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Erdoğan, 23 Mart Pazar günü Belediye 
Meclisi seçimlerinin yapılacağı Çorum’a 
gelerek Yazıçarşı Meydanı’nda halka hitap 
etti. Miting alanında Mehter Takımı’nın 
gösterisiyle karşılanan Erdoğan, sevgi gös-
terisinde bulunan vatandaşlara, konuşma-
sını yapacağı otobüsün üzerinden kırmızı 
karanfil atarak karşılık verdi. ‘‘Başbakan 
Tayyip’’, ‘‘İşte Tayyip, İşte Başbakan’’ slo-
ganları eşliğinde konuşmasına başlayan 
Erdoğan, bugünün anlamlı bir gün oldu-

ğunu ifade etti. 3 Kasım seçimlerinde hal-
kın AK Parti’yi, en büyük temsil yetkisini 
vererek ülke yönetimine taşıdığını ifade 
eden Erdoğan, Pazar günü yapılacak seçi-
minde de Çorumluların belediye meclisi 
üyelerini belirleyeceğini, belediye meclisi 
üyelerinin de belediye başkanını seçece-
ğini kaydetti. Kendisinin de belediye baş-
kanlığından geldiğini anımsatan Erdoğan, 
‘‘Belediye başkanlığından bu kardeşinize 
başbakanlık görevini verdiniz’’ diyerek, 

Halka Hitap

Çorum | 19 Mart 2003 
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buna layık olmaya çalışacağını ve halkın 
hizmetkarı olacaklarını söyledi. 

Erdoğan, Türkiye’nin sıkıntılı günler-
den geçtiğini, ancak bunun aşılacağını 
ve bunda kararlı olduklarını bildirdi. 
Seçim öncesinde iktidarlarının ilk yı-
lında sıkıntılar yaşanabileceğini ancak 
üçüncü yılda ceplerin zenginleyeceğini 
ifade ettiklerini kaydeden Erdoğan, 
bu söz doğrultusunda gece gündüz de-
meden çalışmalara devam ettiklerini 
kaydetti. Toplu konut ve duble yol ya-
pımı konusundaki vaatlerini anımsatan 
Başbakan Erdoğan, her iki alanda çalış-
maların başladığını, Çorum-Merzifon 
yolundaki çalışmanın devam ettiğini, 
Çorum-Yozgat yolunun da duble yol ha-
line getirileceğini ifade etti. 

‘‘Bunlar nasıl oluyor? Devlet ve millet iş-
birliği yapıyor. Her şey parayla olmuyor’’ 
diyen Erdoğan, karayollarındaki trafik 
kazalarının yoğunluğuna işaret etti. 
‘‘Trafikte kaybettiklerinizi bugün savaş-
ta kaybetmiyorsunuz’’ diye devam eden 
Erdoğan, Çorum yakınlarında meydana 
gelen kazada Samanyolu Televizyonu 
çalışanı bir kişinin yaşamını yitirdiğini 
belirtti ve başsağlığı dileklerini iletti. 
Çağdaş ve modern olmanın, modern 
yollardan geçtiğini ifade eden Erdoğan, 
toplu konut projelerinde de Tunceli 
Pülümür’de ilk adımın atılacağını bunu 
öncelik deprem yaşanan iller olmak üze-
re diğer illerin izleyeceğini kaydetti. 

Başbakan Erdoğan, Çorum’un bir mede-
niyet merkezi olduğunu da dile getirdiği 

konuşmasında ilde Hitit Üniversitesi 
kuracaklarını, YÖK Yasası üzerinde ça-
lışma yapıldığını ve bu yasayla birlikte 
Çorum’a benzer yaklaşık 30 ilde üni-
versite kurulmasının gerçekleştirilece-
ğini belirtti. Üniversiteleri ‘‘cehaletin 
karanlığından bilimin aydınlığına geçiş 
yerleri’’ diye nitelendiren Erdoğan, halk 
eğitim merkezlerini de geliştirerek ev 
ekonomisinde farklı bir yer alacak şekil-
de düzenlemelere gideceklerini kaydetti. 
Türkiye’nin şu anda en büyük sorunu-
nun işsizlik olduğunu vurgulayan Erdo-
ğan, işsizliğin belini kırmak için yatırım, 
yatırım için işverenlerin teşebbüs ruhu-
nun teşvik edilmesi gerektiğini ifade etti. 

Ülkede, yatırım döneminin yeniden 
başlayacağını belirten Recep Tayyip Er-
doğan, çiftçiye daha önce verdikleri söz 
doğrultusunda ucuz mazot desteği sağ-
layacaklarını söyledi. Erdoğan, ülkede 
işsizliğin yanında üç önemli sorun daha 
bulunduğunu belirterek bunları adalet, 
eğitim ve sağlık olarak sıraladı. Adaletin 
kurumsallaşmasında sıkıntılar bulundu-
ğunu, adliyeler ve cezaevlerinin ‘‘felaket 
bir durumda olduğunu’’ ifade eden Erdo-
ğan bunlarla ilgili çıkış yolları buldukla-
rını ve buraları daha yaşanabilir ve daha 
modern bir hale getireceklerini belirtti. 

Eğitimde de okulların ‘‘felç durumda 
olduğunu’’ söyleyen Başbakan Erdoğan, 
Fen Edebiyat Fakültesi mezunlarının 
öğretmen ihtiyacının giderilmesinde, Be-
den Eğitimi mezunlarının da bu dersleri 
vermek üzere istihdam edileceklerini an-
lattı. Meslek okullarına da gereken öne-
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min verileceğini kaydeden Erdoğan, YÖK 
Yasası’nda bu konunun farklı bir şekilde 
düzenleneceğini kaydetti .  Başbakan 
Erdoğan, özellikle Güneydoğu’daki okul-
larda bazı sınıf larda 100’ün üzerinde 
öğrenci bulunduğunu, bunun medeniyet 
ve çağdaşlığa uymadığını, bu sorunların 
aşılacağını ifade etti. Sağlıkta da yoğun 
bir çalışma içinde olduklarını, önce kad-
ro eksikliklerinin giderileceğini söyleyen 
Recep Tayyip Erdoğan, SSK ve Sağlık 
Bakanlığı hastanelerinin müşterek kul-
landırılacağını belirtti. Özel hastanelerin 
de bu çalışmanın içine katılabileceğini 
kaydeden Erdoğan, böylece belli hasta-
nelerdeki yığılmaların önüne geçilece-
ğini söyledi. Başbakan Erdoğan, ‘‘Benim 
vatandaşım hastane kuyruklarında inim 
inim inletilmeyecek’’ dedi. 

Emeklilerin maaşlarını daha rahat ala-
bilmeleri için Ziraat ve Halk Bankası’nın 
yanında Vakıfbank’ın da devreye soku-
lacağını belirten Erdoğan, çiftçilere doğ-
rudan gelir desteğiyle ilgili ödemelerin 
devam ettiğini ancak bir öncelik sıra-
lamasına gittiklerini söyledi. Erdoğan, 
Çorum’a da Pazar gününden önce belir-
lenen öncelik sırası gereği ödeme yapı-
lacağını bildirdi. Erdoğan, Pazar günü 
Çorum’da yapılacak seçimlerin bir yıl 
sonraki yerel seçimlerin vitrinini oluştu-
racağını da kaydettiği konuşmasında, AK 
Parti’nin ilk kez Çorum’a hem Belediye 
Meclisi hem de Belediye Başkanlığı seçi-
mini kazanmış olacağını belirti. 

Belediyecilik anlayışlarının Çorum’da 
görüleceğini ve burada bu anlayışlarını 

ispat edeceklerini kaydeden Erdoğan, 
Yerel Yönetimler Yasası’nın çıkarılma-
sıyla belediyecilik anlayışını değiştire-
ceklerini, daha güçlü bir belediyecilik 
döneminin başlayacağını söyledi. Erdo-
ğan, Siirt seçimlerini 3-0 kazandıklarını 
anımsatarak Çorumlulardan Pazar günü 
‘‘sandıkları patlatırcasına’’ AK Parti’yi 
belediyecilikte de iktidara getirmelerini 
istedi. Erdoğan, ‘‘Aynı gün 59. Hükümeti-
miz Meclis’te güvenoyu alacak. İstiyoruz 
ki Çorum’da da güvenoyu alsın’’ dedi. 
Erdoğan’a konuşmasının ardından Esnaf 
Odaları Birliği’nce tepsi içerisinde leble-
bi sunuldu. 
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Başbakan Erdoğan, Kocaeali’nin Karamür-
sel İlçesi’ne bağlı Ereğli Beldesi’nde halka 
hitap etti. Erdoğan burada yaptığı konuş-
mada, “Türkiye zor dönemlerden geçti ve 
geçiyor. Bir düşünelim; bir gecede yüzde 
500, yüzde 700 ve yüzde 1500 faiz ödedik 
mi, ödedik. Bu 1.5 milyar dolar, yani 2.2 
katrilyon lira eder. Bütün bunları kuca-
ğımızda bulduk. Bunu 58. Hükümet öde-
yecekti, biliyorduk, ama AK Parti iktidarı 
olmasaydı, Türkiye bu borcu ödeyemeye-
cekti. Çünkü, Türkiye’nin kredilibitesi 
yoktu” dedi. 

Başbakan Erdoğan, dış borçlanmayı yüzde 
14-15’lerden yüzde 6.3’lere indirdiklerini 
ve borçlanma sürelerinin uzatıldığını da 
ifade ederek, “Bütün bunlar ekonomide 
büyüme ve canlanmanın işaretleridir, 
ama yeterli değil” şeklinde konuştu. Tay-
yip Erdoğan, işçiye ve memura zam ver-
mek istediklerini, ancak bunun kaynakla 
mümkün olduğunu belirterek, “İşçilere, 
emekliye, memura, şuna buna zam denili-
yor. Nereden olacağı söylenmiyor. Tayyip 
Erdoğan’ın parasını vermeyeceğim ki, za-
ten öyle bir para da yok” dedi. 

B a şb a ka n  Erd o ğ a n ,  va t a n d a şl a r ı n , 
Türkiye’nin önündeki yerel seçimleri iyi 
değerlendirmesi gerektiğini de kaydetti. 
Türkiye’nin 3 Kasım seçimleri öncesi farklı 
bir süreç yaşadığını anlatan Erdoğan, şun-
ları söyledi: 

“3 Kasım seçimlerine katılamadık, ama 9 
Mart’ta Siirt’te yapılan seçimlerde Meclis’e 
girdik. Bu emanetin huzuruyla Başbakanı-
nız olarak karşınızdayım. Şimdi, önümüz-
de 8 ay sonra yerel yönetimler seçimi var. 
3 Kasım’da Türkiye’yi siyasi değişime tabi 
tutarak bize güvendiniz. Bu 50 yılın en 
fazla güven göstergesiydi. Buna layık olma 
yolunda sadece siyasi değişimi değil, her 
türlü değişimi yapacağız. Yerel yönetimler 
seçiminde de öyle bir değişim yaşayalım 
ki, modern belde ve ilçeleri kuralım. Dur-
mak yok, çok çalışıp koşacağız.” 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İmar 
Bankası’nın durumu hakkındaki araştır-
manın sürdüğünü ve vatandaşın mağdur 
olmayacağı bir çözüm bulunacağını be-
lirterek, şöyle devam etti: “Birileri (ben 

Halka Hitap

Ereğli, Kocaeli | 24 Temmuz 2003 
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off-shore hesabındaki paraları ödüyorum. 
Hükümet de, diğer hesaplardaki paraları 
zaman geçirmeden ödemelidir) diyerek 
siyasi prim yapmaya çalışıyor. Yok öyle 
şey.. Aslında, diğer hesaplardaki paraları 
da sen kullandın, senin ödemen lazım. 
Ama, hükümetimiz vatandaşın mağdur 
edilmemesi için formül arayışını sürdürü-
yor ve bu sorunu da çözecektir. Erdoğan, 
Türkiye’deki medya kuruluşlarının zarar 
etmesine rağmen, sahiplerinin yaşamını 
olduğu gibi sürdürdüğünü de anlatarak, 
“Zarar eden işletme çalışır mı? Çalışırsa 
nasıl çalışır? İşte bütün bunları benim in-
sanım bilecek” dedi. 
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Aziz kardeşlerim… sevgili Siirtli hemşe-
rilerim… Siirt’i coşkuyla, sevgiyle ve mu-
habbetle selamlıyorum. Siirt’in şahsında 
bu ülkenin her köşesini aynı sevgiyle, aynı 
muhabbetle selamlıyorum.

Burada bulunmak, bu şehirde sizlerle 
olmak kendi evimde bulunmak gibi 

geliyor bana. 28 Mart yerel seçim kam-
panyasına buradan başlamış olmamızın 
elbet birden çok anlamı var. Bunu bütün 
Türkiye biliyor. Siirt’le başlayan kader 
birlikteliğimiz aynı çizgide derinleşerek 
ve anlam kazanarak devam ediyor. Siirt, 
sadece benim kişisel kader çizgimde 
değil, bu güzel ülkenin kader çizgisinde 

AK Parti İl Mitingi

 Siirt | 21 Şubat 2004 
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de çok önemli bir rol oynadı. İnşallah bu 
kader birlikteliğimiz ömrümüzün son 
demine kadar devam edecektir. Ve in-
şallah bu şehre, bu ülkeye çok ama çok 
büyük hizmetler yaparak görevimizi 
yapmış olacağız.

Değerli kardeşlerim…

Biz büyük sevdaların, büyük ideallerin 
peşinden koşarak bugünlere geldik. Ül-
kemizin her köşesi için, her vatandaşı-
mız için büyük hayaller kurmaya devam 
edeceğiz. Demokrasi ve hukuk, adalet ve 
kalkınma en büyük idealimizdir. Bütün 
birikmiş meselelerimizi bu hedef lere 
vardıkça çözeceğiz. Biz, yola çıkarken 
ne söylediysek aynı çizgide yürümeye, 
aynı şeyleri söylemeye devam ediyoruz. 
Siyaseti umut ticareti olarak görenler-
den farkımız sözlerimizin arkasında 
durmamızdır. Yapmayacağımız şeyleri 
vaat etmedik. Biz milletimizle, halkı-
mızla aynı kaptan su içtik.

Sizlerin emanetini kendi emanetimiz 
olarak taşıyoruz. Bu, bizim boynumu-
zun borcudur. Zira milletimizin sevinci 
sevincimiz, üzüntüsü üzüntümüz oldu. 
Karşılıklı bir güven oluştu aramızda. 
Bu güvenin merkezi kalplerimizdir. 
Halkımıza sonuna kadar güvendiğimizi 
söyleyerek yola çıktık ve halkımız bize 
büyük bir güven duydu. Sizlerin bu gü-
venine sadakatle bağlı kalmaktan başka 
bir derdimiz olmayacak bizim. 

Her yerde aynı dili kullandık. Hiçbir 
yerde doğruları eğip bükmedik. Siirt’te 

sizlere ne söylediysek başka yerlerde 
aynı şeyleri söyledik. Nabza göre şerbet 
veren siyasetçiler gibi, her muhataba 
göre lafımızı eğip bükmedik. Baştan 
başa bu ülkenin bütün çocuklarının der-
dini kendi derdimiz bildik. Ankara’ya 
vardıktan sonra Anadolu’ya, eskiden yü-
rüdüğü yollara, omuz omuza yürüdüğü 
vatandaşlarına sırtını dönen bir hükü-
met kurmadık. Tam aksine sizin derdi-
nizi dert edinen bir iktidar kurduk. 

Değerli kardeşlerim…

AK Parti milletin yüreğinden doğduğu 
için büyümeye devam ediyor. Makamlar 
ve mevkiler başımızı döndürmediği için 
milletimiz 3 Kasım seçimlerinden çok 
daha büyük bir teveccühle bize yöneldi. 
Çözümsüz gibi görülen sorunlar çözüm 
yoluna girdiği için Türkiye AK Parti’yi bu 
kadar kucakladı. Bizim iktidardan, hükü-
metten, siyasetten muradımız, Ankara’da-
ki koltuklara oturmak değildi. Biz, Siirtli 
rahat değilse Ankara’da İstanbul’da rahat 
olunmayacağını bilerek yola çıktık. Nihai 
hedefimiz ülkemizi baştan başa kalkındır-
maktır. 

Geldiğimiz yerleri, ayak bastığımız yolla-
rı ve siz yol arkadaşlarımızı unutmadık, 
unutmayacağız. Biz kalplerimizi ülke-
mizin kalbiyle, kaderiyle bütünleştirdik. 
Yola çıkarken dedik ki: bizim iktidarımız 
Ankara’ya hapsolmayacak. Ankara’nın yol-
larını halkımıza açabilmek için seferber 
olduk. Bin yılı aşkın bir zaman kardeşçe 
yaşamış olan vatandaşlarımıza aynı şef-
katle, aynı bağlarla bağlıyız. Şehirlerimizin 
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gerçek anlamda şehir kimliklerine kavu-
şabilmesi için, çocuklarımızın geleceğe 
güven bakabilmesi için çalışıyoruz. 

Allaha şükürler olsun iddiamızın altında 
kalmadık. Bu ülkeyi hedeflerimizin öte-
sine taşıyacağız. Daha çok yapacağımız 
iş var. Düne kadar enf lasyon canavarı 
Siirtlilerin yolunu kesiyordu. Cebinizdeki 
paranın büyük bir kısmı yıl sonuna kadar 
eriyordu. Milli gelirden sadece 110 dolar 
alabilen Siirtlinin alın terini, hortumcular, 
soyguncular götürüyordu. Son ekonomik 
krizle bir yıl içinde kişi başına 300 dolar 
Siirtli yoksullaştırmıştı. Sınır ticareti ölür-
ken, hayvancılık yok olurken, köyler bo-
şalırken, şehirler kocaman birer köye dö-
nüşürken, komşu devletlerle ilişkilerimiz 
yaralanırken bu ülkenin kaynakları belli 
imtiyazlı hortumculara akıyordu.

 AK Parti’nin 3 Kasım’da açtığı ak sayfa ile 
hortumlar kesildi. Siirtlilerin tarih yazdığı 
9 Mart seçimleriyle Türkiye yeni bir yola 
girdi. Bu yol adalet ve kalkınma yoludur, 
barış ve kardeşlik yoludur, demokrasi ve 
hukuk yoludur. 3 Kasım öncesi Siirt mey-
danında halkımızın itibarı ile ülkemizin 
itibarı birlikte büyüyecek demiştik. Bir yıl 
sonra çok şeyin değiştiğini göreceksiniz 
demiştik. Bakınız öyle oldu. Sosyal barış 
ve huzur geldi ülkemize. Kırık kalpler 
onarılmaya başlandı. Tıkanan yollar açıl-
maya başlandı. Gülmeyen yüzler gülmeye 
başladı.

İktidarımızın ilk bir yılında demokra-
siye ve adalete büyük yatırım yaptık. 
Yaptığımız yatırım bütün dünyada 

ülkemizin yıldızını parlattı. Huzur ve 
güven ortamı bütün dünyada olduğu gibi 
yurdumuzun her köyünde hissedildi. 
Sadece Siirt’imizde hayvancılık sektörü 
yüzde yüz gelişme gösterdi. Ekonomik 
kaynakların kullanımında yüzde 300’lük 
bir iyileşme sağlandı. Bütün vatandaşları-
mızın sosyal güvenlik kapsamına alınma-
sına çalıştık. Devlet hastaneleri herkese 
açılacak dedik ve açtık. Memurlarımızın, 
doktorların, öğretmenlerin bu bölgelerde 
huzurla hizmet edebilmesi için özendirici 
tedbirler getirdik. İş kapısı açmak isteyen 
vatandaşlarımıza devletin kapılarını ardı-
na kadar açtık. 1500 doların altında gelir 
elde eden şehirlerimizi ihya etmek için 
büyük kolaylıklar getirdik. Enflasyonun 
belini kırdığımız gibi İşsizliğin de belini 
kıracağız. Vatandaşlarımızın devlete ve 
refaha ulaşabilmelerini kolaylaştıracak 
bütün yolları açıyoruz.

Değerli kardeşlerim…

Ben şehir yönetiminden ülke yönetimine 
gelmiş bir kardeşinizim. Şehirlerimizi 
kocaman birer köy olmaktan çıkarmak 
benim en büyük hayalimdir. Şehir, her 
şeyden önce altyapı demektir, düzen ve 
intizam demektir. 3 Kasım seçimleri ülke-
mizin kaderini değiştirdiği gibi 28 Mart 
seçimleri de inşallah şehirlerimizin kade-
rinde yepyeni bir tarih olacaktır. Şu ana 
kadar yaptıklarımızı yeterli görmüyoruz 
ve şehirlerimiz için çok şey yapacağız. 

Siirt Baykan istikametindeki 40 km 
duble yolun 20 kilometrelik bölümü 
tamamlandı, 20 kilometresi ise önü-
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müzdeki günlerde bitiri lecek .  Siirt 
ve ilçelerinin içme suyu projelerini 
tamamladık. 65 köyümüze içme suyu 
götürdük. Siirt’in yollarını açıyoruz, 
genişletiyoruz. Sadece köy yollarına 13 
trilyon liralık kaynak aktardık. Şirvan 
Bakır Madeni ihalesi yapıldı inşallah en 
kısa zamanda 500 aile iş imkanına ka-
vuşacaktır. Siirt Sınır Ticaret merkezle-
rinin mücavir alanı içinde yer alacaktır. 
Siirt Fen Lisesi ve Merkez Lisesi hizme-
te açılmıştır. Toplu Konut İdaresince ya-
pılacak 724 konutun yarısı başlamıştır. 
Pervari ve Baykan Devlet Hastaneleri 
hizmete açılmıştır. 

Değerli kardeşlerim…

28 Mart seçimlerinde AK Parti’nin de-
mokrasi mücadelesine omuz vermenizi 
istiyorum. Çok daha kararlı, çok daha 
güçlü bir destek istiyorum. Kesinlikle 
emin olunuz ki, bölgesel adaletsizlikle 
mücadele edeceğiz. Yoksullukla müca-
dele edeceğiz. Yolsuzluklarla sonuna 
kadar mücadele edeceğiz. Şehirlerimizi 
mamur ve bayındır hale getirinceye 
kadar çalışacağız. Allah bizi ve sizi mah-
cup ve pişman etmesin. Kararınız şimdi-
den hayırlı ve uğurlu olsun. 
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Sevgili Batmanlılar... değerli vatandaş-
larım... Hepinize sevgi ve saygılarımı 
sunuyorum. 

Bu güzel şehirde bulunmaktan, sizlerle 
aynı havayı solumaktan büyük bir mutlu-
luk duyduğumu ifade etmek istiyorum. 
Buraya sizleri dinlemek, sizlerin yaşamak-
ta olduğunuz zorlukları bizzat sizlerden 

öğrenmek için geldim. Hükümet olarak en 
öncelikli amacımız, yurdumuzun neresin-
de yaşıyor olursa olsun bütün vatandaş-
larımızın dertlerini dindirmek, yüzlerini 
güldürmektir. 

Ekonominin alt üst olan dengelerini dü-
zeltmek için göreve geldiğimiz günden bu 
yana çalışıp didiniyoruz. Allah’a şükürler 

AK Parti İl Mitingi

 Batman | 21 Şubat 2004
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olsun ki, hızla çöküntüye doğru gitmekte 
olan ekonomimizi bu kısa zaman içinde 
ayağa kaldırmaya muvaffak olduk. Bugün 
yarın milletimizi tek haneye düşmüş enf-
lasyonla tanıştırma mutluluğunu hep bir-
likte yaşayacağız. Buradan sizlere müjde 
veriyorum; Türkiye’nin yıllar yılı tıknefes 
kalmış ekonomisi artık düze çıkmıştır.

Biliyorum ben bunları söylerken, “Peki 
biz ne zaman düze çıkacağız?” diye geçi-
riyorsunuz. Haklısınız sizin sıkıntılarınız 
henüz tamamen sona ermedi, güzel yüzle-
riniz daha coşkuyla gülmedi. Ama ufukta 
güzel günler var, inşallah aradan öyle çok 
uzun zamanlar geçmeden o aydınlık güneş 
üstümüze doğacak. Bu ülkenin Başbakanı 
olarak, bu topraklarda yaşayan herkese 
bugünkünden çok daha güzel bir yarın, 
çok daha müreffeh bir gelecek sözü veri-
yorum. Bizlere inanınız, güveniniz. Enf-
lasyon canavarını nasıl dize getirdiysek, 
sizin gönüllerinizdeki yangınları da tek 
tek söndüreceğiz.

Batman sokaklarında mahzun dolaşan 
çocukların yüzü gülmeden bize rahat 
yüzü yok. İşsiz gençlerimiz kahve köşele-
rinden kurtarılmadan bize dur durak yok. 
Batmanlı anaların kahrı sona ermeden 
bize uyku yok. Sizler benim bu sözleri ne 
kadar samimi, ne kadar gönülden söyle-
diğimi biliyorsunuz. Çünkü ben Anadolu 
toprağının yabancısı değilim. Bugünlere 
bu toprağın çilesiyle yoğrularak geldim. 
Eli nasır bağlamış, yüreği yanmış, içi da-
ralmış insanlarımızın devletten ne bekle-
diğini bilirim.

İşte bizim siyasetteki temel gayemiz bu-
dur. Devlet, çilekeş insanımızın içini se-
rinletecek, yüzünü güldürecek hizmeti bu 
ülkenin her köşesine götürecek, düşenin 
elinden tutacak. Vatandaş devletin değil, 
devlet vatandaşının emrinde olacak. 

Değerli Batmanlılar...

Biliyorum, bu güzel Batman’ın içinizi ka-
rartan pek çok derdi var. Ekonomi yıllar 
yılı tepe taklak gitmiş, yatırımlar durmuş, 
Batman’ın gençleri iş bulamaz olmuş. 
Toprağını ekecek olanın, tarlasını sulaya-
cak suyu yok. Hayvan besleyecek olanın 
malını pazara salacak takati dermanı yok. 
Bu kürsüden sizlere yarın her şey günlük 
güneşlik olacak demiyorum. Bizde yalan, 
dolan, palavra yok. Yapamayacağımız 
hiçbir şeyin sözünü de vermiyoruz. Ama 
bugün buradan size verdiğim sözleri yarın 
tutmazsam, o zaman da gelip benden hesa-
bını sorun.

Bir yılı biraz aşkın bir zaman önce lütfet-
tiniz bizi tek başımıza iktidar yaptınız. 
Milletin yüzünü güldürme borcunu vic-
danlarımıza yüklediniz. Bu kadar kısa bir 
zaman içinde Türkiye’ye verdiğimiz söz-
leri teker teker yerine getirdik. Hepsini sa-
yıp dökmeyeceğim, bakınız sadece bir yıl 
içinde Batman için neler yapmışız: “Susuz 
Köy Kalmayacak” demişiz ve Batman ili 
dahilinde bir tek içme suyu olmayan köy 
kalmamış. Duble yol yapacağız demişiz, 85 
kilometrelik duble yol inşaatına başlamı-
şız, köy yollarında da önemli iyileştirme-
ler gerçekleştirmişiz. Hasankeyf yolunu 
iyileştirme çalışmalarını başlatmışız. Bu-
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nunla yetinmemişiz, Valiliğimiz kanalıyla 
2003 yılı içinde belediyemize 1000 ton 
asfalt da hibe etmişiz.

Daha önce hiçbir iktidarın yapamadığını 
yapmış, hayvan besiciliği sorununun çö-
zümü için Tarım Kent projesini peyderpey 
hayata geçirmeye başlamışız. Bu proje 
kapsamında Toplu konut İdaresi’nin tahsis 
ettiği 500 dönümlük arazi üzerinde 270 
konut, ahır ve sosyal tesis inşa edilecektir. 
İluh deresinin ıslahı çalışmalarının yüzde 
75’i bitirilmiştir, 2004 içinde inşallah bu 
çalışmalar tamamlanacaktır. Batman ili 
sınırları içinde kalan 250 adet yeni derslik 
yapımı için 15 trilyonluk kaynak sağla-
mışız. Bu ay 450 öğretmenimizin ataması 
yapılarak Batman’ın öğretmen ihtiyacı 
tamamen karşılanmış olacaktır. Batma-
nımıza bir Anadolu Öğretmen Lisesi ve 
bir Zihinsel Engelliler Okulu yapmak için 
çalışmalarımızı başlatmış durumdayız. 
İnşaatına başlanan çocuk yuvası da bu yıl 
içinde tamamlanacaktır. 

608 konuttan oluşan toplu konut proje-
mizin Mart ayı içinde ihalesini yapacağız. 
Yine 2004 yılı içinde 2003’te dağıtılanlara 
ilave olarak 1.5 milyon adet fıstık fidanı ve 
5000 arı kovanı dağıtmış olacağız. Batman 
Barajı’nın tamamlamış, enerji üretimini baş-
latmışız. Hükümet olarak kişi başına geliri 
yetersiz kabul edilen ve yatırım ve istihdamı 
teşvik edilecek olan 36 il arasına Batman’ı 
da almışız. Bu sayede Batman’da hem yatı-
rımları, hem de istihdamı arttıracak şartları 
oluşturmanın adımlarını atmışız.

Sevgili Batmanlılar...

Türkiye’nin bütün yörelerinde olduğu gibi 
Batman’da da daha yapılacak çok işimiz 
olduğunun bilinci içerisindeyiz. Ancak siz-
ler de şunu biliniz ki, hükümet olarak eli-
mizdeki imkanların azamisini kullanarak 
ülkemizin dört bir köşesini kalkındırmaya 
çalışıyoruz. Bu hedefe inşallah hep birlikte 
uzak olmayan bir gelecekte ulaşacağız. 
Önce ekonomi yerli yerine oturup istikrar 
kazanacak, piyasalar canlanacak. Sonra 
Türkiye’nin her bir köşesine yapılan yatı-
rımlar artacak, üretim hızlanacak. Bu yeni 
yatırımlar ve üretim artışı, yeni istihdam-
ları beraberinde getirecek. İşsizlik hızla 
azalacak, ocaklarda çorba kaynayacak, 
gönüllerin pası silinecek. Göreceksiniz, bu 
güzel yarınları yaşamak için Türkiye çok 
beklemeyecek.

Bunun için bize birazcık daha sabır göste-
rin, birazcık daha zaman verin. Hükümeti 
teslim ettiğiniz gibi, belediyeleri de bize 
verin ki, istikrar içinde hizmetler dalga 
dalga bütün illerimize, ilçelerimize, köyle-
rimize yayılsın. Daha yapılacak çok işimiz 
var, gelin önümüzü açın. Sol Sahil Sulama 
Kanalı Projesi’ni tamamlayarak Batman’ın 
sulanabilir arazisini çoğaltalım. Pamuk ve 
diğer endüstriyel ürünlerle toprağımızı 
bereketlendirelim. Batman Çayı’nı ıslah 
ederek 40.000 dönüm sulanabilir yeni 
tarım arazisini çiftçimize kazandıralım. 
Garzan Çayı üzerine sulama barajımızı 
yapıp 400.000 dönüm arazimize can suyu 
getirelim. Batman’a doğalgaz getirerek şu 
hava kirliliğini şu güzel şehrin üstünden 
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kaldıralım. Organize Sanayi Bölgesi’nin 2. 
etabını da tamamlayarak yeni ekmek kapı-
ları açalım. Gelin Batman’ı aydınlık gelece-
ğine yürüyerek değil, koşarak ulaştıralım.

Değerli vatandaşlarım...

AB üyeliği sürecinde bildiğiniz gibi önemli 
mesafeler aldık. Bir yandan ekonomiyi 
ayağa kaldırmaya çalışırken, bir yandan 
da ülkemizin her alanda standardını yük-
seltecek yapısal düzenlemeler gerçekleştir-
dik. Bütün bunları Avrupa bizden istediği 
için değil, insanımızın bu değişime ihtiya-
cı olduğu için yaptık. Türkiye’nin her bir 
köşesini aynı yüksek kalkınma hedeflerin-
de buluşturmayı, adaleti yaygınlaştırmayı, 
eksiksiz ve aksaksız biçimiyle demokrasiyi 
işletmeyi boynumuzun borcu biliyoruz. 
Çünkü milletimiz bugünkünden çok daha 
ileri bir Türkiye’de yaşamayı hak ediyor.

Hak ve özgürlüklerin herkese eşit olarak 
uygulandığı, kimsenin burnunun kanama-
dığı, kimsenin yüreğinin yaralanmadığı 
bir Türkiye istiyoruz. Elbirliği ile çalışa-
cağız, birbirimize inanarak ve güvenerek 
dünyanın en medeni ülkeleri arasında 
yerimizi alacağız. Bundan asla endişe 
etmeyiniz, şüphe duymayınız. Daha adil 
ve kalkınmış bir Türkiye’de buluşmak 
ümidiyle hepinize sevgilerimi saygılarımı 
sunuyorum. 
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Sevgili vatandaşlarım... Niğde’nin güzel 
insanları... Hepinizi canı gönülden se-
lamlıyor, Niğde’nin dertlerini bizzat siz-
lerden dinlemek üzere aranızda olmak-
tan duyduğum memnuniyeti özellikle 
ifade etmek istiyorum.

Bu kürsüden sizlere Türkiye’nin ekono-
mik olarak içinde bulunduğu sıkıntılar-

dan yavaş yavaş uzaklaşmaya başladığı-
nın ve hepimizi bugünkünden çok daha 
iyi bir gelecek beklediğinin müjdesini 
verebilirim. Ama bu serinliğin henüz 
sizlerin cüzdanlarınızdaki yangını sön-
dürmeye yetmediğini de biliyorum. Yıl-
lar yılı ihmal edilmiş, bütün dengeleri 
bozulmuş ve bütün göstergeleri negatife 

AK Parti İl Mitingi

Niğde | 25 Şubat 2004 
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dönmüş bir ekonominin yeniden rayına 
oturtulması maalesef bugünden yarına 
gerçekleştirilebilecek bir iş değil... 

Ama iktidara geldiğimiz tarihten bu 
yana sadece 14 ay gibi bir zaman geçmiş 
olmasına rağmen çok önemli mesafeler 
aldığımızı da açıkça ifade etmek isti-
yorum. Bozulan dengeleri birer birer 
düzelttik, ekonomiyi yeniden güvene ve 
istikrara kavuşturarak rayına oturttuk. 
Düşmez denen enflasyonu rekor üstüne 
rekor kırarak dize getirdik. Piyasalar 
canlanmaya, yatırımlar yavaş yavaş can-
lanmaya, kapanan kepenkler açılmaya 
başladı. Yeni yatırımlar oldukça işsizle-
rimize iş, aşsızlarımıza sıcak aş çıkıyor.

Tepeden başlayan bu iyileşme yavaş 
yavaş sizlerin cüzdanlarınıza bereket, 
ocağınızda kaynayan çorbaya lezzet ka-
tacak hale de gelecektir. Bu benim size 
sözümdür; bu ülkede yaşayan insanla-
rın yüzlerini aydınlık görmedikçe asla 
kendimi görevini yapmış bir Başbakan 
olarak görmeyeceğim. 3 Kasım’dan önce 
meydan meydan dolaşarak milletimize 
hangi sözleri vermişsek, bugün onları 
teker teker hayata geçiriyoruz. Geçen 14 
aylık süre içerisinde sizlerle olan ahdı-
mıza o kadar sadakatle bağlı kaldık ki, 
bugün sizlerin karşınıza alnı ak, başı dik 
olarak çıkabiliyorum.

Bizlere olan inancınızı, güveninizi asla 
kaybetmeyiniz, Allah’ın izniyle bu ge-
miyi bu dalgalı denizden çıkaracağız. 
Devlet millet el ele verecek; adaletin 
ve servetin hakça dağıtıldığı, üretenin 

ezilmediği, kalkınmış ve güçlü Türkiye 
hedefine adım adım yaklaşacağız.

Değerli vatandaşlarım... 

Bakınız yıllar yılı hep birlikte pek çok 
sıkıntılar yaşadık, pek çok badireden 
geçtik. Bu millet ülkesini belli noktalara 
getirmek için çok çalıştı, çok didindi, çok 
çabaladı. Yaşanan onca sıkıntıya rağmen 
pes etmeyip, fedakarca ve vakar içinde 
ayakta kalma savaşını sürdürdü. Çoğu 
zaman bu büyük gayretlerinin ve feda-
karlıklarının karşılığını alamadı. Neden 
alamadı? Çünkü bu ülkede milyonlarca 
dürüst ve namuslu emek sahibinin üret-
tiğini, üç beş dirayetsiz yönetici telef etti, 
üç beş sahtekar hortumcu cebine indirdi.

Ama görüyorsunuz artık bu hayırsızla-
rın devranı sona erdi, eriyor. Bu milletin 
tek bir kuruşunu gasp edenler bunun 
hesabını hem hukuka, hem de bu mille-
te tek tek verecekler. Bundan böyle bir 
tek vatandaşımızın alın terini, bir tek 
çocuğumuzun nafakasını arsıza, hırsıza 
kaptırmayacağız. Bu benim milletime sö-
zümdür, evvel Allah arkasında kapı gibi 
de dururum.

Sevgili Niğdeliler...

Biliyorum sizin gönülleriniz geniş, içiniz 
memleket sevgisiyle dolu... İnşallah sizin 
bu insan gibi insanlığınıza, bu güzel gö-
nüllerinize devletimizin gereken ilgiyi 
ve karşılığı vereceği günler de yaklaşı-
yor. İşte önümüzde yerel seçimler var. İn-
şallah bu seçimle birlikte, bugüne kadar 
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Türkiye’nin uf kunu karartmış siyaset 
anlayışlarının son kalıntılarını da mem-
leketin yakasından söküp atacaksınız.

Hükümet olarak bizi seçip tek başımıza 
iktidara getirdiğiniz gibi, sizlerden dile-
ğim yerel seçimde de mührü Türkiye’nin 
aydınlık geleceğine, yani AK Parti’ye 
vurmanızdır. Şunu biliniz ki bundan 
sonra yerel yönetimler en az Ankara 
kadar büyük bir ağırlığa ve etkiye sahip 
olacaklardır. Yeni yerel yönetimler yasa-
sı çıktığında, Türkiye’nin her köşesinde 
belediyelerin hem yetkileri, hem de gö-
revleri artacak. Artık köyünüzün yolu, 
ilçenizin köprüsü, şehrinizin hastanesi 
için Ankaralara kadar taşınmanıza ihti-
yaç kalmayacak. Sizin her ne işiniz varsa, 
Niğde’nin her ne ihtiyacı varsa, yine işte 
bu güzel şehirde çözülecek. 

Bunu bilin ki,  ona göre karar verin. 
Niğde’ye bir hükümet seçiyormuş gibi 
dikkat ve titizlik gösterin. Havanda su 
dövenlere değil, gecesini gündüzüne 
katarak milletinin yüzünü güldürmek 
için çalışıp didinenlere oy verin. Verin ki 
memleket aydınlansın. Verin ki tencere-
lerde aş kaynasın. Verin ki çocuklarımı-
zın geleceği kararmasın.

Sevgili Niğdeliler...

“İyi güzel de, ne olacak bu Niğde’nin hali?” 
diye sorduğunuzu duyar gibi oluyorum. 
İnşallah iyi olacak, hiç endişeniz olmasın 

iyi olacak. Niğde’nin dört bir yanını duble 
yollarla nasıl ördüysek, Niğde’nin kalkın-
masına giden yolları da aynı şekilde örece-
ğiz. Niğde Çevre yolunu 8 ay içinde tamam 
edip hizmetinize sunacağız. Bakınız toplu 
konut projelerimiz hazır, 448 konutluk 
ilk etabın çalışmaları başlatıldı. Bir tek 
bilgisayarsız okulunuz kalmadı. Yıllarca 
taş üstüne taş konmayan Bor Fizik Tedavi 
ve Rehabilitasyon Merkezi, bu yıl içinde 
inşallah bitiriliyor.

Bir başka müjde daha vereyim; İnşallah 
Niğde’ye çok yakın zamanda doğalgaz hiz-
metini de getireceğiz. Patates üreticimizin, 
elma üreticimizin sıkıntılarının da farkın-
dayız. Bu ürünleri sadece iç piyasada pa-
zara sunarak işin içinden çıkamayız, hem 
işleme tesislerini kurmalı, hem de ihracat 
imkanlarını zorlamalıyız. Bu konuda çeşit-
li projeler getiriyoruz, yatırım imkanlarını 
araştırıyoruz, inşallah seçimden sonra 
yeni belediyemizle birlikte el ele kol kola 
sizleri mutlu edecek adımları atacağız.

Bugüne kadar yaptıklarımıza bakın, sö-
zümüzü öyle dinleyin. Bizim sözümüz 
senettir. Yerel seçimlerde sizlerden ema-
neti ehline vermenizi, AK Parti’yi seçme-
nizi istiyorum. Türkiye adil ve kalkınmış 
geleceğine koşar adım ilerlerken, gelin 
Niğdeliler olarak o koşuda yerlerinizi alın. 
Sizlere bütün samimiyetimle inanıyor, 
güveniyorum. Hepinize sevgilerimi saygı-
larımı sunuyorum.
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Değerli Aksaraylılar… değerli hanıme-
fendiler… sevgili gençler… Hepinizi sev-
giyle ve muhabbetle selamlıyorum.

Türkiye’yi baştan başa mamur etmek, 
şehirlerimizi ihya etmek için, insanımızı 
mesut kılmak için yola çıktık. Çıktığımız 
yolda hızla, süratle milletimizle bütün-
leştik. Biz milletimize doğru koştukça 

milletimiz de bize koştu. Bu karşılıklı bir 
muhabbet, karşılıklı bir sevdadır. Bu sev-
da hizmet ve aşk sevdasıdır. 3 Kasımda 
Aksaraylılar olarak düğümü yüzde 48’le 
çözdünüz. Şimdi daha güçlü bir irade 
istiyoruz sizlerden. İnşallah çalışmaları-
mızdan memnunsunuz. Sizlere layık ola-
bilmek için azami gayret sarf ediyoruz. 

AK Parti İl Mitingi

Aksaray | 25 Şubat 2004 
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Türkiye’nin kaybedilmiş zamanlarını, 
harcanmış enerjisini toplamaya çalı-
şıyoruz. Birikmiş sorunları hal yoluna 
koyuyoruz.

Ülkenin bütün olarak huzurunu sağ-
lamadıkça tek tek yerel sorunlarla baş 
etmek, yerel sorunları çözmek mümkün 
olmuyor. Yola çıkarken bunu bildiğimiz 
için ilk bir yılımızda bir Acil Eylem planı 
uyguladık. Acil Eylem planımız sayesin-
de, iktidarımızın bir yılında Türkiye’nin 
ufku ve bahtı açıldı. Hortumlar, kaçaklar 
kesildi. Dışarıya kaçan sermaye içeride 
güven ortamına kavuştu. Enflasyon diz-
ginlendi ve ülke büyümeye başladı. İç 
barış ve huzur ortamı yurdumuzun her 
tarafında hissedildi. 

Biz demokrasiye yatırım yaptıkça herkes 
kendi işinin başına döndü. Üretim çark-
ları dönmeye başladı. Ülkemiz eski tar-
tışmalardan, gerilimlerden, kavgalardan 
kurtuldukça herkesin kendine güveni 
geldi. AK Parti’nin yola çıkması sayesin-
de siyasetle millet arasında yeniden bir 
bağ kuruldu. Bu bağ zedelenmiş yaralan-
mıştı. İktidarımızın ilk bir yılı bu derin 
yaraların sarılmasıyla geçti.

Değerli dostlarım…

Şimdi yeni bir seçimin arifesindeyiz. 
Bu seçimle yolculuğumuza büyük hız 
kazandıracağız.  28 Martta AK Parti 
milletle tam olarak bütünleşmiş ola-
cak. Sorunlarınızı biliyoruz. Hem de iyi 
biliyoruz. Teşvik Yasası’nın çıkmasıyla 
beraber 25 sanayici Aksaray’da yatırım 
yapmak için başvurdu. İnanıyorum ki, 

bu rakam zamanla 125’e çıkacaktır. O za-
man enflasyonun belini kırdığımız gibi 
işsizliğin de belini kıracağız. Özel sektö-
rün Anadolu’ya yönelmesini, buralarda 
yatırım yapmasını istiyoruz. Şehirlerin 
birbirine daha güçlü bağlarla bağlanma-
sını istiyoruz. 

Buralara yatırım yapmak, üretim yap-
mak isteyen herkese elimizden gelen her 
kolaylığı sağlıyoruz. Doğalgaz ihalesi 12 
Şubatta yapıldı. Organize Sanayi Bölgesi-
ne de doğalgaz dağıtım ihalesi yapılacak. 
Toplu konut İdaremiz merkezde 400, 
Ortaköy’de 200, Eskil’de 100 toplu ko-
nut yapacaktır. İstiyoruz ki, şehirlerimiz 
modern şehirler olsun. Tek merkezli, 
tek bir caddeden ibaret şehir anlayışını 
değiştireceğiz. Modern şehir medeniyet 
demektir. Şehirde susuzluktan söz edil-
memelidir. Dolayısıyla Aksaray’ın içme 
suyu sorununu da, diğer sorunlarını da 
halledeceğiz. Hepinizi sevgiyle ve mu-
habbetle selamlıyorum.
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Medeniyetler ocağı olmuş, renkleri toprak-
la yoğurmuş, asırlara güzellikler armağan 
etmiş olan bu güzel şehirde sizlerle olma-
nın sevinci ve mutluluğu içindeyim.

Kütahya Türkiye için olduğu kadar, AK 
Parti olarak bizim için de çok büyük özelli-
ği olan bir şehir... 3 Kasım’da teveccüh gös-
tererek bu güzel şehrimizi Meclis’te temsil 
görevini 6 milletvekiliyle bize verdiniz. Biz 

sizlerin bu güveninizi bir emanet olarak 
aldık ve inanıyorum ki yüzünüzü kara 
çıkartmadık. Nasıl bir iktidar devraldığı-
mız ve şu kısacak iktidarımız döneminde 
bugün seçimlere nasıl bir tabloyla gidiyo-
ruz, hepsi ortadadır. Laf üretenle, iş üreten 
ayan beyan ortaya çıkmıştır. Milletine hiz-
met etmeyi dava edinenle, kendi çıkarları-
nın peşinde koşmak için siyaset zeminini 
işgal eden birbirinden ayrılmıştır.

Halka Hitap

Kütahya | 27 Şubat 2004  
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Biz oy için boş vaatler veren, sonra da bir 
daha milletin karşısına çıkacak cesareti 
olmayanlara benzemiyoruz. Biz sizlerin 
aranızdan çıktık, sizin oylarınızla iktidar 
olduk ve evvel Allah birbiri ardına ger-
çekleştirdiğimiz hizmetlerle alnımız ak, 
başımız dik işte yeniden sizlerin karşınıza 
geldik. Bu ülkenin her köşesinde ekono-
miye katkı sağlayacak pek çok değer atıl 
vaziyette harekete geçirilmeyi bekliyor. Bu 
şehrin iftihar ettiği bir gelenek, bir sanat, 
bir güzellik olan çinicilikle ilgili önemli 
adımları hep birlikte atacağız.

Bilmeyenlerinize buradan şu güzel haberi 
vereyim, bugün pek çok devlet başkanlı-
ğı sarayında Kütahya’dan bir hatıra var. 
Ben gerek ziyaret ettiğim ülkelerin devlet 
başkanlarına, gerek bizi ziyaret eden dev-
let başkanlarına ve yetkililerine iftiharla 
Kütahya medeniyet kokan çinilerini, sera-
miklerini hediye ediyorum. Bu eserleri bu 
kadar zarif, bu kadar güzel kılan nedir, bi-
liyor musunuz? Ben söyleyeyim, asırlardır 
bu çinilere bu güzelliği, bu zenginliği ve-
ren Kütahyalının yüreğindeki, gönlündeki 
insanlık pınarı, güzellik aşkıdır.

Peki, bu dünyalar güzeli ürünlerimizi yete-
rince değerlendirebiliyor muyuz? Ben bu 
soruya sizler adına hayır diyorum, burada 
sizlerle birlikte hükümet olarak yapabile-
ceğimiz daha çok şey var. Bu konuyu araş-
tırıyoruz, planlar projeler geliştiriyoruz, 
sizlerin de fikirlerinize önem veriyoruz, 
değer veriyoruz. Önce siz Kütahyalılar 
olmak üzere, bütün Türkiye bu milli sana-
tımızı korumak, geliştirmek, tanıtmak için 
elimizden geleni işbirliği içinde yapmalı-

yız. Bugün dünyada böyle nadide ürünler, 
bırakın bir şehri, bir bölgenin geçim kay-
nağı olabilecek bir ekonomik değere dö-
nüştürülebiliyor. Bizim eksiğimiz tanıtım 
ve dış temas yetersizliğidir, inşallah bunu 
da en kısa zamanda aşacağız, aşarız.

Kütahya’nın azımsanamayacak kadar 
işsizi var, bu işsizleri nasıl ekmek sahibi 
yaparız? Önce Kütahya’nın potansiyelini 
sonuna kadar kullanarak... Kütahya’nın 
ekonomik değeri olan birçok madeni 
var. Bu madenlerin değerlendirilmesi 
lazım... Toprak var, su yok. Bu toprakları 
sulayacak suyu getirebilirsek bu bereketli 
topraklar verdiğimizin karşılığını bize kat 
kat geri verecektir. İnşallah bu hayırlı işe 
ön ayak olacağız. Yerli ve yabancı sermaye 
sahiplerini, yatırımcıları şehirlerimize 
çekmeliyiz. Kütahya büyük potansiyeliyle 
bu konuda çok avantajlı bir ilimiz olması-
na rağmen bugüne kadar bu adımlar atıla-
mamış. Belli bir takvim içerisinde gereken 
neyse yapılacak, sizler müsterih olun.

Bölgenin turistik açıdan da cazip imkan-
ları var. Termal kaynaklar bol olmasına 
rağmen gerekli yatırımlar yapılmamış, po-
tansiyel yıllar yılı boşa harcanmıştır. Önü-
müzdeki dönemde Kütahya için pek çok 
önemli adım attığımızı, Kütahya ekonomi-
sine bir çok yeni imkan kazandıracağımızı 
kısa zamanda göreceksiniz. Bize inanın ve 
güvenin. Oylarınızı AK Parti’ye verin. Siz-
ler ülkemizin güven ve istikrarına yatırım 
yapın ki, bizler de bu güzel şehri baştan 
başa imar edecek yatırımları gerçekleştire-
bilelim. Hepinize saygılarımla, sevgilerim-
le selamlıyorum. 
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Hepinizi en içten duygularımla selam-
lıyor, sizlerin aranızda olmaktan, dert-
lerinizi dinlemekten, heyecanlarınızı 
paylaşmaktan duyduğum memnuniyeti 
ifade etmek istiyorum.

Hepiniz takip ediyorsunuz, hükümeti-
mizin 3 Kasım tarihinden bu yana uy-

guladığı ekonomik program artık yavaş 
yavaş meyvelerini vermeye başlamıştır. 
Daha düne kadar krizlerden başını 
alamayan ekonomimiz, uyguladığımız 
kararlı ve dikkatli politikalarla yeniden 
rayına girmiş, Türkiye’yi yeniden bir 
üretim heyecanı sarmıştır. Türkiye 3 
Kasım seçimlerinden bu yana göster-

AK Parti İl Mitingi

 Manisa | 27 Şubat 2004 
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diği yönetim performansıyla, benzer 
sıkıntılar ve krizler yaşayan ülkeler için 
bir model ülke olma yolundadır. Ekono-
minin gediklerini tıkama, söküklerini 
dikme konusunda epeyce mesafe almış 
bulunuyoruz. 

Bundan sonra yaptıklarımızın üstüne 
daha fazlasını koyma ve mevcut olumlu 
gidişatı daha olumluya doğru geliştir-
me çabası içinde olacağız. Ancak hep 
söylüyorum, daha işin başındayız ve 
yürünecek daha çok yolumuz var. Aynı 
ciddiyet ve kararlılıkla, sağdan soldan 
yükseltilmeye çalışılan çatlak seslere 
hiç kapılmadan istikrarlı biçimde eko-
nomik programımızı uygulamaya de-
vam etmeliyiz ve hiç şüpheniz olmasın 
edeceğiz.

Değerli vatandaşlarım...

Bu olumlu ekonomik tabloda fedakar 
milletimizin, yani sizlerin çok büyük 
pay sahibi olduğunuzu özellikle vur-
gulamak istiyorum. Türkiye’nin aldığı 
her mesafede, iyiye ve güzele doğru 
attığı her adımda devlet-millet iş bir-
liğinin imzasının bulunduğu bir ger-
çektir. Yaklaşmakta olduğumuz yerel 
seçimlerde sizlerin yine aynı hassasiyet 
içerisinde hareket ederek, Türkiye’nin 
geleceği adına oylarınızı istikrar için 
kullanacağınıza bütün kalbimle inanı-
yorum. Türkiye’nin kaybedecek bir tek 
dakikası yok. Başladığımız işi istikrar 
içinde sürdürmek, milletimizin yıllar 
yılı sıkıntısını çektiği dertleri, çileleri 
sona erdirecek çareleri üretmek zorun-

dayız. 3 Kasım’da açtığımız yeni siyaset 
sayfasına, 28 Mart’ta bir başka değişim 
sayfası eklemek zorundayız. 14 ay gibi 
kısa bir zamanda yaptıklarımızı önünü-
ze koyuyor, teminat gösteriyor ve siz-
lerden yerel yönetimler için tercihinizi 
de AK Parti kadroları için kullanmanızı 
rica ediyorum. 

Gelin bir saat gibi tıkır tıkır işlemekte 
olan devlet makinesini bozmayın. Gelin 
Türkiye’nin olmazlarını olura çevirmiş, 
yapılamaz denenleri bir bir gerçekleş-
tirmiş olan Ak siyaseti, yerel yönetim-
lerde de tek başına iktidara getirin. Ge-
lin hep aynı kavga siyasetini sakız gibi 
çiğneyenlerle, çocuklarınızın önüne 
yeni ve aydınlık bir Türkiye umudu ko-
yanları birbirinden ayırınız. Oylarınızı 
Türkiye’nin adil ve kalkınmış bir ülke 
olması idealine baş koymuşların siya-
setini bağrınıza basınız. Ben hem yerel 
yönetimler için karşınıza çıkardığım 
aday arkadaşlarıma, hem de sizlerin 
her zaman doğruyu şaşmaz bir isabetle 
arayıp bulan iradenize sonuna kadar 
inanıyorum.

Sevgili Manisalılar...

Biliyorsunuz çok yakında Türkiye’nin 
yerel yönetimlerini çağdaş bir yapıya 
kavuşturacak yasa tasarıları Meclis’te 
görüşülmeye başlanacak. İnşallah bu 
tasarıların yasalaşmasıyla birlikte yerel 
yönetimler güç ve işlerlik kazanacak, 
sizin bütün acil problemleriniz yerin-
de çözülebilir hale gelecektir. Devleti 
hantal yapısından kurtararak asli hiz-
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metlerine döndürecek, Ankara’yı bir 
kriz merkezi  olmaktan çıkaracağız. 
Vatandaşın devlet kapısında çektiği ıstı-
rap dinecek, hizmet vatandaşın ayağına 
gelecektir. Ege’nin derdini Egeli çöze-
cek, Manisa’nın ihtiyacını aslî hizmetler 
dışında yine Manisalı yerel yönetimler 
giderecektir. Ve sizler, yerel hizmetlerin 
verilmesinde bizzat denetleyici bir role 
sahip olacaksınız.

Demokrasi sadece Ankara’yı değil, ülke-
mizin her köşesini zenginleştirecek, gü-
zelleştirecek. Tam ve eksiksiz bir demok-
rasi, bizim vazgeçilmez önceliğimizdir. 
Bu anlayışı sadece Ankara’ya değil, yeni 
yasa tasarılarının Meclisten geçmesiyle 
birlikte yerel yönetimlerde de hakim 
kılacağız. Bu yüzden yerel yönetimlerin 
önemi artıyor. Oy verirken şehrinizin, 
bölgenizin, şu güzel Ege topraklarının 
gelecek rotasını çizdiğinizi aklınızdan 
çıkarmayın. Güvene ve istikrara, uyuma 
ve hizmet aşkına mührünüzü basın. Sizi 
bugüne kadar hükümet olarak hiç hayal 
kırıklığına uğratmadık. Teveccüh göste-
rip bizi seçerseniz, Allah’ın izniyle yerel 
yönetimlerde de asla mahcup etmeyiz.

Sevgili Manisalılar...

Bu ülkenin her köşesini karış karış ge-
ziyor, bütün şehirleriyle ayrı ayrı hem-
hal oluyorum. “Manisa’nın hali, ahvali 
nedir?” diyorsanız onu da biliyorum. 
Bu güzel şehrimiz maalesef yıllar yılı 
özellikle sağlıklı kentleşmenin şartla-
rını oluşturmak konusunda ihmal edil-
miş. Şehrin içme suyu ve kanalizasyon 

sorunlarının acilen giderilmesi ve çevre 
sağlığı ölçülerine uygun bir altyapının 
Manisa’ya kazandırılması gerekiyor. 
Tarımsal üretim yapılan bölgelerimizde 
sulama alanlarının geliştirilmesi lazım. 
Sanayi bölgelerinin bir an önce harekete 
geçirilmesi, sanayicimizi destekleyecek 
tedbirlerin bir an önce alınması, KOS-
GEB teşkilatının oluşturulması lazım.

Bütün bunlar peyderpey yapılacaktır, 
bundan hiç şüpheniz olmasın. 2004 yılı 
yatırım programımızda Manisa için ha-
yati önem taşıyan birçok projemiz var. 
Bu projeler en kısa zamanda bitirilerek 
Manisa ekonomisi her yönüyle can -
landırılacaktır. Manisa’nın potansiyeli 
büyüktür ve inşallah bu potansiyelin 
önündeki her türlü engeli ivedilikle 
kaldıracağız. Bizler sorumluluğumu-
zun farkındayız, yapmamız gerekenleri 
biliyoruz, sizlerle el ele gönül gönüle 
bugünkünden çok daha kalkınmış, çok 
daha mutlu bir Manisa hedefine en kısa 
zamanda ulaşacağız. Bu inanç ve temen-
ni ile sözlerime son veriyor, hepinize 
sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. 
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Şükürler olsun ki bu güzel ülkede son 
yılların en aydınlık, en istikrarlı, en hu-
zurlu günlerini beraberce yaşıyoruz.

