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Değerli Bursalılar, Şişecam Grubu’nun 
kıymetli mensupları...  Hepinizi sevgi ve 
saygılarımla selamlıyorum. 

Köklü sanayi kuruluşlarımızdan biri olan 
Şişecam grubu, Türkiye olarak göğsümüzü 
kabartan çalışmalarına bir yenisini daha 
ekliyor. Şişecam grubunun, asıl başarısı-
nın  son yıllarda izlediği büyüme strateji-

sinde yattığına inanıyorum. Sadece ülke-
mizde değil, dünyada kendi sektöründe 
faaliyet gösteren kuruluşların, Uzakdoğu 
kaynaklı rekabet karşısında sarsıntı geçir-
diği bir dönemde, Şişecam, geri çekilmek 
yerine ileri atılmayı yeğlemiştir. Bugün 
bulunduğumuz yerde, 2,5 yıl gibi kısa 
bir zamanda, 1 milyar dolar değerinde 9 
tesis birden kurmak üzere yola çıkmış ve 

Şişecam Yenişehir Fabrikası 
Açılış Töreni

Bursa | 11 Ocak 2008
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bunların 6 tanesini  faaliyete geçirmiştir. 
Cam gibi, gerçekten komplike, yatırımı ve 
üretim süreci zaman alan bir sektörde, bu 
kadar kısa sürede bu kadar çok tesisi ta-
mamlayıp faaliyete geçirmek takdire şayan 
bir başarıdır. 

Şişecam Grubu konusunda ortaya konan 
veriler; yani 2,5 milyar dolar ciro, 17 bin 
çalışan, dünya geneline yayılmış 84 üretim 
tesisi, 130’u aşkın ülkeye satış, sektöründe 
Avrupa ve dünya klasmanındaki yeri gibi 
rakamlar, gerçekten etkileyici bir tabloya 
işaret ediyor. Nitekim,  Şişecam’ın kredi-
törlerine baktığımız zaman, temsilcileri 
de burada bulunan dünya finans sektö-
rünün yüzde 40’ını oluşturan kuruluşları 
görüyoruz. Dolayısıyla, bu grubumuzun 
başarısını sadece biz değil, dünyanın tüm 
önemli kuruluşları da dikkatle takip edi-
yor. Şişecam’ı ve yöneticilerini, yenilik, 
fark ortaya koyma, kaliteden taviz verme-
me, milletinin geçmişine sahip çıkarak 
geleceğe yürüme, ülkesine güvenme ko-
nusunda gösterdiği örnek tavırdan dolayı 
kutluyorum. 

Karadeniz’i, Akdeniz’i çepeçevre saran, 
bölgedeki liderliğinden aldığı güçle dünya 
liderliğine oynayan Şişecam’ın ve benzer 
konumdaki diğer şirketlerimizin vizyonu-
nun, tüm Türk sanayiine örnek olacağına 
inanıyorum. Türkiye’nin hedeflerine ulaş-
ması için ihtiyacı olan anlayış, işte bu an-
layıştır. Bu ülke ve bu millet, ister sanayide 
olsun, ister siyasette, kendisine inananı ve 
güvenini bugüne kadar mahçup etmemiş-
tir; bundan sonra da etmeyecektir. 

Değerli misafirler...

Türkiye, istikrarlı bir siyasi, ekonomik ve 
sosyal zemin bulduğunda, çağlar atlayacak 
gelişmeleri hayata geçirebilecek potansiyel 
ve güce sahip olduğunu ortaya koymuştur. 
Bilhassa özel sektörümüz, bu anlamda 
rüştünü ispat etmiştir ve başarılarıyla 
göğsümüzü kabartmıştır. 2002 yılında 
ülkemizde gayrı safi sabit sermaye oluşu-
munun, yani yatırımların yaklaşık üçte 
biri kamu, üçte ikisi özel sektör tarafından 
yapılmaktaydı ve toplam tutar 46 milyar 
YTL civarındaydı. 2006 yılı sonu itibariyle 
yatırımların sadece beşte biri devlet, beşte 
dördü özel sektör tarafından yapılmak-
tadır ve toplam tutar 122 milyar YTL’yi 
bulmuştur. Bu oran ve rakamlar, içinde 
bulunduğumuz yıl itibariyle, hem miktar, 
hem özel sektörün konumu bakımından 
mutlaka daha ileri noktalara ulaşmıştır. 

23 çeyrektir kesintisiz süren büyüme, 106 
milyar dolara ulaşan ihracat, 20 milyar 
doları bulan doğrudan yatırımlar, genç 
nüfus yapımızdan dolayı sürekli istihdam 
çağına giren büyük kitlelere rağmen dü-
şen işsizlik oranları gibi pek çok veriyi bu 
çerçevede saymak mümkündür. Üstelik bu 
başarılar, bölgemizde yaşanan ve tüm dün-
yayı etkileyen çatışmalara, petrol fiyatla-
rının 4-5 katına çıkmasına, zaman zaman 
yaşanan küresel finans krizlerine rağmen 
elde edilmiştir. 

Geçmişte, dünyadaki en küçük bir kıpır-
tı Türkiye’de çok büyük sarsıntılara yol 
açarken, bugün dünyadaki sarsıntılar 
bizde kıpırtı olarak hissedilmektedir. Bu 
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değişim çok önemlidir ama yeterli değildir. 
Türkiye’nin daha fazlasına ihtiyacı vardır. 
Çünkü, kaybettiğimiz zaman ve kaçırdığı-
mız fırsatlar çok büyüktür. Bugüne kadar 
elde ettiğimiz sonuçları, bu doğrultuda kıs-
mi bir telafi olarak değerlendiriyoruz. Ülke 
ve millet olarak asıl büyük atılımlarımızı 
önümüzdeki dönemde yapacağız. Enerji-
den ulaştırmaya, eğitimden sağlığa, kül-
türden bilimsel araştırmalara kadar birçok 
alanda kurduğumuz altyapı, Türkiye’nin 
önümüzdeki dönemde gerçekleştireceği 
atılımların dayanak noktaları olacaktır.

Geleceğe ilişkin oyun planımızı özel sektör 
kuruluşlarımızın güçlenmesi ve küresel 
düzeyde söz sahibi aktörler konumuna 
gelmesi üzerine kuruyoruz. Son beş yıl-
da, özelleştirmeler ve diğer çalışmalarla, 
devletin ekonomideki konumunu, büyük 
ölçüde düzenleme ve denetleme düzeyine 
getirdik. Önümüzdeki dönemde, bu süreci 
tamamlayıp, çağdaş anlamda kamu işleyişi 
ve piyasa yapısını tümüyle oturtmuş ola-
cağız. Böylece Türkiye, hem kaynaklarını 
etkin ve verimli bir şekilde kullanma im-
kanına kavuşacak, hem de dünya rekabet 
liginde üst sıralara çıkmış olacaktır. 

Değerli misafirler...

Hiçbir başarı tesadüf değildir. Bu siyasette 
de böyledir, sporda da böyledir, sanayide 
de böyledir. Başarı için önce derinlikli bir 
vizyona sahip olmanız, sonra çok çalış-
manız ve bunlara ilave olarak kendinizi 
sürekli geliştirmeniz gerekiyor. Şişecam 
grubunun yöneticileri, işte bu şartların 
hepsine de sahip olduklarını, son yıllarda 

ortaya koydukları performansla göstermiş-
lerdir. Bu yaklaşım, artık Türkiye’nin her 
alandaki bakış açısının ve faaliyetlerinin 
belirleyicisi haline gelmiştir. 

Dünyadaki değişimin hızı, bu özelliklere 
sahip bulunmayan devletleri de, şirketleri 
de hızla yok olmaya mahkum etmektedir. 
İşte bu ortamda Türkiye, bölgesinin ve 
dünyanın yükselen yıldızı haline gelmiştir 
ve konumunu hızla tahkim ederek daha 
ileriye taşımanın mücadelesi içindedir. 
Devletle özel sektörün uyumu, bu müca-
delenin başarıya ulaşmasının olmazsa 
olmaz şartıdır. Biz, bu ülkeye vücut veren 
kurumları, birbirlerinden bağımsız yapılar 
olarak görmüyoruz. Bu kurumların hepsi 
de bir binanın taşıyıcı kolonları gibi hem 
kendileri sağlam durmak, hem de diğer-
lerine destek vermek zorundadırlar. Aksi 
takdirde binanın ayakta kalabilmesi müm-
kün değildir. 

Geçmişte bu ülkede, devletle özel sektörü, 
devlet sivil toplum kuruluşlarını ve devlet-
le siyaset kurumunu birbirinden bağımsız, 
hatta birbirine karşıt yapılar olarak görüp, 
ona göre tutum alan zihniyet sahiplerinin 
bulunduğu dönemler olmuştur.  Bizim, 
belki de, bu ülkeye yaptığımız en büyük 
hizmet, işte bu zihniyetin üstesinden gel-
mek olmuştur. Bugün, bu ülkenin hiçbir 
kurumu diğerinin rakibi değildir. Bizim 
için, herhangi bir kamu kuruluşunun 
düzgün işlemesi, başarılı olması ne kadar 
önemli ise, bir özel sektör kuruluşumuzun 
veya bir sivil toplum örgütümüzün ken-
di alanındaki başarısı da aynı derecede 
önemlidir. Hangi kuruma ait olursa olsun, 
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bu başarıların hepsini de, ülkenin ve mil-
letin mutlu, müreffeh, güçlü geleceği için 
atılmış adımlar olarak görüyorum. 

Bugün de burada işte bu duygu ve dü-
şüncelerle bulunuyorum. Şişecam grubu-
muzun yeni üretim tesislerinin hayırlı ve 
bereketli olmasını diliyor, hepinize sevgi 
ve saygılarımı sunuyorum. 
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Sevgili Antalyalılar, hanımefendiler, beye-
fendiler… Hepinizi en kalbi duygularımla 
selamlıyorum. Bugün, 2003 yılından beri 
24’üncü defadır Antalyamız’da bulunu-
yorum. Diğer programlarımızın yanı sıra, 
Antalya’nın yeniden imarı ve kalkınması 
yolunda yapılan çalışmalar vesilesiyle de 
sizlerle sık sık bir araya geliyoruz. Bugün 

de, yine böyle güzel bir vesileyle huzurla-
rınızdayım.

Antalyamız, büyükşehir belediyesi sınırla-
rındaki yerleşik nüfusu milyona yaklaşan, 
her yıl misafir ettiği turist sayısı ise milyon-
larla ifade edilen bir şehir haline gelmiştir. 
Ayrıca, bölgedeki turizm merkezlerinin 
kesişim noktası da yine bu şehrimizdir. 

Antalyaspor Kavşağı Açılış 
Töreni

Antalya | 20 Ocak 2008
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Bu büyük yükün altından kalkılabilmesi 
için, şehrin sadece bugününün değil, ge-
leceğinin de doğru okunarak sürekli yeni 
hizmetler üretilmesi gerekiyor. Açılışını 
yapmak üzere bir arada bulunduğumuz 
bu köprülü kavşak, şehir trafiğini rahatlat-
mak üzere çevre yolu üzerinde kurulan bir 
dizi projenin bir parçasıdır. 

Biliyorsunuz, Antalya, köprülü kavşaklarla 
bizim dönemimizde tanıştı. Türkiye’nin 
en önemli şehirlerinden olan Antalya’da 
bir tane köprülü kavşak yoktu. Sağolsun 
büyükşehir belediye başkanımız hızlı bir 
şekilde şehrin dört bir yanını köprülü 
kavşaklarla donattı, bu mahrumiyeti de or-
tadan kaldırdı. Hatırlıyorsunuzdur; 2006 
yılında Çakırlar’da İller Bankası Köprülü 
Kavşağı’nın açılışını yapmıştık. 2005 yılın-
da da, Büyükşehir Belediyemiz’ce yapılan 
ve şehir merkezindeki trafiği rahatlatacak 
4 kavşağın birden açılışını gerçekleştirmiş-
tik. Bugün de, yaklaşık 2 yılda tamamlanan 
Antalyaspor Köprülü Kavşağı’nın açılışını 
yapıyoruz. Bu köprülü kavşağı inşa eden 
Karayolları Genel Müdürlüğümüz ile, çev-
re düzenlemesi ve peyzaj düzenlemelerini 
gerçekleştiren Büyükşehir Belediyemiz’i 
kutluyorum. 

Antalya’da yaşayanlar, 2003 yılından bu 
yana merkezi yönetim, 2004 yılından bu 
yana da Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet-
lerinde meydana gelen olumlu değişimi 
bizzat yaşarak görüyorlar. Nitekim, bu 
değişim her fırsatta vatandaşlarımız, tu-
rizmcilerimiz, esnaflarımız, çiftçilerimiz 
ve diğer meslek mensuplarınca tarafımıza 
da ifade ediliyor. Sorumluluk mevkiin-

deki tüm arkadaşlarım, Antalya’ya ve 
Antalyalılar’a, bu şehrin ülkemiz için taşı-
dığı öneme uygun hizmetler verebilmenin 
çabası içindeler. 

Değerli vatandaşlarım…

Şöyle bir geriye dönüp, geçtiğimiz beş 
yılda Antalya için neler yapmışız diye 
baktığımızda, gerçekten gurur verici bir 
manzara ile karşılaşıyoruz. Geçtiğimiz beş 
yılda Antalyamız’da; iftihar verici bir eser 
olan 25 milyon yolcu kapasiteli Antalya 
Havaalanı Dış Hatlar Terminali yapılmış-
tır. Yılan hikayesine dönen Antalya-Alanya 
yolu tamamlanmıştır. 

Turizm açısından büyük öneme sahip An-
talya-Kemer-Tekirova yolu ile Finike-Dem-
re yolu yapılmıştır. Eğitimin altyapısı, 3 
bin 404 yeni derslik eklenerek ve okullara 
9 bine yakın bilgisayar gönderilerek güç-
lendirilmiştir. Maddi sıkıntıların eğitime 
engel olmaması için 6 bine yakın aileye 
ve 10 bini aşkın öğrencimize şartlı nakit 
yardımı yapılmıştır. Antalya Devlet Hasta-
nesi Ek Binası tamamlanmıştır. 10 yıldır 
sürüncemede olan Serik Devlet Hastanesi 
bir yılda tamamlanarak hizmete açılmıştır. 
Aşır Aksu ve Kumluca Devlet Hastaneleri 
tamamlanarak hizmet vermeye başlamış-
tır. Antalyamız’ın merkez ve ilçelerinde, 
inşaatı devam edenler ile proje ve ihale 
aşamasında bulunanlarla birlikte 5.048 
konut yapılmaktadır. KÖYDES Projesi kap-
samında 1.500 kilometreye yakın köy yolu 
yapılmış, 206 köy içme suyuna kavuştu-
rulmuştur. Antalyamız’da sanayi tesisleri 
2005 yılından beri doğalgaz kullanıyorlar; 
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inşallah bu yıl konutlara da doğalgaz veril-
meye başlanacaktır. 

Hem turizm sektörü, hem de çevre sağlığı 
bakımından büyük öneme sahip Alanya 
Mahmutlar, Manavgat, Kumköy, Çolaklı, 
Serik Boğazkent ve KUYAB atıksu arıtma 
tesisleri kurularak hizmete alınmıştır. Ay-
rıca Lara ve Hurma Biyolojik Atıksu Arıt-
ma ve Manavgat Katı Atık Bertaraf Tesis-
leri de tamamlanmıştır. DSİ’nin yürüttüğü 
Antalya-Çayboğazı ve Antalya-Alanya II. 
Merhale projelerine son beş yılda 151 mil-
yon YTL’yi aşkın kaynak aktarılmıştır. Bu 
yatırımları yaparken fakir-fukarayı da ih-
mal etmedik. Beş yılda 73 bine yakın kişiye 
9 milyon 300 bin YTL nakdi, 64 bin 500 ki-
şiye 9 milyon YTL ayni yardım yapılmasını 
sağladık. Ayrıca 85 bin ailemize 40 bin ton 
kömür tahsisi yapıp, 2 bin 500 özürlümüze 
malzeme yardımı temin ettik. Sosyal resto-
rasyon faaliyetlerimiz çerçevesinde önem 
verdiğimiz bir diğer husus da, düşük ge-
lirli vatandaşlarımızı konut sahibi yapma 
projeleridir. Antalya’da halen inşaatı süren 
projelerden 868 konut, 4.000 YTL peşin, 
250 YTL taksit gibi cüzi bir bedelle dar ge-
lirli vatandaşlarımıza verilecektir. 

Değerli vatandaşlarım…

Bütün bu hizmetler Antalyamız’ın geçmi-
şinde görülmüş, duyulmuş, yaşanmış işler 
değildir. Antalya, yıllarca dişiyle, tırnağıy-
la, bilek zoruyla gelişmesini sürdürmüştür. 
Biz, Antalya’nın bu çabasına var gücümüz-
le omuz verdik, destek sağladık. Böylece, 
artık nefesi tıkanmak üzere olan şehrimize 
yeniden can verdik, yeni bir ivme kazan-

dırdık. Sadece Antalya’ya değil Türkiye’ye 
de yeni bir hayat alanı açtık. Yıllarca siyasi 
çekişmelerle, ekonomik krizlerle, sosyal 
çalkantılarla, dış politikadaki mevzi kayıp-
larıyla adeta perişan olan, beli bükülen bir 
ülkeyi, kısa sürede yeniden ayağa kaldır-
dık. Yıllardır bu ülkenin başına bela olan 
terör illetini, askeri, diplomatik, siyasi, 
ekonomik her alanda, hiç olmadığı kadar 
çember içine aldık. Bugüne kadar yapılan-
lardan farklı olarak, sivrisineklerin değil, 
bataklığın peşine düştük. Gerçekleştirece-
ğimiz diğer projelerle, inşallah önümüz-
deki dönem, Türkiye terör belasından da 
önemli ölçüde kurtulacaktır. Bu ülkedeki 
pek çok şey gibi, terörün üstesinden gel-
mek de bize sahip olacaktır inşallah. 

Bu ülkeyi, insanlarının içinde yaşamaktan 
mutlu olduğu, gurur duyduğu, birliği ve 
bütünlüğü için dört elle sarıldığı bir ülke 
haline getirmeyi hedefliyoruz. Asıl olan 
insanların gönüllü olarak bu ülkeye bağlı 
olmaları, güçlü bi aidiyet duygusuyla ülke-
sine sarılmalarıdır. Gönül bağı koptuğun-
da, fiziki bağı muhafaza etmek zordur. İşte 
biz öncelikle gönül bağlarını sağlamlaştı-
rıyoruz, gönülleri kazanıyoruz. Biz, terör, 
yoksulluk, mahrumiyet, ihmal, bilinçsizlik 
ürünü bir takım yanlış uygulamalar ne 
kadar törpülemiş olursa olsun, insanla-
rımızın bu ülkeyle olan gönül bağlarının 
hala devam ettiğine inanıyoruz, bunu da 
herkese gösteriyoruz. 

Bu millet cefakar, fedakar bir millettir. 
Kendisine bir adım gelene on adım atması-
nı bilir. Güvenlik sorununun çözülmesine 
paralel olarak, ifade ettiğim diğer sorunlar 
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da ortadan kaldırıldığında, bu gönül bağı 
daha da güçlenecektir. Bu inançla, her 
türlü ayrımcılığı, her türlü demokrasi ve 
insan hakları dışı yöntemi reddederek, 
Türkiye’nin her karış toprağındaki insa-
nımızı özgürlük ve zenginlik ile tanıştırıp 
donatacak projeleri hayata geçiriyoruz. Ak 
Parti, son seçimlerde hem Antalya’da, hem 
Hakkari’de, hem Yozgat’ta, hem Ağrı’da 
aşağı yukarı aynı oy oranına ulaştıysa, mil-
letimiz bizim demokrasi ve refah odaklı 
politikalarımızı, diğer tüm ayrımların üze-
rine çıkararak aynı derecede sahiplenmiş 
demektir. İnşallah önümüzdeki dönemde, 
doğusu-batısıyla, güneyi-kuzeyiyle ülke-
mizin her yerinde yaşayan insanlarımızın 
müştereklerini çoğaltacak, kalplerin aynı 
heyecanlar için atmasını sağlayacağız. 

Değerli Antalyalılar…

Türkiye’de gerçekleştirdiğimiz değişimin 
apaçık görüldüğü bir diğer alan da ekono-
midir. Beş yıl önce milli gelir itibariyle 180 
ülke arasında 26’ncı sırada olan Türkiye’yi, 
bugün 17’nci sıraya yükselttik. Avrupa’nın 
12’nci büyük ekonomisi iken 6’ncı büyük 
ekonomisi haline dönüştük. Amacımız, 
ülkemizi dünyanın en büyük ilk 10 eko-
nomisi arasına sokmaktır. Bu, düne kadar 
hayal bile edilemeyecek bir hedefti. Bugün, 
bu hedefi göğsümüzü gererek ilan edebili-
yoruz. Çünkü, bu hedefe ulaşmamızı sağ-
layacak pek çok çalışmayı gerçekleştirdik. 
Büyüme hızımız, milli gelirin katlanarak 
artması, enflasyonun kontrol altına alın-
ması, makro ekonomik dengeler gibi tüm 
veriler, Türkiye’nin bu hedefine doğru 
emin adımlarla yürüdüğünü göstermekte-

dir. Bugün Türkiye’nin eğitimden sağlığa, 
ulaşımdan haberleşmeye, sosyal politika-
lardan dış ticaret rakamlarına kadar her 
alanda standartları değişmiştir. Bu değişi-
min Antalyamız’daki yansımalarını biraz 
önce ifade ettim. 

Ülkemizin her ili, ilçesi, köyü, beldesi, bu 
büyük değişimden payına düşeni almıştır. 
Son beş yılda yapılanlar, bir çok alanda, 
geçmiş 70-80 yılda yapılanlardan çok 
daha fazladır. İşte bölünmüş yollar, işte 
köy yolları, içme suyu ve kanalizasyon 
tesisleri, işte toplu konut projeleri, işte eği-
tim ve sağlık tesisleri, işte organize sanayi 
bölgeleri… Hangisine bakarsanız bakın, 
rahmetli Özal’ın deyimiyle çağ atlayan bir 
Türkiye manzarasıyla karşılaşırsınız. İnşal-
lah önümüzdeki dönem çok daha fazlasını 
yapacağız. 

Türkiye’yi demokrasiden ekonomiye, alt-
yapıdan sanayiye kadar her alanda, bir 
daha geriye dönüşü olmayacak şekilde, en 
üst noktalara taşıyacağız. Artık Türkiye, 
3-5 milyar dolar çıkış oldu diye ekonomik 
krize giren bir ülke değildir. Artık Türki-
ye, falanca-filanca şöyle konuştu diye hop 
oturup hop kalkan bir ülke de değildir. 
Artık Türkiye, insanlarının enerjisini 
suni kamplaşmalar uğruna heba ettiği bir 
ülke hiç değildir. Artık Türkiye, kendine 
güvenen, kendine inanan, geçmişinin kor-
kularından arınmaya başlamış, yüzünü 
bütünüyle geleceğe dönmüş bir ülkedir. 
Türkiye değişmiştir ama bazı kafalar 
hala değişmemiştir. Biz bunları da mazur 
görüyoruz. Bu denli büyük bir değişimi 
hazmetmek, her bünyenin, her kafanın 
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harcı değildir. Önemli olan milletimizin bu 
süreci benimsemiş olmasıdır. Görüyoruz 
ki, milletimiz bu süreci benimsemek bir 
yana, çok daha ileriye gitmiştir. Bu ger-
çeği, özellikle Antalyamız’a geldiğimizde 
çok daha açık bir şekilde görebiliyoruz. 
Bizim muhatabımız millettir. Milletimiz 
de, yaptıklarımızla ve yapmak istedikleri-
mizle ilgili desteğini her vesileyle ortaya 
koymakta, desteğini göstermektedir. Bize 
düşen, milletimizin bu teveccühüne layık 
olmaya çalışmaktır. Bizim kafamızın önü 
de, arkası da birdir. Ne düşünüyorsak, onu 
söylüyoruz; ne söylüyorsak onu yapmaya 
çalışıyoruz. 

Bugüne kadar millete söyledikleri başka, 
asıl niyetleri başka olanlar, elbette bu 
durumu anlamakta zorlanıyorlar. Onlar, 
millete hep tepeden baktıkları için böyle 
yapılmasını gerektiğini sanıyorlardı. Oysa 
biz, milletin içinden çıkıp geldiğimiz için 
bu şekilde bir kişilik bölünmesine maruz 
kalmadık. Değişimimizi, gelişimimizi açık-
ça ifade etmekten çekinmedik. Bunu bir 
ayıp veya eksiklik olarak değil, tam tersine 
bir erdem olarak görüyoruz. 

Dünyanın değiştiği, Türkiye’nin değiştiği, 
her şeyin değiştiği bir dönemde, hala çey-
rek asır, yarım asır, hatta iki asır öncesinin 
klişeleri, kalıpları, mantığıyla konuşup 
hareket edenleri tebessümle izlemekle 
yetiniyoruz. Biz biliyoruz ki artık Türkiye 
bir dünya devletidir. Biz biliyoruz ki artık 
Türk insanı küresel ölçekte düşünüp iş ya-
pabilecek vizyona sahiptir. Biz biliyoruz ki 
artık Türk insanının her alanda standardı 
yükselmiştir. Başlattığımız atılımların ge-

risindeki asıl güç işte bu gerçektir. Milleti-
mizle el ele, yürek yüreğe, omuz omuza her 
gün daha ileriye gideceğiz. 

Bize inandığınız, güvendiğiniz, destek ver-
diğiniz için sağolun, varolun. Antalyaspor 
kavşağı tüm Antalyalılar’a hayırlı olsun di-
yor, sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 
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Sevgili Uşaklılar, değerli kardeşlerim, Siz-
leri en kalbi duygularımla selamlıyorum. 
Uşak’a her gelişimde, Uşak’ın çehresinin 
biraz daha değiştiğini, biraz daha güzel-
leştiğini, Uşak’ın biraz daha kalkındığını, 
ilerlediğini görmekten son derece mutlu 
oluyorum.

Biliyorsunuz yarın 8 Mart Dünya Kadın-
lar Günü. Bu anlamlı gün için kutlama 
programını Uşak’ta yapıyoruz. Öncelikle 8 
Mart Dünya Kadınlar Günü’nü bugünden 

kutluyor, eşitliğe, adalete, barışa ve huzura 
vesile olmasını temenni ediyorum. Ayrıca, 
Belediyemizin yapıp bitirdiği ve açılışını 
yaptığımız bu yeni tesislerin de Uşağımız’a 
hayırlar getirmesini diliyorum. Bu açı-
lışın hem bizler için, hem de Uşaklılar 
için ayrıca anlamlı bir yönü var. Hakkari 
Dağlıca’da şehit düşen, Piyade Asteğmeni-
miz Mehmet Bozkuş’un adı, bugün açılışı-
nı yaptığımız köprülü kavşakta yaşayacak. 
Bizim ona, asla ödenmeyecek bir minnet 
borcumuz var. Vatanı için, milleti için, bu 

Toplu Açılış Töreni

Uşak | 07 Mart 2008
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topraklar için göğsünü kahramanca siper 
etti ve en büyük rütbeye, en yüce makama, 
şehitlik mertebesine ulaştı. Biliyoruz ki, 
böyle bir fedakarlık, böyle bir kahramanlık 
karşısında ne yapsak azdır. İstiklal şairimiz 
ne kadar güzel söylemiş:
Bu taşındır’ diyerek Kabe’yi diksem başına;

Yine bir şey yapabildim diyemem hatırana ...

Bu vesileyle, şehidimizin aziz hatırasını 
bir kez daha yad ediyor, başta ailesi olmak 
üzere tüm yakınlarına, tüm milletimize 
sabır ve metanet diliyorum. Bakınız, biz 
bu toprakları vatan edinmek için, yüzyıllar 
boyunca çok ağır bedeller ödedik. Bugün 
Hakkari’den Çanakkale’ye, Van’dan Uşak’a, 
Samsun’dan Hatay’a kadar her ilimizde, 
her köyümüzde, hatta her ailemizde, bu 
topraklar için şehit düşmüş biri mutlaka 
vardır. Bizim, buranın altını çizerek ifade 
etmek istiyorum, tarih boyunca tüm şehit-
lerimize vefa borcumuz, ancak ve ancak bu 
ülkeyi daha onurlu, daha kalkınmış, daha 
müreffeh, huzurlu bir seviyeye getirmekle 
mümkün olabilir. Biz, geleceğimizi bugün-
den inşa ederken, Türkiye için gecemizi 
gündüzümüze katarken, Türkiye için çok 
daha iyi şeyler yapmak için mücadele ve-
rirken, işte bu anlayışla hareket ediyoruz. 
Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Musta-
fa Kemal Atatürk’ün önümüze koyduğu 
muasır medeniyetler seviyesinin üzerine 
çıkma hedefinin gereği de ülkemizi kalkın-
dırmak, insanımızı huzur ve refaha kavuş-
turmaktır.

Bu ülke 5 sene önce neredeydi, bugün nere-
de? Eğer bu sorunun cevabını başımız dik 

bir şekilde, kararlı bir şekilde, samimi bir 
şekilde verebiliyorsak, işte o zaman geçmi-
şin hatırasına vefa gösterilmiş demektir. 
Hamdolsun Türkiye artık bunu başarıyor. 
Türkiye, bütün illeriyle, bütün ilçeleriyle, 
beldeleriyle, köyleriyle topyekün bir kal-
kınma sürecinin içinden geçiyor. Bugün 
Türkiye, dünya genelinde, özellikle de 
Ortadoğu’da, Balkanlar’da, Kafkaslar’da, 
Orta Asya’da itibarı olan, sözü dinlenen, 
ağırlığı olan, rolü olan bir ülke konumuna 
gelmiştir.

Bakınız, daha birkaç hafta önce Alman-
ya’daki vatandaşlarımızla bir araya geldim. 
Onlarla hasbihal ettik, dertleştik. Güçlü 
bir Türkiye’nin, kalkınan bir Türkiye’nin, 
uluslararası ağırlığı olan bir Türkiye’nin 
vatandaşı olmaktan dolayı büyük bir gurur 
içinde olduklarını gözlerindeki ışıktan an-
lamak mümkün. Sadece Almanya’da değil, 
bütün Avrupa’da, Afrika’da, Amerika’da, 
Asya’da, soydaşlarımız, vatandaşlarımız, 
dostlarımız, kardeşlerimiz Türkiye’nin 
yaşadığı değişimi memnuniyetle izliyor, 
umutla takip ediyor. Dikkat ediniz, Tür-
kiye bugün, dünyanın en büyük 17’inci 
ekonomisi durumundadır. Türkiye bu-
gün, Avrupa’nın en büyük 6’ıncı ekono-
misi konumundadır. Biz geldiğimizde, 
Türkiye’nin milli geliri 181 milyar dolar 
seviyesinde idi. Bugün ise 500 milyar dolar 
seviyesine yaklaşmış durumdayız.

Daha 5 yıl önce bu ülke insanının kişi başı-
na milli geliri 2 bin 500 dolar seviyesinde 
idi, bugün inşallah 7 bin dolar seviyesine 
yaklaşmış durumdayız. Bakınız, Uşak’ı 
da çok yakından ilgilendiren bir konu. 
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Uluslararası küresel yatırım miktarı. 2006 
yılında bir yasa çıkardık ve uluslararası ya-
tırımların girişini kolaylaştırdık. İlk önce 
yaptığımız da, sermaye tanımında yerli 
ile yabancı ayrımını kaldırmak oldu. Daha 
önce yabancı sermaye, yabancı yatırımcı 
deniliyordu, biz yasadan bunu çıkardık ve 
uluslararası yatırım ifadesini kullanmaya 
başladık. (Şimdi, değerli işadamı kardeşi-
miz Christhopher Bey de burada, aramız-
da. Kendisinin Uşak’ın eniştesi olduğunu 
biliyoruz. Tutar da kendisine yabancı 
dersek, yabancı işadamı dersek, kendisine 
de haksızlık ederiz, Uşak’a da haksızlık 
ederiz.) Bakın biz bu yasayı çıkarmadan 
önce, Türkiye’ye giren doğrudan yatırım 
miktarı, bazı istisnalar dışında ortalama 
1 milyar dolar seviyesini aşmamıştı. Hem 
yasayı çıkardık, hem düzenlemeler yaptık, 
yurt içinde, yurtdışında yoğun faaliyetler-
de bulunduk. Bugün Türkiye’nin çektiği 
küresel yatırım miktarı nedir biliyor mu-
sunuz? Tam 21 milyar 873 milyon dolar. 
Bu, tüm zamanların rekorudur. Nitekim 
bugün Uşak da, bu yatırımlardan payını 
alıyor, doğrudan yatırımları buraya çeke-
biliyor. İşte Türkiye bu şekilde, istikrarla 
büyüyecek, güvenle büyüyecek.

İstikrar noktasında, güven noktasında en 
küçük bir tereddüt, en başta Türkiye’nin 
ekonomisine zarar verir ki, buna asla mü-
saade etmedik, etmeyiz. Bakın, on yıllar 
boyunca Türkiye bu istikrar ortamını, bu 
güven ortamını bir türlü yakalayamadı. So-
nuç? Sonuç işsizlik oldu, yoksulluk oldu, 
gelir dağılımında eşitsizlik oldu, siyasette, 
dış politikada kararsızlık oldu. Bizim Tür-
kiye genelinde de, Uşak’ta da çözmeye ça-
lıştığımız, büyük oranda da çözdüğümüz 

bu işsizlik sorunu, yoksulluk sorunu, bize 
yakın tarihimizin yüklediği ağır bir yüktür. 
Şimdi biz bu yükü sırtımızdan atıyoruz. 
Şimdi Uşak, bu yükü sırtından atıyor. Her 
ne şekilde olursa olsun, her hangi baha-
neyle olursa olsun, bu sorunların çözüm 
sürecinin kesintiye uğramasına izin ver-
medik, bundan sonra da vermeyeceğiz. 
Dikkat edin, Türkiye tarihi bir başarı elde 
etmiş durumda. Türkiye, tarihinde hiç 
görmediği seviyelere ulaşmış durumda. 
Türkiye’nin ihracatı bugün 107 milyar do-
lara ulaşmış durumda. Turizm gelirlerimiz 
18 milyar doları aşmış durumda. Merkez 
Bankamızdaki rezervimiz 70 milyar do-
ların üzerine çıkmış durumda. Ve bakın, 
altını çizerek ifade ediyorum, bunlar bizim 
için sadece başlangıç. Türkiye bunlardan 
çok daha iyisine, çok daha ilerisine layık ve 
inşallah bunu da hep birlikte başaracağız. 
Biz bu hedefleri 5 yıl önce koyduğumuzda 
hayal dediler, rüya dediler, ulaşılamaz de-
diler. Allah’ın izniyle hepsine ulaştık. Daha 
da ötesini, daha da ilerisini görmek için 
her türlü potansiyelimiz var, azmimiz var, 
kararlılığımız var. Yeter ki huzurumuza 
kastedenlere kulak asmayalım, yeter ki bu 
ivmeyi kesmek isteyenlere prim vermeye-
lim, yeter ki, bu güzel süreci engellemeye 
çalışanlara fırsat vermeyelim. Allah’ın iz-
niyle o zaman dünyanın ilk 10 ekonomisi 
içine de gireriz, kişi başına milli gelirimizi 
10 bin dolara da çıkarırız, ihracatımızı 250 
milyar dolara da yükseltiriz.

Değerli kardeşlerim, değerli Uşaklılar,

Bildiğiniz gibi Uşak 2004 yılında teşvikli 
iller kapsamına alındı. Şu rakamlara lüt-
fen dikkat ediniz. 2004 yılı Ocak ayında 
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Uşak’ta toplam 17 bin 166 adet iş yeri 
vardı. Bugün bu sayı 18 bin 736’ya ulaşmış 
durumda. 2004 yılında, teşvik öncesinde, 
Uşak’ta çalışan sayısı 22 bin 841 idi. Bu-
gün, buraya dikkat ediniz, çalışan sayısı 40 
bin 473’e ulaşmış durumda. Tam yüzde 77 
oranında artış. Teşvik Yasası sonrasında 
114 işletme Uşak’ta faaliyete başladı. Şu 
an 33 işletme inşaata başladı, onlar da bi-
tirip inşallah faaliyete başlayacaklar. Yine 
117 tesis de proje aşamasında. Bunlar son 
derece sevindirici rakamlar. Biliyorsunuz, 
Uşak’a bir üniversite kazandırdık. Uşak 
havaalanı faaliyete geçti ve öğrendim ki, 
haftada 5 olan sefer sayısı 6’ya çıkıyor. Bu 
vesileyle Uşak halkına da, havaalanının 
ayakta kalabilmesi için gösterdikleri da-
yanışmadan dolayı teşekkür etmek istiyo-
rum. Bu dayanışma, tüm diğer illerimiz 
için de inşallah örnek teşkil eder. 

Yine Uşak’ı bu dönemde doğalgazla bu-
luşturduk. Toplu Konut İdaremiz, Uşak’ta 
1.113 konutu bitirdi ve hak sahiplerine 
teslim etti. Önümüzdeki hafta da Karaa-
ğaç Mahallesi’nde 696 konutun ihalesini 
yapıyoruz. Gecekondu dönüşümü kapsa-
mındaki bu projede 16 derslikli ilkokul, 
sağlık ocağı, cami ve ticaret merkezi yapa-
cağız. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumumuz’un yaptığı Engelsiz Yaşam 
Merkezi’nin yarısı tamamlandı, kısa sü-
rede bu kompleksi de tamamlayacağız. 
Uşak’a çok sayıda park, kültür tesisi, sosyal 
tesis kazandırdık ve projelerimiz de devam 
ediyor. Sosyal yardım noktasında, enerji 
noktasında, eğitim ve sağlık noktasında 
Uşak’a çok önemli tesisleri, imkanları ka-
zandırdık. Durmak yok. On yıllar boyunca 

üst üste birikmiş, çözülmemiş sorunları 
çözeceğiz. Eksikleri mümkün olan en kısa 
zamanda bitireceğiz. Ve Uşak’ı, diğer tüm 
illerimizle birlikte, hak ettiği, layık olduğu 
yere, özellikle Avrupa standartlarına ka-
vuşturacağız.

Değerli kardeşlerim, değerli Uşaklılar,

Bugün açılışını yaptığımız tesislerin, 
Uşağımız’a, Uşaklılar’a hayırlı olmasını 
diliyorum. Uşak’a sonraki gelişlerimde, 
inşallah şehrin biraz değiştiğini, biraz daha 
ilerlediğini görmek istiyorum ve inanıyo-
rum ki elbirliğiyle bunu da sağlayacağız. 
Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, 
emeği geçen, katkısı olan herkese teşekkür 
ediyorum. Sizleri de Allah’a emanet ediyor, 
hepinize sevgilerimi, muhabbetlerimi su-
nuyorum.
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Değerli vatandaşlarım, sevgili Mardinli-
ler… Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlı-
yorum. Bu son derece anlamlı toplu açılış 
töreninde bir araya geldiğimiz için büyük 
mutluluk yaşıyorum.

Bugün 6 tane okulumuzun açılışını yapı-
yoruz. Türkiye’nin geleceği için, Mardin’in 
geleceği için önemli bir adım daha atıyo-
ruz. Bu okullarda yetişecek çocuklarımız, 
ahlak ve bilgi bakımından hem kendileri 
yüksek bir seviye yakalayacak, hem ül-

kemizi yüksek seviyelere taşıyacaklardır. 
Çünkü herşey eninde sonunda eğitime 
bağlanıyor. Sanat, kültür, ticaret, siyaset 
gibi bütün kritik alanlar hep eğitime göre, 
eğitim seviyesine göre şekilleniyor. AK 
Parti iktidarının başlatmış olduğu eğitim 
seferberliğinin izahı budur. İşte bunun 
için, önce eğitim dedik, cumhuriyet tari-
hinde ilk defa bütçeden eğitime ayrılan 
payı ilk sıraya koyduk. Türkiye genelinde 
118 bin derslik, Mardin’de 1.079 derslik 
yaptık. Kamuya atadığımız persone -

Toplu Okul Açılışı

Mardin | 16 Mart 2008
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lin yarısını eğitim kadrolarına ayırdık. 
Türkiye’nin her yerine modern okullar, 
teknoloji sınıfları kurduk, her okulumuzu 
bilgisayar ile, internet ile donattık. Öğrenci 
merkezli, öğrenme merkezli müfredat an-
layışı geliştirdik.

Değerli vatandaşlarım, sevgili Mardinli-
ler…

Milletimiz bize iktidar olma vazifesi yük-
lediğinden beri ülkemizin her tarafında 
böyle anlamlı, değerli açılışlar yapıyoruz. 
Zira milletimizin kaynaklarını milletimi-
zin ihtiyaçları doğrultusunda kullanıyo-
ruz. Ancak şunu ifade etmek isterim ki, her 
şeyi devletin yapması mümkün olmuyor. 
Vatandaşlarımıza, hayırseverlerimize de 
büyük sorumluluk düşüyor. Milletimiz, bu 
konuda da hassasiyetini göstermiştir, dev-
letine yardımcı olmuş, kardeşlerinin ya-
nında yer almıştır. Bu hayırsever karakter 
ve kardeşlik ruhu devam ettiği müddetçe, 
devlet millet el ele verdiği sürece, eminim 
ki çok daha güzel günler göreceğiz. Ben 
bu okullarımızın yapımında emeği geçen 
herkese, bilhassa hayırseverlerimize Mar-
din adına, ülkemiz adına teşekkürü borç 
biliyorum. Bu anlamlı davranışın herkese 
örnek olmasını temenni ediyorum. Bu 
düşüncelerle konuşmama son verirken, 
hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Sevgili Gaziantepliler, değerli vatandaş-
larım… Hepinizi en kalbi duygularımla 
selamlıyorum.

Bizi her zaman can-ı yürekten bağrına ba-
san Gaziantepimiz’in bizim gönlümüzde 
de apayrı bir yeri var. Bu gönül birliğini, 
son 5,5 yıldır hizmetle taçlandırarak 
daha bir güçlendirdik. Bugün de, pek çok 

hizmetin açılışı için sizlerle birlikteyiz. 
Bunların bir bölümü, temelini yine burada 
birlikte attığımız eserler. Daha 10 yıl önce-
sine kadar ülkemizde kamu yatırımlarının 
ortalama tamamlanma süresi 12 yıldı. 
Siyasi istikrarsızlık sebebiyle hükümetler 
de sık sık değiştiği için, atılan temelleri 
takip edecek kadrolar da kalmıyordu. Ya 

Toplu Açılış ve TOKİ Anahtar 
Teslim Töreni

Gaziantep | 20 Mart 2008
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işe başlayan müteahhitler işi bırakıp kaçıp 
gidiyordu ya da siyasi iktidarlar hükümeti 
bırakıp gidiyordu. Hamdolsun Türkiye her 
iki sıkıntıyı da geride bıraktı. 

Kamu yönetiminde getirdiğimiz yeni yak-
laşımla, Türkiye’yi bir kamu yatırımları 
mezarlığı olmaktan çıkardık. Artık, başla-
nan her iş, kimi 5-6 ayda, kimi 1-2 yılda, 
ama mutlaka öngörülen zamanda bitirili-
yor. Eskiden beri devam eden projelerin 
büyük bölümünü de, hükümetlerimiz 
döneminde tamamladık. Ortalama 1,5 
yılda bir hükümetlerin değiştiği günler de 
bizimle birlikte sona erdi. O zamanlar dev-
lette süreklilik vardı ama maalesef hizmet-
te kesinti söz konusuydu. Artık Türkiye’de 
hükümetler, seçimden seçime kuruluyor. 
Böylece insanlarımız kesintisiz hizmete 
kavuşuyor. Artık vatandaşımız devlet bir 
işe başladığı zaman biliyor ki, o iş, projede 
belirtilen tarihte bitecek. Sırf göz boyamak 
için yapılan, planına, projesine, kaynağına 
bakılmadan, sadece temeli atılıp kaderine 
terk edilen işler dönemi geride kaldı. 

İşte bugün, bu şekilde inşa edilmiş pek çok 
hizmetin birden açılışını yapmak üzere bu-
radayız. Toplu Konut İdaremiz tarafından 
yapılan, 1172’si Beylerbeyi’nde, 1276’sı 
Karataş’ta olmak üzere toplam 2448 konu-
tun anahtar teslimini yapıyoruz. Konutlar, 
ilköğretim okulu, cami ve ticaret merkezi 
ile birlikte Beylerbeyi için 62 milyon YTL, 
Karataş’ta 51,4 milyon YTL’lik yatırım 
yapıldı. Bu konutların inşaatları çeşitli ta-
rihlerde bitirilmesine rağmen teslimat tö-
reni yapamamıştık. Şimdi hepsini birlikte 
gerçekleştiriyoruz. Beylerbeyi ve Karataş 

konutlarındaki bütün vatandaşlarımıza, 
evlerinin hayırlı olmasını, aileleriyle birlik-
te ağız tadıyla oturmalarını diliyorum. 

TOKİ’nin devam eden inşaat çalışmalarıy-
la toplam konut sayısı 6657’e çıkacaktır. 
Proje ve ihale aşamasındaki konut sayısı 
da 3081’dir. Böylece Gaziantep’e, sadece 
TOKİ eliyle, 9675 konut, 8 ilköğretim 
okulu, 2 lise, 2 kreş, 5 ticaret merkezi, 3 
sağlık ocağı, kütüphane, spor salonu, otis-
tik çocuklar eğitim merkezi ve hastane 
kazandırmış olacağız. Bu rakamlar, adeta 
orta büyüklükte bir şehrin, bir il merke-
zinin yeni baştan inşası anlamına geliyor. 
TOKİ’nin yanında, bir de belediyelerimi-
zin gerçekleştirdiği konut projeleri var. 
Bugün, Şehitkamil Belediyemiz tarafından 
Seyrantepe’de yaptırılan ve örnek bir ça-
lışma olan 960 konutun açılışını yapıyo-
ruz. Ayrıca, yine Şehitkamil Belediyemiz 
tarafından Merveşehir’de yaptırılan 5 bin 
kişilik spor kompleksini de hizmete sunu-
yoruz. Öte yandan, Büyükşehir Belediye-
miz tarafından inşa ettirilen Mehmetçik, 
Küsget ve Çimento köprülü kavşaklarının, 
şehir içi ulaşımın rahatlamasına önemli 
katkı sağlayacağına inanıyorum. 

Değerli vatandaşlarım…

Öylesine çok ve önemli hizmetleri aynı 
programın içine sığdırmışız ki, sadece 
sayması dahi uzun zaman alıyor. Biz, po-
lemik yapmakla, boş işlerle değil, hizmet 
yapmakla ve yaptığımız hizmetleri vatan-
daşlarımızla paylaşmakla zamanını geçi-
renlerden olmayı tercih ediyoruz. İşte 400 
yataklı Şehitkamil Devlet Hastanesi. Tıbbı 
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donatısı ile birlikte yaklaşık 42 milyon 
YTL’ye malolan bu hastane, Gaziantep’te 
sağlık sorunlarının çözümüne önemli kat-
kı sağlayacak. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 
ile Cengiz Gökçek Devlet Hastanemiz’e 
bağlı Hemodializ Ünitesi, Yanık Ünitesi ve 
Yara Merkezi de bugün açılışını yaptığımız 
sağlık hizmetleri arasında yer alıyor. Daha 
bitmedi. Şehitkamil, Şahinbey, Oğuzeli, 
Nizip, Islahiye ve Karkamış’ta toplam 15 
sağlık ocağını hizmete açıyoruz. Ayrıca, 
30 yataklı Oğuzeli entegre ilçe hastanesi 
de, halkımızın hizmetine giriyor. Bu sağlık 
kuruluşlarının bir bölümü Sağlık Bakanlı-
ğımız, bir bölümü belediyelerimiz ve il özel 
idaremiz, bir bölümü de hayırseverlerimiz 
tarafından yaptırıldı. Bunların bazıları 
geçtiğimiz yıllarda hizmete girmiş olmakla 
birlikte, resmi açılışını yapmak bugün hep 
birlikte bizlere nasip oldu. Hepsi de hayırlı 
uğurlu olsun. 

Bitmedi, sırada, bizim öncelikli alanları-
mız arasında yer alan eğitim konusunda 
gerçekleştirdiğimiz fevkalade önem -
li hizmetler var. Vehbi Dinçerler Fen 
Lisesi’ni hizmete açıyoruz. Bu lise, okul 
binası, spor salonu, pansiyonu, lojmanı ile 
Gaziantepimiz’e yakışır bir eğitim kurumu 
oldu. Ayrıca, Kaşgarlı Mahmut İlköğretim 
Okulu’nun, Mustafa Erman İlköğretim 
Okulu’nun, Mevlana İlköğretim Okulu’nun 
da açılışını yapıyoruz. Bu okulların da 
Gaziantepimiz’e hayırlı uğurlu olmasını 
diliyorum. Hükümete geldiğimiz 2002 yılı 
sonundan beri yaptıklarımızı, daha önceki 
gelişlerimde ve seçimler sırasındaki ziya-
retimde sizlerle paylaşmıştım. Bunlar da, 
o zamandan bugüne üzerine ilave ettik-

lerimiz. Gaziantep’e hiç eli boş gelmedik, 
bundan sonra da hiç eli boş gelmeyeceğiz. 
Her şey Türkiye için, her şey sizler için…

Değerli vatandaşlarım…

Türkiye’de, hizmet üretmek meşakkatli 
bir iş. Bir yandan, ekonomik imkanların 
sınırlılığı her alanda arzu ettiğiniz yoğun-
lukta hizmet üretmenizi engeller. Diğer 
taraftan, hukuki ve bürokratik süreçler sizi 
yavaşlatır. Öte yandan, siyasetin eskiden 
beri alışılagelmiş yol ve yöntemleri sık sık 
yolunuza çıkar. Beri taraftan, uluslararası 
konjonktürün etkilerine maruz kalırsınız. 
Hasılı, burada saydığım ve sayamadığım 
bütün sıkıntıları aştıktan sonra veya onla-
ra rağmen ülke için, millet için, devlet için 
hizmetler üretebilirsiniz. Esasen, Türkiye 
olarak, hizmet üretiminin önündeki bu so-
runların bir bölümünü yavaş yavaş geride 
bırakıyoruz. Makro ekonomik dengeleri-
miz, büyük ölçüde yerli yerine oturdu. Ge-
nellikle de yurtdışı kaynaklı konjönktürel 
sorunlar bir kenara bırakılırsa, ekonomik 
olarak sesimizin daha gür çıkmaya başla-
dığını kimse inkar edemez. Son 5,5 yılda 
mevzuat alanında gerçekleştirdiğimiz kök-
lü değişiklerle, bu konuda da, henüz arzu 
ettiğimiz düzeye gelemediysek de önemli 
bir ilerleme kaydettik. Biz halkımıza hiz-
met yolunda aşkla, şevkle yürüyünce, çok 
şükür milletimiz de bizim yolumuzu açı-
yor, bize daha fazla destek oluyor. Toplum 
olarak yaşadığımız bu büyük değişime 
rağmen sıkıntılarımız yok mu? Elbette 
var. Ama, onları da zamanla aşacağız. 
Türkiye’yi, demokratik, laik, sosyal hukuk 
devleti çizgisinde, büyük Atatürk’ün gös-
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terdiği muasır medeniyet seviyesine ulaş-
tırma doğrultusundaki azim ve kararlılı-
ğımız, her geçen gün daha da güçlenerek 
devam ediyor. 

Türk milleti, her sıkıntılı durumda çözü-
mü kendi içinde üretecek tarihi birikime 
ve ferasete sahiptir. Biz milletimizin sağ-
duyusuna, basiretine, metanetine güve-
niyoruz. Her kim ki, bu milletin iradesini 
küçümser, bu milletin tercihlerine saygı 
duymaz, onlar yanılgı içindedir. Milleti-
miz, içi boş tartışmalardan, kavgalardan, 
çekişmelerden çok çekti. Millet hizmet 
istiyor, adalet istiyor, kalkınma istiyor. Biz 
de, 5,5 yıldır sadece ve sadece millete hiz-
met getirmenin peşindeyiz. Alın milli gelir 
rakamlarını, alın ihracat rakamlarını, alın 
büyüme rakamlarını, alın yatırım rakam-
larını, koyun önünüze. Alın il il, ilçe ilçe, 
köy köy yapılan hizmetleri, koyun önünü-
ze. Bir de bunları daha önceki dönemlerle 
karşılaştırın. Ondan sonra elinizi vicda-
nınıza koyup, şu soruya cevap verin: Biz 
aylarımızı, yıllarımızı bu millete hizmet 
için mi harcamışız, yoksa başka işler için 
mi? Milletimiz bu sorunun cevabını geçen 
yıl sandıkta verdi. İnşallah önümüzdeki 
yıl Mart ayında, önüne sandık geldiğinde 
yine verecek. Bu cevap bize yeter. Bu dü-
şüncelerle, açılışını yaptığımız hizmetlerin 
Gaziantepimiz’e bir kez daha hayırlı olma-
sını diliyor, hepinize sevgilerimi, saygıları-
mı, muhabbetlerimi sunuyorum. 
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Sevgili Manisalılar, değerli kardeşlerim… 
Sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum. 
Bir kez daha Manisa’da olmaktan, sizlerle 
kucaklaşmaktan büyük memnuniyet du-
yuyorum. Çünkü Türkiye’nin nabzı sizler-
siniz. Çünkü Türkiye’nin sesi sizlersiniz. 
Çünkü iktidarın gerçek sahibi sizlersiniz.

Kim milleti küçümserse, kim milletin 
iradesini, milletin tercihini, milletin arzu-
sunu yok sayarsa, o kaybeder, kaybetmiş-
tir de. Bu meydanda bugüne kadar nice 

siyasetçiler nutuk attı. Bu meydanda nice 
vaadler dinlediniz. Bu kürsülerden kimler 
geldi, kimler geçti. Bu meydanın sesine 
kim kulak verdiyse, sizin de takdirinizi ka-
zandı. Kim bu meydanlara kulak tıkadıysa, 
sizin takdirinizi de, teveccühünüzü de kay-
betti. Kim bu millete hizmet ederse, kim bu 
milletin derdine derman olursa, milletin 
gönlünü, desteğini o kazanır. Önemli olan, 
sizin kalbinizde kalıcı yer edinmektir. 
Önemli olan, millete, memlekete hayır-
la yad edilecek eserler bırakmaktır. Bu 

Toplu Açılış Töreni

Manisa | 23 Mart 2008
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yüzden gece gündüz demeden çalışıyor, 
bu millete hizmet yolunda yürüyoruz. Şu 
Manisa’nın 5 buçuk yıl önceki halini gözü-
nüzün önüne getirin, bir de bugüne bakın. 
Manisa’nın her bir ilçesine, her bir köyüne, 
şehir merkezine, her bir mahallesine hiz-
met götürmenin gayreti içinde olduk.

Şunu altını çizerek ifade etmek istiyorum: 
Manisa, Manisa olalı böyle hizmet almadı, 
böyle bir gelişme görmedi. On yıllar boyun-
ca yapılmamış, ihmal edilmiş, hatta yanına 
dahi yaklaşılmamış meseleleri tek tek çö-
züme kavuşturduk. Bugün yine, merkezi 
idare tarafından, yerel idare tarafından 
tamamlanmış 7 eseri hizmete açıyoruz, 
Manisa’ya kazandırıyoruz. Manisa Vergi 
Dairesi’ni bitirdik, bugün hizmete açıyo-
ruz. Fatih Köprülü Kavşağı’nı bitirdik, 
bugün hizmete açıyoruz, trafiği biraz daha 
rahatlatıyoruz. Yeni Hal Tesisleri’ni, Hay-
van Bakım Tedavi Merkezi’ni, Manisa Fuar 
Merkezi’ni, Laleli Ticaret Merkezi’ni yine 
bugün hizmete açıyoruz. Bir başka önemli 
tesis, Gençlik Merkezi’ni de yine Mani-
salı gençlerimizin hizmetine sunuyoruz. 
Manisamız’a hayırlı olsun. Hizmet aşkı 
budur. Millet sevdası budur. Memleket için 
gayret etmek işte budur.

Bakın, eğitim noktasında Manisa’ya neler 
yaptık. 2003’ten bugüne kadar, tam 1.933 
adet derslik yaptık ve bunları Manisa’nın 
hizmetine sunduk. Yine aynı dönemde 
523 okula hızlı internet bağlantısı kurduk. 
Manisa’daki okullara, 5 yıl içinde tam 6 
bin 491 tane bilgisayar gönderdik. Yükse-
köğrenim öğrencileri için 3 bin 330 kişilik 
yurt kapasitesi oluşturduk. 4 adet ortaöğ-

retim pansiyonu yaptık, 548 ortaöğretim 
öğrencimize barınma imkanı sağladık. 
Sadece 2008 yılı için, Manisa’da ilköğretim 
ve okul öncesi binalarının onarımı için 
ayırdığımız pay, 2 milyon 827 bin YTL. Bu 
bile, bu rakam bile eğitime verdiğimiz öne-
mi, eğitim için yaptığımız hizmeti gözler 
önüne seriyor. 

2003-2007 yılları arasında Manisa ilimiz-
de sağlık kurumlarımızın yatırım, onarım 
ve donanım işleri için toplam 55 milyon 
YTL harcama yaptık. 100 yataklı Akhisar 
Devlet Hastanesi, 30 yataklı Köprübaşı 
Devlet Hastanesi, 130 yataklı Ruh Sağlığı 
ve Hastalıkları Hastanesi ek binası, Moris 
Şinasi Çocuk Hastanesi Ek Binası ve Salihli 
Devlet Hastanesi Ek Binası olmak üzere 5 
hastane, 2 Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Göl-
marmara Sağlık Evi ile 6 Sağlık Ocağı’nı 
tamamladık ve halkımızın hizmetine sun-
duk. Ayrıca hayırseverlerimizin katkısıyla 
13 sağlık ocağını daha bitirdik. Şimdi, 
Turgutlu’da 300 yataklı bir hastane ve 
Alaşehir’de 200 yataklı bir hastanenin de 
inşaatlarına başlıyoruz. Bu hastaneler için 
arsa tahsisleri yapıldı, TOKİ bunların bina 
inşaatlarını başlatıyor. Manisa Merkez’de 
400 yataklı bir devlet hastanesinin ya-
pımı için de çalışmaları başlattık, arsa 
tahsisinden sonra o hastaneyi de inşallah 
Manisa’ya kazandırıyoruz. Bakın, 2004 yı-
lından itibaren, KÖYDES ve BELDES adın-
da iki büyük projeye başladık. Bu devirde, 
suyu olmayan, yolu olmayan köy olamaz, 
bunu biz kabul edemeyiz dedik. Bütün va-
lilerimiz, ilgili tüm arkadaşlarımız, büyük 
bir gayret sergilediler ve bugün Türkiye 
genelinde hamdolsun suyu olmayan, yolu 
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olmayan köy kalmadı. Bu yıl sonunda 
Gördes Barajı’nı inşallah tamamlıyoruz ve 
hizmete açıyoruz. Bu dev projeyle, bir yan-
dan İzmir’in su sorununu çözüyoruz, bir 
yandan da Akhisar Ovası’nın su ihtiyacını 
gideriyoruz. Yunt Dağı Kırsal Kalkınma 
Projesi, Sipil dağı projesi hızla devam edi-
yor. Yeni bir Adalet Sarayı’nın çalışmaları 
da sürüyor, inşallah onu da en kısa zaman-
da tamamlıyoruz ve hizmete açıyoruz. 
Bakın, 2003 yılında Manisa’ya geldim ve 
doğalgazın sözünü verdim. Çalışmalar 
hemen başladı, ihale yapıldı, tamamlandı 
ve çok şükür Manisa doğalgaza kavuştu. 
Bugün hem sanayide, hem de konutlarda 
Manisa doğalgaz kullanıyor.

Bir başka önemli yatırım toplu konut ala-
nında gerçekleştirdik. 5 buçuk yıllık ikti-
darımız döneminde, Manisa’ya tam 1.380 
konut kazandırdık. 1.380 konut TOKİ 
tarafından tamamlandı, hak sahiplerine 
dağıtıldı. Yeterli mi? Hayır. Şu anda 1.383 
konutun inşası devam ediyor. Bunları da 
en kısa zamanda tamamlayacak ve hak 
sahiplerine dağıtacağız. Bununla da kal-
mıyoruz. 1.650 konutun daha yapımını 
projelendirdik, bunlara da inşallah en kısa 
zamanda başlıyoruz. Bütün bu inşaatlar 
tamamlandığında, Manisa’ya toplam 4 bin 
413 konutu kazandırmış olacağız.

Sadece konut değil, bunların yanında 4 
ilköğretim okulu, 3 lise, 6 ticaret merke-
zi, 4 cami, 2 hastane de Manisalılar’ın 
hizmetine sunuldu, sunulacak. Eğitimde, 
sağlıkta, alt yapı hizmetlerinde, ulaşım, su, 
sulama, enerji hizmetlerinde çok sayıda 
tesisi, çok sayıda projeyi hayata geçirdik, 

çalışmalarımız da devam ediyor. Dikkat 
ediniz, bütün bu saydıklarım, Manisa’ya 5 
buçuk yılda kazandırdıklarımızın yalnızca 
bir kısmı. Şunu huzurunuzda bir kez daha 
tekrar etmek istiyorum: Durmak yok, yola 
devam… Asla, tamamdır demeyeceğiz. 
Asla “bu kadar” demeyeceğiz. Asla “yeterli” 
demeyeceğiz. Daha iyisini, daha güzelini, 
daha kalitelisini Türkiye’nin her bir şeh-
rine ulaştırmak için ilk günkü heyecanla 
çalışmaya devam edeceğiz.

Değerli Manisalılar, değerli kardeşlerim…

Manisa, hem sanayide, hem de tarımda 
Türkiye’nin en ileri şehirlerinden biri. 
Manisa üretimin, yatırımın, ihracatın ve 
istihdamın adeta merkezi haline gelmiş, 
devletten alarak büyüyen değil, devlete 
katkı sağlayan bir şehir hüviyetini kazan-
mıştır. Biz, tüm Türkiye’de olduğu gibi, 
Manisa özelinde de gerek sanayiyi, gerek 
tarımı desteklemek yönünde önemli adım-
lar attık. Şuraya dikkatinizi çekiyorum: 
Tarım sektörü hükümetimiz döneminde 
ilk kez 3 yıl üst üste büyüme kaydetmiştir. 
2002 yılında 4 milyar dolar olan tarım 
ürünleri ihracatı iki kattan fazla artarak 
2006 yılında 9,8 milyar dolara ulaşmıştır. 
Manisalı çiftçi kardeşlerim hatırlar, daha 
5 buçuk yıl önce, aldığınız kredileri geri 
ödeyemeyince, haciz memurları kapıları 
çalmaya başladı. Çiftçi, köylü, üretici topra-
ğını, traktörünü satma noktasına getirildi. 
Biz geldik, önce bu borçları yapılandırdık. 
Ardından da tarımsal kredi faizlerini % 
59’dan % 17,5 seviyesine indirdik. Şu anda 
ise çiftçinin fiilen ödediği faiz miktarı, yüz-
de 13’ün altında.
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Dikkat ediniz, Türkiye genelinde, 2002 
yılında, sadece 550 bin çiftçi kredi kulla-
nabilmişti. 2007 yılında bu sayı 1 milyon 
çiftçiye ulaştı. 2002 yılında 1 milyar 868 
milyon YTL olan toplam tarımsal destek 
miktarını, 2007 yılında kuraklık desteği 
ile birlikte 5 milyar 540 milyon YTL’ye 
çıkardık. Yani tarımsal destekleri tam yüz-
de 196 oranında artırdık. Çiftçilerimize 1 
milyar 534 milyon YTL mazot desteği, 634 
milyon YTL kimyevi gübre desteği verdik.

Bakın, Manisa’da tarım için ne yapmışız. 
Manisalı çiftçi kardeşimin, 2002 yılında 
aldığı toplam destek miktarı neydi bili-
yor musunuz? Sadece 68 milyon YTL. 
Manisa’ya verdiğimiz tarım desteğini 5 yıl-
da 2 kat artırdık. 2007 yılında verdiğimiz 
toplam destek miktarı 130 milyon YTL’ye 
ulaştı. Son 5 yılda verdiğimiz toplam 
miktar, tam 508 milyon YTL. Yine Mani-
salı çiftçi kardeşime 37 milyon YTL mazot 
desteği, 14,4 milyon YTL kimyevi gübre 
desteği verdik. 2002 yılında aldığınız prim 
desteği miktarı 12,8 milyon YTL idi. Tam 
3,5 kat artırdık, 2007 yılında 46,6 milyon 
YTL verdik. Hayvancılık destekleri… 2002 
yılında 941 Bin YTL, 2007 yılında 13 mil-
yon YTL. Tam 14 buçuk kat artış. Dikkat 
ediniz, kıyas bile mümkün değil. Şunu 
biliniz, bu hükümet çiftçinin her zaman 
yanındadır, yanında olmuştur, yanında 
olmaya da devam edecektir. Bundan hiç 
şüpheniz olmasın. İşte, geçmişte yapılanlar 
ortada, son 5 yılda yapılanlar ortada. El-
bette sorunlar var. Elbette bütün sorunları 
çözdük iddiasında değiliz. Ancak hizmet 
devam ediyor, gayret devam ediyor.

