını ya peşin ya 

da ikişer aylık taksitler hâlinde azami 18 
eşit taksit hâlinde ödeyebilecekler. Evet… 
Bu önemli Kanun Teklifinin de ülkemize, 
milletimize, özellikle de esnafımıza hayırlı 
olmasını diliyorum. Evet, sözlerime bu 
noktada son verirken, Genel Kurulu’nu-
zun hayırlara vesile olmasını diliyorum. 
Trafikte azami dikkatli olmanızı sizlerden 
rica ediyorum. Siz, sevenleri buluşturuyor-
sunuz; bunu yaparken lütfen sevenleriniz-
den uzaklaşmayın. Bir kez daha emeğiniz 
için, alın teriniz için, gayretleriniz için 
sizlere ülkem ve milletim adına teşekkür 
ediyorum. Hepinize hayırlı yolculuklar, 
bereketli kazançlar, kazasız günler diliyo-
rum. Allah yar ve yardımcınız olsun diyor, 
hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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5 Haziran Dünya Çevre 
Günü Etkinliği 

İstanbul | 5 Haziran 2014 

Değerli kardeşlerim...

Sizleri en kalbî duygularımla selamlıyor, 
Dünya Çevre Günü’nün ülkemize ve dün-
yamıza hayırlara vesile olmasını diliyo-
rum. Biraz sonra canlı yayınla bağlanarak 
açılışlarını yapacağımız Kastamonu, Ma-
latya, Balıkesir, Nevşehir, Giresun ve Erzu-

rum’daki katı atık düzenleme tesislerinin, 
bu şehirlerde yaşayan kardeşlerimize 
hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu te-
sisler, 5 il, 57 ilçe, 39 belde belediyesi ile 3 
özel idare sınırları içinde yaşayan yaklaşık 
2 milyon nüfusa hizmet verecek. Toplam 
88 milyon liralık maliyetle şehirlerimize 
kazandırılan bu tesislerin yapımında eme-



462

Recep Tayyip ERDOĞAN

ği geçen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız 
ile Belediyelerimiz başta olmak üzere tüm 
kurumları, onların tüm yöneticilerini kut-
luyorum. 

Değerli dostlar…

Günümüzde çevre sorunları ve buna bağlı 
olarak geliştirilen çevre politikaları, eko-
nomide, kalkınmada, enerjide ve diğer pek 
çok alanda belirleyici etkiye sahiptir. Türki-
ye olarak biz de, çevre sorunları konusun-
da fevkalade hassasiyet gösteriyoruz. 2023 
hedeflerimizi de sürdürülebilir kalkınma 
anlayışına dayalı olarak belirledik ve uy-
guluyoruz. Tabii bizim çevreye bakışımız, 
Batı’daki popüler çevreci akımlardan fark-
lı. Biz, çevreyi, yani tabiatı, Allah’ın eseri ve 
emaneti olarak görüyoruz. Tüm insanların 
ortak hayat alanı olan çevreyi korumanın 
bir lütuf değil bir yükümlülük olduğuna 
inanıyoruz. “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” 
anlayışımız, çevrenin korunmasını da içe-
ren, geniş bir yaklaşımı ifade ediyor. Çevre 
politikalarımızı, kalkınma politikalarımızı 
bu anlayışla ortaya koymanın çabası için-
deyiz. Hacı Bayram Veli Hazretleri’nin 
ifade ettiği gibi, “İnsan, şehri inşa ederken, 
aslında taşın toprağın arasında kendisini 
inşa eder.” Evet, şehirle birlikte kendisini 
de inşa eden insan, kendi varlığının ayrıl-
maz bir parçası olan tabiata, çevreye asla 
sırtını dönemez, onun tahribine asla göz 
yumamaz. Bizim medeniyetimizde, bizim 
kültürümüzde, gereksiz yere tek bir dalın 
kırılmasına, tek bir çiçeğin koparılmasına 
rıza göstermeme anlayışı vardır. İçtiğimiz 
suyun, soluduğumuz havanın, ayak bastı-
ğımız toprağın, tükettiğimiz her şeyin, bu 

bakımdan muhasebesini yapan, ölçüyü 
elden bırakmadan hayatı idame ettiren bir 
zihin dünyasına sahibiz. Bugün de ihtiya-
cımız olan, işte bu idraki yaşatmaktır, bu 
mirasa sahip çıkmaktır. Bununla birlikte, 
çevre konusunda uluslararası düzeyde 
oluşturulan örgütlerin içinde yer alma, an-
laşmalara taraf olma konusunda, gelişmiş 
ülkelerin dahi ilerisindeyiz. Örneğin, geliş-
miş ülkelerin pek çoğu Kyoto Protokülüne 
taraf olmaktan çekinirken, biz Türkiye ola-
rak 2009’da, Meclis’te bu protokolü kabul 
ettik. Aynı şekilde, mevzuat ve uygulama 
olarak, Avrupa Birliği müktesebatında yer 
alan çevre standartlarını ülkemizde de bü-
yük ölçüde geçerli hâle getirdik. 

Değerli kardeşlerim…

Yapılanlar elbette önemlidir ama yeterli 
değildir. Çünkü Türkiye, diğer alanlarla 
birlikte çevre konusunda da uzun yılların 
ihmalinin, yanlışlarının, boş vermişliği-
nin bedelini ağır bir şekilde ödemek du-
rumunda kalmıştır. Bugün yaşadığımız 
sıkıntıların temelinde, uzun zaman hü-
küm süren işte bu çarpıklık vardır. Evliya 
Çelebi, Anadolu’da hiç güneş görmeden, 
ağaç gölgesinde seyahat etmenin mümkün 
olduğundan bahsediyor. Oysa bugünkü 
Anadolu’da, bırakın sürekli ağaç gölgesin-
de seyahat etmeyi, dinlenmek için bir ağaç 
gölgesi bulmanın dahi zor olduğu yerler 
çoğunlukta. Ankara şehir merkezi bile, son 
dönemde kurulan büyük parklar, rekreas-
yon alanları olmasaydı, tüm yeşilliği bina 
bahçelerindeki üç-beş ağaçtan ibaret bir 
şehir olarak kalmaya devam edecekti. Biz, 
bir yandan geçmişin yanlışlarını düzelt-
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meye, eksiklerini gidermeye çalışırken, 
bir yandan da yeni projelerle, tarihimize 
ve kültürümüze yakışır şehirler inşa et-
menin çabası içindeyiz. Bunun için kadim 
medeniyet anlayışımızdaki insan-tabiat 
ilişkisinin ihyasına, köklü bir zihniyet dö-
nüşümüne ihtiyacımız var. Geçmişin mira-
sı ışığında geleceğin şehirlerini, ancak bu 
şekilde kurabiliriz. Biz istiyoruz ki bu şe-
hirlerde, çocuklar, kadınlar, yaşlılar ve tüm 
ahali huzur içinde, güven içinde yaşasın. 
Sadece, betondan, asfalttan, metalden iba-
ret bir şehir, ruhu olmayan, mekanik bir 
şehirdir. Biz, yaşayan bir varlık olarak gör-
düğümüz şehirlerimizin ruhu olmasını, 
kimliği olmasını, özgün olmasını arzu edi-
yoruz. Amacımız, şairlere, ressamlara, bes-
tekarlara ilham verecek şehirler, yerleşim 
alanları inşa etmektir. Sadece ülkemizde 
değil, tüm dünyada mimarlara, mühendis-
lere, şehir plancılarına, çevre plancılarına 
esin kaynağı olacak şehirler kurmayı ba-
şardığımız gün, medeniyetimizin de yeni-
den yükseldiği gündür. İşte bu anlayışla, 
ulaşımdan temizliğe, toprağın yeşilinden 
havanın berraklığına kadar her alanda 
mevcut sorunları çözmek ve yeni projeleri 
hayata geçirmek için çalışıyoruz. Bakınız, 
1994 yılında ben İstanbul Büyükşehir Be-
lediye Başkanlığı görevini devraldığımda, 
sokaklarında çöp dağları oluşmuş, mus-
luklarından su akmayan, hava kirliliğinin 
sağlığı tehdit ettiği bir şehir vardı. Haliç’in 
kenarından geçmek dahi mümkün değildi. 
Şehrin silueti gecekondulardan oluşuyor-
du. Hemen kolları sıvadık, önce Büyükşe-
hir Belediye Başkanı olarak, daha sonra 
Başbakan olarak, İstanbul’u dünyanın en 
güzel, en huzurlu, en cazip metropolle-

rinden biri hâline getirdik. Bugün 6 yere 
daha kazandırdığımız katı atık depolama 
tesisleri, 2002 yılında ülke genelinde sa-
dece 15 yerde vardı. Açılışını yapmakta 
olduğumuz tesislerle birlikte biz bu sayıyı 
76’ya çıkardık. Bugün mevcut katı atık 
depolama tesisleri, nüfusumuzun yüzde 
70’ine hizmet veriyor. Amacımız, 2023 
yılına kadar bu rakamı yüzde 100’e ulaş-
tırmaktır. Aynı şekilde atık su arıtma tesis-
lerinin de sayısını artırıyoruz. Bugün ülke 
genelinde belediyelerimizin yüzde 74’ü 
atıksu arıtma tesisine sahip bulunuyor. 
İnşallah 2023 yılında bu oranı da yüzde 
100’e ulaştırarak, tek bir damla atık suyun 
dahi arıtılmadan derelere bırakılmasının 
önüne geçmiş olacağız. Atık su konusun-
daki en çarpıcı örneklerden biri de Ergene 
Nehridir. Hazırladığımız Ergene Havzası 
Koruma Eylem Planı ile, bu sorunu da 
kökten çözüyoruz. Bu konuda asla siyasi 
ayrımcılık içinde değiliz. Mesela Ergene’de 
arıtılan atık suların büyük bölümü CHP’li 
belediyelerin sorumluluğundadır. Yani, 
CHP’li belediyelerin görevleri olduğu 
hâlde yapmadıkları atık su arıtma işini de 
biz yapıyoruz. Şimdi benzer bir projeyi Ge-
diz için uygulamaya koyuyoruz, orayı da 
temizleyeceğiz. 

Değerli kardeşlerim…

Biz, Hükümet olarak, AK Parti olarak, her 
alanda Türkiye’yi geliştirmenin, büyütme-
nin, daha fazla hizmet üretmenin çabası 
içindeyiz. Ancak, hizmet etme makamında 
bulunan bazılarının, işi gücü bırakıp mil-
letin değerleriyle, huzuruyla uğraştığını 
görüyoruz. İşte son olarak Ağrı’da beledi-
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yecilik konusunda vereceği hizmetlerle, 
geliştirdiği projelerle gündeme geleme-
yenler, kendilerine Kazım Karabekir’i 
dert edinmişler, onunla uğraşıyorlar. 
Erzurum’u, Kars’ı, Ağrı’yı düşmandan 
kurtaran orduya komutanlık eden Kazım 
Karabekir’in ismi, her şeyden önce milleti-
mizin gönlüne, kalbine kazınmıştır. Sokak 
tabelasını kaldırmakla milletin gönlün-
deki izi, milletin gönlündeki muhabbeti 
silemezsiniz. O tabelanın daha büyüğünü, 
daha görkemlisini, daha kalıcısını millet 
getirir yarın oraya yeniden diker. Belediye 
Başkanlığı hizmetle olur, projeyle olur, 
çalışmakla, didinmekle olur. Biz “analar 
ağlamasın” diye mücadele ederken, ana-
ların yüreklerini daha acıtmak, daha da 
kanatmak için adeta yarışanların barıştan 
bahsetmeleri inandırıcı olmaz. Biz me-
selelerimizi silahla, kanla, şiddetle değil, 
siyasetle, diyalogla, samimiyetle çözelim 
diye uğraşırken, yol kesenlerin, araç ya-
kanların, insanımızı mağdur edenlerin ve 
bunlara arka çıkanların söyleyecek sözü 
kalmamış demektir. Bugün ülkemizde Çö-
züm Süreci milletimizin topyekûn sahip-
lenmesiyle yürüyor, ilerliyor, inşallah neti-
ceye de ulaşacak. Bir yandan ağızlarından 
çözüm sözünü düşürmeyip, bir yandan 
da çözümü sabote edecek her şeyin içinde 
ve arkasında yer alanlar, aslında kendi 
kendilerini bitiriyorlar. Acıdan, ölümden, 
kandan, çatışmadan beslenenler, gıdaları 
kesilince şaşkın bir şekilde yalpalamaya, 
sağa-sola çarpmaya başladılar. Gerçek 
demokrasi, gerçek özgürlük bünyelerine 
ağır geldi. Bölgede ve tüm Türkiye’de mil-
letimiz huzurun, geleceğe güvenle bakma-
nın tadını almıştır. Bozguncular ne kadar 

uğraşırsa uğraşsın, Türkiye’yi bu yoldan 
döndüremeyecektir. Yapılan provokasyon-
ların amacını gayet iyi biliyoruz. Ama bey-
hude uğraşıyorlar. Milletimizin basireti bu 
oyunları bozmaya yeter. Sabırla, kararlılık-
la yolumuza devam edeceğiz. Türkiye’yi, 
ekonomide ve demokraside 2023 hedef-
lerine ulaştırmamıza, içeride ve dışarıda 
hiçbir güç, hiçbir provokasyon engel ola-
mayacaktır. Milletimizin desteği ve hayır 
duasıyla Büyük Türkiye’ye giden yoldaki 
kutlu yürüyüşümüzü devam ettirecek ve 
inşallah hedeflediğimiz zamanda menzile 
ulaşacağız. Bu düşüncelerle, açılışını yaptı-
ğımız Katı Atık Düzenli Depolama Tesisle-
rinin, illerimize, ilçelerimize, beldelerimi-
ze, oralarda yaşayan vatandaşlarımıza bir 
kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Şimdi 
canlı bağlantılara geçiyoruz.
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Türkiye Ihracatçılar Meclisi 
21’inci Genel Kurulu

İstanbul | 7 Haziran 2014 

Sayın Başkan ,  Türkiye İhracatçılar 
Meclisi’nin değerli yöneticileri, iş dünya-
mızın değerli temsilcileri, hanımefendiler, 
beyefendiler...

Sizleri en kalbî duygularımla selamlıyor, 
Türkiye İhracatçılar Meclisi 21’inci Genel 

Kurulu’nun ülkemiz, milletimiz, özellikle 
de ekonomimiz için hayırlara vesile olma-
sını diliyorum. Türkiye’nin büyümesine, 
kalkınmasına, refahına eşsiz katkılar 
sağlayan Türkiye İhracatçılar Meclisi’ne, 
değerli Başkan ve yöneticilerine, mensup-
larına, tüm ihracatçı kardeşlerimize bir 
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kez daha şahsım, ülkem ve milletim adına 
şükranlarımı ifade ediyorum. Bugün, bu 
Genel Kurul vesilesiyle ödül alan İhra-
catın Şampiyonlarını da tebrik ediyor, 
başarılarının artarak devamını yürekten 
temenni ediyorum. Özellikle Mayıs ayın-
da, ihracatçılarımız bizlere yeni bir sevinç 
yaşattılar, bizi bir kez daha rekorla tanış-
tırdılar. Mehmet Büyükekşi kardeşim 
Mayıs ayı ihracatını Şanlıurfa’da açıkladı. 
Geçen yılın Mayıs ayına göre ihracat yüz-
de 5.8 oranında arttı ve bu alanda yeni bir 
rekorun sahibi olduk. İlk 5 aydaki artış 
yüzde 8 oldu. Geriye dönük 12 aylık ihra-
catımız da 156 milyar doları aşarak, yine 
bu rakamla Cumhuriyet tarihimizin en 
yüksek seviyesine ulaşmış oldu. Bunlar 
gerçekten muhteşem rakamlar. Dünyada 
yaşanan küresel sıkıntılara; ülkemizde 
son 1 yıl içinde yaşanan olumsuzluklara 
rağmen, ihracatın bu şekilde artışa devam 
etmesi, sizlerin de, bizlerin de iftihar ve-
silesidir. Tekrar, her bir ihracatçı kardeşi-
me; yatırım ve üretim yapan tüm kardeş-
lerime, özellikle de çalışanlarımıza, bize 
bu iftiharı yaşattıkları, milletin umudunu 
çoğalttıkları için kalpten teşekkür ediyor, 
ellerine, yüreklerine sağlık diyorum. Salı 
günü inşallah, 2014 yılının ilk çeyrek 
büyüme oranları TÜİK tarafından açıkla-
nacak. İhracattaki bu başarılı performan-
sın büyümeye önemli katkı sağladığını 
tahmin ediyor ve inşallah sevindirici bir 
sonuç bekliyoruz. İhracat ve büyümedeki 
olumlu seyirle birlikte, ekonominin diğer 
alanlarında da güzel gelişmelere şahit 
oluyoruz. Biliyorsunuz İstanbul Borsası, 
2013 yılının Mayıs ayında tarihinin en 
yüksek seviyesine ulaşmış, endeks, 93 

bin 179’u görmüştü. Mayıs ayının sonun-
da başlayan sokak eylemleri, ardından 
Aralık ayında yaşanan darbe girişimi, 
borsanın çok sert düşüşler yaşamasına 
sebep oldu ve borsa 60 binlere kadar düş-
tü. Hükümetimizin dik duruşu, kararlı 
duruşu, ekonominin ciddi manada sarsıl-
masını ve zarar görmesini önledi, 30 Mart 
öncesinde de istikrarın muhafaza edildi-
ğini gören piyasalara yeniden iyimserlik 
hakim oldu. Dün, İstanbul Borsası, son 1 
yılın ardından ilk kez 80 bin seviyesinin 
üzerine çıktı. Merkez Bankası rezervleri-
mizdeki artış aynı şekilde devam ediyor. 
2002 yılında 27.5 milyar dolar olarak 
devraldığımız Merkez Bankası rezervleri, 
geçen yıl Mayıs ayında 135 milyar dolar 
seviyesini görmüştü. Son 1 yıl içinde dal-
galanan rezerv, son aylarda yeniden art-
maya başladı ve en son 131 milyar dolar 
seviyesini yakaladı. En çok işlem gören 
borçlanma senedinin faizi, geçen yıl Ma-
yıs ayında tarihinin en düşük seviyesine, 
yüzde 4.67’ye kadar gerilemişti. Maalesef, 
Gezi olayları nedeniyle faiz yükseldi ve 
bir ara yüzde 12 seviyelerine kadar çıktı. 
Şu anda bu faiz oranı da düşüş eğiliminde 
ve yüzde 8’lere kadar geriledi.

Değerli arkadaşlarım...

Orta Vadeli Programımızda, Türkiye eko-
nomisine ilişkin 4 önemli hedefimiz var: 
cari açığın düşmesi… Enflasyonun düşme-
si… Mali disiplinin muhafaza edilmesi… 
Büyüme ve istihdamın artması. Şimdi Ma-
yıs ayı ihracat ve ithalat rakamlarına, ilk 5 
ayın rakamlarına bakıldığında, cari açıkta 
ciddi bir düşüş olduğunu görüyoruz. Enf-
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lasyonla mücadelemiz aynı kararlılıkla de-
vam ediyor. Mali disiplin, Hükümetimizin 
en fazla hassasiyet gösterdiği alanlardan 
bir tanesiydi. Dikkatinizi çekiyorum: 12 
yılda 8 seçim yaşadık ve mali disiplinden 
asla taviz vermedik. Türkiye’de, popülist 
politikalara tevessül etmeden, milletin 
birikimleri çarçur edilmeden seçim ka-
zanmanın da mümkün olduğunu, 8 se-
çimde göstermiş olduk. Dördüncü olarak, 
büyüme ve istihdamda 12 yıldır oldukça 
başarılı bir seyir izliyoruz. 2008 Küresel 
Krizinin ardından, dünyanın birçok ülke-
sinin, özellikle de gelişmiş ekonomilerin 
tersine, büyümemiz pozitif şekilde devam 
etti, işsizlikte bırakın artış, düşüş eğilimi 
devam ediyor. Bütün engelleme çabala-
rına, bütün saldırılara rağmen, Türkiye, 
büyük bir kararlılıkla 2023 hedeflerine 
doğru ilerliyor. Burada, Türkiye İhracatçı-
lar Meclisi’ni, 2023 hedefleri konusunda 
gösterdiği kararlılık ve heyecan için bir kez 
daha tebrik ediyor, bir kez daha teşekkür 
ediyorum. Özellikle, inovasyon konusunda 
yaptığınız çalışmalar, bu çalışmaları artık 
İzmir’den başlayarak Anadolu’ya açmanız, 
2023 hedefleri yolunda inanıyorum ki çok 
önemli bir basamak olacak. 12 yıl içinde, 
eğitime verdiğimiz büyük destek artık 
neticelerini somut şekilde göstermeye 
başladı. Bir yandan geriden çok farklı bir 
nesil gelirken, bir yandan artan Ar-ge har-
camalarıyla inşallah Türkiye artık dünya-
da sadece üreten, sadece ithal eden, ihraç 
eden ülke olmakla kalmıyor, bilgi üreten 
de bir ülke konumuna yükseliyor. Şimdi 
burada, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin 
Genel Kurulu’nda, sizlerle önemli bir hu-
susu paylaşmak arzusundayım.

Değerli dostlarım...

Son 12 yılda, Türkiye ekonomisi gerçekten 
çok ciddi imtihanlardan geçti. 3 Kasım 
2002’den sonra yaşadığımız her seçim, 
ekonomi için bir imtihandı, hamdolsun bu 
imtihanlardan başarıyla çıktık. Darbe giri-
şimleri ekonomi için bir imtihandı, bun-
lardan başarıyla çıktık. Çok ciddi provo-
kasyonlar yaşadık. Danıştay saldırısı, 
Cumhurbaşkanı seçme süreci, Gezi Olayla-
rı, 17 ve 25 Aralık darbe girişimi, terör sal-
dırıları… Bütün bunlar en başta ekonomi 
için zorlu bir imtihandı, bunları geride bı-
raktık. 2008 yılında başlayan küresel kriz, 
aynı şekilde ekonomimiz için zor bir imti-
handı, o imtihanı da başarıyla atlattık. Ba-
kın, Türkiye öyle bir hâle getirilmişti ki, 
kriz ve kaos, birileri için çok ciddi rant 
kaynağı hâline gelmişti. On yıllar boyunca 
biz  bunu yaşadık .  Darbeler,  bütün 
Türkiye’ye, bütün millete çok ağır fatura-
lar yüklerken, birilerine ciddi kazançlar 
sağladı. Terör, 40 bin insanımızın ölümü-
ne, trilyonlara varan maddi kayba neden 
olurken, birilerine çok ciddi manada para-
lar kazandırdı. Bu ülkede çeteler, mafyatik 
örgütlenmeler, milletin emeğini, alın terini 
gasp ettiler, gittiler, seçkinci zümrelere 
milletin alın terini, emeğini adeta hortum-
la akıttılar. Türkiye’de, çoğunluğun kaybet-
meye mahkûm olduğu, mutlu bir azınlığın 
da hep kazandığı bir ekonomik sistem, bir 
çark kurdular. Kimler vardı bu çarkın için-
de? İçerde ve dışarıda belli sermaye çevre-
leri vardı. Bu sermaye çevrelerinin emir ve 
talimatıyla hareket eden belli medya kuru-
luşları vardı. Bu çarkın hizmetkarı hâline 
gelmiş sivil toplum örgütleri, sendikalar, 
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hatta terör örgütleri, marjinal örgütler var-
dı. Yine bu çarkın içinde, çarkın dışına 
çıktığında kaybedeceğini bilen siyasi parti-
ler, siyasi hareketler vardı. Elbette, devlet 
içindeki çeteler, bu çarkın bir parçasıydı. 
Çok güzel bir tezgâh kurmuşlardı. Dikkat 
edin, Türkiye’deki hiçbir ekonomik kriz, 
bu çarkın parçalarını etkilememiştir. Hiç-
bir darbe girişiminde bu çarkın parçaları 
zarar görmemiştir. Enflasyon yükselmiş, 
kazanan bunlar olmuştur. Faiz yükselmiş, 
kazanan bunlar olmuştur. Terör can almış, 
kazanan bunlar olmuştur. Millet yoksul-
laşmış, ülke yoksullaşmış, bunlar ne hik-
metse hep zengin kalmış, servetlerine ser-
vet eklemişlerdir. İşte biz, 12 yıl içindeki 
reformlarla, bu kısır döngüyü ortadan kal-
dırdık, bu çarkı kırdık. 3 Kasım 2002 se-
çimlerinden çıkan gerçek mesaj şudur: Ar-
tık herkes kazanacak. O günlerde bir 
gazete, 3 Kasım sonuçları için “Anadolu 
İhtilali” diye başlık atmıştı. Evet… 3 Kasım 
2002’de, millet yönetime el koydu, 12 yıl 
boyunca da millet iradesini sımsıkı koru-
du. Bakın çok basit bir soru soruyorum: 79 
yılda 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol 
vardı, biz 12 yılda 17 bin kilometre yol 
inşa ettik. Allah aşkına, bu yollar bizden 
önce neden inşa edilmedi? İhtiyaç vardı… 
Araç sayısı her yıl artıyordu. Trafik kazala-
rında her yıl ölümlü kaza sayısı artıyordu. 
Ekonomik büyüme için yol, artık kaçınıl-
maz hâle gelmişti. Peki neden bu yolları 
inşa etmediler? Çünkü böyle bir dertleri 
yoktu. Buraya ayıracak kaynakları yoktu. 
Ülkenin, milletin kazanımlarını, o kazanç-
lardan aldıkları vergileri götürdüler, işte o 
mutlu azınlığa, o seçkinci çevrelere, o faiz 
lobilerine teslim ettiler. Milleti, daracık 