Allah’ın izniyle ekonomimiz bir makine 
düzeni ve intizamı içerisinde tıkır tıkır 
işliyor. Gereken her şey gecikmeden 
yapılıyor, alınması gereken her tedbir 

iş işten geçmeden alınıyor. Yüzdük yüz-
dük kuyruğuna geldik, inşallah sizler de 
yakında ekonomideki bu canlılığın, bu 
hareketin bereketini bugünkünün mis-
liyle hissetmeye başlayacaksınız. Asla en-
dişeye kapılmayınız, Türkiye ekonomisi 
bugün sağlam temeller üstünde istikrar 
içinde yükselmektedir.

AK Parti İl Mitingi

Burdur | 28 Şubat 2004 
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Bütün göstergeler ülkemizin ve ekono-
mimizin lehinde seyretmeye başladı, 
böyle de devam edecek. Suni problem-
lerle ülke gündemini çalkantılara teslim 
etmek isteyenler, Türkiye’nin artık o 
eski Türkiye olmadığını anlamalıdırlar. 
Çünkü Türkiye, siyaseti ve ekonomisiyle, 
milletinin hızına uyum sağlayacak bir ta-
zelenme, bir yenilenme mevsimi yaşama-
ya başlamıştır. Büyüme hızımız istikrar 
kazanarak artmaya devam etmektedir. 
Enflasyon dize getirilmiş, tek rakamlara 
kadar geriletilmiştir. İhracat rakamları-
mız rekor seviyede artış göstererek son 
derece umut verici bir noktaya gelmiştir. 

Sizler de her gün şahit oluyorsunuz; 
yatırımcımız, üretimcimiz, esnafımız, 
çiftçimiz, bütün eli iş tutan insanları-
mız, güven ve heyecanla yeniden kolları 
sıvayıp işlerine koyulmuş durumdadır. 
Bütün sektörlerde ekonomide yaşanan 
bu bahar havasının hayırlı etkilerini göz-
lemeye başladık. İnşallah yapılan yeni 
düzenlemelerle, alınan tedbirlerle bu 
kazanımlar korunacak, ekonomimizdeki 
gelişme katlanarak hızlandırılacaktır. 
Hükümet olarak gücümüzü ve ilhamımı-
zı sizin yüce gönüllerinizden, mübarek 
alın terinizden aldığımızı biliniz. 

Bu ülkeyi dimdik ayakta tutmak için 
verdiğiniz fedakarca mücadeleyi kendi-
mize örnek alıyor, bütün gayretlerimizle 
sizlere layık olmaya çalışıyoruz. Şundan 
emin olunuz ki bizler; bulunduğumuz 
bu yüce makamlarda, gözü yaşlı anaların 
acılarını dindirmek, gururu incinmiş 
babaların gönül yaralarını tamir etmek 
için bulunuyoruz. Geleceği çalınmış ço-

cuklarımızın yarınlarını kurtarmak için 
çırpınıyoruz. Bizim sizlerin yüzlerinizi 
güldürmek, ocaklarınızı şenlendirmek, 
dertlerinizi dindirmek dışında bir gaye-
miz ve mücadelemiz yoktur. Bizim siya-
setten sizlerin rızası ve duası dışında hiç 
bir beklentimiz de yoktur.

Gözünü hırs bürümüş olanlar ve boş he-
saplarla ülkemizin huzurunu kaçırmaya 
heveslenenler dışında herkes görüyor ki, 
bu uğurda arı gibi çalışıp didiniyoruz. 
Attığımız bütün temeller, yaptığımız 
bütün açılışlar, bismillah deyip başlattı-
ğımız bütün projeler hep sizin mutlulu-
ğunuz ve ülkemizin imarı içindir. Sizler 
de bunun farkında olmalısınız ki, bizim 
için yaptığınız dualar yerini buluyor, 
ülkemiz her geçen gün karanlıktan biraz 
daha uzaklaşarak aydınlanıyor. Bu ülke 
için duasını esirgemeyen, bu ülke için ça-
lışıp didinen, bu ülke için taş üstüne taş 
koyan herkese şükran borçluyum.

Güzel Burdur’umuzun problemlerine 
de bir bir el atıyoruz, atacağız. Bakınız, 
2003 yılında Burdurlu çiftçilerimize 
verdiğimiz destek 23.3 trilyon lira. Yine 
tarım projeleri İl Özel İdareleri katkıları 
ile birlikte toplam 1 trilyon 40 milyarlık 
ödenek aktardık. Köylerimize içme suyu 
hizmetleri için 8.4 trilyon yatırım harca-
ması yaptık. 1.114 hektar alan sulamaya 
açtık. 110 km yol yapım ve asfalt kapla-
ma çalışması gerçekleştirdik. Burdurlu 
7.553 çiftçimizin 9.8 trilyonluk borcunu 
4.7 trilyona düşürdük. 2004 yılında 
Burdur’a doğrudan gelir desteği adı al-
tında 18 trilyon lira aktarılacaktır. 
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Bütün bakanlıklarımızla, milletvekille-
rimizle, devlet kurumlarımızla sizlerin 
sıkıntılarınızı hafif letecek, Burdur’u 
çağdaş ve ileri hedef lere taşıyacak pro-
jeler geliştiriyoruz. Sizlerden bu hizmet 
kervanını yolundan döndürmemenizi 
ve yerel yönetimler seçiminde de müh-
rü doğru adrese vurmanızı istiyorum. 
Bizler sizi asla pişman etmeyiz, bundan 
sonra da etmeyiz. Hepinizi sevgilerimle, 
saygılarımla selamlıyorum. 
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Sevgili Ispartalılar... değerli vatandaşla-
rım... Hepinizi en içten sevgi ve saygılarım-
la selamlıyorum. 

AK Parti olarak, Türkiye’nin hükümeti ol-
mak sorumluluğunu üstümüze aldığımız 
günden bu yana birinci önceliğimiz her 
zaman millete hizmet olmuştur.

İş başına gelirken sizlere söylediğimiz 
“Her şey Türkiye için” sözünün, siyaseti-
mizin alışık olduğu o içi boş sloganlardan 
biri haline gelmemesi için gecemizi gün-
düzümüze katıyoruz. Büyük bir cesaretle 
partimizin adına koyduğumuz hedeflerin, 
yani Türkiye’yi adaletli ve kalkınmış bir 
ülke haline getirme hedeflerimizin takip-

AK Parti İl Mitingi

 Isparta | 28 Şubat 2004
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çisi olduk, bundan sonra da olacağız. Mil-
letimizin bugüne kadar ihmal edilmiş ne 
kadar ihtiyacı varsa gidermenin, ne kadar 
problemi varsa çaresini üretmenin gayreti 
içerisindeyiz.

Sizler bizim bu gayretlerimizin her zaman 
farkındasınız, sizin farkında olmanız da za-
ten bize yetiyor. Sizlerden aldığımız büyük 
güç ve heyecanla Türkiye’nin çözemeye-
ceğimiz hiçbir probleminin, aşamayacağı-
mız hiçbir engelinin olmadığını biliyoruz. 
Allah’ın izniyle ülkemizi yeniden imar 
edecek, geleceğe hazırlayacak adımları tek 
tek atıyoruz. Biz ülkemizin ve milletimizin 
büyük potansiyeline her zaman güvendik, 
güveniyoruz. Sizler de bugüne kadar oldu-
ğu gibi bundan sonra da bize inanmaya ve 
güvenmeye devam ediniz.

Yolumuz uzun ama sizin bu memleket 
sevdanız bizim dizlerimizdeki dermanı 
da, yüreğimizdeki aşk ve heyecanı da her 
geçen gün biraz daha arttırıyor. Türkiye 
köylüsüyle kentlisiyle, işçisiyle memuruy-
la, doğulusuyla batılısıyla, bir ve beraber 
olarak bugünleri aşacak, hak ettiği gelişme 
hedeflerini mutlaka yakalayacaktır. İktida-
rımız süresince her gün bir vilayetimizde 
bir hayırlı girişime imza atacak bir hizmet 
seferberliği içinde olduk. Bir vilayetimizde 
fabrika, bir başka vilayetimizde hastane ve 
okul, bir diğerinde yol, köprü, baraj açarak 
ve hızımızı hiç kesmeden Türkiye’yi bir 
baştan bir başa dolaştık, bundan sonra da 
dolaşacağız.

Özellikle bugüne kadar devletten bekle-
diği şef kat ve yardımı görememiş olan 

bölgelerimizin ihya edilmesine, problem-
lerinin ivedilikle çözülmesine büyük bir 
önem verdik, bundan sonra daha fazlasını 
da yapacağız. Kamu kaynaklarımızı bu 
hassasiyet çerçevesinde seferber edecek, 
özel sektörümüzü de özellikle ihtiyaçların 
diğer bölgelerimize göre daha fazla olduğu 
bu bölgelerimizde yatırım yapmaya yön-
lendireceğiz.

Bu gayretlerimizin meyvelerini görüyor-
sunuz yavaş yavaş toplamaya başlıyoruz. 
Ama bilesiniz ki bu daha başlangıç, İnşal-
lah birlikte çok daha güzel günler göre-
ceğiz. Şuna inanınız ki bizler, Türkiye’de 
yüzü gülmeyen, umudu olmayan tek bir 
kişi bile yaşıyorsa, bir tek gece bile rahat 
uyku uyuyamayacağız. Bütün vatandaşla-
rımızın gülmeyen yüzlerini güldürmek, 
azalmış umutlarını yeniden canlandır-
mak, bu ülkenin hükümeti olarak bizim 
boynumuzun borcudur. Bu ülke ayağa 
kalkıp dünyada hak ettiği güçlü ve müref-
feh yeri aldığında, bu devlet tarihteki bü-
yüklüğe eş bir güce eriştiğinde, yakaladı-
ğımız bu büyük zaferin gururu hepimizin 
olacaktır. 

Şuna inanınız, Türkiye’nin geleceği bugün-
lerinden çok daha parlak ve güzel olacak-
tır. Sizler de çok yakın zamanda bu canlan-
manın, bu gelişmenin nimetlerinden daha 
fazla yararlanmaya, ekonomik rahatlama-
yı daha fazla hissetmeye başlayacaksınız. 
Bu konuda hükümet olarak çok büyük bir 
gayret gösteriyoruz. Bildiğiniz gibi bu yıl 
çocuklarımızın ders kitaplarını ücretsiz 
olarak dağıttık. Şu günlerde ihtiyaç sahibi 
1.5 milyonu aşkın ailemize kışı soğukta 



Yeni Türkiye Vizyonu | Her Şey Türkiye İçin

35

geçirmemeleri için kömür yardımı ya-
pacağız. Büyük mücadeleler sonucunda 
nihayet doğalgazdaki kördüğümü çözerek 
indirim sağladık. Elektrik ücretlerine zam 
yapmamak için bütün imkanları zorladık. 
İşsizlerimizi işe kavuşturmak için devlet 
ve özel sektör beraberliği ile önemli giri-
şimlere imza atmış durumdayız.

Bakan arkadaşlarımız kendi alanlarında 
sizleri rahatlatacak yeni yeni projeler geliş-
tiriyor, uygulamalar yürütüyorlar. Üretim 
sektöründe, tarımda, eğitimde, sağlıkta 
ve daha birçok alanda yürüttüğümüz bu 
çalışmaların meyvelerini yakında hep bir-
likte toplayacağız. Güzel günler bizi bekli-
yor, bu sözüme lütfen inanınız, güveniniz. 
Yapılacak daha çok iş var, bunun bilinci 
içerisindeyiz. Isparta’mızın güzelliğine 
yaraşır imkanlarla donatılması için canı 
gönülden çalışıyoruz. Görüyorsunuz kısa-
cık iktidarımız zamanında yollarınız ya-
pılmaya, hastaneleriniz hizmete açılmaya, 
okullarınıza okul eklenmeye başlandı bile. 
Ispartalı köylümüz, çiftçimiz, hayvancımız 
yıllardan beri ilk defa devletin yardım eli-
ni yanında hissetmeye başladı.

Bakınız, 2003 yılında Ispartalı çiftçileri-
mize toplam 17.6 trilyon lira destekleme 
ödemesi yaptık. Yine geçtiğimiz yıl Isparta 
tarımına il özel idarelerinin katkıları ile 
birlikte toplam 1 trilyon 330 milyar liralık 
kaynak aktardık. Köy içme suları ve iskan 
hizmetleri için 8.7 trilyonluk yatırım yap-
tık. 105 hektar alanı sulamaya açtık. Top-
lam 2.807 Ispartalı çiftçimizin 3.8 trilyon 
olan borcunu 1.8 trilyona düşürdük. 2004 
yılında doğrudan gelir desteği ödemesi 

olarak 19 trilyona yakın bir kaynağı Ispar-
ta iline ayırdık. İnşallah bu güzel güller 
diyarını gül gibi bir şehir yapacağız. Eko-
nomisiyle, şehirciliğiyle, altyapısıyla pırıl 
pırıl bir Isparta’yı, geleceğin Isparta’sını 
birlikte inşa edeceğiz.

Bunun için görevi laf üretene değil, hizme-
ti getirene verin. 28 Mart’ta sizlerden oy-
larınızı milletin siyasetini temsil eden AK 
Parti’ye vermenizi, bizim kefil olduğumuz 
adayımızı bu güzel şehre başkan yapmanı-
zı istiyorum. Hepinize sevgilerimi, saygıla-
rımı sunuyorum. 
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Sevgili Mersinliler... değerli vatandaşla-
rım... Hepinizi en içten sevgi ve saygıla-
rımla selamlıyorum. 

Hayırlısıyla sıkıntılarını yavaş yavaş üs-
tünden atmakta olan ülkemiz, 28 Mart 
seçimleriyle yerel yönetimlerde de yeni 
bir atılımın ve açılımın eşiğindedir. AK 
Parti olarak bizim kalkınma anlayışımız, 

sadece genelden yerele doğru değil, aynı 
zamanda yerelden genele doğru şekil-
lenen topyekun bir gelişmeyi ve atılımı 
öngörüyor. Mevcut Ankara merkezli iş-
leyişle Türkiye’nin hiçbir sorununu tam 
olarak çözmek mümkün değildir. 

Ekonominin yükünü ve yetkilerini tek 
merkezde toplamak, yıllardır gördüğü-

AK Parti İl Mitingi

Mersin | 29 Şubat 2004
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müz ve yaşadığımız gibi sistemin işleyi-
şini ağırlaştırıyor. Hızla büyüyen sorun 
ve ihtiyaçlar karşısında sistemin zafiyet 
göstermesine neden oluyor. Yeni yasalar-
la inşallah yerel yönetimleri güçlendire-
cek, yetki ve sorumluluklarını arttıracak 
ve Ankara’nın sırtındaki kamburu bir 
parça giderme imkanı bulacağız. Bu sa-
yede hem sorunlar yerinde ve hızlı şekil-
de çözülecek, hem de merkezi yönetim 
kendisini ağırlaştıran fazla yüklerinden 
kurtulacaktır.

Türkiye’nin kurtuluşu, yetki ve sorum-
lulukların paylaşıldığı, merkezi yönetim 
ile yerinden yönetimlerin en verimli 
biçimde organize edilmesiyle mümkün 
olacaktır. Artık vatandaşın en ufak işi 
için Ankara yıllarına düştüğü, devlet 
kapılarını aşındırdığı zamanlar sona 
eriyor. Devletin aslî hizmetleri dışındaki 
bütün hizmetleri bizzat yaşadığınız yer-
de çözebilecek, problemlerinize çareyi 
yine burada arayacaksınız. Bu olmadan 
ekonominin gemisini yüzdürebilmek, 
devletin vatandaşa doğrudan ve zama-
nında hizmet götürmesini sağlayabilmek 
mümkün değildir. Herkesin söylediği 
ama bir türlü fiiliyata geçiremediği bu 
büyük değişimi hayırlısıyla AK Parti ola-
rak biz bu millete yaşatacağız.

Değerli vatandaşlarım...

Bir ülkeyi ayakta tutan güç, vatandaşları-
nın birbirine ve ülkesine bağlılığı, ortak 
bir millet iradesinin bir uçtan diğer uca 
bütün bir vatan toprağında tecelli etme-
sidir. Ama bir o kadar önemli bir başka 
dinamik daha vardır ki, o da ekonomidir, 

ekonominin güçlü ve sağlam temeller üs-
tünde yükseltilebilmesidir. Günümüzde 
bir ülkenin bağımsızlığı bile, ekonomisi-
nin kendi başına ayakta durabilecek bir 
olgunluğa, bir sağlamlığa, bir üretkenli-
ğe sahip olması ile sağlanabilmektedir. 

Bu nedenle iktidara geldiğimiz günden 
beri birinci önceliğimizi, ekonomimizin 
sağlam temeller üzerine oturtulabilmesi-
ne yönelik program ve uygulamalara ver-
dik. Şükürler olsun ki bugün artık eko-
nomimizin dişlileri yeniden işlemeye, 
ülkemiz yeniden nefes almaya başlamış-
tır. Aynı kararlılık ve istikrar ile yola de-
vam etme kararlılığını gösterirsek, inşal-
lah Türkiye’nin yolu da bahtı da açıktır. 
Bildiğiniz gibi Avrupa Birliği yolundaki 
yolumuz oldukça kısalmış, rahatlamış 
görünüyor. Ekonomik göstergelerin he-
men tamamı Türkiye’nin potansiyeline 
yakışır bir ekonomik büyüme ve atılım 
dönemi içerisine girdiğini gösteriyor.

Büyüme hızımız istikrarlı biçimde sü-
rüyor, enflasyonda tek haneli rakamları 
konuşur olduk, ihracatta ve turizmde 
önemli oranlarda çıkışlar yakaladık. Bu 
genel iyileşme tablosunun sektörleri 
rahatlattığını, piyasanın canlanmaya 
başladığını, istihdamda artış yaşandığını 
memnuniyetle görüyoruz. Yatırım orta-
mının iyileştirilmesi için bütün düzen-
lemeler yapılmış durumda... Türkiye’nin 
yakın zamanda bir yatırım cenneti olaca-
ğını gönül rahatlığıyla söyleyebiliyoruz. 
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Sevgili Mersinliler...

Bunlar son derece önemli göstergelerdir, 
Türkiye’nin uzun yıllardır şahit olmadığı 
gelişmelerdir. Halkımız da yavaş yavaş 
ekonomik tablolardaki bu iyileşmelerin 
hayırlı sonuçlarını hissetmeye başlaya-
caktır. Hem de bugüne kadar hissetme-
diği kadar hissetmeye başlayacaktır. Sı-
kılan kemerler yavaş yavaş gevşetilecek, 
insanımız nefes almaya başlayacaktır. 
Çalışanların iki yakaları nihayet bir ara-
ya gelebilecektir. Mutfaktaki yangın, fab-
rikadaki yangın, işyerlerindeki yangın 
sönecektir. 

Çok az kaldı, inşallah çok yakında ben 
bu kürsülerden milletime çok daha 
güzel müjdeler veriyor olacağım. On-
lara layık oldukları hayat standardını 
kazandırmak benim ve arkadaşlarımın 
boynumuzun borcudur, ne gerekiyorsa 
zerre kadar gevşeklik gösterilmeden ya-
pılacaktır. Vatandaşımıza sokakta rahat 
dolaşabileceği, esnafın önünden rahat 
geçebileceği, çocuklarının yüzüne rahat 
bakabileceği ve gece başını yastığa koy-
duğunda rahat uyuyabileceği bir hayat 
borçlu olduğumuzun bilincindeyiz, her-
kesin içi rahat olsun.

Mersin’imiz de bu güzelliğine yaraşır bir 
şehircilik hamlesi ile Türkiye’nin örnek 
şehirlerinden biri haline getirilecektir. 
Bunun için sizlerden yerel seçimlerde 
tercihinizi Türkiye’nin değişimine gö-
nül vermiş AK Parti’yi tercih etmenizi 
istiyorum. Bizi tercih ediniz ki 14 ayda 
ekonomimizi düştüğü kriz ortamların-

dan çıkarıp ayağa kaldırdığımız gibi, 
Mersin’in problemlerini de tek tek çöze-
rek geleceğin Mersin’ini el birliği ile inşa 
edelim. Mersin limanı ve serbest bölge-
nin genişletilmesi ile ilgili olarak önemli 
hazırlıklar içindeyiz. Bölgenin ekonomik 
manzarasına çok olumlu katkılar ya-
pacak, çok önemli zenginlikler katacak 
olan bu projeler çok kısa bir zamanda 
hayata geçirilecektir.

Biliyorsunuz biz sizlere verdiğimiz sözle-
ri, çoğu da sizden istediğimiz zamandan 
önce yerine getiriyoruz. Bakınız Mersin 
ekonomisi için hayati bir önemi bulunan 
tarımsal üreticimize, çiftçimize 2003 yılı 
içinde 36 trilyonu aşkın bir destekleme 
ödemesi yaptık. Yine aynı çiftçilerimizin 
26 trilyon tutarındaki borcunu yeniden 
düzenleyerek 10 trilyona indirdik. 24 
hektar alanı sulamaya açtık. Köy içme 
suyu ve iskan hizmetleri için 18.7 trilyon 
yatırım harcaması yaptık. Yollarınızı 
yaptık, altyapı ile ilgili sorunlara el attık, 
peyderpey Mersin’in eksiklerini gider-
dik, gidermeye de devam edeceğiz.

Mersin en kısa zamanda çarpık kentleş-
menin getirdiği bütün sıkıntılarından 
kurtulacak, sanayisiyle, tarımıyla, turiz-
miyle canlanacak, ülkemizin güneyinde 
bir gerdanlık gibi uzanan güzel Akde-
niz’imizin en parlak incisi olacaktır. Bu 
sözlerle konuşmama son veriyor, yerel 
seçimlerin Mersin’e ve ülkemize hayır-
lar, bereketler getirmesini temenni edi-
yorum. 
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Sevgili Adanalılar... değerli vatandaşla-
rım... Hepinizi en derin sevgilerimle, say-
gılarımla selamlıyorum.

Türkiye’yi bugünün ihtiyaçlarına göre 
yeniden inşa etmek ve ülkemizi dünyanın 
en güçlü, en müreffeh ülkeleri arasına 
sokmak için başlattığımız hizmet yarışı-
nın yeni bir ayağındayız. 3 Kasım günü 

Türkiye siyasetinde millet kararıyla nasıl 
eski defterler kapatılıp yeni bir sayfa açıl-
dıysa, inşallah 28 Mart günü de yerel yö-
netimler için aynı beyaz sayfa açılacaktır. 
Siyaseti Türkiye için, Türkiye’nin geleceği 
için, milletimizin yüzlerinin ve gönülle-
rinin aydınlanması için yapanlar bunun 
karşılığını alacaktır. 3 Kasım’da millet 

AK Parti İl Mitingi

Adana | 29 Şubat 2004
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açık açık bunu söylemiştir, 28 Mart’ta da 
yine ve bu sefer daha da gür sesle söyleye-
cektir.

Bu ülkede siyaset yapan herkes yapıcı 
olmak, sağduyulu olmak, milletin sesine 
kulak vermek ve heyecanına katılmak 
durumundadır. Milletin talebi Türkiye’yi 
bugünün ihtiyaçlarına göre yenileyecek, 
değiştirecek, tazeleyecek yepyeni bir 
siyasetin vücuda getirilmesidir. Bu deği-
şim fikri çerçevesinde ilerlemek siyaset 
sahnesinde bulunan herkesin bu millete 
borcudur.

Değerli vatandaşlarım...

Bizim ülke olarak lüzumsuz siyasi çekiş-
melerle uğraşmaya ne ayıracak zamanı-
mız, ne niyetimiz olmamalıdır. Kim hızını 
almış geleceğe doğru koşar adım ilerle-
mekte olan bu ülkenin hızını hiç kimse 
kesmemeli, aksine destek bir yapılana 
bir de kendinden eklemenin çaresi aran-
malıdır. Biz hükümet olarak; Türkiye’nin 
ekonomik ve siyasi istikrarını korumak, 
sizlerin sıkıntılarınızı hafif letecek hal 
çarelerini üretmek ve gelecek için çocuk-
larımızın önüne gönül rahatlığıyla koya-
bileceğimiz bir Türkiye’nin temellerini 
atmakta kararlıyız.

Asla enerjimizi bölmeden, kısır döngüle-
re kapılmadan ve işten çok laf üretenlere 
cevap yetiştirme külfetine girmeden önü-
müze bakmak, işimize bakmak, geleceğe 
bakmak zorundayız. Biz değirmende 
laf öğütmenin değil, un öğütmenin, ek-
mek öğütmenin, aş öğütmenin peşinde 
olmalıyız. Bakınız şu koskoca Çukurova 
bereketini üçe beşe katlamak için bizi 

bekliyor. Biz bu topraklardan istemeyi 
bilirsek, o bize bizden aldığının üç katını, 
beş katını, on katını vermeye hazır. Biz 
bu Çukurova’nın kıymetini bilirsek, o 
bereketiyle sadece Adana’nın değil, bütün 
Türkiye’nin karnını doyuracak bereketi 
fazlasıyla taşıyor.

Ama yıllar yılı Ankara’dan gelip de bu 
Çukurova’nın, bu bağrı yanık ama gönlü 
aydınlık Adana insanının derdini dinle-
yen, sesine kulak veren olmamış. Şunu 
açıkça ifade edeyim ki, devir değişti. Artık 
millet devletin ayağına değil, devlet mille-
tin ayağına gidiyor, gidecek.

Değerli Adanalılar...

Daha birkaç ay önce gelip Çukurova 
fuarını açtık. Bizim bütün derdimiz bu 
milletin uzun zamandan beri şöyle gönül 
rahatlığıyla gülmemiş yüzünü güldüre-
bilmektir. Açtığımız her tesis, her fuar, 
her fabrika, biliyoruz ki onlarca, yüzlerce 
binlerce Anadolu delikanlısının evine 
alnı ak, başı dik dönmesini sağlayacaktır. 
Ekonomimiz uyguladığımız kararlı ve 
planlı politikalarla çok şükür beklenti-
lerin de ötesinde bir gelişme gösterdi ve 
kendini toparladı. Ancak daha yapılacak 
çok iş var. Rakamların açıkça gösterdiği 
bu bahar havası, henüz sizlerin cüzdan-
larınızı, yemek sofralarınızı istediğimiz 
kadar, gönlümüzden geçtiği kadar şenlen-
dirmedi. Yavaş yavaş sayılarını azaltmaya 
başlamış olsak da, halen işsiz durumda 
olan gençlerimizin sıkıntıları yüreğimizi 
dağlıyor.

Bakın benim size sözümdür; bu sıkıntı-
ların dinmesine, işsize iş, aşsıza aş sağla-
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yacak bir bereket mevsiminin bu güzel 
Çukurova’nın topraklarına inmesine çok 
az kaldı. Zor zamanları Allah’ın izniyle 
atlatmış durumdayız; hastalığın çaresini 
bulduk, tedavisine hemen başladık, şim-
di nekahat döneminin sonlarına doğru 
geliyoruz. İnşallah yakında hasta süratle 
kendine gelmeye başlayacak ve turp gibi 
ayağa kalkacaktır. İşte o zaman bu mille-
tin yüzünün güldüğünü görecek ve bizler 
de aylar boyunca gece demeden gündüz 
demeden sürdürdüğümüz gayretlerin se-
meresini almış olacağız.

Bizler bir siyasi partinin mensupları ola-
rak seçim sandıklarından çıkan zaferleri 
elbette önemsiyoruz; ancak bilesiniz ki 
bizim için asıl zafer tek tek sizlerin gönül-
lerinizi kazanabilmek, rızanızı alabilmek-
tir. Bunun için çalışıyor, alın terimizi bu-
nun için döküyoruz. Türkiye’yi yakın bir 
zaman içerisinde sizlere şöyle rahat bir 
“oh” çektireceğimiz günlere getiremezsek, 
bir daha çıkıp yüzlerinize de bakamayız. 
Ama bütün samimiyetimle inanıyorum 
ki, AK Parti bu millete verdiği sözlerin 
hepsini bugüne kadar olduğu gibi tek tek 
yerine getirecek, Türkiye’yi ak günlere, 
aydınlık yarınlara taşıyacaktır.

Aziz vatandaşlarım...

Adana sanayi biraz bizim desteklerimiz-
le, biraz sizlerin gayretlerinizle bugün 
ürettiğinin birkaç katını üretecek bir 
potansiyele sahip... Adana ekonomisinin 
çevresindeki vilayetlerle birlikte bütün 
bu bölgeyi kalkındıracağının hükümet 
olarak farkındayız ve bu konuda önemli 
hazırlıklar, plan ve programlar hazırlıyo-
ruz. Yakında Çukurova şanına yakışır bir 

ekonomik atılım yakalayacak ve Türkiye 
ekonomisindeki ağırlığını da arttıracak-
tır.

S a d e c e  s a n a y i  b a k ı m ı n d a n  d e ğ i l , 
Adana’nın tarımsal üreticilerine, çiftçimi-
ze, köylümüze de devlet elini uzatmaya 
başlamıştır. Bakınız 2003 yılında sadece 
Adanalı çiftçilerimize toplamı 75.6 tril-
yonu bulan destekleme ödemesi yaptık. 
Yine köy içme suyu ve iskan hizmetleri 
için 26.2 trilyonluk bir kaynağı Adana 
için kullandık. Adanalı çiftçimizin borç-
larını 39.4 trilyondan 16.8 trilyona, yani 
yarı yarıya indirdik. İnşallah 2004 yılı so-
nuna kadar 51 trilyona yakın bir kaynağı 
doğrudan gelir desteği olarak sizlerin hiz-
metinize sunmuş olacağız. Şehrin altyapı 
eksiklikleri için de yapabileceğimizin en 
fazlasını yapmak üzere gayret gösteriyo-
ruz. 

Hizmetler bu kadar değil, bu kadarla 
da kalmayacak, sizler bizim farkımızı 
biliyorsunuz. Bizler de sizlere inanı-
yor, güveniyoruz. 28 Mart’ta oylarınızı 
Türkiye’nin yeni siyaset sayfasının lideri 
olan AK Parti’ye atacağınızı da biliyoruz. 
Bu ülkeyi seviyor, ekonomisiyle şehirci-
lik alanındaki gelişmesiyle bu ülkenin 
bütün şehirlerine örnek olacak bir Adana 
idealine ulaşmak için sizlerin desteğinizi 
istiyoruz. Bize desteğinizi esirgemeyiniz 
ki, Türkiye uzun yıllar sonra yakaladığı 
bu bahar havasını kaybetmesin, birlik ve 
beraberlik içinde geleceğe olan koşusuna 
tam gaz devam edebilsin. Hepinize sev-
gilerimi saygılarımı sunuyor, seçimlerin 
ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını 
diliyorum.
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Sevgili vatandaşlarım... Bolu’nun güzel 
insanları... Her birinizi tek tek en içten 
duygularımla selamlıyor, sevgilerimi, 
saygılarımı sunuyorum.

Son yıllarda çok çileler çektiniz, çok 
sıkıntılar ve acılar yaşadınız biliyorum. 
Ancak ben sizlere güzel günlerin çok 
yaklaştığını, uzak olmayan bir gelecekte 

bütün Türkiye gibi sizlerin de yüzlerini-
zin güleceğini müjdelemek için buraya 
geldim. Hepiniz şahitsiniz ki, Türkiye 
ekonomisi son 14 ayda büyük bir rüz-
gar, büyük bir atılım hızı yakalamıştır. 
Toplumun her kesiminden insanlarımız, 
işçiler, işverenler, emekliler, sanayiciler, 
tüccarlar, sivil toplum örgütleri, tüm ku-

AK Parti İl Mitingi

Bolu | 1 Mart 2004 
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rumlar ve kuruluşlar tam bir uyum içinde 
elbirliği ile Türkiye’yi parlak geleceğine 
hazırlıyoruz.

Her zaman söyledik, Ankara’da dürüst ve 
milletin sesini kulak ardı etmeyen bir yö-
netim anlayışı iktidar olursa, bu ülkenin 
bütün dertleri biter, bütün problemleri 
çözülür diye... İşte görüyorsunuz, 14 ay 
gibi kısa bir zamanda sizlerden aldığımız 
güç ve destekle ekonominin söküklerini 
bir bir diktik, bütün gedikleri kapattık. 
Bizi iliklerimize kadar kemiren bir enflas-
yon canavarı vardı hatırlıyor musunuz? O 
canavarın şimdi tek dişi kaldı haberiniz 
olsun!Tek haneli enflasyonla tanışmaya 
hazır mısınız? Sizlere söz verdiğimiz gibi 
bu ülkenin bütün ekonomik göstergeleri 
rayına girmedi mi? 14 ayda bunları yapa-
bildik; görün bakın bundan sonra sizlerle 
el ele gönül gönüle daha neler yapacağız?

Aziz vatandaşlarım...

Eğer bu ülkenin yönetimleri yıllar yılı bu 
milletin sesine kulaklarını tıkamasalar, 
bu ülkenin gerçeklerine gözlerini kapa-
masalar biz bu krizleri yaşar mıydık? 
Yaşamazdık! Tüyü bitmemiş yetimin 
hakkını arsıza, hırsıza, sahtekara, hor-
tumcuya peşkeş çekmeseler, bu ülkenin 
zenginlikleri bu millete yetmez miydi? 
Elbette yeterdi. Bu ülke için çalışmadılar, 
üretmediler. Bu milletin zenginliklerini 
gaspedip kendi menfaatleri için kullandı-
lar. Bu ülkeyi batırdılar, bu milleti yoksul-
luğa mahkum ettiler.

Peki sizler ne yaptınız? Yıllar yılı sab-
rınızın son kertesine kadar bu ülkeyi 

ayakta tutmak için çalışıp didindiniz; 
ama baktınız ki memleket elden gidi-
yor, 3 Kasım’da o hayırsızlara büyük 
bir millet dersi verdiniz. Siyasi bir parti 
olarak belki geçmişimiz çok eski yıllara 
dayanmıyor; ama bilesiniz ki Türkiye’nin 
üstünden kara bulutların kalkmadığı 
çile yıllarını bizler de sizlerle birlikte 
yaşayan, gören insanlarız. Türkiye’nin 
dertlerinin ne olduğunu ve bunların 
nasıl çözüleceğini bizzat o sıkıntıları ya-
şayarak bulduk, öğrendik.

Türkiye’deki en temel problemin yö-
netim problemi olduğunu kavradık. 
Onun için bizim siyaset anayasamızın 
değişmez maddesi, milletin sesine sağır 
olmamak ve insana hizmeti her şeyin 
önüne almaktır. Bizim siyasetten tek 
beklentimiz, bu milletin yüzünün yeni-
den gülmesi, bu ülkenin geleceği için 
çocuklarımızın içlerinde yeniden umut 
taşımaya başlamalarıdır. Bunu sağlamak 
üzere görüyorsunuz dur durak dinleme-
den gece gündüz çalışıyoruz.

Değerli vatandaşlarım... 

İktidardaki 14 ayımız boyunca 70’e ya-
kın ülkeyi iş adamlarımızla birlikte tek 
tek dolaştık. Neden? Gezmeyi çok sevdi-
ğimizden mi? Hayır! Bu ülkede üretim 
yeniden başlasın, kapanan kepenkler 
besmele çekilip yeniden açılsın, üreti-
len mallar dünyanın dört bir tarafında 
kendilerine pazar bulabilsinler diye. Ça-
lışan, didinen hemen karşılığını alıyor; 
bu kısacık zamanda gösterdiğimiz bu 
gayretler bize ihracatta rekor seviyede 
bir artış getirdi. Burada gelecek adına 



Recep Tayyip ERDOĞAN

44

daha ümit verici olan şey; yaptığımız iki-
li temaslarla ihracatçılarımızın önünde 
yeni ticaret ufukları açacak gelişmeler 
kaydetmemizdir.

Artık İstanbul’da ürettiğimizi Hong 
Kong’a, Bolu’da ürettiğimizi Kanada’ya, 
Kayseri’de ürettiğimizi Almanya’ya , 
Adana’da ürettiğimizi Çin’e, Rusya’ya 
satacağımız yeni bir dönem başlıyor. Bu 
ülke özel sektörüyle de zengin kaynak-
larını harekete geçirecek, potansiyelini 
işler hale getirecek, üretecek ve satacak. 
Geleceğin dünyasında artık ekonominin 
sırtını devlete dayamakla ayakta kalma 
şansımız yok. Yani bu ülkeyi, yine bu 
ülkenin insanları, sanayicisi, tüccarı, 
çiftçisi, esnafı, işletmecisi kalkındıracak.

Bunu yapamazsak, daha nice yılı dünya-
nın şurasından burasından gelecek kre-
dilerle borcumuza borç ekleyerek heba 
ederiz. Bu gemi borçla bir yere kadar 
yürür; devlet ve millet olarak önümüze 
tarihi çok da uzak olmayan bir hedef 
koymalıyız: Türkiye tükettiğinden çok 
üreten bir hale gelecek, bundan kaçış 
yok! Bizim dünyanın gelişmiş ekonomi-
ye sahip ülkelerinden ne eksiğimiz var? 
Hiçbir eksiğimiz yok! Geçen 14 ayda bü-
tün dünya gördü ki, onlardan eksiğimiz 
yok, fazlamız var. Biz inanıp bir hedefe 
kilitlendik mi, beklentileri tepe takla 
edecek bir hızla o hedefe varabilen bir 
milletiz.

Gelin bu gerçeği bütün dünyaya bir kere 
daha açıkça gösterelim. Ele ele vererek 
Türkiye’yi yeni bin yılın en parlak yıldızı 
haline getirelim. Ben bu hedefi bulacağı-

mıza bütün samimiyetimle inanıyorum, 
buna sizler de inanınız.

Aziz vatandaşlarım... 

Siyaset yolculuğuna başladığımız günden 
beri bizlere hep inandınız, hep güvendiniz. 
Allah’ın izniyle bizler de sizi hiç mahçup 
etmedik, hiç hayal kırıklığına uğratmadık. 
Verdiğimiz sözleri tek tek yerine getirdik 
ve böyle her zaman alnımız ak, başımız 
dik karşınıza çıktık. Milletin huzurundan 
fellik fellik kaçan o eski siyasetçiler gibi 
yapmadık. Hatırlarsınız bir zorunlu tasar-
ruf problemi vardı bu milletin yakasında... 
Devlet metazori topladığı paraları millete, 
yani sahiplerine iade etmiyordu. Her gün 
çalışanlar sokaklarda protesto gösterileri 
yapıyor, anlaşmazlık yine de çözülemiyor-
du.

Biz sizlerden oy isterken karşınıza çıkıp 
“Biz vatandaşın devlete olan güvenini cid-
di biçimde sarsan bu sorunu çözeceğiz” de-
dik. Bu sözlerimize inanmayanlar, bizimle 
alay edenler oldu. Ama biz size verdiğimiz 
ahde sadık kalarak bu meseleyi kökünden 
söküp attık. Tam 5 milyon çalışanımızı il-
gilendiren bu meseleyi çözdük ve ülkenin 
gündeminden kaldırdık. Çalışanların bu 
fondaki Ana para+Nema ile birlikte 11.4 
katrilyona ulaşan alacağının, 1.4 katrilyon-
luk ana parasını hemen ödedik. İnşallah 
kalan kısmı da 2006 yılının sonunda kadar 
peyderpey ödeyip, bu ayıbı devletin sırtın-
dan kaldıracağız. Bu bizim sözlerimizden 
sadece biriydi ve daha nicesini sizlerin de 
bildiğiniz gibi kısa zamanda tek tek yerine 
getirdik, getiriyoruz. 
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Bolu’nun aydınlık gönüllü insanları...

Sizlerden memleketin yönetimini ema-
net ettiğiniz gibi, Bolu’nun yönetimini de 
bize emanet etmenizi istiyorum. Bizler 
Bolu’nun sorunlarını biliyoruz, sizler de 
bizim deprem acılarıyla sarsılan insanına 
yaklaşımını biliyorsunuz. Bolu’nun havası 
kirli, acil olarak doğalgaza ihtiyaç var. Zor 
durumdaki Bolu çiftçisine geçen yıl 12.7 
trilyon destek ödedik, bu rakamı inşallah 
2004’te 10 trilyona tamamlayacağız. Yine 
çiftçilerimizin borçlarını yeniden yapılan-
dırarak yarı yarıya düşürdük. Köy içme 
suları için 7.9 trilyonluk kaynağı bu bölge-
ye aktardık. Organize sanayi bölgelerinin 
gerek genişletilmesi, gerekse atıl kapasite-
nin harekete geçirilmesi için yeni projeler 
üzerinde çalışıyoruz.

Bu yıl içinde inşallah prefabrik evlerde 
oturan tek bir Bolulu vatandaşımızın bile 
kalmayacağı bir noktaya geleceğiz.

Bütün bunlar sizlerin yüzünüzü gül-
dürmek, sıkıntılarınızı dindirmek için... 
Bolu’yu hakettiği yüksek standartlara 
ulaştırabilmemiz için 28 Mart’ta mührü 
havanda su dövenlere değil, gece gündüz 
çalışıp didinenlere vuracağınızdan şüp-
hem yok. Siz bizim önümüzü açın ki, biz 
de Bolu’yu baştan başa aydınlık ve mamur 
hale getirecek yerel projelere kısa zaman-
da imzamızı atabilelim. Bu hissiyatla söz-
lerime son veriyor, hepinize sevgilerimi, 
saygılarımı sunuyorum.
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Sevgili Zonguldaklılar... karaelmas diya-
rının ak gönüllü insanları... Hepinizi en 
kalbi hislerimle selamlıyorum.

Öncelikle bu güzel şehirde, sizlerle bir ara-
da bulunmaktan, dertlerinizi dinlemek-
ten, sizlere Türkiye’nin önünde açılan yeni 
ufukları anlatmaktan büyük bir mutluluk 
duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bu ül-

kenin zenginliklerine ve insanımızın taşı-
dığı büyük meziyetlere her zaman inanmış 
bir insan olarak, hepimizi çok daha güzel 
günlerin beklediğini sizlere müjdelemek 
istiyorum. Allah’ın izniyle Türkiye’nin önü 
açılmış, bu milletin tarihinde sayısız ör-
neği bulunan medeniyet kervanı geleceğe 
doğru bir kere daha yola çıkmıştır.

AK Parti İl Mitingi

Zonguldak | 1 Mart 2004
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Gelinen bu noktada hükümet olarak bi-
zim bu milletin gönüllerini serinletmek 
için attığımız kararlı adımların etkisi 
olduğu kadar, sizlerin büyük destek ve 
gayretlerinizin de çok büyük rolü vardır. 
Zaten bu ülke ne zaman başını kaldırıp 
ileri hedeflere doğru yöneldiyse, bu hep 
devletle milletin el ele gönül gönüle verme 
iradesini ortaya koyduğu zamanlarda ol-
muştur. Bu birliğimizi ve beraberliğimizi, 
Türkiye’nin adil ve kalkınmış yarınları için 
ortaya koyduğumuz bu büyük seferberlik 
ruhunu asla kaybetmemeli, toplum olarak 
dikkatimizi dağıtmak isteyenlere meydan 
vermemeliyiz.

Bunu başarırsak, Türkiye’nin gelişme ve 
ilerleme yolundaki koşusunu kimse dur-
duramayacaktır. Artık komplekslerimiz-
den arınmalı, bu vatanın, bu toprakları 
yüzyıllar boyunca vatan kılan büyük mil-
let olma ruhunun neler başarabileceğini 
bir kere daha dosta düşmana göstermeli-
yiz. Bunun yolu artık topla tüfekle sefere 
çıkmak değildir. Bunun yolu; okul okul, 
fabrika fabrika, tersane tersane büyüyerek 
gelişmek, Türkiye’yi dünyanın parlayan 
yıldızı haline getirecek ekonomik ve sosyal 
bir seferberlik içinde olmaktır.

Hepimiz yediden yetmişe bu millet sefer-
berliğinin erleri olmalıyız. Bu aşk, bu he-
yecan, bu medeniyet ilhamı bu toprakların 
hangi köşesinde yaşarsa yaşasın her bir 
insanımızın ruh derinliklerinde fazlasıy-
la yaşamaktadır. Gelin devlet millet hep 
birlikte silkinelim; bu aşkı, bu heyecanı, 
bu büyük ilhamı, sizler kara elması nasıl 
toprağın derinliklerinden gün yüzüne 

çıkarıyorsanız, aynı şekilde yeniden ışığa, 
aydınlığa çıkaralım.

Aziz Zonguldaklılar...

Bize bazı çevreler bu ülke için her attığımız 
adımda, “Peki ama kaynağınız nerede?” di-
yorlar. Onlara hep aynı cevabı veriyoruz. 
Kaynak Türkiye’dir! Kaynak Türkiye’nin 
alınları terli, elleri nasırlı ama yürekleri 
elmas kadar aydınlık insanlarıdır. Kaynak, 
bu memleketin aslında Karun’un hazinele-
ri kadar zengin topraklarıdır diyoruz. İşte 
şimdi, Zonguldak’ın bu heyecan kuşanmış 
meydanında, o kaynağı, o zenginliği bir 
kere daha karşımda görüyorum.

Ben Türkiye’nin geleceği için ne alınacak 
IMF kredilerine, ne AB’ye girmenin getire-
ceği nimetlere, ne de başka bir şeye, sadece 
ve sadece sizlere, bu güzel ve fedakar mille-
te güveniyorum. Ben sizlerin bize karşı her 
fırsatta gösterdiğiniz inanç ve güveninizi 
asla boşa çıkarmayacağıma bu kürsüden 
bir kere daha söz veriyorum. 

Peki sizler, geleceğe doğru koşar adım 
ilerlediğimiz bu büyük medeniyet yolcu-
luğunda şartlar ne olursa olsun benim 
yanımda, bizim yanımızda olmaya söz ve-
riyor musunuz? Bu güzel ülkenin olduğu 
gibi, bu güzel şehrimizin ve ilçelerimizin 
yarınlarını da Türkiye’yi adil ve kalkınmış 
yarınlara taşımak azmindeki AK Parti 
yönetimlerine emanet etmeye söz veriyor 
musunuz? Bu ülke için canınızı dişinize 
takmaya, bu ülke için üretmeye, bu ülke 
için dün yaptığınızdan daha fazlasını yap-
maya söz veriyor musunuz?
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O zaman ben de buradan diyorum ki, 
bu ülke için emek harcayan, alın teri dö-
ken, gecesini gündüzüne katan her bir 
vatandaşımızın cebine bereket, yüzüne 
tebessüm gelmeden ben bu kürsülerden 
inmeyeceğim. Sizler rahat yüzü görmeden, 
çocuklarınız geleceğin umutlarını içlerin-
de biriktirmeden, bu ülkenin Başbakanı 
olarak kendimi görevimi hakkıyla yapmış, 
milletime verdiğim sözleri yerine getirmiş 
hissetmeyeceğim. Ne zaman sizler geceleri 
başınızı yastığa koyup dertsiz tasasız uyu-
yabileceksiniz, işte ben ve arkadaşlarım da 
ancak o zaman dinlenme hakkını kendi-
mizde göreceğiz.O zamana kadar bize dur 
durak yok; bu ülke için, bu millet için gece 
demeden gündüz demeden aşkla şevkle 
çalışacağız. Bizim bu hayırlı hizmet yolun-
da ihtiyaç duyduğumuz tek şey, sizlerin 
gönülden dualarınızdır. Allah hepimizin 
yolunu açık etsin.

Değerli vatandaşlarım...

Ekonomik göstergeleri hepiniz biliyor-
sunuz... Sadece bizim değil, Türkiye’ye 
baktığında dünyanın da gördüğü tek bir 
gerçek var: Son 14 ayda uygulanan kararlı 
ve dikkatli politikalarla ekonomimiz krizi 
çok kısa zamanda aşmış, düze çıkmıştır. 
Şimdi bize düşen istikrarı korumak ve 
bu iyileşme çizgisini yükselterek sürdür-
mektir. Bu tablonun yavaş yavaş sizlerin 
de yüzlerinizi güldürecek bir noktaya 
gelmekte olduğunu özellikle ifade etmek 
istiyorum. Yıllar yılı tek doğru dürüst çivi 
çakılmamış bir yapıyı tamir etmek kolay 
olmuyor ve zaman alıyor.

Bugüne kadar bizlere inandınız ve ekono-
minin rotasını yeniden doğru limanlara 
yönlendirmemiz için sabrınızı, fedakarlığı-
nızı hiç eksik etmediniz. Sizlerden birazcık 
sabır istiyorum; Allah’ın izniyle ekonomi-
mizin yönetiminde sağladığımız bu iyileş-
menin bereketi yavaş yavaş Anadolu’nun 
her yanına yayılacaktır. Evlerinize döndü-
ğünüzde çocuklarınıza bugünden müjde-
leyebilirsiniz, güzel günler, güneşli günler, 
aydınlık günler çok yakındadır.

Bizlerin seçimden seçime buralara gelip 
boş vaatler savuranlarla hiçbir benzerliği-
miz olmadığını en iyi sizler biliyorsunuz. 
Bizler 3 Kasım’da Türk siyasetinde açılan 
yeni ve temiz sayfanın gönüllüleriyiz. Bizler 
milletinin teveccühüyle yüklendiği sorum-
lulukların bilincinde olan ve milletine ver-
diği sözlere sonuna bağlı kalan bir anlayışın 
temsilcileriyiz. Sizlere verdiğimiz her sözün 
de kapı gibi arkasındayız.

Değerli Zonguldaklılar...

Bizler milletimizin çektiği sıkıntıları, yaşa-
dıkları zorlukları bilen bir iktidarız. Çünkü 
bizler bu siyaset sahnesine sizlerin aranız-
dan çıkarak, sizin sesinizi sesimiz kılarak 
geldik. Bu yüzdendir ki, bir yandan ülke-
mizin makroekonomik hedeflerini yakala-
maya çalışırken, diğer yandan imkanları 
zorlayarak sizleri rahatlatacak adımlar da 
attık. Bakınız iktidara geldiğimiz günden 
bugüne emeklilerimizin durumlarında 
yüzde 150’yi aşan bir iyileşme olmuştur. 
Sadece yoksul insanlarımızın sıkıntıları-
nı biraz olsun dindirebilmek için Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu 
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vasıtasıyla 327 trilyon liralık bir kaynağı bu 
insanlarımıza yardım için kullandık. 2004 
yılında bu rakam 380 trilyonu aşacaktır. 
Fonun toplam yardım tutarı 2003’te 1.1 kat-
rilyon oldu, 2004’te bu miktar 1.4 katrilyon 
civarında olacaktır.

Bu ülkenin yardıma muhtaç çok sayıda 
insanı var; ne devlet olarak bizler, ne va-
tandaşlar olarak sizler bu toplumsal yaraya 
uzak kalamayız. Hükümet olarak toplumun 
yoksul ve yoksun bırakılmış insanlarımızı 
her zaman şefkat elimizi uzatacağız. Gere-
kirse bu hayırlı işler için imkanları zorla-
yacağız. Geçen yıl tam 1.5 milyon ailemize 
kömür yardımı yaparken nasıl bulduysak, 
yine bu yardımlar için kaynağı arayıp bu-
lacağız.

Asgari ücrette azami artış sağlamak için bü-
yük bir gayret gösterdik; gelinen nokta eski-
ye göre iyi olsa da bunu yeterli görmüyoruz. 
Ekonomideki canlanmaya paralel olarak 
işsizlerimizin sayısında küçük de olsa azal-
ma olmaya başlamıştır. Bu mutluluk verici 
gelişmeleri hızlandırarak sürdürmek karar-
lılığındayız. Siyaseti olduğu gibi, ekonomiyi 
insan öncelikli bir yapıya kavuşturmak, 
bizim temel hedeflerimizden biridir, bunu 
mutlaka gerçekleştireceğiz.

Bu ülkede insanların yüzü gülmüyorsa, gül-
meyecekse, yapılan her iş boşadır, nafiledir. 
Biz her zaman önce milletimizin yüzünü 
güldürecek bir siyaset ve ekonomi anlayışı-
nın temsilcisi olduk, öyle de olacağız. Ancak 
popülist siyasete yönelerek bir çuval inciri 
berbat etmeyecek kadar da deneyimli ve 
birikimliyiz.

Değerli vatandaşlar...

Zonguldak, bu ülkenin en önemli yer altı 
zenginliklerinden birini, çok büyük feda-
karlıklarla ve hatta hayatları pahasına çıka-
rarak bu ülkenin ekonomisine kazandıran 
yiğit insanlarımızın yaşadığı bir şehrimiz.. 
Türkiye Zonguldak’ı, Zonguldaklıları her 
zaman şükranla anmalı, bağrına basma-
lıdır. Yüzleri kömür karası, ama gönülleri 
ay ışığı kadar aydınlık Zonguldak insanını 
rahata, huzura, güvenliğe ulaştırmanın 
zamanı gelmiş ve geçmiştir. Sizlere bura-
dan söz veriyorum; taş kömürü işletmele-
rindeki çalışma şartlarının iyileştirilmesi, 
güvenlik eksikliklerinin giderilmesi için 
elimden gelen her şeyi yapacağım.

Artık bu ülkede insanlar Zonguldak’tan 
gelecek kara haberleri değil, bu şehrin şe-
hircilik adına yakaladığı güzellikleri duy-
mak istiyor. Mutlaka yeni yeni sektörleri 
bu şehrimize kazandırmamız, yeni ekmek 
kapıları açmamız lazımdır. KOSGEB ve 
ilgili bakanlıklarımız kalkınma destek 
programları çerçevesinde Zonguldak’la 
birlikte Bartın ve Karabük’ü de içine alan 
bu bölgeye özel çalışmalar, projeler yürü-
tüyorlar. Bunlar düşünülüyor, planlanıyor. 

Hiç şüpheniz olmasın Zonguldak şehri-
mizin çektiği sıkıntıları peyderpey gide-
receğiz, sizlerin hayır duanızı alacağız. 
İçme suyu ve kanalizasyon sıkıntınızı bili-
yorum, hiç endişeniz olmasın bu konuda 
gerekenler yapılacaktır. Kanalizasyon şe-
bekenizi ilk kez yatırım programına bu yıl 
biz aldık, bize güvenin. Bize güvenin ve 28 
Mart’ta bu güveninizi de gösterin. Sizler-
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den Zonguldak’ın idaresini Ak ellere ver-
menizi, Türkiye’nin yakaladığı kalkınma 
hızını şehrinize taşımanızı rica ediyorum.

Zonguldak bizim için, Türkiye için önem-
lidir. Bu şehrin anahtarını durmadan laf 
üretenlere değil, gece gündüz iş üretenlere 
verin. Yerel yönetimler seçimlerinde de 
tercihinizi Türkiye’nin adil ve kalkınmış 
yarınları yönünde yapacağınızdan şüphe 
etmiyor, adayımızı sizlere emanet ediyo-
rum. Daha da güzel günlerde görüşmek 
ümidiyle hepinize sevgilerimi, saygılarımı 
sunuyorum.
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Sevgili Yozgatlılar... değerli vatandaşla-
rım... Hepinizi en içten sevgi ve saygılarım-
la selamlıyorum. 

Bu güzel günde, bir önemli seçimin ari-
fesinde burada sizlerle birlikte olmaktan 
büyük bir memnuniyet duyduğumu be-
lirterek sözlerime başlamak istiyorum. 
Allah’a şükürler olsun ki ülkemizin üs-

tündeki kara bulutlar dağılıyor, karanlık 
tünelin ucunda ışık görünüyor. Bu kalbi 
bu ülke için, bu vatan için, bu millet için 
atan herkese coşku ve heyecan veren bir 
durumdur.

Krizlerle kaybetmeye başladığı özgüvenini 
yeniden kazanan, yeniden işlemeye, üret-
meye ve kazanmaya başlayan bir Türkiye, 

AK Parti İl Mitingi

Yozgat | 2 Mart 2004
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benim olduğu kadar milletimin de yüzünü 
güldürmektedir. Karanlığın dağılmaya, ge-
leceğin ışıl ışıl umutlar vermeye başladığı 
bu günleri milletçe çok bekledik. Şimdi 
benim içimi dolduran taptaze bir Türkiye 
heyecanının, ayniyle sizlerin içinizde ye-
şermeye başladığını biliyorum. Bundan 
gurur duyuyorum; çünkü şu meydanda, 
Türkiye’yi yeniden ayağa kaldırmaya, layık 
olduğu gibi dimdik geleceğin dünyasına 
taşımaya en az bizim kadar azmetmiş gön-
lü zengin, fedakar insanlar görüyorum.

Hükümet olduğumuz günden bu yana bi-
zim ekonomimize getirmeye çalıştığımız 
yenilenme ve canlanma hareketine sizle-
rin bu büyük sabrınızın ve fedakarlığını-
zın büyük katkısı vardır. Bugün dengeleri 
yeniden yerine oturtulmuş, bütün göster-
geleri Türkiye’nin lehine çevrilmiş ve gele-
ceğe doğru atılım gücünü yeniden kazan-
mış bir ekonomimiz var. Bu günden sonra 
önemli olan dikkati elden bırakmadan, is-
tikrarı bozmadan geldiğimiz başarı nokta-
sını daha iyiye, daha ileriye taşımaktır. Bu 
ülkenin ve bu milletin tarihine el birliği ve 
gönül birliği içerisinde yeni bir altın sayfa 
yazmaktır. Tarih bizden bunu bekliyor; bu 
yüce millet bu ülkeyi dünyanın parlayan 
yıldızı haline getirecek adımları atmaya 
muktedirdir, o kudrete sahiptir.

Değerli Yozgatlılar...

Ekonominin genel göstergeleri umut ve-
rici bir iyileşmenin işaretlerini taşıyor 
ama, biz hükümet olarak geldiğimiz bu 
noktayı asla yeterli görmüyoruz. Çünkü 
insanımızın geçim yükü henüz tam olarak 

hafiflememiş, yüzler doya doya gülmemiş-
tir. Yaşanan krizlerin Anadolu’nun bütün 
şehirlerini, bu arada da Yozgat’ı ekono-
mik olarak nasıl gerilettiğini biliyorum. 
Türkiye’nin ekonomisini genel olarak bir 
düzen ve disipline soktuktan ve istikrara 
kavuşturduktan sonra, şimdi sıra bütün bu 
şehirlerimizi kalkındıracak, Anadolu insa-
nına fedakarlıklarının karşılığını bir nebze 
verecek adımları atmaya gelmiştir.