Dikkat ediniz, biz iktidara geldiğimiz-
de, 2002 yılında, petrolün varil fiyatı 25 
dolardı. Bugün 120 dolarlara yaklaşmış 
durumda. Bu mazotu da etkiliyor, bu trak-
törü de etkiliyor, bu sulamayı da, gübreyi 
de etkiliyor, bu mısırı da etkiliyor, üzümü, 
tütünü de etkiliyor. Dünya bu noktada bir 
çalkantı dönemi yaşıyor, bir dalgalanma 
dönemi yaşıyor. İnşallah bunları aştığımız-
da, imkanlarımız da artacak ve çiftçimize 
olumlu şekilde yansıyacaktır. Bize inanın. 
Bize güvenin. Hamdolsun, sizi bugüne ka-
dar hayal kırıklığına uğratmadık, bundan 
sonra da uğratmayacağız. Kim ne derse 
desin, kim hangi çelmeyi takmaya gayret 
ederse etsin, biz aldırmadan yolumuza 
devam edeceğiz. Yeter ki sizin desteğiniz 
arkamızda olsun. Yeter ki hayır dualarınız 
arkamızda olsun. Allah’ın izniyle aşama-
yacağımız hiçbir engel, çözemeyeceğimiz 
hiçbir mesele yoktur. Sözlerime burada 
son verirken, bütün Manisalı kardeşlerimi 
sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Yine 
bu vesileyle, bugün 468’incisini kutladığı-
mız Mesir Şenliği’nin, ülkemize, milletimi-
ze, sağlık, afiyet getirmesini; huzurumuzu, 
kardeşliğimizi, birliğimizi, bütünlüğümü-
zü pekiştirmesini temenni ediyorum. Her 
birinizi Allah’a emanet ediyor, hepinize 
sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.
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Sevgili Konyalılar, aziz vatandaşlarım… 
Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyo-
rum.

Mevlana’nın çağları ve sınırları aşan mesaj-
larının çıkış yeri olan bu kutlu şehre karşı 
muhabbetimizi sizler çok iyi biliyorsunuz.  
Bu, Konya’ya 11. gelişim. Her gelişimde, 
Konya’nın gelişmesi, kalkınması, ilerleme-
si yolunda atılan adımlara şahit oluyorum. 
Konyamız, sadece manevi zenginliklerinin 
gücüyle değil, maddi gelişimiyle de herke-

si kendine hayran bırakıyor. Konya bizim 
için her zaman farklı bir öneme, farklı bir 
anlama sahip olmuştur. Konya’ya her ge-
lişimiz coşku ve heyecanımızı artırmıştır. 

Bugün de, Konya’nın gelişme, kalkınma 
hamlesine yeni zincirler eklemek üzere 
bir aradayız, önemli yatırımların açılışını 
yapıyoruz. Büyükşehir Belediyemiz tara-
fından yapılan bu modern Balık Hali’nin, 
Karaman Yolu Köprülü Kavşağı’nın, Aksa-
ray Yolu Köprülü Kavşağı’nın ve Selçuklu 

Toplu Açılış Töreni

Konya | 25 Nisan 2008
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Belediyemiz tarafından restore edilen 
Zazadınhan’ın açılışını yapıyoruz.

Balık Hali, 5350 metrekare inşaat alanına 
sahip ve 5 milyon YTL’ye maloldu. Kara-
man Yolu Köprülü Kavşağı, 4,6 milyon 
YTL’ye, AKsaray Yolu Köprülü Kavşağı, 8,1 
milyon YTL’ye maloldu. Bu kavşaklar, hem 
şehir içi ulaşımı, hem de çevre yollarındaki 
trafiği rahatlatacak. Selçuklu Belediyemiz 
tarafından yaklaşık 2 milyon YTL’lik bir 
yatırımla restore ettirilen Zazadınhan 
da, Selçuklu döneminin Anadolu’daki en 
büyük hanlarından biri. 1236 yılında ya-
pılan bu han, bugün yeniden ihya edildi. 
Biraz sonra da Karatay Belediyemiz’in yeni 
hizmet binasının açılışını gerçekleştirece-
ğiz. Bunların hepsi de, Konyalılarımız’ın 
günlük hayatlarını kolaylaştıracak, yaşam 
kalitelerini yükseltecek hizmetlerdir. 

Konya, bir büyük değişimi, dönüşümü 
yaşıyor. Konya’daki belediyelerimiz, siz-
lerin takdirini kazanan, bizlerin yüzünü 
ağartan pek çok hizmet gerçekleştiriyor-
lar. Eskiden belediyelerimiz bütçelerinin 
önemli bir kısmını personel giderlerine 
sarfederlerdi. Artık Türkiye’nin her köşe-
sinde belediyelerimiz önemli yatırımlar 
gerçekleştiriyorlar, yerel kalkınmaya katkı-
da bulunuyorlar. Aslolan da zaten hizmet 
belediyeciliğidir, yatırım belediyeciliğidir. 
Ülkemizin bir bütün olarak kalkınabilme-
sinde belediyelerimizin yerel kalkınma 
misyonunu yüklenmeleri büyük önem 
taşıyor. Memnuniyetle görüyoruz ki, Kon-
ya’daki belediyelerimiz bütçelerinin nere-
deyse yarısından fazlasını yatırıma ayırı-
yorlar. Sadece Büyükşehir Belediyemiz’in 

tamamlamak üzere olduğu 100 proje var. 
Bunların toplu açılışlarını yakın bir za-
manda hep birlikte yapacağız inşallah. 

Sevgili Konyalılar…

Konyamız’ın çehresini değiştiren yatırım-
lar, elbette sadece belediyelerimizin yap-
tıklarından ibaret değil. Adeta bir büyük 
rüya olan Konya-Ankara-İstanbul Hızlı 
Tren Projesi’ni başlattık. İnşaatı süren 
Konya-Ankara hızlı tren yolu, 2009 yılı 
sonu veya en geç 2010 yılı başında hiz-
mete girecek. Projenin tamamı bittiğinde, 
Konya’dan Ankara’ya 1 saat 15 dakikada, 
oradan İstanbul’a da 3 saatte gitmek müm-
kün hale gelecek. Bu, ulaşım alanında bü-
yük bir devrimdir, çağ atlamaktır. Ayrıca, 
Konya’nın dört bir tarafında bölünmüş yol 
çalışmaları devam ediyor. Böylece Konya, 
bütün ulaşım araçlarıyla ülkenin her ye-
rinden kolayca ulaşılabilen bir yer haline 
dönüşüyor. Ulaşım altyapısı, enerji ve ha-
berleşme ile birlikte, bir ülkenin fiziki kal-
kınmasının temelidir. Karayolu, demiryolu 
ve havayolu ulaşım sorunu çözülmüş bir 
Konya’nın kalkınma ve gelişme hızı daha 
büyük bir ivme kazanacaktır.

Bir başka önemli atılım, Konya’nın asırlık 
rüyası olan Mavi Tünel ve Bağbaşı Barajı 
projesidir. Geçen yıl temelini attığımız 
bu proje, GAP’tan sonraki en büyük su-
lama yatırımı olan Konya Ovası Sulama 
Projesi’nin bir bölümünü oluşturuyor. 
Göksu nehrinin Akdeniz’e akıp giden sula-
rı, Konya ovasına bereket, enerji sistemimi-
ze elektrik olarak akacak. 
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Değerli vatandaşlarım…

Temel hizmet alanlarında Konyamız’a 
kazandırdıklarımız hakkında da kısaca 
bilgiler vermek istiyorum. Türkiye’nin 
geleceğini inşa etme konusunda en çok 
önem verdiğimiz alandan biri olan eğitim 
konusunda, Konya’da, son 5,5 yılda fevka-
lade büyük ilerlemeler sağlandı. 2003 yı-
lından bu yana Konya’da 2.738 yeni derslik 
yaptık, 1.173 okula hızlı internet erişimi 
sağladık, okullara 9.110 bilgisayar gönder-
dik. Yine aynı dönemde, Türkiye’nin en 
büyük üniversitelerinden birine sahip olan 
Konyamız’a, 9,190 kişilik yüksek öğrenim 
yurdu kazandırdık. 4 adet ortaöğretim 
pansiyonu ile 506 öğrencilik yeni kapasite 
oluşturduk. Konya genelinde, okul önce-
sindeki, yani ana sınıflarındaki okullaşma 
oranı da yüzde 3,8’den, yüzde 24,3’e yük-
seldi.

Bir diğer önem verdiğimiz konu da sağlık. 
Konyamız sağlık alanında da büyük bir de-
ğişim yaşadı. Sağlık personeli alanındaki 
iyileşmenin yanında, Konya genelinde 230 
olan sağlık ocağı poliklinik odası sayısını 
417’ye, hastanelerde 173 olan poliklinik 
sayısını da 464’e çıkardık. Hükümete geldi-
ğimizde sadece 13 adet olan 112 acil istas-
yonu sayısını 37 adeta yükselttik. Bugün 
Konya, 20 devlet hastanesi, 2 doğumevi ve 
1 üniversite hastanesi ile sağlık alanında 
oldukça iyi bir durumda bulunuyor. İnşa-
atı devam eden 4 hastane veya ek bina ile 
TOKİ tarafından inşa edilecek 4 yeni hasta-
ne de tamamlandığında, çok daha ileri bir 
noktaya gelinecek. 

Değerli vatandaşlarım…

Konyamız’da ihtimamla takip ettiğimiz 
projelerden biri de toplu konut uygulama-
ları. TOKİ tarafından Konyamız’da toplam 
13.312 konut, 11 ilköğretim okulu, 3 lise, 
10 ticaret merkezi ve çok sayıda sosyal te-
sisi içeren 41 proje yürütülüyor. Bu çerçe-
vede 4.648 konut, 4 ilköğretim okulu, lise 
ve 5 ticaret merkezi ile çeşitli sosyal dona-
tılar tamamlanarak halkımızın hizmetine 
sunuldu. 3.390 konut, ilköğretim okulu, 5 
ticaret merkezi ve çeşitli sosyal donatıların 
inşaatları da sürüyor. Ayrıca, değerlendir-
me ve ihale aşamasındaki projelerle, 5.274 
konut, 2 lise, 6 ilköğretim okulu ve yine 
çeşitli sosyal donatıların yapılması planla-
nıyor. Sadece tamamlanıp teslim edilen ve 
inşaat aşamasında olan projelerin yatırım 
tutarı 406 milyon YTL’dir. TOKİ yatırım-
larıyla, adeta Konya içinde yeni bir Konya 
inşa ediliyor.

Diğer taraftan Konyamız’a gelen turist 
sayısında bir büyük patlama yaşanıyor. 
Mevlana yılı dolayısıyla yapılan tanıtımlar 
semeresini vermeye başladı. Sadece bu 
yılın ilk üç ayında Konya’ya gelen turist 
sayısı 202 bine ulaştı. Hedefimiz, Konya’ya 
gelen turist sayısını 2013 yılında 10 milyo-
na çıkarmak. Bunun altyapısı Konyamız’da 
oluşmaya başladı. Konyalılar’ın da, turiz-
min bereketini gördükçe bu işe daha bir 
dört elle sarılmaya başladıklarını görüyo-
rum. 

Sevgili Konyalılar…

Fiziki altyapının geliştirilmesi kadar önem 
verdiğimiz bir diğer husus da, sosyal yar-
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dımlardır. Türk milletinin inancı ve tarihi 
birikimi, ihtiyaç sahiplerine yardım etme-
yi, kimsesizin kimsesi olmayı gerektiriyor. 
Bu görev en başta da devlete aittir. Ana-
yasamız devletimizi sosyal devlet olarak 
tanımlıyor. Bugüne kadar ihmal edilen 
sosyal devlet misyonunu hükümetimiz 
hassasiyetle yerine getirmeye çalışıyor. İk-
tidara geldiğimiz günden beri, Türkiye’nin 
her köyünde, her ilçesinde, her ilinde, her 
mahallesinde yürüttüğümüz çalışmalarla, 
ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza devleti-
mizin şefkat elini uzattık. Para yardımına 
ihtiyaç duyuna para, sağlık yardımına 
ihtiyaç duyuna sağlık hizmeti, eğitimi sür-
dürmek için bursa ihtiyaç duyana burs, ya-
kacağı olmayana yakacak, gıda ve giyecek 
yardımına ihtiyaç duyuna bunları verdik. 
Sadece temel ihtiyaçların karşılanmasıyla 
yetinmedik. Vatandaşlarımızı, üretken 
hale getirerek, yardıma muhtaç durumdan 
kurtarmak için proje destek yardımları 
yaptık. 

Konyamız’da, 2003 yılı başından bu yana, 
sadece Sosyal Yardımlaşma Vakıf ları 
aracılığıyla gerçeklediğimiz yardımların 
ve proje desteklerinin tutarı 121 milyon 
YTL’dir. Türk milleti, komşusu açken tok 
uyumayı zül addeden bir anlayışla, kendi 
içinde dayanışmanın en güzel örneklerini 
zaten veriyor. Biz, bunun ötesinde, devle-
tin yardımına ve desteğine ihtiyaç duyan 
vatandaşlarımıza el uzattık. İnsanımızın 
karnını tok, sırtını pek tutmadıkça, yaptı-
ğımız diğer işlerin bir anlam taşımadığına 
inanıyoruz. Bunun için, sosyal yardım faa-
liyetlerini, kim ne derse desin, hassasiyetle 
ve kararlılıkla sürdüreceğiz. Ancak bu 

şekilde, ülkeye ve millete hizmet mücade-
lemizi huzuru kalple devam ettirebiliriz. 

Aziz vatandaşlarım…

Gördüğünüz gibi sadece yaptığımız hiz-
metlerin bir kısmını ana hatlarıyla anlat-
mak dahi epeyce zaman aldı. Konya’da 
gerçekleştirdiğimiz her işi teker teker 
saymaya kalksak, gün yetmez. Biz, iktida-
ra geldiğimiz günden beri, 81 vilayetteki 
her bir insanımızın hayatını kolaylaş-
tıracak, sıkıntılarını çözecek, geleceğe 
güvenle bakmasını sağlayacak hizmetler 
üretmenin peşinde olduk. Ülkemizi kal-
kındırmak, insanımızın hayat standardını 
yükseltmek için gece-gündüz demeden, 
yaz-kış demeden çalışıyor, yolumuza de-
vam ediyoruz. 6 yıl öncesine göre önemli 
mesafeler katettik, ciddi gelişmeler sağla-
dık. Ama daha yapacak çok işimiz var. İlk 
günkü heyecan ve kararlılıkla yolumuza 
devam edeceğiz. Milletimizin rotasından 
sapmadan, halkımızın kronik sorunlarını 
bir bir çözüyoruz, çözeceğiz. 

Demokrasi mücadelemiz de bu amaca 
yöneliktir. Güven ve istikrarı koruma gay-
retimiz bu yüzdendir. Dünyanın dört bir 
tarafını karış karış bunun için dolaştık. 
Gecemizi gündüzümüze katarak bunun 
için mücadele ettik. Ama bazıları bizi an-
lamamakta, millete ve ülkeye yaptığımız 
hizmetleri görmemekte ısrar etti; ediyor. 
Milletimizin baktığı yöne bakamayan, mil-
letimizin duygu dünyasını paylaşamayan, 
millete hizmet etme zevkini tadamayan 
çevreler hayali dünyalarında yaşamaya 
devam ediyorlar.
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Türkiye değişti, dünya değişti, ama bazıları 
değişimden, dönüşümden korku duyuyor. 
Türk milleti değişime direnen bu anlayış-
ların çok ilerisinde. Kendi kısır hesapları 
için Türkiye’nin dirliğini, düzenini, istik-
rarını, geleceğini tehlikeye atmaktan dahi 
çekinmeyenleri milletimiz çok iyi biliyor. 
Ama müsterih olun. Biz, bugüne kadar 
Allah’ın izniyle ne sıkıntıların, ne sorunla-
rın üstesinden geldik. Elbet bunun da üste-
sinden geleceğiz. Kimsenin Türkiye’yi geri 
götürmesine, Türk milletinin kazanımları-
nı kaybetmesine izin vermeyeceğiz. Daha 
çok çalışarak, daha çok mücadele ederek, 
Türkiye’nin müreffeh, huzurlu, mutlu 
geleceğine giden rotadan sapmamasını 
sağlayacağız. 

Biz, milletin izanına, irfanına, iradesine 
teslimiz. Milletimiz destek verdiği süre-
ce, Türkiye’nin demokratik ve ekonomik 
kalkınmasını, hızlandırarak sürdüreceğiz. 
Biz, “Bu da geçer yahu!” diyor ve işimize 
bakıyoruz. Görevimiz, işsize iş sağlamak, 
aşsıza aş temin etmek, başını sokacak evi 
olmayan ev yapmak, üretmek isteyene 
uygun ortam oluşturmak, ihracat yapmak 
isteyene destek vermek… Bununla birlikte 
Türkiye’nin daha özgür, daha demokratik, 
daha şeffaf, daha hukuka uygun, daha 
adaletli şekilde yönetilen bir ülke olmasını 
sağlamanın peşindeyiz. Millete hizmet için 
yola çıktık, hizmetle buraya geldik, hizmet-
le yolumuza devam edeceğiz. Bu düşünce-
lerle, açılışını yaptığımız tesislerin hayırlı 
olmasını diliyor, hepinize sevgilerimi, say-
gılarımı sunuyorum. 
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Aziz vatandaşlarım, değerli misafirler… 
Hepinizi en kalbi duygularımla selamlı-
yorum. Denizlimiz’in hava ulaşımı soru-
nunu ciddi şekilde rahatlatacak Çardak 
Havaalanı yeni terminal binası ve diğer 
tesislerinin hayırlı olmasını diliyorum. 
Çardak Havaalanı yeni terminal binasının, 
Denizli’nin sanayi, ticaret, turizm potan-
siyelinin değerlendirilmesine ve insanla-
rımızın hayat kalitelerinin yükselmesine 
önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. 
63 milyon YTL’lik bir yatırımla bölgemize 
kazandırılan bu modern havaalanı, uzun 
yıllar Denizli’nin iç ve dış hat hava ulaşım 
ihtiyacını karşılayacak kapasitededir. 

Değerli vatandaşlarım…

Ulaştırma altyapısı, enerji ve haberleşme 
ile birlikte, kalkınmanın temel altyapısıdır. 
Bu altyapı yeterli ve sağlam olmadığında, 
o bölge yatırım için cazip bir yer niteliği 
kazanamıyor. Yatırımcı, doğal olarak, sa-
dece üretimi uygun şartlarda yapmayı de-
ğil, bunu hedef kitlesine en kolay ve hızlı 
şekilde ulaştırmayı da istiyor. Denizlimiz, 
coğrafi olarak çok avantajlı konumda bu-

lunmasına rağmen, uzun yıllar bu avanta-
jını değerlendiremedi. Bu durum, sadece 
Denizli’de değil, ülke genelinde yaşanan 
bir sıkıntıydı. Bunun için, 2002 yılı sonun-
dan itibaren hemen kolları sıvadık. Bütün 
Türkiye’de, karayolu, havayolu, demiryolu 
ve denizyolu taşımacılığının altyapısını 
geliştirmek için büyük bir atılım başlattık. 
Türkiye’nin tüm ana ulaşım güzergahları-
nı bölünmüş yollarla donatmayı hedefle-
dik. Köylere, mezralara kadar yolu asfalt 
olmayan yerleşim birimi bırakmamak için 
Cumhuriyet tarihimizin en büyük kalkın-
ma hamlelerinden biri olan KÖYDES’i 
başlattık. Hava ulaşımını, sadece sınırlı bir 
kesimin değil, herkesin faydalanabileceği 
yaygınlığa ve ekonomikliğe kavuşturmayı 
amaçladık. Ülkemizin üç tarafı denizlerle 
çevrili olduğu halde etkin şekilde kullana-
madığımız deniz ulaşımını canlandırma-
nın uğraşısı içinde olduk. Hepsinde de çok 
önemli mesafeler kat ettik.

2007 yılı sonu itibariyle Türkiye’de mev-
cut olan 13.867 kilometre bölünmüş yo-
lun, 7.800 kilometresini biz son 5,5 yılda 
inşa ettik. Denizli’de 2002 yılına kadar 

Çardak Havaalanı Terminal 
Binası Açılış Töreni

Denizli | 27 Nisan 2008
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sadece 58 kilometre bölünmüş yol varken, 
biz 100 kilometre yeni bölünmüş yol yapa-
rak, bu rakamı 158 kilometreye çıkardık. 
Hava ulaştırmasında, mevcut havaalanla-
rını modernize ederek ve 7 yeni havaalanı 
açarak, yılda 50 milyon olan yolcu sayısı 
kapasitesini 100 milyona çıkardık. 

Açılışını yaptığımız Çardak Havaalanının 
yıllık yolcu kapasitesi yaklaşık 2 milyon 
kişidir. Köylerin altyapısını destekleme 
projesi olan KÖYDES çerçevesinde ülke 
genelinde yapılan asfalt ve beton yolların 
toplamı 54 bin kilometreyi buluyor. Sade-
ce Denizli’nin köylerinde 541 kilometre 
yeni asfalt yol yapıldı. Bunların hepsi de 
iftihar verici rakamlardır ve son dönemde 
gerçekleşen dönüşümün büyüklüğünü 
göstermektedir. Ülkemizde hizmet stan-
dartları her geçen gün yükseliyor. Hede-
fimiz, geçmiş dönemlerle kıyaslanamaya-
cak oranlarda daha fazla, daha kaliteli ve 
yaygın hizmet üretmektir. Pek çok alanda, 
bunu gerçekleştirdik, gerçekleştiriyoruz. 
Pek çok alanda, 2010, 2015 yılı hedeflerine 
şimdiden ulaştık. 

Değerli vatandaşlarım…

Ömrünü millete hizmete adamış insanlar 
olarak, sorumluluk ve hizmet duygusuyla 
hareket edildiğinde neler başarılabilece-
ğini, ülkenin çehresinin kısa sürede nasıl 
değiştirilebileceğini gösterdik. Bu ülke, bu 
millet, hizmet adına taş üstüne taş koyma-
dığı halde, yaptıklarıyla memlekette taş 
üstünde taş bırakmayanlardan geçmişte 
çok çekti. Biz, bir yandan hizmet üretirken, 
diğer taraftan da bu siyaset ve yönetim 

anlayışını değiştirmenin mücadelesini 
verdik. Milletimizden aldığımız güçle, aynı 
azim ve kararlılıkla ülkemizi kalkındırma 
mücadelesini sürdürüyoruz. Çünkü bili-
yoruz ki yaptıklarımızın kalıcı olabilmesi 
güven ve istikrar ortamının korunmasına 
bağlı. Ülkemizin büyümesi, gelişmesi, kal-
kınması demokratik ve ekonomik istikra-
rın korunmasıyla mümkün. Bugün için en 
önemli milli mesele bunu başarabilmek, 
istikrarımızı koruyabilmektir.

Değerli vatandaşlarım…

Dünyada hem ekonomik, hem siyasal 
anlamda kritik gelişmeler yaşanıyor. Ame-
rika ve Avrupa piyasaları çalkalanıyor. Ge-
lişmiş ülkeler, temel politik tercihlerinde 
ciddi değişikliklere gidiyorlar. Bu süreç, 
doğal olarak gelişmekte olan ülkeleri de 
etkiliyor. Hatırlayınız; geçmişte Türkiye 
bu tür durumlardan en olumsuz etkilenen 
ülke olurdu. Bugün, iç ve dış pek çok ge-
lişmeye karşı, hem vatandaşlarımız, hem 
de piyasalar gayet soğukkanlı yaklaşıyor, 
sağduyulu değerlendirmeler yapıyorlar. 
Buna karşılık, gazeteleri okuduğunuz, te-
levizyonları izlediğiniz, muhalefete dikkat 
kesildiğiniz zaman karşılaştığınız manzara 
bambaşka. Oysa demokratik ve ekonomik 
istikrarı gözetmek memleket sorumlulu-
ğunu yüreğinde hisseden her kesim için 
büyük bir yükümlülüktür.

Biliyorsunuz bu ülkede, birkaç milyar do-
larla ekonomik kriz çıkartıldığı dönemler 
yaşandı. Ama artık o günler geride kaldı. 
Türkiye’nin ekonomik ölçekleri çok büyü-
dü. Rakamlardaki büyümenin ötesinde, 
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bu ülkenin ve insanlarının kendine güven-
leri fevkalade güçlendi. Spordan sağlığa, 
eğitimden sanata kadar, geçmişte uzaktan 
gıptayla baktığımız pek çok şey, bugün 
istediğimiz an sahip olabileceğimiz mesa-
fede duruyor. Kendi sınırlı alanlarında bile 
diken üstünde duran insanlarımız, bugün 
dünyanın dört bir yanını kucaklamış du-
rumda. Bu ufuk genişliğimizi, bu özgüve-
nimizi muhafaza ettiğimiz sürece üstesin-
den gelemeyeceğimiz sorun olamaz. 

Bedenleri bugünlerde yaşıyor olsa da, zi-
hinleri geçmişe takılıp kalmış olanlar işte 
bunu göremiyorlar. Biz kimseye aldırma-
dan milletimizin rotasında yürüyüşümü-
zü sürdürüyor, ülkeye ve millete hizmet 
yolunda mücadelemize devam ediyoruz. 
Bugün Denizli’de yapacağımız havaalanı, 
süt ürünleri tesisi ve spor salonu açılışla-
rının heyecanı ve mutluluğu bize yeter. 
Tartışmalar, sözler gelir geçer, bu hizmet-
ler ebediyen kalır. Bu düşüncelerle Çardak 
Havaalanı terminal binası ve tesislerinin 
bir kez daha hayırlı olmasını diliyor, hepi-
nize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. 
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Değerli Rizeliler, sevgili hemşehrilerim... 
Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyo-
rum. Güneysu’yu, Çayeli’ni, Ardeşen’i, 
Çamlıhemşin’i, Hemşin’i, Derepazarı’nı, 
Fındıklı’yı, Kalkandere’yi, İkizdere’yi, 
İyidere’yi, Pazar’ı, oralarda yaşayan kar-
deşlerimi ayrı ayrı selamlıyorum. Bir kere 
daha sizlerin aranızda olmaktan, sizlerle 
hasret gidermekten büyük mutluluk duyu-
yorum. Rize benim ana yurdum, baba oca-
ğım. Buraya her gelişim yüreğimi kabartır. 

Her gelişimizde olduğu gibi Rize’ye yine 
boş gelmedik, hayırlı açılışlar için geldik. 

Bugün inşallah 3 okulumuzun ve Güneysu 
Belediyemize ait tesislerin açılışını yapa-
cağız. Beni en çok okul açılışları mutlu 
ediyor. Çünkü bu okullar Türkiye’nin gele-
ceği. İnşallah bu okullarda Türkiye’ye bir 
daha kara gün göstermeyecek nice kuşak-
lar yetişecek. Ben Türkiye’nin yarınlarına, 
bu okullardan yetişecek genç kuşaklarına 
çok inanıyor, çok güveniyorum. Hükümet 

Toplu Açılış Töreni

Rize | 09 Mayıs 2008
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olarak çocuklarımızı, gençlerimizi en iyi 
şekilde yetiştirmeye, okullarımızı en iyi se-
viyede eğitim imkanlarıyla donatmaya bü-
yük önem veriyoruz. Çocuklarımızın ufku 
açık, zihni açık, düşünen, üreten, değer-
lendiren ve ülkesine katkılar sağlayan bi-
reyler olmaları Türkiye’nin kurtuluşudur, 
geleceğimizin kurtuluşudur. Bu sebeple 
temeli atılan her okulla Türkiye’nin aydın-
lık geleceğine doğru büyük bir adım atmış 
oluyoruz. Açılan her derslikle Türkiye’nin 
gücüne güç katmış oluyoruz. Bu sebeple 
atılan her okul temeli, açılan her okul, her 
derslik bana büyük heyecan ve umut veri-
yor. Bugün Rize’de yeni okullar açıyoruz, 
öğrencilerimize hizmet verecek, öğretmen 
yetiştirecek eğitim ocaklarını Rize’ye ka-
zandırıyoruz, hepimize hayırlı olsun.

Değerli kardeşlerim...

Dönemimizde Rize’de, yıllardır sürün-
cemede bırakılmış, yarım bırakılmış ne 
kadar iş varsa hepsini tamamlıyoruz. Bi-
liyorsunuz, Adalet Sarayı’nın biz geldiği-
mizde yüzde 30’u gerçekleşmişti, biz kalan 
yüzde 70’ini tamamladık, hizmete açtık. 
400 Yataklı Devlet Hastanesi’nin yüzde 
20’si tamamlanmıştı, kalan yüzde 80’ini de 
bitirip hizmete açtık. Kültür Merkezi’nin 
yüzde 40’ı gerçekleşmişti, kalan yüzde 
60’ını tamamladık, hizmete açtık. Kültür 
müdürlüğümüz burada büyük şehirleri-
mizdeki faaliyetlere denk muhteşem faa-
liyetler sergiliyor. Yılan hikayesine dönen 
Karadeniz Sahil Yolu’nun sadece yüzde 
35’i yapılabilmişti, biz kalan yüzde 65’ini 
tamamlayarak hizmete açtık. Nasıl Türki-
ye, eğitimde, sağlıkta, adalette, kültürde, 

her alanda büyük bir gelişme içindeyse, 
Rize de aynı gelişmeyi yaşıyor. Türkiye 
gibi Rize’nin de kaybolan yıllarını telafi 
ediyoruz. Amacımız Rize’yi sadece çay ile 
geçinen bir il olmaktan çıkarıp sanayiyi 
çeşitlendirmek, kültür ve turizme geliştir-
mek, Rize’yi bir kültür, sağlık,  sanayi ve 
turizm şehri haline getirmek. Bunun için 
gerekli altyapıyı büyük ölçüde oluşturduk. 
Sahil yolu, tersane yerlerinin tespiti, ba-
rajlar, turizm alanları, çay üretiminin mo-
dernleştirilmesi, alternatif tarım ürünleri-
nin yaygınlaşması gibi gelişmeler, Rize’yi 
yepyeni bir geleceğe taşıyor. Rize’miz, 
gelişen, kalkınan, zenginleşen, özgürleşen 
Türkiye’nin kuzeydoğu ucundaki yıldızı 
olma yolundadır. Biliyorsunuz, geçtiğimiz 
yıllarda Rizeli iş adamlarımıza memleke-
timize yeterince yatırım yapmadıkları için 
serzenişte bulunmuştum. Bunun üzerine 
bir araya gelen 22 işadamımız Rize Yatırım 
A.Ş.’yi kurarak, şehirde 75 milyon dolarlık 
yatırım başlatmışlardı. 

Bu çerçevede inşa edilen 15 bin kişilik yeni 
stadyum yılbaşında tamamlanacak. Rizes-
por, önümüzdeki yıldan itibaren maçları-
nı burada oynayabilecek. İnanıyorum ki 
gelecek yıl tekrar süper lige döneceğiz. 3 
bin kişi kapasiteli kapalı spor salonu, ka-
palı yüzme havuzu, ticaret merkezi ve otel 
inşaatıyla ilgili çalışmalar da devam edi-
yor. Şimdi, Rize’mize bunlara ilave olarak 
yeni hizmetler başlandığını görüyorum. 
Kalkandere’de Cengiz ailesi, 10 milyon 
YTL’ye mal olacak bir meslek yüksek oku-
lu yaptırıyor. Rize merkezimizde Türkiye 
Ekonomi Bankası bir sağlık meslek yüksek 
okulu inşa ettiriyor. İyidere’de Mahmut 
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Hantal yine bir meslek yüksek okulu 
yaptırıyor. Aynı şekilde, şehrin turizm 
potansiyelinin harekete geçirilmesinde 
büyük öneme sahip, TOKİ’nin yapacağı 
5 yıldızlı otelin arsa yeri belirlendi, çalış-
malar sürüyor. Ayrıca TOKİ, 1086 konutu 
tamamladı, 858 tanesinin inşaat, ihale ve 
proje çalışmaları devam ediyor. Eski devlet 
hastanesinin yerine, TOKİ tarafından 250 
yataklı yeni ve modern bir hastanenin in-
şasına başlandı. Pazar-Hamidiye’de de yine 
TOKİ tarafından 150 yataklı bir hastane 
yaptırılacak. Artık, iş adamlarımızı Rize’ye 
daha büyük yatırımlar yapmak için de bek-
liyoruz.Çünkü Organize Sanayi Bölgesinin 
kuruluşu için gerekli kamulaştırmalar ta-
mamlandı, şu anda imar planları yapılıyor. 
Ovit dağının kış sporları merkezi olmasına 
ilişkin Bakanlar Kurulu kararını da çıkar-
dık. 

Biliyorsunuz, çaya verilen fiyat, daima 
enflasyonun üzerinde oldu. Çay üreticile-
rimizin paraları, hiçbir gecikmeye mahal 
bırakılmaksızın zamanında ödeniyor. Çay-
kur 2003 yılında 517 bin ton yaş çay alımı 
yapmışken, bu rakam 2007 yılında 659 
bin tona yaklaştı. Çay sektörünün yeniden 
yapılandırılmasına ilişkin çalışmaların da 
bizzat takipçisi olduğumu bilmenizi istiyo-
rum. Rize’mizdeki diğer kamu yatırımları 
da kesintisiz devam ediyor. En son, Polis 
Meslek Yüksek Okulu ile üniversitemizin 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin 
kuruluşuna ilişkin Bakanlar Kurulu karar-
larını çıkarttık. İkizdere-İyidere arasındaki 
39 kilometrelik yolu duble yol haline dö-
nüştürüyoruz. Bu yolun 17 kilometrelik ilk 
bölümünü, bu yıl tamamlayarak hizmete 

açacağız. Bütün bunlar Rize’de yapılanla-
rın ve yapılacak olanların küçük bir kısmı-
dır.

Değerli kardeşlerim...

Ben kökü asırlar öncesine uzanan bir 
medeniyetin mirasçıları olan bu büyük 
millete daima inandım, daima güvendim. 
Bu ülkenin en büyük gücü insanlarıdır, in-
sanlarının birlik ve beraberliği, dostluk ve 
kardeşliği, zorluklar karşısında gösterdiği 
azim ve sebattır. Bakınız daha altı yıl bile 
olmadı, 2002 yılında bu ülke beceriksiz yö-
netimler elinde krizlerden krizlere sürük-
leniyor, uçurumun kıyısında dolaşıyordu. 
Bir de Türkiye’nin bugününe bakın; o ağır 
kriz günlerini geride bırakmış, ekonomik 
istikrarını sağlamış, temel sıkıntılarının 
önemli kısmını çözüme kavuşturmuş, 
dinamik, dayanıklı, geleceği parlak bir 
Türkiye var... Vatandaşlarımızın kafalarını 
karıştırmak, bu parlak tabloyu görünmez 
hale getirmek için uğraşanlara rağmen, 
Türkiye bugün dünya ekonomisinin gü-
cüyle, yükselişiyle, dinamizmiyle örnek 
gösterilen ülkesi... Türkiye’yi sürekli fela-
ketlerle birlikte düşünen, Türkiye’yi siyasi 
ömürleri boyunca felaketlere sürükleyen 
anlayışların bu milletin nasıl bir atılım ger-
çekleştirdiğini anlamasını beklemiyoruz. 
Ama onların dışında herkes bugünün Tür-
kiye’sinin 2002 Türkiye’sinden ne kadar 
ileride olduğunu görebiliyor. O Türkiye bir 
kabuslar ülkesiydi, bu Türkiye bir umutlar 
ve fırsatlar ülkesi... O kahır yıllarının yükü-
nü sizler taşıdınız, bedelini sizler ödediniz, 
o günlerle bugünlerin farkını da en iyi 
sizler biliyorsunuz. Türkiye için istikrarın 



Recep Tayyip ERDOĞAN

42

ne demek olduğunu en iyi sizler biliyor-
sunuz. Bu ülkenin her şeyi var, bu milletin 
her engeli aşacak, her zorluğu yenecek, 
her hedefe ulaşacak gücü, potansiyeli zen-
ginliği var. Uzun yıllar boyunca kifayetsiz 
yönetimler, işler her yoluna girdiğinde 
ortaya çıkan kriz tacirleri ve menfaatlerini 
bu ülkenin istikrarsızlığına bağlayanlar bu 
ülkenin büyük hedeflere yürümesine engel 
oldu. Ne zaman bu ülke milli iradenin gös-
terdiği yönde ilerlemeye, büyük mesafeler 
almaya başlasa birileri bundan rahatsız 
oldu. Neden rahatsız oldular, çünkü onlar 
Türkiye’nin istikrarsızlığından, demokra-
sinin ve siyasetin zaafa uğramasından bes-
leniyor, nemalanıyordu. İşlerin yolunda 
gittiği bir Türkiye, onların istediği Türkiye 
değildi. Bilesiniz ki büyüyen, üreten, in-
sanlarına refahın kapısını açan, istikrarını 
sürdüren, demokrasisini işleten, özgür-
lükleri yaşayan bir Türkiye’den her zaman 
olduğu gibi bugün de rahatsız olanlar var. 
Yapılanı bozarak, işleyeni durdurarak, bu 
ülkenin genç insanlarının hayallerini ve 
umutlarını kırarak Türkiye’yi yeniden is-
tikrarsızlığın hüküm sürdüğü bir ortama 
geri döndürmeye çalışıyorlar. Çünkü onlar 
temiz havada nefes alamıyorlar. Çünkü 
onlar puslu havada siyaset yapmaya alış-
mışlar. Kendi kazançları için Türkiye’nin 
kaybetmesine rıza gösteren bu siyaset tüc-
carlarını artık milletimiz çok iyi tanıyor, 
biliyor. Bu siyaset tarzı, bu mücadele tarzı 
çağdaş dünyaya yakışmıyor.

Değerli kardeşlerim...

Şunu herkes bilsin ki 2002’den bu yana çok 
şey değişti, artık bu karanlık senaryolar bu 

milletin medeniyet yürüyüşünü asla yo-
lundan çeviremez. Hiç kimse Türkiye’nin 
refaha, aydınlığa, umuda yönelen rotasını 
değiştiremez. Türkiye’nin aydınlığa doğru 
yürüyüşü ne benim, ne partimin, ne hü-
kümetimin davasıdır, bu dava milletin da-
vasıdır. Biz o iradeyle hareket ediyor, ağır 
kriz yıllarının Türkiye’nin önüne koyduğu 
sıkıntılar yumağını o güce dayanarak çöz-
meye gayret ediyoruz. Yolu gösteren, istika-
meti gösteren, hedefleri gösteren millettir. 
Bu sebeple diyoruz ki sular asla yokuşa 
akmaz, bu yürüyüş milletin yürüyüşüdür, 
bir bütün olarak Türk milletinin yürüyüşü-
dür. Biz her zaman şunu söyledik bizim si-
yasetimizin temeli millet iradesidir, bizim 
istikametimiz milletimizin istikametidir, 
bizim muradımız, milletimizin muradıdır. 
Altı yıldan bile daha az bir zamanda ülke-
sini felaketlerin eşiğinden alıp böyle muaz-
zam bir atılımı hayata geçiren bir milletin 
önünde hangi güç durabilir? Türkiye er ya 
da geç Atatürk’ün rotasını çizdiği bu mede-
niyet mücadelesini başarıyla tamama er-
direcektir.  Kim Türkiye için felaket senar-
yoları yazıyorsa bir daha düşünsün. Kim 
bu milletin birlik ve beraberliğine gölge 
düşürmeye çalışıyorsa bir daha düşünsün. 
Kim kırk yıldır yerinde sayan söylemlerle 
bu ülkenin siyaset gündemini elinde tuta-
bileceğine inanıyorsa bir daha düşünsün. 
Kim fikir yerine, çözüm yerine, proje ye-
rine sürekli laf üreterek, gerilim üreterek 
bu milleti kandırabileceğini zannediyorsa 
bir daha düşünsün. Kim işleyen tekere 
çomak sokarak, Türkiye’yi istikrarsızlığa 
sürükleyerek, vehim senaryolarıyla halkı 
korkutarak amaçlarına ulaşabileceğine ih-
timal veriyorsa bir daha düşünsün. Bu Tür-
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kiye artık başka bir Türkiye’dir, siyasetin, 
demokrasinin, ekonominin standartları 
bugün çok ileridedir. Bugünün dünya şart-
ları çok başkadır, kafanızı kuma gömerek 
bu gemiyi yürütemezsiniz. Bu ülkenin en 
ücra köşelerindeki okullarda çocuklarımız 
en hızlı internet teknolojileriyle dünyaya 
bağlanıyorlar. Masal anlatarak, maval oku-
yarak o aydınlık zihinleri köreltemezsiniz. 
Bu millet her şeyi görüyor, biliyor. Bu mil-
letin aklıselimini, sağduyusunu, sarsılmaz 
iradesini hafife alanlar daima derslerini 
almışlardır, yine alacaklardır.

Değerli kardeşlerim...

Bizim inandığımız Türkiye gelişmiş, kal-
kınmış, mutlu ve müreffeh bir Türkiye’dir. 
Krizler yaşamayan, kabuslar görmeyen, 
önüne koyduğu hedeflere koşar adım iler-
leyen dinamik bir Türkiye’dir. Geçen altı 
yıla yakın zamanda gördük ki istikrarını 
koruyan, demokrasisini işleten, birlik ve 
beraberlik içinde ortak hedeflere kilitle-
nen bir Türkiye’nin dünyanın zirvesinde 
kendine yer bulması hiç zor değildir. Aslı 
astarı olmayan gündem maddeleriyle, ve-
him senaryolarıyla, çatışma siyasetleriyle 
bu milletin vaktini, enerjisini çalmaya 
kimsenin hakkı yok. Türkiye’nin kayıp yıl-
larına yenilerini eklemeye kimsenin hakkı 
yok. İlerlemeyenin ayakta kalamadığı, 
büyümeyenin muhtaç olduğu bir dünyada 
yaşıyoruz, boş işlerle uğraşacak vaktimiz 
yok, enerjimizi heba edecek vaktimiz yok. 
Bir yandan sıkıntılarımızı gidermeli, bir 
yandan geleceğin yatırımlarını yapmalıyız. 
Sanayide, tarımda, çalışma hayatında, tu-
rizmde yapacak çok işimiz var. Eğitimde, 

sağlıkta yakalamamız gereken seviyeler 
var. Biz gözümüzü bu hedef lere dikmiş 
çalışıyoruz. Başka işlerle uğraşanları da 
halkımıza havale ediyoruz. Türkiye’nin hı-
zına yetişemeyenlerin geride kalması mu-
kadderdir. Bu ülkeye ilerlemeyi, gelişmeyi, 
büyümeyi, demokrasi içinde güçlenmeyi, 
adaletle paylaşmayı çok görenlerin hesabı 
yanlıştır, milletten dönecektir. Türkiye’nin 
değişimine milletim mutlaka sahip çıka-
caktır.

Değerli hemşehrilerim...

Ben Türkiye’nin yarınlarının bugünlerin-
den çok daha güzel, çok daha huzurlu, 
çok daha aydınlık olacağına gönülden 
inanıyorum. Türkiye bugün tartıştığı me-
seleleri yarınlarına taşımayacak, bugün 
karşılaştığı sorunlarla yarınlarda karşılaş-
mayacaktır. Bunu neye güvenerek söylü-
yorum; bu ülkenin çocuklarına, gençlerine 
güvenerek söylüyorum. Onlar bambaşka 
bir dünyaya bakıyor, dağarcıklarını çok 
daha güzel şeylerle dolduruyorlar. Bütün 
imkanlarımızı seferber ederek onların 
geleceğe layıkıyla hazırlanabilmeleri 
için imkanlar hazırlıyoruz. Bütçemizden 
en büyük payı eğitime ayırıyor olmamızın 
hem pratik, hem sembolik anlamı bü-
yüktür. Her çocuğumuza makul seviyede 
eğitim imkanı sunmaya gayret ediyoruz, 
bu ülkenin doğusundaki bir okulla batısın-
daki bir okul arasında imkanlar bakımın-
dan uçurumlar olmasın istiyoruz. Bizim 
bakış açımız budur, bu doğrultuda hareket 
ediyoruz. Beş yılda 115 bin derslik yaptık, 
ders kitaplarını öğrencilerimize ücretsiz 
dağıttık. 30 bin eğitim kurumumuzu hızlı 
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internetle dünyaya bağladık, okullarımızı 
bilgisayarlarla donattık. 8 ve üzeri dersliği 
bulunan bütün okullarımıza bilişim tek-
nolojisi sınıfları kurduk. Öğretmen açığını 
kapatabilmek adına çok önemli fedakar-
lıklarda bulunduk. Bunları neden yaptık, 
çocuklarımız en iyi şekilde geleceğe hazır-
lanabilsinler diye yaptık.İnşallah daha da 
iyi seviyeleri yakalayacağız, yakalamak zo-
rundayız. Ankara’da laf üreterek vakit geçi-
renler hiç bu konularla ilgilenmezler ama 
Türkiye’nin asıl ihtiyaçları bunlar... Alınan 
mesafeler son derece önemlidir, bundan 
sonra yapılacaklar daha da önemlidir. 
Sadece eğitimde mi, her alanda ihtiyaç-
larımız var. Türkiye büyük bir ülke, genç 
nüfusuyla hem potansiyeli büyüyen, hem 
ihtiyaçları büyüyen bir ülke... Zorlu bir ge-
leceğe doğru ilerlerken, sadece bugünleri 
değil yarınları da düşünmek, yarınların da 
hesabını yapmak zorundayız. Bu ülkeyi se-
venlerin düşünmesi gerekenler bunlardır. 
Bu ülkenin gerçek gündeminde bunlar ol-
malıdır. Bizim gündemimizde Türkiye’nin 
ihtiyaçları var, milletimizin gerçek gün-
deminde ne varsa bizim gündemimizde 
de onlar var. Bugün Rize’de olduğu gibi 
Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde her gün te-
meller atılıyor, açılışlar yapılıyor. Hepsi bu 
milletin ihtiyaçlarına cevap verebilmek, bu 
ülkenin geleceğini inşa edebilmek için... Bu 
milletin yüzünü güldürebilmek, ocağını 
şenlendirebilmek, hayır duasını alabilmek 
için... Siyasetten başka da bir muradımız 
yoktur, bu milletin gönül rızası bize yeter. 
Açılışını yaptığımız her tesis, her yatırım, 
Rize için bir kazanç olacaktır, bir kere daha 
hayırlı olmasını temenni ediyor, sizlere 
sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.
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Sevgili Antalyalılar, değerli vatandaşla-
rım…

Sizleri en kalbi duygularla, sevgiyle, 
muhabbetle selamlıyorum. Bugün, bir 
kez daha Antalya’dayım. Bugün bir kez 
daha sizlerle kucaklaşıyoruz. Bugün bir 
kez daha sizlerle hasret gideriyoruz. Bu, 
Antalya’ya 25. gelişim. İnanın, her geldi-
ğimde Antalya’da huzur buluyorum, gönül 
ferahlığı buluyorum, sevgi seli buluyorum, 
coşku buluyorum, heyecan buluyorum 
ve enerji dolu olarak geri dönüyorum. 

Bugün çok anlamlı bir gün. Anneler günü 
vesilesiyle tüm annelerimizi sevgi ve hür-
metle selamlıyorum. Ana başa tac imiş, her 
derde ilaç imiş, bir evlat pir olsa da anaya 
muhtaç imiş. Ayrıca süper lige çıkma başa-
rısı gösteren Antalyaspor’u kutluyor, süper 
ligde başarılar diliyorum. 

Değerli kardeşlerim, 

Antalya’nın dünyadaki yeri başkadır… 
Antalya’nın Türkiye’deki yeri başkadır, 
Antalya’nın benim gönlümdeki, benim 

Toplu Açılış Töreni

Antalya | 11 Mayıs 2008
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kalbimdeki yeri başkadır. Onun için, 
Antalya’ya hiçbir zaman eli boş gelmedik. 
Antalya’ya açılışlar için geldik. Antalya’ya 
dev projelerimiz için geldik. Antalya’ya 
her zaman hizmet için geldik, her geldiği-
mizde hizmet getirdik. Bugün de yine dev 
tesisleri, büyük projeleri, spor salonlarını, 
hastaneyi, okulları sizlerin hizmetine su-
nuyoruz. Belediyemiz tarafından yapımı 
bitirilen, şu an içinde bulunduğumuz Ke-
pez Belediyesi Spor Salonu’nu; Kızıltoprak 
Yüzüncü Yıl Spor Kompleksi’ni; Antalya 
Devlet Hastanesi yeni binasını; Meslek 
Lisesi, Teknik Lise, Anadolu Meslek Lisesi, 
Kız Teknik Öğretim Olgunlaşma Enstitüsü, 
Pratik Kız Sanat Okulu’nu, ASAT Genel 
Müdürlüğü hizmet binası’nı bugün bura-
dan, sizlerin huzurunda açıyor ve sizlerin 
hizmetine teslim ediyoruz. Antalya’mıza 
hayırlı olsun. Antalyalı kardeşlerimize ha-
yırlı olsun.

Antalya bunların çok daha iyisini hak 
ediyor. Bu güzel şehrimiz bunların çok 
daha iyisine layık. Gelin görün ki, 5 buçuk 
yıl öncesine kadar, biz gelinceye kadar, 
Türkiye’nin diğer 81 ilinde olduğu gibi, 
Antalya’da da taş üstüne taş konmamış. 
Lütfen hatırlayınız… Şu Antalya-Alanya 
yolu adeta yılan hikayesine dönmüştü. Biz 
geldiğimizde 10 yıldır yapımı süren yolun 
sadece yüzde 45’i bitirilebilmişti. Çok kısa 
bir süre içinde yolu tamamladık, hizmete 
açtık. Antalya-Kemer-Tekirova yolunu ta-
mamladık.

Finike-Demre yolunu tamamladık, hizme-
te açtık. KÖYDES Projesi kapsamında 1500 
kilometre köy yolunu tamamladık. 25 mil-

yon yolcu kapasiteli Antalya Havalimanı 
dış hatlar terminalini açtık. 

Bakınız, önce ulaşım. Herşeyin başı ulaşım. 
Ekonominin canlanması, turizmin canlan-
ması, eğitim için, sağlık için, enerji için, 
bayındırlık için önce ulaşım altyapısını en 
kaliteli şekilde kurmak gerekiyor. Ulaşım 
altyapısını kuramazsanız, işte geçmişte 
gördük, bütün bu aktiviteler bir şehre, bir 
bölgeye sıkışıp kalıyor. Çok şükür, ulaşım 
konusunda Türkiye’ye bugüne kadar hiç 
görmediği ölçüde bir değişimi yaşattık. 

Şuraya lütfen dikkat ediniz… Cumhuriyet 
tarihimiz boyunca gelmiş geçmiş tüm 
hükümetlerin yaptıkları yol uzunluğu: 6 
bin 101 kilometre. Sadece 5 yılda bizim 
yaptığımız nedir biliyor musunuz? Tam 7 
bin 800 kilometre. 79 yılda yapılan 6 bin 
101 kilometre, 5 yılda yapılan 7 bin 800 
kilometre. Hava taşımacılığında, demiryo-
lu taşımacılığında, deniz taşımacılığında 
bugüne kadar görülmemiş atılımları ger-
çekleştirdik. İşte bunu en iyi Antalyalı kar-
deşlerim biliyor. 5 buçuk yıldır Antalya’nın 
nereden nereye geldiğini en iyi sizler bili-
yorsunuz. Şehirlerarası, ilçelerarası yol ağ-
larını genişlettik, yeni yollar yaptık. Bunun 
yanında, sağolsun, Büyükşehir Belediye 
Başkanımız, ilçe belediye başkanlarımız 
olağanüstü bir çaba sarfettiler, Türkiye’nin 
her iline, her ilçesine örnek olacak bir per-
formans sergilediler ve şehir içinde de dev 
hizmetleri başardılar.

Biliyorsunuz, Antalya, köprülü kavşaklarla 
bizim dönemimizde tanıştı. Bu döneme 
kadar, Antalya’da bir tane bile köprülü 
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kavşak yoktu. Sağolsun Menderes Bey, 
dönemi içinde 9 köprülü kavşağı tamam-
ladı, 2 tanesi de inşallah Haziran ayında 
tamamlanacak. Yapılan her bir köprünün, 
her bir kavşağın en küçük ayrıntısıyla dahi 
ilgilendiğimi Belediye Başkanımız bilir. 
Altyapı hizmetlerinde, ulaşım hizmetle-
rinde, sağlık, eğitim, kültür, spor, turizm 
hizmetlerinde Antalya’ya yeni bir çehre ka-
zandırdık, kazandırmaya devam ediyoruz. 
Antalya’ya tarihinde hiç görmediği hizmet-
leri getiriyoruz. Biliyorsunuz, Kaleiçi’nde-
ki çalışmalarımız son hızla devam ediyor. 
Kaleiçi’ne tam 31 trilyon lira harcıyoruz. 
Göreceksiniz, Kaleiçi’nin gecesi gündüzün-
den daha güzel olacak. 

Türkiye’nin muhtelif yerlerinde olduğu 
gibi Antalya ve Kepez’de de üzerinde toplu 
yapılaşma olan vakıf arazileriyle ilgili mül-
kiyet sorunu vardı. Yaptığımız yasal düzen-
lemeyle bu sorunu büyük ölçüde çözdük. 
Yine buna benzer 2-B diye vasıflandıran ve 
üzerinde toplu yapılaşma olan arazilerle 
ilgili de bir çalışma yapıyoruz. Bildiğiniz 
gibi geçen yasama döneminde bir anayasa 
değişikliği yapmıştık. Ancak değişiklik 
veto edilmiş, hayata geçememişti. Geçen 
hafta Çevre ve Orman Bakanlığımız ça-
lışmayı başlatıp Başbakanlık’a gönderdi, 
kanun tasarısını kısa sürede hayata geçir-
meyi planlıyoruz. Böylece kangren olmuş 
bir sorunu daha çözüme kavuşturmuş 
olacağız.

Değerli Vatandaşlarım;

Son günlerdeki bazı gelişmeleri sizlerle 
paylaşmak istiyorum. Milletimizin birlik 

ve beraberliğine, ülkemizin huzur ve is-
tikrarına, vatandaşlarımızın can ve mal 
güvenliğine kast eden terör örgütü, hiçbir 
hedef ayrımı gözetmediğini, hiçbir değer 
tanımadığını son menfur saldırılarla bir 
kez daha göstermiştir. Bölücü terör örgü-
tünün insanlık dışı yüzünü, Batman’da, 
Siirt’te, Bingöl’de insanlarımıza kurduk-
ları hain mayın tuzaklarında bir kez daha 
gördük, tanıdık. Hakkari’deki karako-
lumuza saldırı girişimi de aynı gerçeği 
bir başka açıdan ortaya koymuştur. Bu 
saldırıda hayatını kaybeden tüm şehitleri-
mize Allah’tan rahmet diliyorum. Bugün 
Antalya’da defnedilen Serhat Genç karde-
şim başta olmak üzere tüm şehitlerimizin 
ruhu şad olsun.

Son günlerde olanları doğru değerlen-
dirmek için bir hususu iyi anlamamız 
gerekmektedir. O da şudur: Çok yönlü ve 
çok boyutlu olarak devam eden terörle mü-
cadelemiz, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin 
son süreçte icra ettiği başarılı harekatlarla 
kritik bir aşamaya gelmiştir. Son olarak 
dün akşam da sınırötesinde konuşlu terör 
hedeflerine kara destekli bir hava hare-
katı gerçekleştirilmiş, hedefler başarıyla 
vurulduktan sonra kahraman pilotlarımız 
emniyet içinde üslerine geri dönmüştür. 
Aldığımız siyasi, diplomatik, sosyo-kül-
türel ve ekonomik tedbirlerle de gerek 
içeride gerek dışarıda yalnızlaşan, lojistik 
ve finans kaynakları kesilmeye başlayan 
terör örgütünün, şaşkınlık ve panik için-
de olduğu görülmektedir. Son saldırılar 
da, terör örgütünün içine düştüğü bu ruh 
halini, psikolojik çöküntü, dağınıklık ve 
çaresizliği örtbas etmeye yönelik beyhude 
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çırpınışlar içinde olduğunu ele vermek-
tedir. Şundan emin olunuz; milletimizin 
duygu birliğinden, güvenlik kuvvetlerimi-
zin fedakarlık ve kahramanlıklarından güç 
alan terörle mücadelemiz, mutlaka başarı-
ya ulaşacaktır. 

Artık terör örgütünün gerçek yüzü bütün 
dünyada tanınmış, kendi karanlık düze-
nini sürdürmekten başka hiç bir amaç 
taşımadığı herkes tarafından anlaşılmıştır. 
Bu yanlış yola girenlere bugün bir kez daha 
huzurlarınızda sesleniyorum; onlara daha 
önce de yaptığım çağrıyı tekrarlıyorum: 
Bu yolla hiç bir yere varamayacağınızı siz 
de gördünüz. Ne bir yere varmanız, ne de 
herhangi bir şey elde etmeniz mümkün 
değildir. Kan ve nefret üzerine kurdu-
ğunuz karanlık düzeninizi daha fazla 
sürdüremeyeceğinizi siz de biliyorsunuz. 
Yolun sonuna geldiniz. Daha geç olmadan, 
annelerinize, babalarınıza, kardeşlerinize 
daha fazla acı yaşatmadan gelin bu yanlış 
yoldan dönün, diyorum. Bu alçakça saldırı-
larda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza 
ve aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, ya-
ralılarımıza ve kahraman gazilerimize acil 
şifalar; milletimize başsağlığı diliyorum. 

Değerli kardeşlerim,

Türkiye’yi eğitim, sağlık, adalet ve emniyet 
olmak üzere dört ana sütun üzerinde yük-
selteceğiz, dedik ve kolları sıvadık. 5 buçuk 
yılda çok önemli yatırımlar gerçekleştir-
dik. Antalya’ya yaraşan, Antalya’ya yakışan 
bir eğitim altyapısı oluşturmak için çok 
önemli hizmetler yaptık. 3 bin 500 civa-
rında yeni derslik kazandırdık. Okullara 9 

bine yakın bilgisayar gönderdik. 5 buçuk 
yılda onlarca okul açtık, işte bugün de yeni 
okullarımızı hizmete açıyoruz. 

Sağlık noktasında Antalya yine büyük bir 
dönüşüm yaşadı. 2008 rakamlarıyla top-
lamda 202 trilyon lira sağlık yatırımı ger-
çekleştirildi. Bakın, daha bundan 5 buçuk 
yıl önce, merdiven altlarına yatak atılıyor, 
hastalar buralarda yatırılıyordu. Bunları 
unutmadık. Şimdi ise Antalya Türkiye’nin 
en modern hastaneleriyle tanıştı. Bugün 
açılışını yaptığımız hastane ile birlikte, An-
talya merkezde, Serik’te ve Kumluca’da 5 
buçuk yılda 3 tane yeni, modern hastaneyi 
Antalya’mıza kazandırdık. Antalya Eği-
tim ve Araştırma Hastanesi, 1 ve 2 kişilik 
odaları, her odada banyosuyla, tuvaletiyle 
bugün Türkiye’nin en modern hastane-
lerinden biri olma özelliğini taşıyor. Bu 
hastanemizin bugünkü rakamlarla inşaat 
ve donanım maliyeti 102 trilyon liradır. 
Dikkat ediniz, 2005 yılının Temmuz ayın-
da temeli attık, 2007 yılının Eylül ayında 
inşaatı tamamladık ve şimdi de hizmete 
açıyoruz. İki yılda dev bir hastaneyi, mo-
dern bir hastaneyi Antalya’ya kazandırıyo-
ruz. Alanya Devlet Hastanesi ve Korkuteli 
Devlet Hastanesi ek bina inşaatları tamam-
landı. Aşır Aksu Devlet Hastanesi binasını 
yeniledik. Korkuteli Devlet Hastanesi, Kaş 
Devlet Hastanesi ve Kemer Devlet Hastane-
si inşaatlarının TOKİ tarafından yapılması 
için hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Yine 
kamu özel ortaklığı kapsamında merkezde 
bir Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Alanya 
Devlet Hastanesi, Finike Devlet Hastanesi 
ve Elmalı Devlet Hastanesi yapımını da 
planlıyoruz. Antalya’da biz geldiğimizde 
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378 tane poliklinik odası vardı, bugün tam 
1038 tane poliklinik odası var. Neredeyse 
üç kat. 15 tane 112 acil istasyonu vardı, iki 
katına çıkardık, bugün 31 tane var. 

Antalya’mızda sanayi tesisleri 2005 yılın-
dan beri doğalgaz kullanıyor. Hem merkezi 
idare, hem de Büyükşehir Belediyemiz, 
ilçe belediyelerimiz, çevrenin korunması 
noktasında azami bir gayret içindeler, has-
sasiyet içindeler. Şu noktanın altını özel-
likle çizmek istiyorum: Antalya büyüyor, 
Antalya dünyanın, Türkiye’nin en önemli 
şehirlerinden biri haline geliyor. Ancak 
bu süreçte ne denize, ne ormana, ne de 
şehrin tarihi dokusuna zarar verilmesini 
asla kabul edemeyiz, buna izin veremeyiz. 
Antalya’da çevrenin korunması noktasın-
da son derece kararlıyız. DSİ tarafından 
barajlarımız yapılıyor. 

Fakir fukara kardeşlerimizi bu süreçte 
unutmadık. Bir yandan yeni iş imkanla-
rı, istihdam imkanları oluştururken, bir 
yandan da yoksullukla doğrudan müca-
dele ettik. Sadece Antalya’da, 2003 yılı 
başından bugüne kadar toplam 43 milyon 
YTL’yi ihtiyaç sahiplerimiz için harcadık. 
2003 yılından beri muhtaç kardeşlerimize 
ücretsiz kömür dağıtıyoruz. Sadece 2007 
yılında Antalya’da 32 bin aileye toplam 18 
bin ton kömür dağıttık. Şartlı Nakit Trans-
ferleri kapsamında 10 bin çocuğa 5 milyon 
YTL eğitim yardımı 1882 çocuğa 662 bin 
YTL tutarında sağlık yardımı yaptık. 

TOKİ’nin Antalya’daki dev projeleri ta-
mamlanma aşamasına geldi. Bütün proje-

ler tamamlandığında, Antalya’ya 4 bin 822 
konut kazandırmış olacağız. 

Saymakla bitmiyor. Bütün bu saydıklarım, 
Antalya için yaptıklarımızın sadece küçük 
bir kısmı. Hizmetlerimizi tek tek anlatma-
ya kalksam, burada saatlerce konuşmam 
gerekiyor. Antalya bunların tamamını 
hak ediyor. Antalya yıllardır geciken hiz-
metlerine bu dönemde kavuşuyor. Çünkü 
Antalya dünya turizminin başkenti olmaya 
aday bir şehir. Antalya, vizyon sahibi bir 
şehir. Antalya festivallerin, spor müsaba-
kalarının, kongrelerin merkezi olmayı hak 
eden bir şehir. Bunun altyapısını kurmak 
için de gece gündüz çalışıyoruz. Yeni spor 
tesislerini, yeni kongre alanlarını, festival 
alanlarını kurmak, imar etmek için gece-
mizi gündüzümüze katıyoruz.

Son bir hizmetimizi de burada size aktar-
mak istiyorum: Biliyorsunuz, Antalya’ya 
raylı sistem kurmak için Büyükşehir Bele-
diyemiz çalışmalarına bir süre önce başla-
dı. 11 kilometrelik raylı sistemi, dünya re-
koru sayılabilecek bir sürede tamamlama 
aşamasına geldik. Şimdi 31 Aralık’ta dene-
me seferlerine başlıyoruz. 2009 yılında da 
inşallah Antalya raylı sisteme kavuşmuş 
olacak. Bu projenin gerçekleşmesi nok-
tasında son derece sabırsız davrandığımı 
burada huzurlarınızda ifade etmek istiyo-
rum. Bürokraside bir gecelik gecikmeye 
dahi müsamaha göstermedim. İspanya’da, 
İspanya Başbakanıyla konuştum, işin hız-
landırılması için oralarda ilgili kesimlere 
baskı yaptım. Şu anda da her fırsatta işin 
hangi aşamada olduğu noktasında Beledi-
ye Başkanımızdan, ilgili arkadaşlarımız-
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dan bilgi alıyorum, projeyi çok yakından 
takip ediyorum. 

Şuraya özellikle dikkatinizi çekmek istiyo-
rum: Bakınız, ben Antalya’da, her bir pro-
jenin, her bir inşaatın, her bir çalışmanın 
en küçük ayrıntısıyla dahi ilgiliyim. Biraz 
önce de ifade ettim. Sadece yollar, kavşak-
lar, köprüler, hastaneler, konutlar değil, 
bunların çevre düzenlemesi, kaldırımları, 
çiçekleri, yol çizgileri… Bunların hepsiyle 
zaman zaman bizzat ilgileniyorum. Diye-
ceksiniz ki, Başbakanın başka işi yok mu? 
Evet var. Antalya gibi, 81 ilimizdeki her bir 
projeyle aynı hassasiyetle ilgiliyim, ilgileni-
yorum. Başbakan çok seyahat ediyor, yurti-
çinde, yurtdışında çok geziyor, diye eleştiri 
yapıyorlar. Başbakan işte bu dev projelerin 
gerçekleşmesi için yapıyor bu seyahatleri. 
İspanya’da Antalya’nın raylı sistemini gün-
deme getiriyor. Bulgaristan’da Şişe-Cam’ın 
yatırımlarını gündeme getiriyor. Katar’da 
oradaki işadamlarımızın sorunlarını gün-
deme getiriyor. Avustralya’daki soydaşla-
rımızın sorunlarına çözüm arıyor. Kıbrıs 
meselesinden tutun, tır şoförlerimizin vize 
sorunlarına, karne sorunlarına kadar her 
konuyu Başbakan bu ülkeler nezdinde çöz-
mek için gayret gösteriyor.