yollarda, karda kışta, dağ başlarında ölü-
me mahkûm ettiler; yol için kullanılması 
gereken parayı da götürdüler, yüksek faize 
peşkeş çektiler. Aynı soruyu okullar için de 
sorabilirsiniz… 205 adet yeni derslik açtık. 
Peki bizim zamanımıza kadar bunu niye 
yapmadılar? 600 binin üzerinde konut 
inşa ettik, bizden önce niye yapmadılar? 
Millet çalıştı, alın teri döktü, emek verdi, 
üretti, kazandı; gittiler, ya vergiyle, ya enf-
lasyonla, ya yüksek faizle milletin o kazan-
cını aldılar, belli çevrelere adeta hortumla 
akıttılar.  Bakın şu son 1 yıl  içinde, 
Türkiye’nin şahit olduğu eylem ve girişim-
ler, işte bu çarkın, bu çıkar lobisinin yeni-
den ayağa kalkma, yeniden yönetime el 
koyma hevesinden başka hiçbir şey değil-
dir. Mesele ağaç değil, park değil, mesele 
çevre değil. İnanın, mesele yolsuzluk değil. 
Mesele, 3 Kasım 2002 öncesindeki o çarkı, 
o hortum düzenini yeniden diriltebilmek, 
kendileri için o eski güzel günlere yeniden 
dönebilmek. Hep krizden kazanmışlar, 
hep kaostan kazanmışlar,  ş imdi de 
Türkiye’yi yeniden krize, kaosa mahkûm 
edip, yeniden kazanmanın mücadelesi 
içindeler. Bugünün aktörlerine bakın, 12 
yıl önceki o kriz ve kaos lobisinin aktörle-
riyle aynı olduğunu göreceksiniz. Her dö-
nemde kazanan o belli sermaye çevreleri 
yine sahnedeler. Her dönemde kazanan o 
belli medya kuruluşları yine devredeler. 
Her dönemde maşa olarak kullanılan o te-
rör örgütleri, o marjinal örgütler yine so-
kaktalar. Hiçbir zaman milletin oyuyla ik-
tidara gelemeyen ,  hep kriz  ve kaos 
dönemlerinde iktidara gelebilen o statüko 
partileri yine vazife başındalar. Biz, bili-
yorsunuz, çeteleri tasfiye etmiştik. Çeteler, 
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geri gelmemek üzere bu çarkın dışına çık-
mış, bu kriz ve kaos lobisinin denklemle-
rinden artık dışlanmışlardı. Ama bu sefer, 
hiç ummadığımız, hiç tahmin etmediği-
miz bir başka çete ortaya çıktı, o da bu 
çarkın içine girdi, bu faiz lobisinin, bu kriz 
çarkının aktörü oldu. Ama bunların bil-
medikleri, bilmek istemedikleri, anlamak 
istemedikleri bir şey var: Arkadaşlar, o 
günler geride kaldı. Eski Türkiye artık ge-
ride kaldı. Milletin her zaman kaybettiği, 
kriz ve kaos lobisinin de her zaman kazan-
dığı bir Türkiye artık yok. 77 milyon bir-
likte çalışıyor, birlikte üretiyor ve artık 
hep birlikte kazanıyoruz. Artık sadece 
Marmara kazanmıyor, 7 coğrafi bölge ka-
zanıyor. Artık sadece İstanbul, İzmir, An-
kara değil, 81 vilayet hep birlikte kazanı-
yor. Şimdi sadece belli çevreler, seçkinci 
zümreler değil, 77 milyonun her bir ferdi 
kazanıyor. İşte bu, Yeni Türkiye’dir. Bu, 3 
Kasım 2002’de, Anadolu İhtilali’nin ardın-
dan inşa edilmiş, Yeni Türkiye’dir. Bu 
Türkiye’yi de, içeride, dışarıda herkes haz-
metmek zorundadır. Bakın bundan 1 yıl 
önce, ağaç, park, çevre bahanesiyle insan-
lar tahrik edildi, sokağa çıkarıldı, yaktılar, 
yıktılar, tahrip ettiler ve evlerine döndü-
ler. Geride ne kaldı? Geride, o kaos orta-
mında hayatını kaybeden gençler kaldı. 
Geride, o çatışma ortamında yaralanan 
polisler kaldı. Türkiye’nin milyarlarca do-
lar kaynağı, artan faize gitti. İhracat du-
rakladı, büyüme etkilendi, enflasyon, Mer-
kez Bankası rezervleri, özellikle de yatırım 
ortamı bu olaylardan ciddi şekilde yara 
aldı. O günlerde sokağa çıkan gençler, 
güya yeşil uğruna eylem yaptıklarını zan-
nediyorlardı; ama o gençlerin o çirkin gö-

rüntülerini aldılar, tüm dünyaya servis et-
tiler, Türkiye’de bir kaos var gibi tüm 
dünyada işlediler. Herkes evine döndü; 
olaylar yatıştı, ama fabrikalardaki işçi, tar-
lalardaki çiftçi, sanayici, ihracatçı aylar 
boyunca bunun ağır bedelini ödemek zo-
runda kaldı. Eğer o günlerde dimdik dur-
masaydık, ödenen ve ödenecek bedel çok 
daha ağır olacaktı. İşte Mısır’ı görüyorsu-
nuz… Özgürlük için sokağa çıkan gençler 
evlerine döndü ama arkalarında tamamen 
enkaza dönmüş bir ülke bıraktılar. İşte 
Ukrayna… Sosyal medyanın tahriklerine 
gelip sokağa çıkan gençler evlerine dön-
düler ama arkada çok ağır faturalar öde-
yen bir ülke kaldı. Allah’a hamdolsun, bize 
bu faturayı yükleyemediler. O gün eğer 
geri adım atsaydık, zafiyet gösterseydik, o 
belli medya kuruluşlarının, belli sermaye 
çevrelerinin, siyasetçilerin tuzaklarına 
düşseydik, şu anda Eski Türkiye’de yaşı-
yor olacaktık. Aynı planı, aynı senaryoyu, 
17 ve 25 Aralık’ta bir kez daha denediler. 
Ortaya bir dosya ile yolsuzluk iddialarını 
attılar, ama o dosyanın gölgesinde bırakı-
lan, kamuoyundan da kaçırılan oyunlarla, 
başka hesapları görmeye kalkıştılar. 
Halkbank’la ilgili bir hesapları vardı, onu 
görmeye kalkıştılar. İşte bugün, bu toplan-
tının ardından temelini atmaya gideceği-
miz 3’üncü Havalimanı’yla hesapları var-
dı, onu görmeye kalkıştılar. Hızlı Tren’le, 
Marmaray’la, 3’üncü Köprü’yle; hatta 
Irak’la, İran’la olan dış ticaretimizle hesap-
ları vardı, o hesapları görmeye yeltendiler. 
Buradan soruyorum arkadaşlar: Bu ülke-
nin en büyük bankalarından biri olan, 
uluslararası bir güç kazanan Halkbank 
neden hedef yapıldı? Çünkü büyüyordu 
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ve uluslararası rekabette “ben de varım” 
diyordu. Çünkü Halkbank, büyüyen 
Türkiye’nin yükselen gücü olarak kendisi-
ni dünyada hissettiriyordu. Adana’da çev-
rilen tırları bu ülke henüz sorgulamadı. 
Bir ülkenin Millî İstihbarat Teşkilatı’nın 
Suriye’ye yardım taşıyan tırları neden dur-
durulur? Burada amaç ne,  gaye ne? 
Türkiye’nin bu yardım operasyonundan, 
Türkiye düşmanları dışında kim rahatsız 
olabilir? Aslında amaç da, hedef de, gaye 
de belli: Adana’da MİT tırları değil, büyü-
yen Türkiye, yükselen Türkiye, Yeni Türki-
ye durdurulmak istendi. Arkadaşlar, biz, 
17 ve 25 Aralık operasyonlarına darbe gi-
rişimi dediğimizde, birileri bunun üzerini 
örtmeye, bunu çarpıtmaya, gündemi de-
ğiştirmeye çalışıyor. Hazırladıkları, sonra 
panikleyip imha etmeye kalkıştıkları iddi-
anamede, bu ülkenin Başbakanı, “örgüt li-
deri”, “dönemin başbakanı” gibi ifadelerle 
yer alıyor. Bütün Bakanlar Kurulu o iddia-
namede zanlı olarak gösteriliyor. Bu bel-
gelere ulaşıldı, bu belgeler, görevden alı-
nan o polislerin bilgisayarlarından tek tek 
çıkarıldı. Bakın daha çarpıcı bir gerçeği 
bugün burada ilk kez sizlerle paylaşmak 
istiyorum: 25 Aralık için hazırlanan, dar-
be sonrası Hükümeti yargılamak için kul-
lanılacak o fezlekede kriter olarak neyi 
kullanıyorlar biliyor musunuz? Malum 
bir gazetenin aboneliğini... Eğer, üzerinde 
durdukları şahıs, o malum gazetenin abo-
nesiyse, fezlekeye almıyorlar. Abonesi de-
ğilse, zanlı olarak fezlekeye alıyorlar. Hiç-
bir suç unsuruna rastlayamadıkları hâlde, 
kin duydukları şahısları, benim yakın ça-
lışma arkadaşlarımı, sadece ve sadece 
duydukları kinden dolayı dava dosyasına 

alıyorlar. Bunlar afaki sözler değil; bunla-
rın artık hepsinin belgeleri, delilleri eli-
mizde. Bunlar yakında çıkacak. Zaten o 
malum gazete, suçunu bildiği için panikle-
di, tutuştu, sahte ihbar mektupları üzerin-
den, suçluluk duygusuyla kendince senar-
yolar yazıyor. Ne yaptıklarını çok iyi 
bildikleri için, başlarına nelerin geleceği-
ni de çok iyi biliyorlar. Ne yaparlarsa yap-
sınlar; inlerine girdik, daha da gireceğiz 
ve kaçıp saklandıkları inlerde de her biri-
ni bulup adalete teslim edeceğiz. Bu darbe 
girişiminin içinde kim yer aldıysa, kim 
buna destek verdiyse, kim buna yardım 
ettiyse, zemin hazırladıysa, her birini orta-
ya çıkaracak, her birinden bunun hesabını 
soracağız. Bundan sonra Türkiye’ye, Tür-
kiye ekonomisine el uzatmaya kalkışanlar, 
karşılarında kimin olduğunu, karşıların-
da nasıl bir gücün olduğunu görecekler. 
Burası muz cumhuriyeti değil. Geleceksin, 
bu ülkenin millî bankasına tuzak kuracak-
sın. Geleceksin, bu ülkenin millî istihbarat 
teşkilatına saldıracaksın. Geleceksin, bu 
ülkede, milletin meşru Hükümetini yık-
maya kalkacaksın. Yok öyle yağma. Bizim 
millî yatırımlarımıza, küresel ölçekte yatı-
rımlarımıza el uzatacaksın; 3’üncü Köprü-
yü, 3’üncü Havalimanı’nı, Marmaray’ı, 
Hızlı Treni engellemeye çalışacaksın. Yok 
öyle yağma. Herkes şunu anladı: Bu kaos 
ve kriz lobisinin karşısında artık öyle boy-
nunu bükecek bir Hükümet, geri adım 
atacak bir Başbakan ve Bakanlar yok. Öyle 
isteyenin gelip, istediği gibi operasyon ya-
pacağı bir Türkiye yok. O Türkiye Eski 
Türkiye’ydi, o günler geride kaldı, köprü-
nün altından çok sular aktı.



471

Yeni Türkiye Vizyonu | Efendi Değil Hizmetkar Olmak-8

Bakın değerli kardeşlerim…

Terörün bu ülkeye can maliyeti, yaklaşık 
40 bin kişi… Maddi maliyet 1 trilyon li-
ranın üzerinde. Bu 1 trilyon nereye gidi-
yordu? Silah tüccarlarına gidiyordu, faiz 
lobilerine gidiyordu, krizden ve kaostan 
beslenen vampirlere gidiyordu. Çözüm Sü-
reci başlayınca, işte bu çevreler rantların-
dan oldular. 1.5 senedir, terörün yeniden 
başlaması, yeniden kan akması, Türkiye’de 
huzurun yeniden bozulması için işte bu 
çevreler ellerinden geleni yapıyorlar. Bunu 
da, Türkiye içindeki maşalarıyla yapıyor-
lar. Çıkarlarının örtüştüğü belli gazete-
lerle, televizyonlarla, yazarlarla, işveren 
çevreleriyle, taşeron örgütlerle, Türkiye’de 
terörün yeniden başlaması için her türlü 
tahriki yapıyorlar. Bakın denklem çok 
basit: Terör devam ederse, kaos lobisi, kan 
ve faiz lobisi kazanacak, millet kazanacak. 
Denklem bu kadar basit. Doğu’daki, Gü-
neydoğu’daki yoksul anne babanın çocuğu 
ölecek; anne babaların çocukları şehit 
edilecek, kan akacak, gözyaşı akacak, işte 
bu beyefendiler de bu kanla, bu gözyaşıyla 
gemilerini yürütecekler. Biz buna izin ver-
meyeceğiz. Üç beş faiz baronu rant sağlaya-
cak diye, bu ülkenin gencecik evlatlarının 
ölmesine ve öldürmesine çok daha güçlü 
şekilde karşı çıkacağız. İlahi mesaj ne di-
yor? “Sizin şer gördüklerinizde, ola ki ha-
yır vardır...” Evet… Zorlu bir süreçten ge-
çiyoruz, çetin bir imtihandan geçiyoruz; 
ama şer gördüklerimizin hayır getirdiği-
ni, şerlerin hayra tahvil edildiğini görü-
yoruz. Bu süreçte maskeler düştü. Cemaat 
görüntüsü altındaki örgütlerin gerçek 
yüzü ortaya çıktı. CHP’nin, MHP’nin 

gerçek yüzünü millet bir kez daha gördü. 
Medyanın neye hizmet ettiğini milletim 
bir kez daha gördü. İşte şu anda da, Diyar-
bakır’daki eylem sayesinde, HDP adı veri-
len partinin maskesi düşüyor. Özgürlük, 
hak, barış, demokrasi gibi kavramların 
ne kadar yabancısı, hatta ne kadar bu 
kavramların düşmanı oldukları ortaya 
çıkıyor. 13 yaşında, 15 yaşında çocukları, 
anne babalarından gizlice kaçırıp dağa 
götüren, bunu da savunan bir insan, bir 
siyasi parti, bırakınız demokrasiyi, bıra-
kınız hakkı, hukuku; insani değerlerden 
bile nasibini almamıştır. Ama bunu ilk 
defa yapmıyorlar… Daha önce, 7-8 yaşın-
da çocukların eline taş verip, polislerin 
önüne gönderiyorlardı. 7-8 yaşındaki 
çocukların arkasına saklanıp, demokra-
siden, barıştan bahsediyorlardı. Şimdi de 
13-18 yaş arası çocukları kaçırmak gibi, 
insanlık dışı, iz’an dışı bir eylemin failleri 
hâline geldiler. Hafta başında da ifade 
ettim… Özgürlük, bağımlılık yapar. Diyar-
bakır’daki, diğer şehirlerdeki o anneler, 
o babalar, 1.5 yıldır, barışın, özgürlüğün, 
demokrasinin, devlet millet kaynaşma-
sının tadına vardılar. İnanıyorum ki o 
anne babalar, bugün olduğu gibi yarın 
da, gelecekte de sessiz kalmayacak, bu 
terör baronlarına artık evlatlarını kaptır-
mayacaklar. Ne yaparlarsa yapsınlar, biz, 
çözüm sürecini kararlılıkla sürdüreceğiz. 
Hiçbir şımarıklığa boyun eğmeyiz, hiçbir 
tahrike, provokasyona, saldırıya boyun 
eğmeyiz. Bütün bunlarla mücadelemizi 
edecek, ama barışı, özgürlüğü, demok-
rasiyi 780 bin kilometrekareye egemen 
kılmak için de canla başla çalışacağız.
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Değerli arkadaşlarım…

Sadece 2 ay sonra, 10 Ağustos’ta Türkiye 
tarihî nitelikte bir seçim yapacak. Tarihi-
mizde ilk kez Cumhurbaşkanı doğrudan 
halk tarafından seçilecek ve 5 yıllığına 
göreve getirilecek. Burada, ihracatçılarımı-
zın karşısında öncelikle şunu ifade etmek 
isterim: Cumhurbaşkanının halk tara-
fından seçilmesi, başta ekonomi olmak 
üzere, her alana çok olumlu yansıyacak. 
Adayımız her kim olursa olsun, Türkiye’de 
reformlar devam edecek, istikrar muhafa-
za edilecek, 2023 hedeflerine kararlılıkla 
yürünecek. Türkiye’nin, ne seçim öncesin-
de, ne seçim sonrasında bir belirsizlik, bir 
kaos yaşamasına asla izin vermeyiz. Bizim 
siyasi hareketimiz, şahıslar üzerinden 
değil, ilkeler üzerinden, değerler üzerin-
den, çerçevesi belli politikalar üzerinden 
ilerliyor. 28 Ağustos’tan itibaren, kim 
Cumhurbaşkanı olursa olsun, ya da kim 
Başbakan olursa olsun, Türkiye reform-
larını yapmaya, büyümeye, güçlenmeye 
devam edecek. Burada, Cumhurbaşkanlığı 
makamıyla ilgili birkaç hususu da sizler-
le paylaşmak arzusundayım. Biliyorsu-
nuz, hem 1961 Anayasası hem de 1982 
Anayasası, Cumhurbaşkanlığını seçilmiş 
iktidarın üzerinde bir devlet gücü, hatta 
bir vesayet vasıtası olarak düşünmüştü. 
Yani bir tarafta siyasi iktidar var; ama 
onun karşısında, devlet iktidarını temsil 
eden bir Cumhurbaşkanı var. 27 Mayıs’tan 
itibaren de, Cumhurbaşkanlığı makamı, 
birkaç istisna dışında böyle bir çerçeve 
içinde, böyle bir rolü benimseyerek varlı-
ğını idame ettirdi. Hatırlayın… Türkiye’de 
her Cumhurbaşkanlığı seçimi krizlere, çok 

sert tartışmalara sahne olmuştur. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi, hür iradesiyle bir 
Cumhurbaşkanı seçmek isterken, Meclis 
dışı güç odakları, farklı dayatmaların içi-
ne girmiştir. 1961-1989 arasında görev 
yapan dört Cumhurbaşkanı da, daha önce 
Genelkurmay Başkanlığı yapmış isim-
lerdir. 1989’da merhum Turgut Özal’ın 
Cumhurbaşkanı olması, arkasında birçok 
tartışmayı da getirmiş, merhum Özal o 
kısa Cumhurbaşkanlığı döneminde çok 
ağır eleştirilere, hakaretlere maruz kalmış-
tır. Sayın Demirel sivil bir Cumhurbaşkanı 
olarak seçilmiştir; ama onun da 28 Şubat 
döneminde üstlendiği vazifeyi hepimiz 
biliyoruz. Son olarak 2007’de, yine Cum-
hurbaşkanlığı seçimi üzerinden bir kriz 
üretilmek istenmiş, 367 kararı gibi bir hu-
kuk garabetinin altına imza atılmıştır. Biz, 
2007’de yaptığımız Anayasa Değişikliği ile 
sadece Cumhurbaşkanının seçilmesi için 
şekil şartını değiştirmedik; işte, 1961 ve 
1982 Anayasalarıyla getirilmiş bir vesayet 
anlayışını da ortadan kaldırdık. Cumhur-
başkanının halk tarafından seçilmesi, siya-
si iktidar karşısında, bir devlet iktidarı an-
layışının ortadan kalkması anlamına gelir. 
Bu ülkede tek iktidar vardır, o da milletin 
iktidarıdır. Millet, kendisini temsil yetkisi-
ni kime verirse, iktidarda o vardır. Milletin 
yetki vermediği kişi ya da kurumlar, mille-
tin tercihleri karşısında duramaz, milletin 
tercihlerini artık sınırlayamazlar. Tabii, 
bu büyük değişimi anlamayanlar, anla-
mak istemeyenler var. Türkiye değişirken, 
değişmemekte direnenler var. CHP’nin, 
MHP’nin en çok aradıkları kriter ne? Cum-
hurbaşkanı siyasetin dışında olacak. Hem 
siyasetçi olacaksın hem de Cumhurbaşka-
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nı siyasetin dışında olacak diyeceksin. Bu, 
her şeyden önce kendi kendini inkârdır. Si-
yaset kötüyse, neden o koltukta oturuyor, 
neden o partinin başında duruyorsunuz? 
CHP Genel Müdürü’ne bakıyorsunuz, sa-
bah akşam sözlükten öğrendiği sıfatları 
arka arkaya sıralıyor… Cumhurbaşkanı 
şöyle olacak, böyle olacak… Peki adayı-
nız kim olacak? Ona bir cevapları yok. 
Zannedersiniz ki, Dedem Korkut gelecek, 
sıfatlara bakacak, soy soylayacak, boy boy-
layacak, adayın ismini açıklayacak. Bizim 
muhalefet masal dünyasında geziniyor. 
Önceki gün, CHP Genel Müdürü televiz-
yona çıkıyor, çözüm için 17 önerilerinin 
olduğunu söylüyor. Birinciyi söylüyor, 
sıra ikinciye gelince “unuttum” diyor… 
Allah’tan, hangi partinin genel müdürü 
olduğunu unutmuyor. Öyle ya, Hakkâri’de 
Türk bayraklarını saklarken, “BDP’liyim” 
de diyebilirdi. Ankara’da Bozkurt işareti 
yaparken, “MHP’liyim” de diyebilirdi. Böy-
le bir Genel Müdür, çıkacak, Cumhurbaş-
kanı adayı belirleyecek. Anadolu’da güzel 
bir kavram vardır: Mertek… Hani derler 
ya, Elif ’i görse Mertek zanneder… Mertek, 
çatıyı tutmaya yarar, ahşaptan, uzunca bir 
sütundur. Anadolu’da da güzel bir deyim 
vardır: Başkasının gözünde çöpü görür, 
kendi gözündeki merteği görmez... 30 
Mart’ta bunların mertekleri çöktü, çatıları 
uçtu; ama şimdi başkasına çatı arıyorlar, 
mertek arıyorlar. Değerli arkadaşlarım, bu 
ülkenin çatısı AK Parti’dir. 30 Mart’ta bir 
kez daha gördünüz… 7 coğrafi bölgede, 81 
vilayette, çoğunlukla birinci olarak, birin-
ci olmadığı yerlerde de ikinci olarak AK 
Parti var. AK parti, 3 Kasım’da bu ülkenin 
çatı partisi olduğunu göstermiştir, sonraki 

7 seçimde de adeta bir çatı gibi ülkenin 
tamamını kucaklamıştır. Göreceksiniz, 10 
Ağustos’ta, bu ülkenin CHP’lisi, MHP’lisi, 
HDP’lisi, tüm diğerleri, bu ortak çatının 
altında buluşacak, ilan edeceğimiz adayı 
inşallah ilk turda Cumhurbaşkanlığı ma-
kamına taşıyacaklar.

Değerli arkadaşlarım…

İnşallah, en zor zamanlar geride kaldı… 
Çok zor süreçlerden geçtik, zor imtihan-
lardan geçtik, çok badireler atlattık ama 
Türkiye’nin değiştiğini, Eski Türkiye kapı-
sının kapandığını, Yeni Türkiye’nin artık 
yükseldiğini tüm dünyaya gösterdik. Bu 
yükselişi hep birlikte muhafaza edeceğiz. 
Türkiye’ye, ekonomiye, demokrasiye, Çö-
züm Sürecine yönelik saldırıları, bugüne 
kadar birlikte göğüsledik, bundan sonra 
da birlikte göğüsleyeceğiz. İnşallah, son 12 
yılda önümüze çıkan engeller, artık cesaret 
edip de tekrar önümüze çıkmayacaklar. 
Darbe girişimlerinin, kaos ve kriz girişim-
lerinin, sandık dışı iktidar arayışlarının 
Türkiye’de hükmünün kalmadığını düşü-
nüyor, bunu umut ediyorum. Artık enerji-
mizi, kaynaklarımızı gelecek için seferber 
edeceğiz. Yeni Türkiye’yi hep birlikte inşa 
edeceğiz. Sadece geleceğe, sadece 2023 he-
deflerine odaklanacak, artık tüm mesaimi-
zi huzur için, kalkınma için, kardeşlik için 
sarf edeceğiz. Zor günler yaşadık, ama in-
şallah çok daha aydınlık yarınlar yaşayaca-
ğız. Bugünlere, sizlerin cesaretiyle, sizlerin 
zekâsıyla, aklıyla, enerjisiyle ulaştık. İhra-
catı 36 milyar dolardan aldınız, 156 milyar 
dolara ulaştırdınız. Türkiye’nin büyüme-
sine, tanınmasına, itibarının ve gücünün 
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artmasına en büyük katkıları verdiniz. 
Sorunları daha hızlı aşarak, birlikte çalışa-
rak, geleceğin birlikte mimarları olacağız. 
Bir kez daha, Türkiye’ye kazandırdıkları-
nızdan dolayı her birinize tek tek teşekkür 
ediyorum. Yatırım yaptığınız, ürettiğiniz, 
insanlara iş imkânı sağladığınız, ürünleri-
nizi dünyanın her köşesine ulaştırdığınız 
için sizlere şükranlarımı sunuyorum. Hep 
yanınızda olduk, hep yanınızda olacağız. 
Birlikte başardık, inşallah birlikte yürüme-
yi sürdüreceğiz. Türkiye İhracatçılar Mec-
lisi 21’inci Genel Kurulu’nun hayırlı olma-
sını diliyorum. Emeği geçenleri kutluyor, 
yönetime girecek arkadaşları şimdiden 
tebrik ediyorum. Ödül alacak arkadaşlara 
da tekrar teşekkür ediyor, hepinizi sevgiy-
le, saygıyla selamlıyorum.
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Sayın Kurul Üyeleri, değerli katılımcılar... 