Bilesiniz ki bu adımları atmak konusunda 
elimizdeki imkanları sonuna kadar zorla-
yacağız. Bütün şehirlerimizi doğu deme-
den, batı demeden, kuzey-güney demeden, 
güçlü ve müreffeh ekonomilere kavuştura-
mazsak, Türkiye’yi güçlü ve kalkınmış bir 
ülke haline getiremeyiz. Sadece bazı bölge-
leri kalkınmış, sadece bazı insanları mutlu 
olan bir Türkiye, uzun soluklu bir gelişme 
çizgisi izleyemez. Kalkınacaksak milletçe 
el ele verecek, fazlası olan eksiği olanla 
paylaşacak, birlik ve beraberlik içinde ge-
leceğe doğru koşar adım ilerleyeceğiz.

Türkiye’ye yakışan budur. Bizim tarihten 
çıkardığımız ibret dersi de budur. Biz 
ne zaman el ele gönül gönüle sefere çık-
mışsak, zaferlere kolaylıkla ulaşmış ve 
dünyayı şaşırtmış bir milletiz. Ama ne za-
man da birbirimize düşmüş, dağılmışsak, 
düşmanlarımızın oyununa gelerek zâfiyet 
göstermişiz. Biz bu dersi tarihten almak 
zorundayız. Birlik ve beraberlik içinde, is-
tikrar içinde bu gemiyi yüzdürmek ve fırtı-
naları atlatarak güvenli limanlara ulaşmak 
zorundayız. Bizi yolumuzdan döndürmeye 
çalışan iç ve dış tehditlere karşı biliniz ki 
bu milletin en büyük gücü, büyük bir mil-
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let olma şuuru ve tarihimizden bugünlere 
taşıdığımız tecrübelerdir.

Ben bu ülkenin her bir ferdine güveniyo-
rum. Allah’ın izniyle bu ülkenin kalpleri 
sadakatle ve memleket sevdasıyla çarpan 
insanları, Türkiye’yi bütün sıkıntıların-
dan tutup çıkaracak, güçlü ve müreffeh 
yarınlara aşkla ve azimle taşıyacaktır. Ben 
kendimi bu yüce millet davasının sizler 
gibi aşk ve azimle dolu bir neferi olarak 
görüyorum. Ben bu ülkenin büyük po-
tansiyeline, bu vatanın bölünmezliğine, 
bu milletin şartlar ne olursa olsun tarihte 
olduğu gibi yarının dünyasında da şanla 
şerefle yerini alacağına bütün samimiye-
timle inanıyorum. Sizler de bu medeniyet 
yarışını kazanacağımıza benim kadar ina-
nıyor musunuz? Zaten sizler inandınız mı 
aşılamayacak hiçbir engel kalmıyor?

Sevgili vatandaşlarım...

Şunu da açıkça ifade edeyim ki, yıllar 
yılı bu ülkenin başına geçen hükümetler, 
milletin dertlerine bigâne kalarak, sağır 
kalarak, uzak kalarak geleceğimizi ipo-
tek altına almışlardır. Şimdi göstermek 
zorunda kaldığımız fedakarlıklar, ödedi-
ğimiz ağır faturalar hep bu ihmallerin, bu 
suistimallerin neticesidir. Ama bu ipotek-
leri Türkiye’nin sırtından söküp atacağız, 
gece gündüz çalışarak bu ülkenin gelecek 
nesillerine güçlü bir Türkiye bırakmanın 
çaresini bulacağız. Bunun yolu da vakit 
geçirmeden bu ülkenin insanının yardı-
mına koşmak, üreticinin, sanayicinin, iş-
çinin, memurun, çiftçinin dertlerine çare 
bulmaktır.

Bakınız Yozgat’ın topraklarının tamamına 
yakını tarım yapmaya müsait topraklardır. 
Peki ne eksik? Su eksik, sulama eksik... 
İşte burada devlet devreye girecek, Yozgat 
topraklarını boydan boya sulamak için 
peyderpey sulama yatırımlarını yapacak. 
Yüzde 70’i bu toprakları ekerek dikerek 
ekmeğini çıkaran bu güzel şehri kalkın-
dırmak için bu toprakları sulamak zorun-
dayız. Belki bugünden yarına bu işleri 
başarmak mümkün değil, ama bir yerden 
başlarsak bereketin kısa zamanda bütün 
bu bölgeyi sardığını da görürüz.

Türkiye’yi tarımsal üretim olmadan dü-
şünmek mümkün değil... Kaynakları gi-
derek daralan bir dünyada kendi kendine 
yeten bir ülke haline gelmek çok önemli 
bir avantajdır. Bunun için de çiftçimizin, 
hayvancımızın problemlerini ivedilikle 
çözmek, tarımımızı topyekün kalkındır-
mak zorundayız. Hükümet olarak bu ko-
nuda azami hassasiyeti koruma ve elimiz-
den geleni yapma gayreti içerisindeyiz. Bu 
çerçevede, 2002 yılında bütçede tarımsal 
desteklemeye ayrılan pay 1.8 katrilyon 
TL iken, .biz bu rakamı 2003 yılında 2.8 
katrilyona, yani iki katına çıkardık. 2004 
yılında bir kat daha arttırarak 4 katrilyona 
yakın bir kaynağı tarımsal kalkınmaya 
ayıracağız.

2003 yılında sadece Yozgat tarımına 
ayırdığımız destekleme ödemesi toplamı 
108 trilyona yakın bir rakamdır. Yozgatlı 
çiftçilerimizin borçlarını yeniden yapı-
landırmak suretiyle 30.6 trilyondan, 11.5 
trilyona düşürdük. Yozgat iline 2004 yılı 
içerisinde de 70 trilyonu aşkın doğrudan 
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gelir desteği sağlanacaktır. Yeni Teşvik 
Kanunu çerçevesinde Yozgat sanayiini 
canlandırmak, Yozgatlılara yeni ekmek 
kapıları açmak için projeler yürütüyoruz. 
Kısa zamanda bu projelerin sağladığı 
iyileşmeyi sizler de bizler de göreceğiz. 
Yozgat’a doğalgaz getirilmesi ve Ankara-
Kırıkkale-Yozgat-Sivas Demiryolu hattının 
yapımı için çalışmalar başladı.

Bütün bunlar ve daha pek çok projeyle 
Yozgat insanının kararan bahtlarını aydın-
latacağız. Yeter ki sizler bize inanın güve-
nin. 3 Kasım’da Türkiye’yi nasıl ak ellere 
emanet ettiyseniz, sizlerden beklentim 28 
Mart’ta da Yozgat’ın yönetimini yine ak 
siyaset erlerine emanet etmenizdir. Bu 
sözlerle konuşmama son veriyor, hepinize 
sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.
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Sevgili Tokatlılar... değerli vatandaşlarım... 
Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum.

Bu güzel şehrin havasını teneffüs etmek-
ten, sizlerle söyleşme imkanı bulmaktan 
büyük memnuniyet duyduğumu ifade 
etmek istiyorum. Biliyorsunuz, hükümet 
olarak Türkiye’nin topyekün kalkınması 

amacıyla her alanda önemli adımlar at-
manın, büyük atılımlar yapmanın gayreti 
içerisindeyiz. Bütün kurumlarımızı bu 
amaç uğrunda seferber ediyor; bütün im-
kanlarımızla Türkiye’yi dünyanın parmak-
la gösterilecek ülkelerinden biri yapmak 
üzere projeler hazırlıyoruz. Türkiye’de 
proje hazırlayan çok oldu, ama bu projeler 

AK Parti İl Mitingi

Tokat | 2 Mart 2004
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gerek ihmalkar yönetimler, gerek başka 
sebeplerle tozlu raflarda unutulup gitti.

Biz göreve geldiğimiz günden bugüne mil-
letin önüne koyduğumuz her projeyi hiç 
vakit kaybetmeden hayata geçirmek gibi 
bir hassasiyet içerisindeyiz. Biliyoruz ki 
Türkiye’nin artık kaybedecek tek bir da-
kikası bile yok. Türkiye eksiklerini bir an 
önce tamamlamak, sıkıntılarını gidermek, 
bünyesini güçlendirmek zorundadır. Gele-
ceğin dünyasında ayakta kalmanın başka 
bir yolu yok. Tarımsal üretimi kalkındı-
rarak kendine yeten ve dışarıya tarımsal 
ürünlerini pazarlayan bir ülke olmak, 
sanayiimizi bütün sektörlere genişleterek 
çeşitlendirmek ve geliştirmek mecburiye-
tindeyiz.

Bunun için de devlet millet el ele vermek, 
çalışmak, çalışmak, yine çalışmak zorun-
dayız. Bahtımızı ağartacak yegane yol 
budur. Türkiye’yi şanlı geçmişine yakışır 
bir güç ve ihtişama ulaştırmanın tek yolu 
da budur. Türkiye bu medeniyet yarışını 
ya kazanacak, ya kazanacaktır, başka bir 
seçenek tanımıyorum.

Değerli arkadaşlarım...

Biz millet olarak maalesef üstünde yaşa-
dığımız şu güzel toprakların değerini ye-
terince anlayabilmiş, bu toprakların bize 
sağlayabileceği zenginliklerden yeterince 
faydalanabilmiş değiliz. Bırakın bu potan-
siyelin değerlendirilmesini; yıllar boyunca 
yapılan hatalar ve tarım aleyhine yürütü-
len yanlış politikalarla bindiği dalı keser 
hale gelen bir ülke olmuşuz. Köylümüz, 

çiftçimiz, hayvancımız, büyük zorluklarla 
gerçekleştirdiği üretimi yüzünden nere-
deyse cezalandırılır, kaderine terkedilir 
olmuş. Tarım sektörümüzün önüne hiçbir 
hedef, hiçbir proje konmamış; aksine üre-
tim maliyetlerinin tarımsal üreticimizin 
aleyhine tecelli etmesine göz yumulmuş-
tur.

Hiç kimse aksini aklına bile getirmesin, bu 
düzen değişecektir. Tarımsal üretimimizi 
canlandırmak, çiftçimizin, köylümüzün, 
hayvancımızın dertlerine derman olacak 
çareleri bulmak bizim en öncelikli görev-
lerimizden biridir, öyle kalmaya da de-
vam edecektir. Türkiye nüfusunun yüzde 
40’ının karnını doyurduğu tarım sektörü-
nü ihmal ederek bu ülkeyi ayakta tutama-
yacağımızı gayet iyi biliyoruz. İktidardaki 
15 aylık icraatlarımız arasında pek çok 
tarımsal projeye yer vererek bu hassasiye-
timizi de gösterdik. Çiftçilerimize önceki 
dönemlerle karşılaştırılamayacak oranlar-
da doğrudan gelir desteği, mazot desteği 
ve Bin Köye Bin Tarımcı projesiyle de per-
sonel desteği sağladık. Çiftçi borçlarımız 
yeniden yapılandırılarak tarım kesiminin 
haciz kıskacından kurtulmasını sağladık.

Biz her gün milletimizle bir aradayız; köy-
lümüzle, çiftçimizle, tarım üreticilerimizle 
birlikteyiz, onların nabzının nerede attığı-
nı da yakından biliyoruz. Hükümetimizin 
bu önemli adımları ve destekleriyle Türk 
tarımının mâkûs talihinin değişmeye baş-
ladığını ve önünün açıldığını tarımdan 
karnını doyuran insanlar görüyor, biliyor. 
İçinizi serin tutun bu daha başlangıçtır. 
Bir yandan Türkiye’nin sırtında kambur 
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olmuş dış borçları ödemekle, bir yandan 
ekonominin dengelerini yerli yerine oturt-
makla uğraşıyoruz.

Tarıma hükümet olarak yapabildiğimiz bu 
katkılar Türkiye’nin en zor dönemi içeri-
sinde gerçekleştirilen önemli katkılardır. 
İnşallah yavaş yavaş imkanlarımız geniş-
leyecek, ekonomideki rahatlama sektör-
lere de, devletin bütçesine de yansıyacak. 
Görüyorsunuz hırsıza, arsıza yakasına 
yapışıp hortumladıkları millet parasının 
hesabını soruyoruz. Bunlar Türk tarımına, 
sanayiine, şehir hayatına kaynak olacak 
büyüklükte suistimallerdir. Bu kaynak 
bundan sonra bu milletin, bu ülkenin kal-
kınmasında kullanılacaktır.

Aziz Tokatlılar... 

Sizlerin karşınıza her geçen gün içi daha 
da ferahlamış, zihni daha da aydınlanmış, 
umutları daha da artmış bir Başbakan ola-
rak çıkıyorum, bunu bilesiniz. Şuna emin 
olunuz ki, Türkiye’nin bahtı yavaş yavaş 
açılmaktadır. Sizlere bir süre önce gemi-
nin artık yüzmeye başladığını, endişeye 
mahal olmadığını söylemiştim. Şimdi de 
gönül rahatlığıyla artık bu ağır ve fırtınalı 
yolculuğun sonunun gelmekte olduğunu, 
Türk ekonomisinde karanın göründüğünü 
ve yakın zamanlarda gemimizin esenlik 
içinde limana ulaşacağını söylemek istiyo-
rum. Artık herkes çocuklarına aynı gönül 
rahatlığıyla daha mutlu bir gelecek müjde-
si verebilir.

Türkiye bu dar ve köhne kaba sığmayacak, 
gür bir ırmak olarak günden güne coşarak 

yatağını dolduracaktır, bundan kimsenin 
şüphesi olmasın. Şanlı tarihimizin bizim 
omuzlarımıza yüklediği sorumluluk bu-
dur. Ülkemizi milletimizle el birliği içinde 
o şanlı tarihe yakışan medeniyet seviyesi-
ne çıkaracağız. Ben bu günlerin çok yakın 
olduğuna canı gönülden inanıyorum, siz-
ler de inanıyor musunuz? Ben Türkiye’nin 
bütün şehirleri gibi, Tokat’ın da hakettiği 
gelişme çizgisini en yakın zamanda yaka-
layacağından zerre kadar şüphe duymuyo-
rum, benim bu inancımı sizler de paylaşı-
yor musunuz?

Gelin o halde 28 Mart’ta mührü Türkiye’yi 
karanlıklardan çıkararak aydınlıklara ta-
şıyacağını kısa bir süre içinde ispat eden 
ak siyasete vurun. Gelin Tokat’ın yöneti-
mini de ehil ellere, yani ak ellere verin. Bu 
ülkenin geleceği için, adil vöe kalkınmış 
yarınlarımız için benim sizlerden ricam 
budur. Tokat’ı yarınlara hazırlama görevi-
ne talibiz, bu şerefli görevi bize verecek mi-
siniz? Allah yolumuzu açık etsin. Hepinize 
sevgilerimi, saygılarımı sunuyor, 28 Mart 
seçimlerinin ülkemize hayırlar ve bereket-
ler getirmesini temenni ediyorum.
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Sevgili Afyonlular... değerli vatandaşlarım... 
Hepinizi en içten duygularımla selamlıyo-
rum. Bu güzel şehrimizde sizlerle beraber 
olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade 
ederek sözlerime başlamak istiyorum. 

3 Kasım 2003 seçimleri biliyorsunuz siya-
setin Türkiye’nin önünü açacak bizimde 
yenilenmesi yönünde kuvvetli bir iradeyi 

ortaya çıkarmıştır. Milletimiz, sahici bir 
siyasetin inşası için iradesini açıkça gös-
termiştir. Bu manada millet, bir öncülük 
ve liderlik yapmıştır. AK Parti, milletin 
iradesi ile kendi siyaset tarzını birleştir-
miş, Türkiye’yi geleceğe taşıyacak yeni bir 
siyaset zemini oluşturulması için ciddi 
bir gayret ortaya koymuştur. Çok şükür, 

AK Parti İl Mitingi

Afyon | 4 Mart 2004
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bugün kara bulutlar yerini güneşli günlere 
bırakmıştır ve siyasetin itibarı yükseltil-
miş, ekonominin dengeleri yerli yerine 
oturtulmuştur. İnsanımız ülkemizin gele-
ceğine yeniden umutla bakmaya başlamış, 
gençlerimiz gelecek hayallerini kurarken 
Türkiye’ye dair projeler yapmaya başlamış-
tır.

Türkiye’nin bundan önce yaşadığı bütün 
krizler, aslında yönetim krizleridir. Biz bu 
krizleri kararlı adımlar atarak aştık, devle-
tin bütün kurumlarıyla uyum içinde çalı-
şarak, ekonominin ayağındaki prangaları 
söküp attık. Durum açık seçik ortadadır. 
Türkiye iktidarda olduğumuz 15 aylık 
dönemde izlediğimiz kararlı ve dikkatli po-
litikalarla zorlukları önemli ölçüde aşmış, 
yüzünü geleceğe çevirmiştir. Daha dün 
açıklandı, Türkiye 34 yıl sonra tekrar tek 
haneli bir enflasyon rakamıyla tanışmıştır.

Şu meydanda Dante’nin deyişiyle “yolun 
yarısı”na geldiği halde, doğduğu günden 
beri tek haneli enflasyona hiç şahit olma-
mış insanlarımız var. Türkiye için gelinen 
bu nokta gerçekten mutluluk ve umut veri-
ci bir noktadır. İnşallah çok kısa bir zaman 
içinde sizlerle el ele vererek ülkemizi adil 
ve kalkınmış, bireylerinin gelecek hakkın-
da son derece aydınlık hayaller kurabildik-
leri yarınlara taşıyacağız. Bu uğurda bizim-
le birlikte yola çıkmaya hazır mısınız?

Değerli Afyonlular...

3 Kasım’da meydan meydan dolaşarak siz-
lere hangi sözleri verdiysek, görüyorsunuz 
tek tek hepsini yerine getiriyoruz. Siyaset-
çinin bozulan imajını yeniden düzeltebil-

mek, milletimizin sevgisini ve güvenini ka-
zanabilmek için gece gündüz çalışıyoruz. 
Yıllardır kimsenin el atma cesaretini gös-
teremediği problemlerin üstüne cesaretle 
gidiyoruz. Bakınız devleti hantal ve işlemez 
yapısından kurtararak günün ihtiyaçlarına 
cevap verebilecek dinamik bir yapıya ka-
vuşturmak için hazırladığımız yasa tasarı-
ları Meclis’te görüşülüyor. Arkadan yerel 
yönetimlerle ilgili düzenlemeler gelecek.

Hayırlısıyla bu milletin Ankara kabu-
sunu sona erdireceğiz. Vatandaşımızın 
problemleri yetkileri ve sorumlulukları 
arttırılmış belediyeler aracılığı ile daha 
çabuk şekilde yerinde çözülecek. Afyon’un 
meselesi Ankara’nın bürokrasi koridorla-
rına mahkum edilmeyecek. Bu şehri sizler 
yöneteceksiniz; ihtiyaçlarını sizler bilecek, 
çareyi de belediyelerin demokratik katılım 
imkanlarını kullanarak sizler çözeceksiniz. 
Artık bu milletin demokrasi ve yasalar 
çerçevesinde bu ülkenin yönetimine katıl-
masının, bu ülkenin geleceğinde doğrudan 
söz sahibi olmasının zamanı gelmiştir. 

Sizlere vatandaşın sesine asla kulaklarını 
tıkamayacak bir Ankara vadediyorum. 
Sizlere menfaat çetelerinin insafına terke-
dilmemiş belediyeler vadediyorum. Sizlere 
çocuklarınızı gönül rahatlığıyla büyütebi-
leceğiniz bir Türkiye vadediyorum. Benim 
bu adil ve kalkınmış Türkiye hayalimi 
sizler de paylaşıyor musunuz? Allah yolu-
muzu açık etsin.

Değerli vatandaşlarım...

Bu ülkeyi yıllar yılı sömüren, hortumlayan, 
geleceğimizi çalan zihniyetleri bir daha 
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geri dönmemek üzere bu ülkenin yakasın-
dan söküp atmanın mücadelesi içindeyiz. 
Bu güzel Afyon bunca sıkıntıyı neden 
çekiyor? Ben size açıkça ifade edeyim; bu 
ülkenin zenginliği, bu toprakların büyük 
potansiyeli hepimizi doyurmaya yeter!.. 
Peki neden yetmiyor? Çünkü yıllar yılı bu 
millet ihmal edilmiş, yıllar yılı bu ülkenin 
kaynakları kötüye kullanılmış, hırsıza 
arsıza peşkeş çekilmiş. Bu ülkeye kötülük 
edenler bugün bu hesabı vermeye başladı-
lar, ama üzülerek söylüyorum ki bu ülkeye 
çıkardıkları büyük faturanın bedelini daha 
biz ödemeye devam edeceğiz.

Onun içindir ki sizlerden istirham ediyo-
rum; 3 Kasımda olduğu gibi 28 Mart’ta da 
iş üretenle laf üreteni, millet menfaatlerini 
gözetenle kendi menfaatinin peşinde ko-
şanları birbirinden kesin olarak ayırınız. 
Bu ülke için bir gelecek hayali olmayanlara, 
eski kayıkçı kavgalarını bugünün yeni siya-
setine taşımak isteyenlere cevabı sandıkta 
veriniz. Sizlerin doğru kararı vereceğinize 
inanıyor ve güveniyorum.

Sevgili Afyonlular...

Türkiye için çizdiğimiz gelişme rotasında 
şehirlerimizin kalkındırılmasına özel bir 
önem veriyoruz. Afyon’un, Eskişehir’in, 
Yozgat’ın, Diyarbakır’ın, Ordu’nun ekono-
mileri düzelecek ki Türkiye’nin ekonomisi 
istikrara kavuşup rayına otursun. Biliyor-
sunuz Afyonumuz yatırımların ve istihda-
mın teşviki kapsamına alındı. Bu çerçevede 
önümüzdeki birkaç yıl içinde afyonda 
çeşitli üretim alanlarında yatırımlar birbiri 
peşi sıra gelecektir. Bu Afyon’a olduğu gibi 

sizlerin ocaklarınıza da bereket getirecek 
bir gelişme rotasıdır.

Duble yollarla Türkiye’nin şehirlerini 
birbirine bağlama projemiz kapsamında 
Afyon da vardır ve benim size sözümdür, 
bu yollar kısa zamanda tamamlanacaktır. 
Deprem konutlarının yapımı sürüyor, bu 
konuda vatandaşlarımızı daha fazla mağ-
dur durumda bırakmak istemiyoruz. Her 
fırsatta söylüyoruz, devletimizin bütün 
imkanlarıyla çiftçimizin ve hayvancımızın 
yanındayız. Tarımsal desteklemeye 2004 
bütçesinden ayırdığımız pay 3.7 katrilyon-
dur. Bu rakam 2002 yılına göre iki katına 
çıkmış bir tarımsal desteklemeyi ortaya 
koyuyor.

Biliyorsunuz çiftçi borçlarını da yeniden 
yapılandırarak aşağı yukarı yarı yarıya bir 
indirime gittik. Ekonomimizin yıllar yılı 
öyle çok sıkıntısı birikmiş ki, bir yandan 
ekonomiyi belli bir dengede tutmak, bir 
yandan kısıtlı imkanlarla biriken bütün bu 
sıkıntıları aşmak mümkün olmuyor. Ancak 
büyük bir gayret ve iyiniyetle çalışıyoruz. 
En kısa zamanda bugüne kadar giderileme-
yen sıkıntılar da bitecektir. Bize inanın gü-
venin. Çok sıkıntılar çektiniz, hala da çok 
rahatlamış değilsiniz. Ama biliniz ki güzel 
günler çok yakınlaşmıştır. Bu şehre her 
geldiğimde biraz daha gelişmiş bir Afyonla 
karşılaşacağıma ben inanıyorum. Bu yol-
dan dönüş yok, Türkiye adil ve kalkınmış 
bir gelecek hedefine ya varacak, ya varacak. 
Bu hissiyatla hepinize sevgilerimi, saygıla-
rımı sunuyor, yerel seçimlerin ülkemize ve 
milletimize hayırlı olmasını diliyorum.
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Sevgili Eskişehirliler... değerli vatandaş-
larım... Bu güzel şehirde sizlerle birlikte 
olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade 
ediyor, hepinize saygılarımı, sevgilerimi 
sunuyorum.

Biliyorsunuz ekonomik sıkıntılarımızı 
geride bırakmak, Türkiye’yi üreten ve 
ürettiği ölçüde zenginleşen bir ülke yapa-

bilmek için uzun ve zorlu bir yolculuğa 
çıkmış bulunuyoruz. Allah’a şükürler ol-
sun ki, bu yolculukta kısa zamanda almış 
olduğumuz mesafeler içimizi serinletecek 
sonuçlar ortaya koymuştur. Ekonomik 
programımızı aynı kararlılıkla ve dikkatle 
sürdüğümüz müddetçe bu olumlu geliş-
melerin arkası her geçen gün üstüne ko-

AK Parti İl Mitingi

Eskişehir| 4 Mart 2004
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yarak gelmeye devam edecektir. İnşallah 
yakın zaman içinde istikrarlı ve kararlı bir 
yönetim anlayışımızın meyvelerini hep 
birlikte toplayacağız.

Son 15 aylık dönemde ekonomimiz dün-
yadaki belli başlı bütün ekonomik çevre-
leri şaşırtan bir büyüme hızı ve iyileşme 
yakalamış durumdadır. Biliyorsunuz 
Türkiye’nin önemli miktarlarda dış borç-
ları var. Biz hem bu borçları ödüyor, bir 
yandan da ülkemizin şartları göz önüne 
alındığında olağanüstü denebilecek bir 
büyüme hızı yakalıyoruz. Bunun anlamı; 
ülkemizin büyük potansiyelinin bir kere 
daha devreye girdiği, ekonomimizin çök-
tüğü yerden doğrulduğu, yeniden ayağa 
kalkarak ileriye doğru adımlar atmaya baş-
ladığıdır. İnşallah bu adımlar çoğalacak ve 
hızlanacaktır. 

Türkiye bu zorlukları aşmakla kalma-
yacak, dünyada önümüzdeki yılların en 
önemli ekonomi güçlerinden biri olacak-
tır. Ekonomimizde son bir yılda attığımız 
adımlarla birçok rekorlara imza attık 
Cumhuriyet tarihimizin ihracat rekorla-
rını kırarak dünyanın ulaştığımız satış 
rakamlarıyla ihracat devleri arasına adı-
mızı yazdırdık. Yıllardır bir türlü önü alı-
namayan enflasyon canavarına dur dedik, 
rekor düşüşler gerçekleştirerek nihayet 
bugün açıklanan sonuçlarla 34 yıl sonra 
Türkiye’yi tek haneli enflasyona döndür-
dük. Bu yıl sonu için hedefimiz en çok yüz-
de 12’dir. İnşallah 2005’te de Türkiye’yi 
enflasyonunu tamamen dizginlemiş, tek 
haneli enflasyonla yaşayan bir ülke haline 
getireceğiz.

Değerli vatandaşlarım...

Bu genel iyileşme tablosunun bütün sek-
törleri rahatlattığını, piyasanın canlandı-
ğını, istihdamda artış başladığını mem-
nuniyetle görüyoruz. Bunlar ülkemiz ve 
insanımız için son derece önemli ve güzel 
göstergelerdir. Türkiye’nin uzun yıllar bo-
yunca yaşamadığı, görmediği ve gerçekleş-
tiremediği gelişmelerdir. Hükümet olarak 
bizler Türkiye’yi sıkıntılarından tamamen 
uzaklaştırmak ve milletimizin yüzünü 
güldürebilmek için büyük bir gayret gös-
teriyoruz. Ancak rakamların açıkça ortaya 
koyduğu bu güzel tabloda, sizler gibi mem-
leket sevdası ve heyecanıyla dolu fedakar 
insanlarımızın payı çok büyüktür.

Sizler, bizim heyecanımıza heyecanınızı, 
bizim azmimize azminizi, bizim gayretle-
rimize gayretlerinizi katmasaydınız; bizler 
bu mücadelede bu kadar güçlü olamaz, bu 
başarıyı yakalayamazdık. Bu ülkeyi tarihte 
olduğu gibi bugün de ayağa kaldıracak 
olan büyük güç, milletimizin birlik ve be-
raberlik içinde Türkiye’yi ileriye taşıma 
azmini ve kararlılığını açık bir şekilde 
ortaya koyması olacaktır. Hükümet olarak 
sizlerin bu büyük gücünüzü, desteğinizi 
arkamızda hissediyor ve şartlar ne olursa 
olsun aşıp geçeceğimizden şüphe duymu-
yoruz.

Sevgili Eskişehirliler...

Yaşadığınız bu güzel şehir sanayi üretimi-
mizde çok büyük ağırlığı ve önemi olan 
bir şehirdir. Türkiye’nin sıkıntılarının 
giderilmesinde ve toplumca ileriye doğru 
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attığımız her adımda Eskişehir’in ve siz 
Eskişehirlilerin çok büyük katkınız vardır. 
Başbakan olarak, bu ülke için bir tek çivi 
çakan herkese olduğu gibi sizlere de büyük 
şükran duyuyorum. Ülkemize böylesine 
önemli katkılar sunan Eskişehir ilimizin 
problemlerini imkanlar çerçevesinde en 
kısa zamanda çözmek de hem hükümet 
olarak bizim boynumuza, hem de yerel yö-
netimlerimizin boynuna borçtur.

Türkiye çapında sanayi, ticaret ve tarıma 
dönük destek projelerimizden, doğaldır ki 
Eskişehir de payına düşeni fazlasıyla ala-
caktır. Öte yandan Eskişehir’i ekonomiye 
kazandırdığı değerlerle orantılı bir şehirci-
lik standardına da kavuşturmamız lazım-
dır. Konut sıkıntınızı biliyorum; inşallah 
bu yıl içinde bu konuda ülke çapında çok 
önemli adımlar atacağız. Bu yıl sonuna 
kadar vatandaşlarımızın çok uygun şart-
larda ev sahibi olabileceği 100.000 inşa 
edeceğiz, bu çalışmalarda önemli aşama 
katettik.

Ayrıca Eskişehir Büyükşehir Belediye Baş-
kan adayımızın da sizlere sözü var; inşallah 
29 Mart sabahı mührünü aldıktan hemen 
sonra 5.000 konutluk projeyi de başlata-
cak. Yine ayrıca iki üniversitesiyle 30 000 
öğrenciye ev sahipliği yapan Eskişehir’e 
öğrenciler için uydu kentler kurmanın ha-
zırlıkları yürütülüyor. Bu uydu kentlerde 
öğrencilerin her türlü ihtiyaçlarının karşı-
lanacağı tesisler yapılacaktır. Termal kay-
naklara mutlaka el atacağız; bu toprakla-
rın zengin imkanlarının kıymetini bilmek 
ve bu imkanları şehirlerimizin ekonomile-
rine kazandırmak zorundayız. Eskişehir’i 

yerli ve yabancı misafirleri ağırlayacak bir 
hidroterapi merkezi haline getirmek için 
gerekli bütün potansiyele sahibiz.

Gerekli planlama yapılarak Ankara ve 
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi el birliği 
ile bu adımları mutlaka atacaktır. Çevre 
yolları ve demiryolları mutlaka rehabilite 
edilecek, hat şehir dışına ya da yeraltına 
taşınarak kazanılan alanlar şehir ekonomi-
sine kazandırılacak. Bu arada müjdeyi de 
vereyim; demiryolu sanayiinin göz bebeği 
olan bu güzel şehrimizde Demiryolu Mes-
lek Lisesi’ni de yeniden öğretime açacağız. 
Demiryolu kültürünün canlandırılması 
için bu adıma sembolik bir değer ve önem 
veriyoruz. Şehir merkezindeki okulları de 
yine aynı şekilde şehir dışına çıkararak 
yerlerine ticaret ve alışveriş yerleri inşa 
edeceğiz. Şeker fabrikasını da özelleştire-
rek bu alanı da kazanacağız.

Canlandırmamız gereken bir şey daha var; 
bir zamanlar Türkiye liglerinde fırtına gibi 
esen ES ES’lerin yine futbolumuza heyecan 
verecek bir noktaya gelmesi lazım. Büyük-
şehir Belediyesi’nin de katkılarıyla sizler 
destek verecek, gönül verecek, centilmen 
taraftarlar olarak Eskişehirspor’u yeniden 
Süperlig’e taşıyacaksınız. Futbolumuz ES 
ES heyecanını özledi, bu heyecanı saha-
larda yeniden estirmeye var mısınız? O 
zaman bizler de sizin coşkunuza katılmaya 
hazırız. Sadece sahalarda değil, şehircilik-
te de, şehir ekonomisinin gelişmesinde de 
Eskişehir’i gelin Türkiye’nin örnek illerin-
den biri haline getirelim.
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Sizlerden 28 Mart’ta iş üretenle laf üre-
teni, karamsarlık yayanlarla Türkiye’ye 
umut vadedenleri birbirinden ayırmanızı 
rica ediyorum. Gelin geleceğe hep birlikte 
yürüyelim, Türkiye’yi kalkındıracak adım-
ları şehirlerimizden başlatalım. Hepinize 
sevgilerimi, saygılarımı sunuyor, yerel se-
çimlerin ülkemize hayırlar ve güzellikler 
getirmesini diliyorum. 
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Sevgili Samsunlular... değerli vatandaş-
larım... Hepinizi en içten duygularımla 
selamlıyorum.

19 Mayıs 1919’da Anadolu’yu düşman 
işgalinden kurtaracak büyük yürüyüşün 
başladığı bu şehirde, aynı ruhla geleceğe 
hazırlanan bir hükümetin başı olarak siz-
lerle olmaktan büyük bir mutluluk duyu-

yorum. 28 Mart seçimleri, Türkiye’nin adil 
ve kalkınmış geleceği için en az 3 Kasım 
seçimleri kadar büyük bir öneme sahiptir. 
3 Kasım’da sizler oylarınızla Türkiye’nin 
siyasi manzarasını karanlıktan aydınlığa 
çevirecek millet kararını verdiniz. Şimdi 
aynı kararlılıkla bir karar daha vermeniz 
gerekiyor.

AK Parti İl Mitingi

Samsun | 5 Mart 2004
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Bu karar, Türkiye’yi şehir şehir kalkındıra-
cak olan büyük yerel yönetimler atılımını 
başlatacak olan karardır. 28 Mart günü 
durmadan laf ve çatışma üretenlerle, gece 
gündüz demeden çalışarak memleketin ih-
tiyaçları karşılayacak işleri üretenler arası-
na kalın bir çizgi çekeceksiniz. İnanıyorum 
ki sizler, hükümet olarak şu on beş ay gibi 
kısa bir zaman içinde gerçekleştirdiğimiz 
hizmetleri yakından biliyor, görüyorsu-
nuz. Yine inanıyorum ki, bu ülkeyi yıllar 
yılı masallarla oyalayanlar, bu milletin 
parasını hırsıza, arsıza hortumlatanlarla, 
AK Parti’nin farkını fazlasıyla farkediyor-
sunuz.

Bizler sözünün eri, milletin omzumuza 
yüklediği hizmet yükünün hamalı, büyük 
Türkiye hedefinin yılmaz takipçileri olma-
yı kendine şiar edinmiş AK siyasetin tem-
silcileriyiz. Milletin önceliklerini kendi ön-
celiğimiz sayan, milletin dertlerini kendi 
derdimiz bilen bir anlayışa ve hassasiyete 
sahibiz. Tıpkı 19 Mayıs 1919’da bu güzel 
şehirde başlayan Kurtuluş hareketinden 
ilham alarak, Türkiye’yi bu defa ekonomik 
hasta adamlıktan kurtaracak yönetim ha-
reketini gerçekleştirme idealine sadakatle 
bağlıyız.

Bu ülkenin istiklalini, bu ülkenin yarınla-
rını, bu ülke insanının umutlarını tehdit 
eden ekonomik arızaları gidermek için 3 
Kasım tarihinde, yine sizlerden aldığımız 
güç ve destekle yola çıktık. O günün üze-
rinden 15 ay geçti; bugün Türkiye ekono-
misini hastalıklarından arındırmış, denge-
leri yerli yerine oturtmuş, üst üste başarı 
rekorları kıran bir ülke haline gelmiştir. 

Türkiye’nin bugün 34 yıl aradan sonra 
milletimize tek haneli enflasyon rakamını 
armağan etmenin onurunu yaşayan bir 
hükümeti var. Bu hükümetin ve bu siyasi 
kadronun başında olmanın mutluluğunu 
sizlerle paylaşmak istiyorum. Bizlere ina-
nınız; kalpleri Türkiye sevgisiyle çarpan 
bu memleket çocukları sizlere daha nice 
güzel gün yaşatacak, gönüllerinize nice 
sevinç vesilesi bırakacaklar.

Değerli Samsunlular...

Daha çok yapacak işimiz olduğunun far-
kındayız. Ekonomideki ve yönetim anla-
yışındaki iyileşmelerin kalıcı kazanımlara 
çevrilmesi için ülkemizdeki güven ve istik-
rar ortamının korunması şarttır. Ne yazık 
ki aramızda, bu ülkenin geleceğe doğru 
çıktığı bu hayati yolculuğun önemini kav-
rayamamış olanlar da var. Gün geçmiyor 
ki, bu ülkenin gündemi boş çekişmelerle, 
kısır polemiklerle meşgul edilmeye çalışıl-
masın. Gün geçmiyor ki, Türkiye’yi düştü-
ğü bataklıktan çıkararak geleceğe hazırla-
mayı kendine hedef seçmiş hükümetimiz, 
iftiralara, kara çalmalara, mesnetsiz suçla-
malara hedef olmasın.

Ancak Türkiye için bir vizyonu üreteme-
yen ve böyle çatışmalardan medet umarak 
siyaset yapmaya çalışanların hevesleri 
kursaklarında kalacaktır. AK Parti olarak 
Türkiye’nin geçmişte içine düştüğü sıkın-
tılarda büyük pay sahibi olan bu çatışma 
siyasetinin tuzaklarına asla düşmeyecek, 
dikkatimizi ve enerjimizi ülkemizin ya-
rınlarının inşasından ayırmayacağız. Bu 
çatışma siyasetinin tellallarını sizlerin en-
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gin sağduyunuza havale ediyorum. Sizler 
28 Mart’ta önünüze gelecek olan seçim 
sandıklarında, ülkeyi çatışma kültürüne 
teslim etmeye çalışan bu zihniyetlere ge-
reken millet dersini bir kere daha vermeye 
her zaman olduğu gibi yine muktedirsiniz.

Türkiye’nin güçlü ve müreffeh bir devlet 
olma hedefine doğru yola çıkan bu hizmet 
kervanı yolundan döndürülemeyecektir. 
Bu millet, bu milletin sesine sağır olmayan 
siyaset anlayışıyla kalkınma hedeflerine 
ya ulaşacak, ya ulaşacaktır. Bu ülkenin, bu 
milletin böyle boş gündem maddelerine 
kaptıracak tek bir dakikası bile yoktur. Bu 
milletin 3 Kasım’da söylediği tarihi sözü 
anlayamayanlar, bu sağırlıklarından 28 
Mart’ta tamamen kurtulacaklar, acı ger-
çekle yüz yüze kalacaklardır. Şimdi sizlere 
soruyorum; Türkiye’yi yerinde sayan bu 
zihniyetlerle, daima ileriye bakan AK Parti 
siyasetinin farkını biliyor musunuz? İşte 
o fark sizin bu coşkulu seslerinize de yan-
sıyan iradenizdir, bu irade 28 Mart’ta san-
dıktan çıkacak olan sonucun da adresidir.

Sevgili Samsunlular...

Şu yemyeşil Karadeniz’in bir evladı olarak 
sizlerden 29 Mart sabahı Samsun’un bü-
tün belediyelerinde AK Parti’nin hizmeti 
esas alan siyaset çizgisini iktidara getir-
menizi istiyorum. Bugüne kadar sizlere ne 
söylediysem yaptım, yapmaya da devam 
edeceğim. Gelin sizler de şu güzel şehir-
lerin yönetimlerini hizmet ehline teslim 
edin. Samsun’u ekonomisi ve şehircilik 
standartlarıyla iki binli yıllara yakışan bir 
gelişme seviyesine el birliği ile çıkaralım. 

Bize oy verseniz de vermeseniz de biz hep 
sizlerin yanınızda, hizmetinizde olacağız.

Geçen 15 ay içinde bunu gördünüz. Bakı-
nız geçen yıl sadece Samsunlu çiftçilerimi-
ze ödediğimiz desteklemeler 55.5 trilyon 
lirayı bulmuştur. Yine 24 bine yakın Sam-
sunlu çiftçimizin 40 trilyonu aşkın borçla-
rını yeniden yapılandırmak suretiyle yarı-
sından daha az bir miktara, 16.3 trilyona 
indirdik. Samsun’un köy içme suları ve is-
kan hizmetleri için 25 küsur trilyonluk bir 
kaynağı bölgeye aktardık. Yine Samsun’da 
toplam 348 km’lik yol ve asfalt kaplama 
çalışması yaptık. 54 adet işletmenize 2 tril-
yona yakın destek sağladık, Halkbank ve 
Vakıfbank aracılığı ile Temmuz 2003’ten 
bu yana 1.4 trilyona yakın bir kredi imkanı 
sunduk. Samsun’un konut ihtiyacına ce-
vap verecek 1000 konutluk bir proje hazır-
ladık. İnşallah bu projeyle Samsun iki ayrı 
bölgesinde, bir kısmı gecekondu dönüşü-
münden kazanılacak olan bu konutlarla 
sıkıntılar azalacaktır.

Bizim sizler için hizmetlerimiz asla bun-
larla sınırlı değil, birkaç örnek vermekle 
yetiniyorum. Sizler zaten bizim iktidarda 
bulunma amacımızın sizlerin yüzlerinizi 
güldürmek, hayır dualarınızı almak ol-
duğunu biliyorsunuz. Bize inanmaya, gü-
venmeye devam ediniz. İnşallah yeni yet-
kilerle dertlerinize yerinde cevap verecek 
olan belediyelerimizle birlikte Samsun’u, 
Karadeniz’i ve bir uçtan bir uca bütün 
Türkiye’yi kası zamanda el birliği ile kal-
kındıracağız. Bu hissiyatla sözlerime son 
veriyor, hepinize sevgilerimi, saygılarımı 
sunuyorum.
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Sevgili Antalyalılar… Bütün Antalya hal-
kını sevgiyle ve dostlukla selamlıyorum. 
Ülkemizin bütün güzelliklerini bir arada 
barındıran Antalya’yı yürekten selamlıyo-
rum. 

Sözlerime başlarken büyük bir özlemimi, 
içimdeki en büyük ukdeyi dile getirmek is-
tiyorum. Yüreğimdeki ukde şudur: Neden 

Antalya’yı bir dünya markası yapamadık? 
Evet Antalya, bir dünya markası olmalıdır. 
Dünyada kaç tane bu kadar güzelliği bir 
arada bulunduran şehir vardır. Coğrafyası 
bu kadar geniş, imkanları bu kadar zengin 
kaç şehir vardır yeryüzünde?

Bu sorular yüreğimi sızlatır ve en büyük 
hayallerimden birini süsler. Bir gün hayal 

AK Parti İl Mitingi

Antalya | 6 Mart 2004
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ettiğim hizmeti bu şehre getirmek ve bu 
şehri layık olduğu hizmete kavuşturmak 
isterdim. Umuyorum ki, bu hizmeti gerçek-
leştirmek nasip olacaktır. 

Değerli dostlarım… sevgili Antalyalılar…

28 Mart seçimiyle ülkemize baharın gelme-
si belki de en çok Antalya’ya yakışacaktır. 
İnanıyorum ki, bu seçimde en büyük sürp-
rizlerinden biri Antalya’da gerçekleşecek. 
Zira Antalyalı huzur ve güvenin ne demek 
olduğunu çok iyi bilir. İstikrarlı büyüme-
nin, itibarlı bir ülke olmanın ne demek 
olduğunu en iyi siz hissedersiniz. Bu güven 
ve istikrar ortamını 28 Mart günü taçlandır-
manızı istiyorum. Sizden Antalya’ya yaraşır 
hizmetler için AK Parti bayrağını en yük-
seğe dikmenizi rica ediyorum. Antalya’nın 
içinde bir “öteki Antalya” var. 

Öteki Antalya, ilk bakışta görülmüyor ama, 
Antalya’nın bir marka olmasını engelliyor. 
Semtler arasındaki farklılıkların gideril-
mesini, iki Antalya’nın bütünleşmesini isti-
yorum. Şehir içi ulaşım sorunu Antalya’ya 
hiç mi hiç yakışmıyor. Antalya’nın bir raylı 
sisteme kavuşması hayal olmaktan çıkarı-
lacaktır. Yağmur sularının birikmesi ve An-
talya gibi bir dünya şehrinde drenaj sorunu 
olması sadece Antalya’nın imajını değil, 
ülkemizin de imajını yaralıyor. Antalya’da 
konut sorunu yaşanması düşünülemez. 
Özellikle Kepez bölgesinin içler acısı hali 
giderilmelidir. 

Antalya sadece yılın altı ayında turistlerin 
akın ettiği bir merkez olmamalı, aynı za-
manda asude bir şehir kimliğine kavuşma-

lıdır. Özellikle emekliliğinden sonra burada 
yaşamayı tercih eden büyüklerimize dönük 
özel hizmet projeleri uygulanmalıdır. Tu-
rizm sektörünün çeşitlenmesi için altyapı 
yeniden dizayn edilmeli ve turizm sektörü 
12 ay dipdiri olmalıdır. 

Değerli dostlarım…

Antalya bu ülkeye kazandırdıklarıyla nasıl 
ki, bu ülkenin yüz akıysa AK Parti de siya-
setin yüz akıdır. Bu cennet ülkeye huzur 
ve güven getirdik, sevgi ve barış getirdik. 
3 Kasım seçimlerinden kısa bir süre sonra 
bütün bakanlarımızla, bütün millet vekille-
rimizle Antalya’da toplandık. Sadece kendi 
vatandaşlarımızın değil, bütün dünyanın 
dikkatini buraya çekmek istedik. O günler-
de çevremizdeki gelişmeler en çok turizm 
sektörümüzü tehdit ediyordu. Irak’a yapı-
lacak müdahale dolayısıyla felaket tellalları 
2003 yılında en büyük yarayı turizmin, 
dolayısıyla Antalya’nın alacağını düşünü-
yor ve kötümserlik tohumları ekiyorlardı. 
Allah’a şükürler olsun bekledikleri olmadı.

Felaket senaryoları hem yurdumuzu etkile-
medi hem de Antalya’mızı. Zira Türkiye’de 
AK Parti iktidarı vardı. Halkımız yıllarca 
kördüğüm olmuş meseleleri çözmek için 
3 Kasım’da iradesini ortaya koydu ve siya-
set kavgadan, gerilimden arındı. Türkiye 
her geçen gün trendini yükseltti. Çıtayı 
en yükseğe koyduk ve dedik ki, Türkiye 
bizim sevdamızıdır. Türkiye’ye güç ve iti-
bar kazandırmak için tarihin en büyük 
diplomatik atağına geçtik. Amerika’dan 
Kore’ye, Çin’den Avrupa Birliği ülkelerine, 
Rusya’dan Ortadoğu’ya büyük bir mekik 



Recep Tayyip ERDOĞAN

70

diplomasisiyle Türkiye’nin tezlerini, eko-
nomik potansiyelini dünyaya anlattık. 

15 aylık icraatımızla ülkemize kazandır-
dığımız itibarı biliyorsunuz. Bu gücün 
ekonomiye kazandırdıklarını biliyorsu-
nuz. Ülkemizin öncelikli ihtiyaçlarına bir 
bütünlük içinde baktık. Sosyal politikaları 
ekonomi politikalarıyla birlikte ele aldık. 
Türkiye’nin varlık içinde yokluk çekme-
si gönlümüz razı olamazdı. Türkiye’nin 
kaynakları ve imkanları bize yeter de ar-
tar bile. İşte bu yüzden Türkiye, yeniden 
büyüme yolunda koşmaya başladı. Kısa 
zamanda büyük mesafeler aldık.

Adalete ve hukuka büyük yatırım yaptık. 
Ekonomik kalkınmanın altyapısı adalet-
tir, hukuktur. Bunu da en iyi sizler bilir-
siniz. Meclisteki her kavga Türkiye’nin 
imajını yaralıyordu. Her ekonomik kriz 
önce Antalya’da, turist rezervasyonların-
da hissediliyordu. Bütün bunları aştık. 
Bir Avrupa ülkesi olarak Türkiye’nin hızla 
iyileşmesi dünyada büyük heyecan uyan-
dırdı. Baharın tadını, baharın kıymetin 
en çok Antalya hissetti. Hayal edilen sos-
yal barış geri geldi. Kavga yerini üretim 
heyecanına bıraktı. Enflasyon canavarını 
dize getirdik ve tek haneli rakamlarla ül-
kemizi tanıştırdık. Sosyal adalete öncelik 
verdik ve tarım sektörünü canlandırdık. 
Dünyaya açık bir politika izledik, iş adam-
larımızla dünyanın her köşesine birlikte 
gittik. Turizmi ve dış ticareti şahlandır-
dık. Dış ticarette Cumhuriyet tarihinin en 
büyük rekorunu kırdık. 

Bütün bunları sadece güvenle, sadece istik-
rarla yaptık. Şimdi şehirlerimize yöneliyo-
ruz. İstiyoruz ki, güven istikrar tablosunu 
milletimiz 3 Martta şahlandırsın, taçlan-
dırsın. Bu yüzden Antalya’yı da istiyoruz. 
Artık Antalya-Alanya yolu bir kördüğüm 
olmaktan, bir yılan hikayesine dönmekten 
kurtulmalıdır. Antalya, Türkiye’nin dün-
yaya en açık yüzüdür. Turizm ile güvenlik 
arasında doğrudan bir ilişki var. Yollarımız 
güvenli olmalıdır. Bu yüzden en büyük 
iddialarımızdan biri Türkiye’nin yollarını 
açmak, Türkiye’yi önce birbirine kavuştur-
mak, sonra da dünya ile bütünleştirmektir. 

Bu şehir ülkemize Allah’ın en büyük arma-
ğanlarından biridir. Ne zaman dünyada 
güzel bir şehir görsem Antalya aklıma 
gelir. Antalya’nın sahip olduğu güzellikle-
rin yüzde birine sahip olmayan şehirleri 
Antalya ile kıyasladığımda her zaman içim 
sızlar. İstanbul gibi Antalya’nın da taşı top-
rağı altıdır. Bu altın şehre layık bir yönetim 
olması gerekiyor. Ak ve berrak bir yöne-
tim. Antalya’da içme suyu sorunu olması 
bu çağda artık düşünülemez. Mücavir 
alan sorunları yüzünden şehrin ekonomi 
dinamizminin durdurulması düşünüle-
mez. Türkiye’ye gelen huzur ve istikrarı 
Antalya’ya da getirmek için sizlere tarihi 
bir ödev düşüyor. 28 Mart günü Antalya’ya 
da bahar gelsin.

Değerli dostlarım…

Antalya, Türk Turizminin dinamosudur. 
Bu yüzden Antalya’nın çok özel bir yeri 
vardır bizim için. Antalya için en büyük 
önceliğimiz sürdürülebilir planlı bir geliş-
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me ve ürün çeşitlendirilmesidir. Bir dünya 
şehri olmasını istediğimiz bu şehrin “şehir 
kimliği” bizim için çok önemlidir. Şehir 
kimliğinden ne kastettiğimi belediye baş-
kanlarımızı ilan ederken anlattım. Şehirleri 
birer canlı olarak düşünmek zorundayız. 
Altyapı hizmetleriyle arttık övünemeyiz. Bu 
bizim işimiz ve zaten bu işi yapacağız. Su, 
bizim işimiz, yol bizim işimiz, trafik bizim 
işimiz, konut bizim işimiz zaten bunları 
yapacağız.

Bunların ötesinde şehrimizi ihya etmek, 
dünyaya tanıtmak gibi ödevimiz var. Esas 
bunu yapmalıyız. Benim Belediye başka-
nım herkesin memnuniyetini sağlamıyorsa 
ben ondan memnun olamam. Bu yüzden 
belediye başkanı olacak bütün arkadaşla-
rımdan tarafsız olma, ayrımcılık yapmama 
sözü aldım. Bir şehrin belediye başkanı 
olacaksınız sadece AK Partililerin değil. AK 
Partinin başarısı da, Türkiye’ye kazandırdı-
ğı da budur. Halkımızın bize sonsuz güven 
duyması da bu yüzdendir. 

Değerli Antalyalılar…

Şimdi de Antalya için neler yaptığımızı 
anlatmak istiyorum. Hiç şüphesiz Türk 
turizminin dinamosu durumunda olan An-
talya’mızı ihmal edecek değiliz. Antalya için 
bir numaralı önceliğimiz sürdürülebilirlik, 
planlı gelişme ve ürün çeşitlendirmesi yo-
luyla mevsimi uzatarak, kapasite kullanım 
verimliliğini artırmaktır. Bunun için bu yıl 
Antalya turizm çevrelerine 90 trilyon lirayı 
aşan bir bütçeyle içme suyu, kanalizasyon, 
katı ve sıvı atık arıtma ve derin deniz deşar-
jı projelerini başlatacak ve tamamlayacağız. 

Turizmin göz bebeği Antalya’mıza ya-
kışmayan Manavgat çöplüğü gibi çirkin 
görüntülerden Antalya’yı derhal kurtaraca-
ğız. Çok kısa bir zamanda Antalya’da arıtıl-
madan denize bırakılan bir gram su kalma-
yacak. Antalya-Alanya bölünmüş yolu bu 
yıl sonuna kadar tamamlanacak. Tünelleri 
hariç olmak üzere Antalya-Kemer yolu bu 
yılı sonuna kadar duble yol standardına ge-
tirilecektir. Finike- Demre arasındaki yolun 
daha elverişli standartlara getirilmesi işine 
de bu yıl başlayacak ve yarısını tamamla-
yacağız. 

Antalya’nın en çok talep gören turizm 
destinasyonu olarak büyümesini kontrol-
lü ve planlı bir süreç olarak yönetmek bu 
bölgenin geleceğini kurmak bakımından 
çok önemlidir. Artan talep baskısı altında 
yatırımlar durdurulamayacağına göre, 
bizim yapmamız gereken bu süreci denet-
lenebilir, sürdürülebilir bir süreç olarak yö-
netmektir. Bu bağlamda, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’mız yaklaşık 12.000 ilave yatak 
kapasitesi oluşturacak yeni yatırım alanla-
rının ve en az yedi adet golf sahasının arazi 
tahsisi işlemlerini tamamlayıp, yatırımlara 
derhal başlanılmasını sağlayacaktır. 

Antalya’yı bir dünya şehri yapacağız. Antal-
ya layık olduğu şekilde bir dünya markası 
olacak. Bunun için sizlerden sağlam bir ira-
de ortaya koymanızı istiyorum. Oylarınızı 
Türkiye’nin güven ve istikrarına vermenizi 
istiyorum. Hepinizi sevgiyle muhabbetle 
kucaklıyorum.
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Sevgili vatandaşlarım... Kırşehir’in güzel 
insanları... Hepinizi canı gönülden se-
lamlıyor, Kırşehir’imizin dertlerini bizzat 
sizlerden dinlemek üzere aranızda olmak-
tan duyduğum memnuniyeti ifade etmek 
istiyorum.

Türkiye’nin ekonomik olarak içinde bu-
lunduğu sıkıntılardan yavaş yavaş uzak-

laşmakta ve bugünkünden çok daha iyi bir 
gelecek bizi beklemektedir. Ama sizlerin bi-
zim gönlümüzdeki gibi bir rahatlığa henüz 
erişemediğinizi biliyorum. Yıllar yılı çivi 
çakılmamış, bütün dengeleri alt üst olmuş 
ve nihayet çökme noktasına gelmiş bir eko-
nomiyi tutup tamamen ayağa kaldırmak 
kolay bir şey değil...

AK Parti İl Mitingi

Kırşehir | 6 Mart 2004
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Hükümet olarak uyguladığımız politikalar-
la 15 ay gibi kısa bir sürede çok şükür eko-
nominin makro dengelerini de, geleceğe 
dönük hazırlıkları da istikrarlı bir zemine 
oturttuk. Ekonominin iyileşmesi konusun-
da, bütün dünyanın hayretle karşıladığı bir 
çıkış yakaladık. Düşmez denen enflasyonu 
rekor üstüne rekor kırarak dize getirdik ve 
nihayet tek rakamlı enflasyonla da 34 yıl 
aradan sonra milletimizi tanıştırdık. Piya-
salar düzelmeye, yatırımlar yavaş yavaş 
canlanmaya, kapanan dükkanlar açılmaya 
başladı. Yeni yatırımlar oldukça işsizleri-
mize yeni iş, aşsızlarımıza sıcak aş çıkıyor.

Tepeden başlayan bu iyileşme yavaş yavaş 
sizlerin aile bütçelerinize da bereket, sofra-
larınıza afiyet getirecektir. Buradan sizlere 
bu sözü veriyorum: sizlerin sıkıntılarınız 
bitmedikçe, gözlerinizin içi gülmedikçe bu 
ülkede bana rahat yüzü yoktur, olmayacak-
tır. Başladığımız işi hayırlısıyla bitirip, bu 
ülkeyi sizlere yakışır şekilde adil ve kalkın-
mış bir ülke haline getireceğiz. Bizlere olan 
inancınızı, güveninizi asla kaybetmeyiniz. 
Allah’ın izniyle bu hizmet katarı refah ve 
mutluluk istasyonuna mutlaka varacaktır. 
Devlet millet el ele gönül gönüle vererek; 
Türkiye’yi haklının hakkına sahip olacağı, 
çalışanın ezilmeyeceği, demokrasinin bü-
tün kurumlarıyla işleyeceği bir ülke haline 
getireceğiz. Bunun için yolumuz uzun olsa 
da azmimiz, heyecanımız, umudumuz çok-
tur. 

Değerli Kırşehirliler... 