Açık söylüyorum: Bunu anlamaları müm-
kün değil. Bunu kavramaları mümkün de-
ğil. Akıllarının, mantıklarının bunu algıla-
ması, anlayabilmesi mümkün değil. Çünkü 
böyle bir hizmet anlayışını hiç görmemiş-
ler. Böyle bir yönetim anlayışına daha önce 
hiç şahit olmamışlar. Onlara göre siyaset 
de, Başbakanlık da bu değil. Onlara kalırsa, 

Ankara’dan dışarıya hiç çıkmayacaksın. 
Sabah akşam onlara laf yetiştireceksin. Ku-
rulan tuzaklara, ayak oyunlarına vaktini 
tahsis edeceksin. Bizim öyle kayıkçı kavga-
larına hiç vaktimiz yok. Ankara’da oturup 
kalınca, Antalya-Alanya yolu öyle kendi 
kendine bitmiyor. Ankara’dan çıkmayınca, 
hastane yapılmıyor, okul yapılmıyor; turist 
sayısı, turizm geliri artmıyor. Yerinde sa-
yarak Türkiye’nin ekonomisi devler ligine 
girmiyor. Gerilim üreterek, kaos üreterek, 
kavga üreterek Türkiye’nin ihracatı artmı-
yor. Bu ülke on yıllar boyunca bu kavgalar-
la yeterince vakit kaybetti. Şimdi iş yapma 
zamanı, iş! 

O Ankara’dan dışarıya bir çıkın da, mem-
lekette ne olup bitiyor, dünyada ne olup 
bitiyor, bir görün. Türkiye’yi televizyon 
ekranlarından, gazete sayfalarından 
izlemeyi bırakın da, şu Antalya’ya bir 
gelin, Türkiye’ye bir de buradan bakın. 
Gelemezler. Çünkü gelmeye yüzleri yok. 
Eğer zahmet eder, kalkar, şu Antalya’ya 
gelirlerse, onlara sorulacak, Antalya için ne 
yaptın, denilecek, Türkiye için ne yaptın, 
denilecek… Bu soruya hiçbir cevapları yok. 
“Kavga çıkardım” mı diyecekler? “Gerilim 
ürettim” mi diyecekler? “Boş tartışmalarla 
hükümetin ayağına çelme takmaya çalış-
tım” mı diyecekler? “Türkiye’nin önünü 
kapatmak, geleceğini karartmak için gece 
gündüz vesvese, vehim ürettim” mi diye-
cekler? Ne diyecekler? Ne diyebilirler? 
Millete söyleyecek sözleri yok. Onun için, 
bizi engellemeye, hizmetlerimizi engel-
lemeye, Türkiye sevdamızı kıskanmaya 
devam ediyorlar.
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Değerli kardeşlerim, değerli Antalyalılar…

Kim ne derse desin, kim ne yaparsa yapsın, 
biz çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. 
Biz Antalya’ya, diğer 80 ilimize hizmet 
götürmeye devam edeceğiz. Biz kimin ne 
dediğiyle, kimin neyin peşinde olduğuyla 
değil, milletimize hizmet götürmekle meş-
gulüz. Biz bu millete kalıcı eserler bıraka-
lım, yeter. Biz bu milletten “Allah onlardan 
razı olsun” hayır duasını alalım, yeter. Bu 
düşüncelerle sözlerime son verirken, bu-
gün açılışını yaptığımız bu hizmetlerin, bu 
eserlerin, Antalya’ya, Antalyalılara hayırlı 
olmasını diliyorum. Emeği geçen herkese 
buradan teşekkürlerimi ifade ediyorum. 
Sizleri de Allah’a emanet ediyor, sevgiyle 
selamlıyorum.
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Sevgili Adanalılar, Değerli kardeşlerim...

Hepinizi en kalbi duygularla selamlıyo-
rum. Buradan, bir kez daha, Aladağ’a, 
C e y h a n ’ a ,  Fe k e ’ y e ,  İ m a m o ğ l u ’ n a , 
Karaisalı’ya,  Karataş’a, Kozan’a, Pozantı’ya, 
Saimbeyli’ye, Seyhan’a, Tufanbeyli’ye, 
Yumurtalık’a, Yüreğir’e selamlarımı ile-
tiyorum. Bugün 10. kez Adana’dayım. 
Burada sizlerle buluşmaktan, sizlerle ku-
caklaşmaktan, sizlerle böyle anlamlı bir 
açılış töreninde bir araya gelmekten dolayı 
son derece memnunum. Adana’nın bizim 

gönlümüzdeki yeri başkadır. Adana’nın 
çalışkan, yiğit, mert insanlarıyla bir araya 
gelmek her zaman bizi ziyadesiyle mem-
nun etmiştir. Çukurova’nın bereketli top-
raklarında, deyim yerindeyse, taşı sıktı mı 
suyunu çıkaran, toprağın hakkını veren, 
emeğini, alınterini tohum edip, hasadını 
da bereketle alan kardeşlerimle bir ara-
dayım. Siz ahde vefa nedir bilirsiniz. Siz, 
gayret nedir, hizmet nedir bilirsiniz. Siz, 
çalışınca, gayret edince, olmaz denilenle-
rin olur hale geldiğini çok iyi bilirsiniz. 

Toplu Açılış Töreni

Adana | 14 Mayıs 2008
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Binlerce yıldır şu bereketli toprakları 
işliyorsunuz. Toprağa gözünüz gibi bakı-
yorsunuz. Tembellik nedir, rehavet nedir 
bilmiyorsunuz. Karşılığını da hamdolsun 
bire on, bire yirmi, bire otuz olarak alı-
yorsunuz. Onun için, Adana bizim için en 
güzel örnektir. Adana bizim için en güzel 
rehberdir. Nasıl ki toprak, kendisine bakı-
lınca, kendisine hizmet edilince ahde vefa 
gösterirse, işte millet de, kendisine hizmet 
edeni asla unutmaz, hizmet edene asla sır-
tını dönmez. Biz bu anlayışla yola çıktık. 
Milletimize hizmeti öncelikli görev telakki 
ettik. Yönetim anlayışımızın temeline in-
sanı yerleştirdik. Kim ne derse desin, kim 
ne engel çıkarırsa çıkarsın, millete hizmet-
ten vazgeçmeyiz, vazgeçmeyeceğiz dedik. 
Hiçbir engele, hiçbir zorluğa aldırmadan 
millete hizmet yolunda aynı kararlılık ve 
heyecanla yürüyüşümüzü sürdürüyoruz. 
Biz hizmet ürettik, hizmet üretiyoruz ve 
hizmet üretmeye de devam edeceğiz. Geçti-
ğimiz hafta Rize ve Antalya’daydım. Bugün 
Adana’dayım. Haftasonunda Eskişehir ve 
Kayseri’ye gidiyorum. Gittiğimiz her ilde, 
toplu açılışlar yapıyoruz. Öyle bir tane iki 
tane değil. Belediyelerimizin, bakanlıkla-
rımızın, hükümetimizin yaptırdığı onlarca 
tesisi, onlarca hizmeti aynı anda açıyoruz. 
Tıpkı Adana gibi, gittiğimiz her şehrin çeh-
resinin değiştiğini, güzelleştiğini, daha ma-
mur hale geldiğini görüyoruz. Gittiğimiz 
her şehirde sorunların biraz daha azaldığı-
nı müşahede ediyoruz. On yıllar boyunca 
taş üstüne taş konmamış. On yıllar boyun-
ca şehirlerimize hizmet gitmemiş. 5 yılda 
bu on yılları telafi etmenin gayreti içinde 
olduk. Bakınız, bugün burada, 24 açılışı 
birden gerçekleştiriyoruz. 15 ilköğretim 

okulunu, 11 anaokulunu, 9 liseyi, 10 sağlık 
ocağını, 5 ayrı toplu konut projesini bugün 
Adana’ya kazandırıyoruz. Biz, her alanda 
olduğu gibi açılışlarda da standartları de-
ğiştirdik.  Açılışları teker teker yetiştireme-
yeceğimiz için topluca yapıyoruz. Bunlar, 
Türkiye adına gurur verici gelişmeler… 
Bunlar Türkiye’nin ihtiyacı olan görüntü-
ler… Dinleyin bakın, şu Adana türküsü ne 
diyor…
Adana’nın yolları taşlık,

Yok cebimizde 5 para harçlık

5 buçuk yıl önce, bizim iktidarımızdan 
önce, bütün Türkiye’nin dilinde bu türkü 
vardı, bu Adana Türküsü vardı. Çok şükür, 
bugün Adana’nın da, Türkiye’nin de yolla-
rını yaptık, yapıyoruz.Bütün Türkiye’nin 
yollarını taşlıktan kurtarıyor, asfalt yapıyo-
ruz. Bugün milletimizin cebindeki parayı, 
cebindeki harçlığı, sofrasındaki ekmeği 
büyüttük, büyütüyoruz. Bugün açılışını 
yaptığımız KÖYDES projeleriyle birlikte, 
Adana’mızın 467 köyünden içmesuyu ol-
mayan hiçbir yer kalmadı.  Adana’da yolu 
olmayan köy bırakmadık. Köylerimizin 4 
bin 458 kilometreyi bulan yollarının yarı-
sını asfaltladık.   Adana’nın eğitime nasıl 
önem verdiğini çok iyi biliyoruz. Eğitim 
altyapısını güçlendirmeyi, diğer sorun-
ların çözümünün de temel şartı olarak 
değerlendiriyoruz.  Adana’mızda, 2003 
yılından bu yana yaklaşık 3 bin dersliğin 
yapımını tamamlayarak hizmete açtık. 
716 okula hızlı internet bağlantısı kurduk. 
Bugün de burada, 15 ilköğretim okulunun, 
11 ana sınıfının, 9 lisenin, 3 anaokulunun, 
4 halk eğitim merkezinin, bir pansiyonun, 
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bir lojmanın açılışının yapıyoruz. Böylece, 
Adana’mızın eğitim altyapısını biraz daha 
güçlendirmiş, çocuklarımıza daha çağdaş 
şartlarda eğitim imkanı sağlamış oluyoruz. 
Halkımızın hayat kalitesinin yükselmesi 
konusunda önem verdiğimiz bir diğer alan 
da sağlıktır. 2003’ten bu zamana, sağlık 
ocakları ve hastanelerdeki muayene oda-
ları ile 112 istasyonlarının sayılarını üç 
katına çıkardık. Bugün de burada Numune 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Seyhan 
Uygulama Merkezi’nin, 10 sağlık ocağının 
ve ağız-diş sağlığı merkezinin açılışlarını 
gerçekleştiriyoruz. 

Değerli kardeşlerim...

Biliyorsunuz, konut projeleri, hükümet 
olarak önem ve öncelik verdiğimiz konu-
ların başında geliyor. TOKİ tarafından 
yaptırılan ve anahtar teslimini yaptığımız 
3 bin 46 konutun, buralarda oturacak 
vatandaşlarımıza hayırlı, uğurlu olmasını 
diliyorum. Adana’da daha önce de 3 bin 
805 konutu tamamlayarak hak sahiplerine 
teslim etmiştik. Böylece, TOKİ’nin burada 
yapımını tamamladığı konut sayısı 6 bin 
851’i buldu. 2 bin 678 konutun inşası da 
devam ediyor. İhale ve proje aşamasında 2 
bin 588 konut daha var. Böylece Adana’da 
toplam 12 bin 117 konut yapmış olacağız. 
Dikkat ediniz, Adana bundan önce böyle 
bir konut hamlesi görmedi. Türkiye böyle 
bir konut hamlesi görmedi. Bunlara ilave 
olarak 16 lise, 8 ilköğretim okulu, 9 ticaret 
merkezi, 5 sağlık ocağı, 2 hastane, 4 spor 
salonu ile diğer pek çok sosyal tesis de yine 
TOKİ tarafından Adana’mıza kazandırıldı 
veya kazandırılıyor. 

Değerli kardeşlerim...

Büyükşehir Belediyemiz, Adana’mızın 
çehresini değiştiren hizmetlerine devam 
ediyor. 500 hektar alanda yapılan merkez 
parkının, şehre yeni bir nefes alanı açaca-
ğına inanıyorum. Merkez parkı projesi’yle 
bağlantılı olarak yapılan 1000 araçlık 
otopark da, bölgedeki trafik sorununa çö-
züm getirecek.   İçinde 6 futbol sahası ve 3 
yüzme havuzu bulunan Adanademirspor 
Tesisleri de, merkez parkı gibi, hem fonk-
siyonu, hem de görüntüsü ile şehre ayrı bir 
güzellik katıyor. Açılış törenini gerçekleş-
tirdiğimiz Seyhan Belediyesi Kültür Mer-
kezi, dört ayrı toplantı salonu, dört sergi sa-
lonu, bunlarla bağlantılı üniteleri ve çevre 
düzenlemesiyle örnek bir tesistir. Bu kül-
tür merkezinin, Adana’mızın kültür-sanat 
hayatında önemli bir açılım sağlayacağına 
inanıyorum. Yine Seyhan Belediyemizin 
yaptırdığı Mehmet Akif Ersoy ve Prof. Dr. 
Sabahattin Zaim parkları da, bölgede ya-
şayan vatandaşlarımıza hizmet verecektir.  
Seyhan Belediyemiz tarafından ilçenin 12 
ayrı bölgesinde açılan ve bugüne kadar 40 
bin mezun veren meslek edindirme mer-
kezlerini de önemli bir hizmet olarak görü-
yorum. Seyhan Belediyesi Niyazi Ekerbiçer 
Engelliler İlköğretim Okulu’nun açılışını 
da, özürlüler haftasının içinde olduğumuz 
bugünde, anlamlı bir hizmet olarak değer-
lendiriyorum. Adana merkezimizde ika-
met eden vatandaşlarımızın hayat kalitele-
rini her alandaki hizmetlerle yükseltirken, 
kırsalda yaşayanları da unutmuş değiliz. 
Bütün bu yatırımları yaparken, binbir sı-
kıntı içinde hayatını sürdürmeye çalışan 
vatandaşlarımızı da ihmal etmedik. 2003 
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yılından bu yana, Adana’mızda onbinlerce 
aileye sağlık, eğitim, gıda, yakacak ve diğer 
alanlarda sosyal yardım olarak 92 milyon 
YTL kaynak aktardık. 

Değerli Adanalılar...

Bu tesisler, Adanalıların tamamının fay-
dalanacağı, nesiller boyu kalıcı olacak hiz-
metler. Adana’ya yaptığımız her hizmet, bu 
şehirde yaşayan her vatandaşımız içindir. 
Bütün Türkiye’de, 70 milyonu, 81 vilayeti 
kucaklayan bir anlayışla çalışıyoruz. Biz 
kafamızda insanları kompartımanlara böl-
mediğimiz için, gönlümüzde de, sözümüz-
de de, işimizde de ayrım yok. Her alanda 
adaleti hakim kılmak, her vatandaşımızın 
refah düzeyini yükseltmek, herkes için de-
mokrasiyi en ileri düzeyde işler hale getir-
mek amacındayız. Gecemizi gündüzümüze 
katarak bunun için çalışıyoruz. Türkiye’yi 
ve dünyayı karış karış bunun için dolaşıyo-
ruz. Biliyoruz ki, milletimiz, huzur istiyor, 
istikrar istiyor, kalkınma istiyor. Bu hedef-
lere krizlerle, gerilimlerle değil,   Yunus’un, 
Mevlana’nın, Hacı Bektaş’ın yolunda iler-
leyerek varılacağını çok iyi biliyoruz. Tüm 
Türkiye’yi aynı samimiyetle kucaklıyoruz. 
70 milyon vatandaşımızı aynı hassasiyetle 
sahipleniyoruz. Hiçbirisi arasında ayrım 
yapmadan tüm bölgelerde aynı heyecanla 
hizmet üretiyoruz. Üzerine bastığımız, 
suyunu içtiğimiz bu toprakların, havasını 
soluduğumuz bu bölgenin özündeki kül-
tür budur. Bizim ayrımcılıkla, gönül kır-
makla işimiz olmaz. Bu işi kendine adeta 
meslek edinmiş olanlar var zaten. Bütün 
milletimiz gibi Adanalılar da onları gayet 
iyi biliyor ve her fırsatta hak ettikleri dersi 

veriyor. Biz, milletimizle bir ve beraber 
olarak yürüyüşümüze devam ediyoruz. Bu 
ülke için taş üstüne taş koymayanlara inat, 
hizmet mücadelemizde çıtayı sürekli yük-
seltiyoruz. Üretime başlayan her işyerini 
gözlerimiz parlayarak izliyoruz. Her yeni 
istihdamı sevinçle karşılıyoruz. Yapılan 
her ihracatı coşkuyla alkışlıyoruz. Atılan 
her temel, yapılan her açılış bizim için 
düğün-bayram kıymetinde. Düşüncesini 
korkmadan dile getiren, inancını huzurla 
yaşayan, haklarını korkusuzca kullanan in-
sanlarımızın demokratik kazanımlarının 
hazzını hep birlikte yaşıyoruz. 

Değerli vatandaşlarım...

Türkiye. ekonomi ve demokrasi alanında 
büyük mesafeler kaydetti, ama daha alacak 
çok yolumuz var. Bu süreçte büyümenin, 
gelişmenin, kalkınmanın aynı hızla devam 
edebilmesinin yegane şartı güven ve istik-
rar ortamını koruyabilmektir. İstikrar her 
türlü gelişmenin olmazsa olmaz şartıdır. 
Biz bu hassasiyeti koruyarak yolumuza 
devam ediyoruz. Biz, hükümetlerimiz süre-
cince milletimiz için, sizler için neler yap-
tık, bundan sonra neler yapabiliriz, sadece 
bunun hesabı içindeyiz. Sizin deyimizle 
“Akşam yakın, yol ırak.” İnsanımız için  ya-
pacak çok işimiz var… Bu hesap, hizmet he-
sabı. Bizim tek hesap verme merciimiz var, 
o da yüce milletimiz. Zamanı vakti gelince 
biz millete hesabımızı veririz, vereceğiz, 
milletimiz her türlü değerlendirmeyi yapa-
bilecek, her türlü hesabı görecek birikime 
sahiptir.
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Adana’ya her gelişimizde elimiz dolu gel-
dik. Her gelişimizde Adana’mız için yapı-
lan hizmetlerin açılışlarını gerçekleştirdik. 
Bugün de bu anlamlı hizmetleri Adana’ya 
kazandırmaktan son derece memnunum, 
mutluyum. Şunu lütfen unutmayınız… 
Millete hizmet yolunda yorulmak yok, re-
havete kapılmak yok…  “Durmak yok, yola 
devam” diyoruz. Bu düşüncelerle, açılışını 
yaptığımız tesisler ve hizmetler Adana’mız 
için hayırlı olmasını diliyorum.  Hepinize 
sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.
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Sevgili Osmaniyeliler, değerli vatandaşla-
rım,

Sizleri en kalbi duygularla, sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum. Buradan tüm Osmaniye’ye, 
Bahçe’ye,  Düziçi ’ne,  Hasanbeyli ’ye, 
Kadirli’ye, Sumbas’a, Toprakkale’ye sevgile-
rimi, selamlarımı gönderiyorum. Bugün bir 
kez daha sizlerle birlikte olmaktan, sizlerle 

kucaklaşmaktan, Osmaniye’mize yeni yatı-
rımlar kazandırmaktan son derece mutlu-
yum, sevinçliyim.

Osmaniye’ye eli boş gelmedik. Osmaniye’ye 
yine hizmetlerle, yatırımlarla geldik. 
Bugün burada, Osmaniye’nin çehresini, 
görünümünü değiştirecek, Osmaniyeli 
kardeşlerimizin yaşamını kolaylaştıracak 

Toplu Açılış ve TOKİ Anahtar 
Teslim Töreni

Osmaniye | 28 Mayıs 2008
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hizmetlerimizin hep birlikte açılışını yapı-
yoruz. Toplu Konut İdaremiz, 1029 konutu 
tamamladı ve bugün konut sahiplerine 
anahtarlarını törenle veriyoruz. Yine Ya-
veriye Altgelir Grubu 177 konut kura 
çekimini de burada yapıyoruz. Osmaniye 
Merkez Hükümet Konağı’nı tamamladık, 
bugün açılışını yapıyoruz. Osmaniye’ye 13 
adet yeni ilköğretim okulu kazandırdık, 
yine bunun da açılışını yapıyoruz. Bitmedi. 
2 Adet Anadolu Lisesi, 3 adet Anaokulu, 
Bahçe’de 24 adet Afet Konutu, 200 Öğrenci 
kapasiteli pansiyon, KÖYDES kapsamın-
da tamamlanan 83 adet yol, 32 adet içme 
suyu projesi, BELDES kapsamında tamam-
lanan 16 adet yol ve 9 Adet içme suyu… 
Bütün bunları da yine bugün açıyoruz ve 
Osmaniye’nin, Osmaniyeli kardeşlerimin 
hizmetine sunuyoruz. 

Önceki gelişimde 80. ilimizde 80 fabrika 
demiştim. Gururla, mutlulukla, memnuni-
yetle görüyorum ki, Osmaniye’nin sanayisi 
hızla gelişiyor. Çok sayıda fabrika maki-
nelerini çalıştırmaya başladı, üretmeye, 
kazandırmaya, istihdam oluşturmaya baş-
ladı. Bugün de burada bunların 12’sinin 
açılışını yapıyoruz. Hem il merkezinde, 
hem de bazı ilçelerimizde Organize Sana-
yi Bölgesi’nde yer kalmadığını örendim. 
Osmaniye’yi 49 ilimizle birlikte teşvik kap-
samına aldık, bölgede üretimin, yatırımın, 
istihdamın cazibe merkezi yapmaya karar 
verdik, şimdi bunun somut sonuçlarını 
görüyor olmaktan dolayı da son derece me-
sutuz, bahtiyarız. 

Bakın, samimiyetle çalışınca, kararlılıkla 
çalışınca oluyor. Osmaniye bunun en gü-

zel örneği. Osmaniye ve Kadirli Organize 
Sanayi Bölgeleri’nin altyapı inşaatları için 
2008 yılında toplam 3 milyon 250 bin YTL 
ödenek ayırdık. Bu projelerimiz tamamlan-
dığında, toplam 8 bin 500 kişiye istihdam 
imkanı sağlanmış olacak. Kadirli Maran-
gozlar ve Merkez Ağaç İmalatçıları küçük 
sanayi sitesinin yapımı için yine bu yıl 1 
milyon YTL ödenek ayırdık. Bu projemiz 
de tamamlanınca, yaklaşık 1000 kişiye iş 
imkanı oluşturulacak. Biliyorsunuz, 2004 
yılında Bahçe Küçük Sanayi Sitesi’ni ta-
mamladık ve yaklaşık 400 kişiye istihdam 
imkanı sağladık. 2003-2008 döneminde 
KOSGEB aracılığıyla Osmaniye’de 199 
işletmeye 1 milyon 731 bin YTL destek sağ-
ladık. Osmaniye’yi Güney’in yıldız şehirle-
rinden biri yapmak için, Güney’in üretim 
merkezi, istihdam merkezi yapmak için 
canla, başla çalışıyoruz. Bugün Osmaniye 
uluslararası yatırımcıların bile gözdesi 
haline gelmiş durumda. Ulaşım noktasın-
da, alt yapı hizmetleri noktasında, tanıtım 
noktasında Osmaniye’nin yanında olmaya, 
Osmaniye’ye hizmet etmeye devam edece-
ğiz. Varolan sorunları çözmek noktasında, 
yatırım ve üretimi artırmak konusunda 
son derece kararlıyız. Yeter ki Osmaniye 
kazansın, yeter ki Türkiye kazansın, yeter 
ki milletimiz kazansın.

Değerli kardeşlerim…

Anadolu’yu adım adım dolaşıyoruz. Her 
gittiğimiz yere hizmet götürüyor, açılışlar 
yapıyor, eksikleri tespit edip çözümler 
üretiyoruz. Bugün Türkiye’nin 81 ilinin 
de çehresi hızla değişiyor. Asla ayrım yap-
mıyoruz. Adaletten, eşitlikten asla taviz 
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vermiyoruz. Asla oy hesabıyla hareket 
etmedik, oy hesabıyla hizmet dağıtımında 
farklılık gözetmedik. Biz Türkiye’nin hükü-
metiyiz. Biz topyekün, bu milletin, 70 mil-
yon vatan evladının hükümetiyiz. Hiçbir 
vatandaşımızı, hiçbir köyümüzü, ilçemizi, 
ilimizi diğerinden ayrı tutmuyoruz. Çünkü 
biz inanıyoruz ki, tek tek illerimizin kal-
kınması, Türkiye’nin kalkınması demektir. 

Bakınız, dün Diyarbakır’da tarihi bir eylem 
planını açıkladık. Yıllardır bir türlü biti-
rilemeyen Güneydoğu Anadolu Projesi’ni 
Allah’ın izniyle 2012 tarihi itibariyle bitir-
miş olacağız. Güneydoğu Anadolu Projesi, 
Türkiye’nin en büyük projesi, dünyanın 
da en büyük projeleri arasında yer alıyor. 
Dikkat ediniz, bu projenin tamamlanma-
sıyla, sadece GAP içindeki 9 il kalkınmış 
olmayacak. Aynı zamanda Doğu Anadolu 
Projesi ve Konya Ovası Projesi’ni de hayata 
geçiriyoruz. Bu projeler tamamlandığında, 
Artvin de bundan olumlu etkilenecek, Os-
maniye de bundan olumlu etkilenecek, İs-
tanbul da, Ankara da bundan olumlu etki-
lenecek. Sadece buradaki 9 ilimizin değil, 
Türkiye’nin çehresi değişecek. Her şeyden 
önemlisi,  terör belası artık kendisine ze-
min bulamayacak. Göç, çarpık kentleşme, 
yoksulluk, gelir adaletsizliği gibi kronik 
sorunlar çözüme kavuşacak.

GAP bir Türkiye projesi. GAP bir kardeşlik 
projesi. Aramıza nifak tohumları saçma-
ya çalışanlara en iyi cevabı bu projeleri 
tamamlayarak veriyoruz. Göreceksiniz 
Türkiye şaha kalkacak. Göreceksiniz, Tür-
kiye her iliyle, her ilçesiyle, son 5 buçuk 
yıldır girdiği atılım sürecine yeni bir he-

yecan, yeni bir ivme katacak. Sadece Dicle 
değil, sadece Fırat değil, Kızılırmak da, 
Yeşilırmak da, Çoruh da, Seyhan, Ceyhan, 
Sakarya, Asi nehri de bu projelerle ayağa 
kalkacak.

Gittiğim her ilde söylüyorum: Biz, bu mil-
lete efendilik yapmak için gelmedik, biz 
hizmet için geldik. Biz sloganlarla konuş-
muyoruz. Biz içi boş tartışmaların tarafı 
olarak konuşmuyoruz. Biz gerilimlerin 
tarafı olarak konuşmuyoruz. Biz hizmetle-
rimizle konuşuyoruz. Biz yaptıklarımızla 
konuşuyoruz. Biz eserlerimizle konuşu-
yoruz. Cumhuriyet tarihi boyunca, 2002 
yılına kadar Türkiye’nin üretebildiği gayri 
safi yurtiçi hasıla miktarı 230 milyar dolar. 
5 yılda üzerine 429 milyar dolar ekledik. 
Neredeyse iki katı kadar bir miktarı üze-
rine ekledik ve 659 milyar dolara ulaştık. 
Cumhuriyet tarihimiz boyunca, ihracatta 
ulaşabildiğimiz miktar 36 milyar dolardı. 
Bugün bunu 3 katına çıkardık, 120 milyar 
dolara ulaştık. Cumhuriyet tarihi boyunca, 
2002’ye kadar, Türkiye’nin sahip olduğu 
bölünmüş yol uzunluğu, lütfen dikkat edi-
niz, 6 bin 101 kilometreydi. 5 buçuk yılda 
biz ne kadar yol yaptık biliyor musunuz? 
Tam 7 bin 766 kilometre yol yaptık. 

Bakın, sadece Osmaniye’de, 11 kilomet-
relik Çevre Yolu’nu bu yıl bitiriyoruz. 
Bütün çalışmalar tamamlandı, asfaltını 
da döküyoruz ve birkaç ay içinde inşal-
lah kullanıma açıyoruz. 20 kilometrelik 
Zorkun yolunu yine bu sene asfaltlıyor ve 
hizmete açıyoruz. 4-5 metre genişliğinde 
bir yoldu Zorkun yolu, şimdi en dar nok-
tası 12 metre. 31 kilometrelik Osmaniye-



Recep Tayyip ERDOĞAN

60



61

Yeni Türkiye Vizyonu | Ya Allah Bismillah-3

Gaziantep Nurdağı Yolunun çalışmaları 
devam ediyor. Organize Sanayi bölgemizin 
otoyol bağlantısını geçen yıl tamamladık. 
Türkiye’nin her ilini, hatta her ilçesini 
artık komşu illere değil, komşu ülkelere 
bağlamanın hedefi içindeyiz. Osmaniye’yi 
Hatay’a, Gaziantep’e, Adana’ya değil, dün-
yaya açmanın çabası içindeyiz.

Değerli kardeşlerim…

Ülkesini sevmek öyle masa başında otu-
rarak olmuyor. Ülkesini sevmek öyle 
Ankara’ya kapanıp kalmakla olmuyor. 
Sivas’ın ötesine, Adana’nın ötesine, hatta 
Ankara’nın ötesine geçemeyenlerin Tür-
kiye üzerine söyleyecek sözleri olamaz. 
Antalya’ya geleceksin, ülkeyi sevmek ne 
demekmiş göreceksin. Osmaniye’ye gele-
ceksin, ülkeyi sevmek ne demekmiş göste-
receksin. Hatay’ın, Erzurum’un, Artvin’in, 
Diyarbakır’ın, Bingöl’ün değişen çehresini 
göreceksin ki, ülkeyi sevmek nasıl oluyor-
muş anlayacaksın.

Ülkeyi sevmek, ülkeye, millete hizmet 
etmekle oluyor. Bizim yönetim felsefemiz 
iş üretmeye, hizmet üretmeye, yatırım 
yapmaya, ihracatı artırmaya odaklı. Eğer 
icraat yoksa, başarı da yoktur. Herkesin 
kıymeti, önemi eserleriyle ortaya çıkar. 
Bütün milletim izliyor. Bütün Osmaniye iz-
liyor. Kimin gece gündüz çalıştığını, kimin 
bu ülke için yanıp tutuştuğunu bütün Tür-
kiye görüyor, biliyor. Kimin de, oturduğu 
yerden, masasının başından, durumdan 
vazife çıkararak engeller ürettiğini bütün 
bir ülke, hatta bütün bir dünya görüyor. 
Bu millet taş üstüne taş koyanı da biliyor, 

ömrü boyunca sadece ve sadece laf üreten, 
hamaset üreten, slogan üreten, işi yapanın 
önüne hendek kazanı da biliyor. Biz işimize 
bakacağız, aynı heyecanla, aynı kararlılıkla 
iş üretmeye, icraat yapmaya, milletimize 
hizmet üretmeye devam edeceğiz.

Değerli kardeşlerim…

Hizmet etmek için bize bir emanet verdi-
niz, bu emaneti hakkıyla taşıyacak, emane-
ti hakkıyla, layıkıyla yerine ulaştıracağız. 
Biz hizmet için geldik. Biz üretmek için 
geldik. Biz Türkiye’nin göstergelerine sınıf 
atlatmak için geldik. Çok şükür bunu da 
yapıyoruz. İktidara geldiğimizde Türkiye 
dünya sıralamasında 26. büyük ekono-
miydi. Bugün 17. büyük ekonomi. Bugün 
Avrupa’nın en büyük 6. ekonomisiyiz. 
Daha katedecek çok uzun bir yolumuz var. 
Durmak yok, yola devam dedik, yola de-
vam ediyoruz.

Sevgili kardeşlerim, değerli Osmaniyeliler,

Biz yaptıklarımızla, eserlerimizle konu-
şuyoruz dedik. Osmaniye’ye 5 buçuk yıl 
içinde birçok hizmet kazandırdık. Eğitim 
noktasında Osmaniye’de çok büyük yatı-
rımlar gerçekleştirdik. Osmaniye Korku-
tata Üniversitesi’ni kurduk. Üniversitenin 
acil ihtiyaçlarını da inşallah en kısa za-
manda tamamlamış olacağız. Osmaniye’de 
2003-2008 yılları arasında 1000’e yakın 
derslik yaptık. Toplam 307 okula ADSL 
(hızlı internet erişimi) bağlantısı yaptık. 
Bugüne kadar okullarımıza yaklaşık 4 
bin adet bilgisayar gönderdik. Yüksek Öğ-
renim öğrencileri için 1020 kişilik yurt 
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kapasitesi oluşturduk. 3 tane ortaöğretim 
pansiyonu yaptık ve 560 öğrencimizin 
hizmetine sunduk. Gençlerimiz bizim 
geleceğimiz. Onların eğitimi için, onların 
yetişmesi için imkânlarımızı azami ölçüde 
seferber ediyoruz.

Sağlık noktasında Osmaniye’ye neler 
yaptık? Hükümetimiz döneminde, sadece 
sağlık için tam 18 milyon YTL harcama 
yaptık. 150 Yataklı Kadirli Devlet Hastane-
si inşaatının ihalesi 2007’de yapıldı. TOKİ 
Mart 2009 tarihinde inşaatı tamamlayıp 
teslim edecek. 8 adet sağlık ocağı inşaatını 
tamamladık.

Yine TOKİ aracılığıyla yapılacak olan 50 
Yataklı Düziçi Devlet Hastanesi’nin projesi 
tamamlandı, ihale aşamasına geldi. Ayrı-
ca, Kamu Özel Ortaklığı kapsamında 100 
Yataklı Merkez Kadın Doğum Hastalıkları 
Hastanesi yapımı planlama aşamasında. 
2002 yılında Osmaniye’de 80 uzman he-
kim vardı, bugün 99 uzman hekim görev 
yapıyor. 684 olan hemşire-ebe sayısını 
841’e çıkardık. 97 poliklinik odası vardı, 
bugün, buraya dikkatinizi çekiyorum, tam 
229 poliklinik odası var. 80 bin nüfusa 
bir 112 istasyonu düşüyordu, yeni 3 tane 
istasyon yaptık ve bugün 55 bin nüfusa bir 
istasyon düşüyor.

Yine Osmaniye Adalet Binası’nı da biliyor-
sunuz 2006 yılında hizmete açtık. Bakınız, 
geçen yıl olimpik yüzme havuzu’nun te-
melini attık. Tesisin yapımı devam ediyor. 
Buradan bir müjdeyi de sizlere, özellikle 
gençlerimize aktarmak istiyorum. Önceki 
gün alınan bir kararla, olimpik yüzme ha-

vuzunun yapımı için 2008 yılı kapsamında 
500 bin YTL, yani 500 milyar TL yeni öde-
nek tahsis ettik. Yıl içinde ödenek daha da 
artabilir. Bu yüzme havuzunu da inşallah 
en kısa zamanda tamamlayıp hizmete aça-
cağız. İşte bugün TOKİ’nin tamamladığı 
1029 konutu hak sahiplerine dağıtıyoruz. 
Yine 177 konut için de kura çekimini bu-
gün burada yapıyoruz. Bahçe’de 24 adet 
konutu tamamladık bugün hizmete açıyo-
ruz. Alt gelir grubundaki vatandaşlarımız, 
en düşüğü 45 bin, en yükseği 58 bin YTL 
değerindeki konutların sahibi oluyorlar. 
Üstelik ayda sadece 221 YTL ödeyerek ko-
nutlarına kavuşuyorlar.

Osmaniye için hizmet üretmeye devam 
ediyoruz, edeceğiz. Eksiklikleri, ihtiyaçları 
gidermek için gayret ettik, ediyoruz. İnşal-
lah bir dahaki gelişimde, daha gelişmiş, 
daha ilerlemiş, daha fazla kalkınmış bir 
Osmaniye bulacağım. Bu duygu ve dü-
şüncelerle sözlerime son verirken, bugün 
açılışını yaptığımız tesislerin, okulların, 
yolların, evlerin, fabrikaların hayırlara 
vesile olmasını diliyorum. Hepinizi Allah’a 
emanet ediyorum. Sağolun, varolun.
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Sevgili Sinoplular, değerli kardeşlerim, 
hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyo-
rum. 

Buradan Ayancık’a, Boyabat’a, Dik men’e, 
Durağan’a, Erfelek’e, Gerze’ye, Saray-
düzü’ne, Türkeli’ne sevgilerimi, selamları-
mı gönderiyorum. Bugün sizlerle birlikte 
olmaktan, Sinop’umuza yeni yatırımlar 

kazandırmaktan son derece mutluyum. 
Sinop’un şu heyecanı, şu enerjisi, şu coşku-
su bize yeter.

Her fırsatta milletimle, vatandaşlarımla, 
dostlarımla, hemşehrilerimle bir arada 
olmak için Türkiye’nin dört bir yanını ge-
ziyor, toplu açılışlar yapıyoruz. Bizim için 
asıl olan millettir, millete hizmet etmektir, 

Toplu Açılış - DSİ Açılışları 
Töreni 

Sinop | 13 Haziran 2008
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ülkemizin kalkınması için çalışmak, çaba-
lamaktır. Çünkü esas olan millettir. Çünkü 
söz milletindir. Çünkü karar milletindir. 
Millete yüzünü dönenin, millete de, ülkeye 
de, dünyaya da söyleyecek sözü yoktur. 
Millete sırtını dönenin hizmet diye, gayret 
diye, vatan, memleket diye bir derdi yok-
tur.

Biz dertliyiz… Bizim derdimiz var… Bu 
ülkenin, on yıllar boyunca nasıl yerinde 
saydığını biz yaşadık, gördük. Bu ülkenin, 
on yıllar boyunca, sanal gündemlerle, 
kısır tartışmalarla, millete hiçbir fayda 
sağlamayan konularla nasıl oyalandığını 
biz yaşadık. Bu ülkenin, on yıllar boyunca 
nasıl krizden krize sürüklendiğini gördük. 
Yoksulluğun, yolsuzluğun, eşitsizliğin, 
adaletsizliğin ülkenin kaderi haline ge-
tirilmek istendiğini gördük. Bu ülkenin 
zenginliklerinin, bu ülkenin varlıklarının 
nasıl çarçur edildiğine şahit olduk. Biz bu 
ülkenin dertlerini bizzat yaşadık, yüreği-
mizde hissettik. Onun için dertliyiz. Onun 
için hizmet aşkıyla doluyuz. Onun için 
şehir şehir, belde belde, köy köy geziyor, ül-
kenin eksiğini gediğini gidermek için gece 
gündüz gayret sarfediyoruz.

Bu hizmet aşkını anlamayanlar olabilir, 
milletin derdiyle dertlenmeyenler, milletin 
gerçek gündeminden kopuk yaşayanlar 
olabilir. Bizim böyle bir anlayışla işimiz 
yok. Bizim Türkiye’yi kalkındırmak, insa-
nımızın yaşam standardını yükseltmekten 
başka bir derdimiz yok. Siz bize bir emanet 
verdiniz. Bu emaneti hakkıyla, hukukuyla, 
onuruyla, gururuyla taşıyacak, o emanete 
halel getirmeyecek, günü zamanı gelince 

de emaneti aldığımız yere, sahibine, yine 
millete teslim edeceğiz.

Bakın, hemen şuracıkta, kale içindeki zin-
danı bugün bütün Türkiye, bütün dünya 
biliyor, tanıyor, burayı ziyarete geliyor. 
Orada ne demiş şair? “Başın öne eğilmesin 
/ Aldırma gönül aldırma”. Biz aldırmıyo-
ruz. Biz gülüp geçiyoruz. Biz hizmet üret-
meye devam ediyoruz. Bizim istediğimiz 
şudur: Yeter ki bu milletin başı öne eğil-
mesin. Yeter ki yoksulluk, yeter ki fakirlik, 
yeter ki çaresizlik bu milletin başını öne 
eğmesin. Yurt içinde ya da yurt dışında, 
yeter ki bu millet başı dik, onurlu, gururlu, 
itibarlı şekilde dimdik ayakta dursun.

Bakın bugün Sinop’a gelirken elimiz boş 
gelmedik. Türkiye’nin bütün şehirleri gibi 
Sinop da gelişiyor, güzelleşiyor, büyüyor. 
On yıllar boyunca çözülmemiş sorunlar 
tek tek çözülüyor. Sinop’umuzu toplu ko-
nuttan sağlığa, eğitimden spora kadar her 
alanda pek çok hizmete kavuşturuyoruz. 
Büyük bölümü alt gelir grubuna yönelik 
olmak üzere 289 konutun anahtarlarını 
teslim ediyoruz. Bunun yanında ilköğre-
tim okulu ve ticaret merkezini de içeren 
sosyal donatıların açılışlarını yapıyoruz. 
Evler hak sahiplerine, diğer tesisler de Si-
nop’umuza hayırlı olsun. Toplu Konut İda-
remiz, Sinop’umuza 281 yeni konut ve otel 
inşaatıyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. 

Ayrıca; yapımına 1993 yılında başlanan 
Erfelek Barajını, yapımına 1998 yılında 
başlanan Emniyet Müdürlüğü hizmet bi-
nasını, yapımına 1995 yılında başlanan 
Durağan Kapalı Spor Salonunu bugün 
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hizmete açıyoruz. Onlarca yıldır bitirile-
meyen, ümit kesilen yatırımları birer birer 
tamamlıyoruz. Yine aynı şekilde, Atatürk 
Devlet Hastanesi ek binasının, Zihinsel 
Engelliler İlköğretim Okulunun, Ahmet-
yeri-Erikli ve Lala İçmesuyu tesislerinin 
açılışını da gerçekleştiriyoruz. Arazi top-
lulaştırma projesi tamamlanan Boyabat-
Ömer-Bektaş-Eğlence-Kadınlı köylerinin 
tapularını da bugün dağıtıyoruz. 

Bunların hepsi de, Sinop’un çehresini de-
ğiştiren, insanımızın hayat kalitesini yük-
selten, üretimi artıracak olan hizmetlerdir. 
Sinop’un Samsun tarafından sonra Boya-
bat tarafına doğru da ulaşım sorununu 
çözecek olan Sinop-Boyabat tüneli yolunu 
da, inşallah yıl sonuna kadar açacağız. Bu 
yolun, Boyabat’tan Kargı’ya kadar olan 
kısmı da en kısa zamanda tamamlanacak. 
Yıllardır sürüncemede olan ve özel sektör 
tarafından yaptırılacak Boyabat Hidroe-
lektrik Santralinin inşası konusunda da 
önemli ilerleme sağlandı. Dodurga ve Sa-
raydüzü Barajları ile Kurusaray göleti ve 
sulamasının inşaatlarında önemli ilerleme 
sağlandı. Sinop balıkçılığı açısından önem-
li olan Demirci Köyü Balıkçı barınacağı da 
ihale aşamasında. 

Biliyorsunuz, Sinop Üniversitesinin kuru-
luşunu gerçekleştirdik. Üniversitenin bina 
ve donanım eksiklerini tamamlama konu-
sunda en büyük görev, Sinoplu hayırsever 
işadamlarımıza düşüyor. Dönemimizde 
Sinop’ta 207 derslik, 5 yeni lise, 4 ortaöğre-
tim yurdu, 3 yatılı ilköğretim bölge okulu 
yaptık. Neredeyse hiç bilgisayar yokken, 
okullarımızı yaklaşık 3 bin bilgisayarla 

donattık. 335 okulumuzda adsl internet 
bağlantısı kurduk. Okul öncesi okullaşma 
oranını yüzde 12’den yüzde 32’ye çıkardık. 
İlköğretimdeki okullaşma oranını yüzde 
99’a, ortaöğretimdeki okullaşma oranını 
yüzde 70’e yükselttik. Yüksek öğretim öğ-
rencileri için de 248 kişilik yurt kapasitesi 
oluşturduk. 

Sağlıkta da Sinop’un standartlarını yük-
selttik. Uzman ve pratisyen doktor sayı-
sındaki artışın yanında 256 olan hemşire 
sayısını 471’e çıkardık. Sağlık ocakları 
ve hastanelerdeki poliklinik odası sayı-
sını 76’dan 142’ye yükselttik. Daha önce 
sadece 2 tane 112 acil istasyonu varken, 
bunu 9’a çıkardık. Sinop’ta sağlık alanında 
5,5 yılda yaptığımız yatırım 31,5 milyon 
YTL’dir. Sinop’taki 5 hastaneden 3’ü bizim 
dönemimizde yapıldı. 

Devletin temel hizmet alanlarına ilişkin 
yatırımları kesintisiz sürdürürken, fakir-
fukarayı da unutmadık. Sinop’ta, hükü-
metlerimiz döneminde, sadece Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma kuruluşumuz 
aracılığıyla yaptığımız yardımların tutarı 
15 milyon YTL’den fazladır. 

Bütün bu projeler, Sinop’un kaderini değiş-
tirecek çapta işlerdir. Sinop’un ihtiyacı işte 
budur; Türkiye’nin ihtiyacı işte budur. 

Değerli kardeşlerim,

Milletimizle bir ve beraber olduğumuz 
sürece, hizmet yolu bize daima açık. Hiz-
met gönülde başlayan bir iştir. Geçen yıl 
bu zamanlar nasıl milletimizin karşısına 
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“durmak yok, yola devam” diyerek hizme-
te talip olduysak, bugün de aynı şekilde 
işimize bakıyoruz. Biz, Türkiye’nin başını 
dik tutacak, Türk milleti dünyanın en 
müreffeh, en güçlü, en mutlu toplumu ha-
line getirme mücadelemizi sürdürmekte 
kararlıyız. Milletimizle birlikte çıktığımız 
bu yolculuğu, milletimizle birlikte devam 
ettireceğiz. Allah’a şükürler olsun, bugüne 
kadar milletimize mahcup olmadık, ne 
kendimizin, ne milletimizin başını öğe eğe-
cek işler yapmadık. 

Bugün, sadece Sinop’umuzun değil , 
Çanakkale’den Samsun’a, Ankara’dan 
Muğla ve Aydın’a kadar 7 farklı yerdeki 
DSİ tesislerinin açılışını da yapıyoruz. Bu 
yatırımların toplam bedeli 463 milyon 
YTL, sulayacağı alan 23.276 hektardır. 
47 milyon YTL’ye mal olan Erfelek Barajı 
bunlardan sadece birisi. Erfelek Barajı, 
bir yandan 2873 hektar araziyi sulayacak, 
diğer taraftan Sinop’un içme ve kullanma 
suyu sorunun çözecek. Bu tesisin, içmesu-
yu arıtma tesisi ve sulama kanallarını da 
en yakın zamanda tamamlayacağız. 

Nallıhan Ozanköy Barajı,  12 milyon 
YTL’lik bir yatırım ve 149 hektar araziyi 
sulayacak. Muğla Bayır Barajı 27 milyon 
YTL’lik bir yatırım ve 1050 hektarlık 
araziyi sulayacak. Aydın Bozdoğan Ovası 
Sulaması 1. Kısım Projesi, 245 milyon 
YTL’lik bir yatırım ve 11.700 hektarlık ara-
ziyi sulayacak. Çanakkale Ayvacık Barajı 
yaklaşık 17 milyon YTL’lik bir yatırım ve 
3419 hektarlık araziyi sulayacak. Çanak-
kale Umurbey Barajı yaklaşık 103 milyon 
YTL’lik bir yatırım ve 3661 hektarlık ara-

ziyi sulayacak. Samsun Taflan Barajı 12 
milyon YTL’Lik bir yatırım ve 424 hektar 
araziyi sulayacak. 

Bunların pek çoğu daha önceki dönemler-
de başlamış, ancak biz hükümete gelip işle-
ri hızlandırana kadar sürüncemede kalmış 
projeler. Daha işe başlarken, milletimize 
“aldanan ve aldatan” olmayacağız sözünü 
verdiğimiz için, yapamayacağımız hiçbir 
işin sözünü vermedik; başladığımız her işi 
de bitirdik. Sadece kendi başladıklarımızı 
değil, daha önceden başlanıp yarım bıra-
kılmış işleri de süratle tamamladık. Aynı 
hızla, aynı kararlılıkla hizmet yolculuğunu 
sürdüreceğiz.

Aziz vatandaşlarım,

Aslında bunların her biri çok kıymetli, ayrı 
ayrı açılış törenlerini hak eden eserler. Fa-
kat, hizmet hızımız bize her esere ayrı tören 
için zaman bırakmıyor. Açılışları, hüküme-
te geldiğimizden beri bu şekilde toplu ya-
pıyoruz. Hizmete susamış Türkiye’yi kana 
kana eserlere doyuruyoruz. KÖYDES’le 
Türkiye’nin bütün köylerini suya, yola, 
kanalizasyona kavuşturduk. BELDES’le be-
lediyelerimizin çalışmalarına büyük ivme 
kazandırdık. 

Geçtiğimiz haftalarda GAP’la ilgili yeni ey-
lem planımızı açıkladık. 2012 yılına kadar 
26,7 milyar YTL harcayarak hayata geçi-
receğimiz bu plan ile Türkiye’nin sulama, 
tarımsal üretim ve enerji üretiminde adeta 
bir devrim yaşanacak. Akdeniz’e dökülen 
suları Konya Ovasına akıtacak Mavi Boğaz 
Projesini de hayata geçiriyoruz. Mavi Bo-
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ğaz Projesi, ilk defa 1872 yılında denenme-
ye başlanan, ancak bugüne kadar gerçek-
leştirilemeyen 136 yıllık bir rüyadır. Doğu 
Anadolu Projesi başta olmak üzere, diğer 
sulama, içmesuyu ve enerji projelerini de 
hızlandırdık. Sonuçta, 2003 yılından bugü-
ne kadar, sadece DSİ tarafından tamamla-
yarak hizmete sunulan tesis sayısı 456’dır. 

Diğer taraftan, hidroelektrik potansiyeli-
mizi tam anlamıyla harekete geçirebilmek 
için özel sektörün önünü açtık. Bu çerçeve-
de yapılan 1400 başvuru ile inşa edilecek 
olan kurulu güç 20 bin megavat; yani 8 
Atatürk barajına denk bir güç. Gördüğü-
nüz gibi Türkiye kabuğuna sığmıyor… 
Türkiye şahlanıyor… Türkiye dünyanın en 
büyük 10 ülkesi arasında yer almak için 
sabırsızlanıyor. Türkiye, her türlü olum-
suzluklara, her türlü engelleme çabaları-
na rağmen aydınlık geleceğine yürüyor. 
Bakın, Sinoplu Diyojen ne demiş? “Gölge 
etme, başka ihsan istemem”. Gölge etme-
sinler, biz başka bir şey istemiyoruz, başka 
bir şey beklemiyoruz. Gölge etmesinler, 
engel çıkarmasınlar, kuyu kazmasınlar, 
işleyen çarka çomak sokmasınlar, başka 
ihsan istemeyiz.

Bu mücadelemizde bize destek veren 
herkese teşekkür ediyorum. Açılışını yap-
tığımız tesis ve hizmetlerin Sinop’umuza, 
Türkiye’mize hayırlı, uğurlu olmasını di-
liyorum. Hepinizi sevgilerimi, saygılarımı 
sunuyorum. 
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Değerli vatandaşlarım, sevgili Bursalılar, 
sizleri en kalbi muhabbetlerimle selam-
lıyorum. Sizlerin aracılığınızla Osman-
gazi’deki, Orhangazi’deki, Gemlik’teki, 
Gürsu’daki, İnegöl’deki, İznik’teki, Kara-
cabey’deki, Keles’teki, Kestel’deki, Mudan-
ya’daki, Mustafa Kemalpaşa’daki, Orha-
neli’ndeki, Orhangazi’deki, Yenişehir’deki 
ve Harmancık’taki vatandaşlarıma da 
selamlarımı gönderiyorum. Bir kere daha 
Bursa’da olmaktan, bir kere daha bu tarih 
şehrinin havasını solumaktan, bir kere 

daha önemli açılışlar için aranızda bulun-
maktan büyük memnuniyet duyuyorum. 
Sizin coşkunuza, sizin heyecanınıza, göz-
lerinizdeki ışığa, yüreklerinizdeki, gönül-
lerinizdeki sevgiye şahit olmaktan büyük 
mutluluk duyuyorum.

Bursa huzurun şehridir. Bursa sükunun 
şehridir. Bursa şifanın şehridir. Bursa 
tarihin, hem geçmişin, hem geleceğin şeh-
ridir. Ne zaman Bursa’ya geldiysem huzur 
buldum. Ne zaman Bursa’ya geldiysem, 
enerji dolu olarak, heyecan dolu olarak 

Toplu Açılış Töreni

Bursa | 14 Haziran 2008
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döndüm. Bakın, Bursa’nın, her devlet 
adamına, her siyasetçiye verdiği önemli 
mesajlar vardır; her idarecinin, yetki sa-
hibi, sorumluluk sahibi her yöneticinin 
Bursa’dan alması gereken dersler vardır. 
Şuracıkta, yanı başımızda Orhan Gazi ya-
tıyor. Onun yanında merhum Osman Gazi. 
Murat Hüdavendigar, Yıldırım Beyazıd 
yine Bursa’da medfunlar. Onlar, bir cihan 
devletinin temellerini burada, Bursa’da 
attılar. Şeyh Edebali’nin, Ertuğrul Gazi’nin, 
Emir Sultan’ın nasihatları üzerine bir me-
deniyet inşa ettiler. Bugün, tüm Türkiye 
olarak, onların hatırasına minnet duyuyo-
ruz. Milyonlarca şehidimizle birlikte her 
fırsatta kendilerini rahmetle anıyoruz.

İşte eser bırakmak, hizmet bırakmak, geri-
de bir vatan bırakmak, geride bir medeni-
yet bırakmak budur. Bir devlet adamı için, 
bir idareci için bundan daha büyük bahti-
yarlık, bundan daha büyük saadet olamaz. 
Yanı başımızda bu kadar güzel örnekler 
varken, başka yerden örnek aramaya ge-
rek yok. Sen hizmet edersen, sen hizmet 
üretirsen, sen adaletle hükmedersen, sen 
garibin, gurebanın yanında olursan, sen 
yoksulu kollarsan, imar edersen, bu millet 
de seni bin yıl geçse de hatırlar.

Gerilim bu kubbede baki kalmaz. Fitne 
bu kubbede baki kalmaz. “Baki kalan bu 
kubbede, hoş bir sada imiş”. Eser baki kalır. 
Hizmet baki kalır. Millet için yaptıkların, 
millet için ürettiklerin baki kalır. Bizim 
atalarımızdan gördüğümüz budur. Bizim 
Ertuğrul Gazilerden, Osman Gazilerden, 
Orhan Gazilerden gördüğümüz budur. Bi-
zim Fatih’ten, Yavuz’dan, Kanuni’den gör-

düğümüz budur. Bizim Şeyh Edebali’den 
gördüğümüz, işittiğimiz budur. 

“İnsanı yaşat ki, Devlet yaşasın”. Şeyh Ede-
bali bunu 700 yıl önce söylemişti. Bugün 
çağdaş dünya da teyid ediyor ki, insansız 
devlet olmaz. Milletsiz Cumhuriyet olmaz. 
Milletin egemenliğinin olmadığı yerde de-
mokrasi de olmaz, laiklik de olmaz, hukuk 
da olmaz, adalet de olmaz. Ah, keşke şu 
Bursa’ya bir gelseler… Keşke şu tarihten 
bir nasiplerini alabilseler… Keşke şu coşku-
yu görebilseler, şu heyecanı görebilseler… 
İnanın her şey o zaman çok farklı olurdu. 
Milletle bir kucaklaşsalar, milletle aynı 
yöne baksalar, o zaman Türkiye çok farklı 
bir Türkiye olurdu.

Şimdi bu hükümet çalıştıkça, bu hükümet 
ürettikçe, bu hükümet halkla, milletle ku-
caklaştıkça, Türkiye ilerledikçe, Türkiye 
kalkındıkça bunlar rahatsız oluyorlar. Söy-
leyenler ne güzel söylemiş: “Ya hu, nazar 
etme ne olur, çalış, senin de olur”. Ama 
bunların öyle bir dertleri yok. Bunların 
öyle bir gayeleri yok. Bunların öyle mesele-
leri yok. Bunlar Ankara’da oturur, oradan 
gerilim üretir. Bunlar hizmet üretmek bir 
yana, hizmet üretene engel üretir.

Sevgili kardeşlerim, değerli Bursalılar,

Bakınız, bir noktaya özellikle dikkatinizi 
çekmek istiyorum. Sene 1979, Türkiye’de 
ekonomik kriz var. Sene 1982, Türkiye’de 
ekonomik kriz var. Sene 1987 Türkiye’de 
ekonomik kriz var. 1990, 1991, 1993, 1998 
Türkiye’de ekonomik kriz var. Sene 2000 
Türkiye’de ekonomik kriz var. Sene 2001, 
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Türkiye’de ekonomik kriz var. Bunların 
hepsini bizzat yaşadık.

Bunların hepsinde Türkiye’nin ne tür ba-
direler atlattığını ya da atlatamadığını hep 
birlikte gördük. Dikkat ediniz, her 2 yılda, 
3 yılda bir Türkiye krize sürüklenmiş. Bir 
yıl, iki yıl geçici rahatlama olmuş. Ama 
arkasından bir kriz gelmiş, Türkiye’nin 
varını yoğunu silmiş süpürmüş. Seçim 
dönemlerinde bol keseden vermişler, se-
çimden sonra kepçeyle geri almışlar. Maaş-
lara imkanların ötesinde zamlar yapmışlar, 
Türkiye’yi borç batağına sokmuşlar, ardın-
dan enflasyonla verdiklerini geri almışlar. 
On yıllar boyunca bu ülkenin ekonomisi 
dikiş tutmadı. On yıllar boyunca bu ülkede 
istikrar sağlanamadı, güven sağlanamadı.

Çok şükür bunların hepsi geride kaldı. 
Bugün artık bizim lügatimizde, bizim söz-
lüğümüzde kriz kelimesi yok. Türkiye çok 
şükür bunları aştı. Cesaretle, kararlılıkla, 
samimiyetle Türkiye’nin kronik sorunla-
rının üzerine gittik. Öncekilerin yapmaya 
cesaret edemedikleri reformları yaptık. 
Türkiye’nin ihtiyaçlarını belirledik, önce-
liklerini belirledik ve kararlılıkla bunları 
tek tek gerçekleştirdik. Bugün Türkiye, 
dünyanın en büyük 17’inci ekonomisi hali-
ne geldi. Bugün Türkiye Avrupa’nın en bü-
yük 6’ıncı ekonomisi haline geldi. Bugün 
Türkiye, uluslar arası platformlarda sözü 
geçen, ağırlığı olan, itibar sahibi bir ülke 
haline geldi.

O bol sıfırlı paraları hepiniz hatırlıyor-
sunuz. Benim yurtdışına çıkan vatanda-
şım, o sıfırlardan utanıyor, Türk Lirası’nı 

herkesten saklıyordu. Bugün Yeni Türk 
Lirası’nı gururla taşıyoruz. 2002 yılına 
kadar ihracatta ulaşabildiğimiz rakam 36 
milyar dolardı. Bugün 3 katını da aştık, 
121 milyar dolara ulaştık. Aradaki fark 85 
milyar dolar. 1950’lerden beri Türkiye kü-
resel sermayeyi çekmeye çalışıyor. Çin bu 
işi başardı. Hindistan başardı. Demirperde 
ülkeleri başardı. Türkiye bunu bir türlü 
başaramamıştı.

2002 yılına kadar Türkiye’nin çekebildiği 
küresel sermaye miktarı 1 milyar doları 
aşmıyordu. Bugün 22 milyar doları aşmış 
durumdayız. Öncekiler borç ürettiler. 
Türkiye’yi yüksek faizlerle borç batağına 
sürüklediler. Geldik, bütün bu borçları tı-
kır tıkır ödedik. Devletin çalışanına borcu 
olmaz dedik, zorunlu tasarruf hesabında 
biriken 13,5 katrilyonu hak sahiplerine 
ödedik. Şimdi Konut Edindirme Yardımı’nı 
da ödüyoruz. Geldik, IMF’e borç 23,5 mil-
yar dolar, 10 milyar dolara kadar çektik. 
Kamu net borç stokunu, dikkat ediniz, 
tarihinde ilk defa 2005 yılından itibaren 
azaltmaya başladık.

Bugün çok şükür Türkiye’de fabrika çark-
ları işliyor. Bugün çok şükür Türkiye üreti-
yor, ihraç ediyor. Bugün çok şükür, Türkiye, 
659 milyar gayri safi yurt içi hasılaya sahip 
bir ülke oldu. 5 yıl önce biz bu hedefleri 
koyduğumuzda bize hayal kuruyorsunuz 
diyorlardı. Onların hayal bile edemedikleri 
seviyeleri aştık, daha ileri seviyelere doğru 
koşar adım ilerliyoruz. Eğitimde, sağlıkta, 
enerjide, adalette, emniyette, ulaşımda, ba-
yındırlıkta, tarımda Türkiye’nin gecikmiş 
reformlarını gerçekleştirdik. Bakın önceki 
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hafta Diyarbakır’da GAP, DAP ve KOP pro-
jelerine yeniden start verdik.

Yıllardır bir türlü bitirilemeyen bu projele-
ri biz bitiriyoruz. Türkiye genelinde, göçü, 
terörü, yoksulluğu, işsizliği önleyecek dev 
bir adımı attık. Enerji noktasında, tarım ve 
gıda noktasında, finans ve ekonomi nokta-
sında Türkiye’yi artık bir dünya merkezi 
haline getiriyoruz. 

Enerji, önümüzdeki dönemin en kritik 
sektörlerinden biri. Türkiye olarak enerji 
kaynaklarımızı çeşitlendiriyor, yeni kay-
naklar üretiyoruz. Yine tarım ve gıda artık 
stratejik öneme sahip. Bitireceğimiz bu 
projelerle Türkiye’yi tarım ve gıdada avan-
tajlı konuma getiriyoruz. Biz büyük düşü-
nüyoruz. Biz geleceği düşünüyoruz. Biz 
bugünümüzü, bugünümüzü olduğu kadar 
geleceğimizi düşünüyor, adımlarımızı ona 
göre atıyoruz.

Şunu burada, siz Bursalı kardeşlerimi-
zin huzurunda bir kez daha ifade etmek 
istiyorum: Biz gerginliklerin tarafı de-
ğiliz. Bizim gayemiz iş üretmek. Bizim 
gayemiz hizmet üretmek. Bizim gayemiz 
Türkiye’nin sorunlarına çözüm üretmek. 
Bizim hedefimiz Bursa’yı, Bursa gibi 81 
ilimizi imar etmek, ihtiyaçlarını gidermek. 
Ankara’daki sonu gelmez tartışmaların 
içinde biz yokuz. Ankara’daki karanlık se-
naryoların başında biz yokuz. Ankara’daki 
sanal gerilimlerin, sanal tehditlerin içinde 
biz yokuz. Bizi arayan Bursa’da bulur. Bizi 
arayan Diyarbakır’da bulur. Bizi arayan, 
Erzurum’da, Sivas’ta, Antalya’da, Sinop’ta, 
Batman’da, Trabzon’da bulur. Bizi arayan 

bizi milletin içinde, hizmetin peşinde bu-
lur.

Değerli kardeşlerim,

Şu 5 buçuk yılda Bursa’nın nasıl değiştiğini 
benden iyi sizler biliyorsunuz. Bursa tarihi 
bir kent olduğu kadar, aynı zamanda, yüzü 
geleceğe dönük çağdaş bir kent. Bursa bir 
turizm merkezi. Bursa bir sanayi merkezi. 
Bursa bir ticaret merkezi. Bursa’nın sorun-
larını çözmek, meselelerini halletmek de 
bizim boynumuzun borcu.

Bakın bugün yine dev projelerimizi bu-
radan, sizin huzurunuzda, sizin şahitliği-
nizde hizmete açıyoruz. TOKİ tarafından 
yaptırılan 1.569 konutumuzun anahtarını 
hak sahiplerine teslim ediyoruz. Bursaray-
Yıldırım etabı metro açılışını yapıyoruz. 
Kent Meydanı ve Alışveriş Merkezini 
yine hizmete açıyoruz. TOKİ tarafından 
yaptırılan; Orhangazi’de 348 konutu, Os-
mangazi Yunuseli’nde 931 konutu, İnegöl 
Alanyurt’ta 224 Afet Konutunu, Keles’te 66 
konutu, bir ilköğretim okulunu, bir ticaret 
merkezini, spor salonunu ve kütüphaneyi 
açıyoruz.

Olimpik Atletizm Stadyumu’nu, Nuri Ni-
hat Aslanoba Lisesi’ni, Molla Yağan Kültür 
Merkezi’ni ve Uludağ Üniversitemizin 
Teknoparkını da yine bugün buradan açı-
yoruz. İsterdik ki, hepsine tek tek gidelim, 
hepsini tek tek açalım. Ancak mümkün 
olmuyor. Sadece Bursa’da değil, hemen 
hergün bir ilimizde açılışlar yapıyoruz. 
Hepsine birden yetişemediğimiz için toplu 
halde açılışlar yapıyoruz.
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Çok şükür Türkiye bugünleri de gördü. 
Çok şükür Türkiye hizmetle tanıştı. Bakın, 
burası bir çöküntü bölgesi haline gelmiş-
ti. 30 yıl önce çıkan yangından sonra el 
değmemiş, şehrin ortasında bir kara delik 
gibi kalakalmıştı. 4 yıl önce temeli attık ve 
bugün projeyi tamamladık. Üstelik beledi-
yemizin kasasından tek kuruş harcamadık. 
Buradan yıllık elde edeceğimiz 1,5 milyon 
YTL’lik geliri de yine Bursa için kullana-
cak, Bursa’ya yeni hizmetler kazandıraca-
ğız.