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun 
27’nci toplantısında sizleri sevgiyle, say-
gıyla selamlıyorum. Türkiye’nin bilim, 
teknoloji ve yenilik gündeminin belirlen-
diği bu toplantıda, ülkemiz ve bilim dün-

yamız için hayırlara vesile olacak kararlar 
alacağımıza inanıyorum. Bugün, Bilim 
ve Teknoloji Yüksek Kuruluna 18’inci kez 
başkanlık ediyorum. Tüm bu süreç bo-
yunca, burada aldığımız kararların bütün 
kurumlarca sahiplenilmiş ve hızla hayata 
geçirilmiş olmasından memnuniyet du-

Bilim Ve Teknoloji Yüksek 
Kurulu 27. Toplantısı 

İstanbul | 18 Haziran 2014 
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yuyorum. Geriye dönüp baktığımızda, 
ülkemizde katma değer oluşturan, bilim, 
teknoloji ve yenilik alanındaki gücümüzü 
ileriye taşıyan tüm gelişmelerin, Bilim 
ve Teknoloji Yüksek Kurulu kararlarına 
dayandığını görüyoruz. Bilim, teknoloji 
ve yeniliğin, bir ülkenin gelişmesindeki 
en önemli itici güçlerden biri olduğuna 
inanıyoruz. Bunun için, ülke gündeminin 
en yoğun olduğu dönemlerde dahi bu 
toplantıları yapmaktan, toplantılara bizzat 
katılmaktan vazgeçmedik. Bilim ve tekno-
lojiyle ilgili konular daima gündemimizde 
en üst sıralarda yer aldı. Özellikle, Bilim 
ve Teknoloji Yüksek Kurulunda himaye 
altına aldığımız, öncelik verdiğimiz alan-
lardaki gelişmeleri çok yakından takip 
ettik. Toplantılarımızda giderek daha 
tematik alanlara yöneliyor, ülkemiz için 
öncelik arz eden konulara odaklanıyoruz. 
Bu şekilde üzerinde durduğumuz alanlar-
da önemli mesafe kat ettiğimizi memnu-
niyetle görüyorum. Örneğin son toplantı-
mızda, 2010 yılında yine burada öncelikli 
alan ilan ettiğimiz enerjiye odaklanmış, 
yerli enerji kaynaklarının ve yerli üretim 
teknolojilerinin kullanımını artırmak 
için önemli kararlar almıştık. Bu kararlar 
doğrultusunda, ülkemizde bolca var olan 
güneş, rüzgâr, su ve jeotermal enerji gibi 
yenilenebilir enerji kaynaklarının kulla-
nımını artırmaya yönelik çalışmalar hız 
kazandı. Yine Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığımız ile ilgili Bakanlıklarımız ara-
sında imzalanan protokoller çerçevesinde, 
yerli üretim teknolojilerine dönük santral-
lerin kurulması, yerli teknolojilerin geliş-
tirilmesi çalışmaları hızlandı. Amacımız, 
2023 yılında elektrik üretimi içerisinde 

yenilenebilir enerji payının en az yüzde 
30 olmasını sağlamak. Bir önceki toplan-
tımızın gündemini oluşturan “e-devlet 
ve üstün zekalı çocukların eğitimi” kap-
samında da önemli ilerlemeler sağlandı. 
Vatandaşımızın kamu hizmetlerine, bizzat 
kurumlara gelmeden en kısa sürede ve ka-
liteli şekilde ulaşabilmesi için yürüttüğü-
müz çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 
Türkiye olarak en önemli amaçlarımızdan 
biri de, eğitim temelli, Ar-Ge temelli bilgi 
ekonomisine ulaşmak. Toplantılarımızdan 
birini tamamen bu konuya ayırmış, millî 
eğitim sistemimiz ile bilim ve teknoloji 
politikalarımızı bütünleştirmeye yönelik 
önemli bir karar almıştık. Bu kapsamda, 
Millî Eğitim Bakanlığımız ve TÜBİTAK 
başta olmak üzere, eğitim müfredatımızı 
bilimsel kriterler doğrultusunda yenile-
dik. 2023 yılında tüm illerimize yaymayı 
hedeflediğimiz bilim merkezleri, Konya ve 
Bursa’da hayata geçti, Kayseri ve Kocaeli 
bilim merkezleri ise tamamlanmak üzere. 
Yine okullarımızda yaygınlaştırdığımız 
bilim fuarları ile araştırma ruhunun, pro-
jeciliğin tüm öğrenci gruplarına yayılma-
sını sağlıyoruz. Bu kapsamda, geçtiğimiz 
dönemde 1.000’in üzerinde okula 6 mil-
yon lira destek verdik. Öğrencilerimizin 
tamamı için fırsat eşitliği sağlayan bir 
altyapı kurarak, dersleri, video ortamında 
öğrencilere sunuyoruz. “Girişimcilik ve 
Yenilikçilik Ekosisteminin Etkinleştiril-
mesi” başlığı altında aldığımız kararların 
da uygulama neticelerini elde etmeye 
başladık. Girişimcilere yönelik yeni des-
tek programlarından vergi indirimlerine, 
genç nesle girişimcilik kültürü aşılayacak 
ders programlarından akademisyenleri-
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mizin girişimci faaliyetlerini teşvike kadar 
birçok çalışmayı hayata geçirdik. Öyle ki, 
artık ülkemiz sadece Türk girişimci ve 
yatırımcılar için değil, yabancılar için bile 
cazibe merkezi hâline gelmeye başladı. 
Kaynaklarımızı, genç-yaşlı ayrımı yapma-
dan, parlak bir iş fikri olan tüm girişim-
cilerimizin önüne serdik. Üniversitelerde 
teknoloji transfer ofislerinin kurulumunu 
teşvik etmeye yönelik çalışmalarımızı yo-
ğunlaştırdık. Bu yönde faaliyet gösteren 
teknoparkların kurulması ve geliştirilmesi 
için TÜBİTAK kanalıyla üniversite başına 
yılda 1 milyon lira destek sağlıyoruz. Ülke-
mizde ilk kez girişim sermayesi fonlarına 
destek vermeye başladık. Girişimci aday-
larına geri ödemesiz destekler ve pazarda 
başarılı olabilmeleri için danışmanlık 
hizmeti veriyoruz. Her yıl Girişimci ve Ye-
nilikçi Üniversite Endeksi’ni yayımlayarak 
üniversitelerimizi girişimciliğe yönelik 
niteliklerini artırmaları yönünde teşvik 
ediyoruz. 

Değerli arkadaşlar… 

Bugünkü toplantımızın gündemini de 
“Ulusal Yenilik Sistemi ve Medikal Bi-
yoteknoloji” olarak belirledik. Toplantı-
mızda, geleceği şekillendirecek en kilit 
alanlardan biri olan medikal biyoteknoloji 
alanında kamu, özel sektör ve üniversite-
ler bünyesinde atmamız gereken adımları 
bütün boyutlarıyla masaya yatıracağız. Bu-
nun yanı sıra Ar-Ge ve yenilik sistemimizle 
eğitim konusunda yapılan çalışmaları 
değerlendireceğiz. Günümüzde biyotekno-
loji ürünleri, sadece sağlık alanında değil, 
tüm sektörlerde önemli hâle geldi. Hedefi-

miz ülkemizde bu alanda faaliyet gösteren 
sektörü, biyoteknolojik ve biyobenzer 
ürünler başta olmak üzere, daha yüksek 
katma değerli ilaçlar üreten rekabetçi bir 
yapıya kavuşmaktır. Bunun için de, yurtiçi 
tıbbi cihaz ve tıbbi malzeme ihtiyacının 
yüzde 20’sinin, yurtiçi ilaç ihtiyacının 
değer olarak yüzde 60’ının yerli üretimle 
karşılanmasını hedefliyoruz. Sağlık hiz-
metlerinde, kendi önceliklerimiz ve hassa-
siyetlerimize uygun olarak, biyoteknoloji 
odaklı atılımları gerçekleştirmek mecbu-
riyetinde olduğumuzun bilinciyle hareket 
ediyoruz. Bilim ve teknoloji alanında bu 
treni kaçırmaya asla niyetimiz yok. 

Değerli arkadaşlar... 

Çok açık ki, Türkiye olarak 12 yıl öncesi-
nin Türkiye’si değiliz. Birçok alanda oldu-
ğu gibi bilim, teknoloji ve yenilik alanında 
da tarihî bir atılım içindeyiz. Son yıllarda 
yaşanan sıçrama ile ülkemiz, 2000 yılında 
3.4 milyar lira olan Ar-Ge harcamasını, 
2012 yılında 13 milyar liranın üzerine 
çıkardı. Ar-Ge harcamasının Gayri Safi 
Yurtiçi Hasıla’ya oranı, yaklaşık iki katına 
çıkarak, 2000 yılındaki yüzde 0.48 ora-
nından 2012 yılında yüzde 0.92 oranına 
ulaştı. Bilim, teknoloji ve yenilik atılımla-
rımızın en önemli sonuçlarından birini de, 
özel sektörün bu alandaki çalışmalarında 
gördük. Özel sektörün Ar-Ge harcamaları 
2012 yılında 5.9 milyar liraya ulaşarak, 
2000 yılı değerinin beş katına çıktı. Yine, 
2012 yılında tam zaman eşdeğer Ar-Ge 
personeli sayısı 105 bine, araştırmacı sayı-
sı ise 82 bine ulaştı. Bunlar, 2000 yılındaki 
değerlerin yaklaşık dört katıdır. Ar-Ge har-
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camalarındaki artışa paralel olarak özel 
sektörde istihdam edilen Ar-Ge personeli 
sayısı da arttı. 2009 yılında ilk kez özel sek-
tör Ar-Ge personeli sayısı, yükseköğretim 
sektöründeki Ar-Ge personeli sayısını 
geride bıraktı. Bu eğilim daha sonraki yıl-
larda da devam etti ve özel sektör Ar-Ge 
personeli sayısı 2000 yılına göre sekiz kata 
yakın bir artışla, 2012 yılında 52 bini geç-
ti. Tüm bu gelişmeler, Türkiye’nin bilim, 
teknoloji ve yenilik alanındaki atılımının, 
yakaladığı ivmenin göstergeleridir. Bugün 
artık uluslararası arenada, diğer hususlar-
da olduğu gibi, bilim ve teknoloji alanında 
da bir Türkiye modelinden söz ediliyor. Bu 
gelişmeleri, bu hızı kesintisiz bir şekilde 
sürdürmemiz gerekiyor. Şimdi atacağımız 
adımlar bu bakımdan özellikle önemli. 
Motivasyonumuzu, hızımızı kaybetme-
den, hedeflerimize kilitlenerek el birliği ile 
hareket etmemiz gerekiyor. Gelişmiş ülke-
lere göre “orta hâlli” olan konumumuzu bir 
üst lige taşımazsak eğer, gerilememiz kaçı-
nılmaz. Bunun yolu da Ar-Ge ve eğitime 
önem vermekten geçiyor. Artık yarıştığı-
mız kulvarı değiştirmemizin zamanı geldi. 
Bunun için de verimlilik ekonomisi yerine 
bilgi ekonomisine geçmenin hazırlıklarını 
süratle tamamlamalıyız. Genç ve dinamik 
nüfusu ile tüm dünyada bilimin, yeniliğin 
ve kalkınmanın öncüsü olabilecek bir ülke 
potansiyeli taşımamız, en büyük avanta-
jımız. Türkiye’nin bilgiyle, bilimle atılan 
temeller üzerinde yükselmesini sağlama-
da hepimize düşen görevler var. Birlik ve 
beraberlik içinde, kararlılıkla çalışmala-
rımızı devam ettirmeli, Ar-Ge ve yenilik 
alanlarında atacağımız sağlam adımlarla 
Türkiye’nin büyüme hikâyesini yazmayı 

sürdürmeliyiz. 2023 hedeflerimize doğru 
emin adımlarla ilerlerken, 2053’ü, 2071’i 
planlamayı da ihmal etmiyoruz. Böylesine 
derinlikli bir perspektifiniz olmadan, gün-
lük olayların, anlık gelişmelerin rüzgârı 
önünde sürüklenerek hedeflerinize ulaşa-
mazsınız. Bunun için, biz bir yandan bu-
gün önümüze çıkan sorunlarla mücadele 
ederken, asıl geleceğimizi, çocuklarımızın, 
torunlarımızın Türkiye’sini kurmanın 
çabası içindeyiz. Bizim bu ülke için, bu 
millet için çok büyük hayallerimiz, hedef-
lerimiz var. Ulaştığımız her hedef, hayalle-
rimizi daha da genişletiyor, hedeflerimizi 
daha da büyütüyor. Geçtiğimiz 200 yıllık 
dönemde çok acılar, çok üzüntüler, çok 
kayıplar yaşadık. 1923 yılında kurduğu-
muz Cumhuriyetimiz, kayıplar döneminin 
sonuna geldiğimizin müjdecisiydi. Şimdi, 
ekonomide, bilimde, ticarette, diplomasi-
de, sporda, sanatta ve diğer tüm alanlarda 
yeniden yükselişe geçişimizin heyecanını 
yaşıyoruz. İnşallah önümüzdeki dönem 
çok daha büyük kazanımlar, başarılar elde 
ettiğimiz, sevinçler yaşadığımız bir dönem 
olacak. Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu-
muzun, bu süreçte, kendi alanında önem-
li kararların alındığı, yol haritalarının 
belirlendiği bir yapı olarak öncü rolünü 
sürdüreceğine inanıyorum. Kurulumuzun 
27’nci toplantısının ülkemiz, milletimiz 
ve insanlık için hayırlı sonuçlara vesile ol-
masını temenni ediyor, sizleri bir kez daha 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 



479

Yeni Türkiye Vizyonu | Efendi Değil Hizmetkar Olmak-8

Çok değerli Başkanlar, Sivil Toplum Ör-
gütlerimizin değerli mensupları, değerli 
kardeşlerim, muhterem ağabeylerim... 

Sizleri en kalbî muhabbetlerimle selamlı-
yorum. Allah’ın selamı, rahmeti, bereketi 

hepinizin üzerine olsun. Bundan 5 ay 
önce, 25 Ocak’ta yine bir araya gelmiş, 
samimi bir ortamda hasbi bir muhabbet 
gerçekleştirmiştik. 5 Ay sonra, bir kez 
daha sizlerle birlikte olmaktan, güncel 
meseleleri sizlerle istişare ediyor olmaktan 

Millî Irade Platformu STK’lar 
Buluşması 

İstanbul | 22 Haziran 2014 
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büyük memnuniyet duyduğumu ifade edi-
yor, katıldığınız için de her birinize tek tek 
teşekkür ediyorum. Bu güzel buluşmayı 
tertip eden Millî İrade Platformu’na, bu so-
rumluluğu yüklenen değerli kardeşlerimi-
ze de ayrıca şükranlarımı ifade ediyorum. 

Kardeşlerim... 

Biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı seçimi 
süreci dolayısıyla yoğun bir istişare trafiği 
yürütüyoruz. Partimizin içinde, tüm ka-
demelerimizle istişarelerimizi yaptık. Yur-
tiçinde ve yurtdışında, çeşitli vesilelerle 
vatandaşlarımızla bir araya geldik, onlarla 
hem hasret giderdik, hem de bu konulara 
ilişkin görüşlerimizi paylaştık, onların 
görüşlerini dinledik. Geçtiğimiz günlerde 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin or-
ganizasyonuyla düzenlenen bir toplantıda, 
iş dünyamızın önde gelen kurumlarının 
temsilcileriyle bir araya geldik. Bugün 
de sizlerle, bu güzel toplantı vesilesiyle, 
hem Cumhurbaşkanlığı sürecine ilişkin 
istişaremizi yapacak, hem de ülkemizin bir 
meseleleri konusunda görüş alış verişinde 
bulunacağız. Toplantımızın hemen başın-
da, öncelikle, çok önemli gördüğüm bir 
hususu dile getirmek istiyorum. 

Değerli kardeşlerim...

Sizlerle son olarak, 25 Ocak tarihinde, şah-
sıma, aileme, arkadaşlarıma, parti ve hü-
kümetimize yönelik çok ağır saldırıların 
gerçekleştiği bir ortamda bir araya gelmiş-
tik. 25 Ocak öncesinde zaten ağır saldırıla-
ra maruz kalmıştık; sonrasında da, bu sal-
dırılar 30 Mart’a kadar artan yoğunlukta 

devam etti. Neler yaşandığını sizler de çok 
yakından takip ettiniz, gördünüz. Açıkçası, 
30 Mart’ta, toz duman ortadan kalkınca, 
karşımızdaki koalisyon ağır bir yenilgi 
alınca, manzara biraz daha berraklaşmış 
oldu. Bugünden geriye doğru bakınca, 
Hükümetimize yönelik çok ciddi bir darbe 
girişiminde bulunulduğunu görüyoruz. 
Pensilvanya Örgütü’nün Emniyet ve Yargı 
içindeki mensupları, bu darbe girişiminde 
piyon olarak kullanıldılar. CHP ve MHP, bu 
darbe girişiminin her safhasını biliyorlar-
dı ve her safhasında piyon olarak işlev gör-
düler. Aynı şekilde, bir kısım medya, bazı 
işveren çevreleri, bazı STK’lar, üzülerek 
ifade etmeliyim ki bazı farklı cemaatler de, 
bu senaryoda görev üstlendiler. 

Kardeşlerim... 

Meseleyi tersinden düşünmekte gerçekten 
çok fayda var. Evet, bizim dik duruşu-
muzla, sizin desteklerinizle, milletimizin 
sandığa sahip çıkmasıyla, bu saldırılar 
bertaraf edildi. Ama, eğer bertaraf edilme-
seydi neler olacaktı, işte burası son derece 
önemli. Aslında ne büyük bir tehlikenin 
atlatıldığı, 30 Mart öncesi toz dumanı 
arasında çok belli olmuyordu ama bugün 
belgeler, bilgiler ortaya çıktıkça, tehlike-
nin çok ciddi boyutlarda olduğu da daha 
net görülüyor. Bakın, Selam Örgütü diye 
bir yapı uydurmuşlar. Örgütle ilgili so-
ruşturmanın başlama aşaması son derece 
ilginç. “Kağıthane Gazze Gönüllüleri” adı 
altında bir platform kuruluyor, bu plat-
form, “İstanbul’dan Gazze’ye Kardeşlik 
Köprüsü” adı altında bir program yapıyor. 
Bu programda yapılan bir konuşmadan 
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yola çıkılarak, 3 yıl, 7 ay, 5 gün süre ile 
soruşturma ve teknik takip yapılıyor. 253 
kişi, doğrudan takip ediliyor. Bunların irti-
batlı olduğu binlerce kişi de takip ediliyor. 
İnanın, Türkiye’de alnı secdeye varan her 
kim varsa, eğer bunların örgütüne mensup 
değilse, bu dosyanın içine alınıyor ve izle-
niyor, takip ediliyor, telefonları dinleniyor. 
Hatta, sadece alnı secdeye varanlar değil, 
onların yanında, kendilerince takip etme-
leri gereken onlarca isim de bu dosyaya da-
hil ediliyor. Diyelim ki bir STK, bir cemaat 
yurt yapma işinde başarılı performans izli-
yor… Onu hemen kendilerine tehdit görüp 
Selam Örgütü’ne dahil ediyorlar. Diyelim 
ki bir cemaat öğrenci yetiştirme işinde ba-
şarılı, hemen örgüte dahil ediyorlar. 

Arkadaşlar... 

Eğer 25 Aralık darbe girişimi başarılı ol-
saydı, hiç mübalağa etmeden söylüyorum, 
bu salondakilerin tamamına yakını, şu 
anda, Selam Örgütü adı altında ya da başka 
bahanelerle içeride, cezaevinde bulunuyor 
olacaktı. Bu süreçte bir başka önemli bel-
geyi daha ele geçirdik. İstanbul Emniyetin-
de, aylar boyunca teknik takip yapılıyor. 
Şahsımla, ailemle ilgili delil üretilmeye 
çalışılıyor. Küresel projelerde görev alan 
işadamları takibe alınıyor. Benim çalışma 
arkadaşlarım, sadece ve sadece Paralel 
Örgüt’e karşı dik durdukları için, başkaca 
bir suç unsuru bulunmadığı hâlde, takibe 
alınıyor. Öyle detaylar var ki… Dosyaya 
isimleri dahil ederken, kişinin çocukları-
nın hangi okulda okuduğuna, hangi yurtta 
kaldığına, hangi cemaatlerle ilişkili oldu-
ğuna, hatta malum gazetenin abonesi olup 

olmadığına bakıyor, ona göre dosyaya alı-
yor ya da almıyorlar. Kendilerince bir ör-
güt şeması çıkarıyorlar. 25 Aralık’ta, örgüt 
lideri olarak beni ve keyfice örgüte dahil 
ettikleri şahısları toplayacak, bu hazırla-
nan dosya ile, bizleri yargılayacaklardı. 
O dosya elimize geçti ve şahsımdan, “dö-
nemin başbakanı” diye, “terör örgütünün 
lideri” diye bahsediliyor. Çok büyük bir 
tehlike atlattık arkadaşlar. Sadece şahsım 
değil, sizler de, 77 milyon milletimiz de, 
gerçekten büyük bir tehlike atlattı. Elbette, 
tehlikeyi atlatmak yetmiyor; bunun hesa-
bının sorulması gerekiyor. 30 Mart seçim-
lerine girerken, sizlere de, aziz milletimize 
de, bunun hesabını soracağımızın sözünü 
vermiştik. Peki şu anda ne aşamadayız? 

Değerli arkadaşlar... 

Bu örgütün, kamudaki uzantılarını çok 
büyük bir oranda tasfiye etmiş durumda-
yız. Emniyet başta olmak üzere, kamuda, 
yönetici kademesindeki tasfiye büyük 
oranda tamamlandı. Örgütün uluslararası 
bağlantılarının üzerine gitmeye başladık. 
Azerbaycan, gerekli tedbirleri aldı. Diğer 
ülkelerde de hazırlıklar yapılıyor. Örgütün 
finansman bağlantıları hadisenin tabii 
mecrasında zaten büyük bir darbe aldı. 
Anadolu’da, artık insanlar eskisi gibi örgü-
te hibede bulunmuyor, himmet adı altında 
haraç vermiyor. Okul ve dershaneler konu-
sunda da ciddi sıkıntı içindeler; önümüz-
deki eğitim öğretim döneminde oradan da 
bir darbe yiyecekler. Tabii, yürüttüğümüz 
mücadelede bazı sorunlarla da karşılaşı-
yoruz. Öncelikle, bu süreçte tarafsız olup, 
bu mücadeleye katılmayanlar oldu. Bu 
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kişi ve kurumların tarafsızlığı, mücadeleyi 
ciddi şekilde aksattı ve aksatıyor. İnşallah, 
tarafsız görünümlü bu desteği de şöyle 
birkaç ay içinde kırmış olacağız. Bir başka 
engel, muhalefet partilerinin desteği… 
Şu anda, CHP ile Pensilvanya örgütü tam 
anlamıyla birleşmiş durumdalar. MHP de, 
bu ittifaka tam destek veriyor. Pensilvanya 
örgütü şu anda muhalefetin verdiği bu 
destekle ayakla duruyor. Yavaş ilerlediği-
miz, ama mesafe kat ettiğimiz bir başka 
alan da yargı alanı… Yargıda hâlen direnç 
gösteren örgüt mensupları var; ama yılma-
dan, vazgeçmeden, onların da üzerlerine 
gitmeye devam ediyoruz. En kötüyü geride 
bıraktık arkadaşlar… En büyük tehditleri, 
en büyük taarruzları başarıyla atlattık. 
Dik durarak, kararlı durarak, inşallah, bu 
örgütün Türkiye için, Türkiye’nin istiklali 
için bir tehdit olmaktan çıkmasını tama-
mıyla sağlamış olacağız. Cumhurbaşkanlı-
ğı seçimleri, Paralel Örgüt’le mücadelede 
bir dönüm noktası olacak. Şunu burada 
özellikle vurgulamak isterim: Adayımız 
kim olursa olsun, AK Parti Hükümetinin 
Paralel Yapı’yla mücadelesi asla ve asla ke-
sintiye uğramayacak, buna asla müsaade 
etmeyeceğiz. Tam tersine, ülkemize yöne-
lik bu saldırı karşısında, hem Cumhurbaş-
kanı hem Hükümet çok kararlı bir duruş 
sergileyecekler. Şu anda, paralel yapı, 
Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde bir 
kez daha taarruza geçmek için pusuda bek-
liyor. Bunun hazırlıklarının yapıldığını, 
CHP ve MHP’nin bu yönde talimatlandırıl-
dığını biliyoruz. Allah’ın izniyle, bu sefer 
daha büyük bir yenilgiye maruz kalacak ve 
zaten azalmış olan umutlarını tamamen 
yitirecekler. 

Değerli kardeşlerim...

Paralel Yapı’nın, 30 Mart sonrasında, 
Türkiye’de asli vazifesini yapan cemaatlere 
karşı bir tahrik kampanyası başlattığını 
görüyoruz. Buna karşı son derece dikkatli, 
son derece hassas olmak durumundayız. 
Bakın, geçmişte, bazı yardım kuruluşlarıy-
la ilgili ortaya atılan iddia ve iftiralar, va-
tandaşımızın yardımlaşma arzusunu ciddi 
şekilde incitmişti. Şu anda da, bu Paralel 
Örgüt, ortaya attığı iddia ve iftiralarla, va-
tandaşımızın cemaatlere yönelik güvenini 
sarsmaya çalışıyor. Hükümeti, sivil toplum 
örgütleriyle, yardım kuruluşlarıyla, talebe 
yetiştiren oluşumlarla, özellikle de kanaat 
önderleriyle karşı karşıya getirme çabası 
var. Bu söylentilere, dedikodulara, yalan 
ve iftiralara kulak asmadığınızı biliyorum. 
Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Bizim 
da aynamız, yaptığımız işimiz, ortaya koy-
duğumuz tavrımızdır. On yıllardır baskı 
ve zulüm görmüş STK’larımızın, dernek 
ve vakıflarımızın, yeni baskı ve zulüm ik-
limlerine mahkûm edilmesine biz asla izin 
vermeyiz. Tam tersine; bizim, daha fazla 
talebe yetiştiren, daha fazla yurt açan, yok-
sulun daha fazla elinden tutan, tefekkür 
ve tezekkürü daha da çoğaltan gayretlere 
ihtiyacımız var. Paralel Yapı, bu alanda tek 
olmak, tekel olmak, rakipsiz olmak isti-
yordu ve bu amaç doğrultusunda her yolu 
kendisi için meşru addediyordu. Paralel 
Yapı yüzünden, Türkiye’de STK, dernek ve 
vakıfların, cemaatlerin itibarı ciddi şekilde 
zedelenme riski taşıyordu Allah’a şükür, 
bu devir artık sona erdi. Şimdi artık sadece 
samimiyet var, gayret var, muhabbet var. 
Sizin her meseleniz, ayrım yapmaksızın, 
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bizim meselemizdir. Öyle konular vardır 
ki, yüzde 100 ittifak etmiyor olabiliriz; 
ama bunları biz teferruat olarak görürüz, 
bunların aramızda tefrika oluşturmasına 
izin vermeyiz. Coğrafyamızın ve İslam 
dünyasının çok zor zamanlardan geçtiği, 
Türkiye’nin de bu zor coğrafyada hedef 
yapıldığı bir dönemde, en son görmek iste-
diğimiz şey tefrikadır. 

Kardeşlerim... 