28 Mart’ta sandıklar yine önünüze kona-
cak ve 3 Kasım’da nasıl ülke siyasetinin 
yolunu ve yönünü çizdiyseniz, sizlerden 

bu defa da Türkiye’nin yerel yönetimler 
siyasetinin rotasını çizmeniz istenecektir. 
En doğru kararı vereceğinize inanıyo-
rum. Her zaman olduğu gibi Türkiye’nin 
bugünleri ve yarınları adına hangi adresi 
bir umut olarak görüyorsanız, mührü ona 
basacaksınız. İnanıyorum ki Kırşehir’i yeni 
zamanlara taşıyacak olan hizmet siyasetini, 
millet öncelikli, hizmet öncelikli AK Parti 
siyasetini bu şehrin iktidarına taşıyacak, 
belediyelerinizi bize emanet edeceksiniz. 
İktidarda yaptıklarımızı, yerel yönetimler-
de yapacaklarımızın teminatı kabul ede-
ceksiniz.

Kırşehir’in geleceğini, Türkiye’nin güven 
ve istikrar kazanmış siyasetiyle uyumlu 
bir kadroya bırakacaksınız. Bırakacaksınız 
diyorum ama mührü bırakacaksınız, yoksa 
bu güzel Kırşehir’in yönetimini belediye-
miz ile demokratik bir olgunlukla paylaşa-
caksınız. Yerel yönetimlere kısa bir zaman 
içinde getireceğimiz yeni yapısal düzenle-
melerle, Türkiye sadece tavanda değil, ta-
banda da demokrasiye ve katılıma çok daha 
uygun şartlara kavuşacak. Problemlerinize 
kendi şehrinizde çözüm bulacak, Ankara 
yollarını beyhude aşındırmayacaksınız. Be-
lediyenizi bizzat denetleyecek, şehrinizin 
yönetimine kendi renklerinizi taşıyacaksı-
nız. İnşallah 28 Mart günü başlayacak olan 
süreçte yerel yönetimlerimizde yeni bir çağ 
açmış olacağız. Türkiye kalkınmaya bun-
dan böyle önce şehirlerinden başlayacak. 
Bu tarihi bir milat kabul ediyoruz.

Değerli Kırşehirliler...

Türkiye şanlı tarihi, medeniyet birikimi 
ve yüksek potansiyeli ile hakettiği dünya 
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itibarına mutlaka kavuşacaktır. Bunun için 
milletimizin bütün kesimlerinin, tüccarı-
mızın, sanayicimizin, esnafımızın, çiftçi-
mizin, hayvancımızın ve diğer çalışanla-
rımızın seviyesini yükseltmeliyiz. Bunun 
için biz hükümet olarak elimizden geleni 
yapıyoruz. Bu amaçla bütün kesimlerimizi 
teşvik edici, destekleyici politikalar izliyo-
ruz.

Geçen yıl sadece Kırşehirli çiftçilerimizin 
sıkıntılarını gidermek amacıyla 44 trilyon 
lira destekleme ödemesi gerçekleştirdik. 
Bu yıl buna 37 trilyona yakın yine bir öde-
me daha ekleyeceğiz. Yeniden yapılandır-
mak suretiyle 18 küsur trilyon tutan çiftçi 
borçlarını 8 trilyona düşürdük. Köy içme 
suyu ve iskan çalışmalarına 7 trilyon lira 
harcadık. Hepiniz şahit oluyorsunuz, yolla-
rınız, okullarınız zaten yapılıyor. KOBİ’le-
re destek olmak ve kullanacakları kredi 
imkanlarını zenginleştirmek için önemli 
adımlar attık.

Sizleri rahata çıkarmak için, Kırşehir’in 
yüzünü güldürmek için elimizden gelenin 
en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Sizlerin des-
teğinizi ve hayır dualarınızı da her zaman 
yanımızda hissediyoruz. İnşallah bu gönül 
birliğinden aydınlık ve güçlü bir Türkiye 
en kısa zamanda doğacaktır. Türkiye’nin 
önü açıktır ve Allah’ın izniyle yarınları 
bugününden çok daha iyi olacaktır. Bu 
inançla ve hissiyatla sözlerime son veriyor, 
hepinize en içten sevgilerimi, saygılarımı 
sunuyorum.
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Sevgili Kayserililer... değerli vatandaşla-
rım... Hepinizi en derin sevgi ve saygıla-
rımla selamlıyorum. Ülkemizin gözbebeği 
olan bu güzel şehirde, sizlerin aranızda 
olmaktan duyduğum mutluluğu özellikle 
belirterek sözlerime başlamak istiyorum.

Büyük teveccüh göstererek AK Parti’ye 
tek başına iktidar sorumluluğu verdiğiniz 

3 Kasım 2002 tarihinin üzerinden 15 ayı 
aşkın bir zaman geçti. Türkiye için yine ha-
yati bir öneme sahip olan yeni bir seçimin 
eşiğinde, bu 15 aylık süreyi Türkiye’nin le-
hine bir sürece dönüştürmüş, milletimize 
umut veren bir değişimi gerçekleştirmiş 
olmanın gönül rahatlığıyla karşınızdayım. 
Bakınız meydanlar boş, bizim dışımızda 

AK Parti İl Mitingi

Kayseri | 7 Mart 2004
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hiç kimse ortada yok. Eskiden iktidar par-
tileri meydanlardan kaçmaya çalışırdı.

Şimdi Türkiye için proje üretemeyen, 
siyaset üretemeyen, buna karşılık siyasi 
noksanlıklarını insanlarımızın artık çok 
gerilerde bıraktığı kısır tartışmalarla, boş 
polemiklerle gidermeye çalışan muhale-
fet partileri kaçıyor. Bırakın Türkiye’nin 
önünü açmayı, sizlerin onlara verdiğiniz 
muhalefet sorumluluğunu bile hakkıyla 
yerine getiremeyenler bu meydanlara gel-
mekten, sizlerin huzurunuza çıkmaktan 
kaçıyor.

Diyorlar ki “Hava muhalefeti var, bu yüz-
den seçim gezisi yapamıyoruz!” İşte ben 
buna hava-cıva muhalefeti derim. Biz mev-
sim şartlarına, hava durumuna bakmayıp 
Türkiye’nin önündeki yeni ufukları anlat-
mak üzere şehir şehir sizlerin huzurunuza 
geliyoruz. Sizler yağmura, kara, soğuğa, 
ayaza aldırmayıp bu meydanları doldu-
ruyorsunuz. Peki rahat koltuklarında 
konuşurken mangalda kül bırakmayan bu 
beyler neredeler? Türkiye’ye söyleyecek 
hiç mi sözleri yok! Siz onların derdini iyi 
biliyorsunuz. Üreten, ürettiğini en iyi şe-
kilde satma arayışı içinde olan, Türkiye’yi 
sıkıntılarından arındırmak için başlattı-
ğımız büyük atılıma en büyük katkıları 
sağlayan bu bereketli Kayseri’nin insanları 
olarak bizimle onların farkını çok daha iyi 
biliyorsunuz.

Değerli vatandaşlarım...

Gün kavga günü değildir. Türkiye yükünü 
almış, kervanımız geleceğin müreffeh ve 

aydınlık menzillerine doğru yola çıkmıştır. 
Kimse Türkiye’nin hızını kesmek, bu mille-
te rahat nefes aldıracak gelişmeleri kesinti-
ye uğratmak hakkını kendinde görmeme-
lidir. Bu millet hizmet yapmak isteyenle, 
kargaşa çıkarmak isteyeni, iş üretenle laf 
üreteni 28 Mart günü bir kez daha birbi-
rinden ayıracaktır. Bu ülkenin kemikleşmiş 
dertlerinin üstüne cesaretle ve kararlılıkla 
gidecek yönetimlere ihtiyacı var.

Biz 3 Kasım seçimlerinden önce meydan 
meydan dolaşıp milletimize bekledikleri 
temiz siyaset anlayışının takipçisi olacağı-
mıza dair söz verdik. Aradan 15 ayı aşkın 
bir süre geçti; ben Anadolu’yu şehir şehir, 
meydan meydan gezerken görüyorum 
ki, bu millet bu 15 aydan razıdır. Bizim 
Türkiye’yi adil ve kalkınmış bir ülke haline 
getirme hedefine ulaştıracağımıza bu millet 
inanmıştır. Bu inanca, bu sevgiye, bu deste-
ğe layık olmak için bugüne kadar olduğu 
gibi bugünden sonra da bütün gücümüzle 
çalışmaya devam edeceğiz.

Milletimizle beraber yürüdüğümüz bu 
medeniyet yolunda 15 ay gibi kısa bir za-
manda aldığımız mesafe ortadadır. Çökme 
noktasına gelmiş olan bir ekonomi, önce 
kontrol altına alınmış, sonra adım adım 
ayağa kaldırılmıştır. Bugün bütün ekono-
mik göstergeler kriz havasının dağıldığını, 
ekonomimizin istikrara kavuşma yoluna 
girdiğini ortaya koymaktadır. Ülke ülke ge-
ziyoruz ve Türkiye’nin bu kadar çok kısa bir 
zaman içinde attığı bu iyileşme adımlarının 
dünyada ne kadar büyük bir dikkat ve hay-
ranlıkla izlenmekte olduğuna bizzat şahit 
oluyoruz.
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Sevgili Kayserililer...

Türkiye ekonomik ve siyasi itibarını yeni-
den kazanmış, dünyanın karşısına yeni-
den başı dik alnı açık çıkan bir ülke haline 
gelmiştir. AB üyeliği konusunda hükümet 
olarak çok önemli ve beklentilerin ötesine 
geçen adımlar attık. Gerek çevre ülkelerle, 
gerek diğer dünya ülkeleriyle ilişkilerimizi 
iyileştirmek, işbirliği imkanlarını geliştir-
mek için yoğun bir dış ziyaret trafiği içine 
girdik. Bütün bu dış temaslar, önümüzdeki 
dönemde Türkiye’yi dünyanın merkezi 
konumdaki ülkelerinden biri olmaya götü-
recek yolun kaldırım taşlarıdır. 

Milletimiz tarihi ve kültürüyle nice mede-
niyetlere imza atmış bir tecrübeye sahiptir. 
Nicedir yaralanmakta olan vicdanlar ona-
rılacak, bu millet tarihteki haşmetini ve 
ağırlığını yeniden kazanacaktır. Türkiye’yi 
önümüzdeki on yıllarda çok daha ileri, çok 
daha güçlü, çok daha zengin bir ülke ha-
line getirecek adımları teker teker atmak 
bizim boynumuzun borcudur. Bu ülkenin 
çocuklarına, bu hedefe ulaşmaları için ge-
reken bütün imkanlar hazırlanacak, bilgi 
toplumunun nimetleri hiçbir insanımız-
dan esirgenmeyecektir.

B a k ı n ı z  ş u  k ı s a c ı k  z a m a n  i ç i n d e 
Türkiye’nin bütün okullarını bilgisayarlar-
la donattık. Bu bilgisayarlar aracılığı ile ço-
cuklarımız dünyaya bağlanıyor, ufuklarını 
genişletiyorlar. Bu çocuklar büyüdükçe 
Allah’ın izniyle Türkiye’de çok şeyin de-
ğişmeye başladığını hep birlikte görece-
ğiz. Ben o günlerin heyecanını şimdiden 
içimde hissediyor, coşkuyla doluyorum. 

Türkiye’yi güzel günler bekliyor, bundan 
hiç şüpheniz olmasın.

Sevgili vatandaşlarım...

28 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde, 
sizlerden bir kez daha mührü AK Parti’nin 
ak siyasetine vurmanızı istiyorum. Ak 
ellerin Kayseri’yi nereden nereye getirdi-
ğini siz zaten yaşadınız gördünüz. Şimdi 
Kayseri’yi ekonomisiyle, altyapısıyla, şe-
hirciliğiyle aynı istikrar içinde daha da iyi 
noktalara taşımak için görev talep ediyo-
ruz. Emaneti çok yakından tanıdığınız ak 
ellere, ehil ellere veriniz. Size verdiğimiz 
doğalgaz sözümüzü tutmamıza da çok az 
kaldı, inşallah kısa zaman sonra bu hayırlı 
adımı atmak üzere yine Kayseri’ye gelmek 
de bize nasip olur.

Biz sizi bugüne kadar hayal kırıklığına 
uğratmadık, bundan sonra da evvel Al-
lah uğratmayız. 28 Mart’tan sonra hedef 
Kayseri’yi dünya şehri yapmak, ticaret şeh-
ri yapmak, üretim şehri haline getirmektir. 
El birliğiyle... Gönül birliğiyle... Yerel se-
çimlerin hayırlı olmasını diliyor, hepinize 
sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. 
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Sevgili Sivaslılar... değerli vatandaşlarım... 
Aranızda olmaktan duyduğum büyük mem-
nuniyeti ifade ediyor, hepinize sevgilerimi, 
saygılarımı sunuyorum.

3 Kasım 2002 tarihinde yapılan seçimin ar-
dından başlattığımız büyük hizmet yarışının 
15 ayını geride bırakmış bulunuyoruz. Tür-
kiye bu 15 aylık dönemde hem ekonomik 

sıkıntılarını aşmada, hem siyasi istikrarını 
sürdürmede, hem de uluslar arası meselele-
rini çözmede, daha önceki yıllarla karşılaş-
tırılamayacak büyüklükte adımlar atmıştır. 
15 ay öncesine kadar bu ülkeye gelen yaban-
cılar, çöküntünün eşiğinde bir ekonomi, ça-
tışma kültürünün egemen olduğu bir siyaset 
ve mutsuz halk yığınlarıyla karşılaşıyorlardı.

AK Parti İl Mitingi

Sivas | 7 Mart 2004
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Allah’a şükürler olsun ki, sizlerin büyük 
desteğiniz ve hükümet olarak sürdürdü-
ğümüz atak ve kararlı çalışmalar netice-
sinde Türkiye artık bambaşka bir ülke 
haline gelmiştir. Bu yeni Türkiye’nin 
gündeminde artık krizler, çileler, sıkıntı-
lar, kavgalar yoktur. Bu yeni Türkiye’nin 
gündemi umutla, atılımla, değişimle ve 
aydınlık bir geleceğin hayalleriyle dolu-
dur. Bu yeni Türkiye’de ekonomi rayına 
oturmuş, büyüme hızlanmış, piyasalar 
canlanmış, kepenkler yeniden açılmaya 
başlamıştır. Düşmez denilen enflasyon, 
rekor üstüne rekor kırılarak dize getiril-
miş, nihayet tek rakamlı enflasyon hayal 
olmaktan çıkmaya başlamıştır. Devleti 
asli hizmetlerine döndürecek ve hantal 
bürokrasiyi ortadan kaldırarak kamu 
düzenini işler hale getirecek olan yapısal 
düzenlemeler birbiri ardına gerçekleşti-
rilmeye başlanmıştır. 

Avrupa Birliği üyeliği konusunda büyük 
mesafe alınmış, uyum yasaları konusun-
da Meclis’te yaptığımız yoğun çalışmalar, 
beklentilerin üstüne çıkarak AB çevrele-
rinin hayranlığını ve takdirini kazanmış-
tır. Türkiye, yıllar yılı çektiği sıkıntıları 
üstünden atmak, bu toprakların üstüne 
çöreklenen kara bulutlar dağılmaya baş-
lamıştır. Önümüz bahardır. Bahar bereket 
mevsimidir. İnşallah bereketini bu top-
raklardan hiç esirgemeyen bu bahar mev-
siminde çok çalışacak, yaz gelince hasadı 
hep birlikte yapacağız. Sizin yüzünüz gü-
lecek, bizim içimiz serinleyecek.

Sevgili Sivaslılar...

Sizlerin yüzlerinizi güldürmek, hanele-
rinizi şenlendirmek için gece demeden, 
gündüz demeden durmadan, yılmadan, 
yorulmadan çalışıyoruz. Bu gayretleri-
mizle 15 ay gibi kısa bir zaman içinde 
Türkiye’nin karasını aka çevirdik. Kaybo-
lan umutları geri döndürdük. Bu mem-
leketin yıllar yılı ihmal edilmiş ne kadar 
sıkıntısı varsa hepsinin üstüne cesaretle, 
kararlılıkla gittik. Biliyorum bizden bek-
lediğiniz daha çok şey var. Bu ülke uzun 
zamanlar boyunca o kadar kötü yönetil-
miş, bu millet o kadar ihmal edilmiş ki, 
dertler birikip dağ olmuş.

Ama bizlere inanın güvenin; Allah’ın iz-
niyle bizlerde o dert dağlarını delecek sa-
bır, yiğitlik ve aşk fazlasıyla vardır. Bütün 
dertlerin çaresini bulup bu aziz milletin 
huzuruna getireceğiz. Krizleri nasıl kısa 
zamanda aştıysak, enflasyon canavarını 
nasıl dize getirdiysek, hortumcuları na-
sıl enselerinden tutup adaletin önünde 
sıraya sokmaya başladıysak, sizin içinizi 
serinletecek çareleri de er geç bulacağız. 
Sizin o güzel yüzleriniz mutlaka gülecek, 
o engin gönülleriniz mutlaka şenlenecek. 
Bizim bugün işgal ettiğimiz bu makam-
larda bulunma sebebimiz zevk değil, 
eğlence değil, suistimal değil, sadece ve 
sadece bu aziz millete, bu büyük devlete 
hizmettir. Bizim siyasetten bildiğimiz bu-
dur, anladığımız budur. Bize sizlerin rıza-
nızı, hayır duanızı getirmeyecek olan bir 
siyasette de zerre kadar gözümüz yoktur. 
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Değerli vatandaşlarım...

Biliyorsunuz ki önümüzde bir yerel se-
çim var. Milletimiz önümüzdeki yıllar-
da şehir yönetimlerini emanet edeceği 
belediye başkanlarını seçecek. 28 Mart 
günü yapılacak olan bu seçim, biliniz 
ki Türkiye’nin 3 Kasım 2002 tarihinde 
açtığı ak siyaset sayfasına bir sayfa daha 
eklemenin, Türkiye’ye bir uçtan uca istik-
rar ve hizmet getirmenin altın fırsatıdır. 
Milletimizin bu altın fırsatı kaçıracağına 
asla ihtimal vermiyorum. Bu ülkeyi şehir 
şehir adil ve kalkınmış bir geleceğe taşı-
mak için kapıya gelen bu fırsat kaçırılır 
mı? Buradan sizlere soruyorum: Sivas’ın 
bahtını açmaya, geleceğini aydınlatmaya 
hazır mısınız? Bu güzel şehri ak ellere 
emanet etmeye var mısınız? O halde Allah 
gönlünüze göre versin.

Sivas’ın şiirlere konu olmuş tozlu yolları-
na nasıl tek tek el atıyorsak, nasıl bu güzel 
şehre yakışan yolları ardı ardına yapmaya 
başladıysak, Sivas’ı parlak yarınlarına 
götürecek medeniyet yollarını da yapaca-
ğız. Sivaslı bizim diğerlerinden farkımızı 
iyi bilir. Sivas’ın çiftçisi, esnafı, üreticisi, 
sanayicisi bizim 15 aylık icraatımızın 
önceki 15 yılda yapılmadığının şuurun-
dadır. Şimdi sizlerden farkı farkettiğinizi, 
çalışanla havanda su döveni birbirinden 
ayırdığınızı bir kere daha sandıklarda 
göstermenizi rica ediyorum.

Oylarınızı Sivas’ın geleceğine, Türkiye’nin 
geleceğine, çocuklarınızın geleceğine 
atın. Daha önce bize nasıl güvendiyseniz 

yine öyle güvenin, Sivas’ı ak ellere ema-
net edin. Bu sözlerle konuşmama son 
veriyor, hepinize sevgilerimi, saygılarımı 
sunuyorum. 
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Sevgili Başkentliler... Etimesgut’un güzel 
insanları... Sizleri sevgiyle ve muhabbetle 
selamlıyorum.

Türkiye’yi baştan başa dolaşıyor, halkımız-
la kucaklaşıyoruz. AK Parti’nin bu ülkeye 
neler kazandırdığını belki de en iyi sizlerin 
meydan yerlerindeki bu sevinç ve coşku-

nuz yansıtıyor. Kadirşinas halkımız artık 
emanetinin emin ellerde olduğundan, 
Türkiye’nin geleceğinin korunduğundan 
zerre kadar şüphe etmiyor. Meydanlarda 
gördüğüm bir gerçeği sizlerle paylaşmak 
istiyorum. Artık herkes AK Parti’nin 15 ay 
gibi kısa bir zaman içinde Türkiye’ye neler 
kazandırdığını gayet iyi biliyor.

AK Parti Etimesgut İlçe Mitingi

Ankara | 8 Mart 2004
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Meydanları dolduran insanlarımız, bu ka-
zanımların bundan sonraki dönem içinde 
hem Türkiye’nin yönetiminde, hem de şe-
hirlerimizin yönetiminde büyük bir atılım 
vaat ettiğine de inanıyor. Bu ülke, görevini 
millet aşkıyla yapan bir iktidarın yöneti-
minde özgüvenini yeniden kazanmış, kırıl-
mış umutlarını yeniden tazelemiştir. 3 Ka-
sım seçimlerinden önceki sıkıntılar, yerini 
tazelenme ruhuna ve üretim heyecanına 
bırakmıştır. AK Parti olarak kısa siyasi geç-
mişimizde yaşadığımız en büyük gurur, 
milletimize verdiğimiz bu taze umutlar, bu 
özgüven duygusudur. 

Bu ülkenin geleceği adına kalplerimizde 
taşıdığımız heyecanı bu topraklara, bu 
toprakların insanlarına taşıma gayreti 
içerisinde olduk. Şimdi meydanlarda gö-
rüyoruz ki, bu kıvılcım bir memleket ateşi 
olarak her bir vatandaşımızın ruhunda da 
karşılığını bulmuştur.

Değerli vatandaşlarım...

28 Mart seçimlerine giderken siyasi ra-
kiplerimizin neler söylediklerini sizler 
de duyuyorsunuz. Ne vaat ediyorlar, ne 
söylüyorlar halkımıza? Türkiye’nin çoktan 
aştığı, ama bu zihniyetin sömürmekten bir 
türlü vazgeçemediği kısır tartışmalar ve 
kara çalmalar dışında Türkiye için, bugü-
nümüzün dertleri için, geleceğimiz için ne 
üretiyorlar? Her zaman ifade ediyorum, 
burada bir kez daha altını çizmek istiyo-
rum. 

Her şeyden önce bu ülke için, yıllar yılı 
gönlü kırılmış bu büyük millet için bir 

medeniyet tasavvurunuz olacak. Bir ülke 
tasavvurunuz, bir şehir tasavvurunuz ola-
cak. Milletle aynı dili kullanacak, milletin 
ne söylediğini anlayacaksınız. Millete me-
saj vermekten önce, milletin size verdiği 
mesajı alacak, içinize sindirecek, gereğini 
yapacaksınız. Bu meydanlarda insanlar 
Türkiye için planlarınızın ne olduğunu, 
problemlere hangi çözümleri getireceğini-
zi, bu ülkeyi geleceğe taşıyacak ne gibi pro-
jeler yaptığınızı öğrenmek için bekliyor.

Hani neredesiniz? Bilesiniz ki, siyasetin 
kuru gürültüyle, boş polemikle, kara çal-
malarla yapıldığı devirler artık kapanmış-
tır. Lafla peynir gemisi yürümüyor, bunu 
halkımız artık ezbere biliyor. Siyaseti her 
Allah’ın günü eline bir mikrofon geçirip 
laf ebeliği yapmaktan ibaret sananlar, mil-
letin gerçek gündemiyle çok yakında tanı-
şacaklar. 28 Mart Belediye seçimlerinde 
halkımız size son sözünü öyle bir söyleye-
cek ki, artık bunu da duymazlıktan gelme 
imkanınız olmayacak. Türkiye’nin bütün 
şehirlerinin, bütün ilçelerinin insanları 
gibi Etimesgutlular da nasıl bir şehir, nasıl 
bir ilçe istediklerini sandıkta bu meydan-
lardan kaçanlara da gösterecekler.

Değerli başkentliler...

Bir Alman atasözü okudum; diyor ki “Şehir 
havası insanı özgür kılar.” Bendeniz şehir 
yönetiminden, belediye hizmetlerinden 
buralara kadar gelmiş bir kardeşinizim. 
Artık şehir hizmetlerine talip olan arka-
daşların çöp toplama, altyapı projeleri, 
su, kanalizasyon projeleri beni heyecan-
landırmaya yetmiyor. Bu hizmetleri zaten 
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yapacaksınız; bu sizin yükümlülüğünüz. 
Peki ama şehirlerimiz, sadece bu rutin 
hizmetlerin yerine getirilmesiyle büyük 
köyler olmaktan kurtulabilir mi? Bugü-
nün problemlerine yönelik bu hizmetler, 
şehirlerimizi geleceğin ihtiyaçlarına karşı 
hazırlayabilir mi?

Bir şehir, sadece büyüklüğüyle, sadece 
nüfusuyla, sadece konut sayısıyla şehir 
olamaz. Şehri yaşanabilir kılan havasıdır, 
iklimidir, çağdaş görüntüsüdür. Nasıl bir 
hava estireceksiniz? Halkla birlikte yöne-
tecek misiniz? Hangi kararları aldığınızı 
halk bilecek mi? Burada oturmak isteyen 
bir insan otuz yıl, kırk yıl sonra da burada 
oturmaya devam etmek isteyecek mi? Yani 
burada oturan vatandaşımız buraya aidi-
yet hissedecek mi? Budur aslolan. Aslolan 
estetiktir, inceliktir, medeniyettir. Şehir 
dediğimiz şey de zaten budur. 

Değerli Ankaralılar... sevgili Etimesgutlu-
lar...

Biz AK Parti olarak diyoruz ki, şehre kim-
liğini veren şey bir mühendislik projesi, 
bir müteahhitlik işi olamaz. Bunlar elbette 
önemlidir, elbette kayda değerdir; ancak 
bir yerleşimi şehir kılmaya yetmez. Şehri 
şehir kılan kimliğidir, tarihidir, insanlı-
ğa yakışır estetik yapısıdır. Şehir kimliği 
üzerinde önemle durulmasını istiyorum. 
Medeniyetin doğup büyüdüğü yer şehir-
lerdir. Özellikle Başkent’in kimliği bizim 
için büyük önem arz ediyor.

Sincan’ı, Etimesgut’u, Altındağ’ı, Mamak’ı 
çevre olmaktan, şehrin etrafında yama 

olmaktan kurtarmamız gerekiyor. Bura-
da konut sahibi olan vatandaşımız aynı 
zamanda şehirle bütünleştiğini hissetme-
lidir. Buralarda kendini bir misafir gibi 
hissetmemelidir. Kiracı olan vatandaşımız 
önünü görebilmeli ve ne zaman ev sahibi 
olabileceğinin hesabını rahatça yapabil-
melidir. Belediyenin asıl işi bugünü kur-
tarması, acil ihtiyaçları gidermesi değil, 
50 yıl, 100 yıl sonrasının neler getireceğini 
öngörebilmesidir. 

Etimesgut ilçemiz, Ankara metropolünün 
merkez ilçelerinden biridir. Peki acaba Er-
yaman, Elvankent ve Etimesgut merkezleri 
gerçek anlamda ne kadar şehirleşmiştir? 
Köyden nahiyeye, nahiyeden ilçeye dönü-
şen Etimesgut, bugün Ankara’nın en geniş 
mücavir alanına sahip ilçesidir. Yani daha 
çok büyüme potansiyeli vardır. Bu yüzden 
28 Mart seçimlerinde de sandıklara gide-
rek Etimesgut’un kimliğine sahip çıkmanı-
zı istiyorum. 

Değerli vatandaşlarım...

AK Partili bütün belediye başkanlığı aday-
larının dikkatini ısrarla şehir kimliği ko-
nusuna çekme gayreti içindeyim. İnsanın 
kendi kimliği kadar önemlidir, şehrin kim-
liği... Biliyorum ki sizler, bugüne kadar ol-
duğu gibi 28 Mart günü de Etimesgut için, 
Ankara için, Türkiye için en doğru kararı 
vereceksiniz. Şehrinize, şehrinizin kimliği-
ne, geleceğine ve yönetimde istikrara sahip 
çıkacaksınız. Benim de buradan sizlere sö-
züm şudur: AK Parti’ye vereceğiniz tek bir 
oy için bile pişman olmayacaksınız.
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Bazı partilerin adayları seçimden sonra 
kazanırlarsa AK Parti’ye geçeceklerinin 
propagandasını yapıyorlarmış. Yok böyle 
bir şey... Siyaset ahlak zemininden asla 
koparılamaz. Adayı olduğunuz halde par-
tiniz size bile bir gelecek vaat etmiyorsa, 
kimsenin size ve partinize güvenmesini de 
beklemeyin. Bu güzel insanlar Türkiye’nin 
geleceğinin kime emanet edilmesi gerek-
tiğini çok iyi biliyorlar. İnanıyorum ki, 
bütün Türkiye gibi Etimesgut da 29 Mart 
sabahı yepyeni, taptaze bir bahara uyana-
caktır. Hepinizi sevgilerimle, saygılarımla 
selamlıyorum.
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Değerli vatandaşlarım... Ağrı’nın cefakar 
insanları... Hepinizi en kalbi muhabbetle-
rimle selamlıyorum.

S i z l e re  Tü rk i ye’ n i n  ö n ü n d e  a ç ı l a n 
yeni ufukları haber vermeye geldim. 
Türkiye’nin bütün köşeleri gibi şu güzel 
Ağrımızın da yaslandığı şu yüce dağlar 

gibi mutluluğa, huzura, refaha ulaşacağı 
günleri müjdelemek için geldim. Başka-
larının sizlere bu sözleri vermeye, böyle 
güzel hayaller kurmaya ufku yetmez, gön-
lü yetmez, heyecanı yetmez. Ama biz ken-
dimize de sizlere de güveniyoruz; Ağrı’nın 
çektiği bütün bu sıkıntılar bir an evvel 
bitmelidir.

AK Parti İl Mitingi

Ağrı| 9 Mart 2004
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Allah’ın izniyle attığımız ve bundan sonra 
bir bir atacağımız adımlarla Türkiye nasıl 
aydınlığa kavuşacaksa, Ağrı’nın üstünde-
ki kara bulutlar da tek tek dağılacaktır. 
Siz bu millet kürsüsünden söz veriyorum; 
Ağrı’nın ne kadar yoksulluğu varsa, ne 
kadar yoksunluğu varsa, devlet bütün im-
kanlarıyla bunları giderecektir. Ekonomi-
nin rakamları ve göstergeleri Türkiye’de 
işlerin hızla yoluna girmekte olduğunu 
ve yıllardan sonra nihayet bu topraklar 
üzerinde bir istikrar ikliminin hüküm 
sürmeye başladığını gösteriyor.

İnşallah Türkiye geleceğine umutla bak-
maya başlamıştır. Ancak bizim için ra-
kamların ne gösterdiğinden çok, sizlerin 
yüzlerinizin gülmesi, ocaklarınızın şen-
lenmesi önemlidir. Türkiye’nin bütün şe-
hirleri dengeli ve adil bir kalkınma çizgisi 
yakalamadığı sürece biz gönlümüzdeki 
Türkiye tablosuna ulaşmış olmayacağız. 
Türkiye ekonomik olarak hükümetlerin 
taş üstüne taş koymadığı, bir yapılana bir 
tane daha eklemediği kayıp yıllar yaşa-
mıştır. Şimdi bütün bu ihmallerin getir-
diği kayıpları telafi etmenin, hasta adam 
haline getirilen bu ülkeyi yeniden sağlığı-
na kavuşturmanın gayreti içerisindeyiz.

15 ay gibi kısa bir zamanda 15 yılda 
yapılamayanları yaptık. Ama sizlerin 
sıkıntılarınızı, geçim dertlerinizi, hayat 
çilelerinizi henüz gönlümüzden geçtiği 
kadar iyileştiremedik. İnşallah önümüz-
deki dönem iyileşmenin sizlerin aile büt-

çelerinize, sofralarınıza, cüzdanlarınıza 
yansıyacağı dönem olacaktır. İşsizin işe, 
aşsızın aşa, dertlinin dermana kavuşacağı 
bir zaman olacaktır. Bu bizim size sözü-
müzdür ve biliyorsunuz biz öncekiler gibi 
değiliz, bir söz veriyorsak, onun arkasın-
da durmayı da biliyoruz.

Değerli vatandaşlarım...

Biliyorum Ağrı’nın çözüm bekleyen pek 
çok problemi var. Bu problemlerin büyük 
bir çoğunluğuna çözüm getirmek için 
bütün bakanlıklarımız önemli adımlar at-
tılar, inşallah yavaş yavaş Ağrı’nın makûs 
talihinin değişmeye başladığını sizler de 
görmeye başlayacaksınız. İktidara geldi-
ğimizde ilk yaptığımız işlerden biri kişi 
başına yıllık geliri 1500 doların altında 
bulunan illerimize yatırımı teşvik edecek 
bir kanun çıkarmak oldu. Ağrı ilimiz bu 
Teşvik Kanunu’nun kapsamı içindedir.

İnşallah getirdiğimiz kolaylıklarla Ağrı’da 
yatırım yapmak isteyen yatırımcılarımı-
zın sayısı hızla artacak, işsiz gençlerimize 
yeni iş imkanları çıkacak. Ağrı tarımdan 
ve özellikle hayvancılıktan ekmek yiyen 
bir vilayetimiz... Türkiye’nin hayvan sayısı 
bakımından üçüncü vilayeti durumun-
da... Ama buna karşılık hayvancılık Ağrılı 
vatandaşımızın karnını doyuracak bir ge-
lişme seviyesi yakalayamamış. Biz 2004’ü 
özellikle hayvancılığımızı yeniden canlan-
dırma yılı olarak görüyor, düşünüyoruz.
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Bu konuda devletimizin bütün imkanları-
nı seferber etme kararlılığı içindeyiz. Ba-
kınız 2002 yılında hayvancılık sektörüne 
yapılan destek tutarı 75 trilyon lirada kal-
mış. Biz göreve geldikten sonra 2003 yılın-
da bu rakam 125 trilyona çıkmış. Bu sene 
hayvancılık desteklerine özel bir önem 
vererek bu rakamı 400 trilyon liraya çı-
kartıyoruz; yani 2002 yılına göre 5 kattan 
daha fazla bir destek artışı sözkonusudur. 
Bunu niye yapıyoruz? Ülkemizde hayvan-
cılık yeniden kalkınsın, hem hayvancı-
mızın durumu düzelsin, hem de ülkemiz 
kendine yeten bir ülke olma hedefinden 
uzaklaşmasın.

Dünyanın nereye doğru gittiği belli; önü-
müzdeki on yıllar tarımsal üretimin öne-
minin çok daha fazla artacağı şimdiden 
bellidir. Bu sebeple bizim tarım ve hayvan-
cılığımızı ihmal etmek gibi bir lüksümüz 
yoktur, olamaz. Aksine gereken tedbirleri 
ivedilikle alıp, tarım ve hayvancılıkta bı-
rakın Türkiye’ye yetmeyi, dünyanın dört 
bir köşesine ürünlerimizi satma hedefini 
kovalayacağız. Bu ülke tarımıyla, sanayi-
siyle, ticaretiyle ve yönetimiyle birlikte 
kalkınacak, bunun başka bir yolu yoktur. 
Sadece bunlar da yeterli değil, şehirlerimiz 
altyapılarıyla, çevresel özellikleriyle, yol-
ları, hastaneleri, okullarıyla ilerleyecektir.

Konutlarınızı da unutmadım; inşallah 
2004 yılı içinde Ağrı-Merkez-Suçatağı 
mevkiinde 240 konutluk bir toplu konut 
projesini başlatıyoruz. Buna ilaveten Aşağı 

Yoldüzü köyünde de Köy Hizmetleri Genel 
Müdürlüğümüz aracılığıyla 160 konutluk 
bir tarımköy uygulaması gerçekleştiriyo-
ruz. Bunlar daha başlangıç, bu güzel şehri 
Ağrı Dağı’nın zirveleri nasıl göklere yük-
seliyorsa, aynı o şekilde refaha, huzura, 
aydınlığa yükselteceğiz.

Değerli Ağrılılar...

Bizler sözlerin yüzlerinizi güldürebilmek 
için gece gündüz çalışıyoruz. Ülkemizin 
her bir köşesini, ama özellikle bugüne ka-
dar çok ihmal edilmiş, problemleri çok bi-
rikmiş bölgelerimizi bir an önce kalkındır-
mak için yoğun çaba sarfediyoruz. İnşallah 
yaklaşan 28 Mart seçimlerinde laf üretenle 
hizmet üreteni birbirinden ayıracak, nasıl 
3 Kasım’da Türkiye’yi ettiyseniz, şu güzel 
Ağrımızı da ak ellere emanet edeceksiniz. 
Bize inanınız, güveniniz, sizin halinizden 
ancak yine biz anlarız. AK Parti’nin ak 
siyasetine güveniyor musunuz? Ağrı’nın 
belediyelerini AK ellere emanet edecek 
misiniz? O zaman Allah yolumuzu açık et-
sin. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyor, 
seçimin ülkemize bereketler, güzellikler 
getirmesini temenni ediyorum.
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Sevgili Iğdırlılar... değerli vatandaşlarım... 
Sizlerle birlikte olmaktan duyduğum bü-
yük memnuniyeti ifade ediyor, hepinize 
sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.

3 Kasım 2002 tarihinde yapılan seçimde 
milletimiz tarihi bir karar vererek Türk 
siyasetinde yeni ve temiz bir sayfa açtı. Bu 

yeni sayfada milletimiz siyasetçiden laf 
değil hizmet, kavga değil uyum, kriz değil 
istikrar beklediğini açıkça ortaya koydu. 
AK Parti olarak siyaseti millet öncelikle-
rinin siyasetin öncelikleri haline getiril-
mesini kendimize şiar edinmiştik. Bizim 
bu anlayışımız milletimizin yeni siyaset 
arayışlarıyla bir araya geldi ve 3 Kasım 

AK Parti İl Mitingi

Iğdır | 9 Mart 2004
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seçimlerinin ardından AK Parti siyasi tari-
himizde pek az örneği olan bir çoğunlukla 
tek başına iktidara geldi.

Bugün o tarihin üzerinden 15 ayı aşkın bir 
zaman geçmiş bulunuyor. Türkiye bu 15 
aylık dönemde hem ekonomik sıkıntılarını 
aşmada, hem siyasi istikrarını sürdürmede, 
hem de uluslar arası meselelerini çözmede, 
daha önceki yıllarla karşılaştırılamayacak 
büyüklükte adımlar atmıştır. Bunu sizler 
görüyor, biliyor, yakından takip ediyorsu-
nuz. Sıkıntılarımız bitti mi, hayır bitmedi. 
Daha yapacak çok işimiz var. Türkiye’de 
de, şu güzel Iğdır’da da daha yapacak çok 
işimiz, yürünecek daha çok yolumuz var.

Iğdır, Ağrı, Kars ve bu bölgemizin diğer 
şehirleri gerek ekonomik olarak, gerek alt-
yapı olarak, gerekse şehircilik açısından en 
gelişmiş şehirlerimizin seviyesine çıkma-
dan Türkiye’yi ileriye doğru adım atmış sa-
yamayız. Bu şehirlerimizi kalkındırmadan, 
sizleri bu şehirlerde mutlu ve müreffeh bir 
hayata kavuşturmadan Türkiye’yi kalkın-
dırma imkanımız yoktur. Iğdırlının yüzü 
gülecek, ocağı şenlenecek ki, Türkiye ay-
dınlık bir ülke haline gelebilsin. Hükümet 
olarak sizlerin sıkıntılarınızı iyi biliyor, bu 
sıkıntıları gidermeyi temel önceliğimiz ola-
rak görüyoruz. Bize inanın, güvenin.

Değerli vatandaşlarım...

Iğdır üç komşu ülke ile hududu olan bir 
vilayetimiz... Halen bu ülkelerden Nahci-
van ile belli ölçülerde sınır ticareti yapı-
labiliyor. Iğdır’ın ekonomisine, Iğdırlının 

geçimine büyük katkısı olan bu ticari 
ilişkileri geliştirmek konusunu hükümet 
olarak gündemimize almış durumdayız. 
Ancak bunu yeterli görmüyoruz. Borualan 
ve Dilucu sınır kapılarını da içine alan bir 
Serbest Bölge oluşturmak ve Iğdır’ı ayağa 
kaldıracak olan sınır ticaretini geliştir-
mek amacıyla imkanları araştırıyoruz. 
Nahcivan’la olduğu gibi Iğdır’a hududu 
bulunan diğer ülkelerle de sınır ticaretini 
geliştirmek adına ne yapabiliriz, bunun 
planlarını yapıyoruz. Bu konuda hükümet 
olarak elimizdeki imkanların azamisini se-
ferber ederek Iğdır ekonomisini kalkındı-
racak en doğru adımları kısa zaman içinde 
atacağımızdan şüpheniz olmasın. 

Aslında Iğdır kalkınma potansiyeline faz-
lasıyla sahip bir bölgede bulunuyor. Ancak 
yıllar yılı Ankara’nın siyasi çekişmelerin-
den fırsat bulup da Iğdır’ın halini soran, 
Iğdırlının yüzüne bakan olmamış. Bu güzel 
şehrimiz günden güne ileriye gideceğine 
geriye gitmiş. Milletin parasını hırsıza, 
arsıza, hortumcuya peşkeş çekenler, bu 
bölgeyi kalkındıracak kaynağı sizlerden, 
sizin şehirlerinizden esirgemişler. Ama bu 
ülkenin Başbakanı olarak sizlere açıkça 
ifade ediyorum ki, artık yağma Hasan’ın 
böreği bitmiştir.

Artık bu ülkenin bütün zenginlikleri, yine 
bu millete, bu milletin ihtiyaçlarına harca-
nacak, bu milletin hizmetine verilecektir. 
Iğdır kalkınacak, Ağrı kalkınacak, Muş 
kalkınacak, dolayısıyla Türkiye doğusuyla 
batısıyla birlik ve beraberlik içinde daha 
güzel, daha aydınlık, daha müreffeh yarın-
lara doğru ilerleyecektir.



Recep Tayyip ERDOĞAN

90

Sevgili Iğdırlılar...

Biliyorsunuz iktidara gelir gelmez çalışma-
ya başladık ve kişi başına yıllık geliri 1500 
doların altında olan illerimizde yatırımları 
teşvik etmek amacıyla bir Teşvik Kanunu 
çıkardık. Gönül isterdi ki Iğdır vilayetimiz-
de yaşayan insanlar olarak sizler bu raka-
mın çok üstünde gelirlere sahip olun. Ama 
yıllar yılı Iğdır o kadar büyük ihmallere 
uğramış ki, maalesef gelirleriniz sizlerin 
bizim gönlümüzdeki değerinizle kıyasla-
namayacak bir seviyede kalmış. Hükümet 
olarak bizim bu dengesizliklere, insani ol-
mayan bu hayat şartlarına tahammülümüz 
yok.

Bu acı tabloyu değiştirmek üzere ilk 
adımları Teşvik Kanunu ile attık. Iğdır 
bu kanunumuzun kapsamı içindedir. Bu 
düzenlemeye göre Iğdır’a yapılacak olan 
yatırımlara çok büyük avantajlar sağlıyor, 
böylece sanayicimizi bu bölgeye gelmeye, 
yatırım yapmaya teşvik ediyoruz. Iğdır kısa 
zamanda bu önemli adımın hayırlı ve bere-
ketli sonuçlarını görmeye, yaşamaya baş-
layacaktır. Açılacak yeni üretim tesisleri, 
yeni fabrika ve işletmeler, hem Iğdır’ın kal-
kınmasına, hem de sizlere yeni yeni ekmek 
kapıları açılmasına zemin hazırlayacaktır.

Biz istiyoruz ki sizler bu geçim sıkıntıları 
ile mahzun olmayın, işsizlik kamburuyla 
yaşamayın, çocuklarınızın yüzüne rahatça 
bakın, hakettiğiniz imkanlara bir an önce 
kavuşun. Bunu sağlamak için bizler gece 
gündüz çalışıyor, bütün imkanlarımızı 
seferber ediyoruz. Çiftçiye, hayvancıya, 

tarımsal üreticiye de önceki dönemlerle 
karşılaştırılamayacak destekler veriyoruz. 
Barajlarınız, yollarınız, hastane ve okulla-
rınız hızla yapılıyor, bitiriliyor, hizmetinize 
sunuluyor. Bütün bunlardan öncelikli ola-
rak nasibini alıyor, daha fazlasını da alacak.

Bizler imkanları hazırlayacağız, sonra sıra 
size gelecek, sizler de çalışacak ve bu güzel 
Iğdır’ı kısa zamanda ayağa kaldıracaksınız. 
İnşallah bu güzel beraberliğin temelini 
bugün atıyoruz, 28 Mart günü seçim san-
dıklarında da iyice pekiştireceğiz. Sizler-
den belediyelerinizi sesinize kulak veren, 
derdinize derman arayan ak siyasetin aday-
larına vermenizi rica ediyorum. Bizim 15 
ay gibi kısa bir zamanda Türkiye için yap-
tıklarımız, 28 Mart’tan sonra Iğdır’da ve 
ilçelerinde yapacaklarımızın teminatıdır. 
Biz halkına söz vermekten çekinmeyen, 
ama tutamayacağı sözleri de vermeyen 
bir iktidarız. Buradan ben size bir söz ver-
mişsem, artık o işi Allah’ın izniyle olmuş 
bitmiş sayın.

İşte şimdi o sözü bu meydandan sizlere ve-
riyorum: Gelin belediyelerinizi ehil ellere 
emanet edin, Iğdır’ı, Iğdırlıyı hep birlikte 
kısa zaman içinde el ele kalkındıralım. Bu 
sözlerle konuşmamı bitiriyor, hepinize en 
içten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.
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Değerli vatandaşlarım... sevgili Bitlisliler... 
Hepinize en kalbi muhabbetlerimi sunu-
yorum.

Sizlerle bu güzel şehirde beraber olmak-
tan, Türkiye’nin önüne açılan yeni ufuk-
ları paylaşmaktan duyduğum mutluluğu 
özellikle ifade etmek istiyorum. Biliyor-
sunuz önümüzde bir yerel seçim var. Tür-

kiye şehirlerini emanet edeceği kadroları 
seçmek üzere sandık başına gidecek. İna-
nıyorum ki, Türkiye’nin genelinde oldu-
ğu gibi Bitlis’te de en doğru kararı yine 
sizler verecek, Türkiye’nin menfaatlerini 
düşünenlerle, kendi siyasi geleceklerini 
düşünenleri iyi ayırdedeceksiniz. 28 Mart 
günü Türkiye’yi adil ve kalkınmış yarınla-

AK Parti İl Mitingi

Bitlis | 10 Mart 2004
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ra taşımak için kollarını sıvayanlarla, hâlâ 
havanda su dövmeye devam edenler ara-
sında bir tercih yapacaksınız.

3 Kasım’dan bu yana geçen 15 ayı aşkın 
süre içinde Türkiye’ye ilkleri yaşatmış bir 
siyasi kadronun başı olarak, bu meydan-
lara alnım ak başım dik çıkıyor, yüzünüze 
güvenle bakıyorum. Bakınız neler yaptık 
bu 15 aylık kısa zaman içinde? Çökmüş bir 
ekonomiyi doğrultup ayağa kaldırdık ve 
istikrarı bütün piyasalara yaydık. Yıllar yılı 
bu vatandaşı inim inim inleten enflasyon 
canavarının hızını kestik, kademeli olarak 
tek hanelere kadar indirdik. Bir yandan 
borç ödedik, bir yandan ekonomiyi bü-
yütmeye devam ettik. Piyasalara güven 
getirdik; kapanan kepenklerin açılmasına, 
durmuş tezgahların yeniden çalışmasına, 
işlemeyen dişlilerin yeniden işlemesine 
zemin hazırladık. AB uyum yasalarını ardı 
ardına Meclis’ten geçirerek Avrupa’da ses 
getirdik. Ülke ülke dolaşarak Türkiye’nin 
yaptığı ihracat rakamlarını ciddi oranlar-
da arttırdık. Devletin tepesindeki kavga 
görüntülerinin yerine uyumlu ve saygılı 
bir yönetim anlayışını yerleştirdik. 

Değerli vatandaşlarım...

Biliyorum ki bütün bunlar Türkiye’nin 
geleceği için hayati derecede önem taşıyan 
ilerlemelerdir. Ancak vatandaşımızın sır-
tındaki geçim yükünün henüz gönlümü-
zün istediği kadar hafiflemediği de bir ger-
çek... İnşallah 2004 ve 2005 yılları kademe 
kademe sizlerin de yüzlerinizin güleceği, 
ocaklarınızın şenleneceği bir dönem ola-
caktır. Sizler bize inanıp güvenmeye, hayır 

dualarınızla bizleri desteklemeye devam 
ederseniz, Türkiye’nin önü açılacak, bu 
ülkenin insanının çektiği çileler de yavaş 
yavaş sona erdirilecektir.

Şunu özellikle ifade etmek istiyorum; bu 
ülkenin engin gönüllü cefakar insanları 
yıllar yılı o kadar ihmal edilmiş, dertleri 
o kadar göz ardı edilmiş ki artık neredey-
se bıçak kemiğe dayanmış. Bu sebeple, 
hükümet olarak devraldığımız kriz man-
zarasının ağır faturasına rağmen, yine de 
kaynaklarımızı azami derecede zorlayarak 
sizleri rahatlatacak bazı tedbirler almayı 
ihmal etmedik. Bakınız emeklilerimize 
şu kısacık iktidar süremiz içinde yüzde 
150’ye varan oranlarda iyileştirme yapıl-
mıştır. 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teş-
vik Fonu’na 2003’te ilk defa fakir fuka-
ranın acil ihtiyaçlarının giderilmesi için 
bütçeden 327 trilyon TL ayrılmıştır. 2004 
yılında da yine milletimizin imdadına 
yetişmek üzere fona 380 trilyon ödenek 
ayrılması karara bağlanmıştır. Fonun zor 
durumdaki vatandaşlarımız için toplam 
harcaması 2003 yılında 1,1 katrilyona 
ulaşmış, 2004’te bu miktarın 1,4 katrilyon 
civarında olması öngörülmüştür. Malum 
kış bu yıl zorlu geçiyor; ama biz yine vatan-
daşımızın yoldaşıyız. 1,5 milyon aileye 800 
bin tonun üstünde kömür yardımı uygula-
ması halen devam ediyor.

Asgari ücreti sefalet ücreti olmaktan çıka-
rıp insanca bir yaşam ücretine dönüştür-
mek için hükümet olarak büyük gayretler 
gösterdik. Kişi başına yıllık geliri 1500 
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doların altında olan Bitlis gibi 36 şehri-
mizde yatırım yapmak isteyenlere önemli 
teşvikler getirdik. Bu sayede yakın zaman-
da bu illerimizde, bu arada Bitlis’te de çok 
önemli üretime dönük olarak çok önemli 
gelişmeler yaşanacak, Bitlis’in gençlerine 
yeni iş imkanları çıkacaktır.

Sevgili Bitlisliler...

Peki çiftçinin, hayvancının hali, ahvali ne-
dir? Hükümet olarak bu ülkenin tarımını 
kalkındırmak konusunda kesin olarak 
kararlıyız. Biz her fırsatta milletin içinden 
geldiğimizi ve milletin sesine asla sağırlaş-
mayacağımızı ifade ediyoruz. Bu ülkenin 
nüfusunun yüzde 40’ının ekmeğini ka-
zandığı tarımı ihmal etmemiz mümkün 
müdür? 15 ay gibi kısa bir zaman içinde 
çiftçimizin, köylümüzün, hayvancımızın 
kalkınması adına daha önceki dönemlerle 
karşılaştırılamayacak adımlar attık. Hay-
vancılık desteklerini 2003 yılında bir ön-
ceki yıla göre yüzde 178 arttırdık ve yeni 
destekleme alanları tahsis ettik. Sadece 
hayvancılığımızı desteklemek için 2004 
yılında tam 400 trilyonluk bir kaynağı 
hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın 
kullanımına açtık.

Çiftçilerimize yüzde 40’lara varan oran-
da ucuz mazot temin ettik. Kriz şartları 
nedeniyle borçlarını ödeyemez duruma 
düşmüş 1 milyon çiftçimizin borçlarını ye-
niden yapılandırmak suretiyle yarı yarıya 
indirdik ve bu çiftçilerimizin üretmeye de-
vam etmelerini sağladık. 1000 Köye 1000 
Tarımcı uygulamasıyla atıl vaziyetteki 
tarım uzmanlarını çiftçimize, hayvancı-

mıza yardımcı olmaları için Anadolu’nun 
dört bir tarafına gönderdik. Kırsal Alanda 
Sosyal Destek Projesi ile yılda 200 koope-
ratifimize destek sağlamayı, dolayısıyla şu 
anda yoksulluk sınırının altında bulunan 
20.000 civarında ailemizi kalkındırmayı 
hedefliyoruz.

Bitlis’in köylüsü, çiftçisi, hayvancısı da bu 
imkanlardan azami ölçüde yararlanacak-
tır. Bizler sizleri rahata erdirmek, sıkın-
tılarını hafif letmek için gece demeden, 
gündüz demeden çalışıp didiniyoruz. İn-
şallah bu çalışmaların, bu gayretlerin mey-
velerini hep birlikte alacağımız zamanlar 
da yaklaşıyor. Biz Türkiye için bu adımları 
atmakta kararlıyız. İnanıyorum ki sizler de 
28 Mart günü sandıkların başına giderek, 
bu ülkeye hizmet edenlerin arkasında ol-
duğunuzu bir kez daha göstereceksiniz.

Sizlerden Bitlis’in bütün belediyelerini ak 
ellere teslim etmenizi istiyorum. 15 ayda 
Türkiye’ye yaşattığımız değişimi, Bitlis’in 
geleceğine teminat gösteriyoruz. Bize 
güvenin, adil ve kalkınmış bir Türkiye’de 
şehir şehir geleceğin aydınlık dünyasına 
doğru koşumuzu hep birlikte sürdürelim. 
Bu hissiyatla hepinize sevgilerimi, saygıla-
rımı sunuyor, seçimlerin ülkemize hayır-
lar ve bereketler getirmesini diliyorum.
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Sevgili Vanlılar... değerli vatandaşlarım... 
Hepinizi en içten duygularımla selamlıyo-
rum.

Bu güzel şehrimizde sizlerle beraber ol-
maktan duyduğum memnuniyeti özellikle 
vurgulamak istiyorum. Buraya geldik, çün-
kü Van’ın hali nicedir, bilmek ve öğrenmek 
istiyoruz. Sizler AK Parti hükümetinin Van 

ilinin problemlerine, sizlerin çektiğiniz 
sıkıntılara karşı ne kadar büyük bir has-
sasiyet gösterdiğimizi zaten biliyorsunuz. 
15 ay gibi kısa bir zamanda Türkiye’nin 
yıllar yılı ihmal edilmiş sıkıntılarının nasıl 
üstüne gittiysek, Van’ın birikmiş problem-
lerini çözmek için de çok büyük gayretler 
gösterdik.

AK Parti İl Mitingi

Van | 10 Mart 2004
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Hükümetimizin en öncelikli hedeflerin-
den biri bu ülkenin tarımını, hayvancılığı-
nı ayağa kaldırmak, köylümüzü, çiftçimizi 
yıllar boyunca çektiği çilelerden kurtar-
maktır. Van’da tarım ve hayvancılığın öne-
mi büyük; bu yüzden Türk tarımının ve 
hayvancılığının kalkındırılmasında biz 
Van’ı bir öncü şehir olarak görüyor, düşü-
nüyoruz. Eğer Van’ın tarımını ve hayvancı-
lığını kalkındırmayı başarabilirsek, bütün 
bu bölgenin bu gelişmeden çok olumlu bi-
çimde etkileneceğini biliyoruz. Bakınız bu 
amaçla Türkiye’nin ilk Organize Hayvancı-
lık Projesi’ni Van vilayetimizde başlattık. 
Bu projeden çok umutluyuz; inşallah bura-
da alacağımız hayırlı sonuçlar bu projenin 
hayvancılık yapılan diğer şehirlerimize de 
kısa zamanda yayılmasına zemin hazırla-
yacaktır. Bölgede çökme noktasına gelmiş 
hayvancılığımızı canlandıracak ve gelişti-
recek bu proje, Van’ın da, bu bölgemizdeki 
diğer şehirlerimizin de geleceğini kurtara-
cak önemde bir projedir.

Ancak köylümüzün, çiftçimizin, hayvancı-
mızın art arda yaşanan ekonomik krizler 
nedeniyle bugün çok büyük sıkıntılar için-
de olduğunun da farkındayız. Bunun için 
devletin bütün imkanlarını seferber ede-
rek bu kesimlerimizin yardımına koşmayı, 
milletin iktidarı olarak göreve gelmiş bir 
hükümet olarak görevimiz biliyoruz. Bu 
yıl itibariyle 400 trilyon gibi çok önemli 
miktardaki bir kaynağı hayvancılığımızı 
korumak ve geliştirmek için harcayacağız. 
Sadece Van ilinde 43.000 çiftçi ailemizin 
acil ihtiyaçlarını giderebilmek amacıyla 
genel bütçeden 60 trilyona yakın bir kay-
nağı bu iş için ayırdık. Bu paranın yarısını 

dağıttık, diğer yarısını da 2004 Haziran’ı-
na kadar dağıtmış olacağız. Yine Van iline 
mazot desteği olarak 10 trilyon liralık, yem 
bitkileri desteği olarak da 3 trilyon liralık 
bir yardımda bulunduk.

Biliyorsunuz Türkiye çapında krizler ne-
deniyle borçlarını ödeme güçlüğü içinde 
bulunan 1 milyon çiftçi ailemizin borç-
larını yeniden yapılandırarak yarı yarıya 
azalttık. Biz istiyoruz ki bu ülkelerin tarla-
ları, bahçeleri, çayırları, meraları yeniden 
şenlensin, önce Van bereketlensin, Bitlis 
bereketlensin, Muş bereketlensin, sonra 
bu bereket bütün Türkiye’yi sarsın.

Sevgili Vanlılar...