Bursa’nın şehir içi ulaşımının nasıl bir çile 
haline geldiğini de biliyorsunuz. Bugün 
metromuzu hizmete açtık. İnşallah Ağus-
tos ayında da yeni etabın temelini atacağız. 
Bizden önce Bursa’da sadece 4 kavşak 
vardı, 10 yeni kavşak yaptık. Geçtiğimiz yıl 
Hızlı Feribotu işletmeye açtık ve Bursa-İs-
tanbul arasını 75 dakikaya indirdik. Meri-
nos Projemiz yine devam ediyor. Huzurla-
rınızda büyük şehir belediye başkanımıza, 
ilçe belediye başkanlarımıza teşekkür edi-
yorum. Çok başarılı işler gerçekleştirdiler, 
Bursa’yı yüzümüzün akı haline getirdiler. 
Bursa, tarihine yaraşır, geleceğine yaraşır 
şekilde bir dünya kenti olmak yolunda 
emin adımlarla ilerliyor.

Değerli kardeşlerim,

Bursa’ya 5 buçuk yılda kazandırdıkları-
mız saymakla bitmez. Eğitim bu ülkenin 
geleceği için çok önemli dedik, Bursa’da 3 
Bin 317 derslik yaptık. 10 tane Genel Lise, 
10 tane Anadolu Lisesi açtık. Bursa’nın ilk 
Sosyal Bilimler Lisesi’ni açtık. 2002 yılında 
23 tane olan Ortaöğretim Yurdu sayısını 

32’ye çıkardık. 2002 yılında Bursa ilimiz-
deki okullarda bilgisayar sayısı yok dene-
cek kadar azdı, biz geldik ve bu okulları-
mıza 11 Bin 647 tane bilgisayar gönderdik.

Bursa’daki vatandaşlarımızın da en iyi 
şartlarda, yeterli seviyede sağlık hizmeti 
alabilmesi için imkanlarımızı zorladık. 
250 Yataklı Nilüfer Çocuk Hastanesi’ni ta-
mamladık, hizmete açtık. 7 adet hastane ek 
binası yaptık. Bursa genelinde 1 Semt Po-
likliniği, 1 adet Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, 
1 adet 112 Komuta Merkezi ve 17 adet 
Sağlık Ocağı inşaatını tamamladık. 200 Ya-
taklı Kadın Doğum Hastalıkları hastanesi 
inşallah bu Temmuz’da hizmete açıyoruz. 
TOKİ tarafından, 400 Yataklı Merkez On-
koloji Hastanesi, 300 Yataklı İnegöl Devlet 
Hastanesi, 50 Yataklı Orhaneli Devlet Has-
tanesi ve Orhangazi Sağlık Ocağının arsa 
temin ve proje çalışmaları devam ediyor. 
50 Yataklı Mudanya Devlet Hastanesi in-
şaatının projelendirilme çalışmaları yine 
devam ediyor. 400 Yataklı Bölge Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi ve 200 Yataklı Musta-
fa Kemal Paşa Devlet Hastanesinin yapımı 
planlama aşamasında. 2002 yılında 137 
olan Sağlık Ocağı Muayene Odası sayısını 
550’ye çıkardık. Yine aynı şekilde, 313 olan 
Devlet Hastanesi Muayene Odası sayısını 
ise 577’ye çıkardık. Bizden önce Bursa’da 
14 tane 112 acil istasyon vardı, biz bunu 
31’e çıkardık.

Bursa bir uçtan bir uca, tâ Mustafa-
kemalpaşa’dan İnegöl’e kadar duble yollar-
la gidilebilen bir şehir haline geldi. Yakın 
Doğu Çevre Yolu tamam, İznik Çevre Yolu 
tamam, Çevre Yolunun İzmir güzergahı 
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kavşaklarıyla birlikte tamam... İnegöl, Yeni-
ce, Karacabey köprülü kavşakları tamam... 
12 yıldır bitirilemeyen Acemler kavşağı 
tamam, şehir içindeki 10 kavşak daha 
tamam... Orhaneli-Bursa, Keles-Bursa, Mu-
danya Zeytinbağı güzergahlarındaki bütün 
yol çalışmaları da tamam... Biliyorsunuz 
yine Bursa için çok önemli olan İstanbul-
Bursa feribot seferleri de başladı. Artık 
İstanbul-Bursa arasını 75 dakikada almak 
mümkün, sabah gidip akşam eve dönmek 
mümkün... Bu seferler, bölge ticaretini 
önemli ölçüde rahatlatacak, canlandıracak 
imkanlar sunuyor. İnşallah önümüzdeki 
dönemde Bursa milli demiryolu ağının da 
yine önemli bir parçası haline gelecek, bu-
nun da çalışmalarını yapıyoruz.

Bursa’da, Osmangazi’de, Orhangazi’de, 
Keles’te ve İnegöl’de TOKİ tarafından 
yaptırılan 1.569 konutu bugün hak sahip-
lerine teslim ediyoruz. Bunlardan önce 
Bursa’da yine 2 bin 879 konutu tamamla-
dık ve hak sahiplerine teslim ettik. Bütün 
projelerimiz bittiğinde, Bursa’ya toplam 17 
bin 73 konut, 11 ilköğretim okulu, 4 lise, 11 
ticaret merkezi, 18 spor salonu, 11 cami, 4 
sağlık ocağı, 2 kütüphane kazandırmış ola-
cağız. Biliyorsunuz Nilüfer Barajı’na tam 
63 trilyon kaynak aktararak tamamladık. 
Böylece bu baraj sayesinde 2040 yılına ka-
dar Bursa’nın içme suyu sorununu çözdük.

Yoksullarımız, gariplerimizi, ihtiyaç sahip-
lerimizi de unutmadık. 6 yılda Bursa’daki 
muhtaç kardeşlerimize, Sosyal Yardımlaş-
ma ve Dayanışma Vakıflarından tam 54 
milyon 626 bin YTL yardım aktardık. Sa-
dece 2007 yılında 24 bin 654 aileye toplam 

19 bin 250 ton kömür dağıttık. 2003-2008 
döneminde Bursa’ya, kömür yardımı ola-
rak, öğrenim bursu olarak, sosyal destek 
projesi olarak, şartlı nakit transferi olarak 
toplam 78 milyon 534 bin YTL’lik kaynak 
aktardık.

Bunlar Bursa için yaptıklarımızdan sadece 
bazıları. Bursa için çalışmaya, Bursa için 
üretmeye devam edeceğiz. Bursa’nın so-
runlarını tek tek çözmeye devam edeceğiz. 
Diğer 80 ilimiz gibi Bursa’yı da dünyanın 
saygın kentleri arasına sokmak için gayret 
etmeye devam edeceğiz. Bursa’nın yaşadığı 
değişimde emeği geçen tüm arkadaşlarımı 
canı gönülden tebrik ediyorum. Büyük-
şehir Belediye Başkanımızı başarılı çalış-
malarından dolayı tebrik ediyorum. İlçe 
belediye Başkanlarımızı tebrik ediyorum. 
Bu hizmetleri Bursa’ya kazandıran her 
kademedeki arkadaşlarıma emeklerinden 
dolayı milletim adına teşekkür ediyorum.

Her zaman söylediğimiz gibi, durmak yok, 
yola devam. Sizlere de katıldığınız için 
teşekkür ediyor, sevgilerimi, saygılarımı 
sunuyor, her birinizi Allah’a emanet ediyo-
rum. Sağolunuz, varolunuz.
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Sevgili İzmirliler, değerli vatandaşlarım, 
sizleri en kalbi duygularımla selamlıyo-
rum.

Hem bölge için, hem Türkiye için çok bü-
yük önemi olan iki hayırlı projeyi hizmete 
açmanın heyecanını sizlerle paylaşmak 
üzere aranızda olmaktan büyük mutluluk 
duyuyorum. Hem Aliağa Kombine Çevrim 
Santrali Çift Yakıt Dönüşüm projesi, hem 
de yıllardır tamamlanmasını beklediğiniz 
İzmir Çevre Yolu projesi bugün hizmete 
açılıyor, hayırlı olsun.

Ege’nin incisi İzmir bir dünya şehri olma 
yolunda emin adımlarla ilerliyor. İzmir 
tam 19 yıldır bu çevre yolunun açılacağı 
günü bekliyor, temeli rahmetli Özal atmış, 

aradan nice hükümetler geçmiş, nihayet 
biz son noktayı koyuyoruz. 1989’dan 
2002’ye kadar 13 yılda 30 kilometresi 
yapılan yolun 19 kilometresini beş yılda 
tamamladık. Önceki dönem 320 milyon 
dolarlık harcama yapılmıştı, biz 430 mil-
yon dolar harcayarak yolun viyadükler, 
köprüler ve sanat yapıları gibi önemli kı-
sımlarını tamamladık.

İzmir körfezini kuzeyden ve güneyden 
çevreleyen çevre yolu ana gövde olarak 51 
km’dir. Çevre yolunun Karşıyaka tünelle-
rini de içeren ve yıllarca kangren olmuş 
bir halde bekleyen önemli kesimlerden 
11,5 km’lik Bornova kavşağı-Karşıyaka 
kavşağı arasındaki bölümü Ocak 2007’de 
trafiğe açmıştık. Bugün 8 km ana gövde 

Çevreyolu Karşıyaka Dereköy 
Kavşağı, Organize Sanayi 
Kavşağı Arası ve Aliağa 

Kombine Çevrim Santrali Çift 
Yakıt Dönüşüm Projesi Ortak 

Açılış Töreni 

İzmir | 15 Haziran 2008
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otoyol, 2 adet 5 km yan yol, 4 adet köprülü 
kavşağın da eklenmesiyle, çevre yolu bün-
yesinde 49 kilometresi ana gövde olmak 
üzere, toplayıcı yollar, yan yollar ve ikincil 
yollarla beraber toplamda 92 kilometrelik 
yol, trafiğin hizmetinde olacak ve ücretsiz 
olarak hizmet verecek. Böylece günlük 113 
bin araç trafiğine hizmet vermeye çalışan 
Bornova-Karşıyaka arasındaki yorgun 
altınyol rahat bir nefes alacak... Seyahat 
süresinde 30 dakika, hatta pik saatler ve 
bazı günlerde 45 dakikaya varan zaman 
tasarrufu sağlanacak, taşıt işletme ve yakıt 
giderlerinden yıllık 60 milyon dolar tasar-
ruf sağlanacak. Ayrıca İzmir’deki sanayi 
bölgeleri entegrasyonu sağlanmış olacak, 
şehirden kopuk durumdaki Torbalı, Ke-
malpaşa, Aliağa gibi ilçelerimizin sanayi 
bölgeleri ile şehirdeki sanayi bölgeleri bir-
birlerine yakınlaşacak. Ayrıca, kuzeyden 
gelen trafik şehir içindeki trafiğe girmeden 
sorunsuz, güvenli ve daha akıcı bir şekilde 
güneye ulaşabilecek.

İş bilenin kılıç kuşananın, tıpkı Bolu 
Tüneli’ni açtığımız gibi, tıpkı Karadeniz 
Sahil Yolu’nu açtığımız gibi 19 yıldır biti-
rilmeyi bekleyen bu büyük projeyi de ham-
dolsun tamamlamış, İzmir’e, Türkiye’ye 
kazandırmış oluyoruz. Bugün gururluyuz, 
mutluyuz, ama yıllar yılı bu büyük ihti-
yacın neden karşılanamadığını, neden bu 
projelerin bu kadar ihmal edildiğini sor-
madan da edemiyoruz. Bunlar büyük pro-
jeler, dev projeler, kaynak isteyen projeler, 
hepsi doğru... Ama bu projeler Türkiye’nin 
altından kalkamayacağı projeler değil, doğ-
ru yönetim anlayışıyla, kaynakların doğru 

kullanımıyla kısa zamanda bitirip hizmete 
açılabilecek projeler...

Bizim elimizde sihirli değnek yok, kullan-
dığımız kaynaklar Türkiye’nin kaynakları-
dır, bu kaynaklar dün de vardı, ondan önce 
de vardı. Ama ne yoktu? İzmirlinin çektiği 
yol çilesini kendine dert eden hükümetler 
yoktu, vatandaşın ihtiyaçlarını kendi ih-
tiyaçları gibi görebilen yönetimler yoktu. 
Biz, Türkiye’nin üçüncü büyük şehri olan 
İzmir’i her açıdan büyüklüğüne uygun bir 
şehir haline getirmek için büyük çaba sar-
fettik. En temel problemlerini çözememiş, 
yıllarca ciddi bir vizyon ve ilgi eksikliği 
yaşayan İzmir’i bir dünya şehri haline ge-
tirmek için yoğun ve kapsamlı bir program 
uyguladık.

Bugün İzmir düne göre önemli mesafeler 
almış, eksikliklerini gidermeye başlamış, 
kaybetmeye yüz tuttuğu dünya kenti viz-
yonunu yeniden kazanmış bir şehirdir. Hü-
kümetimizin İzmir’e yönelik ilgisi, sevdası, 
gayreti, hiçbir dönemle kıyaslanamayacak 
bir seviyededir. İzmir’in kayıp yıllarını na-
sıl telafi ediyorsak, tüm şehirlerimizi, böl-
gelerimizi de aynı ruhla kucaklıyor, aynı 
samimiyetle sahipleniyoruz. Yıllar yılı bu 
ülkenin kaynakları hırsıza, arsıza, hortum-
cuya peşkeş çekildi. Bolu Tüneli’ne, Kara-
deniz Sahil Yolu’na, İzmir Çevre Yolu’na 
gitmesi gereken kaynaklar haramzadelere 
kaptırıldı. Şimdi bu kaynaklar gitmesi 
gereken yere gidiyor, bu ülkenin insanları 
için, bu ülkenin şehirleri için harcanıyor, 
görüyorsunuz tamamlanmasından ümit 
kesilmiş o dev projeler tek tek tamamlanı-
yor.
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Değerli İzmirliler,

İzmir-Manisa ve İzmir-Seferihisar bölün-
müş yolları yine aynı kaynaklarla yapıldı 
tamamlandı. Adnan Menderes havalimanı 
Dış Hatlar Terminali yine aynı kaynaklarla 
sekiz ay gibi kısa bir süre içinde tamamlan-
dı. Bu sayede İzmir kazandı, bu terminal-
den İzmir’e gelen yolcu sayısı 2001 yılında 
938 bin iken, şimdi beş milyonun üzerine 
çıkmış durumda... Bu hareketlilik İzmir’in 
ekonomisine, ticaretine, turizmine büyük 
kazançlar getiriyor, sizler de bunun elbette 
farkındasınız.

Bakınız yine büyük umutlarla başlattı-
ğımız Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi 
tamamlandığında bu potansiyel çok daha 
artacak, İzmir her açıdan çok daha büyük 
bir canlılık kazanacaktır. Bu projelerden 
kazancımız sadece ekonomik değildir, şe-
hircilik açısından da, sizlerin daha rahat, 
daha konforlu, daha çağdaş bir şehirde ya-
şamanın güzelliğini yaşamanız açısından 
da önemli kazanımlardır bunlar...

Peki ya köylerimiz, kırsalda yaşayan in-
sanlarımız, onları unuttuk mu? Bakınız 
biz hükümet olarak sizlere söz verdik, ne 
dedik, bu ülkede suyu ve yolu olmayan 
tek köy kalmayacak dedik. İzmir’in suyu 
ve yolu olmayan köyü kaldı mı? Kalmadı, 
KÖYDES projesiyle İzmir’in bütün köyleri-
ne adeta şehir standartlarını götürdük. Ege 
tarımsal anlamda Türkiye’nin çok önemli 
bölgelerinden, ülkemizin her köşesinde ol-
duğu gibi Egeli tarım üreticilerimizi, çiftçi 
ve köylülerimizi daima destekledik, yan-
larında olduk. Bunun neticesinde sadece 

İzmir ve çevresinde değil, Ege bölgesinin 
tamamında ciddi tarımsal üretim artışı 
yaşıyoruz. İncirden mandalinaya, kirazdan 
şeftaliye, kültür balıkçılığından, tavuğa, 
süte kadar bütün tarımsal ürünlerde bu 
canlanma yaşanıyor. İşte biz göreve geldi-
ğimizde sadece yüzde 14’ü tamamlanabil-
miş olan Beydağ Barajı’nı da bitirerek hiz-
mete açtık, Ödemiş Ovası artık susuzluk 
çekmiyor, çekmeyecek.

Türkiye’nin kaynakları Türkiye’ye yeter, 
bunu her fırsatta söyledik söylüyoruz. Yal-
nız o kaynakları kurttan kuştan koruyacak, 
doğru yerlere harcayacak irade lazım... O 
irade milletin iradesidir, bizim gücümüzü 
aldığımız yer de yine milletimizdir. Fark 
nerede, fark bu hükümetin başkalarının 
değil yalnızca bu milletin emrinde olma-
sında... Bakınız yine bugün açılışını yap-
tığımız Aliağa Kombine Çevrim Santrali 
Çift Yakıt Dönüşüm projesi o farkın nerede 
olduğunun en güzel örneği... Bu tesis 35 
yıla yakın bir zaman önce yapılmış, o za-
manın şartlarına göre düşünüldüğü için 
motorinle çalışacak biçimde düşünülmüş, 
zamanla üretimi ekonomik olmaktan 
çıkmış. Bu şartlarda çalışması ekonomik 
olmadığı için de çalıştırılmamış, adeta atıl 
vaziyette çürümeye terkedilmiş. Bu mil-
letin parasıyla yapılmış dedik, bu tesisten 
nasıl yararlanırız, nasıl yeniden ekonomi-
mize kazandırırız diye düşündük ve 2006 
yılında yakıt dönüşümünü çok daha ucuz 
olan doğalgazı esas alarak gerçekleştirme-
ye karar verdik. Hayırlısıyla bugün yılda 
1.2 milyar kwh kapasiteli bu tesisi yeniden 
ekonomimize kazandırıyoruz. Yakıt siste-
mini değiştirmek suretiyle yakıt maliyetini 
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eskisinden 6 kat daha ucuz hale getirdik, 
bu şekilde tesisin çalışması ekonomik hale 
gelmiş oldu, neredeyse çürümeye terk 
edilmişken ekonomiye girdi sağlamaya 
başlıyor. 

Bu dönüşüm için harcanan kaynak toplam 
35 milyon dolar... Tesis bu kapasitesiyle, 
bu ekonomik yapısıyla bu dönüşüm ma-
liyetini kaç ayda amorti edecek biliyor 
musunuz? Sadece 1,5-2 ayda... 12 ay tam 
kapasiteyle güvenli üretim gerçekleştirile-
cek, tahminlerimize göre 250-300 milyon 
dolarlara varan bir girdiyi de ekonomimize 
kazandıracak. Peki bu iş bu kadar karlı idi 
de neden yıllardır gelip geçen hükümetler, 
hem de Türkiye enerji alanında bunca sı-
kıntıyı çekerken bu tesisi bir el atmadılar? 
İki sebep olabilir, ya akıllarına gelmedi, ya 
işlerine gelmedi. Temel önceliği Türkiye 
olan bir hükümet göreve gelince bakın bir 
buçuk yılda çürümekte olan bir tesis yeni-
den ciddi bir ekonomik değere dönüşüyor. 
Hem bölge için, hem ülkemiz için büyük 
bir kazanç, hayırlısıyla onu da buradan 
hizmete açıyoruz.

Değerli vatandaşlarım,

Türkiye uyanıyor, Türkiye değişiyor, bu ül-
kenin kaynakları bu milletin dinamizmiyle 
buluşuyor. Biz bu milletten başkasının 
sesine kulak vermediğimiz için yıllar yılı 
hükümetleri kolayca yönlendirenler, tesir 
altına alanlar şimdi rahatsız ve huzursuz... 
Türkiye’nin değişimine, muasır medeniyet 
seviyesinin ötelerine yürüyüşüne hiç kim-
se engel olamaz, olamayacak. Açtığımız bu 
yollar işte o aydınlığa gidişin işaretleridir, 

bu yollar medeniyete açılan yollardır. 
Türkiye Cumhuriyeti, bütün insanlarıyla, 
bütün şehirleriyle, genciyle yaşlısıyla, ka-
dınıyla erkeğiyle, köylüsüyle kentlisiyle 
eşiğine kadar geldiği bu aydınlık geleceğe 
mutlaka ulaşacaktır. Bizim hükümet ola-
rak tek gayemiz ülkemizi aydınlık gelece-
ğine ulaştırmak, cumhuriyetimize kuruluş 
idealleri doğrultusunda mesafe aldırmak-
tır.

Uzun ince bu yolda ülkemizi adaletle, 
demokrasiyle, hukukla kalkındırmaya, bü-
yütmeye devam edeceğiz. Büyük uğraşlar-
la tesis ettiğimiz güven ve istikrar ortamı-
nın bozulmasına asla fırsat vermeyeceğiz. 
Çünkü biliyoruz ki, güven yoksa, istikrar 
yoksa, adalet ve demokrasi güç kaybeder-
se hiç bir gelişme, hiç bir ilerleme olmaz, 
milletçe güç kaybetmeye, geri gitmeye baş-
larız. Türkiye’nin büyüme azmini kırmaya, 
milletin özgüvenini sarsmaya, ülkenin 
gelişme dinamiklerini sabote etmeye kim-
senin hakkı yoktur olamaz. Türkiye eğer 
hükümetimiz döneminde, son beş buçuk 
yılda geliştiyse, kalkındıysa, kişi başı gayri-
safi yurtiçi hasıla 9333 dolara, ihracat 121 
milyar dolara, uluslararası sermaye girişi 
yıllık 22 milyar dolara çıktıysa bu güven ve 
istikrarın sağlanmasıyla olmuştur.

Bu başarı, milletimizin özgüveninin art-
masıyla, demokrasimizin güçlenmesiyle, 
hak ve özgürlüklerin genişlemesiyle ger-
çekleşmiştir. Biz aynı azimle, aynı karar-
lılıkla hizmet etmeye, aynı heyecanla yol 
yürümeye devam edeceğiz. Milletimizin 
sevgisi, halkımızın teveccühü, vatandaşı-
mızın desteği devam ettiği sürece biz de 
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milletimize hizmet yolunda var gücümüz-
le çalışmaya devam edeceğiz. Bu umut ve 
heyecanla sözlerime son veriyor, İzmir 
Çevre Yolu’nun ve yakıt dönüşümü tamam-
lanan Aliağa Kombine Çevrim Santrali’nin 
sizlere, bölgeye, Türkiye’ye hayırlı olmasını 
temenni ediyorum. Hepinize sevgilerimi, 
saygılarımı sunuyorum.
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Sevgili Trabzonlular, değerli vatandaş-
larım, hepinizi en kalbi duygularımla 
selamlıyorum. Forum Trabzon Alışveriş 
ve Yaşam Merkezi’nin hayırlı ve bereketli 
olmasını diliyorum. 

Burası, 20’den fazla Avrupa ülkesinde faa-
liyette bulunan Multi grubunun ülkemiz-
de başladığı 21 projeden biridir. Bugüne 
kadar ülkemizde 3,5 milyar Avro’luk yatı-

rım yapan Multi grubunun toplam yatırım 
hedefi 10 milyar Avro. Açılışını yaptığımız 
Forum Trabzon Alışveriş ve Yaşam Merke-
zi, kendi alanında Karadeniz bölgesinin en 
büyük yatırımı. 72 bin metrekare alan üze-
rinde gerçekleştirilen bu projenin, farklı 
konsepti ve mimarisi ile Trabzon’a ayrı 
bir güzellik katacağına inanıyorum. 140 
milyon Avro yatırım değeri olan Forum 

Forum Trabzon Alışveriş ve 
Yaşam Merkezi Açılışı 

Trabzon | 20 Haziran 2008



81

Yeni Türkiye Vizyonu | Ya Allah Bismillah-3

Trabzon, yaklaşık 2 bin kişiye de istihdam 
alanı açıyor. 

Bütün bu veriler, ülkemiz adına, Trab-
zon’umuz adına sevinç ve heyecan ve-
rici bir görüntüyü ortaya koymaktadır. 
Türkiye’ye inanan, güvenen ve bu çerçeve-
de uzun vadeli yatırımlara girişenlerin ver-
diği mesaj açıktır. Bu mesaj, Türkiye’nin 
bir süredir izlediği kararlı, disiplinli ve 
tutarlı politikaların doğru olduğudur. Bu 
mesaj, Türkiye’nin, siyasi, sosyal ve eko-
nomi alanlarda sağlam adımlarla ilerle-
diğidir. Türkiye, yakın çevresinde ortaya 
çıkan çatışmalara, uluslararası krizlere, 
küresel ekonomik dalgalanmalara, içeride 
yaşadığı seçimlere ve diğer gelişmelere 
rağmen istikrar konusundaki kararlılığını 
sürdürüyor. 

Yatırımcıların gördükleri, dışarıda ve içe-
ride maruz kaldığı sorunların hepsinin de 
üstesinden gelen, ekonomi politikalarını 
kararlılıkla uygulayan bir ülke gerçeğidir. 
Bu ortamı sağlamak için büyük mücadele 
verdik, fedakarlıklarda bulunduk, çok 
çalıştık. Ama işte burada tezahürlerinden 
birini gördüğünüz üzere, başardık. Geçtiği-
miz 5 yıldaki ortalama büyüme oranı yüz-
de 6,74 oldu. Gayrısafi yurtiçi hasıla 230 
milyar dolardan 659 milyar dolara çıktı. 
İhracatımız 36 milyar dolardan 122 milyar 
dolara ulaştı. Her alanda, istatistikleri alt-
üst eden sonuçlar elde ettik. Enerjiden sos-
yal güvenliğe, mahalli idarelerden bölgesel 
kalkınmaya kadar her alanda radikal yapı-
sal düzenlemeler gerçekleştirdik. Küresel 
sermayenin ülkemize gelmesini sağlamak 

için yatırım ortamını iyileştirerek, bu alan-
da da yeni bir dönem başlattık. 

Bütün bu gelişmelerle Türkiye’yi yatırım 
için cazip bir ülke haline getirdik. Küresel 
yatırım miktarının 22 milyar dolara ulaş-
ması, bunu açıkça gösteriyor. Türkiye’nin 
artan üretimi, istihdamı, ihracatı, bize bun-
dan sonraki projelerimiz için de cesaret 
veriyor. Günübirlik tartışmalar, gel-gitler 
kimseyi aldatmasın. Türkiye, dimdik ayak-
tadır ve hedeflerine kararlılıkla yürümek-
tedir. 

Sevgili hemşehrilerim,

Trabzon’un bizim gönlümüzdeki yerini, 
burayla olan derin muhabbet bağımızı 
sizler gayet iyi biliyorsunuz. Şubat ayında 
Ankara’da Trabzonlularla bir araya geldi-
ğimde, “Trabzonlu ne zaman güleceğini, 
ne zaman gürleyeceğini iyi bilir” demiş-
tim. Şimdi zaman Trabzon’un gürleme 
zamanıdır; ekonomide, turizmde, ticarette, 
her alanda Trabzon’un atağa geçme zama-
nıdır. Trabzon’u, sadece bölgesinin değil 
Türkiye’nin lokomotif şehirlerinden biri 
haline dönüştürmek için, 2003’ten bu yana 
var gücümüzle çalışıyoruz. 

Trabzon, 1990’lı yıllarda bütün Kara-
deniz’in merkezi olma şansını yakalamıştı. 
Ama bu fırsat, maalesef, altyapı eksiği ve 
vizyon yetersizliği sebebiyle değerlendi-
rilemedi. Trabzon’un bir daha yakaladığı 
fırsatları kaçırmaması için eksiklerini 
tamamlıyor, önünü açacak projeleri ha-
yata geçiriyoruz. Sadece Karadeniz sahil 
yolunun tamamlanması bile, Trabzon’un 
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kaderini değiştirecek önemde bir gelişme-
dir. Biliyorsunuz, hükümete geldiğimizde 
bu yolun sadece üçte biri yapılabilmişti. 
Kalan bölümü hızla ve kararlılıkla tamam-
layarak, bu yolu ulaşıma açtık. Şehir içi tra-
fiğini, yaptığımız 2. tünelle büyük ölçüde 
rahatlattık. 

Çamburnu’nda 57 milyon YTL’lik bir ya-
tırımla kurduğumuz Çamburnu tersanesi 
açılışa hazır olmak üzere. Bu tersaneyi, 
eğitim altyapısı ile birlikte kurduk. Ter-
sane için gerekli nitelikli elemanların 
yetiştirilmesini sağlayacak meslek lisesi 
açıldı, meslek yüksek okulu bu yıl öğrenci 
alıyor, fakülte de faaliyetlerini genişletiyor. 
5 bin kişinin istihdamını sağlayacak olan 
Çamdibi tersanesini, yakında işletmeye 
vereceğiz. 

Hükümete geldiğimizde Türkiye’nin ge-
leceğini, eğitim, sağlık, adalet, emniyet 
olmak üzere dört temel sütun üzerinde 
oluşturacağımızı söylemiştik. Bunlardan 
birincisi eğitimdi. Trabzon’da eğitim ko-
nusunda, 2003’ten bu yana çok büyük 
hamleler gerçekleştirdik. 5 yılda 1500 
yeni derslik kazandırdık. Okullarımızda 
hiç bilgisayar yokken 8 bin bilgisayarla 
eğitim kurumlarımızı donattık. 565 oku-
lumuzu, adsl bağlantısı ile hızlı internete 
kavuşturduk. Okul öncesi okullaşma ora-
nını yüzde 8,5’ten yüzde 71,2’ye çıkardık. 
İlköğretimdeki okullaşma oranı yüzde 
99,4’e, ortaöğretimdeki okullaşma oranı 
yüzde 92,5’e yükseldi. Ailelerinin maddi 
durumu yetersiz olan yaklaşık 13 bin öğ-
rencimizin eğitimini, şartlı nakit transferi 
ile destekledik. Yüksek öğretim öğrencileri 

için 5.512 kişilik yeni yurt kapasitesi oluş-
turduk. Karadeniz Teknik Üniversitemizi 
de, Diş Hekimliği, İletişim, Eczacılık, Mü-
hendislik, Güzel Sanatlar, Yabancı Diller, 
Mimarlık, Teknik Eğitim fakülteleri ve 
Beden Eğitimi-Spor Yüksekokulu ile güç-
lendirdik. Hukuk Fakültesinin kuruluşunu 
gerçekleştirdik. 

Sağlık alanında da Trabzon’un çehresini 
değiştirdik. Bugün Trabzonlu hemşehri-
lerime, 11 devlet hastanesi, 1 göğüs, 1 ke-
mik, 1 ruh ve sinir, 1 üniversitesi hastanesi 
sağlık hizmeti veriyor. Ayrıca, mevcut has-
tanelere ek bina veya yeni hastane olarak 
yapılacak 8 hastaneyle ilgili proje, ihale ve 
inşaat çalışmaları da devam ediyor. Bunlar 
arasında yer alan 400 yataklı eğitim has-
tanesini, önümüzdeki yıl sonuna kadar ta-
mamlayacağız. 200 yataklı Akçaabat Devlet 
Hastanesinin de tüm işlemleri bitti, inşaatı 
başlıyor. Sağlık ocakları ve hastanelerdeki 
poliklinik odası sayısını 196’dan 436’ya 
yükselttik. 6 tane olan 112 acil istasyonu 
sayısını 16’ya çıkardık. Vatandaşlarımızın, 
hangi sosyal güvenlik kurumuna tabi ol-
duğuna bakılmaksızın bütün hastanelerde 
muayene ve tedavi olabilmelerini sağladık. 

Hükümet olarak Türkiye’ye damgamızı 
vurduğumuz bir diğer alan da toplu ko-
nuttur. Trabzon’da bugüne kadar 2.156 
konutu, 2 ticaret merkezini, spor salonunu, 
kafeteryaları, ilköğretim okulunu, amfi 
tiyatroyu, sağlık tesisini tamamlayarak hiz-
mete sunduk. 2.101 konut ile 2 hastane, il-
köğretim okulu, ticaret merkezleri ve diğer 
sosyal tesislerin proje ve ihale çalışmaları 
da devam ediyor. Zağnos Vadisi Dönüşüm 
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Projesi ile, Trabzon’umuza yeni ve prestijli 
bir yeşil alan kazandırıyoruz. KÖYDES 
projesi ile Trabzon’da içme suyu, yolu ol-
mayan köy bırakmadık. 

Biliyorsunuz, Trabzon geçtiğimiz yıl Ka-
radeniz Oyunlarını başarıyla gerçekleştir-
mişti. 2011 yılında da Gençlik Olimpiyatla-
rına ev sahipliği yapacak. Bu olimpiyatlara 
hazırlık için Trabzon’umuzu yeni tesislerle 
donatacağız. Bu tesisler, olimpiyatlar bittik-
ten sonra da sizlere hizmet vermeye devam 
edecek. Böylece Trabzon spor kenti olma 
yolunda kararlı adımlarla ilerliyor. Bütün 
bu fiziki altyapı hizmetlerini yaparken, 
fakir-fukarayı da unutmadık. Trabzon’da, 
sosyal yardımlaşma ve dayanışma kuru-
luşlarımız vasıtasıyla geçtiğimiz 5 yılda 
yaptığımız yardımların toplamı 56 milyon 
YTL’den fazladır. 

Sevgili hemşehrilerim,

Türkiye’nin ihtiyacı yatırımdır, gelişmedir, 
kalkınmadır, hak ve özgürleri geliştirmek-
tir. Biz, hükümete geldiğimizden günden 
beri gece-gündüz bunun için çalıştık. Bu-
gün yaptığımız açılış ve biraz önce ifade 
ettiğim hizmetler, çabalarımızın boşa git-
mediğini gösteriyor. Türkiye, ne zamanki 
ekonomi, Avrupa Birliği, yapısal reformlar 
gibi asli gündemine yoğunlaştıysa yönünü 
ileriye çevirmiş, dünya çapında başarılara 
imza atmıştır. Ne zaman, içi boş tartışma-
ların kısır labirentlerine daldıysa, kendi 
içine kapanmış, imkanlarını ve enerjisini 
boşa harcamıştır. 

Türkiye için felaket çanları çalmaya ça-
lışanların niyetini sizler çok iyi biliyor-
sunuz. Çıkartılan gürültü ve hengame, 
Türkiye’nin çok partili siyasi hayata 
geçtiğinden beri devam eden bir sürecin, 
öncekilerden çok da farklı olmayan bir 
versiyonudur. Statüko ile değişimin 
mücadelesi, zemin ve konu değiştirerek 
hep süregelmiştir. Bir yanda, Türkiye’yi, 
Atatürk’ün işaret ettiği muasır medeniyet 
seviyesinin üzerine çıkarma mücadelesi 
verenler, diğer tarafta ise kişisel ve zümre-
vi çıkarlarının müdafaasını yapanlar hep 
olagelmiştir. Türk milleti, söz sırası ken-
dine geldiğinde tavrını daima değişimden 
yana kullanmıştır. 

Bugün de aynı süreç yaşanıyor. Türkiye, 
bir yandan küresel ekonominin etkin bir 
aktörü olma yolundadır. Ev-rensel demok-
rasi anlayışının en derli toplu formatı olan 
Avrupa Birliği müktesebatının kararlı bir 
uygulayıcısı durumundadır. Öteki taraf-
tan ise Türkiye’yi içine kapatmaya çalışan 
anlayış değişime yönelik ciddi bir direnç 
ortaya koymaktadır. Türk milleti birinci 
eğilimi destekleyerek varlığını sürdürme 
iradesini, ülkesini geliştirme, kalkındırma 
iradesini şüphe götürmez bir kararlılık-
la ortaya koymuştur. Cumhuriyetimizin 
özünde mündemiç olan bu değerler, Türk 
siyasetinin mihverini oluşturuyor. 

Biz de hükümete geldiğimizden beri çalış-
malarımızı bu çizgide yürütüyoruz. Çok 
partili hayata geçildiğinden beri pek çok 
siyasetçi gelip geçtiği halde Menderes ve 
Özal gibi isimlerin sembolleşmesinin hik-
metini herkes iyi anlamalıdır. Bu millet 
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kimseyi boş yere baş tacı yapmaz, kimseyi 
de durduk yerde tarihin unutulmuş say-
falarına gömmez. Milleti anlamak iste-
meyenler, bu toplum için kendi biçtikleri 
elbiselerin hem dar geldiğini, hem demode 
kaldığını artık görmeli ve kabullenmeli-
dirler. Bizim milletimizin irfanı ve izanı, 
sözüm ona onu yönlendirmek isteyenlerin 
fersah fersah ilerisindedir. Toplumu kendi 
istedikleri yönde dönüştürmek isteyenler, 
toplumun değişim ve dönüşümünün çok 
gerisinde kalmıştır.

Başkalarının ne yapacağını bilemeyiz ama 
biz milletimizle bir ve beraber yolumuza 
devam edeceğiz. Tıpkı burada olduğu gibi 
hizmet yolunda ülkenin dört bir yanına 
koşturmayı sürdüreceğiz. Bu mücadele-
mizde bize verdiğiniz destek için hepinize 
teşekkür ediyorum. Açılışını yaptığımız 
Forum Trabzon Alışveriş ve Yaşam Merke-
zinin bir kez daha hayırlı olmasını diliyor, 
hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyo-
rum. 
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Sevgili kardeşlerim, sevgili Batmanlılar, 
sizleri en kalbi muhabbetlerimle selam-
lıyorum. Buradan sizlerin aracılığıyla 
Hasankeyf ’e, Sason’a, Beşiri’ye, Gercüş’e 
ve Kozluk’a sevgilerimi, selamlarımı gön-
deriyorum.

Bugün bir kez daha sizlerle birlikte olmak-
tan, bir kez daha sizlerle kucaklaşmaktan 
mutluluk duyuyorum. Siz çok değerli 
Batmanlı kardeşlerimin arasında olmak, 
yüreklerinizdeki sevgiye, yüzlerinizdeki 

ışığa, gözlerinizdeki parıltıya şahit olmak, 
her zaman için bizleri heyecanlandırmış, 
bizleri mutlu etmiştir. Bugün buraya 
Viyana’dan, binlerce kilometre uzaktan ge-
liyorum. Şu coşkuyu görünce, şu heyecanı 
görünce, şu sevgi selini, şu inancı, şu sami-
miyeti görünce, şu Batman’ı, şu Batman’ın 
güzel insanlarını görünce, inanın bütün 
yorgunluğumuzu üzerimizden atıyoruz.

Dün gece milli takımımız büyük bir başa-
rıya imza atarak, tarihinde ilk kez Avrupa 

TOKİ Toplu Açılış Töreni

Batman | 21 Haziran 2008



Recep Tayyip ERDOĞAN

86

kupasında yarı finale yükseldi. Bu mutlu-
luğu bize yaşatan milli takımımızı kutlu-
yorum. Oyuncularımızı, teknik ekibi, fede-
rasyonu, 120 dakika desteğini kesmeyen 
taraftarlarımızı, emeği geçen herkesi canı 
gönülden kutluyorum. Çarşamba günü Al-
manya ile yapacağımız yarı final maçında 
takımımıza başarılar diliyorum. 

Bu başarı, azim ve kararlılığın, son ana 
kadar inanarak mücadele etmenin somut 
bir neticesidir, güzel bir örneğidir. Hayatın 
her alanında inançla, güvenle, kararlılıkla 
mücadele etmek, ümitsizliğe kapılmadan 
gayret göstermek gerekiyor. Biz de hükü-
met olarak milletimize hizmet yolunda 
gece gündüz demeden, dur durak bilme-
den yolumuza devam ediyoruz. Geçtiğimiz 
hafta içinde Sinop’a gittim. Hep Sinop’ta, 
hem Türkiye genelinde onlarca tesisin 
açılışını toplu olarak yaptım. Bir sonraki 
gün Bursa’ya gittim. Bursa Belediyemizin, 
ilçe belediyelerinin, merkezi idarenin 
yaptırdığı onlarca hizmetin açılışını yap-
tım. Sonraki gün İzmir’e geçtim. İzmir’e 
kazandırdığımız hizmetlerin açılışını 
yaptık. Önceki gün Trabzon’daydım, ora-
da da toplu açılışlar yaptık. Yine Siirtliler 
gecesinde Siirtli kardeşlerimizle bir araya 
geldim. Çarşamba günü İstanbul’da Ulus-
lar arası bir toplantıda, dünyanın en büyük 
yatırımcılarıyla değerlendirmeler yaptık, 
Türkiye’de yatırımların artırılması için 
istişarelerde bulunduk. Dün milli maçımız 
için Viyana’daydım, dün ve bugün orada 
da yine ziyaretim vesilesiyle Avusturyalı 
yetkililerle görüşmeler yaptım. Bugün de 
burada, Batman’da, siz değerli kardeşle-
rimle birlikteyim.

Bizim lügatimizde yorgunluk yok. Bizim 
lügatimizde bıkkınlık yok. Bizim lügati-
mizde kırgınlık, küskünlük yok. Bizim 
lügatimizde durmak yok, duraklamak yok. 
22 Temmuz’dan önce ne dedik? Durmak 
Yok, Yola devam. Biz aynı ruhla, aynı heye-
canla yolumuza devam ediyoruz. Hizmet-
lere devam ediyoruz… Açılışlara devam 
ediyoruz… Şehir şehir, ülke ülke mekik 
dokuyup Türkiye’yi büyütmeye devam 
ediyoruz. Ankara’da bazı siyasetçiler işte 
bunu anlayamıyor. Ankara’ya kendisini 
zincirleyenler işte bunu kavrayamıyor. 
Milletle, hizmetle işi olmayanlar buna 
anlam veremiyor. Şimdi istiyorlar ki, biz 
de kendimizi Ankara’ya hapsedelim, sa-
bah-akşam o boş tartışmalarla vakit öldü-
relim. Beyler, o devirler bitti. O dönemler 
geride kaldı. Sorun üreten siyaset anlayışı 
artık tarihe gömüldü. İçi boş tartışmalarla 
Türkiye’ye zaman kaybettiren, Türkiye’nin 
kaynaklarını heba eden siyaset tarzı artık 
tarihe karıştı. Ankara’da oturarak bu işler 
olmuyor. Geleceksin şu Batman’a. Halkın 
arasına, milletimin arasına bir gireceksin. 
Halkımın derdini bir dinleyeceksin. Şu 
Batman’ın eksiği nedir, gediği nedir, bun-
lar nasıl giderilir buna kafa yoracaksın. 

Sabah-akşam gerilim üreterek bu milletin 
karnını doyuramazsın. Sabah akşam sanal 
tehditler üreterek bu millete hizmet ede-
mezsin. Sabah akşam sadece dert yanarak 
milletimizin ufkunu açamazsın. Anadolu 
yollarına düşmeden; çiftçimin, köylümün, 
esnafımın, işçimin, memurumun derdine 
kulak vermeden; fakirin fukaranın, garibin 
gurebanın derdini kendine dert etmeden 
Türkiye’ye hiçbir şey kazandıramazsın. 
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Bunların böyle bir derdi yok. Bunların 
Türkiye diye bir dertleri yok. Bunların Si-
nop diye, İzmir diye, İstanbul diye, Antalya 
diye, Adana diye, Van diye, Hakkari diye 
bir dertleri yok. Bunların Batman diye bir 
dertleri yok. İşte onun için geride bırak-
tıkları tek bir eserleri de yok. On yıllardır 
bu ülkenin siyasetinde söz sahibiydiler. Şu 
Türkiye’ye ne kazandırdılar? Şu Batman’da 
gösterebilecekleri tek bir eserleri var mı? 
Yok. Neden çünkü bunların derdi eser 
üretmek değil. Bunların hedefi hizmet 
üretmek değil. Bunların hedefi çözüm 
üretmek değil. Bunların hedefi gerilim 
üretmek, bunların hedefi gerginlik üret-
mek, bunların hedefi karmaşa üretmek, 
engel üretmek.

Ya hu, yapmıyorsun, yapamıyorsun, bari 
yapana engel olma. Türkiye’ye sağladığın 
hiçbir katkı yok, bari katkı sağlayana engel 
olma. Türkiye için ürettiğin tek bir hiz-
met yok, bari hizmet üretene engel olma. 
Şimdi bakın: 2003 yılından bugüne kadar 
Türkiye genelinde muhtaç ailelerimize 5 
buçuk milyon tondan fazla kömür dağıttık. 
İnsanımız üşümesin dedik, çocuklarımız 
üşümesin dedik, okuldan eve gelen çocu-
ğumuz sıcacık yuvasında, sobanın başında 
dersine çalışsın dedik. Her hizmete olduğu 
gibi buna da karşı çıktılar. Benim valim, 
benim kaymakamım ev ev dolaşıp ihtiyaç 
sahiplerine kömürünü verecek dedim, 
“Vali kömür dağıtır mı?” dediler. Neden? 
Çünkü bunlar tarihte takılıp kalmışlar. 
Devletin valilerini hala kendi il başkan-
ları zannediyorlar. Onun için güler yüzlü 
vali ne demektir anlamıyorlar. Onun için 
halkla kucaklaşan vali ne demektir an-

lamıyorlar. Onun için kapı kapı dolaşıp 
şehirdeki sorunları tespit eden, bunlara 
çözüm üreten yönetici anlayışı bunlarda 
yok. Şimdi burada, huzurlarınızda Bat-
man valimize teşekkür ediyorum. Buraya 
gelmeden önce, Batmanlı çocuklarımız, 
yavrularımız için başlatılan, “Daha Güzel 
Yarınlara Projesi”ni inceledik. Tam 2 bin 
Batmanlı yavrumuz, yaz tatili boyunca, 
valiliğimizin düzenlediği kurslara, sosyal 
etkinliklere katılıyor. Geçen yıl 1.000 ka-
dar yavrumuz bu kursları almış, bu yıl sayı 
2 bine çıkarılmış. O manzarayı gördüm ve 
duygulandım. Yavrularımızın gözlerindeki 
ışığı, gözlerindeki umudu gördüm ve mut-
lu oldum.

Bu çocuklar sokağa düşmeyecek, bu ço-
cuklar istismar edilmeyecek, bu çocuklar 
kullanılmayacak, bu çocuklar yokluğa, 
sefalete, sokağın ağır şartlarına mahkum 
edilmeyecek. Bu çocuklarımız bu kurslar-
da eğitim görecek, bilgi ve beceri edinecek, 
sosyalleşecek. Oyun her çocuğun en temel 
hakkıdır, eğitim her çocuğun en temel 
hakkıdır. Bu çocuklar bu tesislerde doya-
sıya oynayacak, çocukluğunu doyasıya 
yaşayacak. Yine öğrendim ki, Valiliğimiz, 2 
bin Batmanlı çocuğu, İstanbul Büyükşehir 
Belediyemizin katkılarıyla Çanakkale’ye 
gönderecek ve burada kamp yaptıracak. 

Kadınlarımıza yönelik, engelli kardeşleri-
mize yönelik, köyünden göç etmiş vatan-
daşlarımıza yönelik çok güzel, çok başarılı 
projeler başarıyla uygulanıyor. Bunlar çok 
önemli, çok anlamlı hizmetler… Bunlar 
devletle vatandaşın kaynaştığını, devletle 
milletin daha da yakınlaştığını gösteren 
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önemli adımlar. Bu projelerin tüm valile-
rimize, ülkemizin tüm şehirlerine, hatta 
dünyaya örnek teşkil edeceğine inanıyo-
rum.

Değerli kardeşlerim, değerli Batmanlılar,

Bakınız, her fırsatta ifade ediyorum: Bu 
ülkenin her bir etnik unsuru, bu ülkenin 
bir zenginliğidir. Lazı, Çerkezi, Abaza’sı, 
Boşnak’ı, Arnavut’u, Arabı, Kürdü, Türkü 
ve diğer tüm unsurları bir elin parmak-
ları gibi, et ile tırnak gibidir. Şurada, 
Malazgirt ’te omuz omuza çarpıştık . 
Kosova’da omuz omuza savaştık. Mohaç’ta 
omuz omuza savaştık .  Sarıkamış’ta , 
Ye m e n’ d e ,  Ça n a kka l e’ d e ,  Ku r t u l u ş 
Savaşı’nda omuz omuza savaştık. Bizim ay-
rımız gayrımız yok. Farklı etnik kökenden 
gelen insanlarımızın tümü bizim canımız, 
ciğerimizdir. Türkiye Cumhuriyeti vatan-
daşlığı üst kimliğinde birleşen tüm karde-
şimiz, bu ülkenin asli unsurudur, temel bir 
parçasıdır.

Bizim aramıza nifak sokmaya çalışanlar, 
binlerce yıllık tarihimizden habersiz olan-
lardır. Bizim nasıl kaynaştığımızı, nasıl 
bir ve beraber olduğumuzu anlamayanlar, 
anlayamayanlardır. Bunun istismarına 
izin vermedik, vermeyeceğiz. Ne kimsenin 
dışlanmasına, ayrımcılığa maruz kalma-
sına fırsat veririz, ne de farklılıkların bir 
istismar aracı haline getirilmesine izin 
veririz. Bu ülkenin birliğine, beraberliğine, 
kardeşliğine yönelik her türlü girişim, her 
türlü tehdit, bizzat bu ülkenin vatandaşları 
tarafından gereken cevabı alacaktır, alıyor 
da.

Biz, hükümet olarak, bölgelerimiz arasın-
daki gelişmişlik farklarını azaltmak için 
tarihi adımlar attık. Biliyorsunuz, önceki 
hafta Diyarbakır’da GAP, DOP ve KOP 
Projelerine yönelik eylem planlarımızı 
açıkladık. Bölgenin tarihini değiştiriyoruz. 
Bölgenin kaderini değiştiriyoruz. Bölgenin 
bugününü ve geleceğini kökten değiştiri-
yoruz. Yıllar boyunca ihmal edilen bölgele-
rimizi, şehirlerimizi yeniden imar ediyor, 
yeniden tasarlıyoruz.

Bakın, GAP Projesi on yıllardır devam edi-
yor. On yıllardır devam etmesine rağmen, 
sulama noktasında projenin sadece yüzde 
15’i tamamlanabilmiş. Şimdi kaynağını 
ayırdık, planını, programını yaptık, takvi-
mini belirledik ve inşallah 2012 yılında 
GAP’ı tamamlıyoruz. Bölgede işsizliğe, 
bölgede yoksulluğa, bölgede kuraklığa, 
bölgede eşitsizliğe kesin, köklü ve kalıcı 
çözümler üretiyoruz.

Sadece Batman’a yönelik birkaç başlı-
ğı burada sizlere aktarmak istiyorum: 
Batman’da 30 işletmeye 4 milyon tutarın-
da yeni yatırım yapması için destek veriyo-
ruz. Hasankeyf ’i kurtarma çalışmalarını ta-
mamlıyoruz. Taşıma çalışmaları için zaten 
50 milyon Avro’luk bir kaynak aktarmıştık. 
Tarihi eserlerin de, evleri su altında kala-
cak vatandaşlarımızın da mağduriyeti asla 
sözkonusu değildir. Batman’da 2008-2012 
arasında ilköğretim öğrencileri için 615 
derslik yapacak, 4 bine yakın öğrencimizi 
okulla buluşturacağız. Ortaöğretimde 274 
derslik yapacak, 17 bin öğrencimize eğitim 
imkanı sağlayacağız. Sadece Batman’da 
970 ortaöğretim öğrencisi için pansiyon 
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yapacağız. Biliyorsunuz Batman’a bir üni-
versite kazandırdık. Bugün üniversitemi-
zin önemli hizmet binalarının temellerini 
de atıyoruz. GAP eylem planı çerçevesinde 
bu üniversiteye 168 öğretim elemanı sağlı-
yoruz. Üniversitemiz tamamlandığında, 2 
bin 761 öğrenci kapasitesine ulaşmış ola-
cak. Yine Batman’a 750 kişilik üniversite 
öğrencileri için yurt kazandıracağız.

Bunlar, GAP eylem planından sizlere ak-
tardığım yalnızca birkaç örnek. Eğitim 
noktasında, sağlık noktasında, özellikle 
tarım ve sulama noktasında Batman’daki 
çalışmalarımızı tamamlayacak ve 2012’de 
çok farklı bir Batman’ı inşa etmiş olaca-
ğız. Doğu Anadolu Projemiz, Konya Ovası 
Projemiz, Güneydoğu Anadolu Projemiz 
tamamlandığında, göreceksiniz, Türkiye 
dünyanın en önemli, en ağırlıklı, en itibarlı 
ülkelerinden biri olacak. 5 buçuk yıldır bu-
nun için çalışıyoruz, bunun için çalışmaya 
da devam edeceğiz.

Değerli kardeşlerim,

Bugün Batman’da çok değerli hizmetlerin 
de açılışını yapıyoruz. Batman’a elimiz 
boş gelmedik. Batman’a 5 buçuk yıldır 
kazandırdığımız hizmetlere yenilerini 
eklemek için geldik. Bakınız, bugün TOKİ 
tarafından yaptırılan 1.237 afet konutu-
nun anahtarlarını teslim ediyoruz. Buraya 
dikkatinizi çekmek istiyorum. Geçmişte 
hatırlarsınız, deprem olur, sel felaketi olur, 
heyelan olur, devletin olay yerine ulaşması 
bile günler sürerdi. Mağdur vatandaşları-
mız için başlattıkları konut çalışmalarının 
on yıllar boyunca bitirilemediğini biliyo-

ruz. ‘Devlet vatandaşına uzak olamaz’ de-
dik, afetlerin yaşandığı bölgelerde bütün 
imkanlarımızı seferber ettik ve vatandaşla-
rımızın mağ-duriyetlerini giderdik.

Batman’da, Kasım 2006’da meydana gelen 
sel felaketinin ardından da aynı duyarlı-
lıkla hareket ettik. Aradan bir buçuk sene 
gibi bir süre geçti ve şimdi işte 1.237 afet 
konutunu hat sahiplerine teslim ediyoruz. 
Yine Batman’da bir çok tesisimizin de bu-
gün açılışını yapıyoruz. Batman-merkez 
ağız ve dış sağlığı merkezini açıyoruz. Bat-
man-merkez Petrol Lisesini açıyoruz. Bat-
man-merkez TOKİ Demiryolu İlköğretim 
Okulunu açıyoruz. Batman-Beşiri Lisesini 
açıyoruz. Batman Kozluk- Tepecik İlköğre-
tim Okulu ve 400 öğrencilik yurt binasını 
açıyoruz. Batman-Kozluk 200 öğrencilik 
kız yurdunu açıyoruz. Batman-Kozluk 
spor salonunu, Batman-Merkez Zübeyde 
Hanım anaokulunu, Batman-Merkez Mi-
mar Sinan anaokulunu, Batman-Merkez 
Mehmet Akif anaokulunu, Batman-Merkez 
Cumhuriyet Lisesi 300 kişilik erkek öğ-
renci yurdunu açıyoruz. Tekno-Baran alçı 
fabrikasını açıyoruz. Batman üniversitesi, 
mimarlık-mühendislik fakültesi ve fen-
edebiyat fakültesinin temelini atıyoruz. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 
yaptırılacak olan sentetik çim saha tesis-
lerinin temelini atıyoruz. Yine İstanbul 
Büyükşehir Belediyesince yaptırılacak 
olan özürlüler rehabilitasyon merkezinin 
temelini atıyoruz. Ankara Etimesgut bele-
diyesince yaptırılacak olan Aydın Konak 
sentetik çim saha tesislerinin temelini 
atıyoruz. Organize sanayi bölgesinde, 17 
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fabrikayı hizmete açıyoruz, 20 fabrikanın 
da temelini atıyoruz. 

Hepsi de Batmanımıza, Batmanlı kardeş-
lerimize hayırlı olsun. Durmak yok, yola 
devam. Daha Batman için yapacağımız çok 
şey var. Daha Batman için üreteceğimiz 
çok hizmet var. 80 ilimiz gibi Batman’ın da 
çehresini değiştirdik, değiştirmeye devam 
ediyoruz. Eğitim noktasında, sağlık nokta-
sında, ulaştırma, adalet, emniyet noktasın-
da Batman’a şu 5 buçuk yılda dev hizmet-
leri, tarihi hizmetleri kazandırdık. Eğitim 
bu ülkenin geleceği için çok önemli dedik, 
Batman’a 1000 civarında derslik, 3 Lise, 3 
Anadolu Lisesi, 1 Anadolu Öğretmen Lisesi 
yaptık, hizmete açtık. Batman’daki okulla-
ra tam 4 bin 55 adet yeni bilgisayar gön-
derdik. Batmanlıların en büyük arzusunu 
gerçekleştirdik ve Batman Üniversitesi’ni 
açtık. İşte bugün de hizmet binalarının 
temelini atıyoruz. 2012’ye kadar da, biraz 
önce de ifade ettim, üniversitemiz öğretim 
üyelerini, hizmet binalarını tamamlamış 
şekilde 3 bine yakın öğrencimize eğitim 
imkanı sağlayacak. Haydi Kızlar Okula 
kampanyası çerçevesinde Batman’daki 17 
bin 939 kızımızı okullarına, eğitimlerine 
döndürdük. 29 bin 771 ailemize ve 71 bin 
öğrencimize şartlı nakit transferi çerçeve-
sinde eğitim yardımı yaptık.

Batman’daki hastanın da en iyi şartlarda, 
yeterli seviyede sağlık hizmeti alabilmesi 
için imkanlarımızı zorladık. Biz gelmeden 
önce Batman’da 45 uzman hekim vardı, 
bugün 99 uzman hekim var, neredeyse 
iki katına çıkmış. 89 pratisyen hekim var-
ken bugün 151 pratisyen hekim sayısına 

ulaşılmış. Toplam 271 ebe ve hemşiremiz 
varmış, bugün Batman’da 513 ebe ve hem-
şiremiz var. Bizden önce koca Batman’da 
bir tane 112 acil istasyon vardı, biz buna 5 
tane daha ilave yaptık. Gercüş’e 30 yataklı 
Devlet Hastanesi, Batman Merkez’e Kadın 
Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi 
yaptık, 6 adet sağlık ocağını bitirip hizme-
tinize sunduk. 

Konut noktasında, Türkiye’nin tüm kent-
lerinde olduğu gibi, Batman’da da hayal 
edilemeyeni gerçekleştirdik. Bugün teslim 
ettiğimiz 1.237 afet konutundan önce, 
Batman’da 627 konutu tamamladık ve hak 
sahiplerine teslim ettik. Bu evlerin sosyal 
donatılarını da ihmal etmedik, okullarını, 
camilerini, ticaret merkezlerini, sağlık 
ocaklarını yaptık, yapıyoruz. Dikkat ediniz, 
TOKİ’nin tüm projeleri tamamlandığında 
Batman’a tam 8 bin 108 konut kazandır-
mış olacağız. İşte bizim eserlerimiz bunlar, 
bizim farkımız bu... Çünkü biz milletin 
iktidarıyız. Batman Barajı’nı açarak faali-
yete geçirdik. Büyük bir sel afeti yaşadınız, 
hepimiz derinden üzüldük, canımız ciğe-
rimiz yandı. İluh deresinin ıslah çalışma-
larını tamamladık, inşallah bir daha yeni 
acılar yaşanmaz. Batman’ın, Gercüş’ün, 
Sason’un, Kozluk’un, Hasankeyf ’in köy-
lerine giden yolları yapmak için, sularını 
akıtmak için KÖYDES projemizi başlattık, 
çalışmalarımızı büyük oranda tamamla-
dık. Duble yollar yaptık, yapmaya devam 
ediyoruz. Havaalanı terminal binası inşa-
atı 2008 yılı programına alındı. İnşallah 
terminal binasını da en kısa zamanda ta-
mamlayıp hizmete açacağız.
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6 yıl içinde Batman’da kullanılmak üzere 
Sosyal Yardımlaşma Vakıf larına tam 27 
milyon 629 bin YTL kaynak aktardık. 2007 
yılında 34 bin aileye toplam 24 bin ton kö-
mür dağıttık. 200 aileye faizsiz kredi des-
teği verdik. Batman’a sağladığımız toplam 
yardım miktarı, dikkat ediniz, 88 milyon 
813 bin YTL’ye ulaştı.

Değerli kardeşlerim,

Ülke genelinde, özellikle de Güneydoğu 
Anadolu Bölgemiz’de ağır kuraklı şartları-
nı yaşıyoruz. Bu konudaki mağduriyetinizi 
çok iyi biliyorum. Biliyorsunuz kurak-
lıktan etkilenen illerimizde çiftçi borçla-
rını bir yıl süreyle erteledik. Gerektikçe, 
ihtiyaç hasıl oldukça yeni önlemlerimizi 
de alacağız. Dicle’nin, Fırat’ın bu kadar 
yakınında olup kuraklık çekmeyi de artık 
kabullenmemiz mümkün değil. İşte bu 
nedenle GAP projemize ağırlık verdik, kay-
nak aktardık ve 2012 itibariyle de inşallah 
bitirmiş olacağız. Sulama kanallarının, 
barajların yapılmasıyla birlikte Batman’ın 
toprağını da sularla buluşturmuş, kuraklık 
derdini önemli ölçüde çözmüş olacağız.

Ben bu duygularla sözlerime son verirken, 
bugün açılışını yaptığımız hizmetlerin 
Batman için, Batmanlı kardeşlerim için ha-
yırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinizi 
Allah’a emanet ediyor, sevgilerimi, saygıla-
rımı sunuyorum.
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Çok değerli sanayiciler, değerli katılımcı-
lar, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri 
en kalbi duygularla selamlıyorum. Ankara 
Sanayi Odası’nın bu yeni hizmet binasının 
hayırlı olmasını diliyorum.

Türkiye’ye, Ankara’ya, Başkente yaraşan 
modern ve güzel bir bina kazandırdınız. 
Sanayicilerimiz, kendilerine daha kaliteli 
hizmet verecek bir bina kavuştular. Bu çağ-
daş, bu modern, bu estetik bina, Türkiye 
ekonomisi ve sanayimiz adına da sembolik 

bir anlam ifade ediyor. Son 5 buçuk yılda 
ekonomide elde ettiğimiz, sanayide elde 
ettiğimiz başarı ve ilerleme, bu binayla 
adeta simgesel bir boyut kazanıyor. Emeği 
geçen herkese bu vesileyle teşekkür etmek 
istiyorum.

Türkiye ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde 
yüzde 6,6 oranında büyüme kaydetti. Sana-
yi sektörünün ilk çeyrekteki büyüme oranı 
ise yüzde 7,2 olarak gerçekleşti. 1993-2002 
yılları arasında, 10 yıllık dönemde sanayi 

ASO Hizmet Binası Açılış Töreni

Ankara | 16 Temmuz 2008
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sektörünün ortalama büyüme hızı sadece 
yüzde 2,9. 2003-2007 arasında ise bu oran 
yüzde 8,3 oranında oldu. Bu güzel tablo 
için, bu umut verici, millet olarak hepimizi 
sevindiren tablo için de ülkem adına, mil-
letim adına sizlere teşekkür ediyorum.

Değerli arkadaşlarım,

Türkiye ekonomisi tam 25 çeyrektir büyü-
me kaydediyor. Bu seviyede ve bu sürek-
lilikte bir büyüme Türkiye’de daha önce 
hiçbir dönemde görülmemişti. Eminim 
sizler de çok iyi hatırlayacaksınız. İktida-
rımızın ilk yıllarında, her çeyrek büyüme 
oranları açıklandığında, bu büyümenin 
hormonlu olduğu, sağlıksız olduğu, sanal 
olduğu, yapay olduğu iddia edildi. Bu bü-
yümenin gelip geçici olduğu ifade edildi. 
Bu iddiaların, bu ifadelerin sahipleri, Türk 
sanayinin, sanayicilerimizin dinamizmini, 
heyecanını, kararlılığını, tecrübelerini bil-
meyen, anlamayan kesimlerdi.

Özel sektör odaklı, yatırıma, üretime, ih-
racata dayalı çok sağlıklı bir büyüme süre-
cinden geçiyoruz. Çok şükür, 2000 ve 2001 
yıllarındaki krizlerle kapanan fabrikalar 
açıldı. Çarklar dönmeye başladı. Verimlilik 
arttı. Türkiye, başta sanayi sektörü olmak 
üzere, hizmetler sektörüyle, tarım sektö-
rüyle sağlıklı, sağlam bir büyüme sürecine 
girdi ve bu süreç hamdolsun devam ediyor.

İktidara yürürken şunu ifade ettik: Biz 
işadamlarımız önünde engel olmayaca-
ğız. Biz, sanayinin, üretimin, yatırımın, 
istihdamın üzerinde gölge olmayacağız. 
Atacağımız her adımı, ilgili kesimlerin 

katkısıyla, desteğiyle, önerileriyle atacağız 
dedik. Yoldaki engelleri süpürecek, üreti-
min, yatırımın, istihdamın, ihracatın önü-
nü açacağız dedik. Çok şükür, imkanlar 
ölçüsünde, hatta çoğu zaman imkanları da 
zorlayarak bu hedeflerimize doğru ilerle-
dik, ilerliyoruz. 

Belirsiz bir ortamda, dengesiz bir ortam-
da, sisli bir ortamda iş yapmanın ne tür 
zorluklar, ne tür riskler taşıdığını sizler 
bizzat tecrübe ettiniz. 1980 sonrasında, 
Türkiye ekonomisi her iki ya da üç yılda 
bir kriz yaşamış. Büyüme istikrarsız… Bir 
yıl yüksek büyüme gerçekleşse bile, ardın-
dan gelen yıllarda büyüme negatif olmuş. 
Enflasyon yüzde 50’lerde, 60’larda, hatta 
bazı dönemlerde yüzde 100’lerin üzerinde 
olmuş. Faizler aynı şekilde. Ülkede istik-
rarsızlık hüküm sürüyor, siyasi belirsizlik 
hüküm sürüyor, ekonomi politikaları an 
be an değişiyor. Böyle bir ortamda yatırım 
yapmanın, üretim yapmanın, geleceğe 
dönük projeksiyon yapmanın zorluklarını 
hep birlikte yaşadık.