İnanın, ümmetin gözü şu anda Türkiye’de; 
ümmetin umudu şu anda bir kez daha 
Türkiye. Mısır’da idamların tartışıldığı, 
Filistin’in unutulduğu, Suriye’de 4 yıldır 
200 bin canın kaybedildiği, Irak’ın ağır acı-
lar yaşadığı bir dönemde, bölgeye ağabey-
lik yapabilecek, yol gösterebilecek yegane 
ülke Türkiye’dir. Eğer Türkiye, böyle has-
sas bir zamanda, içine kapanır ve enerjisi-
ni içeride harcarsa, inanın, ümmet adına 
çok yazık etmiş olur. Esasen, bu bilindiği 
için, gerek Paralel Yapı’nın hainlikleriyle, 
gerek terör örgütü eliyle, gerek bu CHP, 
MHP vasıtasıyla, Türkiye meşgul edilmek 
isteniyor. Türkiye’yi böyle zor bir zamanda 
meşgul etmek isteyenler, Gezi olaylarında, 
17 ve 25 Aralık darbe girişimlerinde hayal 
kırıklığı yaşadılar. Onlara arzuladıklarını 
vermeyeceğiz. Bunu da hep birlikte yapa-
cağız. Şahsımızı, partimizi, cemaatimizi, 
derneğimizi, vakfımızı düşündüğümüz 
için değil; ülkemizi, milletimizi sevdiği-
miz, ümmetin umudu olduğumuz için 
bir olacak, kardeş olacağız. Allah’a ham-
dolsun, bütün olumsuzluklara rağmen, 
Türkiye’de güzel şeyler de oluyor. Şerler, 
hayırlara tahvil olunuyor. Şer gibi gördü-

ğümüz hadiselerden, ilahi mesaj mucibin-
ce, hayırlar sadır oluyor. Biz iyi olduğumuz 
müddetçe, Türkiye’nin istikbali de inşallah 
iyi olacaktır. Ben daha fazla uzatmadan 
sözü sizlere tevdi etmek arzusundayım. Bu 
bölümde son olarak, 30 Mart’ta verdiğiniz 
destek için, özellikle de bu süreçteki hayır 
dualarınız için sizlere teşekkür ediyorum. 
Yaklaşan Ramazan-ı Şerif ’in, hepimiz için, 
milletimiz ve İslam Dünyası için hayırlara 
vesile olmasını niyaz ediyorum. Bir kez 
daha katıldığınız için ve vereceğiniz katkı-
lar için sizlere teşekkür ediyor, şimdi sözü 
sizlere bırakıyorum.
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Sayın Başkan, Birlik Vakfı’nın çok değerli 
yöneticileri, değerli mensupları, Sevgili 
kardeşlerim... 

Sizleri en kalbî muhabbetlerimle selam-
lıyor; Ramazan-ı Şerif ’in bu ilk iftarında 
sizlerle birlikte olmaktan çok büyük bir 
memnuniyet duyduğumu ifade etmek isti-

yorum. Birlik Vakfı’na, Sayın Başkan ve eki-
bine, Mütevelli Heyetine, Vakfın tüm men-
suplarına, bu ilk iftarda sofralarını, sularını, 
ekmeklerini, özellikle de muhabbetlerini 
bizlerle paylaştıkları için çok teşekkür edi-
yorum. Geleneksel Birlik Vakfı İftarı vesi-
lesiyle, vakfın kurucularına, bugüne kadar 
katkı verenlere, destek olanlara şükranları-

Birlik Vakfı Geleneksel Iftarı 

İstanbul | 28 Haziran 2014 
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mı ifade ediyor; ahirete irtihal etmiş ağabey 
ve kardeşlerimize de Ramazan hürmetine 
bir kez daha rahmet niyaz ediyorum. 

Sevgili kardeşlerim… 

Ramazan-ı Şerif ’i, insanlık ve İslam Alemi 
için son derece zor bir zamanda karşıladık. 
Zaman ne kadar zorlu olsa da, bu müba-
rek aya, umutla, heyecanla, çok büyük 
beklentilerle girdik. Hiç kuşkusuz, bizim 
şer gördüklerimizde, ola ki hayır vardır. 
Hiç kuşkusuz, Hazreti Mevla, şerleri hayra 
tebdil edecek güç ve kudrettedir. Bugün 
ilk orucunu tuttuğumuz, ilk iftarına erişti-
ğimiz Mübarek Ramazan, inşallah, coğraf-
yamızdaki şerlerin hayra tahvil olmasına 
da vesile olacaktır. Burada öncelikle şu 
noktaya dikkatlerinizi çekiyorum: Diyanet 
İşleri Başkanlığımız, bu Ramazan’da, “Hiç 
kimse kimsesiz kalmasın” çağrısıyla bir 
kampanya başlattı. Ramazan, biliyorsunuz, 
en çok da yoksulların, gariplerin, mazlum 
ve mağdurların sevindiği aydır. Yoksulun, 
garip gurebanın, mazlum ve mağdurların 
sevinemediği Ramazan, ruhuna uygun şe-
kilde idrak edilmemiş bir Ramazandır. İşte 
onun için, bu iftar sofrasında olan ya da ol-
mayan her bir kardeşimin, bu Ramazan’da, 
“hiç kimseyi kimsesiz bırakmamak” adına 
çok çalışmalarını, çok gayret göstermeleri-
ni özellikle rica ediyorum. Sokağımızdan, 
mahallemizden, semtimizden başlayarak, 
Türkiye’yi kucaklayacak, hatta sınırlarımızı 
aşacak bir yardımlaşma kampanyasının 
inşallah herkesin ruhuna sirayet etmesini 
arzuluyorum. Evinden, ilinden, vatanın-
dan uzakta, zor şartlar altında ülkemizde 
misafir olan Suriyeli kardeşlerimize bu 

Ramazan’da daha bir ehemmiyet göster-
menizi, sizlerden ve tüm kardeşlerimden 
istiyor, diliyorum. 

Değerli kardeşlerim… 

Bölgemizde, içinden geçtiğimiz zor sürece 
bakınca, bu Ramazanın, her Ramazan’dan 
daha bir önemli olduğunu görüyoruz. 
Oruç, aslında insanın kendi iç muhasebe-
sini yapmasıdır. Oruç, insanın kendisini 
yoksulların, muhtaçların, mazlumların 
yerine koyması, onların içinde bulunduk-
ları durumu hissedebilmesidir. Hepiniz 
biliyorsunuz ki, oruç sadece açlık değildir, 
susuzluk değildir. Oruç, insanın kendisini, 
hayatını sorgulaması, bu fani dünyada 
neye tekabül ettiğini etraf lıca tefekkür 
edebilmesidir. Açıkçası, kendimize çok 
sayıda soru sormamız, bu sorulara da tat-
min edici cevaplar bulmamız gereken bir 
Ramazan’ı idrak ediyoruz. 

Arkadaşlar... 

Belli meselelerde, insanın, kendisini değil 
de, kendisi dışındakileri sorgulaması ve 
suçlaması, bir kaçıştır, bir kolaycılıktır, 
daha da önemlisi kendi kendisini aldatma-
dır. Bakın şu anda, Irak ve Suriye, tarihle-
rinin en zor süreçlerinden geçiyorlar. Hiç 
kimse çıkıp da ne Irak’ta ne de Suriye’de, 
başkalarını, başka etkenleri, dış güçleri 
suçlamasın. Herkes, sorulması gereken 
soruları, eğer gerçekten cesursa, kendisine 
yöneltsin. O kadar acı manzaralarla karşı-
laşıyoruz ki, gerçekten, ne tarifi, ne de te-
vili mümkün değil. Düşünün ki, bazı zaval-
lılar çıkıyor, üzerine bombaları bağlıyor, 
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bir camiye gidip, orada namaz kılanların 
arasında üzerindeki bombayı patlatıyor. 
O bombayı patlatan zavallı, o esfeli safilin, 
bunu da kendi inançları doğrultusunda 
yaptığını iddia ediyor. Düşünün ki, imsak-
le birlikte oruç ibadetine başlayanlar, aynı 
ezanın sesiyle aynı ibadet için nefislerine 
kilit vuranlar, aynı kıbleye yönelenler, 
kalkıp birbirlerine silah doğrultabiliyor, 
birbirlerini hunharca katledebiliyorlar. 
Kendilerini sömürenlere, istismar eden-
lere, kendilerinin işlediği cinayeti zevkle 
seyredenlere tek kelime edemeyenler, 
cesaretle karşı koyamayanlar, Müslüman 
kardeşlerinin canlarına, mallarına, ırzları-
na saldırabiliyorlar. İşte bu içler acısı man-
zara, insanların kendilerini muhasebeye 
çekmekten kaçınmalarının bir neticesidir. 
Kendilerine en basit, en temel soruları 
sormaktan kaçınanlar, maalesef kardeş 
katletmeyi meşrulaştırabilmektedir. Aslın-
da, Yunus Emre’nin şu dizelerini tam da bu 
zaviyeden değerlendirmek gerekiyor. Hani 
diyor ya Yunus:

Yunus emre der hoca,

Gerekse var bin hacca,

Hepisinden iyice, 

Bir gönüle girmektir…

Evet… Bir gönüle girmenin, bir gönlü 
fethetmenin unutulduğu, ihmal edildiği, 
bunun karşılığında da, kardeşin kardeşe 
silah doğrulttuğu zor bir zamanda yaşıyo-
ruz. Basit gibi görünen, ama aslında inan-
cın temeli olan vazifelerin ihmal edildiği; 
sahte kahramanlıklar peşinde insanlığın, 
vicdanın dahi yitirildiği bir çağda yaşıyo-

ruz. Türkiye, tarihi boyunca, içinde bulun-
duğu coğrafyada çok farklı bir yerde, çok 
farklı bir mevkide bulundu. Çünkü Türki-
ye, Mevlana gibi, Yunus gibi, Hacı Bektaş 
Veli, Hacı Bayram Veli gibi, bu toprakların 
ve bu milletin mayasını yoğuran Kur’an-ı 
Kerim müfessirlerine sahip oldu. Onlar, 
küçük gibi görünen, basit gibi görünen, 
ama her şeyin başı, her şeyin temeli olan 
meselelere, en başta da gönül kazanmaya, 
gönüller fethetmeye vurgu yaptı. 

Kardeşlerim… 

Küçük gibi görünen temel meseleleri ih-
mal edenler, büyük meselelerde başarı 
sağlayamazlar. Kendi nefsini terbiye ede-
meyenler, dünyaya istikamet çizemezler. 
Kendi evini, kendi bahçesini, kendi soka-
ğını, semtini ihmal edenler, dünya için 
söz söyleyemezler. Herkesin kumandan, 
herkesin zabit olmak istediği bir orduda, 
mücadele edecek nefer bulunmaz. İşte, 
Birlik Vakfı’nı, Birlik Vakfı gibi nice vakfı, 
nice derneği önemli kılan da budur. Bizler 
de, bizden öncekiler de, öyle zor zamanlar 
yaşadık ki, inanın isimleri bilinmeyen ama 
ruhları, inançları, ufukları dünyayı kuşata-
cak kadar büyük olan insanlar sayesinde 
o zor günleri aştık. Kimileri bir vakıfta 
yöneticiydi. Kimileri bir dernekte üyeydi. 
Kimileri bir okulda öğretmendi. Kimileri 
esnaftı, memurdu, işçiydi, çiftçiydi. Öyle, 
büyük sözler söyleyenlerden değillerdi. 
Büyük makamların, büyük mevkilerin, 
şöhretin, gücün peşinden koşan insanlar 
değillerdi. Kimilerine küçük gibi görünen, 
ama aslında gerçekten çok büyük hedef-
leri vardı. Bir yoksulun elinden tutmak, 
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bir talebeyi okutmak, bir garip sofrasına 
bir dilim somun koymak, onlar için dün-
yayı fethetmekten daha mühimdi. Birer 
kumandan, birer zabit olmak değil, en iyi 
nefer olmak gayeleriydi. Bu kadar samimi, 
bu kadar hasbi, bu kadar fedakar oldukları 
için, biz zor zamanları aştık ve bugünlere 
ulaşabildik. Çoğunun isimlerini dahi bil-
mediğimiz o isimsiz kahramanlara gerçek-
ten çok şey borçluyuz. 

Şunu lütfen unutmayın kardeşlerim… 

Bizler, hepimiz, ezelden gelen ve inşallah 
ebede giden bir mübarek davanın hizmet-
karlarıyız. Biz o davanın içinde hizmet 
etme aşkına ve şevkine sahip oldukça, 
Rabbim, bize, olmamız gereken mevki ve 
makamı takdir edecektir. Her zaman ifade 
ediyorum: Biz, hedefe ulaşmakla mükellef 
değiliz; biz, hedefe ilerleyen yolda bulun-
makla, o yolda ilerlemekle mükellefiz. 
Yolu unutup, menzile ulaşmayı tek gaye 
olarak benimseyenlerin, bugün düştükleri 
zavallı durumu sizler de görüyorsunuz. 
Meselesi okul değil, talebe değil, yoksulun 
elinden tutmak değil; o görüntünün altın-
da meselesi güç olan, iktidar olan, hırsını 
tatmin etmek olanların düştükleri acziyeti 
bugünlerde sizler de çok iyi görüyorsunuz. 
İsimsiz nice kahramanın omuzlarında yük-
selen dava, sarsılmadan yolunda ilerliyor. 
Ama, kendisine dünyalık kazanmayı, güç 
devşirmeyi, iktidar devşirmeyi gaye edinen 
sahte davalar, her taraflarından dökülüyor. 
Ölmeden önce menzile ulaşmak için kendi-
lerine her yolu meşru görenler, tökezleyip 
düşerler ve işte görüyorsunuz düştüler. 
Ama, zaferi Allah’ın takdiri olarak görenler 

de, büyük ve kadim davanın kutlu yürüyü-
şü içinde yollarında ilerliyorlar. 

Kardeşlerim…

Bugün neye sahipsek, hangi özgürlüğe 
sahipsek, bizden öncekilerin samimi feda-
karlıkları sayesinde sahibiz. Unutmayın ki, 
yarınki nesiller de, sizlerin fedakarlıkları 
sayesinde, bugünkünden çok daha fazla-
sına, çok daha fazla özgürlüğe sahip ola-
caklar. Hiçbir karşılık beklemeden, ikbal, 
makam, mevki hırsına asla kapılmadan, 
doğru yoldan şaşmadan, bu kutlu dava 
sancağını inşallah en yüksek burçlara 
doğru taşımaya devam edeceğiz. Bu kadim 
davanın hizmetkarları, rehavete kapılır, 
hırsa boyun eğer, farklı arzuların peşine 
düşerlerse, hem davaya, hem de davayı 
bugüne taşıyan isimsiz nice kahramana 
haksızlık etmiş olur, nankörlük etmiş olur. 
Bu insanlık davası içinde, karşılık bekle-
meden ilerleyenler, gönülleri fethetmenin 
mücadelesini verenler, nefsinden önce 
taşıdığı sancağı kendisine dert edinenler 
de, inanıyorum ki, hak ettikleri yere gelir. 

Arkadaşlar... 

Bizden öncekiler, deyim yerindeyse, bir 
avuç insan olarak yola çıktılar. Az kişiyiz 
demediler, bahanelere, mazeretlere sığın-
madılar, zorun karşısında kolayı seçmedi-
ler. Milletin de dualarını arkalarına alarak, 
bir avuç sudan koskoca bir nehre dönüş-
tüler. Biz, aynı dava şuuruyla, aynı hare-
ket ahlakıyla, o nehri aldık, deniz yaptık. 
İnşallah, bugünün gençleri de, o denizleri 
alacak, okyanus yapacaktır. Sürekli gönül-
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ler kazanarak ilerledik, sürekli gönüller 
kazanarak ilerleyeceğiz. İsimleri, makam 
ve mevkileri, nefsi hırsları değil; insanı, 
milleti, ülkeyi, insanlığı öne çıkararak yü-
rüdük, inşallah hep öyle devam edeceğiz. 
Her birinizin şunu her an aklınızda tutma-
nızı isterim: Bu millet, inanın size bakıyor. 
Şu geniş coğrafyamızdaki mazlumlar, ina-
nın sizlere, bizlere bakıyor. Filistin, Mısır, 
Suriye, Irak, Afganistan, Somali, Myanmar 
bizlere bakıyor, bizi istikbali olarak, bizi 
umudu olarak görüyor. Böyle bir mesuli-
yet altında olduğunuzu bilerek, çok büyük 
bir dava taşının hamalları olduğunuzu 
bilerek, kararlılıkla ve cesaretle geleceğe 
ilerleyeceğinize gönülden inanıyorum. 
Mübarek Ramazan-ı Şerifin, hem millet 
olarak, hem de tek tek fertler olarak, işte 
bu mesuliyeti bizlere tekrar hatırlatma-
sını, bu mesuliyetimizin ağırlığını tekrar 
idrak etmemizi sağlamasını temenni edi-
yorum. Allah, her şeye kadirdir. Samimi 
bir dua, samimi bir çaba, kendi gönülleri-
mizden, kendi semtimizden başlayan bir 
mücadele, er ya da geç, eminim ki insanlığı 
kuşatacaktır. Ramazan-ı Şerif ’in, işte bu 
hissiyat içinde hayırlara vesile olmasını, 
kutlu, mübarek olmasını niyaz ediyorum. 
Ramazan hürmetine, semaya açılan sami-
mi eller hürmetine, bölgemizde kanın, göz-
yaşının, yoksulluğun, zulmün dinmesini 
temenni ediyorum. Rabbim oruçlarımızı, 
tüm ibadetlerimizi kabul etsin; Rabbim 
bizi, milletimizi, Müslümanları korusun 
diyorum. Birlik Vakfı’na, değerli yöneti-
cilerine, mensuplarına, bu anlamlı iftar 
davetleri için teşekkür ediyor, başarıları-
nızın devamını diliyor, hepinizi sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum.
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Geleneksel MÜSIAD Iftarı 

İstanbul | 29 Haziran 2014 

Sayın Başkan, Müstakil Sanayici ve İşa-
damları Derneği’nin çok değerli yöneticile-
ri, değerli MÜSİAD Üyeleri, sevgili gençler, 
hanımefendiler, beyefendiler... 

Sizleri en kalbî muhabbetlerimle selam-
lıyor; bu Geleneksel İftar buluşmanız-
da sofranızı bizlerle paylaştığınız için 

MÜSİAD’ın değerli Genel Başkanı’na, 
Yönetim Kurulu Üyelerine, tüm MÜSİAD 
mensuplarına teşekkür ediyorum. Bugün 
2’nci gününü idrak ettiğimiz Ramazan-ı 
Şerif ’in, ülkemiz, milletimiz, tüm Müslü-
manlar ve tüm insanlık için hayırlara ve-
sile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. 
Bugün bir kez daha MÜSİAD’a, Türkiye’nin 
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kalkınmasına, ekonominin büyümesine, 
demokrasinin standartlarının daha da 
yükselmesine verdikleri katkı için şükran-
larımı sunuyorum. Hırsla değil, kanaatle 
kazanmanın mümkün olduğunu; sadaka 
ve zekatın malı azaltmadığını, çoğalttığını; 
veren elin alan elden üstün olduğunu tüm 
dünyaya gösterdiğiniz için, özellikle de 
Ramazan’da sergilediğiniz örnek dayanış-
ma ve yardımlaşma için her birinizi tebrik 
ediyor, her birinize teşekkür ediyorum. Ka-
nayan coğrafyamıza gösterdiğiniz hassasi-
yetten dolayı da her birinizden Allah razı 
olsun; çabalarınız inşallah zayii olmasın 
diyorum. MÜSİAD, Türkiye içinde daya-
nışma ve yardımlaşmayı büyüttüğü kadar, 
Türkiye dışında da bu noktada örnek bir 
teşkilat oldu. 

Değerli kardeşlerim… 

Bundan sadece 15-20 yıl öncesine kadar, 
sizler iktisadi alanda, bizler siyasi alanda, 
hep birlikte son derece meşakkatli bir 
mücadele yürüttük. Sizler de, bizler de, 
rakiplerimizle aynı imkânlara, aynı fır-
satlara sahip değildik. Eşit şartlarda, adil 
bir zeminde mücadele edemediğimiz gibi, 
muarızlarımız tarafından sürekli ayrımcı-
lığa, baskıya, engellemelere maruz kaldık. 
Bizim siyasi mücadelemiz, parti kapatma-
lara, hukuksuz davalara, hapis cezalarına, 
önümüze çıkarılan engellere, özellikle de 
medya ve bazı iş çevrelerinin saldırılarına 
göğüs germekle geçti. Aynı süreçte, sizler, 
ekonomide fırsat eşitliğinin yok edildiği, 
farklı olana hayat hakkının tanınmadığı, 
farklı olanın çeşitli yöntemlerle ezilmek 
istendiği bir ortamda mücadele verdiniz. 

Allah’a hamdolsun, sizler de bizler de 
boynumuzu eğmedik, umutsuz olma-
dık, karamsarlığa kapılmadık. Farklı bir 
Türkiye’nin, farklı bir dünyanın mümkün 
olduğuna dair inancımızı hiç kaybetme-
dik. Bütün bunlardan öte, sizler, Anadolu 
ve Trakya insanının çalışkanlığına, dürüst-
lüğüne, ahde vefasına inandınız; bizler de, 
milletimizin hayır dualarına inandık. 12 
yıl önce, 3 Kasım 2002’de, milletimizden 
aldığımız yetkiyle iş başına geldiğimizde, 
birileri karanlık senaryolar yazıyor, başa-
rısız olmamızı bekliyor, başarısız olmasak 
bile, bizi bu makamlardan uzaklaştırma-
nın tuzaklarını kuruyordu. Ama biz, bütün 
saldırılara direndik, bütün taarruzlara 
göğüs gerdik, bir olduk, iri olduk, diri ol-
duk ve işte bugün, hem Türkiye’ye, hem 
dünyaya, farklı bir Türkiye’nin mümkün 
olabileceğini ispat ettik. 12 yıl önce, biz 
milletimizden iktidar vazifesini devraldı-
ğımızda, bir gazete buna “Anadolu İhtilali” 
adını vermişti. Evet, aslında biz, 12 yıl 
önce, birilerinin çarkına çomak soktuk, 
birilerinin millete rağmen kurdukları 
tezgâhı, tuzağı bozduk. On yıllar boyunca, 
iktisatta farklı alternatif lerin mümkün 
olmadığını savunuyorlardı. Siyasette farklı 
hareketlerin başarılı olma imkânının bu-
lunmadığını savunuyorlardı. Türkiye’nin, 
o bozuk düzene mahkûm olduğunu, o 
bozuk düzenden başka bir şansının bu-
lunmadığını, o bozuk düzene rıza göster-
mek zorunda olduğunu savunuyorlardı. 
Her farklı hareketi, her farklı girişimi, 
her farklı söz ve fikri, “Türkiye’yi böler, 
Türkiye’yi parçalar” şeklindeki asılsız kor-
kularla bastırmaya çalışıyorlardı. İşte 12 
yıl boyunca, tüm bu korkuların ne kadar 
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yersiz olduğunu milletimize gösterdik. 
Türkiye’nin, istikrar içinde, güven içinde, 
kardeşlik içinde, hem ekonomik olarak, 
hem siyaseten, hem sosyal olarak, hem 
de demokratik olarak büyüyebileceğini, 
dünyada iddia sahibi bir ülke olabileceğini 
ispat ettik. Biz, Yeni Türkiye dedik, Büyük 
Türkiye dedik, bu hedeflere inandık, bu 
hedeflerin peşinden kararlılıkla yürüdük 
ve Türkiye’yi bugün, bu hedef lere çok 
yaklaştırdık. Şimdi, sadece belli kesimler 
değil, 77 milyon Türkiye kazanıyor. Şim-
di sadece belli kesimler değil, 77 milyon, 
devlet nazarında makbul vatandaş olarak 
kabul görüyor. Şimdi sadece belli kesimler 
değil, 77 milyon, Türkiye’nin geleceği için 
söz söylüyor, Türkiye’nin geleceğine dair 
karar veriyor. Allah’a hamdolsun, sizlerle 
birlikte, çok önemli sorunları çözdük, çok 
önemli badireleri aştık, Türkiye’yi kat be 
kat büyüttük. Şunu büyük bir memnuni-
yetle söylemek isterim: Çok iyi biliyoruz 
ki, Eski Türkiye’ye özlem duyanlar var. 
Eski Siyaseti özleyenler, o Eski İktisadi Dü-
zeni özleyenler, kaybettikleri imtiyazlarını 
yeniden almaya çalışanlar var. Kurdukları 
komplolarla, tuzaklarla, tezgâhlarla Eski 
Türkiye’yi yeniden diriltmek için kirli işle-
rin içine girenler var. 

Arkadaşlar... 