Van vilayetimiz 900 bine yaklaşan nüfu-
suyla bu ülkenin en büyük vilayetlerinden 
biri... Bu büyük nüfusu sadece tarımsal 
üretimleri canlandırmak suretiyle doyur-
ma şansına sahip değiliz. Bu ülkede sanayi 
ve ticareti, turizmi ve diğer sektörleri de 
canlandırmak ve geliştirmek zorundayız. 
Bu amaçla, kişi başına yıllık geliri Türkiye 
ortalamasının altında olan 36 ilimiz ara-
sına Van’ı da katarak geçen yıl yürürlüğe 
soktuğumuz Teşvik Kanunu kapsamına 
aldık. Bu kanunla bölgeye yatırım yapmak 
isteyen girişimcimizin önüne çok avantajlı 
şartlar koyduk. İstedik ki, bugüne kadar 
buralara gelmeyen sermaye gelsin, burala-
ra yapılmayan yatırımlar yapılsın.

Görünen o ki, bu teşvikler sayesinde 
bölgenin ekonomisini hareketlendire-
cek yatırımlar bir biri ardına yapılmaya 
başlanacaktır. Ancak biz bunu da yeterli 
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görmüyoruz; biliyorsunuz Van için sınır 
ticareti hayati derecede önemli bir geçim 
kaynağı... İşte bu imkanı geliştirmek için 
Türkiye’nin ilk Sınır Ticareti Merkezi’ni de 
yine Van’da kurduk. Bu merkez; gerek Van 
ilinin genel ekonomisinin gelişmesinde, 
gerek sanayi ve ticaretin hareketlenme-
sinde, gerekse Van’daki işsiz gençlerimize 
yeni ekmek kapıları açılmasında görecek-
siniz kısa zaman içinde çok büyük katkılar 
sağlayacaktır.

Yine Doğu Anadolu Kalkınma Progra-
mı adı altında AB fonlarından gelen 45 
milyon Euro’luk bir kaynak da, Van’ı ve 
bölgenin diğer illerini her açıdan geliştir-
mek amacıyla kurulan Kalkınma Birliği’ne 
kaynak olarak verilmiştir. Van Organize 
Sanayi Bölgesi’nin 1. Kısım altyapı çalış-
malarını da tamamladık, tesislerin önemli 
bir kısmı da bu bölgede çalışmaya başla-
dılar. Tam kapasiteye çıkıldığında Van’da 
yaşayan 1800 aile de buradan ekmeğini 
kazanacaktır.

Değerli vatandaşlarım...

Bir şehri kalkındırmak için o şehrin eko-
nomisini canlandırmak şart, ancak bu 
da kendi başına yeterli değil; o şehri bir 
bütün olarak altyapısıyla ve üstyapısıyla 
kalkındırmak gerekiyor. Van her yıl önem-
li miktarda göç alan bir şehrimiz ve bu ne-
denle burada ciddi toplu konut atılımları 
yapılmasına ihtiyaç var. Hükümet olarak 
sık sık ifade ediyoruz, şehirlerimizde ça-
ğın ihtiyaçlarına cevap verecek kalitede 
ve vatandaşlarımızı avantajlı şartlarla 
ev sahibi yapacağımız konut projelerine 

büyük önem veriyoruz. 2004 yılı içinde 
inşallah Türkiye çapında modern şartlara 
ve tam güvenilirliğe sahip 100.000 konut 
yapacağız. Van ilinde de 6 ayrı bölgede 
3000 konutluk bir projeyi bu yıl içinde 
başlatıyoruz.

Bizim bütün dileğimiz sizleri, o engin gö-
nüllerinize yakışır bir hayat standardına 
kavuşturabilmek, yüzlerinizi güldürebil-
mek, ocaklarınızı şenlendirebilmektir. 
Hizmet ederek bu ülkeyi hakettiği geleceğe 
taşıyabilmek ve milletimizin hayır dua-
larını kazanabilmek dışında bir beklen-
timiz de yok. Hayırlısıyla 28 Mart günü 
yapılacak yerel seçimlerde de bu ülkeye, 
bu güzel Van şehrine en iyi hizmeti vere-
ceğine inandığımız arkadaşımızı belediye 
başkanı adayı olarak sizlere takdim ettik. 
Biz kendisine çok inanıyor ve güveniyo-
ruz. Allah’ın izni, hükümet olarak bizim 
Türkiye’nin bütün şehirlerine adil bir 
şekilde yaptığımız katkılar ve sizlerin des-
teklerinizle Van’ı Türkiye’nin örnek şehir-
lerinden biri haline getirecektir.

Gelin şehrinizin mührünü ak ellere ema-
net edin, milletçe kovaladığımız adil ve 
kalkınmış bir Türkiye hedefinin en öndeki 
şehirlerinden biri de Van olsun. Şurası 
kesin bir gerçek ki, sizlerin 28 Mart’ta ve-
receğiniz karar en doğru karar olacaktır. 
İnşallah el ele gönül gönüle Türkiye’nin 
geleceğine doğru hep birlikte koşar adım 
ilerleyeceğiz. Bu hissiyatla yerel seçimle-
rin ülkemize hayırlar getirmesini temenni 
ediyor, hepinize sevgilerimi ve saygılarımı 
sunuyorum. 
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Başbakan Erdoğan, partisince Erzurum’da 
düzenlenen mitingte, şehre yapılan hiz-
metleri şu şekilde sıralıyordu: 

Erzurum 3 Kasım seçimlerinde 7 millet-
vekilliğinin tamamını AK Parti’ye vererek 
Türkiye’nin ihtiyacı olan ak siyasete güve-
nini göstermiştir. Hükümetimizin tarım 

ve hayvancılığı kalkındırma atılımına 
paralel olarak Erzurum’da önemli adım-
lar atılmaktadır. 2003 yılında Erzurumlu 
çiftçilerimize ödenen destekleme ödemesi 
miktarı 78 trilyon liradır; 2004’te bu ra-
kama 35 trilyona yakın bir ödeme ilave 
edilecektir. İlde uygulanan tarımsal geliş-
tirme projelerine 2 trilyona yakın kaynak 

AK Parti İl Mitingi

Erzurum | 12 Mart 2004
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aktarılmaktadır. Krizden etkilenen 5.355 
Erzurumlu çiftçimizin 12.3 trilyon borcu 
hükümetimizin yeniden yapılandırma ça-
lışmaları sonunda 5 trilyona indirilmiştir.

Köy içme suyu ve iskan hizmetleri için 
17.5 trilyon yatırım harcaması yapılmış-
tır. DSİ tarafından yürütülen çalışmalar 
kapsamında 2003 yılında yaklaşık 18 
trilyon liralık kaynak kullanılmıştır. Top-
lam 597 hektar alan sulamaya açılmıştır. 
Erzurum’da faaliyet gösteren 32 küçük 
ve orta boy işletmeye 622 milyar lira 
KOSGEB desteği sağlanmıştır. Erzurum 
Teşvik Kanunu kapsamındadır; bu çerçe-
vede projesi hazır olan II. Organize Sanayi 
Bölgesi’nin açılması şehrin sınai üretimini 
olumlu etkileyecektir.

Erzurum-Pasinler-Horasan duble yolunun 
üçte birlik bölümü tamamlanmış, Çevre 
yolu çalışması bitirilerek hizmete açıl-
mıştır. Ayrıca 264 km yol yapımı ve asfalt 
kaplama çalışması yapılmıştır. Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu 
tarafından ihtiyaç sahibi Erzurumlu vatan-
daşlarımıza toplam 5 trilyona yakın ayni 
ve nakdi yardım yapılmıştır. Erzurumlu 
34 bine yakın aileye 22 ton kömür yardı-
mı gerçekleştirilmiştir. TOKİ tarafından 
Erzurum’un çeşitli bölgelerinde bir kısmı 
gecekondudan dönüştürmek suretiyle 
2000 konut yapılacaktır. Erzurum kış tu-
rizmi açısından önemli coğrafi avantajlara 
sahip bir ilimizdir. Şehir ekonomisine bü-
yük katkı sağlayacak turizm projeleriyle 
bu büyük potansiyel harekete geçirilecek-
tir.

Türkiye’nin önemli şehirlerinden biri olan 
Erzurum, hükümetimizin aldığı tedbir-
lerle ihtiyaç duyduğu ekonomik canlılığı 
yakalayacaktır. Bu konuda 15 aylık sürede 
önemli mesafeler alınmıştır, bu gayretler 
kesintiye uğramadan sürdürülecek ve 
Erzurum gelişen Türkiye’nin lokomotif şe-
hirlerinden biri haline getirilecektir.
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Başbakan Erdoğan, partisince Erzincan’da 
düzenlenen mitingte, şehre yapılan hiz-
metleri şu şekilde sıralıyordu: 

2004 yılı yatırım programında ödeneği en 
fazla artan il % 263 ile Erzincan olmuştur. 
Teşvik Kanunu kapsamına alınmış bulu-
nan Erzincan’da yatırımlar teşvik edilmiş, 

bunun sonucunda ilk olarak Alman Voslov 
firması Erzincan’da demiryolu ray bağlan-
tısı fabrikası açmıştır. Erzincan’da faaliyet 
gösteren 8 işletmeye KOSGEB tarafından 
810 milyar lira destek sağlanmıştır. Doğu 
Anadolu Gelişim Projesi kapsamında 270 
milyon Euro’luk bir kaynak Erzincan’a 
gönderilecektir.

AK Parti İl Mitingi

Erzincan | 12 Mart 2004 
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İlde bulunan çeşitli ovalar tarımsal üre-
timin geliştirilmesine son derece müsait 
şartlar oluşturmaktadır. Bu potansiyelin 
harekete geçirilmesi amacıyla hükümet 
önemli adımlar atmıştır. 2003 yılında Er-
zincanlı çiftçilerimize 17 trilyon destekle-
me ödemesi yapılmış, 2004 yılı içinde de 
10 trilyon civarında bir kaynak doğrudan 
gelir ve mazot desteği olarak ödenecektir. 
Erzincan ilinde uygulanan çeşitli tarımsal 
geliştirme projeleri için bölgeye 1 trilyo-
nun üstünde kaynak aktarılmıştır.

Yine Erzincanlı 3.588 çiftçi ailemizin 7.8 
trilyonluk borcu hükümetimizin çalış-
malarıyla yeniden yapılandırılarak 3.5 
trilyona düşürülmüştür. Köy içme suyu ve 
iskan hizmetleri için 11.6 trilyonluk yatı-
rım harcaması yapılmıştır. Köy Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü bölgenin ihtiyacı olan 
çalışmalar için 2004 yılı içinde bölgede 
3.1 trilyonluk harcama gerçekleştirecektir. 
DSİ Genel Müdürlüğümüzün yürüttüğü 
hizmetler için 2003 yılında 3 trilyona 
yakın bir harcama yapılmış, 2004 bütçe-
sinden aynı hizmetler için 15 trilyon 175 
milyar ayrılmıştır.

Yürütülen çalışmalarla toplam 183 hek-
tar alan sulamaya açılmış, 5.000 hektar 
alanı sulamaya açacak Çardaklı Projesi 
için 12.5 trilyonluk ödenek ayrılmıştır. 
İlde 196 km yol yapım ve asfaltlama ça-
lışması yapılmıştır. Acil Eylem Planı’nda 
yer alan E-80 karayolunun Pülümür yol 
ayrımında bulunan 32 kmlik duble yol 
tamamlanmıştır. Geri kalan bölüm 2004’te 
bitirilecektir. Yine 2004 yılı içinde şehrin 
batı çıkısından Sivas istikametine doğru 

25 km’lik bölümü de tamamlanacaktır. 
Sakaltutan-Ulalar duble yolu 2004 yatırım 
programındadır ve yapım çalışmaları baş-
lamak üzeredir. Ankara-Erzincan arasını 5 
saate indirecek Hızlı Tren Projesi’nin etüt 
çalışmaları başlatılmıştır.

TOKİ tarafından Merkez Çarşı mahalle-
sinde oturan vatandaşlarımızın gecekon-
du dönüşüm projesi kapsamında çağdaş 
konutlara taşınmasına başlanmıştır. Yine 
Çarşı mahallesinde 75.000 m2’lik alanda 
612 konutluk yeni bir proje hayata geçi-
rilecektir. Sosyal Yardımlaşma ve Daya-
nışma Fonu tarafından Erzincanlı ihtiyaç 
sahiplerine 1 trilyon 346 milyarlık ayni ve 
nakdi yardım yapılmıştır. Yine Erzincan’lı 
7.472 aileye 1.854 ton kömür yardımında 
bulunulmuştur. 2003 yılında Fen Lisesi 
inşaatı tamamlanmış ve eğitime açılmıştır. 
2004 yılında 1 ilköğretim okulu yapılacak 
ve iki ilköğretim okuluna da toplam 24 
derslik ilave edilecektir. 
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Başbakan Erdoğan, partisince Tunceli’de 
düzenlenen mitingte, şehre yapılan hiz-
metleri şu şekilde sıralıyordu: 

2003 yılında Tuncelili çiftçilere toplam 9.5 
trilyon destekleme ödemesi yapılmıştır. 
Tunceli iline 2004 yılında 7 trilyon lira 
doğrudan gelir desteği ile mazot desteği 
ödemesi yapılacaktır. Ayrıca 2004 yılı yatı-

rımları için 148 milyar TL ayrılmıştır. Köy 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce 2004 
yılında Tunceli iline 2.2 trilyon ödenek 
ayrılmıştır. Çiftçi borçlarının yeniden yapı-
landırılması uygulamasında Tunceli ilinde 
toplam 188 çiftçinin toplam 459 milyarlık 
borcu hükümetimizin çalışmaları ile 125 
milyara düşürülmüştür. 

AK Parti İl Mitingi

Tunceli | 13 Mart 2004
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Tunceli ilinde uygulanan bitkisel ve hay-
vansal üretim, su ürünleri ve çayır-mera 
projeleri için il özel idareleri katkıları ile 
birlikte toplam 562 milyarlık ödenek ak-
tarılmıştır. Ovacık ilçesi Koyungölü’nde 
304 konutluk tarımköy uygulaması Köy 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile işbirliği 
halinde uygulanacaktır. Tunceli’de 158 
hektar alan sulamaya açılmıştır. Köy içme 
suyu, iskan hizmetleri gibi hizmetler için 
14 trilyon yatırım harcaması yapılmıştır. 
Ayrıca depremden zarar gören köylerdeki 
ve diğer ilçelerdeki afetzedeler için 20 yıl 
vadeli faizsiz kredi kullandırılacaktır.

28 km’lik Elazığ-Mazgirt yolunun büyük 
bir bölümü tamamlanmış olup, kalan kıs-
mının da 2004 içinde bitirilmesiyle yol tra-
fiğe açılacaktır. 24 km’lik Tunceli-Pülümür 
yolunun 8 km’lik ilk kısmı tamamlanmış 
olup, 2004 yılında da 5 km’lik kısmı ta-
mamlanarak sathi kaplamalı olarak trafiğe 
açılacaktır. 111 km yol yapımı ve asfalt ça-
lışması gerçekleştirilmiştir. Afet İşleri Ge-
nel Müdürlüğünce Pülümür’de altyapısı 
ile birlikte 123 konut yapımı projesi başla-
tılmıştır. Bu yatırımın proje tutarı 8 trilyon 
35 milyardır. Bu proje çerçevesinde 48 çift 
katlı konut+işletme mahalle tarzında 4 ay 
gibi bir sürede bitirilerek hak sahiplerine 
teslim edilmiştir.

Bu ay içinde 14 uzman hekim olmak üzere 
20 sağlık personeli Tunceli’ye gönderile-
cektir. Halen bir 112 istasyonu 94 bin nü-
fusa hizmet verirken bu yıl açılacak yeni 
istasyonlarla bir istasyon 12 bin nüfusa 
hizmet verecektir. Merkez Cumhuriyet 2 
nolu Sağlık Ocağı 2003 yılında hizmete 

girdi. Merkez 1 nolu Sağlık Ocağı 2004’te 
bitirilecektir. 2003 yılında eğitim ihtiyaç-
ları için 4.5 trilyon ödenek kullanılmıştır. 
Okul öncesi ve ilköğretim okulu için 3 tril-
yon 200 milyar lira ödenek İl Özel İdaresi-
ne gönderilmiştir. Okul öncesi ve ilköğre-
tim okul onarımları için 810 milyar lira il 
özel idaresine gönderilmiştir. Devam eden 
orta öğretim yatırımları için 140 milyar 
lira ödenek tahsis edilmiştir. 2004 yılında 
eğitim için Tunceli’ye 2.6 trilyon ödenek 
tahsis edilmiştir. Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışmayı Teşvik Fonu tarafından 2003 
yılında Tunceli’deki yardıma muhtaç va-
tandaşlarımıza 2 trilyon 857 milyar nakdi 
ve ayni yardımda bulunulmuştur. Yine 
Tuncelili 1.811 aileye 1.410 ton kömür 
yardımında bulunulmuştur.
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Başbakan Erdoğan, partisince Elazığ’da 
düzenlenen mitingte, şehre yapılan hiz-
metleri şu şekilde sıralıyordu: 

2003 yılında Elazığlı çiftçilere toplam 24.1 
trilyon lira destekleme ödemesi yapılmış-
tır. 2004 yılında da çiftçilerimize toplam 
29 trilyon 797 milyar lira doğrudan gelir 
ve mazot desteği ödemesi yapılacaktır. 

Ayrıca 2004 yatırımları için 700 milyar 
ayrılmıştır. Çiftçi borçlarının yeniden yapı-
landırılması uygulamasında Elazığ ilinde 
toplam 2.248 çiftçimizin 6 trilyon borcu 
hükümetimizin çalışmaları ile 2.3 trilyona 
düşürülmüştür. 

Elazığ ilinde uygulanan bitkisel ve hayvan-
sal üretim, su ürünleri ve çayır-mera proje-

AK Parti İl Mitingi

Elazığ | 13 Mart 2004
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leri için il özel idareleri katkıları ile birlikte 
toplam 1.7 trilyonluk ödeme aktarılmıştır. 
Köy içme suyu, iskan hizmetleri gibi hiz-
metler için 16.2 trilyon yatırım harcaması 
yapıldı. Elazığ ilinde toplam 265 hektar 
alan sulamaya açılmıştır. 2004 yılında Köy 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce 2.6 tril-
yon lira harcama yapılacaktır. Merkez Hay-
van Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi’nin 
keşif özetleri onaylanmıştır.

Elazığ Teşvik Kanunu kapsamında değil-
dir. Ancak Sanayii kuruluşlarının enerji 
teşviki sağlanması için çalışmalar yapıl-
maktadır. İlde bulunan KOBİ’lere doğ-
rudan ve bankalar aracılığıyla sağlanan 
destek miktarı 600 milyarı bulmaktadır. 
Merkez Yeni Küçük Sanayi Sitesi’nin üst-
yapı inşaatının % 92’si gerçekleşmiş ve 
altyapı inşaatı devam etmektedir. Bugüne 
kadar yaklaşık 6 trilyon ayrılan proje için 
2004 yılında 1 trilyon 400 milyar TL öde-
nek ayrılmıştır. 2003 yılında Elazığ Şeker 
Fabrikası’na 304 milyarlık yatırım yapıl-
mıştır. 2004 yılı yatırım programında da 
428 milyarlık yatırım ödeneği ayrılmıştır. 

205 km yol yapımı ve asfalt kaplama ça-
lışması gerçekleştirilmiştir. Elazığ-Bingöl 
arasında inşa edilen duble yolun 2 km’lik 
kısmı gerçekleştirilmiş olup, bu yıl sonuna 
kadar 28 km’lik kısımla beraber bu yol 
tamamlanacaktır. Elazığ - Malatya Devlet 
Yolu Hankendi Geçişinde bulunan 6 km’lik 
bölüm ve Tırmanma Şeridi-Kuşsarayı ara-
sındaki 6 km’lik yol ve Elazığ - Bingöl Dev-
let Yolu Kovancılar Geçişi - Çakırkaş ayrımı 
arasındaki 2 km’lik kısım tamamlanmıştır. 
Yarımca-Kovancılar arasındaki 6 km, Yado 
Çeşmesi-Bingöl Girişi arasındaki 6 km’lik 
yol 2004 içinde tamamlanacaktır. Bu pro-

jeler tamamlandığında, Elazığ-Bingöl ve 
Elazığ-Malatya arasını tamamen duble yol-
lardan gitme imkanı bulunacaktır.

Elazığ’a doğalgaz getirilmesi yönündeki 
çalışmalar 2005 yılının ortalarına dek 
bitirilecektir. Böylece Elazığlılar ucuz ve 
sağlıklı yakıta kavuşma imkanı bulacak-
lardır. Toplu Konut İdaresi tarafından 
Elazığ merkezde 850.000 metrekare alan 
üzerinde 1. etap olarak 254 konut üzerin-
den planlanan gecekondu önleme projesi, 
500 konuta çıkarılmış olup, bu konuda 
ihale hazırlıkları sürdürülmektedir. 2003 
yılında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma-
yı Teşvik Fonu’ndan Elazığ’a ayrılan pay 2 
trilyon 350 milyardır. 

2003 yılında Elazığ ili eğitim ihtiyaçları 
için 4.1 trilyon ödenek tahsis edilmiştir. 
2004 yılında bu rakam 14.4 trilyon olarak 
gerçekleşecektir. Özel sektörün katkıla-
rıyla Elazığ’a 2 öğretim ilkokulu yaptırı-
lacaktır. 2003 yılında 5 ilköğretim okulu 
(toplam 54 derslik) yapımı tamamlanarak 
hizmete sunulmuştur. 2004 yılında ise 3 il-
köğretim okulu (toplam 18 derslik) inşaatı 
yapımına başlanmıştır. 

Elazığ’ın sağlık personeli son bir yıl içinde 
yüzde 10 artırılmıştır. Bu ay içinde 10’u 
uzman hekim 16 saplık personeli takviyesi 
yapılacaktır. Elazığ ili 112 hizmetleri ba-
zında yüzde 265 oranında iyileştirilmiştir. 
Devlet Hastanesi Görüntüleme Merkezi, 
intaniye ve nöroloji servisleri açılışa hazır-
dır. Keban Sağlık Ocağı, Hicret Mah. ve İz-
zetpaşa semt poliklinikleri tamamlanmış-
tır. Karaali Sağlık Ocağı 112 Acil Yardım 
İstasyonu hizmete açılma aşamasındadır.
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Başbakan Erdoğan, partisince Şanlıurfa’da 
düzenlenen mitingte, şehre yapılan hiz-
metleri şu şekilde sıralıyordu: 

1995 yılı itibariyle toplam şehirde 59 sana-
yi tesisi var iken; bu rakam 2003 yılı içinde 
303’e ulaştı. 1. Organize Sanayi Bölgesin-
de bugün 135 fabrika çeşitli alanlarda 
faaliyet göstermekte, 4.500 kişi istihdam 

edilmektedir. Halen 23 fabrika inşaat, 
11 fabrika ise proje aşamasındadır. Tüm 
tesisler tamamlandığında yaklaşık 8.000 
kişiye iş istihdamı sağlanmış olacak. İldeki 
KOBİ’lere destek olmak amacıyla için 38 
işletmeye 103 milyar 135 Miyon TL des-
tek verildi. Firmalarla anlaşma yapılarak 
tahsis edilen destek miktarı ise 543 milyar 

AK Parti İl Mitingi

Şanlıurfa | 14 Mart 2004
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127 milyon TL’dir. Temmuz 2003’den bu 
yana ildeki KOBİ’lere kamu bankaları ara-
cılığıyla verilen krediler toplamı 2 trilyon 
385 milyar TL’dir.

2003 yılında Tarım Bakanlığı tarafından 
Şanlıurfalı çiftçilere toplam 191 trilyon 
600 milyar TL destekleme ödemesi yapıl-
mıştır. İldeki tarımsal projeler için aktarı-
lan ödenek miktarı ise 1trilyon 250 milyar 
TL’dir. Çiftçi borçlarının yeniden yapılan-
dırılması neticesinde, ildeki 4774 çiftçinin 
toplam 14 trilyon 800 milyar TL’lık borcu 
5 trilyon 600 milyar TL’na düşürülmüştür. 
434 Çiftçi ailesine 1639 hektar arazi dağı-
tılmış. 85.940 hektar arazide ise tapulaş-
tırma çalışmaları tamamlanmıştır. 2004 
yılında Şanlıurfa’da çiftçilere 89 trilyon 
900 milyar TL doğrudan gelir desteği ve 
mazot desteği ödemesi yapılacaktır. 2003 
yılında köy hizmetleri için 29 trilyon 221 
milyar TL yatırım harcaması yapılmıştır. 
Bu hizmetler için 2004 yılında ayrılan öde-
nek ise 17 trilyon 900 milyar TL’dir.

Köy yollarında 34.5 km 1. kat ve 2. kat 
asfalt kaplama; 174.4 km 1 kat asfalt ve 
9 km 2. kat asfalt kaplama yapılmıştır. 
59.049 hektar alanın sulanmasını sağlaya-
cak Suruç Ovası Pompaj Sulaması Projesi 
ve 325.132 hektar alanının sulanmasını 
sağlayacak Fırat 1. Merhale (Ceylanpınar- 
Mardin) Projesi’nin toplam bedelleri belir-
lenmiş ve ödenekleri ayrılmıştır. 137 km 
uzunluğundaki Gaziantep-Şanlıurfa Oto-
yolunun il sınırları içerisindeki Birecik-Su-
ruç bölümü % 81, Suruç-Şanlıurfa bölümü 
% 55 fiziki gerçekleşme ile devam ediyor. 
Bölge sınırı (Feribot iskelesi) Siverek ay-

rımı Kavşak düzenlemesi ihale edilmiştir. 
Şanlıurfa Merkez ve Harran’a hat santral 
montajları bitirilmiş, Halfeti hat santral 
montajı işletmeye devredilmiştir.

2003 yılında toplam 30 derslikli 3 ilköğ-
retim okulu yapılmıştır. 10 ilköğretim 
okuluna toplam 71 ek derslik, 1 ilköğretim 
okuluna lojman ve 100 öğrenci kapasiteli 
1 anaokulu inşaatları tamamlanmıştır. 
2004 yılında toplam 28 derslikli 2 ilköğre-
tim okulu, 18 ilköğretim okuluna toplam 
169 ek derslik yapılacaktır. Temel Eğitim 
II. Faz kapsamında 6 Yatılı İlköğretim Böl-
ge Okulu, İMKB tarafından 4 ilköğretim 
okulu ve 1 lise yapımına başlanmıştır. 1 
Endüstri Meslek Lisesi ve 3 Genel Lise için 
de ihale talimatı beklenmektedir.

Sağlık personeli göstergeleri bakımından 
Türkiye ortalamasının altında olan ilde, 
sağlık personeli sayısı % 22 artırılarak 
2533’e çıkarılmıştır. Bu ay içinde 19’u 
uzman doktor toplam 27 sağlık personeli 
daha gönderilecektir. 500 yataklı Devlet 
Hastanesi hizmete girmiştir. Eski Devlet 
Hastanesi 200 yataklı Çocuk Hastalıkları 
Hastanesi’ne dönüştürülmüştür. Kadın 
ve Doğum Hastanesinin yatak kapasitesi 
25 artırılarak 200’e çıkarılmıştır. 4 sağlık 
Ocağı hizmete açılmış, 2 sağlık ocağının in-
şaatı halen devam etmektedir. Şanlıurfa’da 
tedavi kurumlarındaki yatak sayısı son 
bir yılda % 53 artırılarak 846’dan 1292’ye 
çıkarılmıştır.

Şanlıurfa-Akabe bölgesinde 648 adet ko-
nutun inşaatları devam etmektedir. İl mer-
kezinde 1500 konutun arsa talep çalışma-
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ları sürmektedir. Tarım Köy uygulaması 
kapsamında Şanlıurfa-Merkez-Acıkyazı’da 
54 konut ve Halfeti ilçe merkezinde 158 
konut yapılması planlanmaktadır. 2003 
yılında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanış-
mayı Teşvik Fonu’ndan Şanlıurfa’ya sağlık 
yardımı, sosyal yardım, öğrenim bursu 
olarak aktarılan toplam ödenek 10 trilyon 
civarındadır.
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Sevgili Diyarbakırlılar… sevgili dostla-
rım… aziz kardeşlerim… Dicle ırmağı 
kadar duru, temiz ve coşkun yüreklerinizi 
sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Sözlerimin başında 28 Mart günü vere-
ceğiniz demokratik kararla Diyarbakır’ın 
yıllardır ertelenen özlemlerine kavuşması 

için bugünün hem ülkemiz hem de Diyar-
bakır için tarihe kaydedileceğini belirtmek 
istiyorum. Hükümet olarak Diyarbakır 
için neler yaptığımızı, neler yapacağımızı 
anlatacağım ama daha önce hissiyatımı, 
heyecanımı, yüreğimden gelen bazı şeyleri 
sizinle paylaşmak istiyorum. 

AK Parti İl Mitingi

Diyarbakır | 14 Mart 2004
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Değerli dostlarım… değerli Diyarbakırlı-
lar…

Çile nedir bilen, adaleti beklemenin ne 
demek olduğunu bilen, özlemek nedir, 
sabır nedir bilen bir kardeşiniz olarak, 
kendi kişisel öykümle bu toprakların ka-
deri, bu ülkenin ve bu şehirlerin kaderi 
arasında öteden beri doğrudan bir bağ 
kuruyorum. Dolayısıyla bütün yüreğimle 
hissediyorum ki, ben aslen Diyarbakırlı-
yım, aslen Bingöllüyüm, aslen Siirtliyim, 
aslen İstanbulluyum, aslen Rize’liyim. 
Ne zaman ve hangi vesile ile Anadolu’ya 
yönelsem aynı hamurdan yoğrulduğum, 
aynı kumaştan dokunduğum ülkemin 
insanlarıyla gözgöze gelmek yüreğimi ka-
bartır, heyecanımı artırır.

İşte bu yüzden, kısa zaman içinde dör-
düncü kez Diyarbakır’a geliyorum. İşte 
bu yüzden, bizim iktidarımız Ankara’ya 
hapsolmayacak diyorum. İşte bu yüzden 
her zaman ülkemin huzur içinde olması-
nın hayalini kuruyorum. İşte bu yüzden, 
gittiğim her yerde aynı dili kullanıyor, 
populizme zerre kadar prim vermiyorum. 
Bir gün Diyarbakır’daysam ertesi gün 
İzmir’de, bir gün Akdenizdeysem ertesi 
gün Karadeniz’de oluyorum. Bir gün ül-
kemin ityibarını yükseltmek için dünya 
liderlerine dil döküyorsam, ertesi gün 
İstanbul’da, Bursa’da, İzmişr’de yaşayan 
Diyarbakırlı işadamına doğup büyüdüğü 
şehre, Diyarbakır’a yatırımı yapması için 
dil döküyorum. 

Biz, hepimiz yıllarca adaleti bekledik. Başı 
dik vatandaşlar, gönlü huzur içinde olan, 
kendisiyle, sokağıyla, şehriyle barışık 
insanların yaşadığı bir ülke özlemiyle bü-
yüdük. İnşallah bu özlemlerin gerçekleş-
mesine az kaldı. Çok kısa bir zaman içinde 
adalet nedir, sosyal barış nedir, halkımız 
ne istiyor gösterdik milletimize. Sadece 
kendi milletimize değil, dünyaya da gös-
terdik. Avrupa Birliği hedefine doğru 40 
yıldır atılmayan adımlar attık. Demokrasi-
nin halktan esirgenemeyeceğini dünyaya 
anlattık. 

15 aylık hükümetimiz döneminde en bü-
yük yatırımı demokrasiye yaptık. Demok-
rasi ve adaletin zemin olduğunu, bu zemin 
üzerinde insan hak ve özgürlüklerinin 
kullanılacğını, ekonomik büyümenişn ve 
gelişmenin demokrasi olmadan olamaya-
cağını herkese ıspatladık. 

Değerli dostlarım, can kardeşlerim…

Bu ülkede adaleti hepimiz ama, hepimiz 
çok, ama çok bekledik. Hepimizin yürekle-
ri çok burkuldu. Hepimizin kalpleri kırıldı 
ama, bir şeyi asla unutmadık, unutmaya-
cağız. Biz, tarih ve medeniyeti birlikte inşa 
etmiş, ortak bir medeniyetin, ortak bir 
hayat biçiminin çocuklarıyız. Bursa nasıl 
bizim medeniyetimizin kalp merkeziyse 
Diyarbakır da aynı şekilde kalp merkezi-
mizdir. Fırat ve Dicle bizim gönüllerimize 
akar. Kızılırmak ve Sakarya’ya yaktığımız 
türküler aynı yüreklerden çıkmıştır. Biz 
aynı bedenin içindeki ruh, aynı bünyenin 
parçalarıyız. Acımız da birdir bizim, sevin-
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cimiz de bir... Bizim kimliğimiz, bizim ku-
maşımız bu topraklarda oluşmuş, hamuru-
muzu bu millet yoğurmuştur. Dolayısıyla 
biz halden ve dilden anlarız.

Dostlarım, kardeşlerim…

AK Parti, yıllardır hayal edilemeyeni 
gerçekleştirdi. Tek sesliliğe, ototriterliğe, 
halkın sesine kulak tıkamaya son verdik. 
Yıllar sonra Ankara, Anadolu’nun sesini 
işitti. Yıllar sonra toplum, şefkati yüre-
ğinde hissetti. Bu ülkenin elde ettiği bu 
imkanı yaşatmak zorundayız. AK Parti ik-
tidarıyla, halka rağmen halk için anlayışı, 
yerini halk için halkla birlite anlayışına 
bıraktı. Sizin adınıza karar veren değil 
karar sürecinde sizi aklınızla, vicdanınızla 
temsil eden bir demokratik anlayış ülke-
mize geri geldi... Çok iş yaptık ama, daha 
yapacak çok işimiz var.

Bendeniz, demokrasinin aşağıdan yukarı-
ya geliştiğini, halkın taleplerinin yönetimi 
belirlemesi gerektiğini savuna savuna 
emanetinizi omuzlarıma aldım. Bu ema-
net sizindir ve bunu hiç aklımdan çıkar-
mayacağım. Bildiğiniz gibi demokrasinin 
beşiği yerel yönetimlerdir. Demokrasi 
merkezden dikte edilen, otoriter bir sistem 
değildir. İstanbul gibi bir dünya metro-
polüne hizmet ederken başarımızın sırrı 
hakkaniyet duygusuydu. Evet çok iş yaptık 
ama, insanların gönlünde yer ettiğimiz 
temel unsur adalet duygusunu zedeleme-
mek olmuştur. Bu yüzden bütün Belediye 
Başkan adaylarımızı bir araya getirdiğimiz 
Ankara’daki toplantımızda olmazsa olmaz 
ilkelerimizi bir kez daha hatırlattım. Asla 

ve asla partizanlık yapmayacaksınız de-
dim. Sizler herkesi temsil etmek, herkesin 
taleplerini yerine getirmek, herkese kulak 
vermek duumundasınız dedim. 

Adaletin daha fazla gecikmemesi için 28 
Mart tarhi büyük bir önem taşıyor. 28 
Mart Nisan yağmurlarının, bolluk ve be-
reketin, üretimin ve aşkla şehirlerimize 
hizmet etmenin habercisi olsun diyorum. 
Sosyal politikalarımızı ekonomi politika-
larından ayrı düşünmüyoruz. Şehirleri-
mizi bütün sokaklarıyla aydınlatmak ve 
tertemiz kılmak istiyoruz. Demokrasi ve 
hukuk zeminini her vatandaşımız için 
geliştirmek istiyoruz... Haksız rekabeti ön-
lemek, bölgesel adaletsizlikleri gidermek 
boynumuzun borcu olacaktır. Bunların ne 
demek olduğunu iyi biliyorsunuz. Bunları 
elde etmenin hangi zorluklarla mücadele 
etmeyi gerektirdiğini de biliyorsunuz. 
Biz negatif bir propaganda diliyle gerçeği 
gizleyerek siyaset devrini kapandığını söy-
lüyoruz.

Yunus gibi “biz kimseye kin tutmayız, 
kamu alem dosttur bize” diyen evrensel bir 
anlayışımız var. Siyaset şuursuz kinlerden 
ve sevgisiz, şefkatsiz dillerden çok çekti. 
Bu ülkede başarmak pahasına toplumun 
zaafları istsimar edildi. Biz siyasetin za-
aflar üzerinde yürütülmesini ahlaki bul-
muyoruz. Diyarbakır’da ayrı, Ankara’da 
ayrı konuşmayı kabul etmiyoruz. Bakınız 
büyük bir kriz devraldık ama, bir yıl gibi 
kısa bir zaman içinde enfalsyon canavarını 
nasıl dize getirdik. Bakınız sosyalk, barışın 
sosyal adalete bağlı olduğunu ne kadar 
kısa bir zamanda gösterdik.
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Ne yaptık biz? Demokrasiye yatırım yap-
tık. Komşuluk ilişkilerimizi kendi vatan-
daşımızın çıkarları doğrultusunda düzelt-
tik. AB kriterlerini herşeyden önce kendi 
ihtiyacımız olduğu için kararlılıkla hayata 
geçiridik….

Değerli dostlarım…

Bu anlayışla, 28 Mart öncesi sizlere bir Can 
emanet ediyorum. AK Parti, Diyarbakır 
Belediye Başkan adayı Mücahit Can karde-
şim, sizlere emenetimdir. Vereceğiniz oy-
lar Diyarbakır’ın canlanması için, dirilme-
si için, şehir kimliğine kavuşması içindir. 
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Aziz İstanbul… aziz Üsküdar… 

Ey yurdumun, ülkemin, vatanımın hem 
özü h em özeti olan şehir. Ey, tarihe ışık 
tutan, medeniyetimize kılavuzluk eden bü-
yük şehir. Bugün sadece sana seslenmek, 
sadece seni sevgiyle, muhabbetle selam-
lamak isterdim. Bugün sadece seni dinle-

mek isterdim. Seni bir kez daha kucaklaya-
bildiğim için mutluyum ve şükrediyorum. 
Hayatımın en güzel, en anlamlı yıllarında 
sana hizmet edebildiğim için mutlu ve 
bahtiyarım. Senden aldığım ışığı, gücü ve 
enerjiyi yurdumun her köşesine taşıyabil-
diğim için kendimi mesut hissediyorum. 

AK Parti Üsküdar İlçe Mitingi

İstanbul | 15 Mart 2004
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Sen, biraz Diyarbakır, biraz Siirt, biraz 
Bursa, biraz Antalya’sın. Sen, tarihimiz, uy-
garlığımız ve coğrafyamızsın. Sen ey İstan-
bul!… Seni seven gönüller şâd olur, sana 
hasretlik çekenler mahzun olurlar... Zira 
sen, en güzel şiir en güzel şarkısın. Sen, en 
asude şehirsin Üsküdar…

Aziz İstanbul… aziz İstanbullular…

Yıllardır, ülkemin her köşesini mamur ve 
bayındır görmek gibi bir rüyam var. Her 
vatandaşımın yüzünde mutluluk, huzur 
ve saadet görmek gibi büyük bir hayalim 
var. Adaletin herkese vaktinde ulaştığı 
ve hiç gecikmediği bir tasavvurum var. 
Ülkemin her şehrini, her köşesini bahti-
yar görmek gibi bir özlemim var. Bunun 
için baştanbaşa ülkemi dolaşıyorum. Her 
vatandaşımızın gözündeki ve gönlündeki 
ışığı gönlüme nakşediyorum.

Bugün hâlâ, kalbi kırık vatandaşlarımı gör-
dükçe yüreğim burkuluyor. Her yeni tecrü-
beyle bu ülkenin yıllarını nasıl heba ettiği-
ne yüreğim yanıyor. Bu zengin imkanlarla, 
bu büyük insan kaynağıyla, tarihe uzanan 
bu yönetim ve devlet tecrübesiyle bu ülke 
nasıl oldu da bu kadar mahzun bırakıldı? 
Neden adalet gecikti? Neden şehirlerimiz 
kocaman birer kasbaya dönüştü? Neden 
gencecik delikanlıların önündeki umut 
kapıları açık tutulmadı? Neden yönetici-
ler halka yukarıdan baktılar ve devlet ile 
toplum arasında nasıl oldu da bu kadar 
mesafe açıldı? Neden, yoksulların hamisi 
olması gereken yöneticiler sadece seçim-

den seçime halkı hatırladılar? Ve daha 
başka sorular…sorular?…

Aziz dostlarım…

Her seçim şu gerçeği ortaya koyuyor. Eğer 
siz millete güvenirseniz, millet de size gü-
veniyor. Halka kuşkuyla bakarsanız, halk 
da sizden kuşku duyuyor. Demokrasiyi 
halktan esirgerseniz, halk bir yolunu bula-
rak size gereken dersi veriyor. 3 Kasım’da 
halkın mesajını doğru okumayanlar baka-
lım 28 Mart’ta bu millet, bu hal ne demek 
istedi diye ne yapacaklar? Bakalım halkı-
mız kimlere evet benim irademi sen temsil 
edebildirsin diyecek. 

İnanıyorum ki AK Parti yüreğindeki he-
yecanı bütün şehirlerimize yayacak. İna-
nıyorum ki, her oy verilmeden önce iyi 
bir vicdan muhasebesinden sonra karara 
bağlanacak. Zira, Allah’a şükürler olsun ki, 
AK Parti yönetiminde umutlar ve hayaller 
gerçek oluyor. AK Partiyle Türkiye, sevgiyi 
ve adaleti yeniden keşfediyor. AK Partiyle, 
sosyal barışı ve sosyal adaleti halkımız 
yeniden zaptediyor. Şimdi millet iradesi 
yeniden tarihine, imkanlarına ve potansi-
yeline yaraşır bir koşuya hazırlanıyor. 

Bize düşen, milletimize eşlik etmektir. Bize 
düşen halkın emanetini halka hizmet için 
kullanmaktır. Bize düşen, asla ayrımcılık 
yapmadan herkesin kapısına hizmet götür-
mektir. Gerisi hikayedir… Bakınız, üretim 
heyecanı ülkemizin her tarafında hisse-
dildiği için AK Partili meydanlar coşkuyla 
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buluşuyor. Bizim iktidarımızda, bizim 
gibi düşünmeyenlr de kendine duyduğu 
güveni tazeliyorlar. Öyle de olması gerekir. 
Karamsarlık bulutları her yerde dağılıyor 
ama, bu arada bazılarının da doğal olarak 
söyleyecek sözü kalmıyor. Onlar acaba eski 
siyaset günleri geri döner biz de rol alabilir 
miyiz diyor. Milletimiz ise o filmleri çok 
seyrettiği için, mecburen seyrettiği için 
artık prim vermiyor.

Değerli dostlarım…

3 Kasım seçimlerine giderken de açık ko-
nuşmuştuk milletimizle. Halk dalkavuk-
luğu yapmayacağız demiştik ve yapmadık. 
Millet bizi iyi bildiği için her zaman açık ve 
berrak olarak konuştuk. Yapmayacağımız 
şeyleri tahhüt etmedik, etmeyeceğiz. Bir 
yıl içinde yapacaklarımızı açıkça deklare 
etmiş ve herkes AK Parti iktidarının çete-
lesini tutsun demiştik. Bir yıl içinde ilan 
ettiğimiz hedeflerin ötesine geçtik. Tek 
başına iktidar olmanın gururuna kapılma-
dık ve halkın önceliklerinden gözümüzü 
ayırmadık. 

Demokrasiyi toplumdan esirgeyen eski 
siyaseti halkımız zaten tasfiye etmişti. Biz 
de bu halka layık olacağımızın sözünü ver-
miştik. İftiharla söyleyebilirim ki, mahcup 
olmadık. Türkiye’nin itibarını yükseltme-
nin yolu halkın adalet ve kalkınma talebini 
yerine getirmekten geçiyor. 15 aylık ikti-
darımızda bu hedeften gözümüzü ayırma-
dık, bundan sonra da ayırmayacağız. Eğer 
böyle yapmasaydık, o ağır ekonomik krizi 

aşamazdık Kişi başına düşen milli gelir 
bir yıl içinde 2280 dolardan 3300 dolara 
çıkmazdı. Kırk yıldır konuşulan ve her-
kesin emeğini boşa çıkaran, parasını pul 
eden enflasyon yüzde 40’tan yüzde 14’e 
gerilemezdi. Devletin borçlanma faiz oranı 
yüzde 68’den yüzde 24’e inmezdi. Eğer, 
toplumun adalet ve kalkınma talebinden 
gözümüzü ayırsaydık özel sektör ayağa 
kalkmaz, ihracatımız Cumhuriyet tarihi-
nin rekorunu kırmazdı. Eğer, populizme 
yönelseydik, devletin kapılarını kıranlar 
gibi davransaydık, halka sırtımızı dönsey-
dik bir yıl içinde 38 baraj açılmazdı. 

Sanayiciye verilen ucuz enerji, sınır kapı-
larının açılması, komşuluk ilişkilerimizin 
düzelmesi, Avrupa Birliği için atılan adım-
lar, yapılan reformların hepsi eski siyaset-
çilerin hayallerini aşıyor. Bu yüzden biz 
onlarla aynı minderde değiliz. Seçime gi-
derken, seçimi bir kavga aracı olarak değil, 
milli iradenin tecellisi olarak görüyoruz. 

Değerli İstanbullular… değerli Üsküdarlı-
lar…

Henüz yolun başındayız ve daha yapacak 
çok işimiz var. Şehirlerimizin şehir kimli-
ğine kavuşması için, halkımızın huzur ve 
mutluluğu için milli irade bir kez daha ka-
rarlılığını ortaya koyacaktır... AK Parti’nin 
hizmet anlayışını İstanbul iyi biliyor. 
Dolayısıyla neler yapacağımızı uzun uzun 
anlatma gereği duymuyorum. Ama, şunu 
söylüyorum. Taleplerinizi yüksek sesle 
dile getirin. Özlemlerinizin talipçisi olun. 
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Verilen sözleri iyi zaptedin ve günü geldi-
ğinde hesabını sorun.

Biz, AK Parti olarak siyasete böyle bakıyo-
ruz. AK Partinin siyaseti, halk için halkla 
birlikte yönetmektir. 28 Mart seçimleri 
ülkemize bu imkanı sunacak. Demokrasi 
yerel yönetimlerden başlayarak genişle-
yecek. Güçlü yerel yönetimlerin merkezi 
yönetimle birlikte doğuaracağı sinerjiye 
ülkemizin ne kadar büyük ihtiyaç duyaca-
ğını bütün vatandaşlarımın zaten bildikle-
rini biliyorum. İstanbul’u Paris ve Londra 
gibi milyonlarca turistin görmeden geçe-
meyeceği bir cazibe merkezi kılabilmek 
için Büyükşehir Belediyesinin ve ilçe bele-
diyelerimizin yapması gereken çok iş var.

İstanbul uygarlıkların başkenti olarak 
dünyada hak ettiği itibarı elde etmek için 
gecesini gündüzüne katacak gönül adam-
larının hizmetini bekliyor. İnanıyorum ki, 
28 Mart günü milli iradenin günü olacak-
tır. Kadıköy’den Küçükköy’e, Beşiktaş’tan 
Üs kü d a r ’ a ,  Pe n d i k ’ t e n  Ça t a l c a’ ya , 
Sarıyer’den Beykoz’a İstanbul İstanbul’a 
yaraşır hizmetlere kavuşacak... İstanbul’da 
yaşayan her vatandaşımız İstanbul’da ya-
şadığını hissedecek ve şehrine sahip çıka-
cak... Üsküdar’ın şahsında hepinizi, bütün 
İstanbul’a, yani bütün Türkiye’yi sevgiyle 
ve muhabbetle selamlıyorum. Selam sana 
Aziz İstanbul. Selam sana Aziz Üsküdar…
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Başbakan Erdoğan, partisince Kocaeli’nde 
düzenlenen mitingte, şehre yapılan hiz-
metleri şu şekilde sıralıyordu: 

Kocaeli’de faaliyet gösteren 114 küçük 
ve orta boy işletmeye yaklaşık 5 trilyon 
KOSGEB desteği sağlanmıştır. KOBİ’le-
rin Halkbank’tan 2 trilyon 25 milyar; 
Vakıfbank’tan 175 milyar düşük faizli kre-
di kullanmaları temin edilmiştir.

2003 yılında Kocaelili çiftçilerimize top-
lam 9.9 trilyon lira destekleme ödemesi 
yapılmıştır. Ayrıca, iki kooperatife 38 mil-
yarlık destekleme ödemesi yapılmıştır. 
Kocaeli ilinde uygulanan bitkisel ve hay-
vansal üretim, su ürünleri ve çayır-mera 
projeleri için il özel idareleri katkıları 
ile birlikte toplam 1 trilyon 236 milyar 
liralık ödenek aktarılmıştır. Köy içme 
suyu, iskan hizmetleri gibi hizmetler için 

AK Parti İl Mitingi

Kocaeli | 16 Mart 2004
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10.896 trilyon lira yatırım harcaması ya-
pılmıştır.

388 km yol yapımı ve asfalt çalışması ger-
çekleştirilmiştir. Çiftçi borçlarının yeniden 
yapılandırılması uygulaması kapsamında 
Kocaeli’de toplam 4.690 çiftçimizin 5.7 
trilyon borcu hükümetimizin çalışmaları 
ile 3.2 trilyona düşürüldü. Kocaeli iline 
2004 yılında 10 trilyon 400 milyar doğru-
dan gelir desteği ve mazot desteği ödemesi 
yapılacaktır. Ayrıca 2004 yılı yatırımları 
için 321 milyar TL ayrılmıştır. 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 
2004 yılında Kocaeli iline 1.1 trilyon öde-
nek ayrılmıştır. Hükümetimizin duble yol 
yapım çalışmaları kapsamında 22 km’lik 
İzmit-Gölcük Yolu İkilemesi ve Gölcük Ko-
nut Alanı Bağlantı Yollarının 14 km’lik ilk 
kısmı binder seviyesinde trafiğe açılmıştır. 
5.5 km’lik Hereke bağlantı yolu sathi kap-
lamalı olarak bitirilmiştir. Gündoğdu Ko-
nut Alanı Yolu yine duble yol olarak 2004 
yılı içinde bitirilecektir. Bahçecik Konut 
Alanı Bağlantı Yolu 2004 yılında içinde 
tamamlanarak hizmete açılacaktır. Gebze-
Şekerpınarı Konut Alanı Bağlantı yolu, 
duble yol şeklinde 2004 yılı içinde sonuç-
landırılacaktır. Karamürsel Konut Alanı 
bağlantı duble yolunun inşaatına 2004 yılı 
içerisinde başlanacaktır. 

İzmit-Kandıra yolu 30 km uzunluğunda 
olup, 18 km’lik kısmı binder seviyesinde 
trafiğe açılmıştır. Gebze şehir geçişi (Gebze 
Güney Yan Yol) yolunun bir bölümü trafiğe 
açılmış olup, geri kalan kısmında çalışma-
lar devam etmektedir. Gebze-Şile yolu 14 

km uzunluğunda olup, tamamlanan bölü-
mü trafiğe açılmıştır. Geri kalan kısmında 
çalışmalar tüm hızıyla devam etmektedir. 
Kocaeli-Gölcük yolu 19.6 km uzunluğun-
dadır. Bu yolun yaklaşık % 75’lik kısmı 
tamamlanarak trafiğe açılmıştır.

2003 yılında toplam Kocaeli’nde 38 ders-
lik kapasiteli 2 ilköğretim okulu, 16 ders-
likli bir genel lise ek binası tamamlanarak 
hizmete alınmıştır. Ayrıca hayırsever va-
tandaşlarımızca 4 ilköğretim okulu, 1 lise 
inşaatı tamamlanmıştır. 2004 yılında 2 
öğretmenevi, 2 ilköğretim okulu ve Gebze 
Denizyıldızları Projesi (anaokulu, ilköğ-
retim okulu, lise) yapımı tamamlanarak 
hizmete sunulacaktır. Yine 2004 yılında 
2 genel lise ve 1 meslek lisesi ek bina ya-
pımına başlanması planlanmıştır. Milli 
Eğitim Bakanlığınca Kocaeli’ne 2004 için 
ayrılan ödenek 15.2 trilyon liradır. Kocaeli-
Yahyakaptan’da 12 derslikli ek ilköğretim 
okulu çalışmalar sürmektedir.

İldeki sağlık ocaklarındaki poliklinik 
sayısı % 61 artırılarak 114’ten 184’e çı-
karılmıştır. İlde son bir yılda 1 hastane, 7 
yeni sağlık ocağı hizmete girmiştir. 2004 
yılı içinde ise 2 hastane, 10 sağlık ocağı-
nın inşaatı bitirilecektir. TOKİ tarafından 
Gebze’de inşa edilen 20 adet göçmen konu-
tunun inşaatı tamamlanmıştır. Bekirpaşa 
Deretepe köyünde Gecekondu Dönüşüm 
Projesine yönelik 682 konutun ihalesi 19 
Mart 2004’te yapılacaktır. 

Hükümetimizin en büyük önceliklerinden 
biri sosyal politikalardır. Devletin şefkat 
elini toplumun hissetmesi en büyük me-
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selemizdir. Bu amaçla, yeşil kart başta 
olmak üzere tedavi, öğrenci yurdu, aşevi, 
barınma gibi ihtiyaçlar için hükümetimiz 
Koaeli’ne 3 trilyon 406 milyar lira gön-
dermiştir. Öğrencilere doğrudan ödenen 
yüksek öğrenim bursları için 2.5 trilyon 
lira gönderilmiştir. Ücretsiz devaviler için 
3 trilyon 460 milyar lira gönderilmiştir. 
Türkiye Kömür İşletmeleri Kocaeli ve ilçe-
lerine 9.214 aileye 5.593 ton kömür yardı-
mı yapmıştır. 

2003 yılı içinde Kocaeli ilinde çeşitli kamu 
kuruluşlarınca 419 yeni projeye başlan-
mış, bu projelerden 312’si yılı içerisinde 
tamamlanmıştır. Bu şekilde proje bazında 
yıl içinde gerçekleşme oranı % 72’dir. Köy 
Hizmetleri Müdürlüğünce başlanan proje 
sayısı 254, bitirilen proje sayısı 216’dır. İl 
Telekom Müdürlüğünce başlanan proje 
sayısı 76, bitirilen proje sayısı 55’tir. Ba-
yındırlık İl Müdürlüğünce başlanan proje 
sayısı 4, bitirilen proje sayısı 4’tür. Tarım 
İl Müdürlüğünce başlanan proje sayısı 
13, bitirilen proje sayısı 13’tür. Gençlik ve 
Spor İl Müdürlüğünce başlanan proje sa-
yısı 50, bitirilen proje sayısı 13’tür. İl Milli 
Eğitim Müdürlüğünce başlanan proje 
sayısı 1, bitirilen proje sayısı 1’dir. DSİ 15. 
Şube Müdürlüğünce başlanan proje sayısı 
16’dır. KEDAŞ Genel Müdürlüğünce başla-
nan proje sayısı 5’tir.
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Başbakan Erdoğan, partisince Sakarya’da 
düzenlenen mitingte, şehre yapılan hiz-
metleri şu şekilde sıralıyordu: 

Sakarya’da bulunan 94 küçük ve orta 
boy işletmeye 4 trilyon 500 milyar KOS-
GEB desteği sağlanmıştır. KOBİ’lerin 660 
milyar düşük faizli Halkbank kredisi kul-
lanmaları temin edilmiştir. 2003 yılında 

Sakaryalı çiftçilerimize toplam 19 trilyon 
lira destekleme ödemesi yapılmıştır. Üç 
kooperatife 753 milyarlık destekleme öde-
mesi yapılmıştır. Sakarya ilinde uygulanan 
bitkisel ve hayvansal üretim, su ürünleri 
ve çayır-mera projeleri için il özel idareleri 
katkıları ile birlikte toplam 989 milyar lira-
lık ödenek aktarılmıştır. 

AK Parti İl Mitingi

Sakarya | 16 Mart 2004
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Köy içme suyu, iskan hizmetleri gibi 
hizmetler için 6.098 trilyon lira yatırım 
harcaması yapılmıştır. Toplam 42 hek-
tar alan sulamaya açılmıştır. 71 km köy 
yolu yapımı ve asfalt çalışması gerçek-
leştirilmiştir. Çiftçi borçlarının yeniden 
yapılandırılması uygulaması kapsamında 
Sakarya’da toplam 15.951 çiftçimizin 29.5 
trilyon borcu hükümetimizin çalışmaları 
ile 12.8 trilyona düşürüldü. Sakarya iline 
2004 yılında 17 trilyon 300 milyar doğru-
dan gelir desteği ve mazot desteği ödemesi 
yapılacaktır. 2004 yılı yatırımları için 348 
milyar TL ayrılmıştır. Köy Hizmetleri Ge-
nel Müdürlüğünce 2004 yılında Sakarya 
iline 1.9 trilyon ödenek ayrılmıştır.

Hükümetimizin duble yol yapım hamlesi 
kapsamında Sakarya-Karaman Konut Ala-
nı Bağlantı Yolları (8.8 km) duble yol ola-
rak Abu Dhabi Kalkınma Fonu Dış Kredisi 
içinde yapılacaktır. Kredi İkraz Anlaşması 
2004 yılı içinde yapılıp ihale edilecektir. 
Ormanköy-Akyazı-Dokurcun 4 Bl. Yolu 40 
km uzunluğunda olup, 30.5 km’lik kesimi 
binder seviyesinde trafiğe açılmıştır. Yolun 
geri kalan kısmının tamamlanması ama-
cıyla çalışmalar devam etmektedir. Ada-
pazarı-Karasu-Akçakoca yolu 84 km uzun-
luğunda olup, 30.5 km’lik kesimi aşınma 
seviyesinde trafiğe açılmıştır. Geyve Ayrı-
mı-Taraklı Yolu 30 km uzunluğunda olup, 
12 km’lik kesimi sathi kaplama seviyesin-
de trafiğe açılmıştır. Hendek geçişi yolu 
6.5 km uzunluğunda olup, 4 km’lik kesimi 
aşınma seviyesinde trafiğe açılmıştır.