Bakınız, şu rakamlara özellikle dikkatinizi 
çekmek istiyorum: 2002 yılında özel sek-
tör yatırımlarının miktarı sadece 43,4 mil-
yar YTL. 2007 sonu itibariyle ulaştığımız 
miktar ise 155,1 milyar YTL. 2008 yılının 
sadece ilk çeyreğinde özel sektör yatırımla-
rı 44,6 milyar YTL’ye ulaştı. Yani 2002 yılı-
nın tamamındaki yatırım miktarı, bu yılın 
sadece ilk çeyreğinde geçildi. 2002 yılında 
Türkiye’de satılan otomobil sayısı sadece 
91 bin adet. 2007 yılında tam 357 bin adet 
otomobil satıldı. 2008 yılının ilk iki çeyre-
ğinde satılan otomobil sayısı 164 bin adet 
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ve yine 2002 yılının genelinden fazla. 2002 
yılında satılan buzdolabı sayısı 1 milyon 
88 bin adet, 2007 yılında 1 milyon 900 bin 
adet. 2002 yılında 824 bin adet çamaşır 
makinası satılmış, 2007 yılında ulaştığı-
mız rakam 1 milyon 535 bin adet. Bunlar, 
ekonomimizin içinden geçtiği yenilenme 
sürecinin, atılım sürecinin yalnızca birkaç 
göstergesi.

Şuraya dikkatinizi çekmek istiyorum: Mev-
duat bankalarının verdiği toplam yurtiçi 
kredi miktarı 2002 yılında 32,2 milyar YTL 
seviyesinde imiş. Bugün geldiğimiz nokta-
da bu miktar tam 254,9 milyar YTL’ye ulaş-
mıştır. Sadece bu rakam bile, Türkiye’nin 
nereden nereye geldiğini göstermesi açı-
sından yeterlidir, anlamlıdır. Bütün bunlar 
nasıl oldu?

Değerli arkadaşlarım, bütün bunlar istik-
rarla oldu, güvenle oldu, istişareyle oldu, 
milletimizin bize duyduğu güvenle, inanç-
la oldu. Bütün bunlar, Ankara’nın sanayi-
cileriyle, İstanbul’un, İzmit’in, Konya’nın, 
Kayseri’nin, Çorum’un, Adıyaman’ın, 
Gaziantep’in ve tüm 81 ilimizin sanayicile-
riyle kurduğumuz diyalog sayesinde oldu. 
Bütün bunlar şeffaf politikalarımız saye-
sinde, kararlılığımız sayesinde oldu.

Bakınız, 230 milyar dolardan devraldığı-
mız gayri safi yurt içi hasılayı 659 milyar 
dolara yükselttik. 36 milyar dolardan 
aldığımız ihracatı 124 milyar dolara yük-
selttik. Irak’a tam 18 yıldır Başbakan düze-
yinde ziyaret yapılmamış. Gittik, sorunları 
masaya yatırdık, konuştuk, uzlaştık ve geri 
döndük. Şu anda 3 buçuk milyar dolar 

hacminde bir dış ticaretimiz var. Oradaki 
yatırımlarla birlikte bu miktar 10 milyar 
doları buluyor. Şimdi 2010 yılına kadar bu 
miktarı 25 milyar dolara çıkarmak gibi bir 
hedefi önümüze koyduk ve bunun için çalı-
şıyoruz. Gitmezseniz olmuyor. Türkiye’nin 
üç tarafı denizlerle, dört tarafı düşmanlar-
la çevrili derseniz, bu tekerlemeyi sabah 
akşam dilinizden düşürmezseniz, işte bu 
seviyelere, bu hacimlere ulaşılamıyor. 

Suriye ile aramızdaki mayınlı araziyi te-
mizleme kararını aldık. GAP çerçevesinde 
2012 yılına kadar bölgeyi mayınlardan 
temizleyip organik tarıma açıyoruz. 
Akdeniz’i, Ege’yi bir barış gölüne çevirme-
nin mücadelesini veriyoruz. Yunanistan’la, 
Bulgaristan’la, Romanya ile ticari hacim-
lerimiz iki kat, üç kat artış gösterdi, artış 
devam ediyor.

Kim kazanıyor? Türkiye kazanıyor, benim 
milletim kazanıyor, benim işçim, benim 
sanayicim kazanıyor. Bakınız, şuraya dik-
katinizi çekmek istiyorum: Avrupa Birliği 
içinden bazı kesimler Türkiye’ye alternatif-
ler üretme çabası içinde oldular. İmtiyazlı 
ortaklık dediler, başka seçenekleri önümü-
ze sürdüler. Akdeniz Birliği’ni Türkiye’nin 
önüne Avrupa Birliği’ne hedef olarak 
koydular. Pazar günü Paris’e gittim, başta 
Sayın Sarkozy olmak üzere, Birleşmiş Mil-
letler Genel Sekreteri, Hollanda, İngiltere, 
İsveç, İtalya, İspanya, Portekiz, Yunanistan, 
Danimarka, Almanya, İsrail Başbakanlarıy-
la görüştüm. Filistin Yönetimi Başkanı Sa-
yın Abbas’la, Suriye Devlet Başkanı Sayın 
Esat’la görüştüm. Ülke olarak tezlerimizi 
anlattım, katılım sürecimizdeki kararlılığa 
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vurgu yaptım, terörle mücadelemize des-
tek istedim, ikili ilişkileri, işbirliğini daha 
da artırmanın yollarını birlikte konuştuk. 
Zirvenin sonuç bildirgesinde, Akdeniz 
Birliği’nin Avrupa Birliği katılım müzake-
relerinden ve AB genişleme politikasından 
bağımsız olduğu vurgusu özellikle yapıldı. 
Türkiye’nin bölgesel sorunlardaki arabulu-
culuğu yine bildiride özellikle vurgulandı.

Bunlar, Türkiye’nin artık çok farklı bir kul-
varda, çok farklı bir kategoride değerlen-
dirildiğinin somut işaretleri. Bunun tersi 
bir manzara da pekala mümkün olabilirdi. 
Bunun tam tersi tabloları, manzaraları 
2002 öncesinde defalarca tecrübe ettik. 
Ankara’nın bitmek tükenmek bilmeyen, 
ucu sonu belli olmayan tartışmalarında 
vakit kaybedenler, hem kendilerini kay-
bettiler, hem de Türkiye’ye kaybettirdiler. 
Aynı mindere bizi de çekmek istiyorlar. 
İstikrardan rahatsız olanlar var. Güven or-
tamından rahatsız olanlar var. Türkiye’nin 
büyümesinden, Türkiye’nin gelişmesin-
den, ilerlemesinden, dünya küresel politi-
kalarda rol sahibi olmasından rahatsızlık 
duyanlar var. Dün de ifade ettim, üzerinde 
seyahat ettikleri gemiye delik açmak için 
gece gündüz demeden gayret sarfediyorlar. 
Korku senaryolarıyla, sanal gerilimlerle 
Türkiye’yi yeniden geri kalmışlığa mah-
kum etmek istiyorlar. Üstelik bunu artık 
öyle bir cesaretle, öyle bir pişkinlikle yapı-
yorlar ki, millet ibretle seyrediyor.

Oysa demokrasi hepimiz için olmazsa ol-
mazdır, hukuk hepimiz için en temel meş-
ruiyet kaynağıdır. Türkiye artık bölgesin-
de, dünyada itibarlı, ağırlığı olan, güçlü bir 

ülke konumuna yükselmiştir. Demokratik, 
laik, sosyal bir hukuk devleti olan Cumhu-
riyetimizin her niteliğini aynı derece de 
önemsemeli, aynı derecede sahiplenmeli-
yiz. Çetelere arka çıkan, mafyaya arka çı-
kan, karanlık odaklara arka çıkan siyaseti 
bu millet tasfiye etmiştir, elinin tersiyle 
itmiştir. Hukuksuzluk siyaset için de, eko-
nomi için de, ticaret için de kabul edilemez 
bir sorundur. El birliğiyle demokrasiyi, 
hukuku, evrensel değerleri geliştirmeliyiz.

Gelin sanal gündemleri bir kenara bırakıp 
milletimizin gerçek gündemine dönelim. 
Gelin şu sanayicinin sorunlarıyla ilgilene-
lim. Bu sorunlara birlikte çözüm arayalım, 
bu sorunları birlikte aşalım. Böyle bir 
dertleri, böyle bir gündemleri olmayanla-
rın gündemi saptırma gayretlerine ortak 
olmayalım. Ekonomi adına ezberledikleri 
tek veri borçlar. Onu da her seferinde yan-
lış aktarıyorlar.

Bakınız, burada bir kez daha bütün açıklı-
ğıyla, bütün şeffaflığıyla ifade etmek isti-
yorum: Türkiye’nin kamu net borç stoku, 
tarihinde ilk kez, Hazine Müsteşarlığı tari-
hinde ilk kez 2005 yılından itibaren geri-
lemeye başladı. 2005 yılında 270,3 milyar 
YTL olan toplam net borç, 2008 yılının ilk 
çeyrek sonu itibariyle 246,8 milyar YTL’ye 
geriledi. Dış borçtaki gerileme daha da 
hızlı oldu. Türkiye’nin net dış borcu 2002 
yılında 88,4 milyar YTL idi, bugün, buraya 
dikkatinizi çekiyorum, 9,6 milyar YTL’ye 
gerilemiştir. Gayri safi yurt içi hasılaya 
oranladığınızda, borçlarımızın nereden 
nereye geldiği daha net görünecektir. 2002 
yılında yüzde 61,4; bugün yüzde 29.
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Bunu konuşmazlar. Konuştukları zaman 
da çarpıtırlar. Bu millet kimin ne yaptığını 
çok iyi görüyor. Bu millet, kimin ne üretti-
ğini çok iyi görüyor. 

Değerli arkadaşlarım,

Oluşturulmaya çalışılan belirsizlik ortamı-
na rağmen, hedeflerimizden asla taviz ver-
miyoruz. Yurtiçinde, yurtdışında, progra-
mımızı, politikalarımızı gerçekleştirmek, 
hedeflerimize ulaşmak için var gücümüzle 
gayret göstermeye devam ediyoruz. Tüm 
engelleme çalışmalarına rağmen sosyal gü-
venlik ve sağlık sigortası yasasını çıkardık, 
istihdam paketimizi yasalaştırdık. 5 buçuk 
yıllık iktidarımız süresince gerek vergi 
yükünde, gerek yatırım ortamında önemli 
derecede iyileştirmeler gerçekleştirdik. 
İmkanlar ölçüsünde iyileştirmelerimizi de 
zamanı, yeri geldikçe uygulamaya koyuyo-
ruz.

Sanayicimiz bizim gözbebeğimizdir. Sana-
yicimiz ekonominin gözbebeğidir. Üretim 
noktasında, yatırım noktasında, ihracat 
noktasında, özellikle de istihdam nokta-
sında sanayicimize güveniyoruz, inanıyo-
ruz. 5 buçuk yıl önce gündeminizde olan 
sorunlar bugün çok şükür büyük ölçüde 
çözüldü, çözüm yoluna girdi. 5 yıl sonra 
bugünkü mevcut sorunları da inşallah hep 
birlikte, elele, omuz omuza çözmüş ola-
cağız. Yeter ki Türkiye’ye inanalım. Yeter 
ki Türkiye’nin potansiyeline, Türkiye’nin 
zenginliğine inanalım. Yeter ki birbirimize 
inanalım, birbirimize güvenelim. Çözeme-
yeceğimiz hiçbir sorun yok, aşamayacağı-
mız hiçbir engel yok.

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, 
bir kez daha yeni hizmet binanızın hayırlı 
olmasını diliyorum.

Emeği geçen tüm arkadaşlarımı tebrik edi-
yorum. Ankaralı sanayicilerimize, Ankara 
Sanayi Odamıza Başarılar diliyor, sizleri 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Sevgili Keçiörenliler, aziz vatandaşlarım, 
hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi en 
kalbi duygularımla selamlıyorum. 

Keçiörenimiz için, Ankara’mız için önem 
taşıyan yatırımların açılışında sizlerle 
birlikte olmaktan büyük mutluluk duyu-
yorum. Bugün sadece Keçiören, sadece 
Ankara için değil, Türkiye için son derece 
önemli ve Türkiye’de ilk olma özelliğini ta-

şıyan hizmetlerimizin açılışını yapıyoruz. 
Keçiören’in adını Türkiye’ye, hatta dünya-
ya duyuran; Keçiören’i turistik bir dünya 
semti haline getiren Belediye Başkanımıza 
da huzurlarınızda teşekkür ediyorum. 

Bugün aranızda bir Keçiörenli olarak, 
bir hemşehriniz olarak bulunuyorum. 
Keçiören’in çok kısa bir süre içinde nasıl 
değiştiğine, nasıl güzelleştiğine, nasıl ilgi 

Keçiören Belediyesi Teleferik 
Açılışı

Ankara | 25 Temmuz 2008



Recep Tayyip ERDOĞAN

98

çekici ve çağdaş bir ilçe olduğuna, sizlerle 
birlikte ben de şahit oldum. Tüm bu deği-
şimden, bu hizmetlerden sizler nasıl gurur 
duyuyorsanız, aynı gururu, aynı heyecanı, 
aynı mutluluğu ben de duyuyorum. Keçiö-
ren, güzel işler yapıldığı zaman şehirlerin 
çehresinin nasıl değiştiğinin, insanların re-
fah düzeylerinin nasıl arttığının en çarpıcı 
örneklerinden biridir. 

Dikkat ediniz, Keçiören, son onbeş yıla 
kadar, Ankara’da en çok gecekondu bulu-
nan ilçelerimizden biriydi. Keçiörenliler, 
en temel belediyecilik hizmetlerinden bile 
mahrumdu. Bugün ise, sadece gecekondu-
lardan kurtulmuş bir Keçiören değil, yaşa-
nabilir, temiz, yeşil bir Keçiören var. Bugün 
sadece çok katlı binaların yükseldiği bir 
Keçiören değil, tarihin, kendi kültürel de-
ğerlerimizin, kendi öz değerlerimizin içiçe 
yaşadığı bir Keçiören var. Bugün çamurlar 
içinde, toz toprak içinde, en temel alt yapı 
imkanlarından yoksun bir Keçiören değil, 
çağdaş, modern, aydınlık bir Keçiören var.

Daha düne kadar, Kuşcağız denildiğinde, 
Atapark denildiğinde, Etlik, İncirli, Aktepe 
denildiğinde akla gecekondu mahalleleri 
geliyordu. Bugün, hamdolsun, bütün bu 
ve benzeri mahallelerimiz, parklarında 
çocukların cıvıl cıvıl oynadığı, güvenli, 
temiz, yemyeşil mahalleler haline geldiler. 
Çalışınca oluyor. Samimiyetle, aşkla, sev-
dayla gayret sarfedince oluyor. Azmedince, 
kararlılıkla, cesaretle sorunların üzerine 
gidince oluyor.

İşte Keçiören bunun en güzel örneklerin-
den biri. Şunu bütün samimiyetimle ifade 

etmek istiyorum: Bizim, hükümette de, 
yerel yönetimlerde de tek bir amacımız, 
tek bir hedefimiz var, o da hizmet üretmek. 
Biz, vatandaşımızın yüzü gülsün istiyoruz. 
Biz ülkemizin genelinde de, tek tek ilçele-
rimizde, mahallelerimizde de kalıcı eserler 
bırakalım istiyoruz. Bundan 10 yıl sonra, 
20 yıl sonra, 50 yıl, 100 yıl sonra hayırla 
yadedilelim istiyoruz. “Bir başbakan geldi, 
bir belediye başkanı geldi, yaşadığımız 
yerin çehresi değişti, Allah onlardan razı 
olsun” denilsin, inanın bize bu yeter. Sizin 
hayır duanızı almak bize yeter. Gerisi boş, 
gerisi önemsiz...

Biz bu anlayışla, bu yaklaşımla, bu felsefey-
le çalışıyoruz. Dikkat ederseniz, Ankara’nın 
karanlık koridorlarında üretilen sanal gün-
demlerle hiç ama hiç ilgili değiliz. Biz hiz-
metin peşindeyiz. Adım adım Türkiye’yi 
dolaşıyorum. Her hafta, fırsat buldukça, 
imkanlar elverdikçe bir ya da bir kaç ili-
mize gidiyorum. Her gittiğim ilde toplu 
açılışlar yapıyor, belediyelerimizin, hükü-
metimizin oralara kazandırdığı yatırımları 
hizmete açıyorum. Bazı şehirlerimizde 30 
tane, 40 tane farklı tesisin açılışını yaptık. 
Alt alt koyup hizmetleri sıralamak bile da-
kikalar alıyor. 4 buçuk yıl gibi kısa bir süre 
içinde belediye başkanlarımız on yıllarca 
yıla bedel hizmetler gerçekleştirmiş. Her 
birinden gurur duyuyoruz, her birinden 
mutluluk duyuyoruz, memnuniyet duyu-
yoruz.

Değerli kardeşlerim, değerli Keçiörenliler,

Keçiören bugün artık Ankara’nın en bü-
yük ilçesi. Sadece en büyük ilçesi değil, 
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aynı zamanda en çok ziyaret edilen ilçesi. 
Yerli, yabancı bir çok insan Keçiören’e 
geliyor, burada gerçekleşen belediyecilik 
örneklerini gözlemliyor. Ankara’ya gelen 
yabancı devlet adamları, Keçiören’i ziyaret 
ediyorlar, buradaki eserlerle Ankara’yı, 
Türkiye’yi, tarihimizi tanıyorlar. İnsanlar, 
ülke dışından veya şehir dışından gelen 
misafirlerini gezdirmek ve ağırlamak için 
Keçiören’e getiriyorlar. Kapadokya’ya gi-
den veya oradan dönen turist kafileleri, 
artık molalarını Keçiören’de veriyorlar. 
Şehrin diğer bölgelerinde ikamet edenler, 
gezmek ve dinlenmek istediklerinde yönle-
rini Keçiören’e çeviriyorlar. Kalesiyle, şela-
leleriyle, parklarıyla, ticaret merkezleriyle, 
spor tesisleriyle Keçiören, gurur verici bir 
çehreyle insanların karşısına çıkıyor. 

450 parka sahip olmak dahi Keçiören için 
başlı başına bir rekordur. Şimdi bugün, bu 
rekorlara, bu ilklere yenilerini ekliyoruz. 
Bakın bugün Keçiören’e neler kazandırıyo-
ruz. Türkiye’de, şehir içinde bir ilk olan te-
leferik. Bugün hizmete giren bu teleferikle 
seyahat ederken vatandaşlarımız şelalesiy-
le, botanik bahçesiyle, Estergon kalesiyle, 
göletiyle ve diğer eserleriyle Keçiören’in 
güzelliklerini seyredecekler. Yabancı fir-
malar 20 milyon YTL fiyat çıkarmışlardı, 
yerli bir firmamız yaptı, üstelik 10 mil-
yon YTL’ye maletti ve bu değerli hizmeti 
Keçiören’e kazandırdık. Bugün Ankara 
evini de hizmete açıyoruz. Hem Ankara 
kültürünü, hem de İç Anadolu kültürünü 
yaşatacak, gelecek nesillere devredecek 
anlamlı bir eseri bugün Ankaramızın, 
Keçiörenimizin hizmetine sunuyoruz. Bili-
yorsunuz hükümet olarak Cumhuriyet ta-

rihimizin ilklerine imza attık. Ekonomide, 
ulaştırmada, enerjide, tarımda, bayındır-
lıkta, sağlıkta, eğitimde hep Cumhuriyet 
tarihimizin ilklerini gerçekleştirdik.

Şimdi bugün, burada, bir başka ilginç ilki 
gerçekleştiriyoruz. Cumhuriyet tarihimi-
zin ilk saat kulesini Keçiören’de yaptık, 
bugün bunu da hizmete açıyoruz. Bu saat 
kulesi, çağdaş bir eser olduğu kadar, kül-
türümüzün, tarihimizin, medeniyetimizin 
izlerini üzerinde taşıyor. Selçuklu’dan 
Osmanlı’ya, Osmanlı’dan Cumhuriyete ka-
dar medeniyetimizin izlerini bu saat kulesi 
üzerinde görmek mümkün. Bu eserin de 
Keçiören’e, Ankara’ya ve Türkiye’ye hayırlı 
olmasını diliyorum.

Açılışını yaptığımız bir başka eser Akvar-
yum. Turgut kardeşime bir kez daha teşek-
kür ediyorum. Bir espiriyi, bir hayali ger-
çeğe dönüştürdü ve Ankara’ya, Keçiören’e 
denizi getirdi. Dünyanın en büyük açık 
alan akvaryumunu, 600 bin YTL gibi mü-
tevazi bir bedelle Keçiören’e kazandırdık 
ve bugün bunun da açılışını yapıyoruz. 
Bir başka dev tesis, Olimpik havuz ve spor 
tesisleri. Dikkatinizi çekiyorum, bu bo-
yutta bir tesis, hem Ankara’da ilk, hem de 
Türkiye’de. 12 milyon YTL harcadık, 10 ay 
gibi kısa bir süre içinde bitirdik ve bugün 
gençlerimizin hizmetine sunuyoruz.

Yine belediyemiz tarafından yapılan, 
günde 250 bin ekmek üretecek fırınımı-
zı, 2 adet parkımızı da bugün Keçiören’e 
kazandırıyoruz. Yaklaşık 35 milyon YTL 
harcayarak ortaya çıkardığımız bu dev, bu 
tarihi, bu ilk olma özelliğini taşıyan eserle-
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rin Keçiören’e, Keçiörenli kardeşlerimize 
hayırlı olmasını diliyorum.

Değerli kardeşlerim, 

Geçtiğimiz yıllarda, sadece Keçiören değil, 
bütün Türkiye bir büyük dönüşüm yaşadı. 
Türkiye’yi daha zengin, daha müreffeh, 
daha güçlü yapma mücadelemizi 2002 
yılı Kasım’ından beri sürdürüyoruz. De-
mokrasimizi bütün kurum ve kurallarıyla 
sağlamlaştırmanın çabası içinde olduk. 
Herkesin, temel hak ve özgürlüklerden en 
geniş şekilde yararlanabilmesini sağlamak 
için uğraş verdik. Biz istedik ki, milletimi-
zin başı dik olsun. Biz istedik ki, ülkemizin 
bölgesinde, dünyada itibarı olsun. Biz 
istedik ki, Türkiye dünyanın saygın, sözü 
geçen, ağırlığı olan ülkelerinden biri olsun.

Ülkesini sevmek, ülkesine hizmet etmekle 
olur. Kuru sloganlarla, hamasetle, içi boş 
nutuklarla ülke sevilmez. Ortaya bir eser 
koyacaksın. Ben ülkem için şunları şunları 
yaptım diyeceksin. Bakın, sadece bir ör-
nek vermek istiyorum: Hatırlayacaksınız, 
bundan 3 yıl öncesine kadar, dünyanın 
en çok sıfırlı banknotlarını cebimizde 
taşıyorduk. Yurtdışına çıkan kardeşlerim 
bilir, uçaktan indikten sonra, gittiğimiz 
ülkelerde paramızı cebimizden çıkarmaya 
çekiniyor, cebimizin, cüzdanımızın en dip 
köşelerine saklıyorduk. Bu bizim paramız, 
bu bizim milli değerimiz demeye tereddüt 
ediyorduk. Hamdolsun, 6 sıfırı attık, Türk 
Lirası’nı dünyanın en itibarlı, en değerli 
para birimleri arasına soktuk.

Bugün gittiğimiz her ülkede, “Türkiye dün-
yanın en büyük 17’inci ekonomisi” diye 
gururla ifade ediyoruz. Gayri safi yurt içi 
hasılanız nedir diye sorduklarında, gurur-
la, 230 milyar dolardan 659 milyar dolara 
çıkardık diyoruz. İhracatımızı sordukların-
da, gururla 36 milyar dolardan 125 milyar 
dolara ulaştırdık diyoruz. Lütfen dikkat 
ediniz... Bugün artık İsrail Filistin mese-
lesinde, İsrail Suriye meselesinde, Lüb-
nan meselesinde, Irak meselesinde, İran 
meselesinde Türkiye’nin görüşü alınıyor, 
Türkiye’nin arabuluculuğu aranıyor. 

Bunları Türk basınında göremezsiniz. Ama 
açın bakın dünya medyasına, hemen her 
gün Türkiye’nin ağırlığından, Türkiye’nin 
artan itibarından, saygınlığından bahset-
tiklerini göreceksiniz. Allah aşkına soruyo-
rum, tam 34 yıldır, tekerleme gibi, “Kıbrıs 
bizim milli davamızdır” diyorlar. Kıbrıs 
sözkonusu olunca hamaset dolu nutuklar 
atıyorlar. Peki ne yaptılar bugüne kadar? 
Soruyorum, Kıbrıs için ne yaptınız? Çözüm 
için ne yaptınız, Kıbrıs halkının refahı için 
ne yaptınız? Cevap yok. Neden? Çünkü so-
run çözülürse, sloganlarını kaybedecekler. 
Çünkü oradaki mağduriyet giderilirse, ha-
mesetlerini kaybedecekler. Çünkü Kıbrıs 
halkı refaha kavuşursa, bunlar ellerindeki 
en değerli malzemeyi kaybedecekler. Onun 
için işi hep yokuşa sürdüler. Onun için 
çözümsüzlüğe sarıldılar. Onun için çözüm-
süzlüğü varlık nedenleri olarak gördüler.

Biz ne yaptık? Geldik, Kıbrıs bizim milli 
davamızdır dedik, bu dava bizim omuzları-
mızda emanettir dedik, bu yükü hakkıyla, 
layıkıyla taşıyacağız dedik. Sadece bir kaç 
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rakam vereyim size. 2002’de, KKTC’de kişi 
başına milli gelir sadece 4 bin 409 dolar. 
Bugün geldiğimiz noktada kişi başına 
milli gelir tam 14 bin 47 dolara ulaşmış 
durumda. İhracat, 2002 yılında 45 milyon 
dolardı, bugün 80 milyon doları aştı. 2002 
yılında KKTC’de öğrenim gören, her mil-
letten öğrenci sayısı 24 bin adetti. Bugün, 
43 bin adeti geçmiş durumdayız. 2003 yı-
lında mevcut yurt sayısı 8 bin iken bugün 
28 bini geçmiş durumda. 

Ortaya eser koyacaksın eser... Sen konuş-
mayacaksın, eserlerin konuşacak. Ulusalcı-
lık da budur, milliyetçilik de budur, ülkesi-
ni sevmek, milletini sevmek de işte budur. 
Yoksa, lafla peynir gemisi yürümüyor. Bu 
millet de bunu en iyi şekilde gördü, yaşadı. 
Bu millet artık bunları yutmuyor. Bunu 
anlayacaksın.

Sevgili vatandaşlarım, 

Biz, adalet ve kalkınma yolundaki müca-
delemizi sürdürüyoruz. Biz, “durmak yok” 
diyoruz, “yola devam” diyoruz. Bugün 
burada yaptığımız açılışlar da, sadece Ke-
çiören’imizin değil, bütün Ankara’mızın 
kalkınmasına katkı sağlayan hizmetlerdir. 
Hepsinin hayırlı olmasını diliyorum. Hepi-
nize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. 
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Sevgili Sakaryalılar, değerli kardeşlerim, 
sizleri en kalbi duygularımla selamlıyo-
rum. 

Buradan, sizlerin aracılığıyla, Akyazı’ya, 
Ferizli’ye, Geyve’ye, Hendek’e, Karapür-
çek’e, Karasu’ya, Kaynarca’ya, Kocaali’ye, 
Pamukova’ya, Sapanca’ya, Söğütlü’ye, 
Taraklı’ya selamlarımı, sevgilerimi gön-
deriyorum. Bugün bir kez daha Sakar-
ya’dayım. Sizlerle birlikte olmaktan, 
sizlerle kucaklaşıyor olmaktan, sizlerle 
dertleşiyor olmaktan, bugün sizin aranız-
da, Sakarya’da olmaktan büyük memnuni-
yet duyuyorum…

Değerli kardeşlerim,

Önceki  gün bi l iyorsunuz,  İs tanbul 
Güngören’de iki bombanın patlaması 
neticesinde 17 vatandaşımızı kaybettik, 
100’den fazla kardeşimiz yaralandı. Terör, 
çirkin yüzünü, kanlı yüzünü, insanlıktan 
uzak, insaftan uzak, vicdandan uzak yü-
zünü bu kez Güngören’de gösterdi. Olay 
yerinde dün incelemelerde bulunduk, 
hastanelerdeki kardeşlerimizi ziyaret et-
tik, cenaze törenlerine katıldık. Hayatını 
kaybeden kardeşlerime Allah’tan rahmet 

diliyorum. Yakınlarına sabır ve başsağlı-
ğı diliyorum. Yaralı kardeşlerime de acil 
şifalar diliyor, bir kez daha geçmiş olsun 
diyorum.

Bakınız, buradan, Sakarya’nın bu meyda-
nından, Sakaryalı kardeşlerimin huzu-
runda bir kez daha, altını kalın çizgilerle 
çizerek ifade ediyorum: Ellerine hiçbir şey 
geçmeyecek. Hiçbir yere varamayacaklar. 
Hiçbir amaçlarını gerçekleştiremeyecek, 
hiçbir hedeflerine ulaşamayacaklar. Bu eli 
kanlı teröristlerin unuttukları, ya da bil-
medikleri bir şey var: Biz, zor zamanlarda 
birbirine daha fazla kenetlenin bir ülkeyiz. 
Biz, zor zamanlarda kardeşliği, dostluğu, 
dayanışmayı daha da yücelten bir milletiz. 
Biz, bize kastedenlere karşı tek ses, tek 
yumruk, tek yürek olan bir milletiz. Bizim 
medeniyetimiz bunun üzerine kurulu. Bi-
zim kültürümüz bunun üzerine kurulu. Bi-
zim geleneklerimiz bunun üzerine kurulu.

Bütün bir Türkiye, bütün milletimiz, 
Hakkari’den Edirne’ye, Iğdır’dan Muğla’ya, 
Samsun’dan Antalya’ya, tek yürek olduk ve 
teröre hep birlikte lanet okuduk. Şunu bil-
sinler, şunu anlasınlar, şunu duysunlar… 
Onlar karıştırmaya çalıştıkça biz kenetle-

Toplu Açılış Töreni

Sakarya | 29 Temmuz 2008
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neceğiz. Onlar kaos oluşturmaya çalıştıkça 
biz istikrara sımsıkı bağlanacağız. Kan 
dökenlerin, güvenlik güçlerimize, kamu 
görevlilerine, sivil insanlara, 4 yaşındaki 
masum çocuklara, beşikteki bebeklere sal-
dıranların ellerine bugüne kadar hiçbir şey 
geçmedi. Tarihe isimleri bebek katili ola-
rak geçti. Bundan sonra da ellerine hiçbir 
şey geçmeyecek.

Bu ülkenin güvenlik birimleri, bu ülke-
nin birliği, bütünlüğü, kardeşliği, bugüne 
kadar olduğu gibi, bundan sonra da bu 
canilerle baş edecektir. Kimsenin şüphesi 
olmasın, kimsenin tereddüdü olmasın…

Bu caniler, er ya da geç bunun hesabını 
verecekler. Bunların ipi her kimin ya da 
kimlerin elindeyse, er ya da geç onlar 
da bunun hesabını verecek. Buradan bir 
uyarıyı, bir çağrıyı tekrarlamak istiyorum. 
Dün olay yerini inceledikten sonra da ifade 
ettim. Teröristlerin tek hedefi Güngören 
sokaklarını kana boyamak değildi. Gazete 
sayfalarını, televizyon ekranlarını, bilgisa-
yar ekranlarını da kana boyamak istediler. 

Medyamızdan biraz daha sorumluluk bek-
liyoruz, biraz daha sağduyu bekliyoruz. Te-
rör örgütünün bu hedefine ulaşmasına, bi-
lerek ya da bilmeyerek katkı sağlamasınlar. 
Allah aşkına, Amerika Birleşik Devletleri 
11 Eylül saldırılarını yaşadı. İspanya’da, 
İngiltere’de terörist saldırılar oldu. Tüm bu 
saldırıların arkasından, oralarda medya-
nın izlediği tutuma bakın, bizdekine bakın. 
Lütfen, biraz daha sağduyu, biraz daha 
sorumluluk. 

Milletimizin de, ülkemizin her bir ferdinin 
de, soğukkanlı, sağduyulu, sorumlu bir 
tavır içinde olacağına inanıyorum. Hiç 
kimse terörün oyununa gelmesin. Tahrik-
ler, provokasyonlar karşısında sabrımızı 
ve vakarımızı muhafaza edeceğiz. Bakın, 
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz teröre karşı çok 
başarılı, kahramanca bir mücadele yürütü-
yor. Polisimiz, jandarmamız son dönemde 
teröre karşı çok başarılı operasyonlar 
gerçekleştirdi. Terörün her türlü kayna-
ğını kurutmak amacıyla, ulusal ölçekte, 
uluslar arası ölçekte yoğun mücadele 
veriyoruz. Bu operasyonlar, bu mücadele 
hız kesmeden devam edecek. Biz güvenlik 
güçlerimize inanıyoruz. Biz milletimize 
güveniyoruz.

Değerli kardeşlerim, değerli Sakaryalılar,

Biz çalışmaya devam edeceğiz. Biz, ül-
kemizi muasır medeniyetler seviyesine 
çıkarmanın mücadelesini vermeye de-
vam edeceğiz. Biz Türkiye’yi büyütmeye, 
Türkiye’nin itibarını yükseltmeye devam 
edeceğiz. Sakaryalı kardeşlerimin benim 
kalbimde özel bir yeri var. Sizin sevginize, 
sizin güveninize, sizin dostluğunuza, kar-
deşliğinize, yoldaşlığınıza mazhar olmak-
tan dolayı gururluyum. Sizin heyecanınıza, 
gözlerinizdeki parıltıya, yüreklerinizdeki 
ışığa mazhar olmaktan dolayı gururluyum. 

Siyasete ilk girdiğim andan itibaren bir 
ayağım hep Sakarya’da oldu. Sakarya’nın 
her türlü sorunuyla, her türlü meselesiyle 
bizzat ilgilendim. Sakarya’nın depremin 
yaralarını bir an önce sarabilmesi için 
gayret gösterdim. Hatırlayan kardeşlerim 
olacaktır, deprem sonrasında, kolum incin-
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miş halde, sargıdayken buralara geldim, 
Sakarya’yı sokak sokak dolaştım, acıları 
dindirmek için, muhtaç kardeşlerime yar-
dım ulaştırmak için o günün imkanları 
çerçevesinde çaba sarfettim. Hükümeti 
devraldığımız, Belediyeleri devraldığı-
mız günden beri de Sakarya’yı yeniden 
imar etmek, yeniden inşa etmek için, 
tüm arkadaşlarımla birlikte, milletvekili 
arkadaşlarımla, valimizle, Büyükşehir ve 
ilçe belediyelerimizle, tüm yerel ve mülki 
birimlerimizle gece gündüz çalışıyoruz.

Bugün de burada Sakarya’mıza kazandırdı-
ğımız hizmetlerin toplu açılışını yapıyoruz. 
Büyükşehir belediyemizin tamamladığı, 9 
tesisin açılışını yapıyoruz, Özel İdare’nin 2 
tesisini, 2 hükümet konağını, Milli Eğitim 
Bakanlığımızın, Sağlık Bakanlığımızın ve 
TOKİ’nin bitirdiği, tamamladığı tesisleri 
açıyoruz. 

Allah’a hamdolsun, şu Sakarya’nın her bir 
köşesini yeniden imar ettik, yeniden inşa 
ettik. 81 ilimizin tamamında olduğu gibi 
Sakarya’da da farklı bir hizmet anlayışını, 
farklı bir belediyecilik anlayışını hakim 
kıldık. 5 yıl önce Sakarya neredeydi, bu-
gün nerede? Hani şair diyor ya: “Yüzüstü 
çok süründün, Ayağa kalk Sakarya”… İşte, 
Sakarya’yı ayağa kaldırmak için, depre-
min izlerini silmek için, yaraları sarmak 
için, aynı acıları bir daha yaşamamak için, 
gecikmiş, ertelenmiş, ihmal edilmiş hiz-
metleri ulaştırmak için mücadele verdik, 
veriyoruz.

Mazeret üretmedik. Bahane üretmedik. 
Vaad üretmedik. Hayal üretmedik. Laf 

üretmedik. Proje ürettik, hizmet ürettik. 
Cumartesi günü İstanbul’un sadece bir il-
çesinde, Küçükçekmece’de tam 196 tesisin 
toplu açılışını yaptık. Ondan hemen önce, 
Ankara’nın ilçesi Keçiören’de yine toplu 
açılış yaptık. Gittiğimiz her ilde, her ilçede 
hizmetlerimizin, tesislerimizin toplu açı-
lışlarını yapıyoruz. Birçok ilimiz, ilçemiz 
toplu açılışları için bizleri davet ediyor. İm-
kan buldukça, fırsat buldukça gidiyor, hal-
kımızla kucaklaşıyor, hizmetlerin açılışını 
yapıyoruz. İşte hizmet budur. İşte hizmet 
üretmek budur. İşte hizmet odaklı siyaset, 
insan odaklı yönetim, insan merkezli bele-
diyecilik budur. 

Değerli kardeşlerim,

Şu içinde bulunduğumuz, açılış törenini 
yaptığımız alanın ne halde olduğunu hepi-
niz çok iyi hatırlıyorsunuz. Burayı yeniden 
ele aldık, 12 bin metrekarelik bir Kent Mey-
danı ve Yeraltı Otoparkı’na dönüştürdük. 
Eski Zirai Donatım Kurumu Fabrikası’nın 
bulunduğu alan 160 bin metrekarelik şeh-
rin en büyük parkı haline getirildi. Yeni 
park, ağaçlandırma ve düzenleme çalışma-
larıyla şehirdeki, Sakarya’daki yeşil alan 
miktarı 5 kat artırıldı. Şehir içi duble yol 
uzunluğu, dikkat ediniz, 900 metreden 55 
kilometreye çıkarıldı. Katı Atık Depolama 
Tesisi tamamlandı, şehir çöp derdinden 
kurtuldu. Bugüne kadar 1000 kilometre 
doğalgaz çalışması yaptık. Ekim ayı itiba-
riyle Sakarya’da doğalgaz ulaşmamış ev 
kalmıyor. 

Bunlar Büyükşehir Belediyemizin hiz-
metlerinden yalnızca bir kaçı. Büyükşehir 
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Belediye Başkanımıza, ekibine huzurları-
nızda teşekkür ediyorum. Bugün açılışını 
yaptığımız tesislerin Sakaryamıza, Sakar-
yalı kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyo-
rum.

Özel idare tarafından yaptırılan 2 hizme-
tin bugün açılışını yapıyoruz. Hüseyinli, 
Hasanfakılı sulama göletlerini açıyoruz. 
Biliyorsunuz, 400 yataklı bir araştırma 
hastanesini Sakarya’ya kazandırmak için 
kolları sıvadık. İhale, yer tesbiti yapıldı, 
inşallah en kısa zamanda çalışmaları başla-
tıyoruz. Adapazarı Mekece duble yolunun 
yüzde 60’ını tamamladık, Eylül’de inşallah 
bitiriyoruz. Karasu yolu’nun yüzde 85’ini 
tamamladık, Eylül’de bitiriyoruz. Sakarya 
Tıp Fakültesi bu yıl artık öğrenci almaya 
başladı. KÖYDES projemiz kapsamında, 
bugün Sakarya’da yolu olmayan, suyu 
olmayan köy çok şükür kalmadı. Valilik 
kampusü çalışmalarımız devam ediyor. 
Olimpik Yüzme Havuzu’nu 2009’a kadar 
bitiriyoruz. Yine huzurlarınızda, Valimize, 
il genel sekreterimize, kaymakam arkadaş-
larımıza ve ekiplerine teşekkür ediyorum. 

Bugün, aynı zamanda Sağlık Bakanlığı-
mız tarafından yapılan ve bitirilen Fatma 
Hanım Sağlık Ocağı ve Sakarya Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi KORUCUK kam-
pusünü hizmete açıyoruz. İl genelinde, 
hükümetimiz döneminde böylece 5 adet 
hastane, 1 ek bina, 3 sağlık ocağı ve 1 labo-
ratuvarı Sakarya’ya kazandırdık. 

Toplu Konut İdaremizin de Sakarya’da çok 
büyük yatırımları, çok büyük hizmetleri 
oldu. Bakın bunlar çok önemli. 17 Ağus-

tos depreminin acı manzarası, acı hatırası 
halen hafızalarımızda. Sağlıksız, çürük, 
standartlara uymayan, kaçak yapıların 
nasıl can kaybına yol açtığını hep birlikte 
tecrübe ettik. Bugün ise Türkiye’nin 4 bir 
yanını, depreme dayanıklı, standartlara 
uygun, sağlıklı yapılarla donatıyoruz. Sa-
dece Sakarya’da, 5 buçuk yıllık iktidarımız 
süresinde tam 3 bin 49 konut yaptık. 830 
konutu daha önce yapmış, bitirmiş, hak 
sahiplerine teslim etmiştik. Bugün de, 
Camili’de 1.255 konutu, Korucuk’ta 965 
konutu hak sahiplerine teslim ediyoruz. 
Bu konutlarımızın yanı sıra, 24 derslikli 
bir ilköğretim okulunu, 1 kütüphane, 1 
kreş, spor salonu, ticaret merkezi ve sağlık 
ocağını da hizmete açıyoruz. Yaptığımız 
hizmetleri, açılışını yaptığımız şu tesisleri 
alt alta koyup sadece başlıklarını saymak 
bile bir hayli vakit istiyor.

4 buçuk yıla, 5 buçuk yıla bütün bu hiz-
metleri sığdırmanın haklı gururunu, 
haklı memnuniyetini siz Sakaryalılar’la 
birlikte ben de yaşıyorum. Daha devam 
eden projelerimiz var. Yollara, barajlara, 
okullara, konutlara ilişkin projelerimiz var. 
Bunlara hiç girmiyorum. İnşallah fırsat 
bulur, imkan bulur, bunların açılışı için de 
Sakarya’ya yine gelirim. Bizim sloganımız 
belli. Bizim felsefemiz, bizim anlayışımız 
belli. Yorulmak yok, rehavet yok, vazgeç-
mek yok. Durmak yok, yola devam. Bütün 
bu hizmetlerin Sakarya’ya hayırlı olmasını 
diliyorum. Emeği geçen tüm arkadaşlarımı 
kutluyor, teşekkür ediyorum. Sizlere de en 
kalbi sevgilerimi, saygılarımı sunuyor, her 
birinizi Allah’a emanet ediyor, teşekkür 
ediyorum.
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Sevgili Bitlisliler, sevgili kardeşlerim, siz-
leri en kalbi duygularımla selamlıyorum. 
Buradan, sizlerin aracılığıyla Bitlis’in ta-
mamına, Adilcevaz’a, Ahlat’a, Güroymak’a, 
Hizan’a, Mutki’ye, Tatvan’a selamlarımı, 
sevgilerimi gönderiyorum.

Şunu bütün kalbimle, bütün samimiye-
timle söylüyorum: Bu anlamlı kurtuluş 
gününde Bitlis’te olmaktan, Bitlis’li kar-
deşlerimle kucaklaşmaktan dolayı büyük 
memnuniyet duyuyorum. Bugün Bitlis’in 
coşkusunu, Bitlis’in heyecanını, Bitlis’in 
sevincini paylaşıyor olmaktan dolayı son 
derece mutluyum. Şu gözlerinizdeki ışığı, 
şu yüreklerinizdeki muhabbeti görmekten 
son derece mutluyum. Şu Bitlis’in kardeş-
lik havasını soluyan nasıl mutlu olmaz? Şu 
Bitlis’in güzel insanlarıyla bir kucaklaşan  
nasıl mutlu olmaz?

Diyorlar ki, “Başbakan Ankara’da durmu-
yor, sürekli dolaşıyor.” Çünkü Başbakan 
milletin derdini dinliyor. Çünkü Başbakan 
milletin derdine çare arıyor, çözüm arı-
yor. Çünkü Başbakan millete hizmet için 
gece demeden, gündüz demeden; uzak 
demeden, yakın demeden koşturuyor. 
Başbakanı arayan nerede bulacağını çok 

iyi bilir. Başbakan’ı arayan Sakarya’da 
bulur. Başbakan’ı arayan Batman’da bu-
lur. Başbakan’ı arayan Bursa’da bulur. 
Başbakan’ı arayan Diyarbakır’da bulur. 
Başbakan’ı arayan, Başbakan’ı milletin 
arasında bulur, millete hizmet ederken 
bulur, açılışlar yaparken bulur. Başbakan’ı 
arayan, işte burada, Bitlis’te, Bitlisli kar-
deşlerimin arasında bulur.

Sevgili kardeşlerim, sevgili Bitlisliler,

Bugün Bitlis için tarihi ve anlamlı bir gün. 
Bugün Bitlis’te iki heyecanı birden yaşı-
yoruz. Hem Bitlis’in düşman işgalinden 
kurtuluşunun 92’inci yıldönümünü kutlu-
yor, hem de Bitlis’e kazandırdığımız yeni 
hizmetlerin açılışını yapıyoruz.

Bakınız, bundan 92 yıl önce, düşman Ku-
zeyden Bitlis’e giriyor. Bitlis’e giren sadece 
düzenli düşman orduları değil. Bitlis’e eli 
kanlı çeteler de giriyor. Bitlis’e, yüz yıllar 
boyu birlikte yaşadığımız, kendimizden 
ayrı gayrı tutmadığımız, ekmeğimizi, su-
yumuzu paylaştığımız, yıllarca komşuluk 
yaptığımız çeteler de giriyor. Bitlis’te yaş-
lılara, kimsesizlere, hastalara, çocuklara, 
hatta bebeklere neler yaptıklarını çok iyi 

Toplu Açılış Töreni

Bitlis | 08 Ağustos 2008
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biliyoruz. Ben bunların ayrıntısına girecek 
değilim.

Ben siyasetçiyim, tarihçi değilim. Tarihçi-
ler, bilim adamları neyin ne olduğunu za-
ten araştırıyorlar, inceliyorlar, belgeleriyle, 
delilleriyle ortaya koyuyorlar. Bitlis, bu 
ihanet karşısında, bu barbarlık karşısın-
da, 92 yıl önce tek yürek oluyor. Bitlis’in 
gençleri, Çanakkale’de nasıl göğüslerini 
düşmana siper ettiyse, Çanakkale’nin, 
Edirne’nin, Tekirdağ’ın gençleri de aynı 
şekilde koşuyor, Bitlis için göğüslerini düş-
mana siper ediyor. Çanakkale Savaşı’nın 
yorgunluğunu daha üzerinden atamadan, 
16’ıncı Kolordu Bitlis’e intikal ediyor, 
Bitlis’i kahramanca savunuyor ve düşmanı 
da, çeteleri de püskürtüyor.

Sabah da ifade ettim. Bizim şehitlikleri-
miz bize çok şey anlatıyor. Kanını, canını, 
varını yoğunu vatan için feda eden şehit-
ler bize çok şey anlatıyor. Şu Bitlis’teki 
şehitliğe, kabristan’a varın bakın… Şu 
Anadolu’nun gazi şehirlerindeki şehitlik-
lere bir bakın… Anadolu’nun her köşesin-
den, Ortadoğu’nun, Balkanların her köşe-
sinden, Halep’ten, Kudüs’ten, Kahire’den, 
Selanik’ten, Manastır’dan, Kırcaali’den ko-
şup gelmiş binlerce genç yan yana vurulup 
düşüyor. Binlerce Mehmetçik o şehitlikler-
de bugün yan yana yatıyor. Bakın şu Bitlis 
Türküsü ne diyor…

“Ordumuz geldi Muş’a dayandı / Taşı top-
rağı kana boyandı / Bitlis’i gördüm yüre-
ğim yandı / Ağlama anam, belki gelirim / 
Belki mahşerde seni görürüm.”

Bu türküye biz hep birlikte göz yaşı dök-
tük. Biz birlikte ağıt yaktık, birlikte türkü 
söyledik, birlikte halay çektik. Biz tarih 
boyunca ortak bir medeniyeti paylaştık, or-
tak bir medeniyeti paylaşıyoruz. Biz tarih 
boyunca ortak bir kaderi paylaştık, ortak 
bir kaderi paylaşıyoruz. İşte, aramıza nifak 
sokmaya çalışanlar, bu medeniyetten, bu 
ortak tarihten, bu türkülerden, bu ağıt-
lardan nasibini alamayanlardır. Aramıza 
nifak sokmaya çalışanlar bizim kardeşliği-
mizin ne kadar güçlü, ne kadar sağlam, ne 
kadar köklü olduğunu bilmeyenler, anla-
mayanlardır. 

Biz artık gözyaşı dökmek istemiyoruz. Biz 
artık ağıtlar yakmak istemiyoruz. Kardeşi 
kardeşe düşürmek isteyenlere karşı tek 
ses, tek yürek olarak, yine omuz omuza, 
yine yan yana mücadele ettik, mücadele 
ediyoruz. Şimdi artık ileriye doğru yeni 
adımlar atma zamanı. Şimdi artık kalkın-
ma zamanı. Şimdi artık ilerleme zamanı. 
Şimdi hizmet zamanı. Şimdi üretme zama-
nı, ortaya eser koyma zamanı.

Çok şükür Bitlis değişiyor. Çok şükür 
Bitlis’in o makus talihi değişiyor. Diğer 80 
ilimiz gibi Bitlis de güzelleşiyor, gelişiyor, 
geleceğe doğru umutlu adımlarla ilerliyor. 
Allah aşkı için size soruyorum: 1950’den 
sonra Bitlis’ten 3’er kere, 4’er kere iktidar 
milletvekili seçilenler oldu. 2002’ye kadar 
Bitlis’e ne verdiler? Bitlis’in ekonomisine, 
Bitlis’in sanayisine, ticaretine, eğitimine, 
sağlığına hangi katkıyı sağladılar?

2002 yılında iktidara geldik, bu böyle git-
mez dedik. Bitlis değişecek dedik, Bitlis ge-
lişecek dedik, Bitlis meselelerini çözüm yo-
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luna koyacak dedik. Çok şükür, sözümüzde 
durduk, Bitlis’in çehresini değiştirdik, 
değiştirmeye de devam ediyoruz. 5 buçuk 
yıl çok kısa bir süre içinde Bitlis’e dev eser-
ler kazandırdık. Eğitim noktasında, sağlık 
noktasında, ulaştırma noktasında, sanayi 
ve ticaret noktasında Bitlis’e on yıllar bo-
yunca yapılamayanları yaptık.

Bakın bugün yine 10 eseri Bitlis’e kazandı-
rıyor, bunların açılışını yapıyoruz. Bitlis’e 
bir Fen Lisesi kazandırdık, bugün açılışını 
yapıyoruz. Üç tane İlköğretim okulunu 
daha tamamladık, bitirdik, bugün açıyo-
ruz. Bir Bilişim Anadolu Lisesinin bitirdik, 
bugün açıyoruz. Ek 8 derslik daha tamam-
ladık, bugün açıyoruz. Hizan ilçesinde 
150 yataklı kız öğrenci yurdunu açıyoruz. 
Yine, özel sektör eliyle yapılan, Kadir Has 
Anadolu Lisesi’ni açıyoruz. Tatvan Sahil 
Yolunu bitirdik, tamamladık, bugün açılı-
şını yapıyoruz.

Bu toplu açılışların ardından da, Limak 
tarafından yaptırılan Bitlis Çimento Üre-
tim Tesisinin açılışını yapıyoruz. Hepsi 
de Bitlis’e, Bitlisli kardeşlerimize hayırlı 
olsun. 

Yaptıklarımız bunlardan ibaret değil. 
Bakın şu 5 buçuk yılda Bitlis’e neler ka-
zandırdık… Her şeyin başı eğitim. Eğitim 
çok önemli dedik ve Bitlis’in tarihinde 
görülmemiş bir eğitim seferberliği başlat-
tık. 2002 yılına kadar Bitlis’te 1.822 adet 
derslik vardı, 5 buçuk yılda buna 762 tane 
ekledik. 2 tane Anadolu Lisesi vardı, 4 
tane daha yaptık, bugün 6 tane Anadolu 
Lisesi var. Bugün Fen Lisesi’ni de açıyoruz 

ve Bitlis’e ilk Fen Lisesini kazandırıyoruz. 
1 Genel Lise, 1 Anadolu Öğretmen Lise-
si, 1 Spor Lisesi, 1 Ortaöğretim Yurdu ve 
9 tane Yatılı Bölge İlköğretim Okulunu 
yine Bitlis’e bu dönemde kazandırdık. Biz 
geldik, Bitlis’te toplam 641 tane bilgisa-
yar vardı. Tam 3 bin 662 yeni bilgisayar 
gönderdik. İlköğretimde okullaşma oranı 
yüzde 65 seviyesindeydi, bugün, dikkat 
ediniz, yüzde 92 seviyesinde. Haydi Kızlar 
Okula Kampanyasını başlattık, tam 10 bin 
511 kızımızı okulla buluşturduk. Üniversi-
teyi unutmadık. Bitlis’in 90 yıllık hayalini 
gerçekleştirdik, Bitlis Eren Üniversitesi’ni 
kurduk. Biliyorsunuz, 2006 yılında Polis 
Meslek Yüksek Okulu’nun temelini attık. 
600 öğrenci kapasiteli bu okulumuz da 
önümüzdeki günlerde tamamlanacak ve 
eğitim öğretime başlayacak.

Eğitimden sonra en önemli konu sağlık. 
Sağlık noktasında Bitlis, Türkiye ortala-
masının çok çok üzerinde hizmet gördü. 
Bitlis’e tam 4 tane hastane kazandırdık. 50 
yataklı Mutki devlet hastanesi, 50 yataklı 
Güroymak Devlet Hastanesi, 50 Yataklı 
Hizan Devlet Hastanesi ve 100 yataklı Mer-
kez Devlet Hastanesi. Şimdi inşallah Ağız 
ve Diş Sağlığı Merkezi’ni de tamamlama 
aşamasındayız. Yine TOKİ tarafından yap-
tırılan 150 yataklı merkez devlet hastanesi 
ek binasının da ihalesini tamamladık, yapı-
mına başladık. Bitlis genelinde 4 tane 112 
istasyonu vardı, 3 tane daha yaptık. Sadece 
4 ambulans vardı, 17 tane yeni ambulans 
getirdik, bugün 21 tane ambulans var. 
Sağlık ocağı muayene odası sayısı sadece 
17 idi, bugün 60. Uzman hekim sayısı biz 
geldik, sadece 30’du, bugün 77’ye kadar 
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çıkardık. Sağlık Bakanlığımıza ait dializ 
cihazı sayısı sadece 5’ti, bugün 21. 

Eğitim konusunda, sağlık konusunda asla 
mazeret kabul etmiyoruz. Hiçbir vatan-
daşımızın, hiçbir kardeşimizin, eğitim ve 
sağlık imkanlarından mahrum kalmasını 
kabul etmiyoruz. Yol önemli dedik, ulaşım 
önemli dedik, yol medeniyet dedik. Biz 
gelmeden önce Bitlis ve çevresinde sadece 
39 kilometre bölünmüş yol vardı. Bugün 
99 kilometre uzunluğunda bölünmüş yo-
lumuz var. Şimdi 58 kilometrelik bölümün 
de inşaatı devam ediyor. Ahlat’a deniz 
otobüsü yanaşma ve barınma yeri yaptık. 
Otogar inşaatımız devam ediyor. Adilce-
vaz İskeselesi’nin inşaatı devam ediyor, 
inşallah onu da çok kısa zamanda bitirip 
hizmete açacağız. KÖYDES Projesi kapsa-
mında Bitlis ve ilçelerine bağlı köylerimi-
zin içme suyu ve yol sorunlarını çok büyük 
oranda çözüme kavuşturduk. Çok sayıda 
sulama inşaatını tamamladık. Ahlat’ta, 
Güroymak’ta, Adilcevaz’da, Hizan’da, su-
lama inşaatları, taşkın koruma inşaatları 
tamamlandı. Devam eden sulama, gölet 
ve taşkın koruma inşaatları da inşallah en 
kısa zamanda tamamlanacak.

Sosyal yardımları unutmadık. Bir yandan 
Bitlis’in çehresini değiştirmeye çalışıyo-
ruz, diğer yandan Bitlis’in kronik sorunla-
rına çözüm arıyoruz. Başta işsizlik olmak 
üzere ekonomik meselelere çare arıyoruz. 
İhtiyaç sahiplerine devletin yardım elini 
götürüyoruz. 5 buçuk yıl içinde, Bitlis için, 
tam 21 milyon YTL kaynağı Sosyal Yardım-
laşma ve Dayanışma Vakıfları’na aktardık. 
Sadece 2007 yılında 19 bin 740 aileye, 

24 bin ton kömür yardımı yaptık. Bu yıl 
planımız, 23 bin 500 aileye 26 bin ton kö-
mür yardımı yapmak. 32 bin çocuğumuza 
eğitim yardımı sağladık. 33 bin çocuğu-
muza sağlık yardımı sağladık. 1 500 anne 
adayına gebelik yardımı sağladık. 5 buçuk 
yıl içinde Bitlis’e toplam 65 milyon YTL 
tutarında sosyal yardım amaçlı kaynak 
aktardık.

Valiliğimiz tarafından kurulan terör taz-
minat bürosu çalışmalarını sürdürüyor. 
Bugüne kadar 18 bin 650 başvuru yapıldı, 
bunların 7 bin 231’i kabul edildi. Şu ana 
kadar 4 bin 416 dosya için 55 milyon YTL 
ödedik, diğerleri için de çalışmalarımız 
sürüyor. Konut noktasında da Bitlis’e çok 
önemli hizmetler kazandırdık. Bakınız; 
Bitlis genelinde, TOKİ eliyle, tam 1.071 
konutu tamamladık, hizmet binalarıyla 
birlikte hak sahiplerine teslim ettik. Şimdi 
1.217 konutun inşası da devam ediyor. 
Benim Bitlisli kardeşim 4 bin YTL peşinat 
veriyor, 15 yıl vade ve yaklaşık 250 YTL 
taksitle ev sahibi oluyor. Bütün projele-
rimiz tamamlandığında Bitlis’e 3 bin 30 
konutu kazandırmış olacağız. 

Bunlar Bitlis’e 5 buçuk yılda yaptıklarımı-
zın sadece bir kısmı. Belediyelerimiz tara-
fından, valiliğimiz tarafından, bakanlıkla-
rımız tarafından daha çok sayıda hizmeti 
tamamladık ya da tamamlama aşamasına 
geldik. Hiçbir zaman “tamam” demiyoruz. 
Hiçbir zaman “yeter” demiyoruz. Daha 
yapacağımız çok şey var. Daha Bitlis’e ka-
zandıracağımız çok hizmet var. Bitlis’in 
on yıllar boyunca ihmal edilmiş, görülme-
miş, çözülmemiş sorunlarını inşallah hep 
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birlikte çözeceğiz. Siz bize güvendikçe, siz 
bize inandıkça, siz bizlerden hayır duanızı 
eksik etmedikçe, Allah’ın izniyle aşamaya-
cağımız hiçbir engel yok.

Her gün yeni bir gündür diyoruz, kolla-
rımızı sıvıyoruz ve ülkenin her köşesine 
hizmet götürmek için var gücümüzle çalı-
şıyoruz. Bizim için rehavet yok. Bizim için 
vazgeçmek yok. Bizim için mazeret üret-
mek yok. Bizim için duraklamak yok. Bi-
zim için durmak yok, yola devam. Bitlis’e 
kazandırdığımız, bugün açılışını yaptığı-
mız tüm hizmetlerin hayırlı olmasını dili-
yorum. Her birinizi Allah’a emanet ediyor, 
sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.
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Sevgili öğrenciler, çok değerli öğretmenler, 
eğitim camiamızın değerli temsilcileri, de-
ğerli Gaziantepli kardeşlerim, hanımefen-
diler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygu-
larımla selamlıyorum. 2008-2009 Eğitim 
ve Öğretim Yılı’nın, tüm öğrencilerimize, 
öğretmenlerimize, eğitim camiamızın tüm 
mensuplarına, ülkemize, milletimize ha-
yırlı olmasını diliyorum.

Bu yıl, eğitim ve öğretim yılını çok an-
lamlı bir törenle, çok anlamlı bir açılışla 
başlatıyoruz. Bugün Gaziantep’teyiz. 
Gaziantep’te, tam 45 yeni okulumuzun 
bugün açılışını yapıyoruz. Bu vesileyle, 
Gaziantepli öğrenci kardeşlerimi, öğret-
menlerimizi, Gaziantepli kardeşlerimi 
de sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Açı-
lışını yaptığımız 45 eğitim kurumunun 

2008-2009 Eğitim Öğretim Yılı 
Açılışı ve Toplu Okul Açılışı

Gaziantep | 08 Eylül 2008
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Gaziantep’e, Gazianteplilere hayırlı olması-
nı temenni ediyorum.

Eğitim bizim için her şeyden önemli. 
Eğitim bizim için her şeyin başı. Ben her 
fırsatta ifade ediyorum: Bizler, bu koltuk-
larda gelip geçiciyiz. Milletimiz bizlere 
bir emanet verdi, biz bu emaneti hakkıy-
la, layıkıyla muhafaza edecek ve bizden 
sonrakilere tevdi edeceğiz. Yarın bu kol-
tuklara başkaları gelip oturacak. Bugün 
Anaokulu’na, İlkokul birinci sınıfa, Lise’ye 
başlayan çocuklarımız, gençlerimiz yarın 
bu koltukların sahipleri olacaklar. Yarının 
mühendisleri, yarının doktorları, yarının 
öğretmenleri, bilim adamları, sanatçıları, 
düşünürleri, siyaset adamları, başbakanla-
rı işte bu sıralardan yetişecek ve emaneti 
devralacaklar. Yarının Türkiyesi, bugün bu 
sıralarda alınan eğitim-öğretim sayesinde 
inşa edilecek. Onun için eğitimi önemsiyo-
ruz. Onun için eğitimi her işin başı olarak 
görüyoruz. Onun için bütün imkanlarımızı 
eğitim için seferber ediyoruz.

Şuraya dikkatinizi çekmek istiyorum: 2002 
yılında Milli Eğitim Bakanlığımız Bütçesi 
sadece 7,5 milyar YTL seviyesinde idi. Milli 
Eğitim’in bütçeden aldığı pay bugün tam 
22,9 milyar YTL’ye yükseldi. Artış oranı 
yüzde 207. Bütçeden en büyük payı artık 
Milli Eğitim alıyor. 6 yıllık süre içinde tam 
123 bin yeni deslik yaptık ve eğitim öğreti-
min hizmetine sunduk. 414 adet yeni ilk ve 
orta öğretim yurdunu, 55 adet yüksek öğ-
retim yurdunu tamamladık, hizmete açtık, 
öğrencilerimizin hizmetine sunduk. Tam 
501 adet spor salonu, 93 adet çok amaçlı 
salonu yine tamamladık ve hizmete açtık. 

6 yıllık süre içinde, Türkiye genelinde, tam 
383 genel lise, 500 Anadolu Lisesi, 653 
Meslek Lisesi, 89 Anadolu Öğretmen Lise-
si, 27 Fen Lisesi, 15 Sosyal Bilimler Lisesi, 
20 Spor Lisesi, 7 Anadolu Güzel Sanatlar 
Lisesini bitirdik, hizmete açtık.

Eğitim konusunda hiçbir mazereti kabul 
etmiyoruz. Eğitim noktasında hiçbir engeli 
kabul etmiyoruz. Hakkari’den Edirne’ye 
kadar benim her bir kardeşim, her bir 
genç arkadaşım aynı eğitim imkanlarına, 
aynı eğitim şartlarına, aynı fırsatlara sahip 
olacak. On yıllar boyunca üst üste biriken 
sorunları, oluşmuş eşitsizliği ortadan kal-
dırmak, eğitim alt yapısını yeniden ve en 
sağlıklı şekilde kurmak için 6 yıldır yoğun 
gayret gösteriyoruz, göstermeye de devam 
edeceğiz.

Burada tüm Türkiye’deki öğrenci kardeşle-
rimize, gençlerimize seslenmek istiyorum: 
Lütfen, üzerinde yaşadığınız bu toprak-
ların tarihini çok iyi öğrenin. Üzerinde 
yaşadığınız bu toprakların dinamiklerini, 
fırsatlarını, imkanlarını çok iyi öğrenin. 
Medeniyetimizin temellerini, medeniyeti-
mizi oluşturan unsurları çok iyi kavrayın. 
Dünyayı çok yakından takip edin. Araş-
tırın, inceleyin, sorun ve sorgulayın. Her 
zaman söylediğim gibi okuyun, düşünün, 
uygulayın, neticelendirin... Çünkü, küresel 
rekabetin had safhaya çıktığı bir dünyada 
yaşıyoruz. Küresel bir köye dönüşen, bilim 
ve teknolojinin küçülttüğü bir dünyada 
yaşıyoruz. Artık sadece komşularımızla 
değil, sadece bölgemizdeki ülkelerle değil, 
dünyadaki tüm ülkelerle rekabet halinde-
yiz.
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Bizim kültürümüz, bizim medeniyetimiz, 
bizim tarihimiz bu rekabette bize bir takım 
avantajlar sağlıyor. Dikkat ediniz, Batı’yla 
da, Doğu’yla iyi ilişkiler kurabilen, iletişim 
kurabilen bir milletiz. Batı’yı da Doğu’yu 
da en iyi şekilde anlayabilen, kavrayabi-
len, hatta aralarında iletişim kurabilen bir 
ülkeyiz. Bu fırsatları, bu imkanları en iyi 
şekilde kullanmak, en iyi şekilde değer-
lendirmek zorundayız. Benim öğrenci kar-
deşimin, benim genç kardeşimin vizyonu, 
ufku öncelikle olabildiğince geniş olacak, 
açık olacak. Benim öğrenci kardeşim, genç 
kardeşim, Türkiye’yi iyi tanıyacak, bölgeyi 
iyi tanıyacak, dünyayı iyi tanıyacak. Bunu 
başarmak zorundayız.