12  yı l  önceki  Anadolu  İht i la l i ’yle , 
Türkiye’de artık önüne geçilemeyecek 
bir değişim süreci başladı. Deyim yerin-
deyse, ok artık yaydan fırladı. Farklı bir 
Türkiye’nin mümkün olduğu görüldü ve 
77 milyon, bu farklı Türkiye’nin, bu Yeni 
Türkiye’nin, Eski Türkiye’den daha özgür, 

daha huzurlu, daha müreffeh olduğunu 
gördü. Allah’ın izniyle, milletimizin de 
Yeni Türkiye’ye sımsıkı sahip çıkmasıyla, 
inşallah, o eski Türkiye geri gelmeyecek, 
Türkiye geriye gitmeyecek, kazanımlarını 
heba etmeyecektir. Demokratik standartla-
rı 12 yılda belli bir noktaya getirdik; zemini 
güçlendirdik, o süreç inşallah kararlılıkla 
devam edecektir. Özgürlükleri olabildiğin-
ce genişlettik, daha da genişletiyoruz ve bu 
süreç de aynen devam edecektir. Kardeşlik 
sürecimizi pekiştirdik; barışın mümkün 
olduğunu her kesime gösterdik; inşallah 
kardeşliğimiz de daha da güçlenerek gele-
ceğe yürüyecektir. Ekonomide, olmaz de-
nilenleri olur hâle getirdik. 2 haneli, yüzde 
30’lar seviyesindeki enflasyonu tek haneli 
rakamlara kadar indirdik. Türkiye’nin her 
yıl ortalama yüzde 5 oranında büyümesini 
temin ettik. İhracatı yaklaşık 4 kattan fazla 
artırdık, 12 yıl önce 36 milyar dolardan 
aldık, 152 milyar doların üzerine çıkardık. 
Kişi başına millî geliri 3 bin 500 dolardan 
aldık, 11 bin dolar seviyelerine yaklaştır-
dık. 23.5 milyar dolar olarak aldığımız IMF 
borcu, geçen yıl 14 Haziran’da sıfırlandı. 
27.5 milyar dolar olarak devraldığımız 
Merkez Bankası rezervi, şu anda 131 mil-
yar dolar seviyesinde. Faizleri yüzde 63 se-
viyesinden aldık, tek haneli oranlara kadar 
çektik. Yatırım ortamını iyileştirdik, yatı-
rımları artırdık, yurtdışına yatırım yapan, 
yurtdışından yatırım çeken bir ülke olduk. 
Ekonomi istikrarla büyürken, okul, üniver-
site, hastane, yol, baraj, konut inşa ederek, 
sosyal yaşama farklı bir istikamet çizdik. 
12 yıl önce, olmaz denilen, hayali dahi 
kurulamayan hedefleri biz ulaşılabilir hâle 
getirdik, çok daha yüksek hedefleri önü-
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müze koyduk. Bütün bunları sizlerle bir-
likte başardık. Bütün bunları, 77 milyonla 
kurduğumuz kuvvetli irtibat sayesinde 
başardık. Gereksiz tartışmaları, gereksiz 
gerilimleri bir kenara bıraktık, çatışma 
alanlarına prim vermedik, Türkiye’nin 
enerjisini heba eden kavgaların içinde 
olmadık ve işte Türkiye’yi bugünlere taşı-
dık. Sizlerin iktisadi alanda, bizim siyasi 
alanda verdiğimiz bu mücadele, inanın, sa-
dece Türkiye’de değil, tüm dünyada ilgiyle 
izlendi, takdirle izlendi, gıptayla izlendi. 
Bizim başarılı olmamız, sadece içeride 
değil, dışarıda da birilerini ciddi şekilde 
rahatsız ediyor. Türkiye’nin kısır döngü-
lerinden, zincirlerinden, prangalarından 
kurtulması, Türkiye’nin kardeşlik içinde 
büyümesi, Türkiye’nin artık faiz lobile-
rini, silah lobilerini, kan lobilerini değil, 
kendi halkını zenginleştirmesi, emin olun, 
içeride ve dışarıda birilerini çok tedirgin 
ediyor. 6 ay önce maruz kaldığımız ihanet 
ve nankörlük, işte bu rahatsızlığın, bu 
tedirginliğin bir tezahürüydü. Bizden, siz-
lerden, Büyük ve Yeni Türkiye’den rahatsız 
olan ne kadar çevre varsa, ideolojilerine, 
inançlarına, değerlerine bakmaksızın, bize 
karşı ittifak kurdular. İçeriden ve dışarı-
dan ağır saldırılara maruz kaldık. İçeriden 
ve dışarıdan ağır ihanetlere maruz kaldık. 
Bu hainler, hıyanetlerini sürdürmek nok-
tasında çırpınmaya devam ediyorlar. Ama 
bilmenizi isterim ki, bu hainler, beslenip 
büyüdükleri bataklıkta çırpınıyorlar ve 
çırpındıkça daha da batacaklar. İşte, “bö-
cek” davasında yaşananları sizler de izli-
yorsunuz… Başbakan’ın ofisine dinleme 
cihazı konuluyor, bütün deliller, belgeler, 
zanlılar ortada; ama yargının içine sızmış 

Pensilvanya uzantıları ısrarla bunun üzeri-
ni örtmenin mücadelesini veriyor. Bugün 
hâlâ yargı içerisinde Pensilvanya dayanış-
masıyla hareket edenler var. Bunlar, bilin 
ki, tüm yargı camiasını da lekeliyor. Öbür 
yandan, Irak ve Suriye çok zor bir süreçten 
geçerken, Türkiye’nin millî menfaatlerini 
çiğnemek adına, Türkiye’nin Irakta alı-
konulan vatandaşlarının canını tehlikeye 
atmak adına, ülkemizi teröre destek veren 
ülke gibi göstermeye çalışanlar var. Bun-
lar, Eski Türkiye’nin oyunlarıdır. Bunlar, 
Eski Türkiye’ye dönme arzularının teza-
hürüdür. Bu hainler başarılı olamadılar 
ve olamayacaklar. Karşılarında nasıl bir 
iradenin var olduğunun bunlar farkında 
değiller. Biz, bu salondaki herkesle bir-
likte, manşetlerle, ayrımcılıkla, tahkirle, 
hukuksuzlukla, adaletsizle çarpışarak 
bugünlere ulaştık. Bugün ulaştığımız yer, 
12 yıl önce ortaya çıkmış bir mücadelenin 
değil, on yıllar, yüzyıllar boyu süren bir 
mücadelenin neticesidir. İşte bunu görmü-
yor, bunu anlamıyorlar. MÜSİAD, toprağın 
üzerinde görünen kısımdır; toprağın altın-
da, Fırat’tan Nil’e, Dicle’den Tuna’ya kadar 
uzanan bir kök, böyle bir vizyon vardır. AK 
Parti, son 13 yıl içinde siyaset sahnesinde 
olan; ama Alparslan’dan Osman Gazi’ye, 
Fatih’ten Abdülhamit’e, Gazi Mustafa 
Kemal’den Merhum Menderes’e, Özal’a, 
Erbakan’a kadar sürekli olarak gelmiş 
bir davanın uzantısıdır. Bizim kolumuzu 
kanadımızı ne zaman budadılarsa, biz o 
zaman daha gür, daha güçlü geldik. Bu-
gün, kolumuza, kanadımıza uzanan elleri 
dahi itecek kadar, hamdolsun güçlüyüz ve 
kararlıyız. Bize tuzak kuranlar, bilsinler ki, 
kurdukları tuzakta mahvolup gidecekler. 
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Bizim üzerimize hesap yapanlar bilsinler 
ki, Allah’ın ve milletin hesabı, onların 
hesabına yine galebe çalacaktır. Bakın 
şu anda, mübarek Ramazan ayında dahi, 
o hain paralel yapı, Türkiye’deki hizmet 
ehli vakıfları, dernekleri, STK’ları tedirgin 
etmek için elinden geleni yapıyor. Türlü 
iftiralar atılıyor. Türlü yalanlar söyleniyor. 
“Bugün bize yaptılar, yarın size yapacak-
lar” diye alçakça tezvirat yapılıyor. Bir kere 
şunu bilsinler ki, hiç kimse, hiçbir grup, 
hiçbir hizmet hareketi, bunlar gibi ihanet 
bataklığına batmayacak, bunlar gibi ulus-
lararası çevrelerin, istihbarat örgütlerinin 
maşası olmayacaktır. Hainler elbette biz-
den korkacaktır; ama o hainler, Allah’ın 
izniyle hiç kimseyi korkutamayacak, tedir-
gin edemeyecektir. 

Kardeşlerim… 

Uzun soluklu bir mücadelede, sizlerle 
birlikte yürüdük. Bu yol arkadaşlığından 
her zaman büyük gurur duydum. Sadece 
birlikte aldığımız neticeler, Türkiye’ye 
birlikte verdiğimiz eserler değil, sizlerle 
yol yürümek bile benim için gurur vesile-
siydi. Geriye dönüp baktığımda, mücadele 
azminin, kararlılığın ve cesaretin; ama en 
önemlisi kardeşliğin neleri başarabildiğini 
görüyorum, birlikte görüyoruz. Bizler de, 
sizler de, bu mücadeleye canımızı ortaya 
koyarak çıktık; inşallah, son nefesimize 
kadar da bu mücadeleyi birlikte sürdüre-
ceğiz. Yeni Türkiye’nin, Büyük Türkiye’nin 
inşası için, 10 Ağustos tarihi çok önemli 
bir dönüm noktası olacak. Devlet ve millet 
kucaklaşacak; devlet ile millet arasındaki 
mesafe tamamen kapanacak, seçilmiş bir 

Cumhurbaşkanı ve seçilmiş bir Hükümet, 
inşallah Türkiye’yi uçuracak. Yeni Türkiye, 
sadece AK Parti’nin, sadece siyasetin eseri 
değil. Yeni Türkiye, MÜSİAD’ın, MÜSİAD 
gibi derneklerin, vakıfların, sivil toplum 
örgütlerinin eseri. Yeni Türkiye, 77 mil-
yonun eseri. Birlikte başardık, inşallah, 
daha iyisini yine birlikte başaracağız. Hiç 
durmadan, duraklamadan, rehavete ka-
pılmadan, Türkiye’ye birlikte yeni ufuklar 
çizeceğiz. Bir kez daha, sizlerle birlikte bu 
yolda yürüyor olmanın bahtiyarlığı içinde 
olduğumu ifade etmek isterim. Her biri-
nize, yol arkadaşlığınız için, ahde vefanız 
için teşekkür ediyorum. Türkiye’yi büyüt-
tüğünüz için, sizlere ve istihdam ettiğiniz 
tüm işçi kardeşlerime şükranlarımı su-
nuyorum. Bu güzel iftar davetiniz için de 
teşekkür ediyor, Ramazan’ın ülkemiz, mil-
letimiz, İslam coğrafyası ve insanlık için 
hayırlara vesile olmasını diliyor, hepinizi 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Sayın Başkan, ASKON’un çok değerli Yöne-
tim Kurulu Üyeleri, değerli ASKON men-
supları, kıymetli kardeşlerim... 

Sizleri bu güzel Ramazan akşamında en 
kalbî muhabbetlerimle selamlıyorum. 
Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği’ne, 
iftar sofranızı bizlerle paylaştığınız için te-
şekkür ediyorum. Ramazan-ı Şerif ’in, tüm 
ASKON mensupları için hayırlara vesile 
olmasını Allah’tan niyaz ediyor; özellikle 
Ramazan ayında yoğunlaştırdığınız, yok-
sullarla dayanışma ve yardımlaşma faa-
liyetlerinizden dolayı her birinize tek tek 
teşekkür ediyorum.

Değerli kardeşlerim... 

İnanıyorum ki sizler de yakından takip et-
tiniz: Salı günü, Ankara’da düzenlediğimiz 
bir toplantıyla, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
12’nci Cumhurbaşkanlığı için adaylığımız 
açıklandı. 3 Kasım 2002’de başlayan mille-
timize hizmet süreci, artık yeni bir kulvara 
geçti, yeni bir sürece girdi. Burada öncelik-
le, 12 yıl boyunca, birlikte elde ettiğimiz 
tüm başarılardan dolayı sizlere, yani AS-
KON ve tüm ASKON mensuplarına gönül-
den teşekkür etmek istiyorum. Türkiye’nin 

en zor süreçlerini sizlerle birlikte yaşadık. 
28 Şubat’ı, 28 Şubat’ın siyaset ve ekonomi 
üzerindeki o ağır baskılarını birlikte yaşa-
dık. AK Parti’nin kuruluş sürecini, iktidara 
yürüyüş sürecini yine birlikte yaşadık. 
Ama en önemlisi, 12 yıl boyunca el ele 
vererek, gönül gönle vererek, Türkiye’ye 
çok büyük hedefleri birlikte yaşattık, ül-
kemizi çok yüksek seviyelere birlikte ulaş-
tırdık. Bugün, bir dönüm noktasında, yeni 
bir başlangıcın arifesinde, ASKON’a ve 
ASKON’un tüm yöneticilerine, tüm men-
suplarına, bu yol arkadaşlığından büyük 
memnuniyet duyduğumu, büyük gurur 
duyduğumu ifade etmek istiyorum. Yine 
bu dönüm noktasında, her birinize, Türki-
ye ekonomisini büyüttüğünüz, ihracatı bü-
yüttüğünüz, yatırım yaptığınız, insanlara 
iş imkânları oluşturduğunuz için, şahsım, 
ülkem ve milletim adına teşekkür ediyo-
rum. ASKON, özellikle de demokrasinin ve 
özgürlüklerin derinleşmesi için çok yoğun 
ve örnek bir mücadele verdi. Türkiye’de 
umutları çoğalttığınız, demokrasinin ve 
özgürlüklerin güç kazanmasına katkı sağ-
ladığınız için sizleri ayrıca tebrik ediyor, 
ayrıca şükranlarımı sunuyorum.

ASKON Iftarı 

İstanbul | 3 Temmuz 2014 
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Çok değerli kardeşlerim... 

Salı günü, aday açıklama toplantısında da 
ifade ettiğim gibi, önümüzdeki yeni süreç 
bir son değil, bir bitiş, bir ayrılık değil, in-
şallah, Türkiye için yeni bir başlangıç ola-
cak. Halkın oylarıyla seçilmiş bir Cumhur-
başkanı, halkın oylarıyla işbaşına gelmiş 
bir iktidar, inşallah Türkiye’nin çok daha 
hızlı şekilde büyümesine, kalkınmasına, 
standartlarını çok daha yükseltmesine 
zemin hazırlayacak. Bugüne kadar Türki-
ye için nasıl birlikte çalıştıysak, inşallah 
önümüzdeki süreçte de sizlerle birlikte 
çalışacağız. Yurt içindeki sorunların çözü-
münde yine birlikte olacağız. Uluslararası 
platformlarda, ihracatçılarımızın, yatırım-
cılarımızın sorunlarının çözümü için yine 
birlikte olacağız. Türkiye’yi yine birlikte, 
istişareyle, danışarak büyütecek, demokra-
si için, özgürlükler için yine birlikte müca-
dele vereceğiz.

Değerli kardeşlerim...

Türkiye’nin 91 yıllık siyasi geçmişinde çok 
önemli dönüm noktaları var. 1946, yani 
çok partili sisteme geçiş, bu dönüm nok-
talarından bir tanesi. 1950, yani merhum 
Menderes ve Demokrat Parti’nin iktidara 
gelmesi, bu dönüm noktalarından bir tane-
si. 1983, merhum Özal’ın iş başına gelmesi 
aynı zamanda bir dönüm noktasıdır. Bu 
önemli tarihler arasında, 10 Ağustos 2014 
tarihi de, hiç kuşkusuz, Türkiye’nin en 
önemli dönüm noktalarından biri olarak 
hafızalardan silinmeyecektir. 10 Ağustos 
2014, yani Cumhurbaşkanının halk tara-
fından seçilmesi, demokrasimizin üzerin-

deki kamburların kalkması, son vesayet 
kalesinin de yıkılması noktasında son 
derece önemlidir.

Arkadaşlar... 

Türkiye’de, 1960 müdahalesinden itiba-
ren, Cumhurbaşkanlığı makamı, vesayet 
sisteminin bir sigortası olarak görüldü. 
Halkın seçtikleri karşısında, devleti temsil 
eden Cumhurbaşkanlığı makamı vardı. 
Cumhurbaşkanlığı makamı, Halkın ter-
cihlerini, isteklerini, taleplerini adeta 
frenleyecek, halkın tüm süreçlere egemen 
olmasını engelleyecek şekilde konumlan-
dırılmıştı. Milletin ve millî iradenin, bütün 
karar süreçlerine tam olarak egemen olma-
sı, Türkiye’nin istikametinin belirlenme-
sinde yegâne söz sahibi olması her zaman 
engellendi. Cumhurbaşkanlığı makamı 
da, işte millî irade karşısında devlet ira-
desini temsil eden bir makam oldu. 2007 
yılında, yaptığımız Anayasa değişikliğiyle, 
Cumhurbaşkanını halkın seçmesini temin 
ederek, işte biz, millî irade önündeki engel-
leri kaldırdık, millî iradenin, ülkenin tüm 
karar süreçlerine hâkim olmasını sağladık. 
10 Ağustos’ta inşallah artık bu değişiklik 
tecelli edecek, millet kendi oylarıyla kendi 
Cumhurbaşkanını seçecek ve Türkiye’de 
çok yeni, çok farklı bir süreç başlamış ola-
cak. Dikkat ederseniz, muhalefet partileri, 
geçmişte olduğu gibi, devleti temsil edecek 
bir Cumhurbaşkanı özlemi içindeler ve 
bunun arayışı içindeler. “Cumhurbaşkanı 
siyasetin üzerinde olsun” demek, aslında 
“Cumhurbaşkanı halkın, halkın tercihle-
rinin, taleplerinin, arzularının üzerinde 
olsun” demektir. Cumhurbaşkanının siya-
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set üstü olması, ya da siyasetin dışından 
olması ne demek? Bunu bugüne kadar 
hep darbeciler söyledi ve bugün de sade-
ce darbe özlemi içinde olanlar söylüyor. 
Siyaset utanılacak bir şey mi? Halkın ter-
cihte bulunması, halkın ülkenin geleceğini 
tayin etmesi, utanılacak bir durum mu? 
1960’ta, 1980’de, parlamentoda siyaset 
dışı unsurlara şahit olduk. Üniformalılar 
geldiler, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kurulu’nda, Başbakanlık’ta, beledi-
ye başkanlıklarında oturdular. Hepsi de 
siyaset dışıydılar, siyasetin dışındalardı. 
Siyaset dışı, demokrasi dışı bu unsurlar, 
o dönemlerde gittiler, yine siyaset dışı, 
kendileri gibi Cumhurbaşkanları seçmek 
istediler. Kendilerine benzemeyen Cum-
hurbaşkanlarının seçilmesini engellediler, 
ülkede kaos çıkardılar, kriz çıkardılar. İşte 
şu anda muhalefet, aynı şeyi yapmaya ça-
lışıyor. Siyaset dışından arayışlara girerek, 
hem siyaseti, hem kendisini inkâr ediyor, 
hem de devlete, millete, millî iradeye nasıl 
baktığını gösteriyor.

Değerli kardeşlerim... 

Cumhurbaşkanının halk tarafından seçil-
mesi, millî iradenin tam olarak tecellisi 
yolunda tarihî bir adımdır. Cumhurbaşka-
nının halk tarafından seçilmesi, demokra-
sinin güçlenmesi yolunda çok önemli bir 
adımdır. 10 Ağustos 2014 tarihiyle birlik-
te, 1960 darbesinin bir izi daha silinecek, 
vesayetler tarihi artık inşallah tamamen 
kapanmış olacaktır. Devlet ile millet el 
ele vererek, Türkiye çok hızlı şekilde 
emin adımlarla geleceğe ilerleyecektir. 
“İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” anlayışı, 

inşallah bu yeni süreçte daha da kuvvet 
kazanacak, anlam kazanacaktır. Burada şu 
noktanın altını özellikle çizmek isterim. 
Bu yeni süreç, yeni dönem, ekonomide, 
demokratikleşmede, dış politikada asla 
bir belirsizliğe yol açmayacak, tam tersine 
bütün bu alanları çok daha güçlendirecek-
tir. Bugüne kadar, yaptığımız her reform 
karşısında korku senaryoları üretenler 
oldu. Cumhurbaşkanının halk tarafından 
seçilmesi karşısında, etkin, koşan, terleyen 
bir Cumhurbaşkanının göreve gelmesi 
karşısında, tıpkı geçmişte yaptıkları gibi 
bugün de korku senaryoları üretenler var. 
Geçmişte onların tüm senaryoları boşa 
çıktı, göreceksiniz bugün de boşa çıkacak. 
Başta ekonomi olmak üzere, her alanda 
Türkiye çok hızlı şekilde geleceğe ilerleye-
cek. Türkiye’de istikrar daha da pekişecek, 
güven ortamı daha da güç kazanacak. 
Çözüm Süreci, Paralel Yapı’yla Mücadele, 
Yeni Anayasa, Avrupa Birliği gibi devam 
eden süreçlerin de kesintiye uğramayaca-
ğını burada özellikle hatırlatmak isterim. 
Özellikle, vatanımıza, istiklalimize yönelik 
haince saldırılarda bulunan Paralel yapıy-
la mücadele yeni dönemde çok daha farklı 
olacak, devlet, kendisine yönelik tehdide, 
artık en kararlı şekilde cevap verecektir.

Değerli kardeşlerim... 

ASKON’la, ASKON gibi diğer sivil toplum 
örgütlerimizle, geçmişi şekillendirdiğimiz 
gibi, inşallah geleceği de birlikte şekillen-
direceğiz. İstişarelerimiz devam edecek. 
Sorunların çözümünde birlikte hareket 
edeceğiz. Her aşamada birbirimize danı-
şacak, hem engelleri aşacak, hem de he-
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deflerimize ulaşacağız. İnşallah, milletim 
takdir eder, Allah izin verirse, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin 12’nci Cumhurbaşka-
nı olarak, Türkiye’ye hizmet üretmeye, 
Türkiye’de eser üretmeye devam edeceğiz. 
Geçmişte, Cumhurbaşkanları seçildikle-
rinde adeta halktan kopuyor, başka bir 
dünyaya adım atıyorlardı. Biz, halkın seç-
tiği cumhurbaşkanı olarak halktan kopma-
yacağız. Siyasi tarihimiz hep halkın içinde, 
halkla beraber geçti, inşallah seçilirsek 
Cumhurbaşkanlığı dönemi de halkın için-
de ve halkla birlikte geçecek. Sık sık bir 
araya geleceğiz. İnşallah, sık sık muhabbet 
edeceğiz. Biz siyasette, siz iktisatta on yıl-
lara sari bir mücadele verdik, Türkiye’yi 
bugünlere taşıdık. Durmayacağız, durak-
lamayacağız, bu mücadeleyi sürdüreceğiz. 
Bir kez daha ASKON’a, verdiği Hak müca-
delesinden, adalet mücadelesinden, özgür-
lük, demokrasi ve kalkınma mücadelesin-
den dolayı teşekkür ediyorum. Türkiye’yi 
büyüttüğünüz, Türkiye’nin kazanımlarına 
yenilerini eklediğiniz için sizlere teşekkür 
ediyorum. Cesaretinizden, dirayetinizden, 
sabrınızdan dolayı her birinizi tebrik edi-
yor, başarılarınızın devamını diliyorum. 
Yeniden görüşmek, yeniden sohbet etmek 
arzusuyla, her birinizi Allah’a emanet edi-
yor, hayırlı Ramazanlar diliyor, sevgi ve 
saygılarımı sunuyorum.
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Kadıköy İmam Hatip Lisesi’nin çok değerli 
mezunları, sevgili öğrenciler, çok değerli 
öğretmenler, saygıdeğer idareciler, sevgili 
kardeşlerim... 

Sizleri en kalbî muhabbetlerimle selam-
lıyorum. Kadıköy İmam Hatip Lisesi 
Mezunları Derneği’ne, Sayın Başkan ve 
ekibine, tüm üyelere, bu güzel buluşmayı 
tertip ettiğiniz için, sofranızdaki ekmeği-
nizi, suyunuzu bizlerle paylaştığınız için 
teşekkür ediyorum. Hiç kuşkusuz, bütün 
imam hatip okullarının benim nezdimde 
müstesna bir yeri var. Ancak, İstanbul’da-
ki 3 imam hatip okulunun bendeki yeri 
apayrı. Mezun olduğum İstanbul İmam 
Hatip Lisesi’nin bendeki yeri farklı. 2 oğ-
lumun, Burak ve Bilal’in mezun oldukları 
Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin 
benim nezdimdeki yeri ayrı. Ve elbette, 
2 kızımın, Esra ve Sümeyye’nin mezun 
oldukları Kadıköy İmam Hatip Lisesi’nin 
bendeki yeri ayrı. Bu buluşma vesilesiyle, 
kızlarımın da yetişmesinde emeği olan, 
tüm hocalarınıza, idarecilerinize şükran-
larımı ifade ediyor; aralarında ahirete 
irtihal edenler varsa, onları da rahmetle 
yâd ediyorum.

Değerli kardeşlerim... 

İmam hatip okulları, çok ciddi bir toplum-
sal ihtiyacın neticesinde ortaya çıktı. Uzun 
yıllar boyunca, Devlet ile Millet arasındaki 
kopukluk, gençlere millî ve manevi değer-
leri öğretecek okulların bir ihtiyaç hâline 
gelmesine sebep oldu. Bizde devlet, maa-
lesef, vatandaşına göre şekil almak yerine, 
vatandaşına şekil vermeye çalıştı. Hem Millî 
Eğitim Bakanlığı hem de okullar çocukları-
mızı, gençlerimizi belli bir kalıba sokmaya 
çalışıyor, adeta torna tezgâhından çıkmış 
gibi, tek tip vatandaşlar üretmenin müca-
delesini veriyordu. İşte bu tek tip vatandaş 
arzusunda, din yoktu, dini değerler yoktu, 
manevi değerler yoktu. Çocukların ve genç-
lerin tarihlerinden, ecdatlarından, kendi 
topraklarından, tüm millî ve manevi değer-
lerden soyutlanmış şekilde yetişmesi hedef-
leniyordu. Bu, milletlerin ve medeniyetlerin 
başına gelebilecek en korkunç tehlikedir. Bir 
milleti, bir medeniyeti, kendi köklerinden, 
kendi ruhundan, özünden koparmak, kendi 
tarihinden ve ecdadından koparmak, o mil-
leti tamamen yok etmek, yeni fakat yapay 
bir topluluk inşa etmek anlamına gelir. Tarih 
içinde nice milletin, nice medeniyetin işte 

Kadıköy Imam Hatip Lisesi Iftarı 

İstanbul | 4 Temmuz 2014 
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bu şekilde yok edildiğini görürsünüz. Dikka-
tinizi çekiyorum: Milletler ve medeniyetler 
katliamla, işgalle, soykırımla değil; onları 
millet yapan köklerinin koparılmasıyla ta-
rihten silinirler. Bir millet, dilini unutursa, 
o artık başka bir millet, daha doğrusu başka 
milletlerin mahkûmu olur. Bir medeniyet, 
kendisini inşa eden kaynakları unutursa, 
o artık başka bir medeniyet, daha doğrusu 
başka bir medeniyetin esiri olur. İşte bizim 
ülkemizde, bizim topraklarımızda, bir dö-
nem bunu denediler, bunu başarmak istedi-
ler. Bütün köklerimizle, bizi biz yapan bütün 
değerlerimizle aramıza mesafeler koymak, 
bize özümüzü, ruhumuzu unutturmak 
istediler. Bakın şurada, İstanbul’un çeşitli 
semtlerinde, dünya tarihinin en değerli eser-
lerini içeren kütüphaneler var. Dünyada eşi 
benzeri olmayan kitaplar, yazma eserler var. 
Ancak, en iyi eğitimi almış, doktor olmuş, 
profesör olmuş insanlarımız bile o eserleri 
okuyamıyor, o eserlerdeki bilgi ve hikmetle 
buluşamıyor. Bırakınız bin yıl öncesini, 100 
yıl öncesiyle bile irtibat kurabilmek, 100 
yıl öncesini bile anlayabilmek kolay kolay 
mümkün olamıyor. Allah’a hamdolsun, 
bütün saldırılara, bütün engellere ve engel-
lemelere rağmen, bu aziz millet, tarihinin, 
köklerinin ve ruhunun unutulmasına müsa-
ade etmedi. İmam hatip okulları, bir direniş, 
bir direnç olarak ortaya çıktı. İmam hatip 
okulları, ahlakı olan bir isyan, ahlakı olan 
bir itiraz şeklinde ortaya çıktı. Bir yandan, 
çağın en modern müfredatı uygulanırken, 
diğer yandan bizi tarihimize, kültürümüze, 
ecdadımıza, öz kaynaklarımıza bağlayan 
müfredat uygulandı. Millet, daha ilk andan 
itibaren, İmam hatip okullarını benimse-
di, bağrına bastı, daha ilk andan itibaren 

imam hatipleri kendi okulları olarak kabul 
etti. Sizler, belki bu okullarda, bu sıralarda 
okuduğunuz anlarda hissetmiyordunuz. 
Ama Anadolu’nun, Trakya’nın her yerinden, 
varını yoğunu bu okullar için, buralarda 
okuyan öğrenciler için seferber edenler var-
dı. Anadolu ve Trakya’nın, yardımları kadar 
hayır duaları, bu okullara, sınıflara, sıralara 
kadar sirayet ediyordu. Öğrenciler, matema-
tik, fizik, kimya, edebiyat, sosyoloji, felsefe 
gibi derslerin yanında, Kur’an-ı Kerim, Siyer, 
Tefsir, Hadis, Kelam, Arapça gibi dersleri 
de alıyor; hem derslerle besleniyor, hem de 
halkın dualarıyla manevi bir atmosfer içinde 
yetişiyorlardı.