2003 yılında ilde toplam 5 ilköğretim oku-
lu, 2 meslek lisesi ve 1 çok programlı lise 

hizmete açılmıştır. Sakarya iline 2003 yı-
lında tahsis edilen eğitim ödeneği yaklaşık 
21 trilyon 200 milyar liradır. İle 2004 yılın-
da tahsis edilen eğitim ödeneği yaklaşık 19 
trilyon 500 milyar liradır. 2003 yılında bir 
112 acil yardım istasyonu 108.000 nüfusa 
hizmet verirken, bu yıl içerisinde inşa edi-
lecek istasyonlarla bu sayı 54.000 kişiye 
düşecektir. TOKİ tarafından inşa edilen 
1.748 konutun inşaatı % 70’lik bir seviyeye 
ulaşmış ve 812 konut satılmıştır. Hendek 
ilçesinde TOKİ ve Belediye işbirliği ile 
kredi destekli olarak 672 konut ihale aşa-
masındadır. Adapazarı Merkez Korucuk’ta 
250 yataklı hastane, ilköğretim okulu, 
ticaret merkezi ve dini yapı subasmanı 
projeleri sürmektedir. Sakarya’da devam 
eden ve planlanan konut sayısı 2420 olup, 
ayrıca sosyal donatılar ve genel alt yapı da 
projeler kapsamındadır.

Hükümetimizin en büyük önceliklerin-
den biri sosyal yardım paketleridir. Sos-
yal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik 
Fonu’ndan Sakarya ve ilçelerine sağlık 
başta olmak üzere sosyal yardımlar için 
2003 yılında 3 trilyon 41 milyar lira gön-
derilmiştir. Öğrencilere doğrudan ödenen 
yüksek öğretim bursu 2160 öğrenci için 
1 trilyon 264 milyar gönderilmiştir. Üc-
retsiz tedavi olacak vatandaşlarımız için 2 
trilyon 86 milyar lira gönderildi. Türkiye 
Kömür İşletmelerimiz 4.433 ton kömür 
yardımı yapmıştır. İlaç ve cihaz yardımı 
olarak 103 milyar lira gönderilmiştir.
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Başbakan Erdoğan, partisince Tekirdağ’da 
düzenlenen mitingte, şehre yapılan hiz-
metleri şu şekilde sıralıyordu: 

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nin ek-
sik kısımlarının inşaatı devam etmektedir 
ve proje için kullandırılan toplam kredi 
2004 fiyatlarıyla 44.4 trilyon liraya ulaş-
mıştır. Malkara Organize Sanayi Bölgesi in-

şaatı devam etmektedir, proje için bugüne 
kadar kullandırılan kredi 2004 fiyatlarıyla 
3.2 trilyon liradır. Hayrabolu Organize 
Sanayi Bölgesi inşaatı devam etmektedir. 
Kullanılan toplam kredi 2004 fiyatlarıyla 
4 trilyon 344 milyar liradır.

2003 yılında Tekirdağlı çiftçilere toplam 
73.9 trilyon destekleme ödemesi yapıl-

AK Parti İl Mitingi

Tekirdağ | 17 Mart 2004
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mıştır. 233 km yol yapımı ve asfalt çalış-
ması gerçekleştirilmiştir. Tekirdağ ilinde 
uygulanan bitkisel ve hayvansal üretim, 
su ürünleri ve çayır-mera projeleri için il 
özel idareleri katkıları ile birlikte toplam 
1 trilyon 500 milyarlık ödenek aktarıl-
mıştır. Köy içme suyu, iskan hizmetleri 
gibi hizmetler için 5.020 trilyon yatırım 
harcaması yapılmıştır. 4.232 hektar alanda 
tapulaştırma çalışmaları yapılmıştır. Çiftçi 
borçlarının yeniden yapılandırılması uy-
gulamasında Tekirdağ ilinde toplam 6.997 
çiftçimizin toplam 17.8 trilyonluk borcu 
hükümetimizin çalışmaları ile 9.5 trilyona 
düşürülmüştür. Tekirdağ iline 2004 yı-
lında 54 trilyon 100 milyar lira doğrudan 
gelir desteği ile mazot desteği ödemesi 
yapılacaktır. 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 
2004 yılında Tekirdağ iline 1.1 trilyon 
ödenek ayrılmıştır. Kınalı Ayrımı-Tekirdağ 
yolu 56 km uzunluğunda olup 4 km’lik 
kesimi sathi kaplama seviyesinde trafiğe 
açılmıştır. Çalışmalar devam etmektedir. 
Çorlu-Seymen Ayrımı-M.Ereğlisi yolu 14 
km uzunluğunda olup 12 km’lik aşınma 
seviyesinde trafiğe açılmıştır ve çalışmalar 
devam etmektedir. Tekirdağ-Malkara yolu 
10 km uzunluğunda olup 10 km’lik kesimi 
sathi kaplama seviyesinde trafiğe açılmış-
tır. Çalışmalar sürmektedir.

İlde 2003 yılında toplam 9 okulda 77 ek 
derslik yapımı programa alınmış olup, 6 
okulda 53 derslik inşaatına başlanmış, 3 
okulda 24 derslik ihalesi yapılmış olup 
henüz inşaatına başlanmamıştır. İl merke-
zinde İl Özel İdare bütçesinden 15 derslikli 

bir ilköğretim okulu inşaatına başlanmış-
tır. Milli eğitim harcamaları için ile 2003 
yılında ayrılan ödenek 4 trilyon 500 mil-
yar liradır. 2004 yılında bu rakam yaklaşık 
10 trilyon olarak gerçekleşecektir. 

2003 yılı başında birim başına 155.000 
nüfusa hizmet veren 112 acil yardım is-
tasyonlarına bu sene içerisinde eklenecek 
yenileriyle bir istasyon 69.000 nüfusa hiz-
met verecektir. Bu yüzde 124 iyileşme an-
lamına gelmektedir. 2003 yılında toplam 
5 sağlık ocağı hizmete girmiştir. 2004 yılı 
sonuna kadar Muratlı Devlet Hastanesi ve 
Malkara Sağlık Ocağı inşaatları bitirilecek-
tir. Tekirdağ-Çerkezköy’de 280 konutluk 
projenin çalışmaları devam etmektedir. 
Tekirdağ ve ilçelerinde Sosyal Yardım-
laşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonumuz 
tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 
1.8 trilyon lira tutarında ayni ve nakdi 
yardım yapılmıştır. Tekirdağ ve ilçelerinde 
yaşayan 8.382 ailemize 6.844 ton kömür 
yardımında bulunulmuştur.
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Başbakan Erdoğan, partisince Balıkesir’de 
düzenlenen mitingte, şehre yapılan hiz-
metleri şu şekilde sıralıyordu: 

Yapımı devam eden Merkez, Haddeciler, 
Bandırma, Gönen Deri Organize Sanayi 
Bölgeleri için kullandırılan kredi 48 tril-
yon 375 milyar liradır. Devam eden bu pro-
jeler için 2004 yılında toplam 2.2 trilyon 

ayrılmıştır. Edremit Oto Sanatkarlar Kü-
çük Sanayi Sitesi tamamlanmıştır. Balıke-
sir ilinde bulunan işletmelere toplam 510 
milyar destek tahsis edilmiş olup, bankalar 
aracılığıyla verilen kredi miktarı toplam 
1 trilyon 414 milyar liradır. 2003 yılında 
Balıkesirli çiftçilerimize toplam 77 trilyon 
lira destekleme ödemesi yapıldı. İki koo-

AK Parti İl Mitingi

Balıkesir | 17 Mart 2004
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peratife toplam 275 milyarlık destekleme 
ödemesi yapılmıştır. Bitkisel ve hayvansal 
üretim, su ürünleri ve çayır-mera projeleri 
için toplam 2 trilyon 83 milyarlık ödenek 
aktarılmıştır.

Köy içme suyu, iskan hizmetleri gibi hiz-
metlerde 13.276 trilyon yatırım harcaması 
yapılmıştır. Toplam 115 hektar alan sula-
maya açılmıştır. Tarım Bakanlığınca 289 
kilometre yol yapımı ve asfalt kaplama 
çalışması gerçekleştirilmiştir. Çiftçi borçla-
rının yeniden yapılandırılması uygulama-
sında Balıkesir’de toplam 13.947 çiftçimi-
zin 29.6 trilyonluk borcu hükümetimizin 
çalışmaları ile 13 trilyona düşürülmüştür. 
Bin Köye Bin Tarımcı Projesi ile 19 tarım 
danışmanımız Balıkesir’de göreve başla-
mıştır. Balıkesir iline 2004 yılında 50 tril-
yon 500 milyar TL doğrudan gelir desteği 
ve mazot desteği ödemesi yapılacaktır. Ay-
rıca 2004 yılı yatırımları için 934 milyar 
lira ayrılmıştır. 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzce 
2004 yılında Balıkesir’e 4.2 trilyon ödenek 
ayrılmıştır. Balıkesir ilinin 2020 yılına 
kadar içme, kullanma ve endüstri suyunu 
temin edecek içme suyu 2003 yılında hiz-
mete sunulmuştur. DSİ Genel Müdürlüğü 
tarafından Balıkesir ilindeki yatırımlara 
2003 yılında 34.5 trilyon lira harcanmış, 
2004 yılı için de 33.5 trilyon lira ayrılmış-
tır. 2003 yılı içinde ilde TEDAŞ tarafından 
yapılan yatırımların tutarı 9.8 trilyon lira-
dır. 2004 yılında bu rakamın 6.9 trilyon 
lira olarak gerçekleşeceği öngörülmüştür. 
Yapımına 2001 yılında başlanan Manisa-
OSB-Akhisar-Balıkesir-Susurluk Doğal 

Gaz Hattı Ekim 2003’te tamamlanmıştır. 
BOTAŞ’ın 2003 yılında Balıkesir ilinde 
yaptığı yatırımların toplamı 3.9 trilyon 
liradır. ETİ Maden İşletmeleri Genel Mü-
dürlüğünce Balıkesir ilinde 2003 yılında 
14.6 trilyon liralık yatırım yapılmış, 2004 
yılında bu rakamın bir kat arttırılarak 29.8 
trilyon liraya çıkarılması planlanmıştır.

Son bir yıl içinde sağlık personeli sayısı % 
2 artırılarak 3793’ten 3863’e çıkarılmıştır. 
Sağlık ocaklarındaki poliklinik oda sayı-
sı son bir yılda % 74 artırılarak 129’dan 
225’e çıkarılmıştır. Bu uygulama önü-
müzdeki dönemde de artırılarak devam 
edecektir. Halen bir 112 istasyonu 107.000 
nüfusa hizmet vermekte iken, bu yıl açaca-
ğımız istasyonlarla bu sayı istasyon başına 
46.000’e düşürülecektir. Yani Balıkesir’de 
112 hizmeti, % 133 iyileştirilecektir. 2003 
yılı içerisinde Balıkesir’de 7 sağlık ocağı 
hizmete açılmış ve 100 yataklı Ayvalık 
Altınova Devlet Hastanesi inşaatı tamam-
lanmıştır. Savaştepe Devlet Hastanesi’nin 
inşaatı bu yıl bitirilecektir. 

Balıkesir ve ilçelerinde Sosyal Yardım-
laşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonumuz 
tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 
yaklaşık 5 trilyon lira tutarında ayni ve 
nakdi yardım yapılmıştır. Balıkesir ve ilçe-
lerinde yaşayan 18.163 ailemize 9.211 ton 
kömür yardımında bulunulmuştur.
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Başbakan Erdoğan, partisince Yalova’da 
düzenlenen mitingte, şehre yapılan hiz-
metleri şu şekilde sıralıyordu: 

Milli Eğitim Bakanlığınca Yalova’ya 2003 
yılında 5 trilyon lira ödenek tahsis edilmiş-
tir. 2004 için ayrılan ödenek ise 6.8 trilyon 
liradır. 29 ilköğretim okuluna projeksiyon 

cihazı gönderilmiştir. 14 kırsal bölge ilköğ-
retim okuluna birer adet tepegöz gönderil-
miştir. 42 kırsal bölge okuluna bilgisayar 
ekipmanı gönderilmiştir. 2004 yılında bir 
600 öğrenci kapasiteli Turizm ve Otelci-
lik Meslek Lisesi, bir hizmet binası, Bir 
Çok Programlı Lise (Çınarcık İlçesi), 120 
öğrenci kapasiteli pansiyon (Termal ilçe-

AK Parti İl Mitingi

Yalova | 19 Mart 2004
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si) yapılacaktır. Ayrıca hayırseverlerce 1 
ilköğretim okulu, 1 ilköğretim okuluna ek 
kat, bir kimya laboratuarı yaptırılacaktır.

2004 yılında yapılan çalışmalar sonucun-
da Yalova ilinde 112 acil servis hizmetleri 
nüfus bazında % 70 iyileştirilmiş olacaktır. 
Sağlık ocaklarındaki poliklinik oda sayısı 
son bir yılda % 85 oranında artırılmıştır. 
Yalova Klinik Otel ve 10 daire lojmanıyla 
birlikte Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 
Merkezi (Termal Tesis) inşaatı 2004 yılı 
içerisinde bitirilecektir. 

Yalova-Topçular-Altınova yolu 18 km 
uzunluğunda olup 5 km’lik kesimi binder 
seviyesinde trafiğe açılmıştır. Diğer 13 km 
de çalışmalar devam etmektedir. Yalova 
Merkez’de TOKİ tarafından inşa edilecek 
360 konutun proje çalışmaları sürmekte-
dir. 2003 yılında Yalovalı çiftçilere toplam 
653 milyar destekleme ödemesi yapılmış-
tır. 50 km yol yapımı ve asfalt çalışması 
gerçekleştirilmiştir.

Yalova ilinde uygulanan bitkisel ve hay-
vansal üretim, su ürünleri ve çayır-mera 
projeleri için il özel idareleri katkıları ile 
birlikte toplam 826 milyarlık ödenek ak-
tarılmıştır. Köy içme suyu, iskan hizmet-
leri gibi hizmetler için 3.1 trilyon yatırım 
harcaması yapılmıştır. Çiftçi borçlarının 
yeniden yapılandırılması uygulamasında 
Yalova ilinde toplam 733 çiftçimizin top-
lam 1.3 trilyonluk borcu hükümetimizin 
çalışmaları ile 492 milyara düşürülmüş-
tür. 2004 yılında Yalovalı çiftçilerimize 
878 milyar TL doğrudan gelir desteği ve 

mazot desteği ödemesi yapılacaktır. Ayrıca 
2004 yılı yatırımları için 506 milyar TL 
ayrılmıştır. 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 
2004 yılında Yalova iline ayrılan ödenek 
miktarı ise 773 milyardır. Sanayi sektörün-
de 2004 yılı yatırım programına giren 21 
trilyon 600 milyar TL proje tutarlı Çiçek-
çilik Organize Sanayi Bölgesi yapımına yılı 
için 300 milyar TL ödenek ayrılmıştır. İlde 
bulunan firmalara KOSGEB tarafından 
doğrudan ve bankalar aracılığıyla yaklaşık 
115 milyarlık bir destek sağlanmıştır.

Yalova’ya 2003 yılında Sosyal Yardım-
laşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu’ndan 
ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza toplam 
451 milyar 279 milyon TL aktarılmıştır. 
2003-2004 kış döneminde ihtiyaç sahibi 
2.252 Yalovalı aileye 1.615 ton kömür da-
ğıtılmıştır. TEDAŞ tarafından Yalova için 
2003’te harcanan toplam miktar 2 trilyon 
683 milyar olup, 2004 yatırımları için 2 
trilyon 695 milyar ayrılmıştır.
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Başbakan Erdoğan, partisince Bursa’da dü-
zenlenen mitingte, şehre yapılan hizmetle-
ri şu şekilde sıralıyordu: 

Milli Eğitim Bakanlığınca Bursa’ya 2003 
yılında 18.3 trilyon lira ödenek tahsis 
edilmiştir. 2004 için ayrılan ödenek ise 
48.3 trilyon liradır. 113 ilköğretim okulu-

na 134.018 dolar değerinde projeksiyon 
cihazı gönderilmiştir. 141 kırsal bölge 
ilköğretim okuluna birer adet tepegöz 
gönderilmiştir. 420 kırsal bölge okuluna 
toplam maliyeti 926.878 dolar olan bilgisa-
yar ekipmanı gönderilmiştir. 2004 yılında 
okul öncesi ve ilköğretim okulu ve onarımı 
için il özel idaresine 13 trilyon 950 milyar 

AK Parti İl Mitingi
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kaynak aktarılmıştır. 2004 yılında İMKB 
tarafından bir lise ve ilköğretim okulu 
yapılacaktır. Ayrıca yine 2004 yılında ha-
yırseverler tarafından 3 ilköğretim okulu, 
2 tekstil meslek lisesi, 1 atölyeli endüstri 
meslek lisesi, 1 ana sınıfı, 2 ek okul binası, 
2 atölye binası yapılacaktır.

İldeki sağlık ocaklarındaki poliklinik sa-
yısı % 107 artırılarak 137’ten 284’e çıka-
rılmıştır. İlde son bir yılda 12 yeni sağlık 
ocağı hizmete girmiştir. Osmangazi Hür-
riyet semt polikliniği, Mustafa Kemalpaşa 
Devlet Hastanesi ek binası ile Yıldırım 
Zümrütevler Sağlık Ocağı inşaatları 2004 
yılı içerisinde bitirilecektir. 

Hükümetimizin duble yol yapım çalış-
maları kapsamında 58 km’lik Bursa-Ka-
racabey yolunun tamamı sathi kaplamalı 
duble yol olarak hizmete sunulmuştur. 
2004 yılında genişletme çalışmaları yapı-
lacak ve hemzemin geçitler altgeçit olarak 
tanzim edilecektir. Balıkesir-Dursunbey-
Harmancık-Tavşanlı (Tavşanlı-Harmancık 
arası) 30 km’lik yolun 9 km’si tamam-
lanmış olup, 2004 yılında yapılacak 3 k. 
ile birlikte toplam 12 km’lik kesim sathi 
kaplamalı olarak trafiğe açılacaktır. Diğer 
kesimlerde çalışmalar devam etmektedir. 
2000 yılında 30 km olarak ihale edilen 
Balıkesir-Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı 
(Harmancık-Gökçedağ İstasyonu arası) 
yolunun 2 km’lik kısmı sathi kaplamalı 
olarak trafiğe açılmıştır. Bu yolda çalışma-
lar devam etmektedir. 45 km’lik Gemlik-
Armutlu-Çınarcık-Yalova arasındaki 45 
km’lik yolun 3 km’si sathi kaplamalı olarak 
tamamlanmış olup, geriye kalan kısmında 

çalışmalar devam etmektedir. İnegöl-Bo-
züyük arasındaki 24 km’lik yol, 2004 yılı 
sonu itibariyle tamamlanacaktır. 

İznik’te TOKİ tarafından inşa edilecek 150 
konutun proje çalışmaları sürmektedir. 
2003 yılında Bursalı çiftçilerimize top-
lam 36 trilyon 959 milyar lira destekleme 
ödemesi yapılmıştır. Üç kooperatife 514 
milyarlık destekleme ödemesi yapılmıştır. 
Bursa ilinde uygulanan bitkisel ve hay-
vansal üretim, su ürünleri ve çayır-mera 
projeleri için il özel idareleri katkıları ile 
birlikte toplam 2 trilyon 222 milyar liralık 
ödenek aktarılmıştır. Köy içme suyu, iskan 
hizmetleri gibi hizmetler için 26 trilyon 
lira yatırım harcaması yapılmıştır. Toplam 
571 hektar alan sulamaya açılmıştır. 407 
km yol yapımı ve asfalt çalışması gerçek-
leştirilmiştir. 

Çiftçi borçlarının yeniden yapılandırılma-
sı uygulaması kapsamında Bursa’da top-
lam 12.593 çiftçimizin 27.7 trilyon borcu 
hükümetimizin çalışmaları ile 14 trilyona 
düşürüldü. Bursa iline 2004 yılında 32 
trilyon 463 milyar doğrudan gelir desteği 
ve mazot desteği ödemesi yapılacaktır. 
Yine 2004 yılı yatırımları için 814 milyar 
TL ayrılmıştır. Köy Hizmetleri Genel Mü-
dürlüğünce 2004 yılında Bursa iline 4.4 
trilyon ödenek ayrılmıştır. Bursa’da bu-
lunan ve analizleri yapılan 186 küçük ve 
orta boy işletmeye yaklaşık 5 trilyon 500 
milyar KOSGEB desteği sağlanmıştır. KO-
Bİ’lerin Halkbank’tan 3 trilyon 640 milyar, 
Vakıfbank’tan 1 trilyon 770 milyar düşük 
faizli kredi kullanmaları temin edilmiştir.
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Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teş-
vik Fonu tarafından ihtiyaç sahibi vatan-
daşlarımıza 2003 yılında 7 trilyon ayni ve 
nakdi yardımda bulunulmuştur. İhtiyaç 
sahibi 28.513 Bursalı aileye 16.320 ton kö-
mür dağıtılmıştır. DSİ Genel Müdürlüğün-
ce 2003 yılında 28. 577 milyar harcama 
yapılmış olup, bu rakam 2004’te 50 trilyon 
826 milyara çıkacaktır. TEDAŞ tarafından 
Bursa için 2003’te harcanan toplam miktar 
16 trilyon 848 milyar olup, 2004 yatırımla-
rı için 13 trilyon ayrılmıştır. ETİ Maden’in 
2003’te 28 milyar olarak gerçekleşen har-
camaları 2004’te 197 milyara çıkacaktır. 
Doğalgazın konut ve sanayi kullanımı için 
yatırım yapılmış olup, Bursagaz’ın özelleş-
tirilmesi ile bu hizmet şu an durdurulmuş 
durumdadır.
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Başbakan Erdoğan, partisince Denizli’de 
düzenlenen mitingte, şehre yapılan hiz-
metleri şu şekilde sıralıyordu: 

2003 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tara-
fından Denizli iline yaklaşık toplam 10 
trilyon TL ödenek tahsis edildi. Ayrıca 
okulların donatımı, ders araç ve gereçleri 
için yaklaşık 2 trilyon 203 milyar TL öde-

nek tahsis edildi. Okul öncesi ve ilköğretim 
okulu yapımı için 3 trilyon 400 milyar TL 
ödenek İl Özel İdaresine gönderildi. Okul 
öncesi ve ilköğretim okulu büyük onarımı 
için İl Özel İdaresine yaklaşık 1 trilyon 44 
milyar TL ödenek tahsis edildi. Denizli 
ilinin devam ortaöğretim yatırımları için 3 
trilyon 400 milyar TL ödenek tahsis edildi. 

AK Parti İl Mitingi

Denizli | 20 Mart 2004
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Denizli iline 2004 yılında da eğitim alanın-
da kullanılmak üzere yaklaşık toplam 19.2 
trilyon TL tahsis edildi.

Sağlık ocaklarındaki poliklinik oda sayı-
sı son bir yılda % 44 artırılarak 126’dan 
182’ye çıkarıldı. Bu uygulama önümüzde-
ki dönemde de artarak devam edecektir. 
Denizli ilinde 2003 yılı başında bir 112 
istasyonu 102.000 nüfusa hizmet vermek-
teyken bu yıl bu oran nüfus bazında % 165 
oranında iyileştirilerek bir istasyon 40.000 
nüfusa hizmet verecektir. Denizli Kale 50 
yataklı Devlet Hastanesi, Tavas Yahşiler 
Sağlık Ocağı ile merkez 16 no.lu Sağlık 
Ocağı inşaatları 2004 yılı içerinde bitirile-
cektir. Horsunlu-Denizli yolunun Denizli 
ili dahilinde bulunan 41 km’lik kesimi 
tamamlanarak hizmete açıldı. Toplam 
uzunluğu 59 km olan Denizli-Çardak-13.
Belediye Hududu Yolu’nun 32 km’lik kıs-
mı tamamlanarak hizmete açıldı. 2004 
yılında da yolun 5 km’lik kısmının tamam-
lanması programlandı.

Denizli Merkez’de Hazine’den talep edilen 
arsa üzerinde 400 konut çalışması için 
arsa çalışmaları sürmektedir. 2003 yılında 
Denizlili çiftçilere toplam 54 trilyon des-
tekleme ödemesi yapıldı. 310 km yol yapı-
mı ve asfalt kaplama çalışması gerçekleşti-
rildi. Denizli ilinde uygulanan bitkisel ve 
hayvansal üretim, su ürünleri ve çayır-me-
ra projeleri için il özel idareleri katkıları 
ile birlikte toplam 3 trilyon 385 milyarlık 
ödenek aktarıldı. Köy içme suyu, iskan hiz-
metleri gibi hizmetler için 13.2 trilyon ya-
tırım harcaması yapıldı. Çiftçi borçlarının 
yeniden yapılandırılması uygulamasında 

Denizli ilinde toplam 10.564 çiftçimizin 
19.4 trilyonluk borcu hükümetimizin ça-
lışmaları ile 9.1 trilyona düşürüldü. 

Toplam 76 hektar alan sulamaya açıldı. 
2004 yılında Denizli çiftçilerimize 38 tril-
yon 599 milyar TL doğrudan gelir desteği 
ve mazot desteği ödemesi yapılacaktır. Ay-
rıca 2004 yılı yatırımları için 286 milyar 
TL ayrıldı. Köy Hizmetleri Genel Müdür-
lüğünce 2004 yılında Denizli iline ayrılan 
ödenek miktarı ise 7.4 trilyon TL ödenek 
ayrıldı. Denizli ilinde 2003 yılında 1.8 mil-
yar dolarlık ihracat ve 127 milyon dolarlık 
ithalat gerçekleşmiştir. İlde bulunan işlet-
melere KOSGEB tarafından doğrudan ve 
bankalar aracılığıyla yaklaşık 6 trilyon TL 
tutarında bir destek sağlandı. Çardak Öz-
demir Sabancı Organize Sanayi Bölgesinde 
altyapı çalışmaları bitirildi.

Denizli’ye 2003 yılında Sosyal Yardım-
laşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan 
3 trilyon 730 milyar TL aktarıldı. 2003-
2004 kış döneminde ihtiyaç sahibi 7.319 
Denizlili aileye 4.034 ton kömür dağıtıldı. 
Önceki yıllarda yapımına başlanan ve 
Denizli’nin içme suyu ihtiyacını karşılaya-
cak olan Gökpınar Barajı 2003 yılında ta-
mamlanarak hizmete girdi. Denizli’nin de 
büyük ölçüde yararlanacağı Isparta-Nazilli 
Doğalgaz Boru Hattıyla ilgili proje uygula-
maları çalışmalarına hız verilmiştir. 2004 
yılı için 37.7 trilyon TL ödenek ayrılan pro-
jeye 2003 yılı sonuna kadar 67.5 trilyon TL 
harcama yapılmıştır.

DSİ Genel Müdürlüğünce Denizli iline 
2003 yılında 57 trilyon 327 milyar yatırım 
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yapılmış olup, 2004 yılında yapılacak ya-
tırım 56 trilyon 761 milyar TLdir. TEDAŞ 
Genel Müdürlüğünce Denizli iline 2003 yı-
lında 3 trilyon 297 milyar yatırım yapılmış 
olup, 2004 yılında yapılacak yatırım 6 tril-
yon 675 milyardır. TEİAŞ Genel Müdürlü-
ğünce Denizli iline 2003 yılında 8 trilyon 
766 milyar yatırım yapılmış olup yatırım 
2 trilyon 965 milyardır. BOTAŞ ise 2004 
yılında Denizli’ye 22 trilyon 819 milyar TL 
yatırım yapacaktır.
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Sevgili İzmirliler… Hepinizi sevilerimle 
saygılarımla selamlıyorum. 

AK Parti’nin siyaseti, topluma güven siya-
setidir. Siyasetçi topluma ne kadar güven 
duyuyorsa, toplum da siyasetçiye o kadar 
güven duyuyor... AK Parti siyaset kurumu-
na güven getirdi... Siyaset Türkiye’de konu-

şulacak bir şey olmaktan çıkmıştı. Sadece 
siyaset kurumuna güven gelmedi devletin 
bütün kurumları, bütün sivil toplum ör-
gütleri güçlü bir iktidarla kendi güçlerinin 
farkına vardı. AK Parti toplumsal barışın 
önünü açtı... “En büyük önceliğimiz ada-
lettir” diyerek yola çıktık hukuk ve adalet 
zeminini sağlamlaştırdık. 

AK Parti İl Mitingi

İzmir | 21 Mart 2004
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AK Parti Türkiye’nin itibarına itibar kattı. 
Bu itibar dünyanın her yerinde yankılandı. 
AK Parti karamsarlığa, umutsuzluğa prim 
vermeyerek toplumun öncelikle kendine 
güvenini tazeledi. Bir yıl içinde kişi başına 
düşen milli gelir 2200 dolardan 3300 do-
lara çıktı. Sosyal barışı, çalışma barışını 30 
yıl boyuncu tehdit eden en büyük tehlike 
enflasyon oldu. Toplu İş Sözleşmeleri artık 
kavga edilen masalarda değil işçinin de 
işverenin de yarını görebildiği bir ortamda 
yapılıyor. 

Toplumun hafızasının zayıf olduğunu 
düşünenler Türkiye’yi eski tartışmaların 
içine çekmek, istikrar ortamını zayıflat-
mak istiyorlar ama halkımız buna izin 
vermeyecektir. Kimse toplumun hafızası-
nın zayıf olduğuna inanmasın. Toplumun 
hafızası, toplumun vicdanı saat gibi işliyor. 
Bu ülke 3 Kasım öncesinin şartlarını unut-
mayacaktır. Büyükşehirlerimiz büyük 
birer köy olmaktan AK Partili belediyeler 
sayesinde kurtulacaktır. 

Şundan herkesin emin olmasını istiyorum. 
AK Partili belediyeler hizmette asla ayrım-
cılık yapmayacaklardır. Partimize oy veren 
oy vermeyen ayrımını yapan herhangi bir 
yönetici olursa herşeyden önce beni karşı-
sında bulacaktır. Bizim halkımıza en bü-
yük borcumuz onun emanetini sadakatle 
taşımak olacaktır. 

Diğer tarafatan, geçtiğimiz yıllarda 
İzmir’de her alanda çok büyük hizmetler 
yaptık. Bunlardan bazıları şöyledir: Öğren-
cilere doğrudan ödenen yüksek öğrenim 
bursu kapsamında 2002-2003 yılında top-

lam 9.992 öğrenciye toplam 5 trilyon 845 
milyar 320 milyon TL, 2003-2004 yılında 
ise bugüne kadar 2.353 öğrenciye 1 tril-
yon 58 milyar 850 milyon TL ödenmiştir. 
Eğitim yatırımları için İzmir iline 2003 
yılında toplam 23 trilyon 650 milyar TL 
ödenek tahsis edilmiştir. 2004 yılı için ise 
toplam 50 trilyon 573 milyar TL ödenek 
tahsis edilmiştir. 2003 yılında İzmir ilinde 
okulların donatımı, ders araç-gereçleri için 
yaklaşık 4 trilyon 883 milyar TL; devam 
eden ortaöğretim yatırımları için 4 trilyon 
582 milyar TL; okulöncesi ve ilköğretim 
okulu yapımı için yaklaşık 9 trilyon 295 
milyar TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu 
okulların onarımı için ise yaklaşık 2 tril-
yon 223 milyar TL ödenek İl Özel İdaresine 
aktarılmıştır.

2004 yılı içinde Sağlık Bakanlığı tarafın-
dan 7 doktor, 30 ebe, 4 hemşire, 7 sağlık 
memuru, 32 acil tıp teknisyeni sözleşmeli 
personel olarak görevlendirilmiştir. Tire 
4 Nolu Sağlık Ocağı 2003 yılında hizmete 
girmiş; 100 yataklı İzmir Menemen Devlet 
Hastanesi, 50 yataklı-10 lojmanlı Aliağa 
Devlet Hastanesi, 30 yataklı-10 lojman-
lı Kiraz Devlet Hastanesi ve Seferihisar 
Uluslararası Tıp Kongre Merkezi 2004 yılı 
içerisinde hizmete girecek ve 5 adet Sağlık 
Ocağının inşaatları bitirilecektir. Sağlık 
Bakanlığı kanalıyla hastanelere yapılan 
aktarmalar kapsamında Fondan toplam 
199.364 kişinin 21 trilyon 64 milyar 344 
milyon 392 bin TL tutarındaki tedavi mas-
rafları ücretsiz karşılanmıştır.

Acil eylem kapsamında, birleştirilmiş 
kamu makinalarıyla, Aliağa-Ayvalık ara-
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sında 28.8 km yolun ‘bölünmüş yol’ olarak 
yapımı tamamlanmıştır. Toplam uzunluğu 
131 km olarak planlanan Aliağa-Ayvalık 
14. Bl. Hud.Yolu’nun 29 km’lik bölümü; 
toplam uzunluğu 7 km olan Urla-Karabu-
run Kav.’nın 4 km’lik bölümü tamamlan-
mıştır. Hükümetimiz denizcilik sektörü 
mazot fiyatlarındaki destek politikası çer-
çevesinde yüzde 65’lere varan bir indirim 
sağlamıştır. Bu indirim İstanbul’daki deniz 
taşımacılığı ücretlerine büyük ölçüde yan-
sımış, ancak İzmir’de mazot fiyatlarındaki 
indirim deniz taşımacılığına yansıtılma-
mıştır. 

2003-2004 yılında Toplu Konut İdaresi 
Başkanlığınca İzmir- Seferihisar ve Urla’da 
252 afet konutunda % 80 fiziki gerçek-
leşme sağlanmıştır. İzmir-Karşıyaka’da 
30 villa tipi konutun inşaatları devam et-
mektedir. İzmir-Karşıyaka’da 4 ayrı alanda 
toplam 2008 adet konutun ihaleleri yenile-
cektir. Hem Körfezi temizleyecek hem de 
kanalizasyon sistemini rehabilite edecek, 
evsel ve endüstriyel atıkları arıtımdan son-
ra sağlıklı şekilde kentten uzaklaştıracak 
olan ve 1969 yılında başlanan Büyük Ka-
nal Projesi, 2002 Ekim ayında Güzelbahçe 
arıtma tesisinin de devreye girmesiyle biti-
rilmiştir. İzmir/Kemalpaşa OSB-Pınarbaşı-
Torbalı-Turgutlu Doğal Gaz Dağıtım Hattı 
tamamlanmıştır. Ayrıca, Konya-İzmir 
Doğal Gaz İletim Hattı’nın üçüncü bölümü 
olan Nazilli-İzmir Doğal Gaz İletim Hattı-
nın ihalesine 2003 yılında çıkılmıştır. 

2003 yılında İzmir’li çiftçilere toplam 68.8 
trilyon TL destekleme ödemesi yapılmış-
tır. 2004 yılında ise toplam 51 trilyon TL 

destekleme ödemesi yapılacaktır. Çiftçi 
borçlarının yeniden yapılandırılması uy-
gulanmasında İzmir ilinde toplam 12.553 
çiftçinin 30.7 trilyon TL borcu, hükümetin 
çalışmaları ile 15.5 trilyona düşürülmüş-
tür. İzmir ilinde uygulanan bitkisel ve 
hayvansal üretim, su üretim ve çayır-mera 
projeleri için il özel idareleri katkılarıyla 
birlikte toplam 7.4 trilyon TL ödenek akta-
rılmıştır. Tarımsal üretime destek projesi 
(1000 köye 1000 mühendis) kapsamında 
İzmir ilinde belirlenen 21 köyde tarım 
danışmanları üreticilere üretimle ilgili ko-
nularda danışmanlık hizmeti vermeye baş-
lamıştır. Köy içme suyu, iskan hizmetleri 
gibi hizmetler için 31 trilyon TL yatırım 
harcaması yapılmıştır. Ayrıca 2004 yılında 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce 6 
trilyon TL harcama yapılacaktır.

Dış ticaret açısından İzmir’in ihracatı 5.8 
milyar dolardan (2001) 7.1 milyar dolara 
(2002); ithalatı 5.1 milyar dolardan (2001) 
6.1 milyar dolara (2002) çıkmıştır. Ayrıca 
İzmir 2002 yılında 1 milyar dolar ihracat 
fazlası vermiş, ihracatın ithalatı karşılama 
oranı % 116 seviyelerine erişmiştir. KO-
Bİ’lere destek kapsamında 01.07.2003-28 
Şubat 2004 tarihleri arasında 177 işlet-
menin analizi yapılarak takibe alınmıştır. 
Analiz sonucu verilen destek miktarı, 
yaklaşık 291 milyar TL’dir. Firmalarla an-
laşma yapılarak tahsis edilen destek mik-
tarı, 2 trilyon 500 milyar TL’dir. Bankalar 
aracılığıyla verilen kredilerin toplamı ise 
yaklaşık 21 trilyon 366 milyar TL’dir.

Bakanlar Kurulunun 07.10.2002 tarih ve 
2002/4889 sayılı kararı ile İzmir Yüksek 
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Teknoloji Enstitüsü kampus alanı içersin-
de İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin 
kurulması uygun görülmüştür ve kuruluş 
işlemleri tamamlanmıştır. 2004 yılı Mart-
Haziran ayları arasında ‘81 İlden Sınır-
ların Ötesine’ sloganıyla İzmir ili başta 
olmak üzere ‘81 İlde İhracat Seferberliği 
Eğitim Programı’ başlatılmıştır. İzmir ili 
semineri 24-28 Mayıs 2004 tarihinde ger-
çekleştirilecektir. 411 işletmenin yer aldığı 
ve 10.438 kişiye istihdam sağlayan Ege 
Serbest Bölgesinin 2002 yılı ticaret hacmi 
2001 yılına göre artarak 2.6 milyon doları 
aşmıştır. 

Merkez Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, 
Menemen Deri Organize Sanayi Bölgesi 
tamamlanmış, inşaatı devam eden Ödemiş 
Organize Sanayi Bölgesinin kamulaştırma 
işlemleri bitirilmiştir. Ayrıca İzmir ili sı-
nırları içinde 5.147 işyerlik 13 adet Küçük 
Sanayi Sitesi hizmete sunulmuştur. 2003 
Yatırım Programında yer alan Ege Serbest 
Bölgesi Enerji Hattı Projesinin ihalesi ger-
çekleşmiş, projeler sonuçlanma aşamasına 
gelmiştir. 228 işletmenin yer aldığı ve 
3.222 kişiye istihdam sağlayan İzmir Me-
nemen Deri Serbest Bölgesinde 301.5 mil-
yon dolarlık ticaret hacmi gerçekleşmiştir.

2003 yılında Sosyal Yardımlaşma ve Daya-
nışmayı Teşvik Fonundan sağlık alanında 
toplam 1 trilyon 469 milyar 263 milyon 
TL, sosyal alanda 5 trilyon 768 milyar 557 
milyon TL, projeler için 776 milyar 113 
milyon TL, eğitim alanında 320 milyar 
200 milyon TL, gıda-giyimde 1 trilyon 
164 milyar 320 milyon TL aktarma yapıl-
mıştır. Bütün aktarmaların toplamı ise 14 

trilyon 346 milyar 873 milyon TLdir. İlde, 
459.300 ilköğretim öğrencisine 1 trilyon 
318 milyar 153 milyon 366 bin 212 TL 
değerinde, 3.731.776 adet ücretsiz kitap 
dağıtılmıştır. Yoksul ailelere yakacak yar-
dımı kapsamında 2003-2004 kış dönemin-
de 47.770 aileye, 3 trilyon 660 milyar 379 
milyon 724 Bin TL değerinde 23.850 ton 
kömür dağıtımı yapılmıştır.
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Başbakan Erdoğan, partisince Konya’da 
düzenlenen mitingte, şehre yapılan hiz-
metleri şu şekilde sıralıyordu: 

2003 yılında Konya iline Milli Eğitim Ba-
kanlığı tarafından yaklaşık toplam 17 tril-
yon 502 milyar TL ödenek tahsis edildi. Bu 
çerçevede okulların donatımı, ders araç ve 
gereçleri için yaklaşık 2 trilyon 115 milyar 

TL ödenek tahsis edilmiştir. Okul öncesi ve 
ilköğretim okulu yapımı için 6 trilyon 400 
milyar TL ödenek İl Özel İdaresine gönde-
rildi. Okul öncesi ve ilköğretim okulu bü-
yük onarımı için İl Özel İdaresine yaklaşık 
4 trilyon 41 milyar TL ödenek tahsis edildi. 
Konya ilinin devam ortaöğretim yatırım-
ları için 2 trilyon 601 milyar TL ödenek 

AK Parti İl Mitingi

Konya | 22 Mart 2004
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tahsis edildi. Konya iline 2004 yılında da 
eğitim alnında kullanılmak üzere yaklaşık 
toplam 27.2 trilyon TL tahsis edildi.

Konya ilinde 2003 yılı başında bir 112 
istasyonu 168.000 nüfusa hizmet vermek-
teyken bu yıl bu oran nüfus bazında % 225 
oranında iyileştirilerek bir istasyon 75.000 
nüfusa hizmet verecektir. Konya Doğanhi-
sar Devlet Hastanesi yatak kapasitesi 2003 
yılı içerisinde 30 yatak olarak artırılmıştır. 
Konya’daki tedavi kurumlarının yatak 
sayısı ise Ocak 2003 tarihinde 2035 iken 
Şubat 2004 itibariyle yatak sayısı 2165’e 
çıkarılmıştır.

30 km’lik Bozkır-Hadim-Adiller yolunun 
23 km’si tamamlanmıştır. Çalışmalar de-
vam etmektedir. 24 km’lik Seydişehir-13. 
Belediye Hududu yolunun 16 km’lik ke-
simi tamamlanmıştır. Çalışmalar devam 
etmektedir. 39 km’lik Konya-Karaman 
Ayrımı-Belören-Hadim yolunun 24 km’lik 
kesimi tamamlanmıştır. Çalışmalar devam 
etmektedir. 31 km’lik Konya-Karaman 
Ayrımı- Belören-Hadim yolunun 31 km’si 
tamamlanmıştır. Çalışmalar devam et-
mektedir. 32 km’lik Akşehir-Yalvaç-Şarki-
karaağaç Ayrımı yolunun 7 km’si tamam-
lanmıştır. Çalışmalar devam etmektedir. 
145 km’lik Konya-Ereğli yolunun baştan 
4 km’si sathi kaplamalı olarak tamamlan-
mıştır. Çalışmalar devam etmektedir.

Konya Meram Dutluklar mevkiinde 2 
katlı bahçeli 336 adet konut yapılmasına 
yönelik altyapılı arsa uygulaması için 
ihale çalışmaları sürüyor. 2003 yılında 
Konyalı çiftçilere toplam 256 trilyon TL 

destekleme ödemesi yapılmıştır. Ayrıca, 7 
kooperatife toplam 361 milyar liralık dü-
şük faizli ve faizsiz kredi kullundırılarak 
süt ve besi hayvancılığı desteklenmiştir. 
2004 yılında ise toplam 200 trilyon TL 
destekleme ödemesi yapılacaktır. Ayrıca 
2004 yılı yatırımları için de 1.5 trilyon 
TL ayrılmıştır. Çiftçi borçlarının yeniden 
yapılandırılması uygulanmasında Konya 
ilinde toplam 19.427 çiftçinin 50.2 trilyon 
TL borcu, hükümetin çalışmaları ile 21.7 
trilyona düşürülmüştür. 

Konya ilinde uygulanan bitkisel ve hay-
vansal üretim, su ürünleri ve çayır-mera 
projeleri için il özel idareleri katkılarıyla 
birlikte toplam 4.5 trilyon TL ödenek akta-
rılmıştır. Tarımsal üretime destek projesi 
(1000 köye 1000 mühendis) kapsamında 
belirlenen 29 tarım danışmanımız, Konya 
ilinde üreticilere üretimle ilgili konular-
da danışmanlık hizmeti vermek üzere 
görevlerine başlamıştır. Köy içme suyu, 
iskan hizmetleri gibi hizmetler için 28.6 
trilyon TL yatırım harcaması yapılmıştır. 
Toplam 3911 hektar alan sulamaya açıl-
mıştır. 2004 yılında Köy Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü’nce 22.8 trilyon TL harcama 
yapılacaktır.

Temmuz 2003 tarihinden bu yana Konya 
ilinde bulunan ve analizi yapılan çeşitli 
işletmelere 1.8 trilyon TL tutarında destek 
sağlanmıştır. Yine bu dönemde firmalarla 
anlaşma yapılarak verilen destek miktarı 
9.5 trilyon TL’dir. Aynı dönemde Konyalı 
işletmecilere Halkbank aracılığı ile 1.4 tril-
yon TL, Vakıfbank aracılığı ile 2.1 trilyon 
TL kredi kullandırılmıştır. Bölgeye çok 
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yönlü imkanlar getirecek olan Konya-Ka-
raman Bölgesel Gelişme Projesi’nin hazır-
lıkları DPT tarafından sürdürülmektedir. 
Konya’ya bir tekno-park kurulması için 
prosedür tamamlanmıştır. Tekno-park 
projesiyle Konya sanayii küresel rekabet 
gücünü yakalayacaktır.

DSİ Genel Müdürlüğünce Konya iline 
2003 yılında 43 trilyon 744 milyar yatırım 
yapılmış olup 2004 yılında yapılacak ya-
tırım 36 trilyon 528 milyar TLdir. TEDAŞ 
Genel Müdürlüğünce Konya iline 2003 
yılında 13 trilyon 767 milyar yatırım ya-
pılmış olup 2004 yılında yapılacak yatırım 
12 trilyon 040 milyardır. TEİAŞ Genel Mü-
dürlüğünce Konya iline 2003 yılında 850 
milyar yatırım yapılmış olup 2004 yılında 
yapılacak yatırım 680 milyardır. BOTAŞ 
Genel Müdürlüğünce Konya iline 2003 
yılında 18 trilyon 741 milyar yatırım ya-
pılmış olup 2004 yılında yapılacak yatırım 
328 milyar 820 milyondur.

Mevlana ve Mevlevilikle ilgili bilimsel 
araştırmalara, sema gösterilerine ve diğer 
kültürel faaliyetlere hizmet verecek olan 
Mevlana Kültür Merkezi’nin, 108.000 m2 
alanda 3.000 kişilik kapalı ve 3.500 kişilik 
açık sema alanı, 700 kişilik kitaplık ve 
araştırma merkezi, tiyatro, kafeterya gibi 
tesislerin de yer alacağı şekilde yapımı baş-
lamıştır. 17 Aralık 2003 itibariyle kapalı 
alan hizmete açılmıştır.
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Başbakan Erdoğan, partisince Nevşehir’de 
düzenlenen mitingte, şehre yapılan hiz-
metleri şu şekilde sıralıyordu: 

2003 yılında Nevşehir iline Milli Eğitim 
Bakanlığı tarafından yaklaşık toplam 3.15 
trilyon TL ödenek tahsis edildi. Bu çerçe-
vede okulların donatımı, ders araç ve ge-
reçleri için yaklaşık 895 milyar TL ödenek 

aktarıldı. Okul öncesi ve ilköğretim okulu 
yapımı için 1 trilyon 300 milyar TL ödenek 
İl Özel İdaresine gönderildi. Okul öncesi 
ve ilköğretim okulu büyük onarımı için İl 
Özel İdaresine yaklaşık 412 milyar TL öde-
nek tahsis edildi. Nevşehir ilinin devam 
ortaöğretim yatırımları için 121 milyar TL 
ödenek tahsis edildi. Nevşehir iline 2004 
yılında da eğitim alnında kullanılmak 

AK Parti İl Mitingi

Nevşehir | 22 Mart 2004
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üzere yaklaşık toplam 3.3 trilyon TL tahsis 
edildi. 

Nevşehir ilinde 2003 yılı başında bir 112 
istasyonu 28.000 nüfusa hizmet vermek-
teyken bu yıl bu oran nüfus bazında % 12 
oranında iyileştirilerek bir istasyon 25.000 
nüfusa hizmet verecektir. 65 yataklı Ko-
zaklı 80.Yıl Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 
Hastanesi 2003 yılı içerisinde hizmete açıl-
mıştır. Ayrıca fiilen yataklı olarak hizmet 
vermeyen Acıgöl Devlet Hastanesi, Nevşe-
hir Merkez Devlet Hastanesine bağlanarak 
(140 yatak)+30 yatak ilavesiyle ilin tedavi 
kurumlarındaki yatak sayısı Ocak 2003 
tarihinde 183 iken Şubat 2004 itibariyle 
278’e çıkarılmıştır.

18 km’lik Nevşehir-Gülşehir yolunun ta-
mamı sathi kaplamalı bölünmüş yol ola-
rak tamamlanmıştır. 11 km’lik Gülşehir-
Tuzköy yolunun tamamı sathi kaplamalı 
bölünmüş yol olarak tamamlanmıştır. 2 
km’lik Gülşehir Çevre yolunun tamamı 
sathi kaplamalı bölünmüş yol olarak ta-
mamlanmıştır. 29 km’lik Gülşehir-Avanos 
yolunun 12 km’si 12 m. platform genişli-
ğinde sathi kaplamalı olarak tamamlan-
mıştır. Çalışmalar devam etmektedir. 14 
km’lik Nevşehir Ayrımı-Acıgöl yolunun 7 
km’si sathi kaplamalı bölünmüş yol ola-
rak tamamlanmıştır. 2004 yılında yolun 
tamamının bitirilmesi planlanmaktadır. 5 
km’lik Acıgöl Çevre yolunun tamamı sathi 
kaplamalı bölünmüş yol olarak tamamlan-
mıştır. 7 km’lik Acıgöl-Aksaray il hududu 
yolunun tamamı 2004 yılında sathi kapla-
malı bölünmüş yol olarak bitirilecektir. 29 
km’lik Ürgüp-Kayseri il hududu yolunun 
20 km’si sathi kaplamalı bölünmüş yol 

olarak tamamlanmıştır. Çalışmalar devam 
etmektedir. 7 km’lik Saruhan-Avanos Bağ-
lantısı yolunun tamamı sathi kaplamalı 
bölünmüş yol olarak tamamlanmıştır.

Nevşehir Merkez’de Hazine’den devralı-
nan arazi üzerinde yapılacak olan 800 ko-
nutun 504 adedinin ihalesi tamamlanmış-
tır. 2003 yılında Nevşehirli çiftçilerimize 
toplam 50 trilyon lira destekleme ödemesi 
yapıldı. 2004 yılında Nevşehirli çiftçile-
rimize 39 trilyon TL destekleme ödemesi 
yapılacaktır. 54 km yol yapımı ve asfalt 
kaplama çalışması gerçekleştirildi. Nevşe-
hir ilinde uygulanan bitkisel ve hayvansal 
üretim, su ürünleri ve çayır-mera projeleri 
için il özel idareleri katkıları ile birlikte 
toplam 834 milyarlık ödenek aktarıldı. 
Köy içme suyu, iskan hizmetleri gibi hiz-
metler için 2.7 trilyon yatırım harcaması 
yapıldı. Çiftçi borçlarının yeniden yapılan-
dırılması uygulamasında Nevşehir ilinde 
toplam 7.364 çiftçimizin 38.8 trilyonluk 
borcu hükümetimizin çalışmaları ile 14.3 
trilyona düşürüldü. 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 2004 
yılında Nevşehir iline ayrılan ödenek mik-
tarı ise 2.2 trilyon TL ödenek ayrıldı. İlde 
bulunan firmalara KOSGEB tarafından 
doğrudan ve bankalar aracılığıyla yaklaşık 
4 trilyon TL tutarında bir destek sağlandı. 
DSİ Genel Müdürlüğünce Nevşehir iline 
2003 yılında 2 trilyon 473 milyar yatırım 
yapılmış olup 2004 yılında yapılacak ya-
tırım 3 trilyon 883 milyar TL’dir. TEDAŞ 
Genel Müdürlüğünce Nevşehir iline 2003 
yılında 2 trilyon 502 milyar yatırım yapıl-
mış olup 2004 yılında yapılacak yatırım 2 
trilyon 780 milyardır. 
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B a ş b a k a n  E r d o ğ a n ,  p a r t i s i n c e 
Adıyaman’da düzenlenen mitingte, şehre 
yapılan hizmetleri şu şekilde sıralıyordu: 

Adıyaman’da 2003 yılında eğitime top-
lam 10 trilyon kaynak tahsis edildi. 2003 
yılında okulların donatımı için 785 mil-
yar ödenek tahsis edildi. Okul öncesi ve 
ilköğretim okulu için 3 trilyon 99 milyar 

ödenek İl Özel İdaresine gönderildi. Okul 
öncesi ve ilköğretim okullarının onarımı 
için 2 trilyon 128 milyar ödenek tahsis 
edildi. Okulların bilgisayar ve laboratuar 
ihtiyaçları için 1 trilyon 700 milyar harca-
ma yapıldı. Orta öğretim yatırımları için 2 
trilyon 400 milyar TL tahsis edildi. KAHTA 
İlçesinde 300 öğrenci kapasiteli bir Kız 

AK Parti İl Mitingi

Adıyaman | 23 Mart 2004
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Meslek Lisesi tamamlandı. 2003 yılında 
Gerger YİBO 200 öğrencilik pansiyon yapı-
mına başlandı. 2004 yılı için Adıyaman’ın 
eğitim hizmetlerine 12 trilyon 49 milyar 
TL ödenek tahsis edilmiştir. 

Son bir yıl içinde sağlık personeli sayısı 
% 21 artırılarak 1349’dan 1545’e çıkarıl-
mıştır. Ayrıca bu ay içerisinde 8’i uzman 
hekim olmak üzere toplam 17 sağlık per-
soneli takviyesi yapılacaktır. Sağlık ocakla-
rındaki poliklinik oda sayısı son bir yılda 
% 33 artırılarak 63’ten 84’e çıkarılmıştır. 
Halen bir 112 istasyonu 624.000 nüfusa 
hizmet vermekte iken, bu yıl açacağımız 
istasyonlarla bir istasyon 62.000 nüfusa 
hizmet verecektir. Yani Adıyaman’da 112 
hizmetleri nüfus bazında, 10 kat iyileşti-
rilecektir. Adıyaman ve Kahta Devlet Has-
taneleri ek bina inşaatları 2004 yılı içinde 
bitirilecektir. Kahta 3 No’lu Sağlık Ocağı 
2003 yılında başlatıldı ve tamamlandı. İl 
merkezinde Eğitim Sağlık Ocağı inşaatı % 
90 aşamasına getirildi. 2003 yılında Mobil 
Sağlık Hizmeti Projesi başlatıldı. Bu amaç-
la hizmet etmek üzere 4 ambulans alındı. 

Duble yol çalışması kapsamında 2003 yı-
lında Suvarlı-5. Bölge Hududu arasındaki 
4 km’lik yol tamamlanmıştır. 7 km’lik 
Adıyaman şehir geçişi 2004 yılı içerisin-
de tamamlanacaktır. Yine Gölbaşı-Balkar 
arasında 7,5 km ve Gölbaşı-Malatya yolu 
üzerinde 20 km’lik yol 2004 yılı içerisin-
de tamamlanacaktır. Adıyaman Esentepe 
mevkii Kerkiş mahallesinde İdare konut 
uygulaması olarak 306 konut proje çalış-
maları sürdürülmektedir. Adıyaman Besni 
Pınarbaşı mahallesinde İdare konut uygu-

laması olarak 150 konut proje çalışmaları 
devam etmektedir. Adıyaman Gölbaşı’nda 
İdare konut uygulaması olarak 128 konu-
tun ihale çalışmaları yapılmaktadır. Adı-
yaman Kahta’da İdare konut uygulaması 
olarak 200 adet konutun arsa talep çalış-
maları sürdürülmektedir.

Adıyaman Merkez Esentepe’de Tarım köy 
uygulaması olarak TOKİ+Köy Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü işbirliğinde 177 konut 
ve işletmelerinin proje çalışmaları devam 
etmektedir. 2003 yılında Adıyamanlı çift-
çilerimize toplam 48 trilyon lira destekle-
me ödemesi yapıldı. Üç kooperatife toplam 
720 milyarlık düşük faizli ve faizsiz kredi 
kullandırılarak süt sığırcılığı desteklendi. 
Adıyaman iline 2004 yılında 27 trilyon 
624 milyar TL doğrudan gelir desteği ve 
mazot desteği ödemesi yapılacaktır. Ayrıca 
2004 yılı yatırımları için 261 milyar TL 
ayrılmıştır. Bitkisel ve hayvansal üretim, 
su ürünleri ve çayır-mera projeleri için 
toplam 1 trilyon ödenek aktarıldı. 

Köy içme suyu, iskan hizmetleri gibi hiz-
metlerde 25 trilyon yatırım harcaması 
yapıldı. Tarım Bakanlığınca 192 kilometre 
yol yapımı ve asfalt kaplama çalışması 
gerçekleştirildi. Çiftçi borçlarının yeni-
den yapılandırılması uygulamasında 
Adıyaman’da toplam 3.395 çiftçimizin 
7.7 trilyonluk borcu hükümetimizin çalış-
maları ile 3.1 trilyona düşürüldü. Bunun 
sonucunda bu çiftçilerimiz tekrar üretime 
devam etme imkanı buldu. Bin Köye Bin 
Tarımcı Projesi ile 13 tarım danışmanımız 
Adıyaman’da göreve başladı. Köy Hizmet-
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leri Genel Müdürlüğümüzce 2004 yılında 
Adıyaman’a 8.8 trilyon ödenek ayrılmıştır.

DSİ 2003 yılında Adıyaman’da Tarımsal 
Sulama için 3 trilyon 400 milyar 731 
milyon’luk yatırım kaynağı aktarmıştır. 
2004 yılında Adıyaman’a DSİ tarafın-
dan yine Tarımsal Sulama için 4 trilyon 
799 milyar ödenek tahsis edilmiştir. TE-
DAŞ Genel Müdürlüğümüz tarafından 
Adıyaman’a 2003 yılında 1 trilyon 257 mil-
yar ödenek tahsis edilmiştir. TEDAŞ 2004 
yılında 1 trilyon 595 milyar tahsis etmiştir. 
TPAO Genel Müdürlüğümüz 2003 yılında 
12 trilyon 993 milyar harcama yapmıştır. 
TPAO 2004 yılı için 31 trilyon 164 milyar 
kaynak tahsis etmiştir.

Adıyaman’da bulunan ve analiz yapılan 
6 küçük ve orta boy işletmeye 155 milyar 
KOSGEB desteği sağlanmıştır. KOBİ’lerin 
300 milyar düşük faizli Halkbank kredisi 
kullanmaları temin edilmiştir. 2003 yılın-
da Kültür Merkezi yapımı ve Nemrut yolu 
bakımı için olmak üzere toplam 1 trilyon 
70 milyar TL ödenek gönderilmiştir. Sos-
yal Hizmetler alanında Çocuk Yuvası ile 
Çocuk ve Gençlik Merkezi 2003 yılında 
faaliyete geçirilmiştir. 