Bakınız, son 6 yılda gerçekleştirdiğimiz 
tarihi reformlar sayesinde, Türkiye bugün 
dünyanın 17’inci, Avrupa’nın 6’ıncı büyük 
ekonomisi konumuna yükselmiştir. 5 yıl 
gibi kısa bir süre içinde, gayri safi yurt içi 
hasılamızı yaklaşık 3 kat büyüttük, 233 
milyar dolardan aldık, 659 milyar dolara 
yükselttik. İhracatımızı yine üç kattan 
fazla büyüttük, 36 milyar dolardan aldık, 
129.5 milyar dolara kadar yükselttik. Bun-
lar önemli rakamlar. Bütün bu ve benzeri 
rakamlar, Türkiye’nin küresel ölçekteki 
büyüklüğünü, ağırlığını,  itibarını, saygın-
lığını gösteren rakamlar. 

Bugün Türkiye, bütün komşularıyla iyi 
geçinen, ticari ilişkilerini artıran bir ülke 
konumuna yükseldi. Bugün Türkiye, böl-
gesel krizlerde ağırlığını koyan, arabulu-
culuk yapan, çözüme katkı sağlayan bir 
ülke konumuna yükseldi. Kaf kasya’da, 
Ortadoğu’da, Balkanlar’da bölgesel ihtilaf-

ların çözümünde artık Türkiye aktif rol 
oynuyor, aktif görevler üstleniyor. Bunlar, 
dikkat ediniz, ilk kez oluyor. Çünkü Türki-
ye değişiyor, gelişiyor ve büyüyor. İşte bu 
büyümeye, bu gelişmeye, bu ilerlemeye pa-
ralel bir eğitim sistemini, bir eğitim ufku-
nu öğrencilerimize sağlamak zorundayız.

Bakınız, 2002 yılında okul öncesi okullaş-
ma oranı yüzde 11 seviyesindeydi. Bugün 
tam yüzde 29’a çıkardık. Yükseköğretimde 
okullaşma oranı yüzde 27 idi, bugün yüzde 
36’yı aşmıştır. Şuraya dikkatinizi çekiyo-
rum: Bugün, 8 veya daha fazla dersliği 
olan tüm okullarımıza bilişim teknolojileri 
sınıfları kurduk, kurmaya devam ediyoruz. 
Tam 30 bin eğitim kurumuna, 6 yıllık süre 
içinde hızlı internet (ADSL) bağlantısı yap-
tık. Bugün artık öğrencilerimizin yüzde 
95’i bilişim teknolojisi sınıf larından ve 
hızlı internetten yararlanabiliyor. E-Devlet 
uygulamalarını milli eğitim teşkilatımız-
da, okullarımızda başarıyla uyguluyoruz.

Yine, 6 yıllık süre içinde tam 4 bin 374 
adet yeni kütüphaneyi kurduk ve öğren-
cilerimizin hizmetine kazandırdık. En ka-
liteli, en yaygın, en modern eğitim imkan-
larını öğrencilerimize kazandırmak için 
seferber olduk. Bakın, biraz önce de ifade 
ettim, hiçbir mazereti kabul etmiyoruz. 
Hiçbir öğrenci, hiçbir veli “okul yok” deme-
sin dedik, 123 bin derslik yaptık. 53 yeni 
Üniversite açtık, her ilimize bir üniversite 
kazandırdık. “Kitap yok” mazeretini kabul 
etmedik, tam 571,1 milyon adet kitabı 
bastırdık, dağıttık ve öğrencilerimiz her yıl 
eğitim öğretim yılının başında kitaplarını 
sıralarının üzerinde buldu. Kütüphane 
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yok, laboratuar yok, bilgisayar yok, inter-
net yok mazeretlerini asla kabul edemez-
dik. Türkiye’nin neredeyse tüm okullarına 
bu imkanları kazandırdık, kazandırmaya 
devam ediyoruz. Velilerimiz için “para 
yok” mazeretini de ortadan kaldırmak için 
seferber olduk.

Sosyal güvencesi olsun ya da olmasın, ilk 
defa özel eğitim ve rehabilitasyon merkez-
lerine devam eden tüm özürlü kardeşle-
rimizin özel eğitim giderlerini devlet kar-
şılamaya başladı. Özürlü kardeşlerimizin 
eğitimi için özürlü başına aylık 406 YTL 
ödeme yapmaya başladık. Şu rakamlara 
özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum: 
2002-2003 Eğitim Öğretim yılında, resmi 
okul ve kurumlarda özel eğitim gören öğ-
renci sayısı sadece 17 bin 998. Bugün bu 
sayı tam 98 bin 880’e yükselmiş, yani yüz-
de 449 oranında artmıştır. 2002-2003 eği-
tim öğretim yılında özel okul ve kurumlar-
da özel eğitim gören öğrenci sayısı 20 bin 
532 idi, bunu da tam yüzde 855 oranında 
artırdık ve 196 bin 171’e çıkardık. Destek-
leyince, teşvik edince oluyor. 6 yıllık süre 
içinde, tam 1 milyon 876 bin çocuğumuza 
eğitim yardımı yaptık. 1 milyon çocuğu-
muza sağlık yardımı yaptık. “Kız çocuklar 
okumaz” anlayışını önemli ölçüde kırdık 
ve kızlarımızı okulla buluşturduk. “Haydi 
Kızlar Okula” kampanyamız sayesinde, 280 
bin çocuğumuzu okula kazandırdık. Gönül 
Köprüsü Projemizle 100 bin öğrencimizi 
doğudan batıya, batıdan doğuya taşıdık ve 
birbirleriyle kaynaştırdık, tanıştırdık.

Saymakla bitmiyor. Eğitim için bu saydık-
larımızdan çok daha fazlasını yaptık. Şun-

dan emin olmanızı, şuna canı gönülden 
inanmanızı istiyorum: Çok daha fazlasını 
yapacağız, yapmaya devam edeceğiz. Bü-
tün bu yatırımlar, bütün bu harcamalar, 
bütün bu çabalarımız, gayretlerimiz, yarı-
nın Türkiye’sini en iyi şekilde inşa etmek 
için. Bu noktada hiçbir fedakarlıktan ka-
çınmadık, kaçınmayacağız. Eğitimi yaygın-
laştırmak, fırsat eşitliğini yaygınlaştırmak, 
eğitimin kalitesini artırmak için bugüne 
kadar olduğu gibi bundan sonra da her 
türlü imkanı seferber edeceğiz.

Bakınız, bugün 8 Eylül. Yani, Dünya Oku-
ma Yazma Günü. UNESCO verilerine göre 
dünya genelinde çok önemli bir çoğunluk, 
tahminen 776 milyon kişi okuma yazma 
bilmiyor. Türkiye’de de maalesef okuma 
yazma bilmeyen önemli bir kitle bulunu-
yor. Bu devirde, bu duruma tahammül 
edemeyiz, bunu kabullenemeyiz dedik. 
2002-2003 öğretim yılından bugüne kadar, 
tam 1 milyon 580 bin 595 vatandaşımıza 
okuma yazma öğrettik. Ancak halen 4 
milyon civarında okuma-yazma bilmeyen 
vatandaşımız var. 6 Haziran 2008’de, bü-
tün zamanların en büyük okuma yazma 
kampanyası olan “Ana Kız Okuldayız” 
kampanyasını bizzat ben ve eşim birlikte 
başlattık. Bu hafta, 62 bin 541 kardeşimiz 
halk eğitim merkezlerinde eğitime başlı-
yorlar. Tıpkı çocuklarımız, gençlerimiz, 
öğretmenlerimiz gibi bu kardeşlerimiz de 
bugün aynı coşkuyu, aynı heyecanı taşı-
yorlar. Bu kardeşlerimizin de kitaplarını 
ücretsiz olarak biz temin ediyoruz. 4 yılda, 
tam 3 milyon kişi inşallah bu kurslardan 
geçecek ve okuma yazma öğrenecek. Bu 
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büyük kampanyaya da bu vesileyle başarı-
lar diliyorum.

Değerli öğretmenler,

Bu vesileyle, sizlere de, Türkiye’nin gele-
ceği olarak gördüğümüz gençliğimizin, 
yavrularımızın eğitimi için harcadığınız 
emek, yaptığınız katkılar için teşekkür edi-
yorum. Yeni Eğitim-Öğretim döneminde 
de sizlere üstün başarılar diliyorum. Her 
zaman söylüyoruz, öğretmenlik mesleği 
ülkeler için en kritik mesleklerin başında 
geliyor. Ne yazık ki bu önemli mesleğin 
mensupları olarak öğretmenlerimiz uzun 
yıllar boyunca layık oldukları ilgi ve des-
teği Türkiye’yi yönetenlerden göremediler.

Biz bu konuda samimiyetle gayret gösteri-
yoruz, öğretmenlerimize vefa borcumuzu 
ödemek, hak ettikleri şartlara onları kavuş-
turmak için çaba harcıyoruz. 2003 yılından 
bugüne kadar tam 133 bin 609 kadrolu, 75 
bin 741 adet de sözleşmeli öğretmenin 
atamasını yaptık.  85 bin öğretmenimizin, 
uygun şartlarda diz üstü bilgisayar sahibi 
olmasını sağladık. Türkiye genelinde 1.440 
adet lojman yaptık.

91 adet yeni öğretmenevi açtık. Öğretmen 
evlerini özelleştirme kapsamından çıkar-
dık. Milli Eğitim Bakanlığımız ve TOKİ iş-
birliğinde bugüne kadar öğretmenlerimiz 
için 2 bin 788 konut yaptık.

Mutlaka sorunlar var, mutlaka öğretmen-
lerimizin çözüm bekleyen meseleleri var. 
Ancak şundan da emin olunuz: Bugüne ka-
dar nasıl samimiyetle öğretmenlerimizin 

meselelerini çözmek için gayret gösterdiy-
sek, bundan sonra da aynı şekilde gayret 
göstereceğiz. İmkanlarımız elverdikçe, 
Türkiye’nin imkanları arttıkça, şartları 
düzeldikçe, öğretmenlerimizin şartlarını 
da daha ileri noktalara taşımaya devam 
edeceğiz.

Biz, Türkiye’nin kaynaklarını asla çarçur 
etmeyiz, buna yeltenenlere de asla izin ver-
meyiz. Hükümete gelirken de, iktidarımız 
boyunca da ifade ettik: 3 Y ile, yani yol-
suzluk, yoksulluk ve yasaklarla mücadele 
ettik, mücadeleye de devam edeceğiz. Bu 
konularda en küçük bir tavize, en küçük 
bir ihmale, en küçük bir tereddüte bile ta-
hammülümüz yok. Türkiye’yi büyüteceğiz, 
Türkiye’nin kronik sorunlarını çözeceğiz 
ve Türkiye’nin büyüyen imkanlarını da, 
eşit şekilde, adil şekilde, ülkemizin her kö-
şesine, her kesimine dağıtacağız. Bu bizim 
boynumuzun borcu. Bu bizim ülkemize 
olan borcumuz, bize bu emaneti verenlere 
olan borcumuz. Bu bizim çalışanlarımıza 
borcumuz, memurlarımıza, işte bütün öğ-
retmenlerimize borcumuz. İnşallah bu bor-
cumuzu da hakkıyla, layıkıyla ödeyeceğiz.

Yine, bu vesileyle bir hususun da üzerin-
de özellikle durmak istiyorum. Bakınız, 
Türkiye’nin kaynakları gerçekten çok bü-
yük, çok geniş. Doğal kaynaklarıyla, insan 
kaynağıyla, girişimcileriyle, yatırımcılarıy-
la, dinamik iş gücüyle Türkiye çok büyük 
bir potansiyel barındırıyor. Ne yazıktır ki, 
bu potansiyel bugüne kadar etkin şekilde 
değerlendirilememiş, tüm bu kaynakları-
mız israf edilmiş. Bakın, sadece bir örnek 
vereyim. Türkiye, 2002 yılında, gayri safi 
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yurt içi hasılasının yüzde 14,8’ini borçlan-
ma faizlerine harcamak zorunda kalıyor-
du. Türkiye’nin enerjisi, birikimi, kazancı 
faiz ödemelerine gidiyordu. Bugün çok şü-
kür bunu gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 
5,7’sine kadar çektik. Yani Türkiye’nin en 
büyük kaynak israf eden kara deliğini ka-
pattık. 

Biliyorsunuz sosyal güvenlik Türkiye’de-
ki en büyük kara deliklerden biriydi. 
Türkiye’nin kaynağını çarçur eden, adeta 
hortumlayan bir kara delik şeklini almıştı. 
Çok şükür, yeni yasayı çıkardık, uygulama-
ya başladık ve bu israf kaynağını da süreç 
içinde kurutuyoruz. Bakın, bunlar, kamuya 
düşen, bize düşen görevler. İsraf konusu, 
öyle bir kişinin, birkaç kişinin çözebileceği 
bir sorun değil. Ülkemizdeki her bir ferdin, 
her bir vatandaşımın, her bir kardeşimin 
israf noktasında son derece duyarlı olma-
sını istiyorum, arzu ediyorum. Özellikle 
öğrenci kardeşlerimden, öğretmen kar-
deşlerimden bilhassa rica ediyorum. Su, 
gıda, enerji gibi kaynaklar dünyada hızla 
tükeniyor. Türkiye’nin kaynaklarına sahip 
çıkalım. Bilhassa suyumuzu, elektriğimizi, 
ekmeğimizi, yani geleceğimizi israf etme-
yelim.

Değerli kardeşlerim,

B u g ü n ,  b a ş t a  d a  b e l i r t t i ğ i m  g i b i , 
Gaziantep’te de anlamlı bir toplu açılışı 
gerçekleştiriyoruz. Gaziantep’te tamamla-
nan tam 45 eğitim kurumumuzu bugün 
sizlerin huzurunda hizmete açıyoruz. Res-
mi kurumlar tarafından yaptırılan, hayır-
severler tarafından yaptırılan tam 45 yeni 

okul. Emeği geçen herkese bu vesileyle 
teşekkür ediyorum. Ülkem ve milletim adı-
na, özellikle hayırsever vatandaşlarımıza 
takdir ve teşekkürlerimi iletiyorum. 

Dikkat ediniz, Gaziantep’te, 2002 yılında 
5 bin 516 tane derslik vardı. 6 yıl içinde 
buna tam 3 bin 644 adet ekledik. 30 genel 
lise vardı, 14 tane de biz yaptık. 5 tane Ana-
dolu Lisesi vardı, buna 9 tane daha ekledik, 
14’e çıkardık. Gaziantep’e Anadolu Güzel 
Sanatlar Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi, 
Sosyal Bilimler Lisesi, Ticaret Turizm Mes-
lek Okulu ve Çok Programlı Liseyi kazan-
dırdık. İl genelinde tam 7 bin 28 bilgisayarı 
okullara, öğrencilerimize kazandırdık. 
1.113 hızlı internet bağlantısını da yine 
eğitimin hizmetine sunduk.

Bakın Gaziantep çok hızlı gelişen, hızla 
büyüyen, sanayileşen ve bunu da kendi im-
kanlarıyla yapan bir ilimiz. Bugüne kadar 
devlete sırtlarını dayamadan, devletten 
beklenti içine girmeden, kendi yağlarıyla 
kavrularak, dünyaya örnek bir sanayileş-
me modelini burada Gaziantep’te kurdular. 
Bize düşen nedir? Bize düşen bu kalkın-
manın, bu ilerlemenin, bu girişimlerin, 
yatırımların önünü açmak, bunlara destek 
olmaktır. Eğitim bunun en önemli ayağı, en 
önemli unsuru. Gaziantep’teki hızlı sanayi-
leşmeye paralel bir eğitim alt yapısını oluş-
turmak zorundaydık ve bunu da çok şükür 
başarıyla tamamladık. Üniversitesiyle, 
meslek liseleriyle, genel liseleri, Anadolu 
Liseleri, bilişim sınıfları, kütüphaneleriyle 
Gaziantep’i eğitim noktasında da geleceğe 
en iyi şekilde hazırladık.
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Gerek Gaziantep’te, gerekse Türkiye’nin 
diğer 80 ilinde bu çabalarımız, bu gayretle-
rimiz devam edecek. Durmak yok, yola de-
vam. Özellikle eğitim noktasında, durmak, 
duraklamak yok, son sürat yola devam. 
Ben bu duygu ve düşüncelerle sözlerime 
son verirken, bir kez daha, 2008-2009 
Eğitim Öğretim Yılının hayırlı olmasını 
diliyorum. Bugün okula başlayan yavrula-
rımıza, tüm öğrencilerimize, gençlerimize, 
öğretmenlerimize, eğitim camiamızın tüm 
mensuplarına, tüm emeği geçenlere ba-
şarılar diliyorum. Eğitime katkı sağlayan, 
destek sağlayan tüm vatandaşlarımıza bu 
vesileyle bir kez daha teşekkür ediyorum. 
Açılışını yaptığımız okulların da hayırlı 
olmasını diliyor, sevgilerimi, selamlarımı 
sunuyorum.
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Harran Üniversitemizin saygıdeğer öğre-
tim elemanları, sevgili öğrenciler, hanı-
mefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi 
duygularla selamlıyorum. 

2008-2009 Eğitim Öğretim Yılının, Harran 
Üniversitemizdeki tüm öğrencilerimize, 

öğretim elemanlarımıza, üniversite cami-
amıza hayırlar ve başarılar getirmesini 
diliyorum. Yeni öğretim yılına başlama 
töreninde sizlerle aynı heyecanı paylaşıyor 
olmaktan büyük mutluluk duyduğumu da 
yine bu vesileyle ifade etmek istiyorum.

Harran Üniversitesi Eğitim 
Öğretim Yılı ve Tesislerin Açılış 

Töreni

Şanlıurfa | 23 Eylül 2008
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Harran, tarihte bilinen ilk üniversitenin 
adıdır. Bu topraklarda kurulmuş olan ve 
dünya bilimine, dünya mirasına önemli 
katkılar sağlayan Harran Okulu’nun, bu-
gün Harran Üniversitesi adıyla yaşatılıyor 
olmasından milletçe gurur duyduğumuzu 
da ifade etmeliyim. 

Esasen bu topraklar, kıtalar arasında, 
medeniyetler arasında bir köprü olduğu 
kadar; medeniyetin, bilimin,  evrensel 
değerlerin, insanlık birikiminin de adeta 
beşiği, filizlendiği önemli yerlerden biri 
konumundadır. Sadece, tek başına Şan-
lıurfa ilimiz bile, tarihiyle, kültürüyle, 
gelenekleriyle bu toprakların bir özetidir, 
bu toprakların bir hülasasıdır. Şanlıurfa 
bir peygamberler şehridir ve ilahi dinlerin 
tamamı Şanlıurfa’da bir şekilde kesişirler. 
Şanlıurfa, “bir arada yaşama kültürünün” 
dünyadaki en anlamlı merkezlerinden 
biridir. Tarih boyunca yüzlerce millet, 
inanç, kültür burada barış içinde, huzur 
içinde yaşamışlar. Şanlıurfa, adı üzerinde, 
kahramanlığın, cesaretin, vatan aşkının 
da sembolü haline gelmiştir. Yine Şanlıur-
fa, bereketli topraklarıyla tarımın, zengin 
mutfağıyla yeme-içme kültürünün, zengin 
ezgileriyle musikinin adeta merkezi konu-
mundadır.

Tüm bu ve benzeri zenginliklerin bilimle 
taçlandırılması gerekiyordu, bunu da işte 
Harran Okulu yapmış, Şanlıurfa’yı tarihte 
bir de bilimin merkezi haline getirmiştir. 
Bakınız, gerçekten çok büyük bir mirasa 
sahibiz. Şanlıurfa’nın, Şanlıurfa’yla birlikte 
81 ilimizin sahip olduğu bu eşsiz miras, 
bizi dünyada bir çok konuda avantajlı hale 

getiriyor. Yeter ki bu mirasa sahip çıkalım, 
yeter ki bu mirası gerektiği gibi değerlendi-
relim. Tarihte bilinen ilk üniversite bu top-
raklarda kurulmuş ise, buna var gücümüz-
le sahip çıkmak, bugün de bilim alanında, 
üniversite noktasında dünyada dikkat 
çeken bir konumda olmak durumundayız. 
İşte tarihin yüklediği misyon, tarihin yük-
lediği sorumluluk budur.

Biliyorsunuz, bu topraklar, tarihte tarımın 
ilk yapıldığı topraklar olarak da biliniyor. 
Binlerce yıldır bu topraklar, üzerinde yaşa-
yanlardan bereketini esirgemiyor. Öyleyse, 
tarım denildiğinde, ziraat denildiğinde, uz-
manlık, bilgi, tecrübe denildiğinde yine bu 
üniversitemizin, Harran Üniversitesi’nin 
tüm dünyada ilk akla gelen kurumlardan 
biri olması gerekiyor. Arzumuz da, isteği-
miz de budur ve bu potansiyele de ziyade-
siyle sahibiz. 

81 ilimizin de öne çıkan özellikleri var. 
81 ilimizin de tarihten gelen birikimleri, 
tecrübeleri, uzmanlık alanları var. Bunları 
değerlendirdiğimiz takdirde, bu zengin-
liği, bu potansiyeli harekete geçirdiğimiz 
takdirde, ben inanıyorum ki, ülkemizin 
kronik sorunlarının çözümü yolunda daha 
önemli mesafeler kat edeceğiz ve Türkiye 
arzu ettiğimiz, hedeflediğimiz o “Muasır 
Medeniyetler Seviyesi”ne en kısa zamanda 
ulaşabilecektir.

Bakınız, iktidarımız döneminde tam 53 
yeni üniversite kurduk. Bugün, üniversi-
tesi olmayan il, çok şükür kalmadı. Eksik-
likleri gideriyoruz, alt yapı noktasında, 
öğretim elemanı noktasında, yurtlar, 
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pansiyonlar, kütüphaneler, ne gerekiyorsa 
bunlar adım adım yapılıyor. Bu üniver-
sitelerimiz asla birer tabela üniversitesi 
değildir. Bu üniversitelerimiz, öğrenci 
yetiştirdiği kadar, bulundukları ilin, bölge-
nin potansiyelini de açığa çıkaracak, orada 
her açıdan öncülük yapacak, topluma ışık 
tutacak bilim kurumları olacaktır. 

Geçen hafta Marmara Üniversitemizin 
açılış törenlerinde de ifade ettim. Bu-
gün, Amerika Birleşik Devletleri’nde, 
İngiltere’de, belli alanlarda uzman olmuş 
ve dünyaca tanınan üniversiteler var. Ba-
kıyorsunuz, bu üniversiteler bu uzman-
lıklarını bulundukları şehirden alıyorlar. 
O şehirde demir çelik endüstrisi gelişmiş, 
üniversite de bu sektör üzerine uzmanlaş-
mış ve bugün demir çelik denildiğinde o 
üniversite akla geliyor. Neden tarım denil-
diğinde tüm dünyada Harran Üniversitesi 
akla gelmesin? Neden sulama denildiğin-
de, iklim değişikliği denildiğinde, erozyon 
denildiğinde Harran Üniversitesi akla 
gelmesin? Hatta müzik denildiğinde, yeme 
içme kültürü denildiğinde, ilahiyat denil-
diğinde neden Harran Üniversitemiz, ya 
da bölgedeki diğer üniversitelerimiz akla 
gelmesin? 

Bunu başarabiliriz. Bunu başarabilecek, 
her türlü imkana, her türlü avantaja sa-
hibiz. Yeter ki böyle bir ufka sahip olalım,  
böyle bir vizyonumuz olsun. Biz, üniversi-
teyi her zaman toplumun önünde görmek 
istiyoruz. Biz, üniversiteyi demokrasinin 
en önemli unsurlarından biri olarak görü-
yoruz. Üniversite, yasamaya da, yürütmeye 
de, yargıya da ışık tutmalı, yol göstermeli, 

yol gösterici olmalıdır. Üniversite, topu-
lumun değerlerini gözeterek, içinden gel-
diği toplumu göz önünde bulundurarak, 
toplumun daha ileriye, daha fazla refaha 
gitmesi için üreten bir kurum olmalıdır. 
Üniversiteleri hayatın gerçeklerinden, top-
lumun gerçeklerinden, çağdaş dünyanın 
gerçeklerinden koparmak belki kolaydır, 
ama evrensel bilginin üretim merkezi ola-
rak üniversite eğitiminin mantığına terstir. 

İşte geçmişte bunu yaşadık. Üniversiteler-
den beklenen, özgür aklın, eleştirel aklın 
merkezi olmalarıyken, eleştirinin yasak ka-
bul edildiğini,  özgürlüklerin kısıtlandığını 
gördük... Topluma ışık tutması gereken 
üniversitelerin, toplumdan kopuk, ülke 
gerçeklerinden kopuk, ülkenin ekonomi-
sinden, ülkenin rotasından, hedeflerinden 
kopuk bir şekilde içine kapandığını da 
gördük. Bütün bunlar, vizyon eksikliğinin, 
ufuk eksikliğinin bir sonucudur. Türkiye, 
ufku açık, vizyonu net, hedefleri belli, rota-
sı belli bir ülkedir.

Bakınız, bugünlerde tüm dünyada, ABD 
kaynaklı bir finansal kriz hüküm sürüyor. 
Dünyanın en büyük şirketleri, en büyük 
bankaları tek tek iflas ediyor ya da çok ucu-
za kapatılıyor. Böyle bir süreçte Türkiye 
olarak dimdik ayaktayız ve bu türbülansı 
fırsata çevirmenin mücadelesi içindeyiz. 
Hatırlayanlar bilir, bundan 6 sene öncesine 
kadar Türkiye için böyle bir şey düşünü-
lemezdi bile. 1980 sonrası döneme bakın, 
her 2 ya da 3 yılda bir Türkiye’de kriz 
yaşandığını görürsünüz. En son 2000 ve 
2001 yıllarında yaşadığımız finansal kriz-
ler Türkiye’yi adeta uçurumun kenarına 
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getirmişti. Bugün ise Türkiye sözlüğün-
den, lügatinden kriz kelimesini artık tama-
men silmiştir. Geçmişin hiçbir dönemiyle 
kıyaslanamayacak bir ekonomik yapıya 
sahibiz. Dünyanın en büyük ilk 17 ekono-
misi arasında Türkiye var. Avrupa’nın en 
büyük ilk 6 ekonomisi arasında bugün Tür-
kiye var. Bugün dünyanın her köşesinde iş 
yapan müteahhitler arasında, inşaat firma-
ları arasında Türkiye var. Bugün, gayri safi 
yurt içi hasılası 657 milyar dolara, ihracatı 
132 milyar dolara ulaşmış bir Türkiye var.

Bu kadar da değil. Kafkaslar’da, Balkan-
lar’da, Ortadoğu’da sorunların çözümü 
için aktif rol oynayan, İsrail ile Suriye; İs-
rail ile Filistin arasında ara bulucuk görevi 
yürüten, dünyanın tüm ülkeleri ile sıcak 
ve yakın temas kuran, kararlı adımlarla 
Avrupa Birliği’ne doğru ilerleyen bir Tür-
kiye var. Dünyanın bu kadar hızlı değiştiği, 
dönüştüğü bir ortamda, ülke olarak bizler 
de çok hızlı hareket etmek, aktif olmak 
zorundayız ve işte biz bunun gereğini ya-
pıyoruz. Bütün kurumlarımızdan, üniver-
sitemizden, sivil toplum örgütlerimizden, 
siyasetten, medyadan, yargıdan beklenti-
miz de budur.

Geçmişe takılıp kalmış, 1940’ları, 50’leri 
bir türlü aşamayan, o günden bu güne bir 
türlü gelememiş, o günün siyaset tarzıyla, 
o günün alışkanlıklarıyla hareket eden,  
tecrübesini, bilgisini, birikimini artırama-
yan kurumlarla Türkiye’yi buralara taşıya-
mazdık. Bürokrasi bu hıza ayak uyduracak 
dedik, bürokrasiyi çalıştırdık, kurumları-
mızı çalıştırdık ve bu neticeyi elde ettik. 
Sivil toplum örgütleri içinde de, medya 

içinde de, üniversiteler içinde de bu hızlı 
değişime, dönüşüme ayak uyduranlar var, 
ayak uyduramayanlar var. Her şey eskisi 
gibi devam etsin, Türkiye yerinde saysın, 
Türkiye değişmesin, işlerimiz bozulmasın, 
koltuğumuz elden gitmesin, rantımız kay-
bolmasın mantığıyla değişime direnenler 
var, bir de Türkiye’nin önünü açmak için 
çaba harcayanlar, mücadele verenler var.

Zaman zaman yaşanan tartışmaları bu 
zaviyeden görmek gerekiyor. Türkiye’nin 
tercihi, rotası bellidir. Daha çok demokrasi, 
daha çok hak ve özgürlük, daha çok kalkın-
ma, daha çok refah; ve herkes için eğitim, 
herkes için sağlık, herkes için adalet, her-
kes için emniyet ve güvenlik... Milletçe bir 
bütün olarak kalkınmalı, gelişmeli, özgür-
leşmeli, refaha ulaşmalıyız. 

Değerli arkadaşlarım,

Üniversitenin Türkiye’nin bu yeni sürecin-
de çok daha fazla inisiyatif alması gerekti-
ğine, çok daha fazla rol oynaması gerekti-
ğine inanıyoruz. Özellikle ekonomimizin 
daha ileri noktalara taşınması noktasında 
üniversiteler öncü rol oynamak durumun-
dadır diye düşünüyorum. Biliyorsunuz, 
2023, Cumhuriyetimizin Kuruluşunun 
100’üncü yıldönümü için önümüze bir 
hedef koyduk: Türkiye dünyanın en büyük 
ilk 10 ekonomisi arasında yerini alacak 
dedik. Bunu, inanıyorum ki üniversiteleri-
mizle birlikte başaracağız. Ve, biz, üniversi-
telerimizin her türlü ihtiyacını karşılamak, 
üniversite eğitimini yaygınlaştırmak, kali-
tesini artırmak konusunda da son derece 
kararlıyız.
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Kurduğumuz 53 üniversite bunun so-
mut göstergesidir. Öğretim elemanlarına 
yaptığımız maaş zamları, bu niyetimizin 
göstergesidir. Eğitime ayırdığımız bütçe, 
eğitimin alt yapısına aktardığımız kaynak, 
bu niyetimizin apaçık delilidir. 6 yılda 
tam 123 bin yeni derslik kurduk. Bugün 
öğrencilerimizin yüzde 100’e yakını bil-
gisayara, hızlı internete ulaşabiliyor. Sa-
dece Ankara’dan, İstanbul’dan, İzmir’den 
değil, artık Hakkari’den, Mardin’den, 
Diyarbakır’dan, Şanlıurfa’dan da başarı 
öyküleri duyuyoruz, görüyoruz. Bunlar 
son derece sevindirici gelişmeler. Bunlar, 
umudumuzu artıran gelişmeler.

Biz, eğitime yatırım yapmaya, eğitimi her 
şeyin üstünde tutmaya devam edeceğiz. 
Bakınız, 2002 yılında Yükseköğretim öğ-
rencilerimize ödenen burs ve kredi miktarı 
sadece 45 YTL idi. Bugün itibariyle aylık 
160 YTL burs ve kredi ödüyoruz. Artış ora-
nı 6 yılda tam yüzde 256. 2002 yılında 451 
bin 550 öğrenci burs ve kredi alıyordu, bu-
gün sayıyı 762 bin 565’e kadar yükselttik. 
2002 yılında Türkiye genelinde Yurt-Kur’a 
bağlı 193 yurdumuz vardı, bugün sayı 
238’e çıktı. 188 bin öğrenci kapasitesini de 
yine 210 bine kadar çıkardık. Bugün, bili-
yorsunuz, Eğitim Öğretim Yılıyla birlikte 
Osmanbey Kampüsü’ndeki 1000 yataklı 
yurdumuzun da açılışını yapıyoruz. 2007 
yılında ihaleyi yaptık, 2008 yılında yurdun 
inşaatı tamamlandı ve teslim aldık. Bugün 
son derece modern, konforlu, sağlıklı bir 
yurdu Şanlıurfa’ya, Harran Üniversitesi’ne 
kazandırıyoruz. Böylece Urfa’da yurt kapa-
sitesini de 2 bin 10’a çıkarmış oluyoruz.

Sadece Urfa’da değil… Bakın sadece 
bu yıl içinde, 19 tane yükseköğrenim 
yurdunu tamamladık ve hizmete aç-
tık. Van’dan Sakarya’ya, Kaman’dan, 
Erciş’e, Çanakkale’den Avanos’a kadar 
Türkiye’nin her yanında tam 19 yurdu 
bitirdik. Gebze’de, Burdur’da, Ardahan’da, 
Trabzon’da yurt inşaatlarımız devam edi-
yor. Her fırsatta söylüyorum. Hiçbir ma-
zereti kabul etmiyoruz. Eğitimin önünde 
hiçbir engel kabul etmiyoruz. Her türlü 
engeli tek tek kaldırıyoruz ve kaldırmaya 
da devam edeceğiz. 

Şimdi, biliyorsunuz Mayıs ayında Güney-
doğu Anadolu Projesi, Doğu Anadolu Pro-
jesi ve Konya Ovası Projesi’ne ilişkin bir 
eylem planını açıkladık. 2012 yılına kadar 
inşallah GAP Projesini tamamlıyoruz. Bu-
nunla ilgili kaynakları bulduk, tek tek pla-
nımızı ortaya koyduk ve çalışmalara başla-
dık. Bu plan içinde de eğitime verdiğimiz 
önem açık ve net bir şekilde görülecektir. 
GAP Bölgesindeki tüm üniversitelerin alt 
yapı çalışmalarını tamamlıyoruz. 

Şanlıurfa’da bugün yeni bir yurdumuzun 
açılışını yapıyoruz, Adıyaman’da, Siirt’te, 
Batman’da, Kilis’te, Mardin’de yeni yurtlar 
yapıyoruz. Bütün üniversitelerimize Fen-
Edebiyat Fakültelerini kuruyoruz, merkezi 
yemekhanelerini, kütüphanelerini, hizmet 
binalarını yapıyoruz, öğretim elemanı 
sayılarını artırıyoruz. Sadece Harran 
Üniversitesi’nde, 2012 yılına kadar ilave 
7 bin 42 öğrenci kapasitesi oluşturuyoruz. 
Bugün Eğitim Fakültemizin yeni binasını 
hizmete açıyoruz, önümüzdeki süreçte ise, 
inşaatları devam eden Mühendislik, Zira-
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at, Tıp Fakültesi, Morfoloji ve Rektörlük 
binalarını tamamlıyoruz.

Ekonomik kalkınmayı, sosyal refahı sağ-
lamak noktasında, alt yapı ve kurumsal 
kapasiteyi artırmak noktasında GAP Ey-
lem Planı çerçevesinde bölgenin çehresini 
değiştiriyoruz. Bu süreçte de üniversiteye 
büyük görev düştüğüne inanıyoruz. Tüm 
bu değişimi, tüm bu dönüşümü, ilerlemeyi 
yönetecek olan, inceleyecek olan, fırsatları, 
imkanları, sorunları tesbit edecek olan üni-
versitelerimizdir.

Ben bir kez daha vurgulamakta yarar gö-
rüyorum. Türkiye’nin imkanlarını eğitim 
için, yükseköğretim için seferber etmek 
noktasında hep kararlı olduk, kararlı olma-
ya da devam edeceğiz. Üniversitelerimizin 
dünyayla rekabet edebilmesi için, özerk şe-
kilde, bağımsız şekilde bilim üretebilmesi 
için, kaliteli ve yaygın eğitim verebilmesi 
için biz üzerimize düşeni yaptık ve yapma-
ya devam edeceğiz.

Üniversitenin hayallerini gerçekleştirme-
sini en çok biz istiyoruz. Tüm bu hayallerin 
gerçekleşebilmesi için de var gücümüzle 
çalışmaya devam edeceğiz.

Ben, sözlerime burada son verirken, bir kez 
daha 2008-2009 Eğitim Öğretim Yılı’nın 
hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu-
gün açılışını yaptığımız yeni Fakülte Bi-
nasının ve 1000 kişilik öğrenci yurdunun 
da, Şanlıurfa’ya, Harran Üniversitemize, 
öğrencilerimize, öğretim elemanlarımıza 
hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sizlere 

de başarılar diliyor, sevgilerimi, saygıları-
mı sunuyorum.
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Sevgili Sivaslılar… Değerli vatandaşla-
rım… Hepinizi en kalbi duygularımla se-
lamlıyorum. Buradan, Yıldızeli’ni, Zara’yı, 
Kangal’ı, Akıncılar’ı, Suşehri’ni, Divriği’yi, 
Sarkışla’yı, Altınyayla’yı, bütün Sivaslı kar-
deşlerimi sevgiyle selamlıyorum. 

Cumhuriyetimiz’in kurucu iradesini oluş-
turan, Osmanlı ve Selçuklu ruhunu dipdiri 
ayakta tutan bu şehirde, Türkiye’nin kül-

türel ve sosyal dokusuna büyük değerler 
kazandıran Sivas’ta, sizlerle bir arada 
olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. 
Sivas’a her zamanki gibi eli boş gelmemiş 
olmaktan da memnuniyet duyuyorum. 
Zira Sivas, Türkiye’nin en önemli şehirle-
rinden, en önemli merkezlerinden birisi-
dir. Sanatkarların, 6’ncı şehir adını verdik-
leri Sivas’ın milletimizin gönlündeki yeri 
çok özeldir. 

Toplu Açılış ve TOKİ Anahtar 
Teslim Töreni

Sivas | 12 Ekim 2008
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Bu şehir, İstiklal Mücadelemiz’in çok 
önemli bir durağına ev sahipliği yapmış, 
tarihin en zor imtihanlarından geçtiğimiz 
günlerde tarihin akışına müdahale ederek 
Cumhuriyetimiz’in kurucu şehirlerinden 
biri olmuştur. Türkiye’nin 81 vilayetine 
sevda ile bağlı, bu topraklarda yaşayan 
bütün vatandaşlarımıza aşkla hizmet eden 
hükümetimiz bugüne kadar Sivas’a layık 
hizmetler sunmanın gayreti içinde olmuş-
tur. Bundan sonra da bu şehrimizi daha 
mamur hale getirmek için bütün gücü-
müzle çalışıyoruz, çabalıyoruz. 

Sivas, hükümetimizin yaptıklarını, şehre 
kazandırdıklarını en iyi idrak eden, değer-
lendiren illerimizden birisi olmuştur. Biz-
ler, bu vatanı İstiklal Mücadelesi ile bizlere 
emanet eden şehitlerimizin, gazilerimizin 
emanetine sahip çıkmak için çalışıyoruz. 
Buradaki dayanışma ruhu en büyük gü-
vencemizdir, en büyük ilham kaynağımız-
dır. Buradaki ebedi kardeşlik iklimi millet 
olarak, ülke olarak geleceğimiz için en 
büyük teminatımızdır.

İstiyoruz ki, ülkemizin her köşesi, her şehri 
mamur olsun, her insanı mutlu ve mesut 
olsun. Ecdadımıza layık olmanın, bu kutsal 
vatanı hak etmenin yegane yolu muhabbe-
timizi artırmak, sevgimizi çoğaltmak, bu 
toprakların her metrekaresinde yaşayan 
insanlarımıza hizmet etmektir.

Sevgili kardeşlerim... 

Hatırlıyorsunuz, 2007 yılının Mayıs ayın-
da Sivas’a gelmiş, o gün Sivas için çok de-
ğerli açılışları sizlerle beraber yapmıştık. 

Bugün yine Sivas’ın kalkınması için Sivas’a 
yeni eserler kazandırmanın coşkusunu 
ve mutluluğunu yaşıyoruz. İşte bizim ik-
tidarımızın farkı budur. Seçimden seçime 
vatandaşlarıyla buluşan bir iktidar olmadı-
ğımız için, vatandaşı kendine borçlu gören 
değil kendini vatandaşa borçlu gören bir 
iktidar olduğumuz için dün de buraday-
dık, bugün de buradayız. 

Türkiye’nin hiçbir şehrine, hiçbir köşesine 
eli boş gitmiyoruz. Bizler, Zara’nın kade-
ri, Yıldızeli’nin kaderi, Kangal’ın kaderi, 
Suşehri’nin kaderini kendi kaderimiz bi-
liyoruz. Birlik türküleriyle ruhlarımızı 
aydınlatan Aşık Veysel’in “Uzun ince bir 
yoldayız, gidiyoruz gündüz gece” mısra-
ları bu millete aşkla hizmette yolumuzu 
aydınlatıyor. Bütün ayrılıkları, gayrılıkları, 
ihtilafları, farklılıkları bir tarafa bırakıyo-
ruz. “Gelin canlar bir olalım” diyerek bu 
ülkenin ruh zenginliğini, maddi ve manevi 
bütün birikimlerini bu ülkenin çocukları-
na kazandırmaya çalışıyoruz. 

Türkiye’nin her köşesinde kalkınmanın 
coşkusunu milletimizle paylaşıyoruz. 
Emin olunuz, bir ve beraber olduğumuz 
müddetçe, kardeşliğimizi koruduğumuz 
müddetçe aşamayacağımız hiçbir engel, 
çözemeyeceğimiz hiçbir mesele yoktur. 
Geçmişte bu ülkenin insanlarını birbirine 
düşürmek isteyenler yüreklerimizde acı 
ukdeler bırakmış olabilirler. Ama biz bü-
yük bir millet olmanın şerefini yüzyıllarca 
birlikte yaşamış bir milletiz. Bu ülkenin 
evlatları arasında hiçbir fark görmeyiz. Bu 
ülkeye sevda ile bağlı herkesi başımızın 
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tacı biliriz. Bu ülkenin insanlarına hizmet 
etmeyi hiçbir şerefli payeye değişmeyiz.

Gönül zenginliğimizle, bin yıllık muhab-
betimizle, aramızdaki sarsılmaz kardeş-
lik ruhumuzla ilelebet payidar olacağız. 
Gençlerimize yeni umut kapıları açacağız. 
Karamsarlığa, umutsuzluğa asla teslim 
olmayacağız. Her zaman demokrasinin, 
adaletin, merhametin çıtasını yükseltece-
ğiz. Sivas ellerinde sazımız ilelebet çalacak, 
muhabbet türkülerimiz ilelebed söylene-
cek. 

İşte yeni eserler kazandırıyoruz Sivas’ın 
mutluluğu için. Bugün TOKİ anahtar 
teslim töreniyle beraber 4 okul açılışı, 3 
restorasyon ve MOBESE açılışını yapıyo-
ruz. TOKİ tarafından yapılan 1072 adet 
konutumuzun anahtar teslim töreniyle 
1072 ailemize daha mutlu bir yuvaya sahip 
olma imkanı sunuyoruz. Her evde orta-
lama 4 kişi olduğunu kabul etsek küçük 
bir ilçe nüfusunu daha modern ve kaliteli 
konutlara taşıyoruz. Yine TOKİ aracılı-
ğıyla yaptığımız bir ticaret merkezi ve 24 
derslikli bir ilköğretim okulunu açıyoruz. 
TOKİ bugüne kadar Sivas da çok önemli 
çalışmalar yaptı. TOKİ aracılığıyla Sivas’ta 
gerçekleştirdiğimiz uygulamaların yatırım 
bedeli 167 milyon YTL’dir. Bugüne kadar 
2000 konutu tamamladık. Devam eden, 
proje ve ihale aşamasında olan çalışmala-
rımız da tamamlanınca Sivas’ta tam 8.406 
konut yapmış olacağız.

Bugün, Sivas MOBESE güvenlik sistemine 
de kavuşuyor. Kameralı takip sistemimizle 
şehrimizi artık daha güvenli bir yer haline 

getiriyoruz. 56 derslik kapasiteli 3 adet lise 
ve anaokulunu açıyoruz. Bakınız, eğitim 
bizim için en önemli alanlardan birisidir. 
Genç nüfusumuzun kaderi, Türkiyemiz’in 
de kaderi olacaktır. İşte bu yüzden bütçe-
den en çok payı eğitime ayırdık. Sivas’ta 
2002-2007 arasında 1.030 dersliğin yapı-
mını tamamladık. Okullarımıza 5.540 adet 
bilgisayar gönderdik. Yüksek Öğrenim 
öğrencileri için 544 kişilik Yurt Kapasitesi 
oluşturduk. Böylece gücümüz ve imkanla-
rımız ölçüsünde Sivas’ı eğitimde tarihine 
yakışır bir seviyeye taşıdık. Ben Sivas’ın 
ülkemizin eğitim merkezlerinden birisi 
olması gerektiğini düşünüyorum. Zira Gök 
Medrese’ye sahip bir şehrimize de bu ya-
kışır. Sivas’ın tarihi mirasına sahip çıktık. 
Kangal Alacahan Kervansarayı, Merkez 
Subaşı Hanı ve Merkez Yeni Camii gibi çok 
önemli tarihi ve kültürel varlıklarımızı 
restore ettik.

Peki, Sivas’a yaptıklarımız bitti mi? Elbette 
hayır. Sağlıkta bütün Türkiye’de olduğu 
gibi çok önemli yatırımlar yaptık. İnşaat, 
bakım-onarım, donanım ve ambulans alı-
mı işleri için 94 milyon YTL harcadık. 3 
adet hastane, 2 adet ek bina, 1 adet sağlık 
merkezi, 2 adet entegre ilçe hastanesi ve 
9 adet sağlık ocağı inşaatını tamamladık. 
Bakınız, devlet hastanelerinde muayene 
olan kişi sayımız 1 milyon 311 binden 2 
milyon 472 bine çıkmıştır. Cumhuriyet 
Üniversitesi’ne Fizik Tedavi Rehabilitas-
yon Merkezi ve Onkoloji bölümü açılmış-
tır. 

48,5 milyon YTL proje tutarındaki Sivas 
Şarkışla, Gemerek, Sivas I Tevsii ve Sivas 
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II OSB’lerin altyapı inşaatlarının yapımına 
devam ediyoruz. Bu OSB’lerde yer alan 
bütün parsellerde üretime geçtiğimizde 
yaklaşık 19.000 kişiye yeni istihdam sağ-
lamış olacağız. Ayrıca 180 hektar büyüklü-
ğündeki Sivas OSB Projesi 2003 yılında ta-
mamlanarak hizmete sunduk. 67 işyerine 
sahip Kangal KSS projesi 2006 yılında, 70 
işyerine sahip Yıldızeli KSS projesi 2007 
yılında tamamlayarak hizmete sunduk. 
Bu projelerin tamamlanmasıyla yaklaşık 
700 kişiye daha sağlıklı şartlarda çalışma 
imkanı sağladık.

Özellikle daha önce hiç bölünmüş yolu 
olmayan ana güzergah girişlerinde önem-
li çalışmalar yaptık. 2002’de biz iktidara 
geldiğimizde Sivas’ın sadece 24 km bö-
lünmüş yolu vardı, biz bu rakamı tam 10 
kat artırarak 241 km.ye çıkardık. İktidara 
geldiğimizde uçağa binmeyen vatandaşı-
mız kalmayacak dedik. Sivas Havaalanı, 
Türkiye’nin birçok havaalanı gibi, 2002 
öncesinde hafta da sadece 2 seferi olan ve 
zarar ettiği için kapatılan bir havaalanıydı. 
Şimdi haftada 15 seferi aşkın iç hat seferle-
ri yüksek doluluk oranıyla ulaşıma açıktır. 
Ankara - Sivas arası hızlı tren seferlerini 
yapacak olan demiryolu hattı ihalesi yap-
tık, bu projeyi tamamladığımızda Ankara 
– Sivas arası 3 saat olacaktır.

Uzun yıllardır yapım çalışmaları süren 
ama bir türlü tamamlanamayan 4 Eylül 
Barajı’nı biz tamamladık. Sivas’ın 10-15 
yıllık içme suyu sorununu çözdük. Hava 
kirliliği en yüksek illerimizden biri olan Si-
vas, bizim dönemimizde doğalgaza kavuş-
tu. KÖYDES çalışmalarımız için Sivas’ta 

toplam 82 milyon YTL harcadık, bütün 
köylerimizin yolunu, suyunu, iletişimini 
sağladık. Yine belediyemizin gerçekleştir-
diği altyapı çalışmaları, dere ıslah çalışma-
ları, Park City alış veriş merkezi, modern 
semt pazarları, parklar, sosyal projelerle 
Sivas artık daha güzel, daha yaşanılır bir 
şehirdir. 

Değerli vatandaşlarım...

Bütün Türkiye’nin tablosuna baktığımızda 
karşılaşacağımız manzara aynısıdır. Ülke-
mizin her iline artık hizmet götürüyoruz. 
Şunu samimiyetimle ifade etmek istiyo-
rum ki, bunları yaptığımız için kimseden 
alkış beklediğimiz yok. Milletimizin ‘Allah 
razı olsun’ demesi bizim içim en büyük 
sermayedir. Aslına bakarsınız bizim bu 
yaptıklarımızın zaten yıllar önce yapılmış 
olması gerekiyordu. Yıllar önce yapılması 
gerekenleri gerçekleştirdik diyerek ken-
dimizi başarılı sayarsak, ülke olarak hata 
etmiş oluruz. Zaten milletimiz de gözünü, 
hedeflerini muasır medeniyet seviyesine 
ayarlamış durumdadır.

Asıl hizmet şimdi başlıyor, asıl yükselişe 
şimdi şahit olacağız. Önümüze engeller çı-
kacaktır. Bakın işte küresel bir finans krizi 
yaşıyoruz. Türkiye’nin bu krizi birçok Dün-
ya ülkesine göre daha sıhhatli bir şekilde 
atlattığını görüyoruz. Allah korusun, böyle 
bir krizi daha önceleri yaşasak, çok daha 
büyük zararlar görebilirdik. Bizler olanı 
biteni yakından takip ediyoruz, ülkemizin 
bu krizden en az şekilde etkilenmesi için, 
doğabilecek bazı fırsatları kaçırmaması 
için pür dikkat çalışıyoruz.
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Burada önemli olan, bizim millet olarak 
birlik ve beraberliğimizin, güven duy-
gumuzun, ilerleme heyecanımızın ek-
silmemesidir. Daha 6 yıl öncesinin ağır 
kriz şartlarını aşan, geleceğini kaybetme 
tehlikesini bertaraf eden Türkiye, bundan 
sonra önüne çıkacak her engeli de aşabile-
ceğini ortaya koymuştur. İşte bu yüzden, 
herhangi bir şekilde Türkiye’nin zaafa düş-
mesinden medet umanlar varsa onlar boş 
hayallerle avunmaya mahkumdur. Zira 
milletimiz yönetime el koymuştur.

Hükümetimiz, güven ve istikrar orta-
mının teminatıdır. Milletimizin iradesi 
Türkiye’nin kronik hale gelmiş birçok so-
rununu tek tek çözüme kavuşturmuştur. 
Bu ülke artık yüksek enflasyonla, yüksek 
fazi oranlarıyla boğuşarak enerjisini boşa 
harcamıyor. Bu ülkenin parası artık itibar 
sahibidir. Bu ülkenin ihracatı artık 132 
milyar dolar seviyesini aşmıştır. Bu ül-
kenin milli geliri 5 yıl içinde 230 milyar 
dolardan 657 milyar dolara yükselmiştir. 
Bu ülke artık hem ekonomik hem de sosyal 
anlamda güçlü bir ülkedir.

Değerli Sivaslılar...

Durmak yok, yola devam... Bu cümle mil-
letimizin iradesinin bir ifadesidir. Hükü-
metimiz, sizlerde de tanık olduğumuz bu 
iradeye, coşkuya tercümanlık etmiştir. Ben 
sizlere Sivas için, ülkemiz için yaptıkları-
nızdan dolayı teşekkür etmek istiyorum. 
Zira başarımız, milletimizin başarısıdır. 
Konuşmamı bitirirken açılışlarımızın he-
pimize hayırlı olmasını diliyor, sizleri sev-
giyle, saygıyla selamlıyorum.
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Değerli vatandaşlarım, aziz kardeşlerim, 
Elazığımız’ın yüreği mert, gönlü bol, kalbi 
şefkatli evlatları... Hepinizi en kalbi duygu-
larımla selamlıyorum. 

Bir huzur sembolü olan Elazığımız’la has-
ret gidermek için aranızdayım. Elazığlılar, 
asırlardır sergiledikleri birlik ve beraber-
likle, bu coğrafyanın bütünlüğü konusun-
da kötü niyetler besleyenlerin heveslerini 
daima kursaklarında bıraktılar. Bugün de, 
aynı misyonunuzu, çok daha güçlü ve an-

lamlı bir şekilde yerine getirmeye devam 
ettirdiğiniz için şükranlarımı sunuyorum. 
Ecdadımız tarafından fethedildiğinden 
beri işgal yüzü görmeyen Elazığ, istiklali-
mizin ilelebet payidar kalacağının nişane-
sidir. 

Biz Elazığ’ı, sadece Elazığ olarak görmüyo-
ruz. Çünkü Elazığ, konumu itibariyle bir 
bölgesel merkez durumunda. Elazığ’ın hu-
zuru bütün bu bölgenin huzuru. Elazığ’ın 
gelişmesi bütün bu bölgenin gelişmesi. Ela-

Toplu Açılış Töreni

Elazığ | 18 Ekim 2008
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zığ, kent kültürü denince Anadolumuz’da 
parmakla gösterilen yerlerden biri . 
Elazığ’ın eğitimde, sağlıkta, kültürde elde 
ettiği başarının etkileri bütün bölgede his-
sediliyor. Onun için Elazığ’a özel bir önem 
veriyoruz. Onun için bugün Elazığ’da 40 
ayrı hizmetin birden açılışını yapıyoruz. 

Biraz önce, Tunceli sınırındaki Seyrantepe 
Hidroelektrik Santrali’nin açılışını yaptık. 
Tamamen özel sektörümüz tarafından ger-
çekleştirilen bu proje, 150 milyon dolarlık 
bir yatırım. Elazığ’ı doğalgaza kavuştur-
duk; bugün onun da açılışını yapıyoruz. 
Türkiye’de doğalgaz yıllar önce kullanıl-
maya başlanmasına rağmen, Elazığ bu hiz-
metten faydalanamıyordu. Hükümete gelir 
gelmez kolları sıvadık ve önce sanayide, 
şimdi de konutlarda doğalgaz kullanılma-
sını sağladık. 

Burada toplu açılışını yaptığımız tesisler 
arasında 100 kilometrelik Elazığ-Ma-
latya bölünmüş yolu, 115 kilometrelik 
Elazığ-Bingöl bölünmüş yolu var. Böy-
lece Elazığ’ın doğusu ve batısıyla olan 
karayolu ulaşımını en ileri standartlara 
kavuşturmuş bulunuyoruz. Açılışını yaptı-
ğımız tesisler arasında Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’nin poliklinik binası tadilatı, 
sağlık merkezleri ve 9 ambulans var. Böl-
genin sağlık merkezi durumunda olan 
Elazığ, bu hizmetlerin de devreye girme-
siyle çok daha ileri bir konuma ulaşacaktır. 
İlköğretimden liseye kadar 157 dersliğe 
sahip 12 okul ile 700 yataklı 3 yatılı okul 
pansiyonu ve 120 öğrenci kapasiteli bir 
anaokulunu hizmete açıyoruz. Ayrıca biri 
kız, diğeri erkek iki özel öğrenci yurdunu 

da bunlarla birlikte yavrularımızın hizme-
tine sunuyoruz. 

Özel idaremizin, 26 yerleşim birimimizde 
gerçekleştirdiği içme suyu şebekesi ile 4 
sanat yapısı ve 2 köy yolu asfaltını da bu-
gün açılışını yaptığımız hizmetler arasın-
da. Organize sanayi bölgemizde yer alan, 
199 işçinin istihdam edildiği 9 işyeri ile 
KOSGEB tarafından yürütülen iş geliştir-
me merkezleri kapsamında 300 çalışanı 
kapsayan 25 işyerinin açılışını da yine 
bugün yapıyoruz. Tapu ve Kadastro Bölge 
Müdürlüğümüz’ün yeni hizmet binası ile 
TOKİ tarafından restore edilen eski hükü-
met konağımızı da yine bugün hizmete açı-
yoruz. Çarşı mahallesindeki eski hükümet 
konağı restorasyonu, TOKİmiz’in Türkiye 
genelinde yürüttüğü bu tür 10 projeden 
biri. Bu projeyle, Elazığ’ın tarihine yaraşır 
bir görüntünün ortaya çıktığına inanıyo-
rum. 

Aziz vatandaşlarım...

Gördüğünüz gibi, açılışını yaptığımız hiz-
metlerin sadece başlıklarını saymak bile 
hayli vakit alıyor. Bu hizmetler ilk değil. 
Hükümete geldiğimiz 2002 yılı sonundan 
beri, Elazığ’a her alanda pek çok hizmet ge-
tirdik. Her yerde olduğu gibi Elazığımız’da 
da eğitim altyapısının güçlendirilmesine 
büyük önem verdik. Geçtiğimiz 6 yıla ya-
kın zamanda Elazığımız’a 989 yeni derslik 
kazandırdık. Okullarımıza gönderdiğimiz 
6138 bilgisayar ve hızlı internet erişimi sis-
temini kurduğumuz 246 okul ile çocukları-
mızın bilişim çağına donanımlı girmesini 
sağladık. Hükümetlerimiz döneminde 6 



131

Yeni Türkiye Vizyonu | Ya Allah Bismillah-3

yeni anadolu lisesi, 5 yeni lise, 1 fen lisesi, 
1 zihinsel engelliler okulu, 6 yeni meslek 
lisesi, 1 de bilim ve sanat merkezi inşa ede-
rek faaliyete geçirdik. Çocuklarımıza ders 
kitaplarını ücretsiz dağıtarak, ihtiyacı olan 
ailelere her türlü desteği vererek, bütün 
evlatlarımızın eğitimden yararlanabilme-
sini sağlamaya çalıştık. Eğitime yaptığımız 
yatırımın, en doğru ve verimli yatırım ol-
duğuna inandığımız için, bu uğurda hiçbir 
fedakarlıktan kaçınmadık; kaçınmıyoruz. 

Vatandaşlarımızın hayat standartlarını 
yükseltme doğrultusunda üzerinde ti-
tizlikle durduğumuz konulardan biri de 
sağlıktır. Sağlık alanında, geçtiğimiz 6 
yıla yakın zamanda Elazığ’a yaptığımız 
yatırımların tutarı 60 milyon YTL’yi bu-
luyor. Bu çerçevede 183 yataklı hastane 
ek binasını, 8 aile sağlığı merkezini, 2 
toplum sağlığı merkezini, 2 sağlık ocağını 
tamamlayarak hizmete açtık. Kovancılar 
Devlet Hastanesi’nin ek binasının ihalesi 
geçtiğimiz aylarda iptal edilmişti, onu da 
en kısa zamanda yeniden ihaleye çıkarta-
cağız. 100 yataklı adli hastane, 150 yataklı 
kadın-doğum hastanesi, 200 yataklı ruh 
sağlığı hastanesi, 400 yataklı bölge eğitim 
hastanesi konusundaki çalışmalar devam 
ediyor. Bunları, kamu ve özel sektör ortak-
lığıyla en kısa zamanda hayata geçireceğiz. 

Ayrıca, 2002 yılında 3 adet olan 112 is-
tasyonu sayısını, bugün itibariyle 16’ya, 5 
olan ambulans sayısını 25’e çıkardık. Sağ-
lık ocaklarındaki muayene odası sayısını 
56’dan 183’e, devlet hastanelerindeki uz-
man hekim muayene odasını 56’dan 133’e 
yükselttik. Uzman hekim sayısını 144’ten 

195’e, sağlık hizmetlerindeki toplam per-
sonel sayısını 1685’ten 2145’e çıkardık. 
Böylece, Elazığ’daki sağlık kuruluşlarına 
olan hasta müracaatı sayısı yılda 1,5 mil-
yondan 3 milyona ulaştı. 

Toplu konut idaremiz, Elazığ’da bugüne 
kadar 1025 konutu tamamladı; 1665 ko-
nutun da proje ve ihale çalışmaları devam 
ediyor. Şu ana kadar Elazığ’da, ilköğretim 
okulu, lise, ticaret merkezleri ve diğer 
sosyal donatılarla birlikte 83 milyon YTL 
yatırım bedeli tutarında toplu konut uy-
gulaması başlatmış oluyoruz. İl ve ilçe 
merkezlerimizi toplu konut projeleriyle 
donatırken, köylerimizi de ihmal etme-
dik. KÖYDES projesi kapsamında, 2005 
yılından bu yana köylerimize 60 milyon 
YTL’ye yakın içme suyu ve yol yatırımı 
yaptık. Köylerimizin içme suyu konusun-
daki eksiklerini tamamlamak için 720 
projeyi hayata geçirdik. 1132 kilometre 
köy yolunu asfaltlamış bulunuyoruz. Bu 
yollarla birlikte 8 köprü ve 25 adet de 
menfez inşa ettik. Kalan az sayıdaki eksiği 
tamamlamak için çalışmalarımız hızla de-
vam ediyor. BELDES projemiz kapsamında 
da belediyelerimize verdiğimiz destekle 
9 içmesuyu, 18 yol projesi tamamlandı. 8 
içme suyu, 21 yol ve 3 kanalizasyon projesi 
için de önümüzdeki dönemde BELDES’ten 
destek sağlanacak. 

Değerli Elazığlılar...

Ülkemizin temel altyapı sorunlarını çözer-
ken, fakir-fukarayı da unutmadık. Sosyal 
yardımlaşma ve dayanışma kuruluşlarımız 
eliyle, 2003 yılı başından beri Elazığ’da 
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ihtiyaç sahiplerine 61 milyon YTL’nin 
üzerinde yardım temin ettik. Bu rakamın 
27,2 milyon YTL’siyle, il merkezi ve ilçe-
lerimizdeki sosyal yardımlaşma vakıfları 
aracılığıyla, vatandaşlarımızın çeşitli ih-
tiyaçları karşılandı. 19,5 milyon YTL’si, 
maddi imkansızlık sebebiyle çocuklarını 
okutmakta ve sağlık hizmeti almakta zorla-
nan ailelerimize verildi. Biliyorsunuz şartlı 
nakit transferi adını taşıyan bu desteği 
doğrudan annelere veriyoruz. Kız çocuk-
larımızın okumalarını teşvik için, onlara, 
erkek çocuklarımıza göre daha yüksek 
miktarda ödeme yapıyoruz.

Aynı şekilde, maddi imkanı olmayan aile-
lerimizin çocuklarının sağlık kontrollerini 
düzenli yaptırabilmeleri için yine doğ-
rudan annelere maddi katkı sağlıyoruz. 
Hamile bayanlarımızın muayeneleri ve 
doğumları için, bu fasıldan maddi destek 
veriyoruz. Elazığ’a gönderdiğimiz 61 mil-
yon YTL’nin 12,5 milyon YTL’si ise, gelir 
getirici, istihdam eğitimi, sosyal hizmet, 
toplum kalkınması gibi konularda vatan-
daşlarımıza destek olarak kullanıldı. 5,7 
milyon YTL’si ise kırsal alandaki hayvan 
yetiştiriciliği ve süt üretimi projelerine 
tahsis edildi. Ayrıca, bu yıl sonuna kadar 
30 binden fazla ihtiyaç sahibi ailemize 22 
bin 500 ton kömür de, geçmiş yıllarda ol-
duğu gibi ulaştırılacaktır. 

Muhterem Elazığlılar...

Biz, bir yandan vatandaşlarımıza hizmet 
getirmek için gece-gündüz çalışırken, di-
ğer yandan da ülkemizin başındaki sorun-
larla mücadele ediyoruz. Türkiye, tarihi 

misyonu ve bulunduğu coğrafya sebebiyle, 
hiçbir zaman rahat bırakılmayan, daima 
gizli-açık saldırılara maruz kalan bir ülke. 
Bu saldırıların en alçakcası ise, şüphesiz 
terör yoluyla yapılanlar. Her şehit haberi 
yüreğimizi dağlıyor. Hainlerin cezalarını 
bulmaları, artık bu acıyı hafif letmiyor. 
Ama terörle mücadelenin uzun soluklu bir 
mücadele olduğunu, serinkanlılığı muha-
faza etmenin önemli olduğunu biliyoruz.

Terör örgütünün hedefi toplumsal direnci 
kırmak, yılgınlık oluşturmaktır. Buna izin 
vermeyeceğiz. Toplumsal psikolojimizi 
bozmadan, birlik ve beraberlik içinde bir-
birimize kenetlenecek, bu çabaları da akim 
bırakacağız. Biz, bu saldırıların gerisinde-
ki amaçları gayet iyi biliyoruz. Ulaşmak 
istedikleri hedefler de malumumuz. Türk 
milleti olarak, bugüne kadar, terörün ne 
maşalarının, ne de onların gerisindeki güç-
lerin hedeflerine ulaşmalarına izin verme-
dik. Karşımıza çıkan belaları, sebatımızla, 
vakurumuzla, sağduyumuzla defettik. Biz 
dimdik ayakta durdukça, onlar güç kaybet-
tiler, paniğe kapıldılar. 

Şimdi yeni bir gayretle varlıklarını ispata 
çalışıyorlar. Bu çırpınışlar da boşa çıkacak-
tır. Demokratik gelişimden asla taviz ver-
meden, hukuktan, adaletten, metanetten 
ayrılmadan bu mücadeleyi aynı kararlılık-
la sürdüreceğiz. Tarihten beri bu coğrafya 
üzerinde oynanmak istenen oyunları gayet 
iyi biliyoruz. 150-200 yıldır milletimizin 
birliğine, vatanımızın bütünlüğüne yöne-
lik hangi tertiplerin yapıldığını gayet iyi 
biliyoruz. 
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Biz, Türkiye’nin gücünün ve Türk mille-
tinin ferasetinin bu gerçekleri her plat-
formda ortaya koyacak güçte olduğuna 
inanıyoruz. Şemdinli’de, Çukurca’da, 
Diyarbakır’da yapılanların, İstanbul’da 
yapılmak istenenlerin beyhude olduğunu, 
onlar da elbet bir gün anlayacak. 