Kardeşlerim... 

Türkiye’nin, sizin üzerinizde çok emeği 
var. Türkiye’nin, sizin okumanızda, mezun 
olmanızda, yetişmenizde çok emeği var. Sa-
dece Türkiye’nin değil, yurtdışında çalışan 
vatandaşlarımızın, oralardaki kardeşlerimi-
zin de sizlerin üzerinde emeği var. Allah’a 
hamdolsun, sizler de bu emeğin her zaman 
farkında oldunuz, güzel ahlakınızla, örnek 
şahsiyetlerinizle, bu emeğin karşılığını her 
zaman hakkıyla ödediniz, ödüyorsunuz. 
Belli dönemlerde, özellikle de 28 Şubat sü-
recinde, imam hatip okullarının ve meslek 
liselerinin hedef alınması asla bir tesadüf 
değildi. O dönemlerde yapılan değişiklikler 
teknik değişiklikler değildi. Devletin, tek 
tip vatandaş yetiştirme projesi, çocukları 
formatlama projesi, imam hatip okulları 
nedeniyle, yani milletin okulları nedeniyle 
başarısız oluyordu. İmam hatip okulları-
nın, meslek liselerinin talebeleri üniversite 
sınavlarında üstün başarı gösteriyor, iyi bö-
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lümlere giriyor, okullarını bitiriyor, devlet 
kademelerinde, iş dünyasında, akademik 
camiada önemli yerlere geliyorlardı. İşte, 
belli bir kesim, bunu kendisi için bir tehdit, 
bir tehlike olarak gördü. Millî ve manevi de-
ğerlerine bağlı, alnı secdeye varan, tarihini 
ve ecdadını çok iyi tanıyan bir neslin, kritik 
kademelere gelmesinden çok rahatsız oldu-
lar. 28 Şubat sürecinde hem katsayı engelini 
hem başörtüsü engelini getirdiler ve imam 
hatip okullarının, onlarla birlikte tüm mes-
lek liselerinin önünü kesmeye çalıştılar. O 
dönemde birçoğunuz çok büyük eziyetlere 
katlandınız. Kızlarım ve oğullarım dahil, 
birçok imam hatip ve meslek lisesi mezu-
nu, Türkiye’de üniversiteye girme imkânı 
olmadığı için, yurtdışına gitmek, gurbette 
okumak zorunda kaldı. Hepiniz sabretti-
niz, hepimiz sabrettik. Bütün zorluklara 
göğüs gerdik, bütün saldırılara tahammül 
ettik. Bizi marjinalleştirmeye çalıştılar. O 
tuzağa hiçbir zaman düşmedik. Ahlaktan, 
edepten, doğruluktan asla taviz vermedik. 
Haklı olduğumuza inandık, fikirlerimize, 
inançlarımıza güvendik, sabırlı bir mü-
cadele verdik ve Allah’a hamdolsun işte 
bugünlere ulaştık. Bakın şu anda, 10 yıl, 20 
yıl öncesinin anlamsız yasakları yok. İmam 
hatip okullarının ve meslek okullarının 
önünde katsayı engeli yok. Üniversitelerde 
başörtüsü engeli yok. Hatta kamuda bile ya-
sağı kaldırdık, kamuda dahi artık başörtüsü 
engeli yok. Okullara, öğrencilerimizin ve 
velilerin tercihleri doğrultusunda Kur’an-ı 
Kerim, Siyer-i Nebi derslerini seçmeli ola-
rak koyduk. Bütün bunlar, Türkiye’de geri-
lime değil, kutuplaşmaya değil, tam tersine 
kucaklaşmaya yol açtı, barışa yol açtı, kar-
deşliğin zeminini güçlendirdi. Başkasının 

özgürlük alanını kısıtlamadığı sürece, biz 
her türlü özgürlüğün yanındayız, her türlü 
özgürlüğün mücadelesini verdik ve verme-
ye hazırız. 12 yıl boyunca da özgürlükler 
konusunda ne kadar samimi olduğumuzu 
hem Türkiye’ye hem dünyaya gösterdik. 
Belli alanlarda değil, sadece bizim çilesini 
çektiğimiz alanlarda değil, 77 milyonu ilgi-
lendiren her alanda, her konuda, her mese-
lede mücadele verdik. 12 yıl içinde, imam 
hatipler kadar, başörtüsü kadar, farklı dil ve 
lehçelerin konuşulması, herkesin kendi kül-
türünü, kendi görüşünü ifade edebilmesi, 
tüm anlamsız yasakların ve kısıtlamaların 
sona erdirilmesi mücadelesini de verdik. 
Biz, çocukların ve gençlerin, her ne şekilde 
olursa olsun formatlanmasına karşı çıktık, 
bugün de bunun karşısındayız. Toplumun, 
makbul ve makbul olmayan vatandaş ola-
rak bölünmesine karşı çıktık, bugün de 
aynı yerdeyiz. 77 milyon birdir, beraberdir, 
birlikte Türkiye’dir. Bu birliği, bu beraber-
liği daha da güçlendirmek için, daha ileri 
seviyelere taşımak için, kendimiz için değil 
77 milyon için mücadeleye devam edeceğiz.

Değerli kardeşlerim... 

Bugün geldiğimiz seviyeler, çok büyük 
bir mücadelenin eseridir. Bugün ulaştı-
ğımız özgürlük ortamı, ismi bilinen ya 
da bilinmeyen nice cesur, yiğit insanın 
eseridir. Sizlerin, verilen bu mücadelenin 
sırrını idrak etmenizi özellikle rica ediyor, 
sizlerden bunu özellikle bekliyorum. Bu 
mücadele ve bu mücadelenin sırrı idrak 
edilmezse, bu mücadeleye yeni kazanım-
lar eklenmezse, yani nereden geldiğimiz 
ve nereye gittiğimiz unutulursa, inanın, 
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hem bu mücadelenin kahramanlarına, 
hem de elde ettiğimiz seviyelere haksızlık 
etmiş oluruz. Türkiye adına, milletimiz 
adına çok çetin bir mücadelenin ardın-
dan elde ettiğimiz kazanımların, bir anda 
heba olup gittiğini görürüz. Bakın eğer 
Gezi olayları hedefine ulaşmış olsaydı, 
inanın bugün çok farklı bir Türkiye’de 
yaşıyor olacaktık. Belki Mısır’ın, belki 
Suriye’nin, belki Ukrayna’nın akıbetini 
yaşıyor olacaktık. 17 ve 25 Aralık darbe 
girişimleri başarıya ulaşsaydı, bugün, hu-
kukun ayaklar altına alındığı, farklı olan-
ların hapsedildiği, cezalandırıldığı, bütün 
reformların, bütün sessiz devrimlerin 
ortadan kaldırıldığı bir Türkiye’de yaşıyor 
olacaktık. Sizler destek verdiniz, bizler di-
rendik, dik durduk ve Türkiye’nin geriye 
gitmesine, Eski Türkiye’ye döndürülme-
sine müsaade etmedik. Eski Türkiye’yi 
özleyenler yine boş durmayacaklar. Eski 
imtiyazlarını özleyenler boş durmayacak-
lar. İçeride ve dışarıda, güçsüz, çelimsiz, 
sadece belli kesimlerin kazandığı bir 
Türkiye’yi özleyenler inanın boş durmaya-
caklar. Eğer rehavete kapılır, eğer mücade-
leyi savsaklarsanız, Allah korusun, o Eski 
Türkiye mukadder hâle gelir. Her zaman 
uyanık olacağız. Her zaman teyakkuzda 
olacağız. Aldığımız eğitimin, bizim için 
fedakârlıkta bulunanların hakkını teslim 
edecek, Türkiye’yi daha da büyütmenin 
mücadelesini hız kesmeden sürdüreceğiz. 
Şu noktanın altını özellikle çizmek iste-
rim: İmam hatip okullarının hasmı, sade-
ce elit kesim, seçkinci kesim olmamıştır. 
Tarih boyunca bakınız, kendi ideolojisini, 
kendi görüşlerini, kendi inanç değerlerini 
tüm topluma hâkim kılmak isteyenler de, 

imam hatip okullarının hasmı olmuştur. 
28 Şubat’ta, imam hatip okullarını ka-
patanlara selam duranları hiçbir zaman 
unutmadık, unutmayacağız. 28 Şubat’ın 
darbecilerine hoşgörü ödülleri dağıtanları 
unutmadık, unutmayacağız. Kızlarımız 
üniversite kapılarında onurlu bir mücade-
le verirken, “başörtüsü füruattır” diyerek, 
bu onurlu mücadeleyi çiğneyenleri unut-
madık ve unutmayacağız. İmam hatipler 
her zaman özgür zihinlerin, özgürlükçü 
zihinlerin yetişmesinin zemini oldular. 
Ama birileri sadece kendileri gibi inanan, 
sadece kendileri gibi düşünen, sadece ken-
di şebekeleri içinde yer alıp, kendi hırs-
larına hizmet eden gençler yetiştirmek 
istediler. Bunun için de imam hatiplerden 
hiç hazzetmediler. Onlar bir ihanet şebe-
kesine dönüştüler, ama imam hatip okul-
ları bu ülkeyi büyüten kadrolara dönüştü. 
Onlar, kendi ülkesinin millî değerlerini, 
millî kurumlarını, hatta istiklalini hedef 
alan şebekeler teşkil ettiler; ama imam ha-
tip okulları millet için hizmet üreten, eser 
üreten kadrolar yetiştirdiler. Bu ihanet 
şebekeleri her zaman olacaktır. Bu ihanet 
şebekeleri kendi hırs ve iktidarları için, 
kendi ülkelerini bile hedef almaktan çe-
kinmeyecektir. Ama, sizler var olduğunuz, 
mücadeleye sımsıkı sahip çıktığınız süre-
ce, Allah’ın izni, milletimizin takdiriyle, 
bu hainler asla başarıya ulaşamayacaktır.

Kardeşlerim... 

Belki bugünkü öğrenciler yaşamıyorlar 
ama, bizim dönemimizde, çok ağır haka-
retler, çok ağır aşağılamalar vardı. Babam 
beni imam hatip okuluna göndermek iste-
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diğinde, ilkokuldan bir hocam çıkıp, “Ölü 
yıkayıcısı mı olacaksın?” demişti. Güya bu-
nunla bizi tahkir ediyorlardı. Allah’a ham-
dolsun, bu okullardan adam gibi adamlar 
yetişti. Valiler yetişti, hâkimler, savcılar 
yetişti, doktorlar, mühendisler, sanatçılar, 
bilim insanları yetişti. Bu okullardan, mil-
leti için, ülkesi için faydadan başka bir der-
di olmayan insanlar yetişti. Bu okullardan, 
ülkeye istikamet çizen, hem de güzel isti-
kamet çizen, siyasetçiler, vekiller, Bakan-
lar, Başbakanlar yetişti. İnşallah, bu okul-
lar Cumhurbaşkanı da yetiştirdiklerini çok 
kısa bir zaman zarfı içinde tüm Türkiye’ye, 
tüm dünyaya gösterecek. Gassal diyerek 
güya, kendilerince aşağıladıkları bu okul-
ların talebeleri içinden, inşallah, milletin 
takdiriyle bir de Cumhurbaşkanı çıkacak. 

Şunu hiçbir zaman unutmayın kardeşle-
rim...

İnanıyorsanız, üstünsünüz. Siz samimi 
mücadele verdikten sonra, ahlakı olan 
bir mücadele verdikten sonra, Allah, sizin 
için en güzelini, en iyisini mutlaka takdir 
edecektir. Nereden geldiğinizi unutarak 
bir mücadele verirseniz, zafer elde etseniz 
bile, o mağlubiyettir. Kendiniz olarak, tari-
hinizle, ecdadınızla, mensubu olduğunuz 
milletle, okuduğunuz okullarla gurur du-
yarak mücadele verirseniz, inanın, mağlup 
bile olsanız, muzaffer olan siz olursunuz. 
Vekillik de, Başbakanlık da, Cumhurbaş-
kanlığı da hep fani makamlardır. Ama, 
imam hatip okulunun mezunu olmak, o 
camianın bir ferdi olmak, son nefesine 
kadar gururla taşınacak bir madalyadır. 
Şahsen, imam hatip okumuş olmakla her 

zaman gurur duydum, bunun da her yerde 
gururla ifade ettim. Çocuklarımın 4’ünün 
de imam hatip liselerinde okumalarıyla 
gurur duydum; inanıyorum ki onlar da 
hep gurur duydular. Sizlerin de, bu gurur 
madalyasını, bu gurur vesikasını şerefle 
taşıyacağınıza, onun hakkını da teslim 
edeceğinize yürekten inanıyorum. Biz, bu 
mücadeleyi bir yerden aldık, bir yerlere 
getirdik. Sizler de bu mücadeleyi, Büyük 
Türkiye mücadelesini inşallah bizlerden 
emanet alacak, 77 milyonla birlikte, 77 
milyonun duasıyla birlikte daha iyi yerlere 
taşıyacaksınız.

Unutmayın kardeşlerim…

Türkiye size bakıyor. Sadece Türkiye değil, 
Filistin size bakıyor, Mısır, Suriye, Irak size 
bakıyor. Sizler hem Türkiye’nin hem de 
bu geniş coğrafyanın umudusunuz. Mil-
letimizi ve coğrafyamızı hayal kırıklığına 
uğratmayacağınızı biliyorum. Bu yeni sü-
reçte, hepinizin desteğini, hepinizin hayır 
dualarını bekliyorum. Fatiha ile çıktığımız 
bu yolda, her birinizin, Büyük Türkiye mü-
cadelesine omuz vereceğine inanıyorum. 
Bir kez daha, bu buluşmayı tertip eden Ka-
dıköy İmam Hatip Mezunları Derneği’ne 
teşekkür ediyorum. Mezunlara ve öğren-
cilerimize, idareci ve öğretmenlerimize 
başarılar diliyorum. Allah yâr ve yardım-
cımız olsun diyor, Ramazan-ı Şerif ’in ülke-
miz, milletimiz ve coğrafyamız için hayır-
lara vesile olmasını temenni ediyor, sizleri 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Istanbul Dostluk Derneği Iftarı 

İstanbul | 16 Temmuz 2014 

Değerli dostlarım, sevgili kardeşlerim, çok 
değerli yol arkadaşlarım… 

Bu güzel Ramazan akşamında, bu güzel İs-
tanbul akşamında, sizleri en kalbî duygula-
rımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. 
İstanbul Dostluk Derneği’ne, bizi bu müba-

rek Ramazan akşamında bir kez daha bir 
araya getirdiği için, hasret gidermemize 
fırsat sağladığı için kalpten şükranlarımı 
sunuyorum. Bu buluşma vesilesiyle, bir-
likte yol yürüdüğümüz, birlikte mücadele 
verdiğimiz, dava arkadaşlığı yaptığımız; 
bugün ahirete irtihal etmiş kardeşlerimizi, 
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ağabeylerimizi; özellikle de değerli hoca-
mız, Başbakanlarımızdan Profesör Doktor 
Necmettin Erbakan’ı rahmetle, minnetle 
yâd ediyorum; mekânları inşallah cennet 
olsun, Allah onlardan razı olsun diyorum.

Değerli kardeşlerim…

Burada birlikte bulunduğumuz birçok 
ağabeyimizle, kardeşimizle, çok uzun 
yıllar yan yana, omuz omuza mücadele 
verdik. Gençlik Kolları Teşkilatlarında, 
İlçe Başkanlıklarında, İl Başkanlıklarında, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde, ardın-
dan 12 yıl içinde Hükümette birçoğunuzla 
beraber yol yürüdük. Yöntemlerde, metot-
larda, usullerde kimi zaman farklılıklar 
olsa da, her zaman aynı kadim davanın, 
aynı hedef ve ideallerin yolcuları olduk. 
Şunu burada özellikle ifade etmek isterim: 
AK Parti, bundan 12 yıl, 11 ay önce, 14 
Ağustos 2001 tarihinde kurulmuştu. AK 
Parti, yeni bir parti olsa da, çok zengin bir 
medeniyet birikiminin, kararlı bir siyasi 
mücadele geleneğinin üzerine inşa edildi. 
Bugün birlikte olsak da olmasak da, her 
bir kardeşimin, bu medeniyet birikiminde 
ve bu siyasi mücadele geleneğinde mutla-
ka az ya da çok katkıları oldu. Biz, Allah’a 
hamdolsun, hiçbir zaman aslını inkâr 
edenlerden, tarihini unutanlardan, kökle-
rine sırtını dönenlerden olmadık. Bu dava, 
Selçuklu ile başlayan, asırlar boyunca 3 
kıta üzerinde adalet mücadelesi veren, 
bugüne onurlu ve dimdik şekilde ulaşan, 
inşallah heyecanla da geleceğe yürüyen bir 
davadır. Biz, bu büyük, bu kadim davanın 
sadece neferleriyiz. Bizden öncekilerden 
bir emanet devraldık, o emanetin hakkını 

vermeye çalıştık, çalışıyoruz; inşallah, vak-
ti zamanı gelince de bu emaneti ehillerine 
teslim edeceğiz. Biz büyüklerimizden, ben 
değil, biz demeyi öğrendik. Şahsi hırsları 
törpülemeyi, kibri ayaklar altına almayı, 
nefsi değil, davayı öne çıkarmayı öğrendik. 
Bütün mücadele hayatımız boyunca da, 
gençlere, bu ilkeleri, bu terbiyeyi aşılama-
nın gayreti içinde olduk. Şu anda genç-
lerimize baktığımızda, gayretlerimizin 
Hamdolsun boşa gitmediğini görüyoruz. 
İstanbul’da mücadeleye başladığımızda, 
deyim yerindeyse bir avuç gençtik. O bir 
avuç genç, ama bir avuç inançlı genç, çok 
çalıştık, çok gayret gösterdik, hem kemiye-
tin çoğalmasını, hem de keyfiyetin derin-
leşmesini sağladık. Hak vaki olup, fani ale-
me gözlerimizi yumduğumuzda, inşallah 
gözlerimiz arkada kalmayacak. Arkadan, 
çığ gibi, inançlı, terbiyeli, donanımlı, biri-
kimli, cesur gençlerin geldiğini görmenin 
memnuniyeti içinde, inşallah huzuru kalp 
ile fani aleme veda edeceğiz. Bizden önceki 
nesiller, gerçekten çok zor şartlar altında 
mücadele verdiler. Tek Parti zulmünün ül-
keyi kasıp kavurduğu, inançların, değerle-
rin baskı altına alındığı dönemlerde yaşa-
dılar. Ezanın Türkçe okunmaya zorlandığı, 
Kur’an’a giden, camilere giden yolların 
kapandığı, inançlarla birlikte kültürlerin, 
kimliklerin, her türlü ifade özgürlüğünün 
kısıtlandığı bir baskı döneminden geçtiler. 
Hiçbir zaman yılgınlığa düşmediler, yeise 
kapılmadılar, ümitsiz olmadılar. Mütevazı 
şartlarda, ama son derece samimi şekilde, 
inançla mücadeleyi sürdürdüler. Bizim 
neslimiz, önceki nesle göre biraz daha iyi 
şartlarda da olsa, yine zor dönemlerden 
geçti. Değerlerin baskı altında olduğu dö-
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nemleri bizler de yaşadık. Özgürlüklerin 
kısıtlandığı dönemlerden geçtik. Siyasi 
mücadelemizin her vasıta ile engellendiği, 
hatta partilerimizin kapandığı günleri gör-
dük. Gençlerin, sokakta birbiriyle çatıştı-
rıldığı, darbelerin ülke üzerine karabasan 
gibi çöktüğü yılları tecrübe ettik. Bizden 
önceki nesil gibi, biz de umudumuzu kay-
betmedik, yılmadık, yıkılmadık ve müca-
deleyi sürdürdük.

Değerli kardeşlerim…

Bütün engelleri aşmış, dikensiz bir gül 
bahçesine ulaşmış değiliz. Hiç kuşku-
suz, eskiye göre çok farklı, çok ileri bir 
yerdeyiz. Eskinin manasız yasaklarını 
tek tek kaldırdık, kısıtlamaları, yasakları 
kaldırdık, inançların, değerlerin, ifade 
özgürlüğünün, kimlik ve kültürlerin var 
olma özgürlüğünün önünü açtık. Farklı 
bir Türkiye olabileceğini, geçmişten farklı 
bir Türkiye’nin, 77 milyonun kardeş ol-
duğu bir Türkiye’nin inşa edilebileceğini 
herkese gösterdik. Ancak, kazanımları-
mızı muhafaza etmek, takdir edersiniz 
ki, onları elde etmekten daha zordur. Zir-
veye ulaşmaktan daha zor olan, zirvede 
tutunabilmektir. Şeyh Edebali’nin Osman 
Gazi’ye o meşhur nasihatinde söylediği 
gibi; “Yükseklerde yer tutanlar, enginde-
kiler kadar emniyette değillerdir.” Bizim 
şu anda, asla rehavete kapılmadan, asla 
gevşemeden, hem kazanımlarımızı mu-
hafaza etmemiz, hem de bu kazanımlara 
yenilerini eklememiz gerekiyor. Zira, biz 
nasıl bir inançla çalışıyorsak, Türkiye’de 
ve dünyada, hasımlarımız da o kadar hırs-
la çalışıyorlar. Biz, Yeni bir Türkiye aşkıyla 

nasıl mücadele veriyorsak, Eski Türkiye’yi 
özleyenler de o kadar hırsla çalışıyorlar. 
Bakın, Aralık ayında, Hükümetimize yöne-
lik ciddi bir saldırı girişimi yaşadık. 17 ve 
25 Aralık tarihlerinde, yolsuzluk bahanesi 
altında, Hükümetimize yönelik bir darbe 
gerçekleştirilmek istendi. Eğer başarılı ol-
salardı, inanın, kaybeden sadece AK Parti 
değil, sadece Hükümetimiz değil; davamız 
olacaktı, mücadelemiz olacaktı, kaybeden 
tüm Türkiye olacaktı. Bu saldırıyı gerçek-
leştirenleri, en az benim kadar sizler de 
tanıyorsunuz. Bu saldırıyı gerçekleştiren-
ler, bizim siyasi mücadelemizi her fırsatta 
engellemeye çalışan zihniyetti. Bu saldırıyı 
gerçekleştirenler, partilerimizi kapatan 
zihniyetti. Bu saldırıyı gerçekleştirenler, 
bizi tahkir eden, hor gören, bizi her türlü 
denklemin dışına atmaya çalışanlardı. 
Daha da vahimi, bu saldırıyı gerçekleşti-
renler, cemaat görüntüsü altında, vatanına 
ihanet şebekesi kurmuş bir örgüttü. En az 
benim kadar, sizler de bu örgütü çok ya-
kından biliyor ve tanıyorsunuz. 1980’de, 
gittiler, askerî müdahaleyi desteklediler, 
darbecilere övgüler düzdüler. 1990’larda, 
başörtüsü mücadelesinin karşısında oldu-
lar. 28 Şubat’ta darbecilerin yanında yer 
alıp, imam hatip okullarının kapatılmasını 
desteklediler. Dönemin Necmettin Erba-
kan Hükümeti’ne, “Beceremediniz, artık 
bırakın” diyecek kadar, darbecilerle aynı 
dili kullanacak kadar, maalesef vefasız 
oldular. İşte son birkaç yıl içinde de, bu 
örgütün ne kadar nankör, ne kadar kaypak 
ve ne kadar ihanet içinde olduğunu tecrü-
be ettik. Sadece AK Parti’ye değil, kendi-
leri dışındaki her fikre, her oluşuma, her 
hayırlı mücadeleye bunlar hasım oldular. 
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Hayırda yarışmak yerine, çelme takmayı 
tercih ettiler. Kendileri dışındaki her ha-
reketi yok saydılar ve yok etmek istediler. 
Hep söylüyorum: Onların nasıl bir hesabı 
varsa, Allah’ın da bir hesabı var, milletin 
de bir hesabı var. Nitekim, hesapları du-
vara çarptı, bütün hesapları bir kristal 
vazo gibi parçalandı. Ne olduklarını, neye 
hizmet ettiklerini, neyi hedeflediklerini 
gördük; maskeleri düştü, gerçek yüzleriyle 
tanıştık. Tekrar ediyorum değerli kardeş-
lerim: Bunların meselesi, benim şahsımla, 
ailemle, yol arkadaşlarımla, partimiz ya da 
hükümetimizle değil. Bunların meseleleri, 
bizimle olduğu kadar sizinle. Bunların, 
her hayırlı işle sorunları oldu ve bugün de 
var. Bakın dün, Artvin’in Hopa ilçesinde 
tatsız bir hadise yaşandı. İnsani Yardım 
Vakfı, Hopa’da yoksullar için bir iftar 
hazırlığı yaparken, bir kısım Vandallar, 
bir kısım alçaklar, yardım kuruluşunun 
çalışanlarına saldırdı ve onları darp etti. 
Bu saldırganları biz zaten tanıyoruz; on-
ların nereden beslendiğini, neye hizmet 
ettiğini biliyoruz. Ama, işte bu örgütün 
medyası, bu Pensilvanya’nın medyası, 
çıktı, bu saldırının arkasında durdu. Eğer 
görmeyen varsa, ben burada bir kez daha 
hatırlatmak isterim. Pensilvanya’nın bu 
kuruluşa olan kini, bu yardım teşkilatının 
İsrail’e verdiği rahatsızlıktan dolayıdır. 
İsrail’in, Mavi Marmara’dan dolayı bu yar-
dım teşkilatına kini var; Pensilvanya’nın 
da aynı sebeple bu kuruluşa kini var. Ne 
diyordu: “Otoriteden izin almalılardı…” 
Otorite kim? Güneydeki sevdikleri ülke, 
İsrail… Aynı şekilde, bu yardım vakfının 
Filistin’de, Suriye’de, Irak’ta, Somali’de, 
Afganistan’da, Açe’de, Myanmar’da, Afrika 

içlerinde, ölümü göze alarak yaptığı sami-
mi yardımlar da, bu Pensilvanya örgütünü 
rahatsız etti. Hopa’daki saldırının arkasın-
da durmaları işte bundan kaynaklanıyor.