DSİ Genel Müdürlüğünce 2003 yılında 3 
trilyon 400 milyar harcama yapılmış olup, 
bu rakam 2004’te 4 trilyon 798 milyara 
çıkacaktır. TEDAŞ tarafından Adıyaman 
için 2003’te harcanan toplam miktar 1 
trilyon 257 milyar olup, 2004 yatırımları 
için 1 trilyon 595 milyar ayrılmıştır. TEİAŞ 
tarafından 2004 için Adıyaman’a ayrı-
lan ödenek miktarı 1 trilyon 100 milyar 

liradır. BOTAŞ, 2004’te Adıyaman’a 600 
milyarlık harcama yapacaktır. TPAO Genel 
Müdürlüğünce Adıyaman’da 2003 yılında 
12 trilyon 993 milyar harcama yapılmış 
olup, bu rakam 2004’te yaklaşık 2.5 katına, 
31 trilyon 164 milyara çıkacaktır.
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Başbakan Erdoğan, partisince Kocaeli’nde 
düzenlenen mitingte, şehre yapılan hiz-
metleri şu şekilde sıralıyordu: 

AK Partimizin atacağı adımlar ile Gazian-
tep uluslararası bir cazibe merkezi olacak-
tır. Sağlam altyapısıyla, kalkınmış ekono-
misiyle, müreffeh ve çağdaş görüntüsüyle 
Gaziantep uluslararası bir kültür, turizm, 

sanayi ve ticaret merkezi olarak dünyanın 
Türkiye’yi gördüğü aydınlık bir pencere 
haline gelecektir. Gaziantep sağlık, eğitim 
ve teknoloji alanlarında da girişeceği ham-
leler ve hayata geçireceği projeler ile bir 
21. Yüzyıl şehri olacaktır.

Yapılacak düzenlemeler ile birlikte Ga-
ziantep ülkemizin Orta Doğu ülkelerine 

AK Parti İl Mitingi

Gaziantep | 23 Mart 2004
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açılan önemli kapılarından biri olacak ve 
uluslararası bir ulaşım ağının kalbi haline 
gelecektir. 2005 yılında tamamlanacak 
doğal gaz projesi ile Gaziantep yalnızca 
200 milyon dolarlık bir yatırım potansi-
yeline sahip olmakla kalmayacak tertemiz 
bir çevrede ucuz yakıt kullanma olanağı-
na da sahip olacaktır. Zeugma Antik ken-
tinin canlandırılması şehrin turizm po-
tansiyelinin kullanılmasını sağlayacaktır.

Hiçbir ayrım gözetmeden herkese eşit hiz-
met sunulacak ve gerçekleştirilecek pro-
jeler ile birlikte yaşlıların, muhtaçların, 
kimsesizlerin de yaşam hakkı olduğu adil 
ve katılımcı bir yönetim anlayışı hayata 
geçirilecektir. Atılacak adımlar birlikte 
Gaziantep büyük bir köy olmaktan kurta-
rılıp üzerinde yükseldiği tarihsel mirasa 
yakışır bir şekilde mutlu insanların el ele 
yönettiği, kalkınmış ve zengin bir kültürel 
dokuya sahip bir medeniyet timsaline 
dönüşecektir. Kısacası AK Parti iktidarı-
nın ehil ellerinde Gaziantep şehir gibi bir 
şehir olacaktır. 

Milli Eğitim Bakanlığınca Gaziantep’e 
2003 yılında yaklaşık 11 trilyon lira öde-
nek tahsis edilmiştir. MEB tarafından 
2004 için ayrılan ödenek 53.2 trilyon li-
radır. 98 ilköğretim okuluna projeksiyon 
cihazı gönderilmiştir. 290 kırsal bölge 
ilköğretim okuluna birer adet tepegöz 
gönderilmiştir. 457 kırsal bölge okuluna 
toplam maliyeti 825.146 dolar olan bilgi-
sayar ekipmanı gönderilmiştir. 2004 yılın-
da okul öncesi ve ilköğretim okulu yapım 
ve onarımı için il özel idaresine 20 trilyon 
222 milyar kaynak aktarılmıştır. Gazian-

tep ilinde devam eden 1 yatırım projesi 
(Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lise-
si) için ayrılan ödenek 750 milyar liradır. 

İldeki sağlık ocaklarındaki poliklinik sa-
yısı % 105 artırılarak 85’ten 174’e çıkarıl-
mıştır. İlin değişik yerlerinde 4 adet Sağ-
lık Ocağı 2003 ve 2004 yıllarında hizmete 
girmiştir. Şehit Kamil 300 Yataklı Devlet 
Bölge Acil Yardım ve Travma Hastanesi, 
Mevki Hastanesi bünyesinde Hemodiya-
liz ve Organ Nakil Merkezi ek binası, Oğu-
zeli 30 Yataklı Devlet Hastanesi ve Şehit 
Kamil İstasyon Mahallesi Sağlık Ocağı in-
şaatları 2004 yılı içerisinde bitirilecektir. 
Halen bir 112 istasyonu 183.000 nüfusa 
hizmet vermekte iken 2004 Temmuz ayın-
da yapılacak iyileştirmelerle bir istasyon 
yaklaşık 85.000 kişiye hizmet verecektir. 
Bu alanda böylece % 210 iyileştirme sağ-
lanacaktır.

Hükümetimizin duble yol yapım çalış-
maları kapsamında Gaziantep-Kilis yo-
lunda havaalanı bağlantısına kadar olan 
16 km’lik bölünmüş yolun ihalesi devam 
etmekte olup, projede % 33 gerçekleşme 
sağlanmıştır. Gaziantep-Kilis yolunda 
yapılan 56 km’lik ihale çalışmalarında ise 
% 80 gerçekleşme sağlanmış durumdadır. 
60 km uzunluğundaki Kahramanmaraş-
Narlı-Gaziantep projesinde çalışmalar 
Kahramanmaraş’tan itibaren devam et-
mekte olup, projede % 35’lik gerçekleşme 
sağlanmıştır. Otoyol Kavşağı-Başpınar 
Kavşağı arasındaki 6 km’lik kesimde sathi 
yol ve üst yapı işleri için ihale hazırlıkları 
başlamıştır.
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DSİ 2003 yılında G.Antep’e Tarımsal Sula-
ma için 12 trilyon 853 milyar yatırım kay-
nağı aktarmıştır. 2004 yılında G.Antep’e 
DSİ tarafından yine Tarımsal Sulama 
için 34 trilyon 215 milyar ödenek tahsis 
edilmiştir. TEDAŞ Genel Müdürlüğümüz 
tarafından G.Antep’e 2003 yılında 1 tril-
yon 535 milyar ödenek tahsis edilmiştir. 
TEDAŞ 2004 yılında 6 trilyon 040 milyar 
tahsis etmiştir. TPAO Genel Müdürlüğü-
müz 2003 yılında 283 milyar harcama 
yapmıştır. TPAO 2004 yılı için 4 trilyon 
521 milyar kaynak tahsis etmiştir.

Gaziantep Şehit Kamil Belediyesi’nde Rant 
proje uygulaması olarak 1700 konutun 
922 adedi hasılat paylaşımı esasına göre 
ihale 23 Mart 2004’te ihale edilmiştir. Ga-
ziantep Merkez’de Tarımköy uygulaması 
olarak TOKİ+Köy Hizmetleri işbirliği ile 
112 konut proje çalışmaları devam et-
mektedir. Gaziantep’te toplam 1812 konut 
planlanmaktadır. 2003 yılında Gaziantepli 
çiftçilerimize toplam 57 trilyon lira des-
tekleme ödemesi yapıldı. Gaziantep iline 
2004 yılında 37 trilyon 850 milyar lira 
doğrudan gelir desteği ve mazot desteği 
ödemesi yapılacaktır. Ayrıca 2004 yılı yatı-
rımları için Gaziantepli çiftçilerimize 484 
milyar ödenek ayrılmıştır. Gaziantep ilin-
de uygulanan bitkisel ve hayvansal üretim, 
su ürünleri ve çayır-mera projeleri için il 
özel idareleri katkıları ile birlikte toplam 1 
trilyon 449 milyar liralık ödenek aktarıldı. 

Köy içme suyu, iskan hizmetleri gibi hiz-
metler için 10 trilyon lira yatırım harca-
ması yapıldı. 184 km yol yapımı ve asfalt 
çalışması gerçekleştirilmiştir. Toplam 53 

hektar alan sulamaya açıldı. Çiftçi borçla-
rının yeniden yapılandırılması uygulama-
sı kapsamında Gaziantep’te toplam 4.194 
çiftçimizin 9.8 trilyon borcu Hükümetimi-
zin çalışmaları ile 3.5 trilyona düşürüldü. 
Bunun sonucunda çiftçilerimiz tarıma 
tekrar devam etme imkanı buldu. 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 
2004 yılında Gaziantep’te 10.1 trilyon 
harcama yapılacaktır. DSİ Genel Müdürlü-
ğünce 2003 yılında 12 trilyon 852 milyar 
harcama yapılmış olup, bu rakam 2004’te 
34 trilyon 215 milyara çıkacaktır. TEDAŞ 
tarafından Gaziantep için 2003’te harca-
nan toplam miktar 1 trilyon 535 milyar 
olup, 2004 yatırımları için 6 trilyon 40 mil-
yar ayrılmıştır. TEİAŞ tarafından 2003’te 
ayrılan ödenek miktarı 945 milyar olup, 
2004 için Gaziantep’e ayrılan meblağ 55 
milyar liradır. 
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Başbakan Erdoğan, partisince Kilis’te dü-
zenlenen mitingte, şehre yapılan hizmetle-
ri şu şekilde sıralıyordu: 

2003 yılında Kilis iline Milli Eğitim Bakan-
lığı tarafından yaklaşık toplam 3.5 trilyon 
TL ödenek tahsis edildi. Okulların dona-
tımı, ders araç ve gereçleri için yaklaşık 
500 milyar TL ödenek aktarıldı. Okul ön-

cesi ve ilköğretim okulu yapımı ve onarımı 
için yaklaşık 2.7 trilyon TL ödenek tahsis 
edildi. Kilis iline 2004 yılında da eğitim 
alanında kullanılmak üzere yaklaşık top-
lam 9 trilyon TL tahsis edildi. Kilis’e Mart 
ayı sonunu kadar 7 adet uzman, 2 adet 
pratisyen, 2 adet diğer sağlık personeli ol-
mak üzere toplam 11 yeni sağlık personeli 
ataması yapılacaktır. 2003 yılında bir 112 

AK Parti İl Mitingi

Kilis | 23 Mart 2004
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istasyonu 114.724 nüfusa hizmet verir-
ken, bu yıl açılacak istasyonlarla her is-
tasyon 28.681 nüfusa hizmet verecek hale 
gelecek, tüm ilçelerimizde 112 acil sağlık 
hizmetleri faal hale getirilmiş olacaktır. 
Musabeyli Sağlık Ocağı’nın 2004 yılında 
temeli atılacak, aynı yıl içinde yapımı ta-
mamlanacaktır..

Kilis-Gaziantep yolu hükümetimizin duble 
yol hamlesi kapsamına alınmıştır. 1992 
yılından bu yana bitirilemeyen 50 km’lik 
yol AK Parti hükümetinin çalışmaları ile 
en kısa zamanda tamamlanarak hizmete 
açılacaktır. 2003 yılında Kilisli çiftçileri-
mize toplam 11.5 trilyon lira destekleme 
ödemesi yapıldı. 2004 yılında Kilisli çift-
çilerimize 8 trilyon TL doğrudan gelir 
desteği ve mazot desteği ödemesi yapıla-
caktır. Ayrıca 2004 yılı yatırımları için 133 
milyar TL ayrıldı. Kilis ilinde uygulanan 
bitkisel ve hayvansal üretim, su ürünleri 
ve çayır-mera projeleri için il özel idareleri 
katkıları ile birlikte toplam 660 milyarlık 
ödenek aktarıldı.

Çiftçi borçlarının yeniden yapılandırılma-
sı uygulamasında Kilis ilinde toplam 999 
çiftçimizin 3 trilyonluk borcu hükümeti-
mizin çalışmaları ile 1 trilyona düşürüldü. 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 2004 
yılında Kilis iline ayrılan ödenek miktarı 
ise 776 milyar TL ödenek ayrıldı. İlin sınır 
ticareti potansiyelinin layıkıyla değerlen-
dirilebilmesini teminen Kilis 10.04.2003 
tarih ve 25075 sayılı Bakanlar Kurulu 
kararıyla Sınır Ticaret Merkezi kurulacak 
bölgeler arasına alınmıştır. Bu şekilde ilde 
ekonomik canlılık artacaktır. DSİ Genel 
Müdürlüğü 2003 yılında Kilis iline 1.5 tril-

yon TL yatırım harcaması yapmıştır. 2004 
yılında DSİ tarafından yapılacak harcama 
tutarı 12.7 trilyon TL olarak planlanmıştır. 
TEDAŞ’IN Kilis ili 2003 yılı yatırımları 
tutarı 1.5 trilyon TL olarak gerçekleşmiş, 
2004 yılında da 1.2 trilyon TL tutarında 
yatırım planlanmıştır.
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Başbakan Erdoğan, partisince Giresun’da 
düzenlenen mitingte, şehre yapılan hiz-
metleri şu şekilde sıralıyordu: 

Milli Eğitim Bakanlığı’nca Giresun’a 2003 
yılında yaklaşık 10 trilyon lira ödenek 
tahsis edilmiştir. MEB tarafından 2004 
için ayrılan ödenek 25.6 trilyon liradır. 
66 ilköğretim okuluna projeksiyon cihazı 
gönderilmiştir. 142 kırsal bölge ilköğretim 
okuluna birer adet tepegöz gönderilmiştir. 
235 kırsal bölge okuluna toplam maliyeti 
359.797 dolar olan bilgisayar ekipmanı 
gönderilmiştir. 2004 yılında okul öncesi 
ve ilköğretim okulu yapım ve onarımı için 
il özel idaresine 2 trilyon 139 milyar kay-
nak aktarılmıştır. Giresun ilinde devam 
eden 9 yatırım projesi (ortaöğretim okulu, 
ilköğretim okulu, eğitim materyali sağlan-
ması vb.) için ayrılan ödenek 5 trilyon 640 
milyar liradır.

İldeki sağlık ocaklarındaki poliklinik 
sayısı % 53 artırılarak 60’tan 92’ye çıka-
rılmıştır. Tirebolu Eymür Sağlık Ocağı 
2003 yılında hizmete girmiştir. Giresun 
Yağlıdere Devlet Hastanesi inşaatı 2004 

yılında hizmete açılacaktır. Giresun Görele 
Devlet Hastanesi, Espiye Avluca (Düzköy) 
ve Merkez 2 no’lu Sağlık Ocağı inşaatları 
2004 yılı içerisinde bitirilecektir. Giresun 
Göğüs Hastalıkları Hastanesi ek bina in-
şaatının temel atma işlemi 2004 yılında 
yapılacaktır. Halen bir 112 baz istasyonu 
262.000 nüfusa hizmet vermekte iken 
2004 Temmuz ayında yapılacak iyileştir-
melerle bir istasyon yaklaşık 35.000 kişiye 
hizmet verecektir. Bu alanda böylece 8 kat 
iyileştirme sağlanacaktır.

Hükümetimizin duble yol yapım çalışma-
ları kapsamında Giresun Espiye yolunun 
17.7 km’lik kesimi bitirilmiştir. Kalan 
7.3’lik kesimin en kısa sürede bitirilmesi 
hedeflenmektedir. Ek ödenek sağlandığı 
takdirde Gülburnu geçişi hariç yolun ta-
mamı 2004 yılında bitirilecektir. 16 km’lik 
Espiye-Çarşıbaşı Devlet Yolu 7.4 km’lik 
kesim bitirildi. 2004 yılında çalışmala-
rın tamamlanması hedeflenmektedir. 20 
km’lik Piraziz-Giresun Devlet Yolunun 
12.6 km’lik kesimi bitirilmiş olup, kalan 
kısmın en kısa sürede bitirilmesi hedeflen-
mektedir.

AK Parti İl Mitingi

 Giresun | 24 Mart 2004
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2003 yılında Giresunlu çiftçilerimize top-
lam 23 trilyon 500 milyar lira destekleme 
ödemesi yapıldı. 2004 yılında Giresunlu 
çiftçilerimize 19.3 trilyon ödenek ayrılmış-
tır. Giresun ilinde uygulanan bitkisel ve 
hayvansal üretim, su ürünleri ve çayır-me-
ra projeleri için il özel idareleri katkıları ile 
birlikte toplam 1 trilyon 500 milyar liralık 
ödenek aktarıldı. Köy içme suyu, iskan 
hizmetleri gibi hizmetler için 19.8 trilyon 
lira yatırım harcaması yapılmıştır. 380 
km yol yapımı ve asfalt çalışması gerçek-
leştirilmiştir. Çiftçi borçlarının yeniden 
yapılandırılması uygulaması kapsamında 
Giresun’da toplam 13.991 çiftçimizin 19.6 
trilyon borcu Hükümetimizin çalışmaları 
ile 7.7 trilyona düşürüldü. 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 
2004 yılında Giresun’da 6.8 trilyon har-
cama yapılacaktır. Giresun’da bulunan ve 
analizleri yapılan 11 küçük ve orta boy 
işletmeye yaklaşık 450 milyar KOSGEB 
desteği sağlandı. DSİ Genel Müdürlü-
ğünce 2003 yılında 1 trilyon 287 milyar 
harcama yapılmış olup, bu rakam 2004’te 
36 trilyon 25 milyara çıkacaktır. TEDAŞ 
tarafından Giresun için 2003’te harcanan 
toplam miktar 1 trilyon 935 milyar olup, 
2004 yatırımları için 3 trilyon 395 milyar 
ayrılmıştır. TEİAŞ tarafından 2004 için 
Giresun’a ayrılan meblağ 13 trilyon 785 
milyar liradır. BOTAŞ 2004’te Giresun’a 16 
trilyon 580 milyarlık harcama yapacaktır.
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Başbakan Erdoğan, partisince Rize’de dü-
zenlenen mitingte, şehre yapılan hizmetle-
ri şu şekilde sıralıyordu: 

Türkiye hayırlısıyla yarın bir yerel seçime 
gidiyor. Bu seçim ülkemizin adil kalkın-
mış bir geleceğe yürümesi adına büyük 
önem taşıyan, şehirlerimizin medeniyet 
perspektifini geliştirecek bir seçimdir. 
Milletimizin bu seçimin önemine yakışan 
tavrı sandık başında da göstereceğinden 
şüphem yok. Bu vesileyle seçim süreci 
boyunca ülkemizde bir baştan bir başa 
hakim olan demokratik, olgun ve renkli 
atmosfere katkısı olan herkese teşekkür-
lerimi sunuyorum. Bu seçim, Türkiye’nin 
önündeki demokratik açılım imkanlarını 
ve fırsatlarını güçlendirecektir. Ülkemize 
ve insanımıza hayırlı olsun.

Milli Eğitim Bakanlığınca Rize’ye 2003 
yılında yaklaşık 4 trilyon 136 milyar lira 
ödenek tahsis edilmiştir. MEB tarafından 
2004 için ayrılan ödenek 14.4 trilyon 
liradır. 49 ilköğretim okuluna projeksi-
yon cihazı gönderilmiştir. 56 kırsal bölge 

ilköğretim okuluna birer adet tepegöz 
gönderilmiştir. 129 kırsal bölge okuluna 
toplam maliyeti 158.117 dolar olan bilgisa-
yar ekipmanı gönderilmiştir. 2004 yılında 
okul öncesi ve ilköğretim okulu yapımı ve 
onarımı için il özel idaresine 3 trilyon 202 
milyar kaynak aktarılmıştır. Rize ilinde 
devam eden 2 yatırım projesi (lojman ve 
öğretmenevi inşaatı) için ayrılan ödenek 
600 milyar liradır. 2004 yılında İMKB ta-
rafından bir lise ve bir ilköğretim okulu ya-
pılacaktır. Yine 2004 yılında hayırseverler 
tarafından 2 ilköğretim okulu ve bir genel 
lise yapılacaktır. 

İldeki sağlık ocaklarındaki poliklinik sa-
yısı % 53 artırılarak 47’den 72’ye çıkarıl-
mıştır. Rize Ardeşen Devlet Hastanesine 
25 yatak, Çayaeli Devlet Hastanesine ise 
50 yatak ilave edilmiştir. Bu şekilde bu 
hastanelerin yatak kapasitesi iki katına 
çıkarılmıştır. İkizdere Sağlık Merkezi 
inşaatı 2003’te tamamlanarak hizmete 
açılmıştır. İkizdere Sağlık Merkezi ise bu 
yıl tamamlanarak hizmete girmiştir. Fın-
dıklı Guatr Hastanesi (50 yatak), Pazar 

AK Parti İl Mitingi

Rize | 27 Mart 2004 
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Sağlık Ocağı, Merkez 3 No.lu Sağlık ocağı 
ve Çayeli Sağlık Ocağı inşaatlarının 2004 
yılında bitirilmesi planlanmıştır. Halen bir 
112 baz istasyonu 183.000 nüfusa hizmet 
vermekte iken 2004 Temmuz ayında yapı-
lacak iyileştirmelerle bir istasyon yaklaşık 
36.000 kişiye hizmet verecektir. Bu alanda 
böylece 5 kat iyileştirme sağlanacaktır.

Hükümetimizin duble yol yapım çalış-
maları kapsamında Güneysu-Büyükköy 
İl Yolunda çalışmalar devam etmektedir. 
Rize-Kalkandere il yolunda toprak işleri 
ve sanat yapılarına ilişkin çalışmalar yürü-
tülecek ve alt yapı, temel ve sathi kaplama 
inşaatları gerçekleştirilecektir. 33 km’lik 
İyidere-Çayeli Devlet Yolunun 13 km’lik 
kısmı tamamlanmıştır. Bu yıl içinde yeterli 
ödenek geldiği takdirde Rize Geçişi (9 km) 
dahil olmak üzere 12 km’lik bir kısmı daha 
tamamlanacaktır. 77 kmden oluşan Çayeli-
Ardeşen-Hopa Devlet Yolunun 17 km’lik 
ilk kısmı tamamlanmıştır. Geri kalan 
kısmın bitirilmesi için çalışmalar devam 
etmektedir.

Muhtelif tarihlerde meydana gelen doğal 
afetler nedeniyle hak sahibi olan vatandaş-
larımız için kalıcı afet konutları çalışması 
başlatılmıştır. Bu çerçevede Kavaklı’da 
126, Bağdatlı’da 38, İslampaşa’da 48, 
Atmeydanı’nda 124, Müftü mevkiinde  
36 konut olmak üzere toplam 372 konutun 
yapımı başlamıştır. Daha önceki afetler 
sonrasında yapılamamış afet konutları 
için Afet İşleri Genel Müdürlüğü kanalıyla 
TOKİ’den 626 konut yapımı talep edilmiş, 
bu konutlar için arsa temin ve projelendir-
me çalışmaları devam etmektedir. Bu ko-

nutlar aşağıdaki bölgelerde yaptırılacaktır: 
Ardeşen 148 konut, Çamlıhemşin 7 konut, 
Çayeli 148 konut, Fındıklı 56 konut, Gü-
neysu 79 konut, İkizdere-İyidere 8 konut, 
Kalkandere 17 konut, Merkez 90 konut, 
Pazar 72 konut. 

2003 yılında Rizeli çiftçilerimize toplam 4 
trilyon 700 milyar lira destekleme ödeme-
si yapıldı. 2004 yılında Rizeli çiftçilerimize 
5 trilyon ödenek ayrılmıştır. Rize ilinde 
uygulanan bitkisel ve hayvansal üretim, 
su ürünleri ve çayır-mera projeleri için il 
özel idareleri katkıları ile birlikte toplam 
583 milyar liralık ödenek aktarıldı. Köy 
içme suyu, iskan hizmetleri gibi hizmetler 
için 11.5 trilyon lira yatırım harcaması ya-
pılmıştır. Köy içme suyu, iskan hizmetleri 
gibi hizmetleri için 11 trilyon 500 milyar 
harcandı. 136 km yol yapımı ve asfalt ça-
lışması gerçekleştirildi. Çiftçi borçlarının 
yeniden yapılandırılması uygulaması kap-
samında Rize’de toplam 1.868 çiftçimizin 
1.3 trilyon borcu Hükümetimizin çalışma-
ları ile 595 milyara düşürüldü. Bunun so-
nucunda çiftçilerimiz tarıma tekrar devam 
etme imkanı buldu.

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 
2004 yılında Rize’de 5.2 trilyon harcama 
yapılacaktır. Rize’de bulunan ve analizleri 
yapılan 17 küçük ve orta boy işletmeye 
yaklaşık 617 milyar KOSGEB desteği sağ-
landı. Ayrıca işletmelerin Halkbank ve Va-
kıfbank aracılığıyla toplam 105 milyar dü-
şük faizli kredi kullanmaları temin edildi. 
DSİ Genel Müdürlüğünce 2003 yılında 4 
trilyon 026 milyar harcama yapılmış olup, 
bu rakam 2004’te 3 trilyon 290 milyara 
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çıkacaktır. TEDAŞ tarafından Rize için 
2003’te harcanan toplam miktar 1 trilyon 
910 milyar olup, 2004 yatırımları için 2 
trilyon 115 milyar ayrılmıştır. TEİAŞ ta-
rafından 2004 için Giresun’a ayrılan meb-
lağ 10 trilyon 305 milyar liradır. BOTAŞ, 
2004’te Giresun’a 600 milyarlık harcama 
yapacaktır.

Rize’ye 2003 yılında Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan sağlık, 
eğitim, gıda, giyim, v.b. yardımlar için 
aktarılan ödenek miktarı 2 trilyon 522 
milyar TL’dir. Fondan 2002-2003 öğretim 
yılında Rize’deki 1.185 üniversite öğren-
cisine toplam 690 milyar 885 milyon TL 
burs ödendi. 2003-2004 öğretim yılında 
ise bugüne kadar 288 öğrenciye 129 mil-
yar 600 milyon TL tutarında yüksek öğre-
nim bursu ödendi. Rize’de Sosyal Yardım-
laşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu’ndan 
ücretsiz tedavileri sağlananlar için Sağlık 
Bakanlığı kanalıyla hastanelere yapılan 
aktarmaların 2003 yılındaki toplamı 103 
milyar 192 milyon TL’dir. 2003-2004 Kış 
döneminde Rize’de 4.465 aileye toplam 
3.419 ton kömür yardımı dağıtıldı. 

Karadenizin tamamında denize çöp dökül-
mesini önlüyoruz. Bu çerçevede Trabzon 
ve Rize için ortak olarak çöp depolama 
alanlarının projeleri ihale edilmiş, kre-
di görüşmeleri bitirilmiştir. Trabzon ve 
Rize’nin gelişmesinde ve büyümesinde bü-
yük rol oynayacak olan çevre düzeni planı 
bu yıl içinde ihale edilecektir. Yaylalar için 
Orman ve Çevre Bakanlığı ile Kültür ve 
Turizm Bakanlığı örnek projeler için çalış-
malar yapmaktadır. Karadenizdeki dünya-

nın en güzel yaylalarının betonlaşmasının 
önüne geçilecektir. Rize ve Trabzon’da 
Orman kadastrosu 2005’in sonunda bitiri-
lecektir.
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Başbakan Erdoğan, partisince Trabzon’da 
düzenlenen mitingte, şehre yapılan hiz-
metleri şu şekilde sıralıyordu: 

2003 yılında eğitim yatırımları için 
Trabzon’a tahsis edilen ödenek miktarı 15 
trilyon 250 milyar TL’dir. Trabzon’a 2004 
yılında ayrılan ödenek ise 25 trilyon 500 
milyar TL’dir. Okulların donatımı, ders 
araç ve gereçleri için, 2003 yılında 1 tril-
yon 534 milyar TL harcanmış, 2004 yılı 
için de 2 trilyon 890 milyar TL ödenek ay-
rılmıştır. Okul öncesi ve ilköğretim yapımı 
ve onarımı için, 2003 yılında 8 trilyon 223 
milyar TL ödeme yapılmış, 2004 yılında 
ise 6 trilyon 166 milyar TL ödenek tahsis 
edilmiştir. 2003 yılında Trabzon’da devam 
eden ortaöğretim yatırımları için aktarılan 
ödeneğin tutarı 4 trilyon 220 milyar TL’dir. 
2004 yılında Trabzon’da devam eden 5 ve 
yeni 1 adet ortaöğretim okulu projesi için 
tahsis edilen ödeneğin miktarı ise 3 trilyon 
164 milyar TL’dir. Trabzon’da 2004 yılın-
da devam eden eğitim projeleri: Merkez 
İlçede 1000 öğrenci kapasiteli II. Endüstri 
Meslek Lisesi yapımı. Merkez İlçede 80 

öğrenci kapasiteli İşitme Engelliler Okulu 
ek derslik yapımı. Merkez İlçe-Beşirli’de 
1200 öğrenci kapasiteli Çok Programlı 
Lise yapımı. Akçaabat’ta 12 derslikli Ana-
dolu Güzel Sanatlar Lisesi yapımı. Düzköy-
Çayırbağ’da 350 öğrenci kapasiteli Çok 
Programlı Lise yapımı. Merkez ilçede 240 
öğrenci kapasiteli Anadolu Meslek ve Kız 
Meslek Lisesi ek bina yapımı 2004 yılı yatı-
rım programına alındı. Türkiye’nin en eski 
4. Üniversitesi olan Karadeniz Teknik Üni-
versitesi bünyesinde 6 yeni fakülte daha 
kurulacak. 3 fakültenin (İletişim, Dişçilik, 
Eczacılık) kararı çıktı. Diğer 3 fakültenin 
(Teknik Eğitim, Güzel Sanatlar, Yabancı 
Diller) kararname hazırlığı devam ediyor.

Trabzon’da son bir yıl içinde uzman he-
kim sayısı % 11, pratisyen hekim sayısı 
% 12 arttırıldı. Ayrıca bu ay içerisinde 
9’u uzman hekim olmak üzere, toplam 
13 sağlık personelinin ataması yapılacak. 
Sağlık ocaklarındaki poliklinik oda sayısı 
son bir yılda % 32 arttırılarak 136’dan 
180’e çıkarıldı. İlin tedavi kurumlarında-
ki yatak sayısı Ocak 2003’de 1540 iken, 

AK Parti İl Mitingi

Trabzon | 27 Mart 2004
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Şubat 2004 itibariyle 1623’e çıkarıldı. 50 
yataklı Köprübaşı Recep Yazıcıoğlu Devlet 
Hastanesi 2003 yılında hizmete girdi. 50 
yataklı Akçaabat Devlet Hastanesine ilave 
30 yatak yapıldı. 2003 yılında 2 sağlık oca-
ğı (Sürmene-Yeniay ve Merkez-Gürbulak) 
hizmete girdi. 5 sağlık ocağının (Merkez-
Uğurlu, Akçaabat-Adacık, Akçaabat-Orta-
alan, Merkez-4 Nolu, Sürmene-Armutlu) 
inşaatları tamamlandı ve açılışa hazır hal-
de. 25 yataklı Şalpazarı Devlet Hastanesi, 
25 yataklı Çaykara Devlet Hastanesi, Çay-
kara-Karaçam ve Vakfıkebir-Caferli Sağlık 
Ocakları inşaatları 2004 yılı içerisinde 
bitirilecek. Merkez-Aktoprak Sağlık Ocağı-
nın temeli bu yıl içerisinde atılacak. K.T.Ü. 
Tıp Fakültesi bünyesinde Cerrahi Ünite 
Hastanesinin açılması için Başbakan Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 2003 
yılı bütçesinde 18 milyon dolar ayrıldı. 
Donanım ihalesi yapıldı ve ihale bir Fran-
sız firmasına verildi. Kredi için yabancı 
bankalarla Hazine arasındaki görüşmeler 
sürüyor.

7 km uzunluğundaki Trabzon Şehir Geçişi 
(Tanjant Yolu) projesinde fiziki gerçekleş-
me oranı % 86’dır. 2003 yılında toplam 4 
trilyon 700 milyar TL kamulaştırma öde-
neği harcandı. Yolun tamamlanabilmesi 
için 13 trilyon TL kamulaştırma ödeneği 
ve 12 trilyon TL yapım ödeneği gerekiyor. 
5 trilyon TL kamulaştırma ödeneği 20 gün 
önce gönderildi. Yapım için bütçeye 5 tril-
yon TL kondu.(Seçim sürecinde AK Parti 
Teşkilatı ve Belediye Başkan Adayı, Tan-
jant Yolunun 2004 yılı sonunda bitirilece-
ğini taahhüt etti). Beşirli- Havaalanı arasın-
daki 13 km’lik Trabzon Sahil Yolu Geçişi 

için 2003 yılında 10 trilyon 800 milyar TL 
harcama yapılmıştır. 16 km uzunluğun-
daki Espiye-Çarşıbaşı Devlet Yolunun 7.4 
km’lik kesimi bitirildi. 68 km uzunluğun-
daki Çarşıbaşı-Trabzon-Araklı Devlet Yo-
lunun 46.2 km’lik kesimi bitirildi. 27 km 
uzunluğundaki Araklı-İyidere Devlet Yolu-
nun 21 km’lik kesimi bitirildi. Trabzon’da 
toprak işleri ve sanat yapıları devam eden 
il yolları şunlardır: Düzköy-Tonya İl Yolu, 
Çaykara-Uzungöl Ayrımı-Karaçam-1 İl 
Yolu, Çaykara-Uzungöl Ayrımı-Karaçam-2 
İl Yolu, Sürmene-Köprübaşı İl Yolu, Çayka-
ra-Uzungöl Turizm Merkezi Yolu. 

Akçaabat-Yıldızlı mevkiinde yaklaşık 20 
ha.’lık alan üzerinde 800 konutluk bir 
toplu konut projesi başlatılacaktır. Devam 
eden afet konutu projeleri şunlardır: Maç-
ka 1. Grup 50 adet Afet Konutu ikmal in-
şaatı, Maçka 2. Grup 50 adet Afet Konutu 
ikmal inşaatı, Maçka 3. Grup 24 adet Afet 
Konutu ikmal inşaatı, Pelitli 30 adet Afet 
Konutu inşaatı, Araklı 50 adet Afet Konutu 
inşaatı, Sürmene 110 adet Afet Konutu in-
şaatı. 2003 yılında Trabzon’daki çiftçilere 
toplam 12 trilyon 300 milyar TL destekle-
me ödemesi yapıldı.

2004 yılında yapılacak destekleme öde-
mesinin toplam tutarı ise 13 trilyon 400 
milyar TL’dir. Trabzon’da uygulanan bit-
kisel ve hayvansal üretim, su ürünleri ve 
çayır-mera projeleri için İl Özel İdareleri 
katkılarıyla birlikte toplam 1 trilyon 465 
milyar TL ödenek aktarıldı. Çiftçi borçla-
rının yeniden yapılandırılması uygulama-
sıyla Trabzon’daki toplam 10.662 çiftçinin 
12 trilyon 600 milyar TL tutarındaki borcu 
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4 trilyon 600 milyar TL’na düşürüldü. “Bin 
Köye Bin Tarımcı Projesi” kapsamında 
Trabzon’da 19 tarım danışmanı göreve 
başladı.

2003 yılında Köy Hizmetleri Genel Mü-
dürlüğü tarafından köy içme suyu, iskan 
gibi hizmetler için 30 trilyon 600 milyar 
TL yatırım harcaması yapıldı. 371 km yol 
yapımı ve asfalt kaplama çalışması gerçek-
leştirildi. 2004 yılında Köy Hizmetleri Ge-
nel Müdürlüğünün Trabzon’da yapacağı 
harcamaların tutarı 10 trilyon 400 milyar 
TL’dir. Trabzon Limanı AK Parti iktidarın-
dan önce 3 kez 10 milyon dolar bedelle 
ihaleye çıkarıldı, ama alıcı bulamadı. AK 
Parti Hükümeti limanı 20 milyon dolara 
özelleştirdi. Trabzon Limanı, Ukrayna-
Rusya-İran arasında transit ticaret merkezi 
haline gelecek. Fuar alanları, alışveriş mer-
kezleri, 5 yıldızlı otel, konferans salonları, 
yat limanı gibi kısımlardan oluşan ve Tem-
muz 2002’de temeli atılan Trabzon Dünya 
Ticaret Merkezinin fuar alanlarından olu-
şan 1. Kısmı bitirilerek 2003 yılı içerisinde 
hizmete sunuldu. Diğer kısımların inşaatı 
devam ediyor.

270.000 metrekare alan üzerinde kurula-
cak Sürmene-Yeniay-Çamburnu (Yeniçam) 
Tersanesi 2004 yılı Yatırım Programına 
alındı. Tersane faaliyete geçtiğinde 5000 
kişiye istihdam sağlayacak ve yılda 150 
milyon dolar gelir getirecek. Tersanenin 
proje ihalesi yapıldı ve gelecek yıl yapım 
ihalesine çıkılacak. Arsin 1. Organize Sana-
yi Bölgesi faaliyette. Beşikdüzü 2. Organize 
Sanayi Bölgesinin yapımı 2004 yılı Yatı-
rım Programına alındı. Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığı yapım ihalesini önümüzdeki ay 
gerçekleştirecek.

KOBİ’lere destek kapsamında Trabzon’da 
son 8 ayda 20 işletme analizi yapılıp takibe 
alındı. Analiz sonucu verilen destek mik-
tarı 680 milyar TL’dir. Firmalarla anlaşma 
yapılarak tahsis edilen destek miktarı 251 
milyar TL’dir. Halkbank ve Vakıfbank ara-
cılığıyla verilen destek miktarı ise toplam 
835 milyar TL’dir. Doğu Karadeniz Do-
ğalgaz İletim Hattı kapsamında Trabzon’a 
doğalgaz verilmesi için ihaleye çıkıldı. 
Ocak 2004’de BOTAŞ proje ihalesini yaptı. 
Mayıs 2004’de yapım ihalesine çıkılacak. 
BOTAŞ’ın Trabzon için ayırdığı 2004 öde-
neği 600 milyar TL’dir.

TEDAŞ Genel Müdürlüğü 2003 yılında 
Trabzon’da 6 trilyon 578 milyar TL har-
cama yaptı. 2004 yılı için ayrılan ödenek 
ise 4 trilyon 35 milyar TL’dir. 2004 Yılında 
TEİAŞ Genel Müdürlüğünün Trabzon’da-
ki yatırımları için tahsis edilen ödenek 
13 trilyon 510 milyar TL’dir. DSİ Genel 
Müdürlüğünün Trabzon’daki 2003 yılı 
harcaması 10 trilyon 700 milyar TL’dir. 
2004 yılı programına konulan ödenek ise 7 
trilyon 542 milyar TL’dir. Trabzon-Maçka-
Galyan Deresi üzerinde inşa edilen Atasu 
Barajı ve Hidroelektrik Santrali Projesi, 
Akçaabat ve Yomra ilçelerinin 2057 yılına 
kadarki içme, kullanma ve sanayi suyu 
ihtiyacını karşılayacak. Ayrıca yılda orta-
lama 150.054 GWh enerji üretecek. 2003 
yılında Trabzon İçmesuyu Projesi için 10 
trilyon 300 milyar TL harcandı.
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Trabzon’un 29 ayrı mevkiinde su taşkın-
larına karşı koruma projeleri başlatıldı ve 
devam ediyor. Trabzon’a 2003 yılında Sos-
yal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik 
Fonundan sağlık, eğitim, gıda, giyim, v.b. 
yardımlar için aktarılan ödenek miktarı 
4 trilyon 560 milyar TL’dir. Fondan 2002-
2003 öğretim yılında Trabzon’daki 3.106 
üniversite öğrencisine toplam 1 trilyon 
817 milyar TL burs ödendi. 2003-2004 
öğretim yılında ise bugüne kadar 1.218 
öğrenciye 548 milyar 100 milyon TL tuta-
rında yüksek öğrenim bursu ödendi.

Trabzon’da Sosyal Yardımlaşma ve Daya-
nışmayı Teşvik Fonundan ücretsiz teda-
vileri sağlananlar için Sağlık Bakanlığı 
kanalıyla hastanelere yapılan aktarmala-
rın 2003 yılındaki toplamı 6 trilyon 642 
milyar TL’dir. 2003-2004 Kış döneminde 
Trabzon’da 10.129 aileye toplam 4.722 
ton kömür yardımı dağıtıldı. Karadenizin 
tamamında denize çöp dökülmesini önlü-
yoruz. Bu çerçevede Trabzon ve Rize için 
ortak olarak çöp depolama alanlarının 
projeleri ihale edilmiş, kredi görüşmeleri 
bitirilmiştir. Trabzon ve Rize’nin gelişme-
sinde ve büyümesinde büyük rol oynaya-
cak olan çevre düzeni planı bu yıl içinde 
ihale edilecektir. 

Yaylalar için Orman ve Çevre Bakanlığı ile 
Kültür ve Turizm Bakanlığı örnek proje-
ler için çalışmalar yapmaktadır. Karade-
niz’deki dünyanın en güzel yaylalarının 
betonlaşmasının önüne geçilecektir. Rize 
ve Trabzon’da Orman kadastrosu 2005’in 
sonunda bitirilecektir. Trabzon Uzungöl 
Özel Çevre alanı olarak ilan edilmiştir. Bu 

çerçevede göle atıkların önlenmesi için 
kollektörler tamamlanacak, yapılaşma 
kontrol altına alınarak çevre uyumunu 
bozan yapılaşma engellenecektir.
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Şile Belediye binasının balkonundan va-
tandaşlara seslenen Erdoğan, ülkenin so-
runlarını yerinde görmek ve gerekli adım-
ları atmak için geldiğini belirtti. Erdoğan, 
tek gidiş-geliş olarak yarım kalan yolları 
dubleye dönüştürmek suretiyle İstanbul-
Şile arasını rahatlatmak istediklerini dile 
getirerek, ön hazırlıkların yapıldığını, mü-

teahhit firmanın çalışmalara başlayacağını 
ve kısa zamanda kalan kısmın duble yol 
olarak bitirileceğini söyledi.

Büyükşehir belediyeleri ve belediye ka-
nununu çıkartmak üzere olduklarını, bu 
kanun çıkınca Şile’nin de İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi sınırları içerisine gireceği-
ni ifade eden Erdoğan, böylece Büyükşehir 

Şile İlçesini Ziyaret

İstanbul | 3 Temmuz 2004
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Belediyesi’nin hizmetlerinden Şile’nin de 
yararlanacağını bildirdi. Şile’ye doğalgazı 
getirme çalışmalarını da başlatacaklarını 
belirten Erdoğan, ‘‘Zira modern ve çağdaş 
bir Türkiye’yi konuşuyorsak, bunun adım-
larını atmamız lazım’’ dedi.

Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı olduğu 1994’te doğalgaz çalışma-
larına nasıl başladıklarını tüm İstanbullu-
ların bildiğini, kendi döneminde 1 milyon 
350 bin aileye doğalgazın ulaştığını dile 
getirdi. İstanbul’da Büyükşehir Belediyesi 
sınırları içindeki tüm ilçelere doğalgazı 
ulaştırdıklarını belirten Erdoğan, şimdi de 
büyükşehir sınırları dışındaki ilçelere do-
ğalgazı ulaştırmanın gayreti içinde olacak-
larını söyledi. Erdoğan, yeni bir adım daha 
attıklarını ifade ederek, ‘‘Önümüzdeki yaz 
deniz otobüsleriyle Şile’ye gelme imkanını 
yakalayacaksınız. İçinizden bazıları, ‘ya bu 
gerçek mi konuşuyor, olur mu bu?’ diyebi-
lir. Sarıyer’e deniz otobüsünü getirenler, 
Şile’ye de getirir’’ diye konuştu.

Başbakan Erdoğan, meselenin azmetmek, 
kararlı olmak, başarıya inanmak, çalışmak 
ve bilgi ve tecrübeyle bunu zenginleştir-
mek olduğunu ifade ederek, vatandaş-
lardan ilçenin hastanesini ziyaret etmesi 
yönünde istekler aldığını söyledi. Kendi-
sinin başhekim ile görüştüğünü belirten 
Erdoğan, eksiklerin giderilmesi için Pa-
zartesi günü Sağlık Bakanı’na gerekli tali-
matı vereceğini ve gerekenin yapılacağını 
bildirdi. Erdoğan, Türkiye’nin artık başka 
bir istikamete doğru gittiğini belirterek, 
şunları kaydetti:

‘‘Enf lasyonda nereden nereye geldik? 
Bugün enf lasyon açıklanıyor. TEFE’de 
de TÜFE’de de eksi bekliyorum. Niye? 
Ayaklarımız yere sağlam basıyor. Ne ol-
duğunu, ne olacağını görüyoruz. Faizler 
yüzde 69’dan yüzde 20’lere indi. Büyüme 
hızımız aldı başını gidiyor. Bu yıl da yüzde 
5 büyümeyi aşacağız inşallah. İşsizlik en 
büyük sıkıntımız. Çıkardığımız teşvik ka-
nunlarıyla işsizliğin de belini kıracağız. Ya-
vaş yavaş onun da belini kıracağız. Onun 
tedbirlerini alacağız. Biz size inanıyoruz. 
Sizler de bize inanın. Tüyü bitmemiş yeti-
min hakkını yemeyen ve yedirtmeyen bir 
iktidar işbaşındadır.’’

Türkiye’nin son 1.5 ayda Eurovision Şarkı 
Yarışması, OECD, İKÖ Dışişleri Bakanları 
ve Dünya Gazeteciler Birliği toplantıları 
ile NATO Zirvesi’ne ev sahipliği yaptığını 
hatırlatan Erdoğan, bu tür toplantıların 
Türkiye’de yapılmasının güvenin ve itima-
dın göstergesi olduğunu bildirdi. NATO 
toplantısının cumhuriyet tarihinin en bü-
yük organizasyonu olduğunu ve yüz akıyla 
gerçekleştirildiğini dile getiren Erdoğan, 
bunun da Avrupa Birliği’ne (AB) giden 
yolda önemli bir aşama olduğunu söyledi. 
Erdoğan, ‘‘Aralık ayında Türkiye AB’ye mü-
zakere süreci için tarihi inşallah alacak’’ 
diye konuştu.

Başbakan Erdoğan, İstanbul Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Topbaş ile geldiği 
Şile’de ilk olarak partisinin Şile İlçe Kadın 
Kolları’nca düzenlenen kermesi de gez-
di. Erdoğan, aynı binada bulunan Yaşar 
Berber Salonu’na girerek, burada bıyık-
larını düzelttirdi. Daha sonra Üsküdar 
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Caddesi’nden yürüyerek Şile Belediye 
binasına giden Erdoğan, yol boyunca 
vatandaşların sevgi gösterileriyle karşı-
laştı. Vatandaşlarla tokalaşan ve ‘‘hayırlı 
günler’’ temennisinde bulunan Erdoğan’a 
vatandaşlar ilçeye deniz otobüsü seferle-
rinin başlatılması dileklerini ifade ettiler. 
Bunun üzerine Erdoğan, Kadir Topbaş’la 
görüşerek, vatandaşlara ‘‘Yaz aylarında 
tamam’’ dedi.
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Başbakan Erdoğan, Şile’den helikopter-
le geçtiği Sabiha Gökçen Uluslararası 
Havaalanı’ndan, Ümraniye’nin Sarıgazi 
Beldesi’ne geldi. Burada Belde Belediye 
Başkanı Kemal Ayyıldız ile bir süre görü-
şerek sorunlar hakkında bilgi alan Erdo-
ğan, daha sonra belediye binası önünde 
halka hitap etti. Erdoğan, enflasyonda yeni 
rakamların açıklandığını ifade ederek, 
‘‘Haziran enf lasyonunun hem TEFE’de 
hem TÜFE’de eksi rakamlarda olduğunu 
öğrendim. Toptan Eşya Fiyat Endeksi’nde 
de yüzde 10.5... Bizim hedefimiz ise yüzde 
12’ydi.’’ diye konuştu. İktidara geldiklerin-
de enflasyon rakamlarının yüzde 30’un 
üzerinde olduğunu hatırlatan Erdoğan, 
şunları kaydetti: 

‘‘Nereden nereye geldik? İç borçlanmada 
faiz biz gelirken yüzde 69’du. Şimdi yüzde 
30’larda. Bu paralar hep halkın cebinden 
çıkıyordu. ‘Büyüme hızı yüzde 5’ dedik. 
Geçen yıl yüzde 5.9 oldu. Bu yıl için de 
aynı şeyleri söylüyoruz, aynı rakamlar 
geçerli, fakat daha fazla çıkacak. Tüm bun-
ların yanında, Türkiye ayağı yere basan, 

güvenin oluşmaya başladığı, halkın birbi-
rini farklı ve anlamlı sevdiği bir ülke oldu.’’ 

Başbakan Erdoğan, bazı vatandaşların 
okul ile ilgili sorunlarını dile getiren pan-
kart açması üzerine, Sarıgazi’nin okul 
sıkıntılarını bildiklerini ve gerekli plan-
programın yapıldığını bildirdi. Erdoğan, 
‘‘Bir numaralı hedefimiz eğitimdir. Önce 
cehalete karşı savaş vereceğiz. Cehaleti 
yenmek için yeteri kadar sayıda okul 
açmamız lazım. Hedefimiz bir an önce 
yavrularımızın cehaletten kurtulması için 
atılması gereken adımları atmaktır. İlçede 
okula gitmeyen öğrenci kalmasın. Cehaleti 
hep birlikte ayaklarımızın altına alalım. 
Sakın ha kızlarımızı okula göndermezlik 
yapmayalım’’ diye konuştu. Terör konu-
suna da değinen Recep Tayyip Erdoğan, 
şöyle devam etti: 

‘‘Biz bu topraklarda terör olsun istemiyo-
ruz. Biz bu topraklarda vatan evlatları şu 
veya bu gaye uğruna öldürülsün istemi-
yoruz. Çünkü biz öyle bir dinin mensup-
larıyız ki bir insanı öldürmenin tüm in-

Sarıgazi Ziyareti

İstanbul | 3 Temmuz 2004 
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sanlığı öldürmek gibi olduğunu biliyoruz. 
Bir insanın öldürülmesi Allah’ın evinin 
yıkılması gibidir. Asla ırka dayalı, dini ve 
bölgesel milliyetçilik yapmayız. İnsanları 
Yaradan’dan ötürü severiz. El ele verece-
ğiz, omuz omuza vereceğiz. Asla ayırım 
yapmayacağız. Bir an önce ayağa kalkalım. 
Oyuna gelmeyin. Kürdü, Türkü, Çerkezi, 
Lazı, hepimiz Türkiye Cumhuriyeti vatan-
daşıyız. Kürdü, Türkü, Çerkezi, Lazı, hepsi 
benim kardeşim.’’ 

Başbakan Erdoğan, kişi başına düşen milli 
gelirin 3 bin 400 dolara dayandığını, bu 
rakamın 3 bin 500 dolara çıkacağını ifade 
ederek, bunun nedeninin hortumların 
kesilmesi olduğunu ifade etti. Erdoğan, 
‘‘İnşallah ülkemizi demir ağlarla öreceğiz, 
çift gidişli-gelişli yollarla öreceğiz. Toplu 
konutta yeni hamleler yaptık.10 yıl va-
deyle daire satışlarına başladık. Vatandaş 
kira öder gibi ev sahibi olacak. Bingöl’den 
ve Pülümür’den buna başladık’’ şeklin-
de konuştu. Bu arada, bir vatandaşın 
Sarıgazi’nin ilçe olması isteğini dile getir-
mesi üzerine Başbakan Erdoğan, şunları 
söyledi: 

‘‘İnşallah yeni belediye yasası TBMM’den 
aynen geçerse Sarıgazi de İstanbul Büyük-
şehir Belediye sınırları içine giriyor. Bü-
yükşehir Belediyesi’nin bütün imkanların-
dan Sarıgazi de yararlanacak. İlçe olmak 
buraların modern olması anlamına gelmi-
yor. İlçe olan bazı yerler var, Sarıgazi’den 
de kötü. İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı ile görüştüm. Buranın altyapı 
sorunları bitecek. Altyapınız, suyunuz ve 
tüm ihtiyaçlarınız olursa buranın adının 

ilçe olması çok şey değiştirmez. Önemli 
olan güçlü ilçeler kurmak.’’ 
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Ümraniye’ye bağlı Yenidoğan Beldesi 
Belediye Başkanlığı’nı ziyaret eden Erdo-
ğan, Belediye Başkanı Hakan Örüng’den 
beldenin sorunları hakkında bilgi aldı. 
Burada vatandaşlara hitap eden Erdoğan, 
ekonomik gelişmelere dikkati çekerek, 
iktidara geldiklerinde yüzde 69 olan 
enf lasyonu yüzde 20’ye indireceklerini 
söylediklerini, ama rakamın yüzde 18.4 
olarak gerçekleştiğini hatırlattı. Erdoğan, 
bu yıl için de enflasyonda yüzde 12 hedef 
koyduklarını dile getirerek, Haziran ayı ra-
kamları değerlendirildiğinde yıllık bazda 
enflasyonun TEFE’de yüzde 10.5, TÜFE’de 
ise yaklaşık yüzde 9 olduğunu ifade etti. 
İç borçlanmada faiz oranını yüzde 69’dan 
yüzde 27’ye düşürdüklerini, aradaki yüzde 
42’lik farkın fakir-fukara garip-gurebanın, 
vatandaşın cebinden çıktığını kaydeden 
Erdoğan, şöyle devam etti: 

‘‘Ama bunu görmeyen gözler var. Bu para 
vatandaşın cebinde kalıyor. Bu böyle kal-
mayacak. Siz bize güvenin. Biz hortumları 
kesmeye devam ediyoruz. Görüyorsunuz, 
kesiyoruz. Hortumlar kesildikçe bu size 

geliyor. Geçen yıl fakir-fukaraya 800 bin 
ton kömür dağıttık. Bu yıl 1 milyon ton 
dağıtacağız. Bir şey daha yapacağız, piya-
sada kömür fiyatlarını ucuzlatacağız. Nasıl 
olacak bu? Piyasaya 3 milyon ton zengin-
leştirilmiş, kaliteli, ucuz kömür sürece-
ğiz. Ekmeğin fiyatı niye pahalılaşmıyor? 
Çünkü İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
ekmeği piyasada ucuz da onun için. Biz 
bunu 1994’te başlattık. O zaman fırınların 
hali rezaletti. Kaliteli Halk Ekmek fırınları 
kuruldu. Piyasaya daha fazla ekmek girdi.’’ 

Yenidoğan’ın okul ve hastane gibi sıkın-
tılarının bulunduğunu, bu sorunları kısa 
sürede gidereceklerini belirten Erdoğan, 
daha sonra sosyal donatı alanlarını artıra-
caklarını bildirdi. Bir vatandaşın, ‘‘Asgari 
ücrete 15 milyon lira zam yaptınız. Gıdaya 
ise yüzde 10 zam geldi. Biz asgari ücretle 
geçinemiyoruz. Sizden ikinci bir zam bek-
liyoruz’’ demesi üzerine Erdoğan, şunları 
kaydetti: 

‘‘Bu yıl içinde ortalama asgari ücrete zam-
mı şöyle bir düşün. Yüzde olarak ortalama 

Yenidoğan Ziyareti

İstanbul | 3 Temmuz 2004
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ne yaptık? Neden ikinci 6 ayda aldığın 
zammı söylüyorsun da ilk 6 ayda aldığın 
zammı söylemiyorsun? Birinci 6 ayda 
228 milyon net alıyordun. Biz bunu 300 
küsure çıkardık. Şimdi 15 daha ilave ettik 
ve 328’e çıkardık. 228’den 328’e çıkardık. 
Son zamla beraber, yüz milyon artış oldu.’’ 

Başka bir vatandaşın, ‘‘Yetmiyor’’ demesi 
üzerine, Erdoğan, ‘‘Asgari ücret yetmiyor, 
onu ben de biliyorum. Bizde olacak da 
vereceğiz. Olmayınca veremeyiz ki. Şunu 
da söyleyeceksin, eskiden sizebu kadar 
bile zam yapmıyorlardı. Kaldı ki enflasyon 
yüzde 100’lerin üzerindeydi, yüzde 40’lar-
daydı. Şimdi bak enflasyon nerede’’ diye 
konuştu. Erdoğan, enflasyonun düştüğünü 
ve vatandaşın cebinden para çıkmadığını 
vurgulayarak, ‘‘Onun için, biz size enflas-
yon üzerinde zam yaptık, buna bakacak-
sın’’ dedi. Asgari ücretin ideal olmadığını, 
ileride daha fazla vereceklerini belirten 
Erdoğan, ‘‘Ama biraz sabır, Türkiye güçlen-
dikçe siz de güçleneceksiniz. Bundan emin 
olabilirsiniz’’ şeklinde konuştu. 



Recep Tayyip ERDOĞAN

166

Başbakan Erdoğan, Balıkesir’in Erdek İlçe-
si İskele Meydanı’nda halka hitaben yaptı-
ğı konuşmada, ilçenin sorunları konusun-
da durum tespiti yapmak üzere Erdek’e 
geldiğini belirterek, vatandaşların gelecek 
yıl çok daha farklı bir Erdek bulacaklarını 
söyledi. Türkiye’yi her geçen gün modern 
dünyanın bir mensubu olarak hazırlama-
nın azmi ve heyecanı içinde olduklarını 
ifade eden Erdoğan, ‘‘3 Kasım’da nere-
deydik, bugün neredeyiz’’ diye konuştu. 
Erdoğan, halkla el ele vererek, Türkiye’yi, 
Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal 
Atatürk’ün ifadesiyle muasır medeniyetler 
seviyesinin üzerine çıkaracaklarını belirt-
ti. Başbakan Erdoğan, şöyle devam etti:

‘‘Bunu başarmaya mecburuz, bunu başa-
racağız. Bunu başaracak güce bu millet 
sahiptir. Bunun için bir olacağız, beraber 
olacağız. Asla ülkemizde ayrılıkçılara 
fırsat vermeyeceğiz. Bizi birbirimize dü-
şürmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. 
Terörü asla aramıza sokmayacağız. Bu 
ülkede Türkü ve Kürdüyle, Lazıyla, Çer-
keziyle, Gürcüsüyle, Abhazıyla, ne olursa 

olsun bizim ortak bir paydamız var. He-
pimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. 
Bu bizim en önemli iftihar kaynağımızdır. 
Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 
ortak paydasında bütünleşerek, Türkiye 
Cumhuriyeti’ni inşaallah ilk 10 kalkınmış 
ülke arasına, en yakın zamanda sokacağız.’’ 