Kardeşlerim...

Elazığ’dan bütün dünyaya, özellikle de bu 
mesajın asıl muhataplarına ilan ediyorum 
ki, Türkiye oynanan oyunun farkındadır. 
Bizim coğrafyamızda aynı oyunun bir kez 
daha tekrar edilmesine izin vermeyece-
ğiz. Aziz milletimizi bu oyunda bir daha 
açığa düşüremeyecekler. Çünkü, artık 
Türkiye’nin kendi oyun planı var. Bu oyun 
planında, ne teröristlerin, ne de onları kul-
lananların hedeflerine ulaşmalarına geçit 
vermek yok. Sivrisineklerle uğraşırken 
bataklıkları ihmal etmeyeceğiz. 

Terörün kaynaklarını kurutmak için çok 
boyutlu olarak meseleyi değerlendiriyo-
ruz. Ama bunu, demokrasi içinde, hukuk 
içinde, adalet çizgisinden sapmadan yapa-
cağız. Bunu, milletimiz içinde hiçbir tefri-
kaya, ayrışmaya, kırıklığa yol açmadan ger-
çekleştireceğiz. Biliyoruz ki, mücadeleyi 
ancak bu sınırlar içinde yürüttüğümüzde 
kalıcı ve gerçek başarılar kazanabiliriz. Te-
rörle Türkiye’yi demokrasiden, hukuktan, 
özgürlüklerden, adaletten, kalkınma karar-
lılığından vazgeçirebileceklerini sananlar 
aldanıyorlar. Biz onların hain niyetlerini 
çözdük. Mesele birlik ve beraberliğimize 
halel getirmeden bu mücadeleyi etkin ola-
rak sürdürebilmektir. 

Onların gerçek niyetinin bizi demokrasi, 
hukuk, kalkınma yolundan silah zoruyla 
saptırmak olduğunu biliyoruz. Tüfekleri-
nin namlusunun sadece askerimize, polisi-
mize, vatandaşımıza; yani canımıza değil, 
işte bu değerlerimize de dönük olduğunu 
biliyoruz. Terör, Türkiye’yi adalet ve kal-
kınma çizgisinden, demokrasi ve özgürlük 
çizgisinden saptıramayacak. Son altı yıldır 
güven ve istikrarı ortamını tesis ederek 
büyük bir değişim ve dönüşüm programı 
uyguluyoruz. Türkiye her geçen gün ya-
şam standardını yükseltiyor. İnşallah aynı 
kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. 70 
milyon insanımızın huzur ve refahı için 
programımızdan taviz vermeden hizmet 
yürüyüşümüzü sürdüreceğiz. Bu düşün-
celerle, bir kez daha açılışını yaptığımız 
hizmetlerin Elazığımız’a hayırlı olmasını 
diliyor, sizleri sevgilerime, saygılarımı su-
nuyorum. Sağ olun, varolun. 
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Sevgili Kahramanmaraşlılar, değerli kar-
deşlerim... Sizleri en kalbi duygularımla, 
sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Bu-
radan, Afşin’e, Andırın’a, Çağlayancerit’e, 
E k i n ö z ü’ n e ,  E l b i s t a n’ a ,  G ö k s u n’ a , 
Nurhak’a, Pazarcık’a, Türkoğlu’na sevgile-
rimi, selamlarımı iletiyorum.

Bugün bir kez daha sizlerle birlikteyim. 
Bugün bir kez daha, Kahramanmaraş’ın, 

Kahramanmaraşlı kardeşlerimin sevgisi-
ne, coşkusuna, heyecanına ortak oluyo-
rum. Şu gösterdiğiniz ilgiye, sevgiye teşek-
kür ediyorum. Hani, şu Kahramanmaraş 
türküsü diyor ya:
Maraş Maraş can Maraş,

Canları canan Maraş,

Suları Kevser olmuş,

Toprağı mercan Maraş

Toplu Açılış ve TOKİ 1006 Konut 
Anahtar Teslim Töreni

Kahramanmaraş | 19 Ekim 2008
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Ne zaman gelsem, aranızdan coşkuyla, 
umutla ayrılıyorum. Bu Maraş’ın başın-
daki “Kahraman” sıfatı boşuna değil. Ülke 
olarak, millet olarak, tüm Türkiye olarak, 
Kahramanmaraş’ın yiğitliğiyle, kahraman-
lığıyla her zaman gurur duyduk. Kılıç Ali 
Bey bizim gururumuz. Abdullah Çavuş 
bizim gururumuz. Yusuf Çavuş bizim gu-
rurumuz. Evliya efendi bizim gururumuz. 
Ve Sütçü İmam bizim gururumuz. Ruhları 
şad olsun, mekanları cennet olsun.

Sizler, daha nice Kahramanlar yetiştirdi-
niz. Sütçü İmam’ın izinden giden, daha 
geçtiğimiz haftalarda şehadet şerbetini 
içen; Andırınlı Tacettin Çeribaşı bizim 
gururumuz. Şahinkayası’ndan Duran Ka-
rabuğaş bizim gururumuz. Yine Andırınlı 
Adem Seyfioğlu bizim gururumuz. Hani, 
İstiklal Marşımız’ın Şairi diyor ya:
Sen ki, a’sâra gömülsen taşacaksın… 

Heyhât! Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz 
bu cihât…

Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber,

Sana âguşunu açmış duruyor Peygamber.

Onlar en yüksek mertebeye ulaştılar. Şehit 
evlatlarımız için Allah’tan rahmet diliyo-
rum. Acılı ailelerine sabır ve başsağlığı di-
liyorum. Ve buradan, Kahramanmaraş’ın 
Kıbrıs meydanı’ndan bir kez daha sesleni-
yorum: Kirli emellerine ulaşamayacaklar. 
Huzurumuzu asla bozamayacaklar. Birliği-
mize, bütünlüğümüze, kardeşliğimize asla 
zarar veremeyecekler.

Bir yandan terörle mücadeleye devam ede-
ceğiz, bir yandan da teröre inat, terörün 

hamilerine inat, Türkiye’yi ilerletmeye, 
Türkiye’yi kalkındırmaya, Türkiye’yi daha 
özgür, mutlu, müreffeh bir hale getirmeye 
devam edeceğiz. 6 yılda, baştan başa, 81 
ilimizle birlikte, mezralarımızla, köyleri-
mizle, beldelerimizle, ilçelerimizle birlik-
te Türkiye’nin çehresini değiştirmenin, 
manzarasını değiştirmenin mücadelesini 
veriyoruz. Kendimizi Türkiye’ye adadık, 
milletimize hizmete adadık.

Dikkat edin, Cumhuriyet tarihimiz boyun-
ca, 2002 yılına kadar Türkiye’de yapılmış 
bölünmüş yol uzunluğu 6 bin kilometre 
idi. 6 yılda tam 9 bin kilometre yol yaptık. 
Türkiye’nin 79 yılda ihracatta ulaşabildiği 
rakam 36 milyar dolardı. 6 yılda bu raka-
mı 133 milyar dolara çıkardık. 79 yılda 
Türkiye’nin ulaşabildiği gayri safi yurtiçi 
hasıla miktarı 230 milyar dolardı. 6 yılda 
bunu yaklaşık üçe katladık, 659 milyar 
dolara ulaştık. Eğitimde, sağlıkta, bayındır-
lıkta, enerjide, her alanda Türkiye’ye tarihi 
başarılar sağladık. Türkiye’ye uluslararası 
itibarını yeniden kazandırdık. Bugün dün-
ya genelinde 17’inci büyük ekonomi ko-
numundayız. Avrupa’nın en büyük 6’ıncı 
ekonomisiyiz. Ortadoğu’da, Balkanlar’da, 
Kafkaslar’da sorunların çözümünde etkin 
rol oynuyoruz.

İşte bundan rahatsız oluyorlar. İşte bunun 
için, istikrar ortamına, huzur ortamına, 
güven ortamına zarar vermeye çalışıyorlar. 
Hatırlayın: Bize kadar, iktidara gelen her 
hükümet, ‘enflasyonla mücadele edeceğiz, 
enflasyonu dizginleyeceğiz’ vaadiyle geldi. 
Her biri de enf lasyonu daha yukarılara 
yükseltmiş şekilde iktidardan ayrıldı. ‘Pa-
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radan sıfır atacağız, paraya itibarını iade 
edeceğiz’ diye geldiler. Banknotlarımıza 
yeni sıfırlar ekleyip gittiler. 2005 yılında 
tarihi bir devrim gerçekleştirdik. Paradan 
6 sıfırı bir kalemde sildik attık. Şimdi, 
2009 yılında Yeni Türk Lirası’nın Y’sini 
de atıyor ve yeniden Türk Lirası’na dö-
nüyoruz. Dünyada eşi az görülür bir ope-
rasyonu başarıyla gerçekleştirdik. Şimdi, 
Türkiye’nin olduğu gibi, Türk Lirası’nın da 
itibarı var. Türkiye’nin para biriminin artık 
saygınlığı var, değeri var. Benim yurtdışın-
daki vatandaşım, benim yurtdışına çıkan 
vatandaşım artık başı dik şekilde parasını 
çıkarıp gösterebiliyor.

Bizim derdimiz, bizim meselemiz, bizim 
hedefimiz işte budur. Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşının başı öne eğik olmayacak. Tür-
kiye Cumhuriyeti vatandaşının başı daima 
dik olacak. Ekonomisiyle gurur duyacak. 
Büyük projeleriyle gurur duyacak. Para-
sıyla gurur duyacak. Ülkesinin artan ağır-
lığıyla gurur duyacak. Öyle bol keseden 
atarak milliyetçilik olmuyor. Nutuk atarak, 
ahkam keserek milliyetçilik olmuyor. Sağa 
sola çamur sıçratarak milliyetçilik olmu-
yor. Şehitlerin kanı üzerinden, şehitlerin 
cenazesi üzerinden siyaset yaparak milli-
yetçilik olmuyor.

2002 öncesinde iktidardaydılar. Soruyo-
rum Allah aşkına, ne yaptılar? Anlatacak-
ları ne var? Gösterecekleri hangi hizmet 
var? Şu Kahramanmaraş’ta gösterebilecek-
leri hangi hizmet var? Hangi yolu yaptınız? 
Kaç tane hastane, kaç tane okul yaptınız? 
Hangi köye su götürdünüz, hangi köye 
yol yaptınız? 2000 ve 2001 yıllarındaki 

krizleri bu millet daha unutmadı. Faizle-
rin yüzde 2 binleri aştığı günleri bu millet 
unutmadı. İşsizliğin çığ gibi büyüdüğü, 
bankaların battığı, fabrikaların kapandığı, 
dükkanların kepenklerini indirdiği günle-
ri bu millet unutmadı.

Bakın, 6 yıldır çok şükür gündemimizde 
kriz yok. Türkiye her 2 yılda, 3 yılda bir kriz 
yaşıyordu, hamdolsun 6 yıldır Türkiye’de 
krizin esamesi okunmuyor. Çünkü bizden 
öncekilerin yapmadıklarını, yapamadıkla-
rını biz, cesaretle, kararlılıkla, samimiyetle 
yaptık. Finans sektörünü yeniden yapı-
landırdık. Mali sektörü yeniden yapılan-
dırdık. Ekonomik programımızdan, mali 
politikalardan, para politikalarından asla 
taviz vermedik. Sosyal güvenlik sistemini 
yeniden yapılandırdık. Türkiye enerjide 
dışa bağımlı bir ülke. Enerji noktasında 
Türkiye’yi yeniden yapılandırdık. Yatırım 
ortamını yeniden yapılandırdık.

Şimdi bütün dünya ağır bir kriz sürecini 
yaşıyor. ABD’de 150 yıllık bankalar if las 
etti. Avrupa’da aynı şekilde. Biz buna 
asla zemin vermedik. Çünkü çok sistem-
li şekilde, çok sıkı şekilde bankalarımız 
denetleniyor, takip ediliyor. Her alanda 
önlemlerimizi aldık, stratejimizi belirle-
dik. Kurumlarımız gayet dikkatli, gayet 
ihtiyatlı şekilde gelişmeleri takip ediyor ve 
gerektiği zaman gerekli adımları atıyorlar.

Şuraya özellikle dikkatinizi çekmek isti-
yorum: Amerika’da da, Avrupa’da da bu 
krizin önemli etkenlerinden biri, halkta 
oluşan panik ve karamsarlık havası oldu. 
Şimdi, bazıları, bilerek ya da bilmeyerek, 
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Türkiye’yi de bu panik havasına sürükle-
meye çalışıyor. Moral bozmak için en ka-
ramsar açıklamaları, en karamsar yorum-
ları yapıyorlar. Türkiye eski Türkiye değil. 
Türkiye ekonomisi eskisi gibi kırılgan bir 
ekonomi değil. Nice dalgalanmayı, nice 
küresel krizi şu son 6 yıl içinde başarıyla 
atlattık. Bunu da atlatacağız. Bundan hiç 
kimsenin tereddüdü, şüphesi olmasın.

Değerli kardeşlerim, değerli Kahramanma-
raşlılar...

Kahramanmaraş’a, biliyorsunuz, hiçbir 
zaman elim boş gelmedim. Her geldiğim-
de açılışlar yaptım, Kahramanmaraş’a 
kazandırılan yeni hizmetleri, yeni eserleri 
sizlerle buluşturdum. Bugün de elim boş 
değil. Çok sayıda hizmeti, eseri bugün yine 
Kahramanmaraş’a kazandırıyoruz. Liste 
oldukça uzun.

Eğitim noktasında: Sütçü İmam Üniversi-
tesi Meslek Yüksekokulu’nu, 2 halk eğitim 
merkezini, 44 adet ilköğretim okulunu, 5 
adet liseyi, 2 özel eğitim kurumu, 1 spor 
salonu, 27 adet öğretmen lojmanını, 5 
adet, 1.150 öğrenci kapasiteli yurdu bugün 
Kahramanmaraş’ın hizmetine sunuyoruz. 
Her şeyin başı eğitim. Eğitime çok büyük 
ağırlık verdik, vermeye devam ediyoruz. 
Kahramanmaraş’ta, biz gelmeden önce 
okullaşma oranı yüzde 5,6 idi. Bugün 
yüzde 16,6’ya ulaştık. 8 bin 371 öğretmen 
vardı, bugün 10 bin 944 öğretmen burada 
görev yapıyor. 10 tane pansiyonu daha 
önce açıp öğrencilerimizin hizmetine 
sunduk. Tam 25 bin 570 kızımızı okulla 
buluşturduk. Bugüne kadar 91 bin öğren-

cimize 10 milyon YTL tutarında eğitim 
yardımı yaptık. 2 bin 496 adet dersliği 
Kahramanmaraş’a kazandırdık. Yine 8 bin 
263 bilgisayarı öğrencilerimizin hizmetine 
sunduk.

Gençlerimizi unutmadık. Bugün yine 
gençlerimiz için önemli tesisleri açıyoruz. 
Üniversitemize ait 1 spor tesisi, 1 Kapalı 
Spor Salonu, 1 Güreş Eğitim Merkezi ve 2 
adet futbol sahasını bitirdik, tamamladık, 
bugün açılışını yapıyoruz.

Eğitimden sonra en çok ağırlık verdiği-
miz alan sağlık. Bugün Kahramanmaraş’a 
sağlık noktasında da çok önemli tesisleri 
kazandırıyoruz. Devlet Hastanesi’ne bir ek 
bina kazandırdık. 7 Sağlık Ocağı’nı tamam-
ladık. Yine Üniversite’ye bir sağlık merkezi 
yaptık. 1 özel hastane ve 1 özel diyaliz mer-
kezini de bugün yine açıyoruz. 

Bitmedi. Enerji noktasında 3 tesisi bugün 
Kahramanmaraş’ın hizmetine sunuyoruz. 
Kahramanmaraş Göksun ayrımı Süley-
manlı yolunu bitirdik, bugün açıyoruz. 
Hava Meydanı İtfaiye Hizmet Binası’nı 
bitirdik, bugün açıyoruz. 1 Adet Emniyet 
Amirliği Hizmet Binası, 1 Adet Jandarma 
Karakolu, 1 Adet Özel İdare Hizmet Bina-
sı, 17 Adet Afet Konutu tamamlandı, bu-
gün hizmete açıyoruz. 4 Gölet ve Sulama 
Kanalı’nı, 2 Taşkın Koruma Tesisi’ni yine 
bugün Kahramanmaraş’a kazandırıyoruz. 
7 tane Tarımsal İşletme’yi 1 Adet tabiat 
Parkı’nı bugün açıyoruz.

Sanayi noktasında Kahramanmaraş’ın kal-
kınması devam ediyor. Kahramanmaraş’ı 
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teşvik kapsamına aldık ve çok şükür bunun 
büyük etkisini gördük. Bugün yine Organi-
ze Sanayi Bölgesi’nde toplam 14 sanayi 
tesisinin açılışını yapıyoruz. Yine KÖYDES 
ve BELDES kapsamında tamamladığımız 
hizmetleri de bugün açıyoruz. Belediyemi-
zin yeni hizmetlerinin de bugün açılışını 
gerçekleştiriyoruz. Tam 16 adet hizmeti, 
belediyemiz başarıyla tamamladı ve bugün 
Kahramanmaraşlı kardeşlerimle buluştu-
ruyor. Kahramanmaraş’a bir Fuar Alanı 
kazandırdık.

Atatürk Parkı’nı yeniden ele aldık, modern 
bir anlayışla yeniden Kahramanmaraşlılar’ın 
hizmetine sunuyoruz. Belediyemizce ya-
pılan Karasu Hidroelektrik Santrali’ni de 
bugün açıyoruz. Taziye evini, Halk Ekmek 
Fabrikası’nı, Otogar binasını, belediyemizin 
yaptırdığı bir ilköğretim okulunu, tünel 
kavşağı, köprülü kavşağı, Doğukent yolunu, 
Batıpark yarı olimpik yüzme havuzunu ve 
Kılavuzlu Mesire Alanı’nı da belediyemiz 
yaptı, bitirdi, bugün açılışını yapıyoruz. Yine 
belediyemizce yaptırılan Güzelevler Toplu 
Konutları’nın da bugün açılışını gerçekleş-
tiriyoruz.

Değerli kardeşlerim...

Sadece açılışını yaptığımız tesisleri alt alta 
saymak bile epey vakit alıyor. İşte hizmet 
anlayışı budur. İşte halka hizmet, millete 
hizmet budur. Bugün TOKİ tarafından 
yaptırılan 1006 konutun da teslim törenini 
gerçekleştiriyoruz. Buraya özellikle dikka-
tinizi çekmek istiyorum. TOKİ aracılığıyla, 
6 yılda 300 binin üzerinde konut inşa ettik. 
Dar gelirli vatandaşlarımıza bu sağlam, 

sağlıklı konutları çok düşük taksitlerle ve-
riyoruz. İnşallah hedefimiz öncelikle Tür-
kiye genelinde 500 bin rakamına ulaşmak.

Bakın, bu tür bir model dünyanın hiçbir 
yerinde yok. Türkiye’ye, TOKİ’ye özel bir 
sistemle konut üretiyoruz ve adil bir şe-
kilde hak sahiplerine dağıtıyoruz. Şehir-
lerimiz artık gecekondulardan, sağlıksız 
yaşam alanlarından kurtuluyor, çağdaş, 
modern konutlara kavuşuyor. Aynı şekilde 
Kahramanmaraş’ta da TOKİ tarafından 
konut seferberliği başlatıldı. Afşin’de, 
Elbistan’da ve Merkez Serintepe’de tam 
1006 konutu tamamladık, bugün hak sa-
hiplerine dağıtıyoruz.

Bununla kalmıyoruz. Kahramanmaraş’ta 
119 konut halen inşaat aşamasında. 4 bin 
319 konut için de proje çalışmaları devam 
ediyor. Bütün projelerimiz tamamlandı-
ğında, TOKİ eliyle Kahramanmaraş’a 5 bin 
444 konutu, 4 ilköğretim okulunu, 2 liseyi, 
4 ticaret merkezini, 8 spor salonu ve bir 
pansiyonu kazandırmış olacağız. Bugün 
teslimini yaptığımız bu 1006 konutun da 
hak sahiplerine, Kahramanmaraş’a hayırlı 
olmasını diliyorum.

Biz hizmet etmeye devam edeceğiz. Biz, 
Kahramanmaraş’a, Kahramanmaraş’la 
birlikte 81 ilimize hizmet etmeye de-
vam edeceğiz.  Türkiye’nin çehresini 
değiştirmeye, Türkiye’nin manzarasını 
değiştirmeye devam edeceğiz. Hizmette 
duraklamak yok, yılgınlık, yorgunluk, bık-
kınlık yok. Durmak yok, yola devam. Söz-
lerime son verirken, bugün açılışını yaptı-
ğımız tüm bu tesislerin Kahramanmaraş’a, 
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Kahramanmaraşlılar’a, ülkemize, mille-
timize hayırlı olmasını diliyorum. Vefa-
nıza, sevginize, muhabbetinize teşekkür 
ediyorum. Siz bize inandıkça, siz bize 
güvendikçe, bizlerden hayır duanızı eksik 
etmedikçe, Allah’ın izniyle bize durmak, 
duraklamak yok. Hepinizi sevgiyle, saygıy-
la selamlıyorum. Sağ olun, var olun.
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Değerli Tuncelililer, aziz vatandaşlarım, 
sizleri en kalbi duygularımla selamlıyo-
rum. Çemişgezek’e, Hozat’a, Mazgirt’e, 
Nazımiye’ye ,  O vacık ’a ,  Per tek ’e  ve 
Pülümer’e de selamlarımı gönderiyorum. 

Akarsuları, dağları, ormanları ve güzel in-
sanlarıyla, ülkemizin bu mümtaz köşesin-
de bir kez daha sizlerle birlikte olmaktan 
mutluluk duyuyorum. Siz can kardeşle-

rimle, gönül dostlarımla bir arada olmak, 
yüz yüze hasbihal etmek, yaptığımız yatı-
rımların açılışlarını gerçekleştirmek için 
bugün buradayız. Asırlar boyunca birlik 
içinde, vahdet ikliminde bir arada yaşa-
dık, sarsılmaz bir kardeşlik ortaya koy-
duk. Ecdadımız, Çanakkale’de, Kurtuluş 
Savaşı’nda ülkemizin yedi düvele karşı 
verdiği bağımsızlık mücadelesinde canla-
rı pahasına omuz omuza yer aldı. Birinci 

TOKİ Anahtar Teslim ve Toplu 
Açılış Töreni

Tunceli | 25 Ekim 2008
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Meclis’te Dersim Mebusu olarak görev ya-
pan Diyap Ağa’nın oradaki saygınlığı ve 
ağırlığı hepimizin malumu. 

Sonuçta hepimiz aynı evin, aynı ocağın 
evlatlarıyız; istikametimiz, yolumuz, reh-
berimiz, menzilimiz ortak. Vatanımız bir, 
bayrağımız bir, istikbalimiz bir, kaderimiz 
bir. Bugüne kadar hiçbir olay, hiçbir hadise 
birliğimize, bütünlüğümüze, kardeşliğimi-
ze halel getiremedi. Hiçbir tahrik, hiçbir 
provokasyon birliğimizi, dirliğimizi, daya-
nışmamızı zedeleyemedi. Kimimiz hoyrat 
söylemiş, kimimiz deyiş; kimimiz nefes 
okumuş, kimimiz ilahi; kimimiz mersiyey-
le aşkını dile getirmiş, kimimiz kasideyle; 
kimimiz horon tepmiş, kimimiz halay. Yeri 
gelmiş, hep birlikte acımızı bal eylemişiz, 
dara düştüğümüzde birbirimize destek ol-
muşuz, yeri gelmiş hep birlikte sevincimizi 
paylaşmışız. 

Kıymetli kardeşlerim...

Bütün bunların yanında ,  geçmişte , 
Türkiye’nin batısındaki, doğusundaki, ku-
zeyindeki, güneyindeki pek çok ilimiz gibi 
Tunceli’nin de fiziki hizmetler bakımından 
ihmal edildiğini biliyoruz. Göreve gelir gel-
mez bölgesel adaletsizlikleri gidermek, ge-
lişmişlik farklılıklarını ortadan kaldırmak 
için çalışmalara başladık. Bütün Türkiye’yi 
adaletle kalkındırmanın mücadelesine gi-
riştik. Hiçbir ayrımcılık yapmadan, hiçbir 
vatandaşımızı dışlamadan, hiçbir ilimizi, 
ilçemizi ihmal etmeden tüm Türkiye’yi ku-
caklamanın gayreti içinde olduk.

Başbakan olmadan önce ve Başbakan ola-
rak Türkiye’nin 81 vilayetine pek çok defa 
gittim. Tuncelimiz’deki şikayet neyse, diğer 
illerimizdeki şikayet de aynıydı: Onlarca 
yıl yol, su, kanalizasyon gibi temel altyapı 
yatırımları doğru-dürüst yapılmamış, fab-
rika inşa edilmemiş, tarım ve hayvancılık 
geliştirilememiş… Devlet, eğitim, sağlık, 
adalet, emniyet gibi temel hizmetlerin bile 
altyapısını tam olarak kuramamış. Onlarca 
yıl, her hizmet ağır-aksak bir şekilde, der-
me-çatma imkanlarla verilmiş. 

Bununla birlikte, Tuncelimiz’in de ara-
larında bulunduğu doğu ve güneydoğu-
muzdaki illerimizde kronik hale gelen 
sorunların olduğunu gördük. Yoksulluk ve 
yoksunluğa ilave olarak, güvenliğe, huku-
kun işlemesine ilişkin sorunlar da yaşandı. 
Kimi zaman terör, kimi zaman yasadışı 
yapılanmalar, çeteler, mafya insanımızı bu-
nalttı, günlük yaşamı normal sürecinden 
uzaklaştırdı. Yoksulluk ve yoksunluk bir 
yana etnik kökenlerine, inançlarına, mez-
heplerine, meşreplerine, dillerine ilişkin 
meseleler hiç gündemden düşmedi.

2002 yılında iktidara gelince kimseyi etnik 
kökenine, inancına, mezhebine, bölgesine 
göre muameleye tabi tutmayacağız, tüm 
vatandaşlarımızı Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşlığı ortak paydasında bir ve bera-
ber göreceğiz, hizmet götürürken, yatırım 
yaparken ayrımcılığa, kayırmaya asla izin 
vermeyeceğiz dedik ve bu sözümüzden 
asla sapmadık. Hükümete geldiğimiz 
günden beri, ülkemizin imkanlarını hal-
kımızın hizmetine dönüştürmenin çabası 
içindeyiz. Tüm illerimizi, ilçelerimizi, 
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belde ve köylerimizi imar etmek için çalışı-
yoruz. Arkadaşlarımızla birlikte dünyanın 
dört bir yanını karış karış dolaşıyoruz. 
Avrupa’dan Ortadoğu’ya, Rusya’dan Gü-
ney Asya’ya kadar her yerde ülkemiz adına 
kazançlar elde etmenin mücadelesini ve-
riyoruz. Ekonomiden hukuka, kültürden 
eğitime kadar her konuda Türkiye’nin ko-
numunu güçlendirmek için uğraşıyoruz. 

Türkiye geliştikçe, kalkındıkça, güven ve 
istikrar güçlendikçe, bundan her ilimiz, 
her vatandaşımız faydalanıyor, istifade edi-
yor. Geçmişteki ihmallerden kaynaklanan 
farkın kapanması ve Tuncelimiz’in eldeki 
imkanlardan daha fazla faydalanması için 
geçen 6 yılda özel bir gayret gösterdik. 
Tunceli’nin gelişmesi, kalkınması için her 
türlü çabayı gösteriyoruz. Nitekim, 2007 
yılında hükümet olarak Tunceli’de kişi ba-
şına 388 YTL gelir elde ederken, yine kişi 
başına 3.216 YTL harcama yaptık. Örneğin 
İzmir’de, kişi başına devlete yapılan katkı 
4.334 YTL, devletin kişi başına yaptığı har-
cama 1.088 YTL’dir. Geçen yıl olduğu gibi, 
bu yıl da kişi başına yapılan harcama ba-
zında bütçeden aslan payını Tunceli aldı. 

Aziz vatandaşlarım...

Hükümet olarak eğitim yatırımlarına çok 
büyük önem veriyoruz. Tunceli, eğitim ko-
nusunda, Türkiye çapında gerçekten örnek 
gösterilecek bir ilimiz. İlköğretimde okul-
laşma oranı yüzde 100 olan Tuncelimiz’de, 
ortaöğretimdeki okullaşma oranı da yüzde 
90’a yakın. Bu dönemde, 9 olan çeşitli alan-
lardaki lise sayısını, 10 ilaveyle 19’a çıkar-
dık. Tunceli’de ilköğretimde sınıf başına 

düşen öğrenci sayısı 15, ortaöğretimde 
17’dir. Bu rakamlar Türkiye ortalamasına 
göre çok iyi bir düzeyi ifade ediyor. 

Yılların özlemi olan Tunceli Üniversitemiz’i 
kurduk. Şimdilik 3 fakülte, 2 enstitüsü ve 
bir yüksek okulla faaliyet gösteren üniver-
sitemizin kısa sürede gelişerek, örnek bir 
eğitim kurumu haline dönüşeceğine ina-
nıyorum. 500 yatak kapasiteli yükseköğre-
nim öğrenci yurdunu da en kısa zamanda 
inşa edeceğiz. Açtığımız 3 yeni pansiyonla, 
ilk ve ortaöğretimde 476 öğrencimizin ya-
tılı olarak eğitimlerini sürdürebilmelerine 
imkan sağladık. Okul öncesi eğitimde okul-
laşma oranını yüzde 23’ten yüzde 56’ya 
yükselttik. Yatılı ilköğretim bölge okulla-
rında okuyan 1.482 evladımızın, hafta son-
larını ailelerinin yanlarında geçirebilme-
lerini temin ettik. Gönül Köprüsü Projesi 
kapsamında, 1.905 öğrencimizi batıdaki 
illerimize göndererek, ufuklarının genişle-
mesine ve yeni arkadaşlıklar kurmalarına 
katkıda bulunduk. 

Bütün bu çalışmalarımızla, eğitim ko-
nusunda zaten hassas olan Tuncelili va-
tandaşlarımızı teşvik ettik, onlara imkan 
sağladık. Evlatlarımız da bizi mahçup 
etmediler. Tunceli gibi nüfusu az bir ilimiz-
den hemen her sınavda Türkiye genelinde 
ilk sıralarda yer alan öğrencilerimiz çıktı. 
Eğitime verdikleri önem sayesinde, Tun-
celili vatandaşlarımızın evlatları bürokra-
side, iş dünyasında, üniversitelerde ve her 
alanda önemli görevler üstleniyorlar. Ço-
cuklarımıza ve onların eğitimleri için her 
türlü fedakarlığı yapan ailelerine teşekkür 
ediyorum. 
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Tuncelimiz’de öncelikle takip ettiğimiz 
alanlardan biri de sağlık. Tunceli, hükümet 
olarak büyük önem verdiğimiz aile hekim-
liği uygulamasını başlattığımız pilot ille-
rimiz arasında yer alıyor. Tunceli’de 2002 
yılında 1 tane olan 112 istasyonu sayısını 
9’a, yine 1 tane olan ambulans sayısını 13’e 
çıkardık. Sağlık ocakları ve hastanelerdeki 
26 adet olan muayene odası sayısını 51’e 
yükselttik. Uzman doktor sayısını 10’dan 
30’a, diğer sağlık personeli sayısını da 
368’den 416’ya yükselttik. Geçtiğimiz 6 
yıllık dönemde Tuncelimiz’de yaptığımız 
toplam sağlık hizmetleri yatırımı tutarı 15 
milyon YTL’yi geçiyor. Bu sürede, bugün 
açacağımız Nazımiye ile birlikte 3 yeni 
sağlık ocağını hizmete sunduk. TOKİ’nin 
inşa ettireceği 150 yataklı yeni bir devlet 
hastanesinin ihalesi önceki gün yapıldı, in-
şallah inşaatına da en yakın zamanda baş-
lanacak. Çemizgezek entegre ilçe hastanesi 
de tamamlanmak üzere. 

Tuncelimiz’e daha iyi hizmet verebilmek 
için mahalli idarelerimizin imkanlarını 
artırdık. Tunceli İl Özel İdaresi’nin büt-
çesinde yaptığımız artış yüzde 370’i bul-
du. 2005 yılında başlattığımız KÖYDES 
projesi çerçevesinde Tunceli’de bugüne 
kadar 57 milyon YTL yatırım yaptık. Yıl 
sonuna kadar bu rakam 58 milyonu bu-
lacak. Bu parayla 220 içme suyu, 456 yol 
projesini tamamladık. Devam eden ve 
planlanan işlerle birlikte, 237 içme suyu, 
461 yol projesini hayata geçirmiş olacağız. 
Tuncelimiz’in köylerinde 586 kilometre 
stabilize, 374 kilometre asfalt yol yapıp, 
272 kilometre yolu da onardık. Bu yollarla 
birlikte 2 köprü ve 60 menfez de inşa ettik. 

Bu vesileyle, 3250 çiftçimizin yaklaşık 1,5 
milyon YTL tutarındaki kuraklık yardımla-
rının, geçtiğimiz günlerde banka hesapla-
rına yattığını da belirtmek isterim. 

Diğer yandan, Tunceli’deki 9 belediyemi-
ze, 16 içme suyu, 20 yol ve 5 kanalizasyon 
projesi için 1 milyon 952 bin YTL ilave kay-
nak sağladık. Türkiye’nin dört bir yanında 
modern konutlar inşa eden Toplu Konut 
İdaremiz, Tuncelimiz’de de boş durmuyor. 
TOKİ, şu ana kadar şehrimizde 530 konut, 
2 ticaret merkezi ve çeşitli sosyal donatı-
ların inşasına başladı. Bunlardan, biraz 
sonra hak sahiplerine anahtarlarını teslim 
edeceğimiz 134 konutla birlikte 182 konu-
tu tamamladı. Diğerlerinin inşası sürüyor. 
TOKİ’nin şu ana kadar Tunceli’de başlattığı 
projelerin yatırım tutarı 40 milyon YTL’dir. 
Proje ve ihale aşamasında ise 192 konut, 
personel hizmet tesisi, misafirhane, 150 
yataklı hastane ve sağlık ocağı bulunuyor. 
Merkezi, Pülümür’ü, Ovacık’ı, Nazımiye’si, 
Hozat’ı, Çemişgezek’i, Mazgirt-Akpazar’ı 
ile Tuncelimiz’in her köşesi TOKİ hizmet-
leriyle çehre değiştiriyor. Başlattığımız 26 
kilometrelik bölünmüş yolun, yaklaşık 17 
kilometresi tamamlandı. Kalanını da önü-
müzdeki yaz aylarına kadar bitireceğiz. 

Bütün bunları yaparken, fakir-fukarayı 
da ihmal etmedik. 2003 yılından bu yana 
sosyal yardım ve proje desteği olarak 
Tuncelimiz’e 14,4 milyon YTL’lik kaynak 
sağladık. Bu para ile, sosyal yardımlaşma 
ve dayanışma vakıf larımız aracılığıyla, 
ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 9,8 milyon 
YTL’lik katkı sağlandı. Çocuklarımızın 
eğitimleri için annelerine 1,7 milyon YTL 
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şartlı nakit transferi yapıldı. Özellikle is-
tihdama yönelik projelere 5 milyon YTL’ye 
yakın maddi destek verildi. Kırsal kesim-
deki hayvan yetiştiriciliği ve süt üreticiliği 
projeleri için de 2,1 milyon YTL destek 
sağladık. Sadece bu yıl içinde 4150 ailemi-
ze 2750 ton kömür yardımı yaparak, kışın 
evlerini ısıtabilmelerine yardımcı olduk. 

Değerli Tuncelililer...

Bugün Tunceli’de, hem sizinle yüz yüze 
hasbihal etmek, hem de çeşitli hizmetlerin 
toplu açılışını yapmak üzere bulunuyo-
rum. Biraz önce de ifade ettiğim gibi, TOKİ 
tarafından yapılan, 83’ü merkezde ve 
51’i Ovacık’ta olmak üzere, 134 konutun 
anahtar teslimini yapıyoruz. Telekom Fen 
Lisesi’ni, Pertek Anadolu Lisesi’ni, Kız Mes-
lek Lisesi Anaokulu’nu açıyoruz. Bunlarla 
birlikte Mameki Köprüsü’nü, şehir geçişi 
sıcak asfaltını, bölünmüş yolun şehir geçişi 
kısmını, 3 viyadüğüyle birlikte Uzunçayır 
Barajı Varyantı’nı hizmete sunuyoruz. Ay-
rıca, Ağız ve Diş Tedavi Merkezi, Nazımiye 
Sağlık Ocağı, Nazımiye Kapalı Spor Salonu, 
kamuya ait lojmanlar ve Munzur Polen 
A.Ş.’ye ait bal paketleme tesisi de bugün 
açılışını yaptığımız hizmetler arasında yer 
alıyor. 

Gördüğünüz gibi, teker teker yetişemediği-
miz için tesisleri topluca hizmete açıyoruz. 
Bizim için esas olan temel atma değil, açılış 
programları. Çünkü bu ülke, bir dönem 
temeli atılıp gerisi gelmeyen yatırımlar 
mezarlığı haline dönüştürülmüştü. Biz, bir 
yandan yarım kalan yatırımları tamam-
lıyor, diğer taraftan da, öncelik sırasına 

göre yeni yatırımları hayata geçiriyoruz. 
Artık, 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl süren inşaatlar 
dönemi bitti. Şimdi, projede 2 yıl öngörül-
müşse, biz, işi yapanlarla pazarlık edip, on-
ları sıkıştırıp süreyi 1,5 yıla düşürüyoruz. 
Türkiye’nin kaybedilen zamanının ancak 
bu şekilde telafi edileceğine inanıyoruz. 

İşte Uzunçayır Barajı. 1994 yılında baş-
lanmış bir yatırım. Yılar yılı bu yatırım 
tamamlanamadı. Önümüzdeki yıl sonuna 
kadar bitecek ve 2010’da üretime geçecek. 
Ayrıca, 3,5 yılda 150 milyon dolarlık bir 
yatırımla yapımı tamamlanan, Elazığ sını-
rındaki Seyrantepe Barajı’nı da geçtiğimiz 
hafta hizmete açtık. Tatar Hidroelektrik 
ve Pempelik Hidroelektrik Santralleri’nin 
yapımına da başlandı. Bunlar da 2010’a 
kadar tamamlanarak hizmete açılacak. 
2003 yılından beri tamamladığımız Mer-
can Hidroelektrik Santralı, Pertek Kaçarlar 
Barajı ve proje aşamasındaki çok sayıdaki 
çalışmayla birlikte, Tuncelimiz’in boşa 
akıp giden doğal kaynaklarını en iyi şekil-
de değerlendirmiş olacağız. 

Kıymetli vatandaşlarım...

Gördüğünüz gibi ,  hükümet  olarak , 
Tunceli’yi aydınlık geleceğine hazırlamak 
için, her alanda var gücümüzle çalışıyoruz. 
Amacımız, sizleri ve evlatlarınızı, gurbete 
gitmek zorunda kalmadan, burada iş sa-
hibi, aş sahibi yaparak, mutlu, müreffeh, 
huzurlu yaşamanızı temin etmek. Devletin 
görevi temel hizmetleri getirmek ve alt-
yapıyı kurmak. İş ve istihdam sağlayacak 
tesisleri kuracak olan ise özel sektör. 
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Özel sektörün yatırım yapmak için aradığı 
kriterlerin başında istikrar gelir, huzur 
gelir, güvenlik gelir. Devletin sağladığı, 
sağlayacağı teşvikler ve avantajlar, ancak 
bunlarla birlikte bir anlam kazanır. İna-
nıyorum ki, karşılıklı olarak üzerlerimize 
düşeni yaptığımızda, çok kısa bir sürede 
Tunceli’yi, ülkemizin en gelişmiş yerlerin-
den biri haline dönüştürebiliriz. Son ola-
rak diyorum ki;

“Biz gelmedik kavga için, bizim işimiz sev-
gi için...

Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya 
geldik...”

Bir kez daha sizlere yürekten sevgilerimi, 
saygılarımı sunuyorum. Birliğimiz, bera-
berliğimiz, kardeşliğimiz ebedi olsun, açı-
lışını yaptığımız yatırımlar hayırlı olsun... 
Sağolun, varolun. 
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Değerli Kırıkkaleliler, aziz vatandaşlarım... 
Bu anlamlı toplu açılış töreninde sizleri en 
kalbi duygularımla selamlıyorum.

Kırıkkale’ye önceki gelişimde, 41 tesisin 
birden açılışını yapmıştım. Bugün de 
yine bir toplu açılış töreninde birlikteyiz. 
Bu vesileyle Kırıkkaleli vatandaşlarımla, 
kardeşlerimle birlikte olmaktan, hasbihal 
etmekten mutluluk duyuyorum. Halk mü-

ziğimizin büyük ismi Neşet Ertaş’ın dediği 
gibi: 
Dost elinden gel olmazsa varılmaz

Rızasız bahçanın gülü derilmez

Kalpten kalbe bir yol vardır görülmez

Gönülden gönüle yol gizli gizli …”

Bizim sizlerle aramızda gönülden gönüle 
giden bir yol var. Üstelik bu yol gizli de 

TOKİ Anahtar Teslim ve Toplu 
Açılış Töreni

Kırıkkale | 26 Ekim 2008



147

Yeni Türkiye Vizyonu | Ya Allah Bismillah-3

değil, işte burada olduğu gibi apaçık. Va-
tandaşımızla gönül bağı kopuk olanlar asla 
anlayamayacakları bir yol bu. Yola çıkar-
ken Aşık Veysel’in sözüyle ‘uzun ince bir 
yoldayız, gidiyoruz gündüz-gece’ demiş-
tik. Milletimize hizmet etmek, ülkemizi 
kalkındırmak için gece-gündüz demeden 
çalışıyoruz, çabalıyoruz.

Dün Tunceli’deydim, oradaki vatandaşla-
rımla kucaklaştım, bugün Kırıkkale’deyim, 
sizlerle birlikteyim. Türkiye’nin sorunları-
nın çözümü, işte bu ikisinin bir arada ya-
pılabilmesinden geçiyor. Hem Tunceli’de, 
hem Kırıkkale’de, ülkemizin her yerinde 
aynı anlayış, aynı heyecan hakim olma-
dan önümüzdeki engelleri aşamayız. Tüm 
Türkiye’yi aynı ruhla, aynı anlayışla kucak-
lamadan aydınlık yarınlara emin adımlar-
la ilerleyemeyiz.

Değerli vatandaşlarım...

Ülkemizin bütünlüğünün, milletimizin 
birliğinin yolu, 70 milyon vatandaşımızı, 
81 ilimizi aynı samimiyetle, aynı sevdayla 
kucaklamaktan geçiyor. İç Anadolumuz’da 
Kırıkkale’de yaşayan sizlerle, Doğu ve 
Güneydoğu Anadolumuz’un herhangi bir 
kentinde yaşayan insanlarımızı, aynı his-
lerle bağrına basan, tüm bölgelerimiz aynı 
anda kalkındırmaya çalışan bir yönetim 
anlayışıyla hareket ediyoruz. Bunun için 
altyapıdan adalete, demokrasiden hukuka 
her alanda standartlarımızı yükseltmenin 
mücadelesini veriyoruz. Somut sorunları 
çözmenin yanında, tarihi kökenleri olan 
psikolojik sıkıntıları da aşmanın çabası 
içindeyiz. 

Bütün bunları gerçekleştirmek elbette 
kolay değil. Ama başarmak zorundayız ve 
Allah’ın izniyle başaracağız. Aksi takdirde, 
bu ülkenin geleceğine ilişkin tasarladığı-
mız büyük hedefleri hayata geçirmemiz 
mümkün olmaz. Biz, Cumhuriyetimiz’in 
100. yılını, dünyanın en büyük 10 eko-
nomisinden biri duruma gelmiş bir ülke 
olarak kutlamak istiyoruz. Biz, bu ülkenin 
neresinde yaşarsa yaşasın, hiçbir vatan-
daşının sosyal güvencesiz kalmamasını, 
iş derdinin olmamasını, geçim sıkıntısı 
çekmemesini istiyoruz. Biz, bu ülkenin 
her bir ferdinin demokratik hak ve özgür-
lüklerden en geniş manada istifade etme-
sini, herkesin devletine, ülkesine güçlü 
bir mensubiyet duygusuyla bağlanmasını 
istiyoruz. Biz, bu ülkenin her köşesinin 
eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette, ula-
şımda, enerjide, toplu konutta ve diğer tüm 
alanlarda çağdaş imkanlara kavuşturmak 
istiyoruz. Netice itibariyle biz, bu ülkenin 
insanlarının huzur içinde, refah içinde, 
kardeşlik içinde yaşamasını istiyoruz.

Geçen 6 yıl zarfında bu yolda önemli me-
safeler aldık, ama daha alacağımız çok 
mesafe var. Türkiye bugün bölgesinde 
katkısı istenen, görüşü alınan en önemli 
aktörlerden biridir. Bölgesel bir çok ih-
tilafta Türkiye’nin katkısının aranması, 
hem Türkiye’nin önemini gösterir, hem 
de güvenilir olduğunu. İşte bu yüzdendir 
ki 2009-2010 dönemi için BMGK geçici 
üyeliğine seçildik. İşte bu yüzdendir ki 
Avrupa Birliği ile katılım müzakerelerini 
yürüten bir konumdayız. Zaman zaman 
yaşanan sıkıntılar, sizleri yeise, ümitsizliğe 
düşürmesin. 
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Tarihsel perspektiften baktığımızda, bu 
sıkıntıların hiçbirinin de aşılamaz olma-
dığını görüyoruz. Yeter ki, birliğimizi, 
beraberliğimizi, kardeşliğimizi güçlü bir 
şekilde koruyabilelim. Bizim bütün gay-
retimiz, işte bunu sağlayabilmektir. Bize 
yakışan farklılıklarımız değil, müşterek-
lerimiz üzerinde yoğunlaşmak, kardeşlik 
hukukumuzu geliştirmektir. Bize yakışan, 
gönlümüzü ve kollarımızı olabildiği kadar 
geniş açarak, kimseyi dışarıda bırakmama-
ya çalışmaktır. 

Değeri kardeşlerim...

Bir taraftan terörle etkin bir mücadele yü-
rütürken diğer taraftan da her alanda en 
ileri hizmetleri hayata geçirmenin çabası 
içindeyiz. Bakanlıklarımız, ilgili kuruluş-
larımız bir yandan, belediyemiz öte yan-
dan, yaptıkları çalışmalarla Kırıkkale’nin 
çehresini değiştiriyorlar. Bugün burada, 
Kırıkkale Belediyemiz tarafından yaptırı-
lan içmesuyu arıtma tesislerinin açılışını 
yapıyoruz. Bu tesisle birlikte, Kırıkkale 
şehrinin kurulduğu günden beri en büyük 
sorunu olan içme suyu sıkıntısına kalıcı 
bir çözüm getirilmiş bulunuyor. En son 
teknoloji ile suyu arıtacak olan bu tesis, 40 
milyon YTL tutarında bir yatırım. 

Belediyemiz, 2004 yılından beri yaptığı ya-
tırımlarla Kırıkkale’nin içme suyu depola-
rının kapasitesini 11 bin 500 metreküpten 
64 bin metreküpe çıkarmıştı. Arıtma tesi-
sinin yapılması ile, bu su, sadece Kırıkkale 
şehir merkezimizin değil, çevredeki diğer 
ilçelerin de ihtiyacını karşılayacak kaliteye 
ulaşmış bulunuyor. Kırıkkale’ye yakışan 

da buydu. Arıtma tesisiyle birlikte Cumhu-
riyet meydanı düzenlemesi ve alt geçidin 
de açılışını gerçekleştiriyoruz. Bugün ayrı-
ca, Toplu Konut İdaremiz tarafından inşa 
edilen 692 konutun da anahtarlarını tes-
lim ediyoruz. Canlarını bu ülkenin ve mil-
letin bekası için gözlerini kırpmadan feda 
eden şehitlerimizin hatıralarını geleceğe 
taşımak için, TOKİ tarafından yaptırılan 
okullara onların isimlerini veriyoruz. 

Bugün de, toplu açılış programımız çerçe-
vesinde, Şehit Piyade Onbaşı Murat Sıtkı 
İlköğretim Okulu’nu hizmete sunuyoruz. 
Bütün bunlarla birlikte, geçtiğimiz 6 yılda 
Kırıkkale’yi pek çok hizmetle tanıştırdık. 
Kırıkkale genelinde 302 yeni dersliği 
tamamlayarak hizmete açtık. Şehrimize 
çeşitli alanlarda eğitim veren 12 yeni lise 
kazandırdık. İlköğretim okullarındaki sı-
nıfların ortalama öğrenci sayısını 26’ya, or-
taöğretimdeki sınıfların ortalama öğrenci 
sayısını 24’e düşürdük. Okullarımıza 3900 
yeni bilgisayar göndererek, 169 okulumuz-
da hızlı internet altyapısı kurarak, çocukla-
rımızın bilişim çağına hazırlanabilmeleri-
ni sağladık. Kırıkkale Üniversitemiz’e diş 
hekimliği ve güzel sanatlar fakülteleri ile 
2 yeni meslek yüksek okulu kazandırdık. 
Yükseköğrenim öğrencileri için 250 kişilik 
yeni yurt kapasitesi oluşturduk; 390 kişilik 
yüksek standartlı bir yurdu da satın alarak 
öğrencilerimizin hizmetine sunduk. Okul 
öncesi okullaşma oranını yüzde 7,5’ten 
yüzde 30’un üzerine çıkardık. 

Sağlık alanında da Kırıkkale’ye büyük 
hizmetler kazandırdık. Geçtiğimiz 6 yılda 
Kırıkkale’ye 18 milyon 794 bin YTL’lik 
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sağlık yatırımı yaptık. 7 olan 112 acil 
istasyonu sayısını 11’e, 8 olan ambulans 
sayısını 13’e çıkardık. Sağlık ocakları ve 
hastanelerdeki 85 olan muayene odası 
sayısını 155’e yükselttik. Böylece, devlet 
hastanelerindeki muayene sayısı 475 bin 
iken bir milyon 387 bine ulaştı. 

Değerli vatandaşlarım...

Toplu Konut İdaremiz, bugüne kadar il 
genelinde 1605 konut ile 2 ilköğretim 
okulu ve çeşitli sosyal donatıların inşasını 
tamamladı. Bunlardan Yahşihan ve Hacı-
bey’deki 692 konutun anahtar teslimini 
bugün yapıyoruz. İnşaatı devam edenlerle 
bu sayı 1851 konuta ulaşacak. Ayrıca, proje 
ve ihale aşamasında 1930 konut daha var. 
Böylece, TOKİ’nin Kırıkkalemiz’de inşa 
ettiği konut sayısı 3781’e ulaşmış olacak. 
KÖYDES kapsamında Kırıkkalemiz’in köy-
lerinde 129 içme suyu, 143 yol projesini 
hayata geçirdik. Devam eden çalışmalarla 
birlikte 143 içme suyu, 147 yol projesini ta-
mamlamış olacağız. Böylece 105 kilometre 
stabilize yol, 603 kilometre asfalt yol, bir 
köprü, 6 menfez inşa ederek, köylerimizin 
altyapı sorununu çözmüş bulunuyoruz. 
BELDES kapsamında da, son iki yılda, be-
lediyelerimizin 17 içme suyu, 49 yol, 7 ka-
nalizasyon projesi için 5,1 milyon YTL’nin 
üzerinde destek sağladık. 

Bu vesileyle, Kırıkkalemiz’de 17 bin 426 
çiftçimize verilecek 15 milyon 111 bin 
YTL’lik kuraklık yardımına ilişkin bütün 
hazırlıkların tamamlandığının müjdesini 
de vermek istiyorum. İnşallah önümüz-
deki günlerde bu para çiftçilerimizin 

hesaplarına aktarılacaktır. Diğer taraftan, 
bu projeleri yürütürken, fakir-fukarayı 
da ihmal etmedik. 2003 yılından bu yana 
Kırıkkalemiz’e, sosyal yardımlar ve proje 
destekleri için 21 milyon 465 bin YTL 
kaynak gönderdik. Bu kaynağın 13 milyon 
YTL’si, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıf-
larımız aracılığıyla verildi. Yaklaşık 2,5 
milyon YTL, maddi durumu iyi olmayan 
ailelerimizin çocuklarını okutabilmeleri ve 
onların sağlık hizmetlerine destek için kul-
lanıldı. 3,4 milyon YTL, yüksek öğrenim 
öğrencilerine burs olarak verildi. 852 bin 
YTL, istihdama ve sosyal hizmetlere yöne-
lik projelere destek, 1 milyon 711 bin YTL 
de hayvancılık ve süt üreticiliği projeleri 
için tahsis edildi. Kırıkkalemiz’de, bugüne 
kadar 30 bin tona yakın kömür, ihtiyaç sa-
hibi vatandaşlarımıza dağıtıldı. Sadece bu 
yıl, yıl sonuna kadar 7 binden fazla ailemi-
ze 6 bin 380 ton kömür dağıtmış olacağız. 

Sevgili Kırıkkaleliler... 

Kırıkkalemiz’in yüzde 80’den fazlasının 
doğalgaza kavuştuğunu memnuniyetle 
ifade etmeliyim. Böylece, geçmişte şehrin 
en önemli sorunlarından olan hava kirlili-
ğinin de önüne geçilmiş olacak. Bölünmüş 
yol çalışmaları hızla ilerliyor; çoğu da ta-
mamlandı. Böylece, Türkiye’nin önemli yol 
güzergahlarından biri olan Kırıkkalemiz’in 
ulaşım sorununu çözmüş oluyoruz. Elma-
dağ geçişi projesi de bitirildiğinde, Kırık-
kale ile Ankara arasındaki ulaşım çok daha 
kolay hale gelecek. Bu yolu önümüzdeki 
yaz aylarına kadar tamamlayarak hizmete 
açmak kararındayız. Kırıkkale’den geçerek 
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Sivas’a kadar varacak olan hızlı tren projesi 
de ulaşım sorununun çözümüne katkı sağ-
layacak hususlardan biri. 

Sonuç itibariyle, sadece Kırıkkalemiz’in 
merkezinde 2004 yılından bu yana 196 
milyon YTL’lik belediye yatırımı gerçek-
leştirdik. İl genelinde de 2003 yılından 
bu yana diğer kurumlarımızın yaptıkları 
yatırım tutarı 500 milyon YTL’yi buluyor. 
Biz, başkaları gibi sadece hizmetin sözünü 
etmiyoruz. İşte sayısıyla, tutarıyla yaptık-
larımızı ortaya koyuyoruz. Biz lafa değil 
hizmete öncelik veriyoruz. Sizlerin de de-
ğerlendirmenizi buna göre yapacağınıza 
inanıyorum. 

Bu düşüncelerle, bir kez daha açılışını yap-
tığımız hizmetlerin Kırıkkalemiz’e hayırlı 
olmasını diliyor, sizlere sevgilerimi, saygı-
larımı sunuyorum. Sağolun, varolun. 
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Sevgili Ankaralılar, değerli kardeşlerim...

Bu anlamlı günde sizleri en kalbi duygula-
rımla selamlıyorum. 

Ankara Büyükşehir Belediyemiz tara-
fından yaptırılan ve bugün açılışını hep 
birlikte yaptığımız 13 köprülü kavşağın 
Ankaramız’a hayırlı olmasını diliyorum.

Bugün, ülkemiz için, milletimiz için çok an-
lamlı bir gün. Bugün, Cumhuriyetimiz’in 
Kuruluşu’nun 85’inci yıldönümü. Cumhu-
riyet Bayramımız’ı, bugün Ankara’da açılı-
şını yaptığımız bu çok önemli eserlerle taç-
landırmanın mutluluğunu sizlerle birlikte 
yaşıyorum. 85 yıl önce, Cumhuriyetimiz 
kurulduğunda, Ankara adeta bir kasaba 
görünümündeydi. 30 bin civarındaki 
nüfusuyla, Kale ve etrafına serpilmiş, alt 

Büyükşehir Belediyesi Toplu 
Açılış Töreni

Ankara | 29 Ekim 2008
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yapısı olmayan, yolu olmayan, suyu olma-
yan, çevre illerle bağlantısı zayıf olan bir 
vilayetimizdi. 

Önce 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Mil-
let Meclisi Ankara’da açıldı. Kurtuluş Sava-
şımız, buradan, Ankara’dan sevk ve idare 
edildi. Ardından, 13 Ekim 1923’te, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi, “Türkiye devletinin 
makarr-ı idaresi Ankara şehridir” diyerek 
bir kanun çıkardı ve Ankara Başkent oldu. 
Bunun hemen ardından, 16 gün sonra da, 
yine burada, Ankara’da Cumhuriyetimiz 
ilan edildi. 30 bin nüfuslu, kasaba görünü-
mündeki Ankara, bugün 4 buçuk milyona 
yaklaşan nüfusuyla, Türkiye’nin en büyük 
ikinci, dünyanın da sayılı büyük şehirleri 
arasındaki yerini aldı.

85 yılda, tıpkı Cumhuriyetimiz gibi, An-
kara da büyüdü, gelişti ve dünya kentleri, 
dünyanın saygın başkentleri arasındaki ye-
rini aldı. 85 yıl önce, Ankara’da sadece bir 
cadde vardı. Ulus’tan, eski TBMM binası 
önünden geçerek tren istasyonuna ulaşan 
cadde. Ardından, başkent oluşuyla birlikte 
Ulus ile Çankaya arasındaki bulvar inşa 
edildi. Bugün ise, Yenikent’ten Mamak’a, 
Bağlum’dan Gölbaşına kadar büyümüş, 
gelişmiş, geniş bulvarları, geniş caddeleri, 
parkları, bahçeleriyle çağdaş bir şehir gö-
rünümüne kavuşmuş bir Ankara var.

Değerli kardeşlerim, sevgili Ankaralılar...

Dikkat ediniz… 1920’lere geldiğimizde, 
tüm dünya artık Türkiye’nin bittiğini, tü-
kendiğini, yenildiğini ve teslim olduğunu 
düşünüyordu. Bu millet, onlarca cephede 

devam eden savaşlarda bütün enerjisini, 
malını, canını kaybetmiş, yorgun düşmüş-
tü. Ancak, tarih, milletimiz için bir kez 
daha tekerrür etti ve bu millet, bir kez daha 
küllerinden yeniden doğdu. Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 
önderliğinde, son bir gayretle Kurtuluş 
Savaşımız’ı verdik ve istiklale, bağımsızlı-
ğa, özgürlüğe olan şevkimizi, inancımızı 
bir kez daha ortaya koyduk. Tüm Kurtuluş 
Savaşı kahramanlarımızı, şehitlerimizi, ga-
zilerimizi şükranla yadediyorum.

Son zamanlarda da bu millet üzerine, bu 
ülke üzerine türlü türlü oyunlar sergileme-
ye çalışanlar var. Türkiye üzerine senaryo-
lar çizenler, bu kirli senaryoları uygulama 
gayreti içinde olanlar var. Onlara milletçe 
vereceğimiz apaçık mesajımız şudur: Dö-
nün, bu ülkenin tarihine bakın, dönün, 
şu Ankara’nın tarihine bakın, dönün, şu 
Cumhuriyetimiz’in kuruluşuna bakın… 
Bu millet, topyekün bu toplum, her şeyin 
bitti sanıldığı, tükendi sanıldığı, umutla-
rın kayboldu sanıldığı bir anda, birbirine 
kenetlenmiş, bir olmuş, bütün olmuş ve 
düşmana gereken dersi vermiştir.

Biz, bu destanı sadece Çanakkale’de yaz-
madık. Biz bu destanı sadece Edirne’de, 
İstanbul’da, Ankara’da, Sakarya’da yazma-
dık. Biz bu destanı, Kahramanmaraş’ta, 
Gaziantep’te,  Şanlıurfa’da ,  Bitlis ’te, 
B i n g ö l ’ d e ,  D i ya r b a k ı r ’ d a ,  Ka r s ’ t a , 
Erzurum’da yazdık. Biz bu destanı, Türküy-
le, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Arabıyla, 
Arnavutuyla, Gürcüsüyle, Boşnakıyla hep 
birlikte, bir ve beraber olarak yazdık. İşte 
aramazı nifak sokmaya çalışanların göz 
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ardı ettikleri budur. Birliğimize, dirliği-
mize çomak sokmaya çalışanların, kardeş 
kavgası çıkarmak için gayret edenlerin 
göremedikleri, anlayamadıkları, idrak ede-
medikleri işte budur.

Bu millet, doğudan batıya, kuzeyden gü-
neye, her karış vatan toprağında komşu 
olmuştur, dost olmuştur, kader ortağı 
olmuştur, kardeş olmuştur. Esasen, 85 
yıl önce kurduğumuz Cumhuriyetin de 
amacı, ideali işte bunu muhafaza etmektir. 
Cumhuriyet cumhurun idaresidir, halkın 
idaresidir, ayrısı-gayrısı olmayan topyekün 
bir milletin idaresidir. Bu iradeyi korumak, 
geliştirmek hepimizin görevidir.

Değerli kardeşlerim...

Biz atalarımızdan, biz şehitlerimizden bir 
emanet devraldık. 85 yıl önce kurdukları 
Cumhuriyet’i onlar bizlere emanet ettiler. 
Yapmamız gereken, onlardan emanet 
aldığımız bu Cumhuriyet’i çok daha iyi 
seviyelere taşımak, “muasır medeniyetler 
seviyesine” çıkarmaktır. İşte gayretimiz, 
çabamız bu. Cumhuriyetimiz’in standartla-
rını, demokrasiyle, hukukla, sosyal devlet 
olmanın gerekleriyle yükseltmek gibi bir 
mesuliyetimiz var. Çağı yakalamak, çağın 
gerekleriyle kuşanmak gibi bir sorumlulu-
ğumuz var.

Bakın, 6 yıldır, hükümet olarak, yerel 
yönetimler olarak yaptığımız işte budur. 
Cumhuriyetimiz’i ayakta tutacak olan, 
daha ileri noktalara taşıyacak olan şey, 
kuru söylemler değildir, boş vaadler değil-
dir, hamasi konuşmalar, gerginlikler, ça-

tışmalar değildir. Cumhuriyetimiz’i daha 
ileri noktalara çalışarak, gayret ederek, 
üreterek, ülkemizi, şehirlerimizi güzelleş-
tirerek, Türkiye’nin, milletimizin itibarını 
artırarak taşıyabiliriz, işte bizim yaptığı-
mız da budur.

Emanete sahip çıkmak, o emaneti daha 
yukarılara taşımakla, gelecek nesillere 
daha emin şekilde tevdi etmekle olur. İşte 
bugün açılışını yaptığımız eserler, çağdaş-
laşma sürecinin en güzel numuneleridir. 
Yolunuz yoksa çağdaşlıktan bahsedemez-
siniz, köprüleriniz, kavşaklarınız, bul-
varlarınız, modern meydanlarınız yoksa 
çağdaşlıktan bahsedemezsiniz. Şu hususa 
özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum: 
Kurtuluş Savaşımız’ı zaferle sonuçlandır-
dık, Cumhuriyetimiz’i kurduk ve hemen 
arkasından iktisadi kurtuluş savaşımızı 
başlattık. Yanmış, yıkılmış, alt yapısı çök-
müş, yoksullaşmış bir ülkeyi, iktisaden de 
zafere ulaştırmak için hep birlikte gayret 
ettik. Ancak ne hazindir ki, o ilk yılların 
heyecanı, coşkusu, enerjisi, dinamizmi, 
sonraki on yıllara yansıyamadı.

Dikkat ediniz, bizden önce, 79 yıllık süreç-
te, Türkiye’nin sahip olduğu bölünmüş yol 
uzunluğu sadece 6 bin kilometre idi. Şu 
son 6 yıl içinde, buna tam 9 bin kilometre 
ilave ettik. İhracatımız 79 yılda 36 milyar 
dolar seviyesine ulaşabilmişti. Bugün 133 
milyar doları gördük. Gayri safi yurtiçi 
hasılamız 79 yılda 230 milyar dolar oldu. 
Şu son 5-6 yıl içinde buna 429 milyar dolar 
ekledik, bugün 659 milyar dolara ulaştık 
ve şimdi 750 milyar dolara koşuyoruz. Kişi 
başına yurt içi hasıla 2 bin 500 dolar civa-
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rındaydı, bugün hamdolsun 10 bin dolara 
yaklaştık.

Son 6 yıldır, sadece Ankara’da değil, 
büyük küçük tüm şehirlerimizde, tüm 
ilçelerimizde tarihi nitelikte çalışmalar 
gerçekleştirdik ve şehirlerimizin çehresini 
değiştirdik. Eğitimde, sağlıkta, adalette, 
emniyette, enerjide, bayındırlıkta, tarımda 
tarihi reformlar yaptık. Türkiye’nin yarım 
asırlık hayalini gerçekleştirdik, Avrupa 
Birliği ile katılım müzakerelerini başlattık. 
Demokrasimizi, hak ve özgürlüklerimizi 
çağdaş standartlara kavuşturduk, kavuştu-
ruyoruz. Sosyal devlet olmanın gereklerini 
tek tek yerine getirmeye başladık, burada 
da reformlarımızı hız kesmeden devam 
ettiriyoruz. Herkesin sosyal güvencesi ola-
cak, benim vatandaşım çağdaş dünyanın 
tüm nimetlerinden yararlanacak, aç ve 
açık kalmayacak dedik, bununla ilgili çok 
cesur adımları attık, atıyoruz. Türkiye’nin, 
küresel ölçekte, uluslar arası platformlar-
da başını hep dik tuttuk, itibarını yeniden 
iade ettik. 