Şunu da vurgulamak isterim değerli kar-
deşlerim…

Eğer, 25 Aralık darbe girişimi başarılı ol-
saydı, Selam Terör Örgütü diye uydurduk-
ları hayali bir şemanın içine, bu kuruluşu 
da, bizleri de, sizleri de dahil edip, inanın 
derdest edeceklerdi. Kendi iktidarlarını 
tehdit eden kim varsa, yargı ve emniyet 
içindeki uzantılarıyla, onlara çok ağır zu-
lüm uygulayacaklardı. Allah’a hamdolsun, 
oyunları bozuldu, hesapları bozuldu. Şu 
anda da başka hesaplar içindeler. Bakın, 
Cumhurbaşkanlığı seçimleri için, bir kez 
daha şer ittifakını kurdular. Karşımızda 
dizilenlere baktığınızda, Eski Türkiye’nin 
karanlığını özleyen tüm aktörleri görürsü-
nüz. Orada darbeciler var. Orada, on yıllar 
boyunca bu ülkenin inançlı kesimlerine 
zulmedenler var. Orada, kimlikleri, kül-
türleri, tüm farklılıkları inkâr eden, öz-
gürlükleri kısıtlayanlar var. Orada, Filistin 
davasına ihanet eden, Ortadoğu’daki maz-
lumların çığlığına kulak tıkayan vicdan-
sızlar var. Orada, terör örgütleri var, orada 
ihanet şebekeleri var. İşte onun için, 10 
Ağustos son derece önemli. 10 Ağustos’ta, 
Eski Türkiye ile Yeni Türkiye arasında bir 
seçim yapılacak. Karanlık ile aydınlık ara-
sında, 10 Ağustos’ta bir tercih yapılacak. 
İnşallah, Yeni Türkiye kazanacak, inşallah 
aydınlık kazanacak. Şunu da samimiyetle 
ifade etmek isterim ki eğer kazanırsak, 10 
Ağustos’ta, uzun yıllar birlikte mücadele 
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verdiğiniz bir kardeşiniz, içinizden biri, 
Cumhurbaşkanı seçilecek. 12 yıllık müca-
dele, sizin desteğinizle, sizin hayır duaları-
nızla, sizin gayretlerinizle bugünlere ulaştı. 
İnşallah, halkın seçtiği ilk Cumhurbaşkanı 
da, sizin dava aşkınızın bir eseri olacak. 
Bu davayı, bu hareketi bugünlere ulaştıran 
Rabbime bir kez daha hamdediyorum. 
Bu kadim davaya, asırlar boyunca hizmet 
vermiş, emek vermiş, ahirete irtihal etmiş 
herkesi bir kez daha rahmetle yâd ediyor; 
yaşayanlara şükranlarımı ifade ediyorum. 
1 Temmuz’da, adaylığım açıklandığında 
da ifade etmiştim… Bu bir veda değil, bu 
bir bitiş, bir kapanış, yani bir hatime değil. 
Bu, inşallah, ülkemiz için, milletimiz için, 
bayrağımız için, yeni bir Fatiha, yeni bir 
açılış olacak. Bu yeni süreçte de yine hep 
bir arada olmaya, gönül gönle olmaya, her 
fırsatta muhabbet etmeye devam edeceğiz. 
Sofranızı, ekmeğinizi bizlerle paylaştığınız 
için sizlere teşekkür ediyorum. Allah yâr 
ve yardımcımız olsun diyor, sizleri sevgiy-
le, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var 
olun, Allah’a emanet olun.
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Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler, 
değerli hanımefendiler, beyefendiler... 

Bu güzel Ramazan akşamında sizleri en 
kalbî muhabbetlerimle selamlıyorum. Türki-
ye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı’na, Sayın 

Başkan’a, Yönetim Kurulu Üyelerine bizi bu 
sofranın etrafında buluşturdukları için te-
şekkür ediyor, başarılar diliyorum. 1996’dan 
bugüne, gençliğe ve eğitime hizmet mak-
sadıyla, TÜRGEV çatısı altında emek ver-
miş herkesi de bu vesileyle tebrik ediyor, 

TÜRGEV Iftarı 

İstanbul | 17 Temmuz 2014 
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özellikle hayırseverlere şükranlarımı ifade 
ediyorum. Evet… TÜRGEV, kısa süre içinde 
çok büyük atılım kaydetti ve şu an itibariyle, 
her biri yüzde 100 doluluk oranına sahip 
12 yurtta, 2 bin 200 öğrenciyi barındırır 
hâle geldi. Yurtta kalan gençlere burs temin 
ederek, yoksul öğrencilerin elinden tutarak, 
kardeşlik sofraları kurarak; gençliği ilgilen-
diren her alanda TÜRGEV başarılı işler yaptı 
ve yapmaya devam ediyor. TÜRGEV’in son 
dönemde, bazı kirli dillerde çokça telaffuz 
edilmesinin sebebi de, aslında kaydettiği bu 
başarıdan kaynaklanıyor. Hamdolsun, TÜR-
GEV birilerini rahatsız ediyor. Hamdolsun, 
TÜRGEV, özgür zihinlerin yetişmesine katkı 
sağlayarak, kendisine kayıtsız şartsız iman 
isteyen örgütleri rahatsız ediyor. Yine Ham-
dolsun ki TÜRGEV, diğer birçok dernek ve 
vakıfla birlikte, millî ve manevi değerlerine 
bağlı bir gençlik yetiştirmek için gayretle ça-
lışıyor ve bu çalışması da birilerini rahatsız 
ediyor. Burada TÜRGEV Başkanından ve 
Yönetim Kurulundan samimi bir ricam var: 
Lütfen, bu birilerini rahatsız etmeye devam 
edin. Daha çok çalışın, daha çok üretin, daha 
çok hizmet verin ve sizden rahatsız olanları 
daha da rahatsız edin. Onlar ne kadar rahat-
sız olursa, bilin ki gençliğimiz o kadar doğru 
istikamettedir.

Bakın değerli kardeşlerim…

17 ve 25 Aralık darbe girişimlerinin ardın-
dan, TÜRGEV ismi üzerinden bir tuzak, bir 
komplo oluşturulmak istendi. Vakıfların ne 
aldıkları bellidir, ne harcadıkları bellidir. 
Vakıfların, hangi usul ve esaslarla çalıştıkları 
bellidir. Elde hiçbir delil yokken, hiçbir bel-
ge, bilgi yokken, bir vakfı hedefe koyup, ona 

alçakça iftiralar atmanın, takdir edersiniz ki 
başka bir gayesi vardı.

Bakın değerli kardeşlerim…

17 Aralık darbe girişimi başladığında, bunu 
kamuoyuna nasıl duyurdular? Yolsuzluk 
operasyonu diye duyurdular. Ancak, öyle 
bir tezgâh, öyle bir tuzak hazırlamışlardı 
ki, bir taşla güya kendilerince onlarca kuşu 
vurmayı hedefliyorlardı. Hükümete yolsuz-
luk iftirası atarken, Hükümetle hesaplarını 
görmeye çalışırken, araya, başka kirli hesap-
larını da sıkıştırdılar. Neydi bu hesaplar? 
Türkiye’nin millî bankası Halkbank’tan, bazı 
uluslararası çevreler rahatsızdı; Pensilvanya 
maşasına işi ihale ettiler, araya o hesabı sıkış-
tırdılar. Bizim, yurtiçinde imam hatipler inşa 
etmemizden, yurtdışında üniversiteler inşa 
etmemizden rahatsız olanlar vardı, 17 Aralık 
vesilesiyle bunun hesabını görelim istediler. 
Türkiye’nin millî projelerinden, küresel bo-
yuttaki projelerinden rahatsız olanlar vardı; 
iş dünyası üzerinden bunlarla hesaplarını 
görmeye çalıştılar. Bakın, Pensilvanya bütün 
bu hesapları, bir maşa olarak, ihale almış bir 
taşeron olarak, başkasının adına halletmek 
istiyordu. Ancak araya, bir de kendi hesabını 
ekledi. Neydi o hesap? TÜRGEV… Bu ülkede, 
kendilerinden başkasının yurt açmasına 
tahammül edemiyorlardı. Gençlerin, Haş-
haşilik dışında yollara tevessül etmesine 
tahammül edemiyorlardı. Türkiye genelin-
de, hızla yurtların açılmasına, yurtların dol-
masına, öğrencilerin barınacak alternatifler 
bulmasına dayanamıyorlardı. İşte, kendile-
rine rakip olarak gördükleri TÜRGEV’i or-
tadan kaldırmak istediler ve 17 Aralık darbe 
girişiminde bunun da hesabını görmeye 
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yeltendiler. Bakın bu CHP’nin mevcut Genel 
Müdürü, vakıftan, dernekten, hayır işinden, 
öğrenci yetiştirmekten anlamaz. TÜRGEV’i 
tanımaz, bilmez, TÜRGEV’in faaliyetlerine 
de zaten aklı ermez. Ancak, Pensilvanya’daki 
akıl hocası, bunun eline iftira malzemesi tu-
tuşturdu, o da hocasının sözünü ikiletmedi, 
hocası ne emrettiyse harfiyen yerine getirdi. 
Aralarında yaptıkları anlaşmanın bir boyu-
tu da bu. Belli ki, Pensilvanya’daki zat, bu 
CHP Genel Müdürü’yle, TÜRGEV ve diğer 
vakıf ve derneklerin üzerine gitmek konu-
sunda anlaşmış. Pensilvanya CHP’ye lojistik 
destek verecek, CHP de Pensilvanya’nın 
tüm rakiplerini ortadan kaldıracak. Allah’a 
hamdolsun, bütün hesapları bozuldu, bütün 
tuzakları, bütün tezgâhları altüst oldu. Hem 
Pensilvanya, hem de onun Türkiye’deki ta-
şeronları, CHP ve MHP, iftiralarıyla, yalanla-
rıyla ortada kaldılar, 30 Mart’ta da milletten 
çok ağır bir cevap aldılar. Hiç kuşkusuz bu 
yetmez. CHP Genel Müdürü’ne TÜRGEV çe-
şitli davalar açtı, bunları sonuna kadar takip 
edeceğine yürekten inanıyorum. Şunu bil-
menizi isterim: TÜRGEV’in mücadelesi, sa-
dece TÜRGEV’in mücadelesi değildir. Eğer, 
TÜRGEV bu mücadeleyi kaybetseydi, bilin 
ki, Türkiye’de millî ve manevi değerlerine 
bağlı gençlik yetiştiren her dernek, her vakıf 
kaybedecekti. Zannetmeyin ki hedef sadece 
TÜRGEV’di. Bunların hedefi, kendileri gibi 
düşünmeyen, kendileri gibi olmayan herkesi 
dışlamaktır ve bunu yapacaklardı. Bunların 
arzuları nedir? Sadece Haşhaşi gençlik ye-
tişsin. Düşünmesin, akletmesin, abileri ne 
talimat verirse, sorgulamadan onu yerine 
getirsin. Şiddet yanlısı, terör yanlısı bir genç-
lik yetişsin. Ama, millî değerlerine, manevi 
değerlerine, vatanına, bayrağına, Kur’an’ına 

bağlı özgür bir gençliğin yetişmesine asla 
tahammül etmezler. Bakın 1980 darbesinin 
ardından gitti, bu Pensilvanya, darbeci paşa-
lara övgüler düzdü. Neden? “Bakın biz fark-
lıyız, biz usluyuz, biz sizin istediğiniz gibi 
adamlarız” demek istedi ve ödülünü de aldı. 
28 Şubat’ta yine aynısını yaptı. Kendisine, 
Hükümeti karalama vazifesi verildi, ekran-
lara çıkarak, gazetelere çıkarak, kendisine 
verilen vazifeyi yaptı. 28 Şubat sürecinde de, 
darbeci paşalara yalakalık yaparak, “Biz fark-
lıyız, biz sizin gibiyiz” mesajı verdi. Kendileri 
dışındaki herkese aşağılayıcı tavırla baktılar. 
Kendileri gibi düşünmeyen her cemaati, 
her grubu, her vakıf ve derneği sıkıştırma-
ya çalıştılar. Kendi faaliyet alanlarına giren 
herkesi, her kuruluşu, acımasızca ezmeye 
gayret ettiler. Haşhaşi örgütünün dışında 
kalan Müslümanlara, asla değer vermedi-
ler, kıymet vermediler, onlarla aynı safta 
buluşmadılar. Hep söylüyorum: Onların bir 
hesabı varsa, Allah’ın da bir hesabı var… İşte 
bugün TÜRGEV burada. TÜRGEV ayakta 
ve geleceğe umutla bakıyor. TÜRGEV, plan-
larına yeni planlar ekliyor, daha fazla yurt 
açmanın, daha çok öğrenciye el uzatmanın 
mücadelesini veriyor. Ama TÜRGEV’e iftira 
atanlar, izzetlerini, şereflerini, haysiyetlerini 
kaybetmiş şekilde, bugün artık varlık yokluk 
mücadelesi veriyorlar. Millet de onlardan 
tiksindi, Türkiye’deki diğer vakıflar, dernek-
ler, cemaatler de onlardan tiksindi. Şu anda 
onları sadece CHP seviyor, MHP seviyor, 
sadece belli medya ve işveren kuruluşları 
seviyor. Tamamen işlevsiz ve kullanışsız 
hâle geldiklerinde, inanın onlar bile sev-
meyecek. Bir paçavra gibi, buruşturulacak, 
tarihin çöplüğüne atılacaklar ve hiç kimse 
onları hatırlamayacak. Ancak, gerçekten 
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hayır işleyenler, samimi olarak hayır peşinde 
koşanlar, gönüllerini cömertçe muhtaçlara 
açanlar, onların amel defterleri açık kalacak 
ve onlar hiç unutulmayacaklar. TÜRGEV 
yönetimine, TÜRGEV’in tüm mensupları-
na, tüm hayırseverlerimize sesleniyorum: 
Asla umutsuz olmayın… Asla karamsarlığa 
kapılmayın. Eğer Pensilvanya’nın Haşhaşi-
leri size saldırıyorsa, demek ki sizler doğru 
yoldasınız. Eğer CHP, MHP yönetimi size 
saldırıyorsa, hiç şüpheniz olmasın, siz doğ-
ru istikamettesiniz. Size saldıranlar, bunun 
hesabını verecek, eğer yüzleri varsa da 
mahcup olacaklar. Siz bunlara aldırmayın. 
Son derece hayırlı bir iş yapıyor, son derece 
hayırlı bir yolda yürüyorsunuz. Elbette yolda 
tuzaklar olacak, engeller olacak, hendek-
ler olacak. Bunlara tahammül göstererek, 
dayanışma içinde, paylaşma içinde, inşal-
lah Türkiye’nin ve dünyanın çocuklarına, 
gençlerine ulaşmaya devam edeceksiniz. 
Kararlı bir mücadele verirseniz, sizin dışı-
nızdaki herkese ve sizden sonrakilere örnek 
olursunuz. Yılgınlık gösterirseniz, inanın, 
sadece TÜRGEV’e değil, asırlık bir davaya, 
asırlık bir mücadeleye de haksızlık etmiş 
olursunuz. Ben, sizlerin kararlı olacağınıza, 
çok güzel işler başaracağınıza, hasımlarınızı 
rahatsız etmeye, muhtaçları, mazlumları, 
garipleri sevindirmeye devam edeceğinize 
inanıyorum. Bir kez daha başarılı çalışma-
larınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. 
Vakıf yönetimine, katkı verenlere teşekkür 
ediyorum. Hayırseverlere özellikle şükran-
larımı sunuyorum. Allah yâr ve yardımcınız 
olsun, yolunuz bahtınız açık olsun diyor, he-
pinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği’nin 
Sayın Başkanı, değerli Yönetim Kurulu 
üyeleri, kıymetli TÜMSİAD mensupları, 
çok değerli kardeşlerim... 

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, bu 
güzel Ramazan akşamında iftar sofranızı, 
aşınızı, ekmeğinizi bizlerle paylaştığı-

nız için her birinize teşekkür ediyorum. 
Ramazan-ı Şerif ’in artık son günlerini 
idrak ederken, tuttuğunuz oruçların, yap-
tığınız ibadet ve hayırların Allah katında 
kabulünü niyaz ediyorum. TÜMSİAD ai-
lesi olarak, tüm zamanlarda yaptığınız ha-
yırları, Ramazan ayında artırdığınız için, 
hem aziz milletimize, hem de dünya maz-

TÜMSIAD Iftarı 

İstanbul | 25 Temmuz 2014 
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lumlarına el uzattığınız için sizlere ayrıca 
şükranlarımı sunuyor, Allah hepinizden 
razı olsun diyorum.

Değerli kardeşlerim... 

Geçen yıl Nisan ayında, TÜMSİAD’ın Ge-
nel Kurulu’nda sizlerle bir araya geldik. 
Ardından Geçen yıl Temmuz ayında, yine 
böyle bir iftar sofrasında hasret giderdik. 
Eylül ayında, Uluslararası KOBİ şurası 
vesilesiyle, Ocak ayında da Brüksel’de, 
İstişare toplantısında sizlerle muhabbet 
ettik. Bu süre zarfında, çeşitli vesilelerle, 
istişareler amacıyla bir araya gelme fırsa-
tımız oldu. Bugünkü buluşma vasıtasıyla, 
TÜMSİAD’ın Sayın Başkanı’na, Yönetim 
Kurulu’na, tüm mensuplarına, Hükümeti-
mize, ülkemizin kalkınmasına verdiğiniz 
eşsiz destekten dolayı, özellikle de tavsiye, 
öneri ve hayır dualarınız için bir kez daha 
teşekkür ediyorum. İnşallah, bu istişarele-
ri, bu dayanışmayı ve birlikteliği muhafaza 
edecek, ülkemiz ve milletimiz için bu kut-
lu yolculuğu birlikte sürdüreceğiz.

Değerli kardeşlerim…

Bugün, 12 yıllık Başbakanlık dönemimin 
müstesna günlerinden birini yaşadım. 12 
yıl içinde, sayısız yatırıma, eser ve hizmete 
imzamızı attık. Ama bunlardan bazılarının 
benim nezdimde manası çok büyüktü. 
Bolu Tüneli’nin açılması, Karadeniz Sahil 
Yolu’nun tamamlanması, Marmaray’ın 
açılışı, bu müstesna anlardandı. Eğitimde 
ve sağlıkta yaptığımız reformlar, çocuk-
larımıza teslim ettiğimiz okullar, bilgisa-
yarlar, ücretsiz kitaplar, tabletler, benim 

için müstesna anlardandı. Elbette, 2009 
yılında açılışını gerçekleştirdiğimiz ilk 
hızlı tren hattı da, hem Başbakanlık döne-
mimde, hem de hayatımda şahit olduğum 
eşsiz tablolardan biriydi. İşte bugün de, 
bunun bir benzerini idrak ettik. Yüksek 
Hızlı Tren Hattı’nın Eskişehir-İstanbul 
etabını tamamladık, bugün 3 şehrimizde 
yaptığımız coşkulu törenlerle hizmete aç-
tık. Eskişehir, Bilecik ve İstanbul, bugün 
gerçekten farklı bir coşkuya sahne oldular. 
Bu yeni bölümün açılmasıyla, Ankara İs-
tanbul hattı tamamlandı, ilk etapta Ankara 
İstanbul arası seyahat süresi 3.5 saate indi. 
Eskişehir, Bilecik, Sakarya ve Kocaeli; 
öbür taraftan Konya, artık İstanbul’un 
yanı başında iller hâline geldi. Burada 
şunu özellikle vurgulamak isterim: 12 yıl 
öncesine kadar, Türkiye’nin çok farklı bir 
gündemi vardı. Türkiye, koalisyonlara 
sahne oluyordu. Türkiye, koalisyon par-
tileri arasındaki uyumsuzluğun getirdiği 
bedeli ödüyordu. Her an ekonomik kriz 
beklentisi vardı. Siyasete ve siyasetçiye 
güven, tarihinin en düşük seviyelerine 
gerilemişti. Türkiye üzerinde adeta kara-
basanlar dolaşıyor, yasakların, yoksullu-
ğun ve yolsuzluğun yanında, kriz ve kaos 
beklentileri umutları söndürüyordu. 12 yıl 
önce böyle bir manzara vardı. Hatta, 12 yıl 
öncesine kadar, on yıllar boyunca Türkiye 
böyle manzaralarla yaşadı. Bugün ise, son 
derece farklı bir Türkiye’de yaşıyor, son 
derece farklı gündemleri konuşuyoruz. 
Bugün, olmaz denilenlerin nasıl olduğu-
nu görüyoruz. hayal gibi görünenlerin, 
nasıl gerçeğe dönüştüğüne şahit oluyoruz. 
Uçurumun kenarındaki bir ülkenin, yıllık 
ortalama yüzde 5 büyüme ile nasıl bir güç-
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lü ekonomiye sahip olduğunu, geleceğe 
nasıl umutla baktığını hem görüyor, hem 
de hep birlikte yaşıyoruz. İstikrar ve güven 
sağlam bir zeminde ilerliyor. Birliğimiz, 
kardeşliğimiz sağlam bir zeminde ilerli-
yor. Türkiye, yarın ne olacağını bilemez 
bir hâldeyken, şu anda 2023 diyor, 2053 
diyor, 2071 diyor. Birçoğumuz yurtdışına 
gittik, Batı ülkelerinde, gelişmiş ülkelerde, 
toplumun sahip olduğu imkânları gördük. 
Eğitimde, sağlıkta ne büyük bir konfor 
içinde olduklarını gördük. Altyapının, yol-
ların, parkların, enerjinin, su ve elektriğin, 
çevrenin standartlarını gördük. Uçakları 
gördük, hızlı trenleri gördük, otobanları 
gördük. On yıllar boyunca, milletimiz, ge-
rek o ülkelerde, gerek televizyonlarda, bu-
ruk bir hâlde oralardaki gelişmişliği izledi. 
İşte bugün, hayranlıkla izlediklerimize biz 
de sahip oluyoruz. Artık hayranlık duyan 
değil, hayran olunan bir ülke inşa ediyo-
ruz. Yeni Türkiye dedik, Yeni Türkiye’nin 
mücadelesini verdik; Allah’ın izniyle artık 
Yeni, güçlü, itibarlı Türkiye’de yaşamanın 
gururunu hep birlikte taşıyoruz.

Sevgili kardeşlerim…

Her ne yaptıysak, birlikte yaptık. Türkiye’yi 
bugünlere birlikte taşıdık. Türkiye’nin 
hasretini çektiği kardeşliği, dayanışmayı, 
demokrasi ve özgürlüğü temin ettik, işte 
bu seviyelere ulaştık. Çetelerle, vesayetle 
mücadele ettik, bu başarıları elde ettik. 
İnşallah, bu kazanımlardan taviz verme-
yecek, Türkiye’nin geriye gitmesine artık 
müsaade etmeyeceğiz. Benim Partim, bu 
konuda kararlılığını güçlü şekilde muhafa-
za ediyor ve edecek. Bizden sonra gelecek 

Hükümetler, inşallah bu ivmeyi muhafaza 
edecekler. Sivil toplum örgütlerimiz, TÜM-
SİAD gibi derneklerimiz, vakıflarımız, bu 
kazanımlara sahip çıkacaklar. Her şeyden 
önce, milletimiz ve gençliğimiz, yaşadığı 
bu değişime sahip çıkacak, bu değişim 
sürecinin kesintiye uğramasına inşallah 
izin vermeyecek. Gelecek, Türkiye için çok 
daha aydınlık olacak.

Kardeşlerim…

Salı günü, AK Parti’nin Grup Toplantısı’nı 
yaptık ve orada, belki de son kez grubumu-
za seslendim. Orada ifade ettiğim bir hu-
susu burada tekrarlamakta fayda görüyo-
rum. Bakınız, 1948 yılında, Ortadoğu’nun 
kalbinde İsrail Devleti kuruldu. İsrail 
Devleti, daha kurulmadan, bazı terör ör-
gütleri eliyle Filistinlilere karşı acımasızca 
katliamlar gerçekleştirdi. Bu katliamlar, 
İsrail’in devlet olmasından sonra da de-
vam etti. Bir yandan adım adım Filistin 
topraklarını işgal ettiler; bir yandan da kit-
lesel hâlde Filistinlileri sürgüne yolladılar 
ya da katlettiler. Açıkçası, dikensiz bir gül 
bahçesinde ilerlediler. Egemen güçler her 
zaman arkalarında oldu. İslam dünyası 
suskun kaldı. Ortadoğu’daki bölünmüşlük, 
dağılmışlık, iç çatışmalar, İsrail’e katli-
amları için eşsiz bir zemin hazırladı. Her 
yaptığı katliamda İsrail ödüllendirildi. Her 
katliamla birlikte İsrail daha da şımardı, 
daha da hukuksuz hareket etmeye başladı. 
Geldiğimiz noktada, artık hiçbir uluslara-
rası kuralı tanımayan, hukuk tanımayan, 
hiçbir tepkiye kulak asmayan, şımarıklığı 
zirve yapmış bir terör devletiyle karşı kar-
şıyayız. Bizim bunu dile getirmemizden 
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rahatsız oluyorlar. İstiyorlar ki, Türkiye de 
sussun, Türkiye de konuşmasın. İstiyorlar 
ki, Türkiye de bu şımarıklığa, bu kural-
sızlığa boyun eğsin. Bakın Mısır, Sayın 
Muhammed Mursi yönetiminde, Türkiye 
ile birlikte bu şımarıklığa karşı çıkıyordu, 
darbe yaptılar, Sayın Mursi’yi oradan kanlı 
şekilde uzaklaştırdılar. Sayın Mursi’nin ilk 
icraatlarından biri, Refah Sınır Kapısı’nı 
açmaktı; darbecilerin ilk yaptığı ise ka-
patmak oldu. Türkiye’yi de susturmayın-
ca, Mısır’ı susturdular. Gezi olaylarının 
gayelerinden biri de, Türkiye’yi sustura-
bilmekti. 17-25 Aralık operasyonu, efen-
disinden aldığı talimatla, Pensilvanya’nın, 
Türkiye’yi susturma girişimiydi. Bakın 
şu anda, dışarıda, bizi antisemitist gibi 
gösterme gayretleri var. Bunu niye yapı-
yorlar? Bunu, biz antisemitist olduğumuz 
için değil, bu iftirayla bizi sindirmek için 
yapıyorlar. Bizim ne olduğumuzu bilen 
çok iyi biliyor. Biz, İspanya’dan kovulduk-
larında, Musevilere kucak açmış, asırlarca 
da onlara sahip çıkmış bir ecdadın izinde-
yiz. Bizde ırkçılık olmaz, bizde soykırım 
olmaz, bizde farklı dinlere, inançlara 
tahammülsüzlük olmaz. Milletimizin ve 
ülkemizin tarihinde antisemitizm hiç ol-
madı, bugün de yok, yarın da olmayacak. 
Ama, bizi susturmak, sindirmek için, bir 
yandan katliam yapıp, bir yandan da bu 
iftirayı atmayı sürdürecekler. Onlar, ahlak-
larının, meşreplerinin gereğini yapıyorlar. 
Bir de tabii içeridekiler var. Siyasi partilere 
bakın. Malum medyaya bakın. O malum 
köşe yazarlarına, yorumculara bakın. 
İsrail’in şımarıklığını perdelemek için, ne 
yapmaları gerekiyorsa, dalkavukluğun 
gereği neyse, onu hakkıyla yapıyorlar. 