Türkiye’nin AB yolunda emin adımlarla 
ilerlerken, Aralık 2004’te müzakere sü-
reciyle ilgili onayı almasından itibaren, 
değişim sürecinin nasıl olacağını halkın 
da takdir edeceğini ifade eden Başbakan 
Erdoğan, şunları söyledi: 

‘‘Türkiye olarak hiç bir zaman Türk mille-
tinin onuruyla asla kimseyi oynatmadan, 
dimdik ayakta durarak, ekonomik gücü-
müzü her gün arttırmak suretiyle ülke-
mizi, aydınlık yarınların güçlü Türkiye’si 
olarak hazırlamanın heyecanı içindeyiz. 
Ekonomik parametreler ortada. Enf las-
yonda neredeydik, nereye geldik. 3 Kasım 
2002’de yüzde 30’u aşan bir enf lasyon 
varken, bugün artık yüzde 12 hedefimizi 
tutturabileceğimizi gösteren bir enflasyon 

Erdek Ziyareti

Balıkesir | 16 Temmuz 2004
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rakamı ortadadır. Aynı şekilde büyüme 
hızında yüzde 5 dedik, geçen yıl yüzde 5.9 
gerçekleşti. Bu yıl yüzde 5 dedik ve ilk üç 
ayın tespitlerine baktığımız zaman gayri 
safi milli hasılada yüzde 12.4, gayri safi 
yurt içi hasılada 10.1 oranında bir büyüme 
hızını yakalamış bir Türkiye var.’’ 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, artık 
faiz oranları yüzde 69’larda değil, yüzde 
26’lara düşmüş bir Türkiye bulunduğunu 
vurgulayarak, bütün bunların halkın, va-
tandaşın cebindeki paranın alım gücünü 
artırdığını belirtti. ‘‘Ancak arzu ettiğim, 
istediğim bir güce henüz ulaşmış değiliz’’ 
diyen Erdoğan, meydanlarda üçüncü yılın 
sonunda halkın cebindeki paranın farklıla-
şacağı yönünde söz verdiğini hatırlatarak, 
şu anda tablonun oraya doğru gittiğini söy-
ledi. Erdoğan, emin adımlarla yola devam 
ettiklerini, hiç bir zaman yapamayacakları 
bir işi vaat etmenin peşinde olmadıklarını 
ve olmayacaklarını belirterek, ‘‘Çünkü ne 
aldanan ne aldatan olacağız. Neyi yapa-
bileceksek onları size vaat ediyoruz. Vaat 
etmeye devam edeceğiz’’ dedi. Bu yıl da 
öğrencilerin kitaplarını ücretsiz dağıtacak-
ları müjdesini veren Başbakan Erdoğan, 
şunları kaydetti: 

‘‘Fakir fukaraya Türkiye genelinde geçen 
yıl 800 bin ton kömür göndererek, kışın o 
soğukta, karda üşümemesini sağladık. Bu 
yıl bunu bir milyon tona çıkarıyoruz. Bir 
milyon ton kömür göndereceğiz. Bununla 
da kalmıyoruz, kömür fiyatlarını düşür-
mek için, kömür kullanan illerimize zen-
ginleştirilmiş kalitede kömür olmak üzere 
3 milyon ton, diğer fiyatlardan farklı ola-

rak 40 dolar daha düşük olmak üzere pi-
yasaya kömür sunacağız. Derdimiz nedir? 
Derdimiz, fiyatları balanse etmek, daha 
ucuza halkımın bu imkanları sağlamasını 
temin etmek. Bu yolda gayret içindeyiz. 
Halkın güçlü ve mutlu olması, devletin de 
güçlü olması anlamına geliyor.’’ 

Konuşmasının ardından, İskele Meyda-
nı’ndan Erdek Merkez Camii’ne yürüyerek 
giden Başbakan Erdoğan’a, vatandaşlar yol 
boyunca sevgi gösterilerinde bulundular. 
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Başbakan Erdoğan, Balıkesir’in Marma-
ra İlçesi’ne bağlı (Marmara Adası) Avşa 
Adası’nı ziyaret ettikten sonra tatilini 
geçirdiği Ekinlik Adası’na geldi. Erdoğan, 
Ekinlik Adası’na dönüşü öncesinde, Avşa 
Belediye Başkanı Cevdet Çağlar’ı maka-
mında ziyaret ederek, beldeyle Yiğitler 
Köyü’nü birbirine bağlayan 3 kilometrelik 
yolun açılışını yaptı. Başbakan Erdoğan, 
Avşa Adası’ndan ayrılmadan önce gaze-
tecilerin, Almanya Başbakanı Gerhard 
Schröder’in, ‘‘AB Komisyonu’nun İlerleme 
Raporu Türkiye ile üyelik müzakerelerine 
başlanmasını önerirse bu konuda belki 
‘şartlı evet’ kararı alınabilir’’ şeklindeki 
açıklamalarını hatırlatmaları üzerine, şun-
ları söyledi: 

‘‘Aralık 2004 tarihinde verilecek karar, 
müzakere süreciyle ilgili karardır. Müza-
kere sürecini aldıktan sonra Türkiye’nin, 
müzakere süreci içerisinde yerine getir-
mesi gerekli olan, gerek Kopenhag Siyasi 
Kriterleri’ni uygulamadaki kalanları ola-
bilir, gerekse Maastricht Kriterleri ile ilgi 
ekonomiye yönelik kriterler olabilir. Tabii 

bu ne kadar süre alacaktır, kestirmek güç. 
Ne zaman biterse Türkiye o zaman tam 
üye olabilir. Onun için ben, tam üyelikten 
çok müzakere sürecini önemsiyorum. Mü-
zakere süreci başlasın, ondan sonra da biz 
uygulamada gereği olanları yerine getir-
diğimiz zaman, zaten Türkiye’yi tam üye 
yapacaklardır. Ama bunun tarihi 5 sene 
mi olur, 10 sene mi olur, bu çok da önemli 
değil. Asıl olan, bu işi hazmede hazmede 
ve Türkiye’nin şanına yakışır bir şekilde 
yerine getirmektir. Zaten müzakere süreci 
içerisinde bazı şartları AB ailesi ile birlikte 
yerine getirme imkanı bulacağız.’’ 

Avşa Ziyareti

Balıkesir | 16 Temmuz 2004
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Aziz vatandaşlarım… saygıdeğer hanıme-
fendiler… beyefendiler… hepinizi sevgiyle, 
muhabbetle, dostlukla selamlıyorum.

Size layık olabilmek için AK Parti hizmet 
kervanını yola çıkardığımız günden bu 
yana süratle koşuyoruz. AK Parti iktidarı 
Türkiye’nin sönmekte olan umutlarını 
kısa zamanda ihya etmiş, ülkemizin her 

köşesinde ışığı iyice zayıflayan kandiller 
bir bir yanmaya başlamıştır. Sönmek üzere 
olan ocaklar yeniden tütmeye başlarken, 
Türkiye uzun zaman sonra yeniden kendi 
gücünün farkına varmıştır. 

Bütün gayretimiz, bütün çabamız milleti-
mizin itibarını yükseltmek, ekmeğini ve 
aşını büyütmektir. Bu istikamette aldığı-

Halka Hitaben Yaptığı Konuşma

Nizip, Gaziantep | 23 Haziran 2005 
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mız mesafe ülkemiz adına onur vericidir. 
Henüz iktidarımızın iki buçuk senelik 
ilk yarısını tamamladığımızda Türkiye 
krizden, kaostan, kavgadan, gerilimden 
çıkmış, herkesin önünü görebileceği bir 
güven ve istikrar ortamına kavuşmuştur. 
Umuyorum ki, sizinle, halkımızla birlikte 
bu yolculukta kat ettiğimiz mesafeden siz-
ler de memnusunuz.

Şüphesiz Türkiye’nin bütün sorunları çöz-
müş, bütün meselelerini halletmiş değiliz 
ama, devraldığımız Türkiye ile bugünkü 
Türkiye arasında karşılaştırılmayacak 
kadar büyük farklılıklar vardır. İş başına 
geldiğimizde demiştik ki, bundan böyle 
hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Gerçekten 
de hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Parçalı, 
yamalı bohça koalisyonları gitti, yerine 
ülkemize güven ve istikrar geldi. Kavga 
siyaseti bitti, yerine halkıyla aynı yöne ba-
kan, aynı sevinci ve aynı üzüntüyü duyan 
bir kadro işbaşına geldi. Aylarca toplana-
mayan bakanlar kurulunun yerine halkın 
ihtiyaçlarını saat gibi işleten bir bakanlar 
kurulu geldi.

Millet meclisinin itibarı o kadar ağır 
yaralıydı ki, milletvekilleri halkın içi-
ne inemiyor, parti başkanları, bakanlar 
Anadolu’ya adım atamıyorlardı. Bugün 
Allah’a şükürler olsun ki, yüzümüz ak, 
alnımız açık ve her yaptığımızın hesabını 
vermek üzere sizlerin huzurundayız. Her 
gün Türkiye’nin bahtını açmak için bizzat 
kendim ya bir Anadolu şehrindeyim ya da 
bir dünya başkentindeyim. Bakanlarımız, 
milletvekillerimiz de aynı şekilde her an 
halkla yüz yüzedir. Halktan kaçan, halkın 

oyunu aldıktan sonra Ankara’daki devlet 
koridorlarında kaybolan siyasetçilerin 
yerine halkın derdini dert edinen, halkın 
kaderi ile kendi kaderini aynı kader çizgi-
sinde gören bir kadro iş başındadır.

AK Parti iktidarı halkın yüzünü güldür-
dükçe, halkın bahtını açtıkça, herkese ta-
rafsız hizmet götürdükçe kendini anlamlı 
sayacak, görevini yapmanın huzurunu 
duyacaktır. Zira AK Parti, milletin bahtı-
nı karartanların milletten aldıkları dersi 
aklından çıkarmayanların partisidir. AK 
Parti, milletin gücünü, iradesini hakkıyla 
temsil etmek üzere halkın vekaletini alan, 
bu vekalete, bu emanete sadakatle bağlı 
kalanların partisidir.

Sadece halka yaslandığımız için, halkın 
baktığı noktaya baktığımız için yaptığımız 
işler bereketlenmektedir. Siyaseti kendi 
çıkarları için yapanlar, iktidarı kendileri 
için isteyenler bizim nasıl bu kadar kısa 
zamanda Türkiye’yi o karanlık tünelden çı-
kardığımızı anlamakta güçlük çekiyorlar. 
Kendilerine fırsat doğması için eski yarala-
rı kaşıyarak kendilerine alan açmaya çalı-
şıyorlar. Ama o yaralar kabuk bağlamıştır. 
Bir daha kimse o yaraları kanatmaya ce-
saret edemeyecektir. Zira milletimiz zerre 
kadar kavgaya, çatışmaya, gerilime prim 
vermiyor.

Aziz Nizipliler… değerli kardeşlerim…

Biz Türkiye’nin her yerinde aynı siyaset 
dilini kullanıyoruz. Halkın arasında mas-
kesiz dolaşıyoruz. Nabza göre şerbet ver-
me siyaseti yerine doğru olanı olduğu gibi 
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söylersek halkımız bizi anlar diye inanıyo-
ruz. Cepheden muhalefet edenlerin, nabza 
göre şerbet verme siyasetini yeniden ihya 
etmek isteyenlerin içi boş muhalefetlerini 
artık halkımız görüyor.

Biz halka güveniyoruz, çünkü kendimize 
güveniyoruz. Halk bize güveniyor, çünkü 
halkın taleplerini, özlemlerini temsil edi-
yoruz. Bu güven unsuru bize göre en paha 
biçilmez değerdir. Türkiye, Milyarlarca do-
lara güven denilen hazineyi satın alamaz. 
Milletimizin dirliği, birliği, huzuru ve mut-
luluğu bu güven unsuruna bağlıdır. Ko-
laylıkla diyebilirim ki, Türkiye’yi şahlan-
dıracak olan en büyük sermaye, en büyük 
kaynak güvendir, huzurdur, istikrardır. 
Petrol bulmaktan ya da Avrupa Birliğine 
girmekten çok daha önemli olan şey millet 
olarak özgüvenimizi korumaktır. Özgüven 
her şeydir.

Büyük milletimizin şanına yaraşır bir 
hayat düzeyi yaşaması birbirimize kenet-
lenmemize, dostluğumuzu, kardeşliğimizi 
derinleştirmemize bağlıdır. Bakınız daha 
iktidara gelmeden, iktidara geleceğimi-
zin belli olduğu tarihten itibaren yani 3 
Kasım’dan 3 ay önce Türkiye’de işler yolu-
na girmeye başladı. İktidara geldiğimizde 
ilk iş olarak ülkenin en acil meselelerine el 
attık. Milletvekillerimiz milletin arasında 
olacak dedik ve o halktan soyutlanmış loj-
man adasından milletvekillerimizi ilk gün-
den çıkardık. Bakanlar kurulu insanlara, 
koalisyon hükümetlerine göre düzenlen-
miş, kişisel ihtiyaçlara göre bakanlık sayısı 
her gelen hükümette arttırılmıştı, biz bir 
kalemde bakanlık sayısından 15 bakanlığa 

son verdik. Türkiye bir anda tek parti ik-
tidarının ne demek olduğunu hissetmeye 
başladı.

Daha sonra ne oldu, ne yaptık. Burada bü-
tün icraatlarımızı anlatamam ama, kısaca 
bazı başlıkları hatırlatayım. Acil Eylem 
planımızı birkaç istisna dışında tam olarak 
hayata geçirdik. Yetmedi fazlasını yaptık. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi geceli gün-
düzlü çalıştı ve Amerika’dan Avrupa’dan 
yankılanan sessiz devrimlere imza attık. 
40 yıl boyunca kesintisiz konuştuğumuz 
Avrupa Birliği’nden nihayet müzakere ta-
rihi aldık. 30 yıl boyunca canavar gibi bü-
yüyen ve kimsenin yoluna çıkmaya cesaret 
edemediği Enflasyonu yüzde 40’tan yüzde 
8.7’ye indirdik. Kamu net borç stokunun 
gayrı safi milli hasılaya oranı yüzde 95’ten 
yüzde 63’e indi. Kişi başına düşen milli 
gelir 2598 dolar iken 4172 dolara çıktı. 
Durma noktasına gelen Özel sektörün ya-
tırımları yüzde 45 oranında artış gösterdi. 
Uluslararası ilişkilerimizde tam bir donuk-
luk yaşanıyordu. Dünyanın her hiçbir ül-
kesini ihmal etmeden Amerika’dan Güney 
Afrika’ya, Güney Kore’den Paris’e sayısız 
ziyaret gerçekleştirdik. 

Değerli kardeşlerim… aziz Nizipliler… 

Her şey Türkiye için ilkesine göre yola 
çıktık ve Allah’a şükürle olsun ki, çok zor 
imtihanlardan geçtiğimiz bu dönemde 
yaptığımız her şeyi Türkiye’nin menfaati-
ne, halkımızın menfaatine yaptık. Ne Irak 
meselesinde, ne Kıbrıs davasında, ne eko-
nomik mücadelede, ne hukuk ve demokra-
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si yolunu açmada milletimizin başını öne 
eğdirmedik. İnşallah eğdirmeyeceğiz.

Sizin iradeniz bize destek oldukça, duala-
rınızı aldıkça, desteğinizi sürdürdükçe bu 
ülke için daha çok çalışacak, daha çok gay-
ret edeceğiz. Hepinizi sevgiyle ve saygıyla 
selamlıyorum. Sağ olun var olun. Allah, 
dirlik ve düzenimizi bozmasın. Muhabbe-
timize muhabbet katsın, hizmet aşkımızı, 
ülke sevgimizi artırsın, eksiltmesin.
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Aziz Çorumlular… Hepinizi aramızdaki en 
güzel selamla selamlıyorum. Selam üze-
rinize olsun aziz vatandaşlarım. Çorum’u 
bütün insanlarıyla birlikte dostlukla, kar-
deşlikle, muhabbetle selamlarım. Bu muh-
teşem meydanı yürekleriyle dolduran yedi-
den yetmişe bütün kardeşlerimi en samimi 
duygularımla selamlıyorum. 

Yüce Allah muhabbetinizi, coşkunuzu, 
heyecanınızı artırsın. Bu muhabbeti kıska-
nanlara ebediyen fırsat vermesin. Sizlere 
layık olmaktan başka bir sevdası olmayan, 
bu yolda gecesini gündüzüne katan bizler 
için bu yürek birliğinden, bu muhteşem 
tablodan daha anlamlı bir ödül yoktur. Bu 
anlamlı coşkunuza, bu manidar desteğini-
ze, bu vefakarlığınıza, bu kadirşinas tavrı-
nıza teşekkür ederek sözlerime başlıyorum. 

Çorum’un tarihteki mümtaz yerini temsil 
eden bu saat kulesinin altında birlik ve 
bütünlük içinde çarpan kalplerimiz bir 
saat gibi işliyor. Türk Milleti bütün ritim bo-
zukluklarını, bütün istikrarsızlıkları, bütün 
krizleri geride bırakmak için bundan 35 ay 

önce 3 Kasım’da saatini yeniden kurdu ve o 
gün bugündür ülkemiz istikrarla büyüyen 
bir yola girdi. Bu yol, adaletin, kalkınmanın, 
dayanışmanın, refahın, huzurun, mutlulu-
ğun yoludur. Bu yol, millet olarak bin yıldır 
yürüdüğümüz, 85 yıldır Cumhuriyetle taç-
landırdığımız yoldur. Bu yolda, kılavuzu-
muz millettir. Bu yolda, yol göstericimiz siz-
lersiniz. Bu yolda mesafe almanın ne kadar 
meşakkat, ne kadar emek, ne kadar alınteri 
gerektirdiğini sizler iyi biliyorsunuz. Ve bu 
yolda sizin desteğinizin, sizin dualarınızın 
ne kadar belirleyici olduğunu biliyorsunuz. 

Bütün amacımız, bütün derdimiz ülkemizi 
hak ettiği güce, hak ettiği itibara kavuştur-
maktır. İç ve dış siyaseti birbirinden ayır-
madan Türkiye’yi dünyada hakkıyla temsil 
edebilmek için bir günde bazen birkaç 
ülkeye giderek kapılar açıyoruz. 3 Yıl içinde 
açılan kapılar Türkiye’yi derin bir krizden 
çıkarmıştır. Türkiye’de durmak üzere olan 
saat düzenli olarak işlemeye başlamış, pi-
yasalar canlanmış, özel sektör, üretimiyle, 
yatırımlarıyla, ihracatıyla şahlanmıştır. 

Halka Hitap

Çorum | 30 Eylül 2005
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İşte özel sektörün şahlandığının en önemli 
delili bugün Çorum’da 7 bin insanımıza 
istihdam imkanı sağlayacak olan 19 sanayi 
tesisinin açılışıdır. Türkiye, AK Parti ikti-
darında özlemlerine kavuşacak demiştik. 
İşte Çorum’un doğalgaz meselesini hal-
letmiş bulunuyoruz. Siyasette nasıl hava 
kirliliğini temizlediysek Türkiye’nin hava 
kirliliği en yüksek olan illerinden Çorum’a 
doğalgaz getirerek hava kirliliğini temiz-
lemiş bulunuyoruz. Bu emeklerimiz, bu 
çabalarımız sizlere helal olsun. İnşallah 
ülkemin bütün şehirleri, bütün ilçeleri, 
kasaba ve köyleri bu sevinci yaşayacaktır. 

Sevgili kardeşlerim…

Türkiye kabuğunu kırıyor, gerçek gücüne 
kavuşuyor. İşte bir zamanlar cezalandırı-
lan, fişlenen, tahkir edilen, rekabet hakkı 
elinden alınan, üretim hakkı engellenen 
Anadolu sermayesi yeniden şahlanıyor. 
Anadolu baştanbaşa bir şantiyeye dönüyor. 
Organize Sanayi Bölgelerimizi dolup dolup 
taşıyor. Şehirlerin yolları birbirine bağlanı-
yor. Türkiye’nin yolları dünyaya bağlanıyor. 

Bakınız Avrupa Birliği hedefimizde son 
merhaleye gelmiş bulunuyoruz. Avru-
pa Birliği hedefi için yapılması gereken 
hiçbir adımdan geri durmadık. Bu yolda 
bugüne kadar her ne yaptıysak milletimiz 
için yaptık. Kopenhag kriterlerini siyasi 
sistemimize uyarlarken kendi milletimizin 
öncelikleri için, demokrasimizin gelişmesi 
için, hukuk düzenimiz için reform üstüne 
reformlar yaptık. Bugüne kadar milletimize 
rağmen bir tek adım atmadık, bundan son-
ra da yanlış bir adım atmayız. 

Her fırsatta ifade ettiğimiz gibi Avrupa Bir-
liği davası 40 yılı aşkın bir devlet davasıdır. 
Biz hiçbir zaman Avrupa Birliği davasını 
milletimizin refahından, huzurundan, 
ideallerinden ayırarak ele almadık. Kör bir 
teslimiyet içinde olmadık ve her şeyi açık 
seçik olarak eşit şartlarda konuştuk, mü-
zakere ettik. Türkiye, Cumhuriyetimizin 
muasır medeniyet hedefleri doğrultusun-
da Avrupa Birliğine tam üye olmayı hedef-
lerken Avrupa Birliği bugünkü durumda 
değildi. Avrupa Birliği’nin geleceği, birlik 
içinde bugün olduğu gibi dün de hararetli 
tartışmalara sahne oldu. 

Bugün AB’nin en güçlü ülkeleri kendi ara-
larında ve kendi içlerinde inanılmaz tar-
tışmalar yaşadılar. Avrupa Birliği gerçek 
anlamda demokratik değerleri sahiplenen 
küresel bir dünya gücü mü olacak, yoksa 
çoğulcu değerleri reddeden, kendi içine 
kapalı bir birlik mi olacak? AB, dünya ba-
rışına katkıda bulunmak, öncülük etmek 
için acaba ne kadar iddiasına sahip çıka-
caktır, ne kadar özgüven sahibidir?

3 Ekimde başlayacak olan süreç bu hayati 
sorunun cevabını önümüze koyacaktır. 
Evet, 3 Ekim bizim için tarihi bir gün, tari-
hi bir dönüm noktası olacağı gibi Avrupa 
Birliği’nin geleceği için de tarihi bir gün 
olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti, evrensel 
barışa katkıda bulunmak için milletiyle, 
devletiyle bir kalp haline gelmiştir. AK 
Parti hükümeti olarak halkımızla açık açık 
konuşuyor, halkımızın hissiyatını dünyaya 
taşıyoruz. Avrupa Birliği adına karar ve-
recek olanlar da aynı derecede maskesiz 
olarak konuşmak zorundadır. Bu süreçte 
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gördük ki, bizde olduğu gibi oralarda da 
havanda su dövenler, fanatizmin kurbanı 
olanlar, önyargılarından kurtulamayanlar 
Türkiye’ye şaşı bakıyorlar. Geleceğin dün-
yasında onlara yer olmadığını kanaatimce 
onlar da biliyor.

Kim bize nasıl bakarsa baksın. Biz neyi 
niçin istediğimizi gayet iyi biliyoruz. Her 
zaman şunu söyledik, şimdi de aynı şeyi 
söylüyoruz. Avrupa Birliği’nin geleceği 
demokrasi gibi, insan hakları gibi evrensel 
değerlere ne kadar bağlı kalacağına bağlı-
dır. Bu değerler öncelikle demokrasidir, in-
san hak ve hürriyetleridir, adalettir, birey 
ve toplumun hukukunu korumaktır. Bu-
rada Türkiye büyük devlet ve medeniyet 
geleneğiyle, dinamik toplumsal yapısıyla, 
modern birikimiyle, insan kaynaklarıyla, 
açık ve şeffaf demokrasisiyle, insan hakla-
rına verdiği önemle, serbest piyasa ekono-
misiyle muazzam bir enerji kaynağıdır.

Türkiye, kimliğiyle birlikte, değerleriyle 
birlikte, imkanları, potansiyeli ile birlik-
te bir Avrupa ülkesidir. Türkiye, Avrupa 
Birliği’nin iddiaları için bir anahtardır. 
Bu anahtar bu kapıyı açacaktır. Bütün 
diplomatlar, bütün siyasetçiler, bütün stra-
tejistler bilir ki, Biz, Türkiye Cumhuriyeti 
olarak 600 milyonluk Türk ve İslam dün-
yasının cümle kapısıyız. Farklılıkların yok 
edildiği çağlarda biz farklılıkları zenginlik 
kabul eden muazzam bir bir arada yaşama 
ve uygarlık tecrübesine sahibiz. Devletimi-
zin bütün kurumları, milletimizin bütün 
unsurları bu özgüvenle yeryüzüne bakar. 
Bu güven dünyada çok az millete nasip 
olmuş bir duygudur. 

Türkiye’nin gücünü görmeyenlerin, de-
mokrasiyi, çoğulculuğu, farklılıkların bir 
arada yaşama iradesini hazmedemeyenle-
rin, kriz isteyenlerin, önyargılarla dünyaya 
şaşı bakanların hevesleri kesinlikle kur-
saklarında kalacaktır. Türkiye’nin önünü 
kesmek isteyenler, medeniyet yolundaki 
yürüyüşünü durdurmak isteyenler ikinci 
dünya savaşı öncesi dünya tablosunun öz-
lemini duymaya, kör ideolojilerin gözlük-
leriyle dünyaya bakmaya devam edebilir-
ler. Ne var ki, dünya, artık o dünya değildir. 

Derin bir tarihi tecrübeyi belleğinde, 
yüreğinde muhafaza eden aziz Türk mil-
leti dünyanın gidiş istikametini doğru 
görmekte, doğru yorumlamaktadır. Biz 
diyoruz ki, bu tarihi tecrübeye bütün in-
sanlığın olduğu gibi Avrupa Birliği’nin 
de ihtiyacı var. Bizim Avrupa Birliği’ne 
ihtiyacımızdan daha çok Avrupa’nın bize 
ihtiyacı var. 

Değerli kardeşlerim…

Biz şartlar ne olursa olsun yolumuza de-
vam edeceğiz. Cesaretle, kararlılıkla, geri 
adım atmayacağız. Göreve geldiğimiz 
günden beri ülkemizin itibarı, vatandaşla-
rımızın ihtiyaç ve talepleri için dinlenme-
den, yorulmadan koşuyor, bütün dünyayı, 
bütün şehirlerimizi adım adım geziyoruz. 
Bakınız her şehrimize çok özel müjdeler-
le, çok güzel haberlerle gidiyoruz. Bütün 
adımlarımızın özeti birliğimizi pekiştir-
mek, kardeşliğimizi yüceltmek, adaleti 
derinleştirmek, kalkınma, huzur ve mut-
luluğu artırmaktır. Halkımızın büyüme 
ve kalkınma sevincini paylaşıyor, yılların 
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kördüğüm haline getirdiği meseleleri çö-
züyoruz. Sorunlar ne kadar büyük, mesele-
ler ne kadar karmaşık olursa olsun yeterli 
akıl, yeterli irade ve açık bir yürek varsa 
çözüm vardır, mümkündür ve elimizdedir. 

Yola çıkarken demiştik ki, Türkiye’nin 
kaynaklarını Türkiye’ye kazandıracağız. 
Kaçakları, sızıntıları önleyerek, hortumla-
rı keserek, israfı, yağmayı, talanı, rüşveti 
yok ederek, açık ve şeffaf bir yönetimle 
Türkiye’yi idare edeceğiz. İşte sorunların 
nasıl çözüldüğünü görüyorsunuz. İşte hu-
zurun ve güvenin semeresi. İşte kalkınma 
ve adaletin meyvesi. İşte Türkiye’nin artan 
reytingi. İşte ekonominin artan kredibili-
tesi. 

Dün, yok pahasına satılmak istendiği hal-
de yanlış yönetimlerin elinde heba edilen 
kaynaklarımız bugün dünya çapında reka-
bete sahne oluyor. Soruyorum: Üç senedir 
yolsuzluklarla sarsılan bir siyaset var mı? 
Üç senedir milletin bankaları hortumlanı-
yor mu? Üç senedir yalan makinesi gibi si-
yasetin itibarını sıfırlayan kavgalar oluyor 
mu? Milletin Meclisi, milletin hükümeti, 
milletin belediyeleri, milletin kurumları 
arasında üç senedir çatışma, kavga, gürül-
tü var mı?

İşte AK Parti bunun için işbaşına geldi. 
Milletin yüzünü güldürmek için, bahtını 
açmak için iş başına geldi. Bu güven sa-
yesinde Kayseri’de, Malatya’da, Çorum’da 
onlarca fabrikayı birlikte açıyoruz. Bu iti-
bar sayesinde halkın ekmeği küçülmüyor 
büyüyor. 2001 yılında TÜFE artışı, yani 
paramızın değer kaybı yüzde 68.5 idi. 

Bugün yüzde 8 olmuştur. Gayri Safi Milli 
Hasıla 2 bin 500 dolardan 4 bin 200 dolara 
çıktı. Bununla yetinmiyoruz. Kişi başına 
gelirimizin 10 bin doları 15 bin doları ya-
kalaması için var gücümüzle çalışıyoruz. 

Paramızdan sıfırları silmek 30 yıllık bir 
hayaldi. Bakınız hayaller nasıl mümkün 
oldu? 17 yıl boyunca sabah akşam televiz-
yon ekranlarında uzmanlar, siyasetçiler 
özelleştirmeyi tartıştı. 17 yılda elde edilen 
özelleştirme rakamı 8 milyar dolar iken 
son iki buçuk yılda 15.2 milyar dolarlık 
özelleştirme yapıldı. Bu başarıya çamur 
atam güneşe çamur atmış olur. Üç yıla yak-
laşan iktidarımız döneminde ülkemizin 
birikmiş sorunlarını çözmek için sağlam 
irademizi açık yüreklilikle ortaya koyduk. 

Açık söylüyorum; ülkemizi baştan başa 
mamur hale getirmek, devlet ile toplum 
arasındaki ihtilaf alanlarını çözmek, in-
sanımızın yüzünü güldürmek istiyoruz. 
Sadece bunu istiyoruz. İnsaf sahibi her va-
tandaşımız bilsin ki, insanlarımızı özlem-
lerine kavuşturmaktan başka bir gayemiz 
yoktur. Bütün milletimizin yediden yet-
mişe en büyük özlemi huzur içinde, adalet 
içinde, demokrasi içinde birbirinin huku-
kunu koruyarak, birbirine yan bakmadan 
kardeşçe yaşamaktır. 

Bu atmosferi zedeleyen, yaralayan bütün 
gerekçeleri ortadan kaldıracağız ve bunu 
Allah’ın izniyle birlikte yapacağız. Bu ide-
ale varmak için insanımızın hem aklı hem 
vicdanı olmakta kararlıyız. Ülkemizin bir 
huzur ve refah ülkesi olması için vatan-
daşlarımızın bütün taleplerine karşı azami 
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duyarlı olmaya çalışıyoruz. Demokrasinin 
kökleşmesi için yakın zamanlara kadar 
üretilen mazeretleri bertaraf edecek bir 
yüreklilikle demokratik reformlar ger-
çekleştiriyoruz. Yaptığımız her şeyi kendi 
insanımız için yapıyoruz. 

Sadece mazeret üreten, vatandaşına 
kuşkuyla, önyargıyla bakan, devlet ile 
toplumu ayrıştırarak meseleleri ele alan 
anlayışlara yakın durmuyoruz. Gerilim 
üreten, sinir uçlarına dokunan, çözümü 
akla getirmeyen fikirlere, umutsuzluğa, 
karamsarlığa asla itibar etmiyoruz. Güven 
ve adalet duygusunun olduğu yerde yan-
lışların barınmayacağına inanıyoruz. Bu 
güveni pekiştireceğiz. Türkiye’yi hak ettiği 
seviyelere getireceğiz. 

Bu güveni sizlerle, sizler için, sizler saye-
sinde pekiştireceğiz. Yeter ki, bize güve-
niniz tam olsun. Bizleri, “Allah mahcup 
etmesin” diye hizmete, iktidara çağıran 
sizlerin duaları yeter ki, yanı başımızda 
olsun. Allah, yar ve yardımcımız olsun. 
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Ankara’dan uçakla Van’a oradan da 
Şemdinli’ye helikopterle gelen Başba-
kan Erdoğan ve beraberindekileri Sınır 
Jandarma Alay Komutanlığı helikopter 
pistinde, Hakkari Valisi Erdoğan Gürbüz, 
Kaymakam Mustafa Cihat Feslihan, Bele-
diye Başkanı Hurşit Tekin karşılıyordu. 
Başbakan Erdoğan, buradan ilk olarak 1 ve 

9 Kasım 2005 tarihlerinde meydana gelen 
patlamaların olduğu Cumhuriyet Caddesi 
ve Özipek pasajında incelemelerde bulu-
nuyor, Özipek pasajındaki incelemelerinin 
ardından Cumhuriyet Caddesi’nde vatan-
daşları selamlıyor ve halka hitap ediyordu. 

Başbakan Erdoğan, elektriklerin kesik ol-
ması nedeniyle vatandaşlara bir süre me-

Güneydoğu Anadolu Bölgesi 
Ziyaretleri

Hakkari | 21 Kasım 2005
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gafondan seslendikten sonra elektriklerin 
gelmesiyle konuşmasını mikrofon ile sür-
dürüyordu. Erdoğan, konuşmasında, arzu 
edilmeyen olaylardan sonra bugün içişleri 
ve adalet bakanıyla birlikte buraya geldik-
lerini ifade ederek, şunları kaydediyordu: 

‘‘Bakanlarımızla birlikte huzurunuzda-
yız. Şemdinli’den sonra Yüksekova ve 
Hakkari’yi ziyaret etmek suretiyle esna-
fımızla vatandaşımızla kısmen de olsa 
dertleşme ortamı bulacağız. Onun için 
buradayız. Bir şeyi özellikle belirtmek isti-
yorum. Özelikle gençlere sesleniyorum. El-
lerinizdeki pankartları kaldırıyoruz, pan-
kartlara bir şeyler yazmışsınız. Bunlarla 
beraber burada duruyoruz. Bakın buraya 
bir şeylerin çözümü için geldik ve burada 
Başbakanınıza karşı öyle bir tavır içine 
girmek çok çirkindir. Biz bir şeyin halli 
için buradayız. Dolayısıyla baştan beri 
ifade ettiğim bir konu var. Size yürütme 
organı olarak, adalet olarak bu olayların 
sonuna kadar takipçisi olacağımızı ve bu 
konunun süratle yargıya intikaliyle yargı-
nın adil kararını bekleyeceğimizi söyledim 
ve hiçbir zaman bu işi ortada bırakmanın 
asla ihmalkârlığı içinde olmayız. Onun 
içinde bildiğiniz gibi müfettişlerimizi gön-
derdik. Gerek Van gerekse Hakkâri’deki 
birçok tecrübeli yargı mensuplarını adalet 
bakanlığımız devreye soktuğu gibi, Adalet 
Bakanlığı’nda bu konuyla ilgili bu işin ta-
kip eden bir komisyon oluşturuldu. Bizler 
bundan sonraki süreçte de yine bu işi ciddi 
şekilde takip edeceğiz. Adli noktada da bu 
süreç devam ederken idari olarak da ne ya-
pılması gerekiyorsa biz bunun da takipçisi 
olacağız ve bunları da gerçekleştireceğiz. 

Ama bütün bunlar şüphesiz ki, raporların 
tanzimi ve bize getirilmesinden sonra atı-
lacak adımlardır.’’ 

Başbakan Erdoğan, Türkiye’nin on yılların 
bedelini ödediğini ve bunun kolay olmadı-
ğını söylüyordu. ‘‘Bakınız bizim 3 yıl önce 
aldığımız bir Türkiye ve bugün geldiğimiz 
bir Türkiye var. Bunları toptan ele aldığı-
mızda dış politikada, ekonomide eğitimde, 
sağlıkta, toplu konutta, yollarda neredey-
dik... Nereye geldik ve nereye gidiyoruz?’’ 
diyen Başbakan Erdoğan konuşmasını 
şöyle sürdürüyordu: 

‘‘Özgürlük noktasında neredeyiz, neredey-
dik, nereye geldik? Avrupa birliği süreci 
içerisinde 3 yıl gece gündüz demeden özel-
likle insanımızın yaşam standardını öz-
gürlüklerden nereden nereye taşıdık hepsi 
ortada. Fakat biz legal yolları yasal yolları 
demokratik hak ve özgürlükler içerisinde 
bu ülkede egemen kılmanın tek adresiyiz. 
Bunu için de ne yapmamız gerekiyorsa ya-
pacağız. Şunu bilmenizi istiyorum ki, hiç-
bir şey insanımızı kaybetmekle olmaz. Bu 
ülke maalesef son 30 yılda 40 bin insanını 
kaybetti. Dünyada teröre bu kadar ağır 
bedel ödemiş başka bir ülke yok. İstiyoruz 
ki, bu ülkede hangi etnik unsura mensup 
olursa olsun, hangi dini inanca mensup, 
hangi bölgenin insanı olursa olsun biz kar-
deşçe el ele omuz omuza ülkemizde yaşa-
maya devam etmeliyiz. Aksi takdirde biri-
leri sevinir. Ama sevinenler bilesiniz ki, bu 
ülkenin öz evlatları olmayacak. Sevinenler 
ülkemizi paramparça etmek isteyenler ola-
caktır. Gelin onları sevindirmeyelim ve biz 
yılların dengesizliğini ortadan kaldırma-
nın gayreti içindeyiz.’’ 
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Başbakan Erdoğan, Hükümet Konağı 
önünde halka hitap ettikten sonra yürüye-
rek Cumhuriyet İlköğretim Okulu’na gidi-
yor, burada öğrencilerle bir süre sohbet et-
tikten sonra, hatıra fotoğrafı çektiriyordu.

Şemdinli İlçesi’ndeki incelemelerinin ar-
dından Yüksekova’ya gelen Erdoğan, ilk 
olarak Hükümet Konağı’nda Kaymakam 
Aytaç Akgül, Hakkari Belediye Başkanı 
Metin Tekçe, Yüksekova Belediye Başka-
nı Salih Yıldız ve kamu kurum, kuruluş 
amirleriyle görüşüyordu. Erdoğan, daha 
sonra İlçe Kaymamalığı balkonundan 
halka hitap ediyordu. Başbakan Erdoğan, 
konuşmasına, ‘‘Teröre çanak tutanlara be-
nim duyarlı halkım hiçbir zaman eyvallah 
etmeyecektir, etmemelidir. Bunu başarma-
lısınız’’ diyerek başlıyordu. 

Sloganlarla ülke idare etmeyi seven bir 
insan olmadığını, bu nedenle kimsenin 
kendilerini sloganlarla idare etmeye kalk-
maması gerektiğini dile getiren Erdoğan, 
kendilerinin işlerini gayet iyi bildikle-
rini, idari noktada neler yapacaklarını 
iyi bildiklerini vurguluyordu. İlçeye gel-
diklerinde çeşitli sivil toplum örgütleri 
temsilcileri, belediye başkanı, kaymakam 
ile görüştüklerini kaydeden Erdoğan, ‘‘Hü-
kümet olarak bu olayları sonuna kadar 
takip edeceğiz. İlk andan itibaren bölgeye 
müfettişler gönderdik. Bu olayları hep bir-
likte başarmamız gerekiyor. Bizler her şeyi 
dayanışma içinde sürdürmek durumunda-
yız’’ diyordu.

Eğitim alanında önemli sıçramalar ya-
şandığını, Türkiye’nin dört bir yanındaki 

bütün okullara aynı anda internet ağı 
hizmetini getirdiklerini bildiren Erdoğan, 
ancak bunların yeterli olmadığını, sağlık 
alanındaki sorunların da giderilmeye ça-
lışıldığını belirtiyordu. Kendilerinin çok 
farklı bir ülke devraldıklarını, borçlarla 
devraldıkları ülkenin şu an çok farklı bir 
konuma geldiğini kaydeden Erdoğan, 
bölgeler arası geri kalmışlığı, dengesizliği 
ortadan kaldıracaklarını dile getiriyordu. 

Yüksekovalı işadamlarına seslenen Erdo-
ğan, ilçeye yatırım yapmaları gerektiğini 
belirterek, buradaki insanların iş sahibi 
olması konusunda çağrıda bulunuyordu. 
Hangi dinden, hangi mezhepten olursa 
olsun bütün vatandaşların kendi güvence-
leri altında olduğunu, inançlarını istediği 
gibi yaşayabileceğini belirten Erdoğan, 
bunun tarih boyunca aldıkları terbiyenin 
gereği olduğunu söylüyordu. Başbakan Er-
doğan, konuşmasını şöyle sürdürüyordu: 

‘‘Terör hiçbir zaman barışın zemini de-
ğildir. Dünyada terörle hiçbir yere varıl-
mamıştır. Teröre bulaşanlar her zaman 
maalesef kaybetmişlerdir. Bunu böyle 
bilmelidirler. Bu konuda şu anda bu du-
yarlılığı göstermeyenler, bu hassasiyeti 
göstermeyenler bellidir. Terör gruplarının 
insan haklarıyla ilgili hiçbir özelliği yok-
tur. Özgürlüklere saygısızdılar. Özgürlük-
lere saygıları yoktur. Onlar sadece kan ve 
ölümden zevk alırlar. Ve biz hiçbir zaman 
terör gruplarıyla da barışık olamayız. Ben 
halkımı bu noktada net olmaya daha du-
yarlı olmaya özellikle davet ediyorum. İn-
şallah barışın, kardeşliğin, dostluğun neler 
kazandıracağını çok iyi göreceğiz. Çünkü 
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kinle nefretle Türkiye bir yere varamadı. 
Bundan sonra da varamayacaktır, bunu 
da böyle bilmemiz lazım. İnşallah aydınlık 
yarınlar yakındır.’’

Başbakan Erdoğan, Yüksekova’daki ince-
lemelerinin ardın helikopterle Hakkari 
Valiliği’ne geçiyordu. Valilik balkonundan 
halka seslenen Başbakan Erdoğan, son 
günlerde meydana gelen olayları hep bir-
likte takip ettiklerini, bugün de bölgeye 
geldiklerini söylüyordu. Bu işin adli ve 
idari boyutu olduğunu ifade eden Başba-
kan Erdoğan, idari boyut kısmında her 
şeyleriyle var olduklarını, bunu sonuna 
kadar sürdüreceklerini kaydediyor ve şöy-
le devam ediyordu: 

‘‘Fakat burada bir şey ifade etmek isterim. 
Bazı arkadaşlar ellerinde kartonlarla du-
ruyorlar. Şimdi değerli arkadaşlar ben size 
birşey söyleyeyim. Biz sloganlarla ülke yö-
netmiyoruz. İcraatlarımızla ülke yönetiyo-
ruz. Bugüne kadar 4 yıllık Başbakanlığım-
da ve hükümetteki arkadaşlarımla beraber 
döktüğümüz teri gayet iyi biliriz.’’ 

Son günlerde meydana gelen olaylarla ilgi-
li idari açıdan yapılması gereken her şeyi 
yaptıklarını ve yapacaklarını, bunun için 
buraya geldiklerini dile getiren Erdoğan, 
‘‘Ve diyorum ki şu kin ve nefret dönemini 
kapatalım. Bunları ayaklar altına alalım. 
Biliniz ki yanlışlar varsa biz kesinlikle 
idari olarak bunun takipçisiyiz. Çünkü 
biz bunlardan çok çektik, çok bıktık, artık 
halkımızı bunlarla yoranlara da yormak 
isteyenlere de müsaade etmeyeceğiz. Ama 
sizinle el ele vermemiz lazım’’ diyordu. 
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Değerli vatandaşlarım, sevgili kardeşle-
rim, serhat şehrimiz Kars’ın şerefli evlatla-
rı… Sizleri muhabbetle selamlıyorum. 

Türkiye kalkınma yolunda, hedeflerine 
doğru adım adım ilerliyor. Bu ülkenin 
insanları artık geleceğe umutla, güvenle 
bakabiliyor. Daha güçlü, daha müreffeh; 
siyasetiyle, demokrasisiyle, adaletiyle çok 

daha ileri bir Türkiye’nin heyecanı ina-
nıyorum ki benim gibi sizlerin de gönül-
lerinizi sarmıştır. Bu Türkiye artık, kaza-
nılanın adaletle paylaşıldığı, kaynakların 
çarçur edilmediği, hırsıza arsıza peşkeş 
çekilmediği bir Türkiye’dir. Bu Türkiye de-
ğişmekten korkmayan, hayalleri olan, he-
defleri olan, heyecanı olan bir Türkiye’dir. 

Karşılama Töreni ve Halka Hitap

Kars | 24 Şubat 2006
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Bu Türkiye bütün bireylerinin aynı sada-
katle bağlandığı, kardeşlik duygularının 
yeniden en üst seviyede canlandığı, hür, 
eşit ve demokratik bir Türkiye’dir. Bu Tür-
kiye her günü bir öncekinden daha ileride 
tamamlama azmindeki bir Türkiye’dir. 

Allah’a şükürler olsun ki, bu dönemde 
hem ekonomik sıkıntılarımızı aşmakta, 
hem siyasi istikrarımızı sürdürmekte, hem 
de uluslararası meselelerimizi çözmekte, 
daha önceki yıllarla karşılaştırılamayacak 
büyüklükte adımlar atmış durumdayız. 
Daha bundan birkaç yıl önce bu ülke, çö-
küntünün eşiğinde bir ekonomiyle sarsın-
tılar yaşıyor, çatışma kültürünün egemen 
olduğu siyaset girdaplarına sürükleniyor-
du. Çok şükür, milletimizin büyük desteği 
ve hükümet olarak sürdürdüğümüz ka-
rarlı çalışmalar neticesinde Türkiye artık 
bambaşka bir ülke haline gelmiştir. Bu 
milletin gündeminde artık krizler, buna-
lımlar, kavgalar yoktur. 

Bu millet artık bütün gücü, bütün enerjisi, 
bütün azmiyle yeni bir gelecek inşa etme-
nin mücadelesini veriyor. Çünkü artık in-
sanımız ülkesine, toprağına, sahip olduğu 
değerlere sonuna kadar güveniyor. Bu ülke 
üç yıl gibi kısa bir zamanda bütün dünyayı 
şaşırtan bir değişim iradesi ortaya koyarak 
üstündeki kara bulutları dağıtmadı mı? 
Bu ülke yediden yetmişe fedakarca çalışıp 
çabalayarak olmaz denilenleri olur hale ge-
tirmedi mi? Bu millet yaşadığı sıkıntıların 
boyutları ne olursa olsun, kendi küllerin-
den yeniden doğacağını, istiklalinden asla 

vazgeçmeyeceğini dosta düşmana bir kere 
daha göstermedi mi? 

Değerli vatandaşlarım…

Değişimin mührünü sizlerden aldık ve 
dünyanın takdirle izlediği bütün bu ge-
lişmeleri yine sizlerle gönül birliği içinde 
çalışarak elde ettik. Bütün başarı yüce 
milletimizindir, bütün kazanç ufukta 
işaretleri belirmeye başlamış olan büyük 
Türkiye’nindir. Bugün başardıklarımızla 
asla yetinmeyecek, bulunduğumuz yeri 
bir sıçrama noktası olarak kabul edeceğiz. 
Türkiye’nin kayıp yıllarını mutlaka geri 
kazanacağız. Milletimizi geçmişine yakışır, 
tarihine yakışır, özüne yakışır seviyelere 
mutlaka taşıyacağız. Bu ülkede başı öne 
eğik, gözü yaşlı, yüreği yaralı, ocağı sönük 
tek bir insan kalmayıncaya kadar durma-
dan çalışmak için ant içtik, milletimize söz 
verdik. 

Bize yakışan bugünün kazanımlarına takı-
lıp kalmak değil; önce o kazanımları kalıcı 
hale getirmek, sonra da çok daha büyük, 
çok daha zengin, çok daha ileri hedeflere 
yönelmektir. Çünkü o büyüklüğe, o potan-
siyele, o tecrübeye fazlasıyla sahibiz. Geri-
ye ne kalıyor? Huzurumuza, istikrarımıza 
sahip çıkmak, vaktimizi boş gündemlerle 
harcamadan yolumuza kararlılıkla devam 
etmek… Türkiye’nin söküklerini dikme, 
sıkıntılarını giderme yolunda önemli me-
safeler aldık. Bundan sonra geleceğimizi 
kazanmak için bu zemin üzerinde çalışa-
cak, bu binayı el birliğiyle çok daha yuka-
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rılara yükselteceğiz. Milletimiz bunu hak 
ediyor, bu ülke bulunduğu yerden çok 
daha yükseklerde bulunmayı hak ediyor. 

Değerli vatandaşlarım…

Bizim için insan siyasetin temelidir. 
Yapmaya azmettiğimiz her şey temelde 
insanımızın yüzünü güldürebilmek, 
ocağını şenlendirebilmek içindir. Zaten 
sizler de bizim iktidarımızın geçmiş ik-
tidarlardan farkının nerede olduğunu 
gayet iyi biliyorsunuz. Bizim siyasetimiz 
millet siyasetidir, yolumuz millet yolu-
dur. Onun için bizim icraatımız da mille-
timizin bizden beklentileri, Türkiye’nin 
menfaatleri doğrultusunda şekillenmek-
tedir. Onun için önümüze başkalarının 
cesaret edemediği hedef ler koyuyoruz, 
Allah’ın izniyle o hedefleri de tek tek ya-
kalıyoruz. Çünkü bizim arkamızda millet 
iradesi var, millet gücü var, millet duası 
var. Başkaları kavgayla gürültüyle ken-
dilerine gündemden yer kapmaya çalışa-
dursunlar, biz bu milletle gönül bağıyla 
anlaşıyor, halleşiyoruz. 

Zamanın değiştiğini, dünyanın değiştiği-
ni, Türkiye’nin ihtiyaçlarının değiştiğini 
bir türlü idrak edemeyenler elbette ken-
dilerini de değiştiremezler. Onlar ilk gün 
öğrendikleri nakaratla kırk yıl siyaset 
yapabileceklerini sanıyorlar. İftira et-
mekten, kara çalmaktan bıkmıyor usan-
mıyorlar. Ama ne oluyor, kendi bindik-
leri dalı kesiyorlar. Bu millet hizmet için 
gece gündüz çalışanla, oturduğu yerden 
boş laf üretenin farkını gayet iyi biliyor. 

Üç yıl gibi kısa bir zamanda bir çok alan-
da rekor seviyede iyileşmeler, ilerlemeler 
yaşadık. Yıllar yılı belimizi büken enflas-
yon yükünden kurtulmakla kalmadık, 
büyüme istikrarı da kazandık. Bakınız 
Türkiye bu üç yıl içinde yaptığı büyük 
sıçramayla dünyanın 17. büyük ekono-
misi haline geldi. Bu güçle, bu inançla 
çalışarak, istikrarımızı koruyarak bun-
dan çok daha ileri noktalara ulaşmak da 
elimizde. 

Aziz Karslılar, sevgili kardeşlerim…

Ülke olarak komplekse kapılmamıza se-
bep olacak hiçbir eksiğimiz yok; aksine 
fazlamız var. Bu milletin yakalayama-
yacağı hiçbir hedef, aşamayacağı hiçbir 
engel de yok. Bakınız 2002 yılı sonunda 
sadece 36 milyar dolarlık ihracat yapabi-
len Türkiye, bugün ihracatta 73.4 milyar 
dolar rakamına ulaşmıştır. Yani üç yıl 
içinde dünyaya yüzde 103 daha fazla mal 
ve hizmet satmışız. Bu ne demektir? Daha 
fazla üretim demektir, daha fazla yatırım 
demektir, daha fazla kazanç demektir, 
daha müreffeh bir ülke demektir. Yeterli 
mi? Elbette değil… Sahip olduğumuz is-
tikrar ve güven ortamını korur, aynı hızla 
kalkınmaya devam edersek bu rakamlar 
yakın zaman içinde gözümüze çok küçük 
görünecektir. İnşallah bu çizgisiyle Tür-
kiye dünyanın dev ekonomilerinden biri 
haline kısa sürede gelecektir. 

Sadece mal ve hizmet satan değil, tek-
noloji üreten ve transfer eden bir ülke 
haline gelmek de bu Türkiye’nin gelece-
ğine karşı bizim sorumluluklarımızdan 
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biridir. Bunun için gerekli her türlü feda-
karlığı yapacak, geleceği şekillendirecek 
tüm alanlarda bilgimizi, donanımımızı 
arttıracağız. İnanıyorum ki bunu da hep 
birlikte başaracağız. Bu ülkenin bütün 
şehirlerini imar edinceye kadar, bütün 
insanlarımızın yüzleri gülünceye, yüreği 
serinleyinceye kadar çalışacağız, başara-
cağız. 

Bakınız Toplu konut İdaremiz Kars’a 
1.236 konutu ve sosyal tesisleri içeren 
52 milyon YTL’lik yatırım gerçekleştirdi. 
Sadece bu hedefi gerçekleştirmek dün bir 
hayal idi. Kars-Merkez-Karacaören mev-
kiinde 180 konutu hak sahiplerine teslim 
ettik. Merkez-Yenimahalle’de Gecekondu 
Dönüşüm Programı çerçevesinde, sosyal 
donatıları ile birlikte 752 konutun ya-
pımı devam ediyor. Kars Belediyesi ile 
işbirliği içinde, 85 bin ve 88 bin metre-
karelik iki alanda yürütülen gecekondu 
dönüşüm projesi kapsamındaki konutla-
rın inşaatı tamamlanma aşamasına geldi. 
Konutlarla birlikte yaptırılan ticaret mer-
kezi, sağlık ocağı, kreş, cami ve şadırvan 
inşaatlarıyla toplam 33 milyon YTL’lik 
yatırım gerçekleştirdik. Sarıkamış’ta da 
12 milyon YTL’lik yatırım yapıyoruz. Ka-
sım 2004’te başlattığımız 304 konutluk 
projenin yüzde 50’si tamamlandı; inşal-
lah Haziran’da bunları tamamen bitire-
ceğiz. En kısa zamanda tamamlanacak 
bu konutlar inanıyorum ki sosyal donatı-
larıyla Kars’ın ve Sarıkamış’ın çehresini 
değiştirecektir. Bu faaliyet bütün şehirle-
rimizde, Türkiye’nin her köşesinde sürü-
yor. Türkiye canlanıyor, ayağa kalkıyor, 
ileriye doğru hızla yürüyor. 

Değerli vatandaşlarım…

Bu ülkede yaşayan her insanımızın sıkın-
tısını kendi sıkıntımız biliyoruz. Bizim 
hedefimiz toplumsal uzlaşma ve sosyal 
barışı sağlamaktır. Bizim hedefimiz bu 
ülkenin neresinde yaşarsa yaşasın insanla-
rımız arasında gelir adaletini sağlamaktır. 
Yıllar yılı hırsıza, arsıza giden, hortumcu-
ya giden, haramzadeye giden kaynaklar 
bugün artık bu ülkenin geleceğine, yeni 
yatırımlara, yeni fabrikalara, hastanelere, 
yollara, barajlara harcanıyor. Hastalarımı-
zın tedavisine, öğrencilerimizin eğitimine, 
yoksullarımızın ihtiyaçlarına harcanıyor. 
İnsanımızın acil problemlerini çözmeye 
öncelik veriyoruz ki bu ülke yıllardır çek-
tiği darlıklardan kurtulsun, biraz nefes 
alsın. 

Birkaç gün önce açıkladık ,  31 Mart 
2005’den önceki Sosyal Güvenlik Prim 
ödemelerini yeniden yapılandırıyoruz. Ba-
kınız bu adımla yaklaşık 3, 5 milyon kişiyi 
ilgilendiren bir sıkıntıya çözüm getiriyo-
ruz. Nedir bu çözüm? 21 milyar YTL’ye 
ulaşan prim borçlarına 60 ay vadeyle öde-
me kolaylığı sağladık. Sigorta primi, sosyal 
güvenlik destek pirimi, işsizlik sigortası 
primi, idari para cezası borçları yeniden 
yapılandırılarak 60 takside bölünerek 
ödenecek. Bunu yapıyoruz ki bu borçlar 
ödenebilsin, üretim çarkları dönebilsin. 
Yine 1980 öncesinde sisteme dahil olup, 
hiç prim ödemeyen Bağ-Kur’lular 14 bin 
700 YTL ödeyerek emekli olabilecekler. Bu 
kolaylıkları daha önce köylümüze, çiftçi-
mize de sağladık. 
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Bundan muradımız bu ülkenin insanına 
bir nefes alma fırsatı vermek, sonra da on-
ları yeniden üretime kazandırabilmektir. 
Bu bizim görevimiz… Neden geçmiş kötü 
yönetimlerin günahlarını bu ülkenin in-
sanları çeksin! Siz ülkeyi kötü yönetecek-
siniz, faturayı çalışanlara, işçiye, memura, 
çiftçiye, esnafa çıkaracaksınız. Biz hiçbir 
insanımızı bu kalkınma yarışının dışında 
bırakmak niyetinde değiliz, yolda kalanın 
elinden tutar bu büyük medeniyet koşusu-
na katılmasını sağlarız. Çünkü bizim için 
bu ülkeyi bir uçtan bir uca saran kalkınma 
heyecanı çok önemlidir. Herkese ihtiyacı-
mız var, her insanımız bizim için önemli…
Hep birlikte çalışacağız, bir yumruk gibi 
bir beraber olacağız; Türkiye’yi mutlu 
yarınlara, müreffeh yarınlara taşıyacağız. 
Allah bu milletin yolunu da, bahtını da 
açık etsin diyor, sizleri tekrar sevgiyle se-
lamlıyorum.
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