İsrail her gün Gazze’de çocuk öldürüyor; 
burada CHP, MHP, Pensilvanya Medyası, 
diğer medya, elbette ki bunların monşer 
adayları, katliamı perdelemek için her tür-
lü çirkinliğe başvuruyorlar. Şimdi CHP’nin 
Genel Müdürü çıkmış, “Türkiye eskiden 
sözü dinlenen bir ülkeydi” diyor. Gazze’nin 
yerini sorsanız, haritada gösteremez. Tarih 
derseniz, sıfır. CHP tarihine bakın, Tek 
Parti döneminden bugüne kadar, İsrail 
karşısında el pençe divan durduğunu gö-
rürsünüz. Mavi Marmara hadisesinde, bu 
Genel Müdür Türkiye’nin değil, İsrail’in 
yanında yer aldı. Bizim Tel Aviv’e sorduğu-
muz sorulara cevap, Tel Aviv’den değil, bu 
Genel Müdür’den geldi. Türkiye’de basın 
özgürlüğü yok, İsrail’de var diyen, Filistin 
meselesiyle Türkiye’nin terör meselesini 
özdeşleştiren, hata üzerine hata yapan, pa-
çalarından cehalet akan bu Genel Müdür 
oldu. Şimdi de çıkmış, “Mısır arabulucu” 
olsun diye çağrı yapıyor. Dedik ya: CHP, 
Baas Partisi zihniyetinin Türkiye koludur. 
Bugün de, Baas zihniyetinin gereği neyse 
onu yapıyor. İsrail’in Gazze’de katliamının 
başladığı günden beri, işte bu içerideki 
İsrail lobisi, işi gücü bıraktılar, Hükümete 
iftiralarla saldırıyorlar. İnanın, bunu da, 
İsrail’in işine yaradığı için yapıyorlar. Ama 
şunu herkes bilsin: Biz, geçmişte olduğu 
gibi, zalimler karşısında boynunu büken, 
mazluma sırtını dönen, zulmü görmezden 
gelen bir ülke değiliz. Türkiye değişti ve 
bunu herkes kabul edecek, bunu herkes 
hazmedecek. Biz bu coğrafyada, şımarıklı-
ğa, hukuksuzluğa, kural tanımazlığa sessiz 
kalmayız. Bakın şu anda, bu monşer adaya 
bir vazife verdiler. Dikkatleri Gazze’den, 
Mısır’dan alıp, Türkmen kardeşlerimize 
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çekmesini söylediler. O da bu tuzağa düş-
tü, ahlaksızca ırkçılık yapıyor. Zulmün 
rengi olur mu? Mazlumun rengi olur mu? 
Üstelik, biz, Gazze dediğimiz kadar, Rabia 
dediğimiz kadar, Türkmen kardeşlerimi-
zin, dünyanın her yanına dağılmış Türk 
topluluklarının, akraba toplulukların hak-
kını koruyan, savunan, onlara el uzatan bir 
iktidarız. Bizim dünyada ulaştıklarımıza, 
inanın, ne bu CHP’nin, ne bu MHP’nin, 
ne de bunların monşer adayının hayalleri 
bile ulaşamaz. Şunu da herkes bilsin; biz 
sadece sesini yükselten, sadece söz söy-
leyen bir ülke de değiliz. Gazze’de neler 
yaptığımızı Gazzeliler bunlara anlatır. 
Suriye’de Türkmenler için neler yaptığımı-
zı Türkmen kardeşlerimiz anlatır. Irak’ta 
12 yıldır Türkmenlerin hukukunu nasıl 
koruduğumuzu, oradaki kardeşlerimiz 
anlatır. Suriye, Irak, Kırım başta olmak 
üzere, nerede Türk, nerede akrabamız 
varsa, bütün gücümüzle yanlarında olduk. 
Bunlar, bir yandan Pensilvanya’yla işbirli-
ği yapıp Adana’daki Türkmenlere yardım 
götüren tırları durdururlar, bir yandan 
da işte böyle Türkiye bir şey yapmıyor 
derler. Tekrar ediyorum: Bu iftiraların tek 
bir amacı var, İsrail’e destek olmak, İsrail 
katliamlarını perdelemek, bizi oyalamak. 
Ama biz bu tuzağa düşmeyeceğiz. Büyük 
devlet olmanın gereğini hakkıyla yerine 
getireceğiz. Elimizle, dilimizle, kalbimizle, 
her zaman mazlumun, her zaman ihtiyaç 
sahibinin yanında olacağız. İnşallah, 10 
Ağustos, en çok da dünya mazlumları için 
bir milat olacak. Seçilmiş Cumhurbaşka-
nıyla, seçilmiş Başbakanıyla Türkiye tam 
bağımsız bir ülke olarak zulmün karşısın-
da dimdik duracak. Bu sürece verdiğiniz 

katkılar için sizlere bir kez daha teşekkür 
ediyorum. Hayır dualarınız için sizlere 
teşekkür ediyorum. Özellikle, Pensilvan-
ya İhanet Çetesi’ne karşı, bizim, milletin, 
ülkenin yanında dimdik durduğunuz için 
TÜMSİAD’ı kutluyorum. Yol arkadaşlığı-
mız sarsılmadan inşallah devam edecek. 
Ramazan Bayramınızı şimdiden tebrik 
ediyorum. Allah yâr ve yardımcınız olsun 
diyor, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyo-
rum. 
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TOBB 7. Ticaret Ve Sanayi Şurası 

İstanbul | 7 Ağustos 2014 

Sayın Başkan, Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği’nin çok değerli Yönetim Kurulu 
Üyeleri, Oda ve Borsalarımızın değerli 
Başkanları, çok değerli Konsey Üyeleri, 
hanımefendiler, beyefendiler... 

Sizleri en kalbî muhabbetlerimle selamlı-
yor; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 

tertip ettiği, 7’nci Türkiye Ticaret ve Sana-
yi Şurası’na başarılar diliyorum. TOBB’un 
Sayın Başkan ve yönetimine, Türkiye için, 
ekonomimiz için bu son derece önemli 
Şura’yı tertip ettikleri için bir kez daha te-
şekkür ediyorum. Öncelikle, gerek Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği’ne gerek tüm 
üyelere, Türkiye’nin büyümesine, demok-
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ratikleşmesine, Türkiye’nin sorunlarının 
çözümüne yaptıkları katkılar için burada 
bir kez daha teşekkür ediyorum. 2013 
yılında büyüme yüzde 4 gibi gerçekten 
çok yüksek bir oranda gerçekleşti. 2014 
yılının ilk çeyreğinde de ekonomimiz, 
yüzde 4.34 gibi, beklentilerin üzerinde bir 
oranda büyüme kaydetti. Hiç kuşkusuz, bu 
güzel büyüme oranlarında, sanayicimizin, 
tüccarımızın, esnafımızın, KOBİ’lerin, çift-
çimizin ve işçimizin çok büyük emekleri 
var. Bu emeklerinizden dolayı da sizlere 
ülkem ve milletim adına şükranlarımı su-
nuyorum. Tabii, Türkiye Odalar ve Bor-
salar Birliği, sadece ekonomik büyümeye 
katkı yapmakla kalmıyor. 81 vilayete, 
hatta yurtdışına yayılan örgütlenmesiyle, 
TOBB ve onun değerli mensupları, Ahilik 
geleneğimizi yaşatarak, toplumsal refaha, 
kardeşliğe, dayanışmaya çok önemli katkı-
lar sağlıyor. Türkiye’nin adeta çimentosu 
olduğunuz için, Ahilik geleneğimizi ya-
şatarak, ülkemizin refah ve kardeşliğine 
güç kazandırdığınız için de sizlere tek tek 
teşekkür ediyorum. Elbette TOBB’un, Fi-
listin ve Türkmenler konusundaki duyar-
lılığını ilgiyle, takdirle izliyoruz. Dün, Yar-
dımcım Beşir Bey’le ve AFAD Başkanımla 
hayırlı bir toplantı gerçekleştirdiniz. Hem 
Irak’taki Türkmen kardeşlerimiz için hem 
de Gazze için, 25 bin aileye toplamda 25 tır 
yardım paketi gönderiyorsunuz. Bu hayırlı 
adımlarınızdan dolayı da sizlere teşekkür 
ediyor, sizleri yürekten kutluyorum.

Değerli kardeşlerim…

6’ncı Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurası’nı, 
2010 yılının Kasım ayında gerçekleştir-

miştik. Bizim iktidarımız döneminde 
başlayan bu şuralara mümkün oldukça ka-
tılmaya, Konsey üyelerini dinlemeye çok 
önem verdiğimi biliyorsunuz. Esasen, Şu-
ralar, Genel Kurullar ya da diğer toplantı-
lar dışında, TOBB Başkanımızla sık sık bir 
araya geliyor, sorunları ilk elden öğreniyor 
ve çözmeye çalışıyoruz. Yurtdışında birçok 
resmî ziyarete sizlerle birlikte gittik, ora-
larda iş forumlarını gerçekleştirdik. Devlet 
adamları nezdinde, işadamlarımızın, iş 
dünyamızın sorunlarını dile getirdik, bun-
ları çözüme kavuşturmanın peşinde ol-
duk. 12 yıllık iktidarımız döneminde, hem 
TOBB’la, hem iş dünyamızın tamamıyla 
kurduğumuz bu diyalog ve istişare ortamı, 
hamdolsun ekonomiye de demokrasiye de 
çok olumlu yansıdı.

Değerli arkadaşlar... 

Sadece 2 gün sonra, Pazar günü mil-
let imiz sandığa gidiyor ve Türkiye 
Cumhuriyeti’nin 12’nci Cumhurbaşkanı’nı 
seçiyor. Sizlerin de desteğiyle, 2007 yılın-
da Anayasa’yı değiştirdik ve Cumhurbaş-
kanlarının halk tarafından seçilmesini, 
bir hak olarak Anayasamıza, milletimize 
kazandırdık. Tarihimizde ilk kez, milleti-
miz, doğrudan doğruya Cumhurbaşkanını 
seçecek. Milletvekillerimiz, bu önemli 
vazife için şahsımı aday olarak gösterdiler. 
Bunun da öncesinde, gerek partimizin 
mensuplarıyla, gerek toplumun tüm ke-
simleriyle çok yoğun, çok kapsamlı istişa-
reler yaptık ve bu istişarelerin ardından bu 
yola çıktık. 12 yıllık Başbakanlık görevinin 
ardından, bir görev değişikliği gerçekleşir-
ken, hiç kuşkusuz, toplumun farklı kesim-
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lerinde de haklı bazı sorular sorulabiliyor. 
Türkiye için, Türkiye’nin geleceği için 
son derece önemli olan Çözüm Süreci’nin 
akıbeti haklı olarak merak ediliyor. Aynı 
şekilde, ulusal güvenliğimizi tehdit eden 
Paralel Yapıyla mücadelenin akıbeti de 
merak ediliyor. Bu değişim sürecinde, me-
rak edilen bir başka konu da tabii olarak 
ekonominin geleceği.

Değerli kardeşlerim…

Eğer Pazar günü, milletimizin takdiriyle 
Cumhurbaşkanı seçilirsek, Türkiye’nin 
istikametinde, Türkiye’nin yürüyüşünde 
hiçbir değişiklik olmayacak. Tam tersine, 
seçilmiş bir Cumhurbaşkanı, seçilmiş bir 
Hükümet, uyum içinde, koordinasyon için-
de, el birliği yaparak, inşallah Türkiye’de 
istikrarı ve güven ortamını daha da güç-
lendirecek. Bundan hiç kimsenin şüphesi 
olmasın, hiç kimsenin endişesi olmasın. 
Ekonomik istikrarın korunması, Çözüm 
Süreci ve Paralel Yapı’yla mücadele başta 
olmak üzere, tüm önceliklerimiz aynen 
devam edecek. Bu süreçte defalarca ifa-
de ettim: Şahıslar, gelip giderler… Genel 
Başkanlar, Başbakanlar, Bakanlar deği-
şebilirler. Ancak, partimizin politikaları, 
asırlardır devam eden bir yürüyüşün 
neticesinde şekillenmiştir. İnşallah, asır-
lar öncesinden gelen bu yürüyüş, isimler 
değişse de, istikbale doğru sarsılmadan, 
sapmadan yoluna devam edecektir. Kuru-
luşunda yer aldığım, Genel Başkanı oldu-
ğum, arkadaşlarımla bugünlere taşıdığım 
AK Parti, konjonktürel bir parti değil, çok 
köklü bir siyasi harekettir. Bizim partimiz 
hiçbir zaman bir tek adam partisi olmadı. 

Bütün kararlarımızı istişareyle aldık. Bun-
dan sonra da, partimizin yetkili organları, 
çerçevesi çizilmiş politikalarımız ışığında, 
belirlediğimiz hedefler doğrultusunda ve 
siyasi kültürümüze uygun şekilde geleceği 
biçimlendirmeye devam edecektir. Çözüm 
Süreci’nin bizzat takipçisi olmayı sürdüre-
ceğim. Çözüm Süreci’ni belli bir aşamaya 
getirdik, inşallah, Hükümetimizle birlikte, 
bunu nihayete erdirmek için, Türkiye’de 
tam anlamıyla huzuru, güvenliği ve kar-
deşliği tesis etmek için mücadelemiz de-
vam edecek.

Arkadaşlar... 

Paralel Yapı’yla mücadele, benim ya da 
partimin mücadelesi değil, Türkiye’nin 
mücadelesidir, millî güvenlik meselesidir. 
Hatta biz bu mücadeleyi, Yeniden İstiklal 
Mücadelesi olarak adlandırdık. Çünkü 
bakın, burada altını bir kez daha kalın çiz-
gilerle çiziyorum: Paralel Yapı’nın hedefi, 
benim şahsım değildir. Paralel Yapı’nın 
hedefi, benim ailem, dostlarım, partimiz 
ya da Hükümetimiz de değildir. Paralel 
Yapı’nın hedefi, doğrudan doğruya Tür-
kiye Cumhuriyeti’dir, doğrudan doğruya 
millî iradedir.

Bakın arkadaşlar…

Bazıları, şantaj altında olduğu için ya 
da tehdit edildiği için susuyor olabilir. 
Ülkenin bağımsızlığı söz konusu oldu-
ğunda, hiç kimse şantaja da boyun eğme-
sin, tehditlere de boyun eğmesin. Allah 
aşkına soruyorum size, benim veya bir 
başkasının olması önemli değil, bir Baş-
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bakanın, yabancı devlet başkanlarıyla 
yaptığı konuşma neden dinlenir? Cum-
hurbaşkanının, Bakanların, Genel Kur-
may Başkanının, Kuvvet Komutanlarının 
telefonları neden dinlenir? Bu dinlemeler, 
casusluk faaliyeti değil de nedir? Benim, 
Sayın Mahmut Abbas’la yaptığım, Somali 
Cumhurbaşkanı’yla yaptığım konuşmaları 
bunlar ne yapacaklar? Bunları ne için kul-
lanıyorlar? Bunları kime servis ediyorlar?

Arkadaşlar… 

Ortada alçakça bir ihanet var. Bugün hâlâ, 
bu alçakça ihanet karşısında susanlar var-
sa, çok açık söylüyorum, durumlarını göz-
den geçirsinler. Bu ihanet girişiminden hiç 
kimseye, ama hiç kimseye fayda gelmez. 
İşte görüyorsunuz… Sadece siyaseti değil, 
sadece emniyeti, yargıyı değil, iş dünyasını 
da dizayn etmeye çalışmışlar. Ananaslar 
gelip gidiyor. Rafineri işleri gelip gidiyor. 
Tehditler, şantajlar, kumpaslar yapılıyor. 
İşadamlarından haraç alınıyor, yargıda 
birtakım işler çevriliyor. Bunlar, ekonomi-
nin de üzerine karabasan gibi çökmüşler. 
Şu anda, CHP, MHP, onlarla birlikte bazı 
kesimler, “Düşmanımın düşmanı dostum-
dur” diyerek, bu vatan hainleriyle birlikte 
iş görüyorlar. Benim ülkemin, benim va-
tanımın, benim milletimin düşmanları, 
kusura bakmayın, hiç kimseye dost olmaz, 
hiç kimseye yâr olmaz. Dün bizi sırtımız-
dan hançerlediler; eğer ellerine imkân 
geçerse, yarın da gidecekler, şimdiki yol 
arkadaşlarını sırtlarından bıçaklayacaklar. 
CHP içinde birçoklarını dinlediler, izledi-
ler ve şantaj yaptılar. MHP içinden millet-
vekillerini dinlediler, izlediler, kaydettiler 

ve şantaj yaptılar. Buna rağmen bu ihanet 
çetesiyle yol yürümek, insanın en başta 
kendine ihanetidir. 30 Mart’ta Pensilvan-
ya ile yol arkadaşlığı yapanlar, milletten 
gereken cevabı aldılar, ama ibret almadı-
lar. Şimdi, 10 Ağustos için yol arkadaşlığı 
yapanlar, bu kez inanıyorum ki milletten 
daha ağır bir cevap alacaklar. Ama biz, siz-
lerden de bu konuda cesur, kararlı adımlar 
bekliyoruz. Bu vatan için, bu bayrak için 
canınızı vereceğinizi siz her fırsatta gös-
terdiniz, gösteriyorsunuz. Emeğinizle, alın 
terinizle bu vatanı siz büyütüyor, bu bay-
rağın itibarını siz çoğaltıyorsunuz. Paralel 
İhanet Çetesi’yle mücadelede de, sizlerin 
en ön safta, cesaretle durmanızı bekliyo-
ruz. Cumhurbaşkanı seçilirsek inşallah, bu 
mücadele hiç hız kesmeden devam edecek. 
Daha da güçlü devam edecek.

Kardeşlerim…

Bir başka husus da ekonomi… Cumhur-
başkanı seçilirsek, Türkiye’nin ekonomi 
politikalarında hiçbir sapma olmayacak. 
12 yılda gerçekleştirdiğimiz reformlar, 
ekonomiyi her türlü dalgalanmaya karşı 
çok korunaklı bir hâle getirdi. 12 yıl için-
de ekonomi defalarca test edildi. 8 tane se-
çim yaşadık, şu anda 9’uncuyu yaşıyoruz 
ve ekonomi hamdolsun artık seçimlerden 
etkilenmiyor. 2007 Cumhurbaşkanlığı 
krizini yaşadık, 27 Nisan’ı yaşadık, Da-
nıştay saldırısını, darbe girişimlerini, çete 
tehditlerini yaşadık. Ekonomi, bütün bu 
badireleri başarıyla atlattı. Bölgemizde 
krizler yaşadık, yaşıyoruz, ekonomi bun-
lara karşı dimdik ayakta duruyor. Tarihin 
en büyük küresel krizlerinden birine 
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karşı da ekonomimiz son derece başarılı 
performans sergiledi. Zemin artık çok 
sağlam. Yasal düzenlemelerle, reformlar-
la, ekonomi artık çok güçlü bir zeminde 
ilerliyor. Bakın 2 gün sonra bir seçim var 
ve hamdolsun ekonomide bir sıkıntı yok. 
Yeni Başbakan’ın kim olacağı henüz belli 
değil, buna rağmen ekonomide sıkıntı 
yok. Çünkü piyasalar bize güveniyor, 
politikalarımıza güveniyor, güçlü ekono-
miye güveniyor. Elbette, Cumhurbaşkanı 
seçilirsek, ekonomi de yakın takibimizde 
olacak konular arasında yerini alacak. 12 
yıl içinde Türkiye’ye çok şey kazandırdık; 
ama ekonomide elde ettiğimiz başarılar 
benim için çok çok önemli. 12 yılın kaza-
nımlarının geriye gitmesine asla müsaa-
de edemeyiz. Allah ömür verdiği sürece, 
Türkiye’nin büyümesi, sofradaki ekme-
ğin büyümesi benim öncelikli meselem 
olacak. Bunun, benim ardımdan gelecek 
Başbakan’ın ve ekibinin de meselesi ola-
cağını bilmenizi isterim. Türkiye’nin millî 
gelirini, 12 yılda 3 kattan fazla artırdık; 
230 milyar dolardan aldık, 820 milyar 
dolara kadar çıkardık. Bundan sonra, 
Cumhurbaşkanı ve Hükümet olarak el ele 
verecek, bu rakamı 2 trilyon dolara doğru 
yükselteceğiz. Kişi başına millî gelir, 3 bin 
500 dolardı, şu anda 11 bin dolar; bunu 
da inşallah 25 bin dolara doğru yükselte-
ceğiz. İhracatı 36 milyar dolardan aldık, 
yine sizlerin de katkısıyla 152 milyar 
doların üzerine çıkardık. Orada da hede-
fimiz 500 milyar dolar ve inşallah bunu 
da 2023’e kadar başaracağız. Uluslararası 
Para Fonu’yla durumu sizler de yakından 
takip ettiniz. 2002 sonunda göreve geldi-
ğimizde, Türkiye’nin en önemli gündem 

konusu IMF’ydi. IMF yetkililerinin ziya-
retleri, ülkenin tamamının ilgiyle izlediği 
bir konuydu. Hamdolsun o manzaralar 
geride kaldı. Sadece o manzaralar değil, 
artık borç da geride kaldı. 23.5 milyar 
dolardan devraldığımız borcu, geçen yıl 
14 Mayıs’ta tamamen bitirdik. Merkez 
Bankası rezervimizi 27.5 milyar dolardan 
devraldık, şu anda 133 milyar dolar. Enf-
lasyon yüzde 30’dan tek haneli oranlara 
indi, en son yüzde 9.3 olarak gerçekleşti. 
Faiz yüzde 63’tü, şu anda yüzde 9.1. İş-
sizliği yüzde 10.3 noktasından aldık, şu 
anda yüzde 9. Kamu bankalarının duru-
munu sizler de biliyorsunuz, o dönemleri 
de birçoğunuz yaşadı.

Arkadaşlar… 

Halkbank, esnafımıza yüzde 47 faizle kre-
di veriyordu. Şu anda esnafımıza uygula-
nan faiz oranı, yüzde 4-5 aralığında. 12 yıl 
önce, Halkbank’ın kredi bakiyesi sadece 
154 milyon liraydı, şu anda 10.5 milyar 
lira. Kredi kullananların sayısı da 12 yıl 
önce 63 bin iken, şu anda 296 bine ulaşmış 
durumda. Ziraat Bankamız aynı şekilde… 
Çiftçiye uygulanan faiz yüzde 59’du… Biz 
şu anda bu faizi yüzde sıfır-8 aralığına çek-
tik. 228 milyon kredi bakiyesi olan Ziraat 
Bankası’nın, şu anda 20 milyar lira kredi 
bakiyesi var. Bu bankalarımızın uluslara-
rası piyasalarda değeri katlanarak arttı.

Arkadaşlar…

Bu rakamlar, Hükümetimizin ve sizlerin 
eseri. 12 yıl boyunca çok çalıştık, hassa-
siyetle çalıştık, her zaman istişare içinde 
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olduk ve bu seviyelere ulaştık. Türkiye’nin 
bu seviyelerden geriye gitmesine hiçbiri-
miz razı olamayız. Bakın bu seviyelerden 
rahatsız olanlar var. Kriz ortamlarında, 
kaos ortamlarında, millet kaybederken 
kazanmaya alışmış, içeride ve dışarıda 
pusuda bekleyenler var. Gezi olaylarının 
bir hedefi de, işte bu kazanımları geriye 
götürmekti. 17-25 Aralık darbe girişiminin 
bir hedefi de, işte bu seviyeleri geriye gö-
türmekti. Yoksa Halkbank’a neden saldır-
sınlar? Bizim küresel projelerimize neden 
saldırsınlar? İstediler ki Türkiye o Eski 
Türkiye olsun, istikrarsızlık olsun, faiz 
yükselsin, millet kaybetsin, faiz lobisi ka-
zansın. Ama buna izin vermedik, inşallah 
da hiçbir zaman buna geçit vermeyeceğiz. 
Dik duracağız, sağlam duracağız; birbiri-
mize inanacak, birbirimize güveneceğiz. 
Bu sayede bugüne kadar birlikte kazandık; 
bundan sonra da hep birlikte kazanacağız. 
Bir kez daha, bu 12 yıllık süreçte, sizlerle 
birlikte yol yürümüş olmaktan, sizlerle 
istişare ederek kararlar almış olmaktan 
duyduğum memnuniyeti ifade etmek 
istiyorum. Emekleriniz, alın teriniz, kat-
kılarınız için her birinize tek tek teşekkür 
ediyorum. İnşallah seçilirsek, Cumhur-
başkanlığı makamında da birlikteliğimiz, 
yol arkadaşlığımız devam edecek. Bugün 
belki de sizlere Başbakan olarak son defa 
hitap ediyorum; ama inşallah seçilmemiz 
hâlinde, Cumhurbaşkanı olarak da top-
lantılarda bir araya gelecek, daha çok isti-
şareler yapacağız. Türkiye’yi yine birlikte 
büyüteceğiz. 81 vilayetin büyümesinde, 
refaha erişmesinde yine birlikte çalışaca-
ğız. Allah yolumuzu, bahtımızı açık etsin. 
Rabbim yâr ve yardımcımız olsun diyor, 

7’nci Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurası’na 
başarılar diliyor, hepinizi sevgiyle, saygıy-
la selamlıyorum.