Allah aşkına şuraya lütfen dikkat edin. 
1940’lardan itibaren Türkiye sürekli yük-
sek, belirsiz, kimi zaman açık, kimi zaman 
gizli enflasyonun pençesinde oldu. Hadi di-
yelim o yıllar kriz yıllarıydı. İkinci Dünya 
Savaşı’nın ardından, tüm dünya kendisini 
yeniden imar ederken, tüm dünya yeni-
den şekillenirken, ne yazıktır ki Türkiye 
hep yerinde saydı, yerinde saydırıldı. En 
somut örneği, en bariz misali de işte para 
birimimiz. Sürekli sıfırları çoğalttılar. Enf-
lasyonla mücadele edeceğiz diyerek geldi-
ler, paraya sıfırları ekleyip gittiler. Sadece 

paranın itibarını değil, o paranın sahibi 
milletin de itibarını zedelediler. 

Geldik, bunu asla kabullenemeyiz dedik. 
Bu böyle gitmez dedik. Enflasyonla kararlı 
bir mücadele sergiledik, enflasyonu tek ha-
neli oranlara kadar çektik ve ardından da 
paramızdan 6 sıfırı bir kalemde sildik at-
tık. Allah’ın izniyle şimdi, 1 Ocak 2009’da 
yeniden Türk Lirası’na dönüyoruz. Para-
nın başındaki Yeni ibaresini atıyor, yeni-
den, yeni banknotlarımızla, yeni madeni 
paralarımızla Türk Lirası’nı kullanmaya 
başlıyoruz. Ancak, eski Türk Lirası’yla, bu 
Türk Lirası arasında önemli bir fark var: 
Bu Türk Lirası’nda 6 sıfır yok. Bu Türk 
Lirası’nın değeri var, saygınlığı var, itibarı 
var.

İşte bizim farkımız bu. İşte Cumhuriyet’e 
sahip çıkmak budur. Cumhuriyet’i koru-
mak, kollamak budur. Cumhuriyet’i daha 
ileri noktala taşımak işte budur. AK Parti 
iktidarı Cumhuriyet’in de, demokrasinin 
de, laik devletin de, sosyal devletin de, hu-
kuk devletinin de, çağdaş hizmet anlayışı-
nın da yegane temsilcisidir.

Değerli kardeşlerim, sevgili Ankaralılar,

Bizim medeniyetimiz, bizim geleneğimiz, 
“emaneti ehline vermeyi” tavsiye eder. 
Emaneti, taşıyabilene, muhafaza edebile-
ne, güzelleştirene, daha iyi şartlara ulaştı-
rabilene vereceksin. Her fırsatta Türkiye’yi 
adım adım geziyorum. Bugün Ankara’da 
olduğu gibi, her gittiğim yerde toplu açılış-
lar yapıyorum. Tek tek her birine ulaşmak 
mümkün değil. Sadece son bir ay içinde, 
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Sivas’ta, Kahramanmaraş’ta, Elazığ’da, İs-
tanbul Şile’de, Kırıkkale’de, Tunceli’de top-
lu açılışlar yaptım. Bu hafta yine Van’da, 
Hakkari’de açılışlarımız olacak.

Öyle Ankara’ya hapsetmedik kendimizi. 
“Bu bizim partiden, bu değil” gibi bir ayrı-
mı da asla kabul etmiyoruz. Türkiye’nin her 
karış toprağına gidiyor, orada vatandaşımı-
zın derdini, sorununu yerinde tespit edi-
yoruz. Bakın, Sivas’ta, Kahramanmaraş’ta, 
Elazığ’da, İstanbul’da, Ankara’da beledi-
yelerimizin hizmetlerini gördük. Tunceli 
ve Diyarbakır’da da belediyeleri gördük. 
Aradaki farkı kelimelerle izah etmek müm-
kün değil. Aynı imkanlara sahipler, aynı 
kaynaklara sahipler ama hizmet üretmek 
gibi bir dertleri, bir meseleleri yok.

Bakın, derdi hizmet olanların eserlerini 
işte görüyorsunuz. Ankara Büyükşehir be-
lediyemizin hizmetlerini saymakla bitmez. 
Cumhuriyet tarihimiz boyunca, Başkent’e, 
Ankara’ya yapılan alt ve üst gecitlerin sayı-
sı sadece 17 idi. Biz şu anda sadece 13 tane 
açıyoruz. 2008 sonuna kadar 9 geçiti daha 
tamamlayıp hizmete sokmuş olacağız. 
Yani sadece bir yıl içinde 22 üst-alt geçidi 
tamamlamış olacağız. Bir tarafta 80 yıla 
yakın bir sürede 17, diğer tarafta 1 yılda 
22 geçit. Kıyas bile kabul etmez. Bugüne 
kadar, Sayın Başkan’ın Ankara’ya kazandır-
dığı alt ve üst geçit sayısı ise, altını çizerek 
ifade ediyorum, tam 101 adet.

Hatırlayın, Başbakanlar köprü açılışlarına, 
alt-üst geçit açılışlarına gidiyor, bir tek köp-
rünün açılışını yapıyorlardı. Çok şükür, tek 
tek açsak hiç birine yetişemeyiz, daha önce 

15 tanesini toplu halde açmıştım, şimdi de 
13’ünü birden açıyoruz. Bu geçitler, azami 
3 ayda kendilerini amorti ediyorlar. Çünkü 
vatandaşım burada beklemiyor, trafik sıkı-
şıklığında boşuna yakıt tüketmiyor, hem 
yakıttan, hem da zamandan tasarruf sağ-
lanıyor. Ankara trafiğindeki araç sayısı her 
yıl katlanarak artıyor. Şu anda trafikteki 
araç sayısı 1 milyon 100 bin adede ulaşmış 
durumda. Ancak, araç sayısına ters orantılı 
olarak, ulaşım süreleri düşüyor. Araç sayısı 
artıyor, ama 45 dakikada gidilen yol artık 
bu düzenlemelerle, bu eserlerle 15 dakika-
ya düşüyor.

İnşallah metroyu da tamamlayıp, en kısa 
zamanda Ankara’nın hizmetine sunacağız. 
Son 5 yılda 44 kilometre metro için 750 
milyon YTL harcadık. Önümüzdeki 5 yıl 
içinde de tüm hatları tamamlayıp Ankara 
trafiğine yeni bir boyut kazandırmış ola-
cağız. Ankara’nın 5 ana girişini 4 şeritten 
8-10 şeride çıkardık. Esenboğa yolunu 4 ay 
gibi kısa bir sürede yaptık, bitirdik, hizme-
te açtık. Kesikköprü-Ankara İzale hattını 
Belediyemiz tamamladı, Ankara’nın 20 
yıllık su sorunu böylece çözüldü.

Yeşil alanlarıyla, parklarıyla, kentsel dö-
nüşüm projeleriyle Ankara tam bir Avrupa 
Başkenti’ne dönüştü. Hatırlayanlar bilir, 
Ankara’nın kirli havası nedeniyle, ağaçlar-
dan kuşlar ölüp yere düşüyordu. Bugün 
çok şükür Ankara’nın havası doğalgaz 
sayesinde Türkiye’ye örnek teşkil edecek 
berraklığa ulaştı. Doğalgaz abonesi sayısı 
154 binden 1 milyon 100 bine ulaştı. Tam 
7 bin kilometre, dikkat ediniz, Türkiye’yi 
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neredeyse 7 kez dolaşacak kadar uzunluk-
ta su, yağmur suyu ve kanal inşa edildi.

Sosyal yardımlar noktasında, istihdam 
noktasında, eğitim faaliyetleri, sosyal faali-
yetler noktasında çok başarılı işler yapıldı, 
yapılmaya devam ediliyor. Yılda 135 bin 
aile, Belediyemiz’in gıda yardımından 
yararlanıyor. Günde 55 bin ekmek ihtiyaç 
sahiplerine dağıtılıyor. Her yıl 100 bin ço-
cuğumuza kırtasiye, ayakkabı, palto yardı-
mı yapılıyor. 100 bin aileye kömür yardımı 
yapılıyor. Şimdi, bizim bu doğrudan yar-
dımlarımızı eleştiriyorlardı. Kömürle oy 
topluyor diyorlardı. Kendileri televizyon 
ekranlarına çıkıp bol keseden dağıtmaya 
başladılar. Oy alabilmek için, o, tarihte kay-
bolmuş eski siyasetçiler gibi, Kaf Dağı’nı 
vaad etmeye başladılar. Asıl istismar bu-
dur. Asıl oy avcılığı budur.

Bizim derdimiz fakir fukaranın derdine 
merhem olmak. Bizim derdimiz ocakları 
ısıtmak, sofralara ekmek sağlamak. İşte 
bunu bir türlü anlayamadılar. Bizim böyle 
belediyecilik anlayışıyla işimiz olmaz. Bi-
zim belediyelerimiz rant belediyesi değil, 
hizmet belediyesi. Bizim belediyelerimiz, 
parti genel merkezlerine haraç sağlayan 
değil, eser üreten, hizmet üreten belediye-
ler. İnşallah milletim önümüzdeki yerel se-
çimlerde en iyi değerlendirmeyi yapacak. 
İnşallah milletim, vakti zamanı gelince 
bunların da hesabını soracak. 

Ben, bu düşüncelerle sözlerime son verir-
ken, bugün açılışını yaptığımız 13 köprülü 
kavşağın Ankara’ya hayırlı olmasını diliyo-
rum. Emeği geçen herkese buradan teşek-

kürlerimi iletiyorum. Sizlere de teşekkür 
ediyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlı-
yorum. Sağolun, varolun. 
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Van şehrimizin saygıdeğer, güzel insan-
ları, sevgili Vanlı kardeşlerim, değerli 
arkadaşlar… Bu anlamlı toplu açılış tö-
reninde sizleri en kalbi duygularımla 
selamlıyorum. Buradan, sizlerin aracılı-
ğıyla, Bahçesaray’a, Başkale’ye, Çaldıran’a, 
Çatak’a ,  Erciş’e,  Edremit’e,  Gevaş’a , 
Gürpınar’a, Muradiye’ye, Özalp’a, Saray’a 
selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum.

İnsana hizmeti şiar edinmiş bir iktidar ola-
rak her zaman sizlerin itimadına, sizlerine 

vefasına, sizlerin sevgisine mazhar olmak-
tan gurur duyduk, mutluluk duyduk. Doğu 
Anadolu bölgemiz’in en önemli şehirlerin-
den biri olan Van’ın bizim kalbimizde, 
gönlümüzde çok özel bir yeri var. Sizler 
her zaman bize güvendiniz, bize inandınız, 
desteğinizi bizden esirgemediniz. İşte biz 
de size layık olmak, emanetinize sahip çık-
mak, Van’ın çehresini değiştirmek için var 
gücümüzle gayret ettik, ediyoruz. Buraya 
her geldiğimde, Van’ı biraz daha değişmiş, 
biraz daha güzelleşmiş görüyorum ve bun-

Toplu Açılış Töreni

Van | 01 Kasım 2008
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dan da milletim adına büyük bir heyecan 
duyuyorum. 

Van, Doğu Anadolu Bölgemiz’in adeta in-
cisi, lokomotifi olan şehirlerimizdendir. 
Tarihiyle, kültürüyle, gelenekleriyle, doğal 
güzellikleriyle, mutfağıyla, sıcak, vefalı, 
şef katli insanlarıyla Van, sadece Doğu 
Anadolu’nun değil, Türkiye’nin incisidir. 
Van’ı hak ettiği noktaya ulaştırmak için 
hükümet olarak, yerel yönetimler olarak 
büyük bir gayretin içindeyiz. Van’ı, diğer 
80 ilimizle birlikte, yeniden imar etmek, 
eksiklerini gidermek, ellerinden tutup 
kaldırmak önemli çalışmalar yürütüyoruz. 
Van’ı, tarihine yaraşır biçimde Türkiye’nin 
ve dünyanın ilgisine sunmak bizim temel 
hedefimizdir. İşte 6 yıldır bunun için çalı-
şıyoruz.

Bakın, benim Van’la ilgili bir hayalim var: 
Şu Van Havaalanı’na günde onlarca uçak 
inse… Dünyanın her köşesinden, işadam-
larını, bilim adamlarını, turistleri, tüccar-
ları Van’a taşısa… Bir havaalanı yetmese, 
yanına bir tane daha yapılsa… Dünyanın 
her köşesinden insanlar, Van Gölü’nü, İpek 
Yolu’nu, Hüsrev Paşa Külliyesi’ni, Akda-
mar Adası’nı görmek için Van’a akın etse… 
Van, eko-turizm, inanç turizmi, dağcılık, 
kış sporları, sağlık turizmi için bütün dün-
yadan çok sayıda turisti burada ağırlasa… 
Yeni oteller, iş merkezleri, sanayi bölge-
leri, devasa fabrikalar Van’ı çevrelese… 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi’ne dünyanın her 
köşesinden gençler eğitim için koşup gel-
se… Bir üniversite yetmese, yanına bir tane 
daha açılsa… Van ticaretin, Van sanayi’nin, 
eğitimin, turizmin merkezi haline gelse, 

bütün dünyada tanınsa… Sadece Doğu 
Anadolu’nun değil, Ortadoğu’nun, Orta 
Asya’nın üretim ve istihdam merkezlerin-
den biri olsa, bölge ülkelerinden ciddi bir 
çekim oluştursa … Van’ın zenginliği Van’ı 
aşsa, Bitlis’i, Hakkari’yi, Siirt’i, Ağrı’yı da 
içine alsa… Kültür, sanat, spor daha da ge-
lişse, toplumsallaşsa… Van Türkiye’de, Van 
dünyada bir marka haline gelse…

Bunlar, asla ve asla ulaşılamaz hayaller de-
ğil. Bunlar, elde edemeyeceğimiz hedefler 
değil. Yeter ki buna inanalım, yeter ki bu 
amaç, bu gaye doğrultusunda çalışalım. Sa-
dece hükümet değil; özel sektörümüz, üni-
versitemiz, sivil toplum örgütlerimiz, tek 
tek her bir Vanlı kardeşim bu hayal için, 
bu hedefler için çalışsa… İnanın, başarırız, 
inanın yaparız.

Bugün, gelişmiş ülkelerdeki merkezlere 
bakın. Amerika’daki, Avrupa’daki ticaret 
şehirlerine, sanayi şehirlerine, turizm mer-
kezlerine bakın. Hiç birinin tarihi Van’dan 
daha eski değildir. Hiçbirinin imkanları, 
zenginliği, potansiyeli Van’dan daha fazla 
değildir. Yeter ki, biz, bu hedefleri önü-
müze koyalım, bu hayali gerçekleştirmek 
için gayret edelim. Yeter ki birlik olalım, 
beraber olalım, dayanışma içinde olalım. 
Allah’ın izniyle ulaşamayacağımız hedef, 
gerçeğe dönüştüremeyeceğimiz hayal yok-
tur. Bu söylediklerimi “ham hayal” olarak 
görenler, Van’ın son 6 yıl içinde geçirdiği 
dönüşüme baksınlar ve onlarca yılda ya-
pılabilecek işlerin nasıl bu döneme sığdı-
rıldığını görsünler. Bugün Van, 6 yıl önce-
sinden çok daha ileri noktadadır. Gelişen 
altyapısıyla Van’ın daha büyük sıçramalar 
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yapması mümkündür. Bütün gayretimiz 
Van’ın önümüzdeki dönem daha ileri nok-
taları yakalaması, Vanlı kardeşlerimin ya-
şam standardının daha da yükselmesidir.

İşte bugün açılışını yaptığımız tesisler, 
yatırımlar bu dönüşüme güzel bir örnek-
tir. Bugün Van’da, burada, toplu açılışlar 
yapıyoruz. Öyle bir tane, iki tane değil. 
Öyle on tane, yirmi tane değil. Yüzlerce 
hizmeti bugün Van’a kazandırıyoruz. 
İşte bizim hizmet anlayışımız bu. Bizim 
farkımız bu. Dikkat edin, 6 yıldır Türkiye 
yollarındayız. İlden ile koşturuyor, toplu 
açılışlara yetişmeye çalışıyoruz. Sade-
ce şu son birkaç hafta içinde, Sivas’ta, 
Elazığ’da, Kahramanmaraş’ta, İstanbul’da, 
Ankara’da ,  Kırıkkale’de,  Tunceli ’de, 
Diyarbakır’da toplu açılışlar yaptım. Bu-
gün Van’da, yarın Hakkari’deyim. Sadece 
Türkiye içinde değil, uluslararası platform-
larda da Türkiye’yi itibarına yaraşır şekilde 
temsil etmenin gayreti içindeyiz. Biliyorsu-
nuz, Türkiye, Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyi geçici üyeliğine seçildi. Ülkemiz 
için çok önemli bir imkan, çok önemli bir 
fırsat.

Önceki gün İstanbul’da Dünya Ekono-
mik Forumu’na ev sahipliği yaptık. Bir 
çok ülkenin devlet başkanını, başbaka-
nını, bakanlarını ağırladık. Letonya’nın, 
Ukrayna’nın, Afganistan’ın devlet Başkan-
larıyla, Pakistan’ın, Kırgızistan’ın Başba-
kanlarıyla bölgesel meselelerin çözümü 
için ortak çözüm yolları üretmeye çalıştık. 
Türkiye bugün artık çok farklı bir yerde, 
çok farklı bir konumda. Bunu göremeyen-
ler, işte şu temas trafiğine baksınlar. Bunu 

göremeyenler, dünyadan Türkiye’nin nasıl 
göründüğüne baksınlar. Bunu göremeyen-
ler, gelsinler, şu Van’a baksınlar. 

Değerli kardeşlerim… 

Açılışını yapacağımız hizmetleri, tesisleri 
tek saymak bile epey vaktimizi alır. TOKİ 
tarafından, Milli Eğitim Bakanlığımız tara-
fından, Van ve ilçe belediyeleri tarafından, 
İl Özel İdaresi, Sağlık Bakanlığımız, İçişleri 
Bakanlığımız tarafından yaptırılan yatı-
rımları, tesisleri bugün Vanlı kardeşlerimi-
zin hizmetine sunuyoruz. Yine, özel sektör 
eliyle, yaptırılan anlamlı tesisleri, eserleri, 
yatırımları da bugün açıyoruz.

Bakın, Toplu Konut İdaremiz, son 6 yıl 
içinde Van’da tam 2 bin 66 konutu yaptı, 
bitirdi ve hak sahiplerine teslim etti. Bu-
gün, bu tören vesilesiyle 405 konutumuzu 
daha hak sahiplerine teslim ediyoruz. 
TOKİ’nin bütün projeleri bittiğinde, oku-
luyla, ticaret merkeziyle, sosyal alanlarıy-
la, ibadethaneleriyle, tam 9 bin 55 konut 
Van’a kazandırılmış olacak. TOKİ konut 
yapmıyor, TOKİ; şehirler kuruyor. Van 
tarihinde bu ölçekte bir konut seferberliği 
hiç yaşanmadı. Hükümet olarak, eğitim, 
sağlık, adalet ve emniyet önceliğimiz. 6 yıl 
önce bu sloganımızı ilan ettik ve çok şükür 
arkasında da durduk. Bugün her bir şehri-
miz eğitim noktasında, sağlık noktasında, 
emniyet ve adalet noktasında hamdolsun 
çok farklı bir yerde. Bugün yine Van’da, 60 
adet ilkokulu, 10 liseyi, 2 anaokulunu, 23 
köy okuluna 32 ilave dersliği, 12 öğrenci 
yurdunu, spor salonlarını, 2 öğretmen 
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evini ve 122 öğretmen lojmanını da bu tö-
renle açıyoruz.

Van, her alanda olduğu gibi, eğitim nokta-
sında da, bizim dönemimize kadar ihmal 
edilmiş. Gelip de bir taş, bir tuğla koyma-
mışlar. Yeni derslik, yeni okul eklemeyi 
bırakın, mevcutları daha da kötüye götür-
müşler. İşte Van’ın şu son 6 yılda eğitimde 
elde ettiği başarı ortada. 6 yılda tam 2 bin 
374 derslik kazandırdık Van’a. 15 Genel 
Lise, 9 Anadolu Lisesi, 14 Meslek Lisesi, 2 
Öğretmen Lisesi açtık. Van’da Fen Lisesi 
yoktu, Turizm Otelcilik Meslek Lisesi yok-
tu, Denizcilik Lisesi yoktu, Güzel Sanatlar, 
İletişim, Spor, Bilişim Lisesi yoktu. Geldik, 
bu eğitim kurumlarını yaptık, bitirdik ve 
Vanlı gençlerimizin hizmetine sunduk.

İşte şimdi, Van’ın turizm alt yapısı, kültür 
alt yapısı, Van Gölü’nün imkanlarına iliş-
kin alt yapı, bu meslek liselerimizle şekille-
necek, daha ileri noktalara taşınacak. Tam 
7 bin 222 bilgisayarı okullarımıza gönder-
dik. 261 okul hızlı internete kavuştu.

Bitmedi… Yüzüncü Yıl Üniversitemiz’e 
Erciş İşletme Fakültesi’ni, Diş Hekim-
liği Fakültesi’ni açtık. Yabancı Diller 
Yüksekokulu’nu ve 2 meslek yüksekoku-
lunu yine bu dönemde üniversitemize ka-
zandırdık. Yükseköğretim öğrencilerimiz 
için 1388, orta öğretim öğrencilerimiz 
için 7388 ilave yurt kapasite sağladık. Van 
genelinde öğretmen sayısı 5 bin 929 tane 
idi, bugün 7 bin 785’e çıktı. Burası önemli: 
Haydi Kızlar Okula kampanyasını başlat-
tık. Okumayan kızımız kalmayacak dedik, 
6 yılda tam 43 bin 513 kız öğrencimizi 

okulla buluşturduk. Eğitim noktasında 
mazeret tanımıyoruz dedik. “Param yok, 
okuyamadım, okul yok okuyamadım, 
kitabım yok, defterim yok okuyamadım” 
bahanelerini asla kabul edemeyiz dedik. 
Tüm Türkiye’de olduğu gibi, Van’da da 
öğrencilerimizin ders kitaplarını ücretsiz 
dağıttık. Van genelinde, 48 bin 25 öğrenci-
ye şartlı nakit transferi yoluyla 31 milyon 
YTL yardımda bulunduk. Bakın bu eğitim 
seferberliğinin sonuçlarını Van en kısa 
zamanda görecek. Eğitime yapılan yatırım 
uzun vadeli yatırımdır, ancak bir o kadar 
da hayati bir yatırımdır. Tüm bu okulları-
mızdan mezun olan, bu imkanlardan fay-
dalanan genç kardeşlerim, yarın Van’ın gü-
zelleşmesine, ilerlemesine, kalkınmasına 
katkı verecekler. Bunun için de son derece 
umutluyum. 

Sağlık alanında da Van büyük bir dönü-
şüm yaşıyor. Gevaş, Bahçesaray ve Başkale 
devlet hastanelerini daha önce bitirmiş 
açılışını yapmıştık. Bakanlığımız Van 
genelinde yeni 15 sağlık ocağını bitirdi, 
hizmete açtı. 400 yataklı Van Bölge Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi’nin yapımına ge-
çen yıl başladık, inşallah 2010’da hizmete 
açmış olacağız. Çaldıran’a 25 yataklı bir 
hastane yaptık. Van Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’ne 3 yeni Merkez kazandırdık. 
Ağız ve diş sağlığı merkezini yaptık, bugün 
bunların da açılışını yapıyoruz. Onkoloji 
Hastanesi, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesi, Kadın Doğum ve Çocuk 
Hastanesi, Akıl ve Ruh Sağlığı Hastalıkları 
Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 
Merkezi, Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri 
Hastanesi projelerimizi de inşallah en kısa 
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zamanda hayata geçireceğiz ve Van’a ka-
zandıracağız. 

Van’ın yolları 6 yıl önce ne durumdaydı 
biliyorsunuz. Bütün yolları yeniden ele 
aldık, yeni yollar yaptık, KÖYDES ve BEL-
DES projelerimizle, yolu ve suyu olmayan 
köy kalmayacak dedik, bunun çalışmaları-
nı başlattık. Bugün de, içme suyu projeleri 
ve yeni yapılan yolları açıyoruz. Biz göreve 
geldiğimizde Van’da 38 km duble yol vardı, 
dönemimizde 210 km duble yol yaptık. 
1988-2002 arası ulaştırma yatırımları top-
lamı 33 trilyon liraydı, dönemimizde 215 
trilyon liralık ulaştırma yatırımı yaptık. 
Yine Van ve ilçe belediyelerimizin onlarca 
hizmeti tamamlandı, bugün Vanlı kardeş-
lerimize teslim ediyoruz. Kusgunkıran 
tüneline 30 trilyon lira harcadık, 15 trilyon 
lira daha harcayacağız ve önümüzdeki 
sene tamamlayacağız.

Doğalgaz Van’a ulaştı, şehir şebekesi ta-
mamlandı ve bugün ilk doğalgaz akışını da 
bu törenle sağlıyoruz. Özel sektörümüzün 
çok sayıdaki tesisi yine bugün bu törenle 
açılıyor. Bunlarla yetinmiyoruz… Morge-
dik Barajı’nın, liseler ve sağlık ocaklarının 
temelini de yine burada, sizlerin huzurun-
da atıyoruz, bu projelerimizi de bu tören 
vesilesiyle başlatıyoruz. Hepsi hayırlı ol-
sun.

Çiftçi kardeşlerimizi, üretici kardeşlerimi-
zi unutmadık, tarımsal destekleri 6 yılda 
tam iki katına çıkardık. 32 milyon YTL ma-
zot desteği, 15 milyon YTL gübre desteği 
sağladık. Bu yıl yaşadığımız kuraklıktan 
dolayı Türkiye genelinde mağdur çiftçileri-

mize önemli destek verdik. Sadece Van’da, 
kuraklıktan etkilenen 18 bin 691 çiftçimi-
ze 15 milyon YTL’yi geçen hafta itibariyle 
dağıtmaya başladık. Çevre ve Orman Ba-
kanlığımız yine Van’da önemli projelere, 
önemli hizmetlere imza attı. Özalp Gölegen 
Barajı ve Sulama Projesi’ni, Bahçesaray 
Altındere Sulama Projesi’ni, 3 adet Taşkın 
Koruma tesisini ve 4 tane hidroelektrik 
santrali projesini bitirdik, işletmeye aldık. 
Karasu Sulama projesini inşallah yıl so-
nuna kadar bitiriyoruz. Gürpınar Sulama 
projesi devam ediyor, şu ana kadar 11 bin 
hektarlık alan sulamaya açıldı. 

Bakın önemli bir noktaya değinmek isti-
yorum: Türkiye’de, 81 Vilayet arasından 7 
İli, Ağaçlandırma Seferberliği kapsamında 
pilot il seçtik. Van da bu illerden biri. Bu 
yıl, 418 bin 100 adet fidanı diktik. Şimdi 
bugün, yine bu açılış vesilesiyle 418 bin 
101’inci fidanı da dikiyoruz. Van Gölü’nün 
ve çevredeki su kaynaklarının kirlenmesi-
ni önlemek için de tedbirler aldık. Düzenli 
depolama projesini Ağustos ayında baş-
lattık. Van Gölü’ndeki kirlenmenin önüne 
geçmek amacıyla, Van Belediyemiz Kana-
lizasyon ve Atıksu Arıtma tesisi rehabilti-
sayonu projesine başladı. Bu projeleri de 
yakından takip ediyoruz ve inşallah kısa 
sürede bitirip işletmeye alacağız. 

Hizmetlerimiz saymakla bitmiyor. Şunu 
bütün samimiyetimle söylüyorum: Bunlar 
asla yeterli değil. Bunlar asla ve asla vardı-
ğımız, varacağımız son nokta değil. Daha 
yapacak çok işimiz var. Van’a, Hakkari’ye, 
bütün bölge illerine, Doğu’daki, Batı’daki 
tüm illerimize kazandıracağımız daha çok 
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hizmet var. Laf üretmeye, söz üretmeye, 
gerilim ve gerginlik üretmeye değil, hizmet 
üretmeye, eser üretmeye geldik ve bunun 
gereğini de bihakkın yerine getiriyoruz. 
Birliğimizi muhafaza ettikçe, beraberliği-
mizi muhafaza ettikçe, aramıza nifak sok-
maya çalışanlara karşı tek yürek oldukça, 
Allah’ın izniyle daha çok güzel, çok anlam-
lı hizmetleri üretmeye devam edeceğiz. 
Terör örgütünün en büyük korkusu işte 
budur, bölge insanımızın daha iyi hizmet-
lere, daha gelişmiş imkanlara kavuşması, 
huzur ve refah içinde günlük yaşamını 
sürdürmesidir. Çünkü o zaman istismar 
edecek konu bulamayacaklar. Onların en 
büyük korkusu, bizim bu hayallerimizin, 
bu hedeflerimizin gerçekleşmesidir. Hem 
Van’ın, hem de Van’la birlikte bu bölgedeki 
tüm illerimizin hızla değiştiğini, kalkındı-
ğını, güzelleştiğini görmekten dolayı telaşa 
kapılıyorlar.

Ben size bunların neye karşı olduğunu 
söyleyeyim: Bunlar emeğe karşı. Bunlar 
ekmeğe karşı. Bunlar, ilerlemeye, kalkın-
maya, sanayileşmeye, refaha karşı. Bunlar, 
yola, okula, hastaneye, üniversiteye karşı. 
Bunlar, huzura, güvene, istikrara, devlet-
millet dayanışmasına karşı. Eğer Van, eğer 
Diyarbakır, eğer Hakkari, Muş, Bitlis, Bin-
göl ve daha nice ilimiz kalkınırsa, ilerlerse, 
sorunlarını çözerse, bunlar en büyük istis-
mar zeminlerini kaybedecekler. Buradan, 
Vanlı kardeşlerimizin huzurunda bir kez 
daha altını çizerek ifade ediyorum: Teröre 
inat şehirlerimizin sorunlarını çözeceğiz, 
şehirlerimizi kalkındıracağız, insanları-
mızın mutluluğunu artıracağız. Bizim 
kardeşliğimize asla zarar veremezler, asla 

aramıza nifak tohumu ekemezler. Bizim 
kardeşlik hukukumuz tarihi bağlarla örül-
müştür, kültürel bağlarla çevrelenmiştir, 
sağlam medeniyet değerleriyle derinlere 
kök salmıştır. Kardeşlik hukukumuzu 
kimse zedeleyemez. Türküyle, Kürdüyle, 
Lazıyla, Çerkeziyle, Boşnağıyla, tüm etnik 
kökendeki insanımız kardeştir, gönüldaş-
tır, yoldaştır, kaderdaştır. El ele verirsek, 
omuz omuza verirsek, bir ve bütün olur-
sak, Allah’ın izniyle her türlü sorunu aşa-
rız, her türlü hedefe birlikte koşarız, her 
türlü hayali de birlikte gerçekleştiririz.

Değerli vatandaşlarım…

Ben, bugün açılışını yaptığımız tüm bu 
hizmetlerin Van’a, Vanlı kardeşlerime ha-
yırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen tüm 
arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sevgi-
nize, muhabbetinize, vefanıza, itimadınıza 
ayrıca teşekkür ediyor, hepinizi sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum. Sağolun, varolun.
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Sevgili Hakkarili kardeşlerim, sevgili Yük-
sekovalı vatandaşlarım… Bu toplu açılış 
töreninde sizleri en kalbi duygularımla 
selamlıyorum. Bugün bir kez daha burada, 
siz Hakkarili kardeşlerimle, Yüksekovalı, 
Şemdinlili, Çukurcalı kardeşlerimle bir 
arada olmaktan büyük mutluluk duyuyo-
rum.

Hakkari bizim için yeni başlangıçların, ha-
yırlı başlangıçların şehridir. 28 Eylül 2002 
tarihinde, 3 Kasım Seçim Kampanyamız’ı 
buradan, Hakkari’den başlatmıştık. Bugün 
2 Kasım 2008. Aradan tam 6 yıl geçti. O 
gün, Hakkari’de, “Yeter, söz de karar da 
milletindir” diyerek hep birlikte haykır-
mıştık. Bugün, 6 yıl sonra, bu sözümün 
arkasında durarak, bu sözün arkasında 
durmuş bir Başbakan olarak aranızda 
bulunmaktan gurur duyuyorum. 6 yıl bo-
yunca Türkiye’yi bir nakış gibi işledik. Biz-
zat ben, bakan arkadaşlarım, milletvekili 
arkadaşlarım, bütün kamu kurumlarımız 
ortak bir heyecanla, ortak bir coşkuyla, 
gece demeden, gündüz demeden çalıştık, 
gayret gösterdik. Ayrımcılığı asla kabul 
etmedik. Türkiye’nin 81 ilinden hiçbirini 
asla diğerinden ayrı tutmadık. Edirne’ye, 
İzmir’e, İstanbul’a, Ankara’ya ne yaptıysak, 

Van’a, Diyarbakır’a, Hakkari’ye de aynısını 
yapmanın çabası, gayreti içinde olduk. 
Aradaki fiziki mesafe, coğrafi mesafe her 
ne olursa olsun, Çorum, Çankırı, Kırıkkale, 
Konya Ankara’ya ne kadar yakınsa, Hakka-
ri de o kadar yakın olacak dedik. Bu sözle-
rimizin de arkasında durduk.

Bakın, burada bir kez daha ifade etmek 
istiyorum: Bizim üç kırmızı çizgimiz 
var: Etnik ayrımcılığa karşıyız. Bölgesel 
ayrımcılığa karşıyız. Dinsel ayrımcılığa 
karşıyız. Hiç kimse, bu ülkeyi, bu milleti 
kompartımanlara ayırmaya, bu milletin 
kardeşlik hukukunu zedelemeye kalkma-
sın. İnsanlar arasında ayrıma, ayrımcılığa, 
farklı muameleye tahammülümüz yoktur, 
olamaz. Ülkemizin hangi coğrafyasında 
yaşarsa yaşasın, insanlarımızın kamu hiz-
metlerinden mahrum kalmasına taham-
mülümüz yoktur, olamaz. Vilayetlerimizin 
Türkiye’nin genel kalkınma sürecinin 
dışında kalmasına, kasaba görünümünde 
olmasına asla tahammülümüz yoktur, 
olamaz. 81 ilimize aynı gözlükle bakıyor, 
aynı aşkla, aynı sevdayla hizmet üreti-
yoruz. Birileri Hakkari’yi Türkiye’nin en 
ucundaki şehir olarak görebilir. Biz böyle 
görmedik, görmüyoruz. Bizim için Hak-

Toplu Açılış Töreni

Hakkari | 02 Kasım 2008
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kari Türkiye’nin kalbindeki şehirdir. Ne 
haşmetli dağlar, ne derin vadiler, ne karlı 
zirveler, ne coşkun nehirler, ne de aradaki 
mesafeler, bizi Hakkari’ye hizmet etmek-
ten alıkoyamaz, koymamıştır. Tam tersine; 
bütün bunları, Allah’ın bu bölgeye bahşet-
tiği güzellikler olarak görüyoruz.

Bakın, dün Van’daki kardeşlerime de ifa-
de ettim. 81 ilimiz ayrı özelliklere, ayrı 
güzelliklere sahip. Tarihiyle, kültürüyle, 
gelenekleriyle her bir şehrimizin ayrı bir 
zenginliği var. Bu zenginlikleri ince ince 
işlediğimizde, ortaya, sadece Türkiye’nin 
değil, dünyanın ilgisini çekecek bir ha-
zine çıkacaktır. Hakkari, bugün bütün 
dünyanın ilgisini çekecek güzelliklere 
sahip. Dünyanın her ülkesinden insanları, 
turistleri, dağcıları, araştırmacıları, bilim 
adamlarını buraya çekmek mümkün. Cilo 
Dağları’nı, Sat Dağları’nı, Zap Suyu’nu, Ber-
çelan Yaylası’nı turizmin hizmetine açmak 
mümkün. Hakkari’nin o eşsiz mavisini 
dünyaya tanıtmak mümkün. Hakkari’nin, 
Gülhezar, Gülşivan, Gülsarya, Herki kilim-
lerini dünya pazarlarına taşımak mümkün. 
Hakkari’nin madenlerini, doğal zengin-
liklerini yine Hakkari’nin hizmetine sun-
mak mümkün. Hakkari’yi, Yüksekova’yı, 
Çukurca’yı, Şemdinli’yi fabrika bacalarıyla 
donatmak, sanayi tesisleriyle, ticaretle, 
tarımla kalkındırmak mümkün. Bunlar ha-
yal değil, bunlar ulaşılamaz hedefler değil, 
bunlar asla olmayacak şeyler değil. Yeter 
ki, hep birlikte, elele verelim, omuz omuza 
verelim ve bu hedefin peşine düşelim. Ye-
ter ki bir olalım, beraber olalım, aramıza 
nifak tohumu ekmeye çalışanlara karşı dik 
duralım. Yeter ki güvenliği, huzuru, istik-

rarı koruyalım, geliştirelim, bunların hepsi 
mümkün. Bütün bir Türkiye’de, artık kara-
kollar, cezaevleri, ıslahevleri değil, okullar, 
üniversiteler, fabrikalar görmek istiyoruz. 
Bütün bir Türkiye’de, artık kavgaya, çatış-
maya, gerilime değil, dostluğa, barışa, kal-
kınmaya enerjimizi sarfetmek istiyoruz. 6 
yıldır işte bunun mücadelesini veriyoruz.

Hakkarili kardeşlerimden bilhassa rica 
ediyorum. Kimin ne yapmaya çalıştığına, 
kimin ne söylediğine, kimin, Türkiye’yi, 
Hakkari’yi, Hakkari’yle birlikte diğer ille-
rimizi nereye çekmeye çalıştığına lütfen 
dikkat edin. Sizi yoksulluğa, sizi mahrumi-
yete, sizi en kötü şartlara mahkum etmeye 
çalışanlara dikkat edin. Hakkari’yi bir 
kasaba, bir köy görüntüsüne büründür-
meye çalışanlara dikkat edin. Birliğimizin, 
bütünlüğümüzün, kardeşliğimizin arasına 
nifak sokmaya çalışanlara dikkat edin. 
Bakın, Türkiye, demokratikleşme yolunda, 
şu 6 yıl içinde çok önemli mesafe katetti. 
İnsan hakları noktasında çok büyük yol 
aldık. Avrupa Birliği’ne katılım noktasında 
kararlılıkla ilerliyoruz. Bir çok reform ger-
çekleştirdik, daha fazlasını da yapıyoruz, 
yapacağız. Türkiye’yi çağdaş, demokratik 
bir Avrupa ülkesi haline getirmek için, 
vazgeçmeden, yorulmadan, yılmadan 
çalıştık, çalışıyoruz. Avrupa Birliği üyesi 
bir Türkiye’de, Avrupa’ya yakışan, Avrupa 
standartlarını yakalayan bir Hakkari için 
ciddi bir gayretin içindeyiz. Türkiye’yi eko-
nomik anlamda, dünyanın en güçlü ekono-
mileri arasına yükselttik, daha da fazlasını 
yapacağız. Tüm illerimiz demokratik ve 
ekonomik kalkınmadan, gelişmeden na-
sibini alacak, alıyor. Terörün elinde, terör 
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yandaşlarının elinde, istismar aracı olarak 
kullandıkları her ne varsa, o istismar araç-
larını ortadan kaldıracağız. Birileri yok-
sulluk sürsün, mahrumiyet sürsün, yaşam 
standartları düşük kalsın, okul olmasın, 
hastane olmasın, iş alanları olmasın, ya-
tırım-üretim olmasın isteyebilir. Hatta bu 
hizmetler gelmesin diye bölgede huzuru 
bozmaya da çalışabilir. Ancak biz insanı-
mızı seviyoruz, biz ülkemizi, şehirlerimizi 
seviyoruz. Ülkemizi kalkındırmak, insan-
larımızın huzur ve mutluluğunu temin et-
mek bizim en büyük hedefimizdir. Birileri 
bu gelişmeleri kendi varlıklarına bir engel 
olarak görebilir. Ancak bizim varlık sebebi-
miz insanımıza hizmet etmek, insanımızın 
refah ve esenliğini temin etmektir. Birileri, 
şu Hakkari’nin, şu Hakkari dağlarının 
huzura, güvene, istikrara kavuşmasını; 
Hakkari’nin, doğal güzellikleriyle, doğal 
zenginlikleriyle, cazibesiyle bir dünya şeh-
ri olmasını istemiyor olabilir. Onlara inat, 
Hakkari’yi elinden tutup kaldırmaya, Hak-
karili kardeşlerimizin yaşam standardını 
yükseltmeye devam edeceğiz. 

Değerli kardeşlerim…

Bugün yine bir çok açılış için Hakkari’de-
yiz. Buradan, Yüksekova’dan, Hakkari, 
Yüksekova, Çukurca ve Şemdinli’de yaptır-
dığımız hizmetlerin açılışını hep birlikte 
yapıyoruz. Tam 17 ayrı tesisi, hizmeti bu-
gün Hakkari’li kardeşlerimize sunuyoruz. 
Yüksekova 150 Yataklı Devlet Hastanesi’ni 
tamamladık bugün burada törenle açıyo-
ruz. Hakkari 150 yataklı devlet hastane-
mizi de bugün Hakkarili kardeşlerimizin 
hizmetine sunuyoruz. Yine, Hakkari ge-

nelinde, 5 sağlık ocağı ve 5 sağlık evini de 
bitirdik, tamamladık. Bugün, Hakkari’ye 
23 okul daha kazandırıyoruz. Birçok kö-
yümüzün içme suyu sorununu çözdük, 
758 kilometre stabilize, 276 kilometre 
asfalt köy yolunu tamamladık ve bugün 
bu hizmetlerimizin de açılışını yapıyoruz. 
Şemdinli Derecik asfalt yolunu, 35 köy 
için yaptığımız yeni 139 kilometre yolu, 
Şemdinli ilçe Merkezi köprüsünü, diğer 32 
adet köprüyü ve sanat yapılarını yine bu-
gün hizmete alıyoruz. 277 Afet konutunu 
tamamladık, yine Şemdinli’nin içme suyu 
sorununu çözdük, bu hizmetlerimizi de 
bugün Hakkari’ye kazandırıyoruz. Hepsi 
de, Hakkarili kardeşlerime hayırlı olsun.

Dikkatinizi çekiyorum, bunlar, sadece son 
dönemde gerçekleştirdiğimiz hizmetler. 6 
yıl içinde Hakkari’ye, tarihinde hiç görme-
diği ölçekte hizmetleri kazandırdık. Eği-
timde, sağlıkta, adalette, emniyette, konut-
ta, doğrudan yardımlarda Hakkari’ye özel 
ağırlık verdik ve çok şükür Hakkari’nin 
manzarasını değiştirdik. Şu son 6 yılda, 
Hakkari genelinde tam 818 yeni derslik 
yaptık ve hizmete sunduk. Hakkari’ye, 
5 lise, 3 anadolu lisesi, 1 fen lisesi ve 10 
meslek lisesi kazandırdık. 2002 yılına ka-
dar, Hakkarili öğrencilerimiz okullarında 
bilgisayar göremiyordu. 6 yıl içinde tam 
1.888 bilgisayarı Hakkari’nin okullarına 
kazandırdık. 72 okulumuza hızlı internet 
bağlantısı kurduk. 

Şuraya özellikle dikkatinizi çekmek istiyo-
rum: 2002 yılında Hakkari’de okullaşma 
oranı yüzde 2 seviyesindeydi. Bugün tam 
yüzde 21. 1.772 kız öğrencimizi okula ka-
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zandırdık. 13 bin 280 öğrencimize maddi 
destekte bulunduk. Bunlarla kalmadık. 
Bakın, şu anda, Hakkari’de tam 50 milyon 
YTL tutarında eğitim yatırımımız devam 
ediyor. 2002’den bu yana yaptığımız ya-
tırım miktarı ise tam 124 milyon YTL. 
Biliyorsunuz, Hakkari Üniversitesi’ni 
kurduk. Çok değerli, birikimli bir öğretim 
üyemiz oraya rektör olarak atandı. Şimdi, 
2009 yılında üniversitenin alt yapısını 
tamamlayacağız. Eğitime yaptığımız tüm 
bu yatırımlarla, ayrıca bu üniversitemiz sa-
yesinde, Hakkari’nin, sosyal ve ekonomik 
manzarasının daha da değişeceğine ina-
nıyoruz. Bütün bu dersliklerden, bu okul-
lardan, liselerden, meslek liselerinden, 
üniversiteden, yüksekokullardan mezun 
olan gençler, yarının Hakkari’sini inşa ede-
cekler. Eğitime yaptığımız yatırım, bugün 
bile değişimi somut olarak ortaya koyuyor. 
Kısa vadede çok daha belirgin sonuçlar 
alacağımıza inanıyorum. 

Sağlık hizmetlerine özel bir önem verdik. 
İşte bugün, Hakkari ve Yüksekova’da iki 
büyük hastaneyi Hakkari’nin hizmetine 
sunuyoruz. Sağlık ocaklarını, sağlık evleri-
ni yine bugün açıyoruz. “Kar yolları kesti” 
bahanesini asla kabul etmiyoruz. Kızak-
larla çekilen hasta manzaralarına artık 
tahammülümüz yok. Sağlık Bakanlığımı-
zın başlattığı yeni uygulamayla, yolların 
kapanması ihtimali olan yerlerde, hamile 
bayan kardeşimi önceden alıp, hastanenin 
olduğu yerde misafir ediyoruz. Doğumu bi-
tince, kontroller için de bir müddet misafir 
edip, evine gönderiyoruz. Helikopter am-
bulansları yine bu bölgelerimiz için hizme-
te sunduk. Hakkari’de 2002 yılında sadece 

bir ambulans vardı, bu sayıyı 14’e çıkardık. 
2002’de tam zamanlı çalışan hekim oranı 
yüzde 0 idi, yani uzman hekimler tam za-
manlı çalışmıyordu. Bugün bu oran yüzde 
92. Uzman hekim sayısını 10’dan 59’a, 
pratisyen hekim sayısını 42’den 97’ye çı-
kardık. Dönemimizde sağlık yatırımlarına 
79 trilyon lira harcadık. 

Konut noktasında, TOKİ aracılığıyla 
Hakkari’ye önemli yatırımlarımız oldu. 
Bugüne kadar, tam 791 konutu bitirdik, 
ticaret merkeziyle, sosyal tesisleriyle, iba-
dethaneleriyle tamamladık ve hak sahiple-
rine dağıttık. 197 konutun yapımı devam 
ediyor. Bütün projeler tamamlandığında, 
1400 konutu Hakkari’ye ve ilçelerine ka-
zandırmış olacağız. Yoksul kardeşlerimizi 
unutmadık. Bir yandan Hakkari’yi, kendi 
kendine yetebilen, istihdam sağlayabilen, 
üretim sağlayabilen, yatırım çekebilen 
bir il haline dönüştürmeye çalışırken, bir 
yandan da muhtaç kesimlere doğrudan 
yardımlar yaptık. Tam 64 milyon YTL’yi bu 
amaçla Hakkari’ye tahsis ettik. Şartlı nakit 
transferi, yüksek öğrenim bursu, proje des-
teği ve kırsal alanda sosyal destek şeklinde 
yardımlarımızı hak sahiplerine ulaştırdık, 
ulaştırmaya da devam ediyoruz. Bugüne 
kadar Hakkari genelinde 70 bin ton kömür 
dağıtımı yaptık. Çiftçi kardeşlerimizi de 
unutmadık. Her zaman olduğu gibi zor 
zamanlarında onların yanında olduk. Ku-
raklık nedeniyle mağdur olan 1.357 çiftçi 
kardeşimize, 183 bin YTL kuraklı yardımı-
nı geçen hafta itibariyle ödemeye başladık. 
Son 6 yılda tarıma verdiğimiz desteği 3 kat 
artırdık. Mazot desteği olarak, gübre des-
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teği olarak Hakkarili çiftçi kardeşlerimizin 
hep yanında olduk.

Tarımsal sulama ve içme suyu noktasında 
yine önemli hizmetlerimiz oldu. 10 taşkın 
tesisi yaptık, 4 hidroelektrik santralini iş-
letmeye aldık. Dilimli Barajı projemiz hızla 
devam ediyor. Çukurca’da 2, Şemdinli’de 2 
olmak üzere 4 yeni barajın yapımına baş-
ladık. Hakkari Barajı’nın yapımıyla ilgili 
girişimlerimiz başladı. Zap Suyu üzerine, 
özel sektör eliyle kurulacak bu barajla, yıl-
da 625 milyon kilowatt-saat elektrik elde 
etmeyi planlıyoruz.

Ço k  ö n e m l i  b i r  ç a l ı ş m ay ı  d a  y i n e 
Hakkari’de sürdürüyoruz… Hakkari gene-
linde, şu ana kadar 30 bin 520 fidan diktik, 
2012 yılına kadar tam 5 milyon 500 bin 
adet fidan dikiyoruz. Projenin tamamlan-
masıyla, yeşil alan noktasında da Hakkari 
ayrı bir güzelliğe kavuşmuş olacak.

Değerli kardeşlerim…

Hizmetlerimiz saymakla bitmiyor. Liste 
uzayıp gidiyor. Ancak şunu bütün sami-
miyetimle ifade etmek istiyorum: Bunları 
asla yeterli görmüyoruz. On yıllar boyunca 
ihmal edilen, ertelen, ötelenen hizmet-
leri Hakkari’yle buluşturmaya devam 
edeceğiz. Hakkari’nin, Yüksekova’nın, 
Çukurca’nın, Şemdinli’nin çehresini değiş-
tirdik, değiştirmeye devam edeceğiz. Yeter 
ki sizler bizlere inanın. Yeter ki bize olan 
itimadınız, güveniniz devam etsin. Yeter ki, 
hedeflerimizin ulaşılabilir olduğuna hep 
birlikte inanalım. Allah’ın izniyle aşama-
yacağımız hiçbir engel yoktur. Bu düşün-

celerle sözlerime son verirken, bugün açılı-
şını yaptığımız bu tesislerin Hakkarimiz’e 
hayırlı olmasını diliyorum. Sizleri sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum.
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Değerli Ankaralılar, sevgili Yenimahalle-
liler, aziz vatandaşlarım, hanımefendiler, 
beyefendiler… Hepinizi en kalbi duygula-
rımla selamlıyorum.

Bugün burada başkentimizin en güzide 
ilçelerinden Yenimahallemiz’in çehresi-
ni değiştiren 54 tesisin açılış töreni için 
toplandık. Sözlerime bu 54 tesisimizin 
Ankaramız’a, Yenimahallemiz’e hayırlı 

olması temennisiyle başlıyorum. Bakı-
nız, iktidara geldiğimiz 3 Kasım 2002 
seçimlerinden bu yana tam 6 yılı geride 
bıraktık. Bu zaman zarfında tek gayemiz 
Türkiye’nin yüzünü güldürecek, şehirleri-
mizin, ilçelerimizin çehresini değiştirecek 
hizmetleri milletimize kazandırmak oldu. 
Bu sayede Türkiye’nin dört bir yanında 
düzenlediğimiz toplu açılışlar, artık açılış 
bayramlarına, açılış şenliklerine dönüştü. 

Yenimahalle Belediyesi Toplu 
Açılış Töreni

Ankara | 06 Kasım 2008
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O kadar ki, projesini yaptığımız, temelini 
attığımız, tamama erdirdiğimiz tesislerin, 
hizmetlerin açılışına tek tek yetişmemiz 
mümkün olmuyor. Bütün şehirlerimizde, 
bütün ilçelerimizde toplu açılışlar düzen-
lemek zorunda kalıyoruz. 

Bugün de sizlerle böyle bir mutluluğu 
paylaşıyoruz. Başta Hasan Doğan Stadyu-
mu ve Spor Kompleksi olmak üzere, Ba-
tıkent ve Çayyolu’ndaki spor sahalarıyla, 
Yenimahalle’ye bağlı bütün semtlerimiz-
deki yeni park ve bahçelerle, yine çeşitli 
semtlerimizde kurduğumuz modern pazar 
yerleriyle, 45 adet yeni muhtarlık binasıyla 
ve yeni kamu hizmet binalarıyla karşınız-
dayız. 

Özellikle Hasan Doğan Stadyumu ve Spor 
Kompleksi’nin bizim için büyük bir mane-
vi değeri var. Spor camiamızda, futbol dün-
yamızda kısa zamanda yaptığı hizmetlerle 
iz bırakan, sembol haline gelen merhum 
Hasan Doğan dostumuzun adına yakışan 
böyle bir tesisi açmak benim için de bir 
mutluluk vesilesidir. Bu ülke için önemli 
başarıların altına imza atan insanların 
manevi hatırasını yaşatmak bizim için bir 
vefa borcudur. İnanıyorum ki, onun adını 
taşıyan bu spor kompleksinde nice değerli 
sporcular yetişecek, bu stadyumda yepyeni 
sportif başarıların altına imza atılacaktır.

Yakın zamanda olimpiyatlar vesilesiyle bir 
kez daha gördük ki, sportif başarıların ilk 
şartı tesisleşmedir. Modern, donanımlı te-
sislerimiz olmadan dünyayla rekabet etme 
imkânımız yok. İşte şu anda içinde bu-
lunduğumuz ve merhum Hasan Doğan’ın 

adını taşıyan bu tesis de son derece çağdaş, 
çok güzel bir tesis. Bu stadyum aynı za-
manda FIFA kriterlerine, UEFA kriterle-
rine uygun olarak inşa edilen zemini ile 
Türkiye’de bir ilk olma niteliği taşıyor. AK 
Parti olarak gerek hükümet bazında, ge-
rek yerel yönetimlerimizle hamdolsun ki 
Türkiye’ye hep hayırlı ilkler yaşattık. Bun-
dan sonra nefesimiz, gücümüz yettiğince 
ülkemize, şehirlerimize, milletimize böyle 
ilkleri yaşatmaya devam edeceğiz.

Değerli kardeşlerim, aziz vatandaşlarım…

Bir ülkenin huzuru, mutluluğu, refahı en 
önce aileden başlar, mahalleden başlar, 
kentlerden başlar. Mahallelerimiz, semtle-
rimiz, şehirlerimiz bayındır hale geldikçe, 
insanımız hak ettiği kaliteli hayat stan-
dardına kavuşacaktır. Çok şükür, AK Parti 
belediyeleri bunu başardı. Başarılarımıza 
her gün yenilerini eklemek için canla başla 
çalışmaya devam ediyoruz. 

Hemen şunu hatırlatmak isterim ki, yerel 
yönetimlerimizin, belediyelerimizin bu ba-
şarısı merkezi yönetimdeki anlayışımızla 
doğrudan ilgilidir. Eğer merkezi hükümet 
o hastalıklı koalisyonlar gibi sürekli halkın 
taleplerini kulak ardı eden, işleri erteleyen 
bir hükümet olsaydı bugün, belediyele-
rimizin de eli kolu bağlı olurdu. Bizim 
dönemimizde merkezi yönetim ile yerel 
yönetim kavgası bitmiştir. Evet, bunun 
altını özellikle çiziyorum. İstanbul gibi, 
Türkiye’nin özeti olan bir büyük şehri yö-
netirken, yerel yönetim ile merkezi yöneti-
min uyum sorununu had safhada yaşadım. 
Zira ben merkezi yönetime, yerel yöne-
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timden geliyorum. Oralardan geldiğimiz 
için diyorum ki, bizim Başbakanlığımız’da 
yönetimin hiçbir kademesinde ayrımcılık 
yapılamaz, kimse dışlanamaz, kimse farklı 
bir muameleye tabi tutulamaz. Bizler, biz-
den öncekilerin yaptığı gibi, milletimize 
hizmet götürenlerin önüne engel çıkarta-
cak, köstek olacak, elini kolunu bağlayacak 
anlayışa sahip değiliz. Yeter ki, milletime 
hizmet götürülsün. İnsanımıza hizmet 
götürmek isteyen, ülkenin kalkınması için 
bir tek çivi çakan herkesi alkışlıyoruz, her-
kese omuz veriyoruz, destek oluyoruz. 

İki sene önce 28 Mart’ta ülkemizin büyük 
çoğunluğunda yerel yönetimleri devraldık 
ve süratle kollarımızı sıvadık. Ne kadar 
borç devraldık, ne kadar sorun devraldık, 
geçen dönem zarfında ne kadar önemli 
hizmetler gerçekleştirdik, bunları siz çok 
iyi biliyorsunuz. Sizler, Türkiye’yi kısa za-
manda nereden nereye getirdiğimizin şa-
hidisiniz. Bakınız sadece Yenimahallemiz’e 
ilişkin bir örnek vermek istiyorum. AK 
Partimiz Yenimahalle’yi 2004 yılında 
devraldığında belediyemizin 100 milyon 
YTL’nin üzerinde borcu vardı. Tüm gay-
rimenkullerine, hesaplarına haciz konul-
muştu. Yönetimi devraldığımızda Yenima-
halle belediyemizin bütçesi 55 milyon 900 
bin YTL’ydi. 2008 yılında bu bütçeyi yüzde 
321 artırarak 235 milyon YTL’ye çıkardık. 

Bugün gerek kamu kurum ve kuruluşla-
rına, gerek üçüncü şahıslara ve firmalara 
borçlarını günü gününe ödeyen itibarlı 
bir belediye haline geldi. 17 milyon 200 
bin YTL tutarındaki personel borcunun 
tamamı ödendi. Bizden önceki CHP’li bele-

diye yönetimi, 1999–2004 yılları arasında 
Yenimahellemize sadece 15 milyon YTL 
yatırım payı ayırıyordu. Biz ise, 2004–2008 
yılları arasında belediye olarak 233 milyon 
YTL yatırım harcaması yaptık.

Bu ne demektir biliyor musunuz? Ya-
tırımda tam olarak yüzde 1.457 gibi 
inanılması zor, muazzam bir artış sağlan-
ması demektir. Tabii, bu artış tabii olarak 
Yenimahalle’nin yenilenmesine, örnek bir 
ilçe haline gelmesine vesile oldu. Sizler 
daha iyi biliyorsunuz… 

Yenimahallemiz’deki en önemli sorunlar-
dan birisi yıllardır bekleyen imar proble-
miydi. Milletimiz bizden öncelikli olarak 
bu 35–40 yılın ihmali neticesinde içinden 
çıkılmaz duruma dönüşen bu sorunun çö-
zümünü bekliyordu. Allah’a çok şükür, bu 
kronik sorunu, bu önemli problemi bura-
daki insanımızın talepleri doğrultusunda 
ortadan kaldırdık. Bugüne kadar geçen 4,5 
yıllık görev süremizde tam 59 bin 57 adet 
imar tapusunu hak sahiplerine dağıttık. Şu 
anda, 90 bin insanımızın yaşadığı, tamamı 
gecekondulardan oluşan Şentepe semtin-
de ülkemizin en büyük kentsel dönüşüm 
projelerinden birisi olan 35 bin konutluk 
dönüşüm projemiz, inşaat sektöründeki 
durgunluğa rağmen büyük bir hızla de-
vam ediyor. Zira biz mazeretlere sığınan 
bir yöneticilik yapmıyoruz. Bu kapsamda 
bugüne kadar 7 bin konutun inşaatını 
başlattık, bunlardan yaklaşık 4 bin kadarı 
iskânlarını aldılar. En önemlisi bugüne ka-
dar 3.500 civarında gecekondu yıkıldı; hiç-
birine ne jandarma, ne polis, ne de zabıta 
gitmedi. Yenimahallemiz’e bu dönem içe-
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risinde revizesi yapılan 123 parkın dışında 
toplam 55 yeni park kazandırdık. Ayrıca 
181 bin fidan dikerek hem ilçemizin ve ül-
kemizin geleceğine yatırım yaptık, hem de 
Yenimahalle’yi Türkiye’nin, Ankara’nın en 
yeşil ilçelerinden biri haline dönüştürdük.

Bunun yanında devam etmekte olan bir has-
tane inşaatımız var. Sağlık Bakanlığımız’ın 
Yenimahalle Belediyemiz’le birlikte yü-
rüttüğü Batıkent’teki 200 yatak kapasiteli 
Batıkent Devlet Hastanesi’nin yapımı da 
hızla devam ediyor. İnşallah onu da en 
kısa zamanda tamamlayıp, siz değerli 
Yenimahallelilerimiz’in, Ankaralılar’ın 
hizmetine sunacağız. 

Demekki neymiş? Emek sarf ettikten son-
ra, çalıştıktan sonra, çabaladıktan sonra 
oluyormuş. Buradaki hummalı çalışmala-
rımız Ankara’nın bütün ilçelerinde devam 
ediyor. Ankara’nın vitrini olan havaalanı 
protokol yolu bile, başlıbaşına bunun en iyi 
kanıtı değil midir? Yabancı devlet adamları 
çevrelerine bakarken, iç karartıcı bir gece-
kondu tablosuyla yüzleşiyorlardı ve bizim 
de içimiz sızlıyordu. Ankara’nın vitrini 
modern bir başkent değil, adeta bir köy 
görünümündeydi. Şimdi o binlerce gece-
kondu sahiplerinin rızasıyla yıkıldı. İnsan-
larımıza daha modern ve sağlıklı konutlar 
inşa ediyoruz. Zira biz çözüm üreten bir 
iktidarız. İç politikada, dış politikada, eko-
nomide elde ettiğimiz başarı ortada. Ama 
tabii ki bununla yetinecek değiliz. Nereye 
hizmet gerekiyorsa, nerede bir eksiklik, 
bir sorun varsa, Ak Parti iktidarının baş-
bakanı, bakanı, belediye başkanı orada 
olacaktır.

Değerli kardeşlerim, aziz vatandaşlarım…

Her zaman ifade ettik, gerek merkezi yö-
netim olarak, gerek yerel yönetim olarak 
bizim siyasette tek bir asli görevimiz var. O 
da milletimize hizmet etmektir. Bunun için 
her gittiğimiz yere bir müjde götürmek, 
kurulan her kürsüden milletimize müjdeli 
haberler vermek bizi çok memnun ediyor. 
Ülkemizin kaynaklarını ülkemize kazan-
dırmak, halkımızın yüzünü güldürmekten 
daha yüksek bir siyaset düşünemiyorum.

Bakın, birkaç gün önce Cumhuriyetimiz’in 
85’inci yılını kutladık. Ben bu kürsüden 
şimdi sizlere soruyorum: Ülkemizi, böl-
gelerimizi, şehirlerimizi, ilçelerimizi her 
gün yeni bir tesisle, yeni bir hizmetle bu-
luşturmaktan daha büyük bir Cumhuriyet-
çilik olabilir mi? Milletimizin özlemlerini 
gerçekleştirmekten, milletimizin yüzünü 
güldürecek rüyaları, projeleri hayata ge-
çirmekten daha büyük Milliyetçilik olabi-
lir mi? Biz hizmet yarışındayız, biz hayır 
yarışındayız. Hiç hizmet edenle etmeyen 
bir olur mu? Elbette olmaz. İnanıyorum 
ki, milletimiz de seçim günü geldiğinde, 
sandık önüne konduğunda bunun cevabı-
nı çok daha net biçimde verecektir. Biz o 
zamana kadar “DURMAK YOK, YOLA DE-
VAM” diyoruz. 

Ben bu duygularla bir kez daha bugün bu-
rada açılışını yaptığımız tesislerin hayırlı 
olmasını diliyor, sizleri sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum. Hepiniz sağlıcakla, esenlik-
le kalın.
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Sevgili Erzurumlular, değerli kardeşle-
rim… Sizleri sevgiyle, muhabbetle selam-
lıyor, bu toplu açılış töreni vesilesiyle siz-
lerle bir kez daha kucaklaşıyor olmaktan 
büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek 
istiyorum. Bugün bir kez daha, sizlerin 
aracılığıyla, Aşkale’ye, Aziziye’ye, Çat’a, 
Hınıs’a, Horasan’a, İspir’e, Karayazı’ya, 
Karaçoban’a, Köprüköy’e, Narman’a, 
Olur’a, Oltu’ya, Pasinler’e, Pazaryolu’na, 

Ş e n k a y a ’ y a ,  Te k m a n ’ a , To r t u m ’ a , 
Uzundere’ye, ve yeni iki ilçemiz Palandö-
ken ve Yakutiye’ye sevgilerimi, selamları-
mı gönderiyorum. 

Bu tarihi şehirde, Kurtuluş Savaşımız’ın 
bu önemli merkezinde, tarihle, kültürle 
yoğrulmuş Erzurum’da; yiğit, mert, dadaş-
ların arasında bulunmaktan büyük heye-
can duyuyorum. Sadece benim için değil, 

Toplu Açılış ve TOKİ Anahtar 
Teslim Töreni

Erzurum | 09 Kasım 2008
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tüm Türkiye için, Erzurum, milli gücün ve 
milli iradenin anıtlaşmış bir şehridir. 23 
Temmuz 1919’da, burada, Erzurum’da ger-
çekleşen ilk kongrede, “milli gücü kullan-
mak ve milli iradeyi hakim kılmak temel 
ilkedir.” ifadesi beyannamede yerini aldı. 
3 Kasım 2002’de, 28 Mart 2004’te ve 22 
Temmuz 2007’de, milli gücü ve milli irade-
yi sizler, siz değerli Erzurumlu kardeşlerim 
en iyi şekilde ifade ettiniz. Milletin üze-
rinde güç yoktur dediniz… Milli iradenin 
üzerinde ipotek yoktur, gölge yoktur, vesa-
yet yoktur dediniz. Yeter, söz de, karar da 
milletindir dediniz. Sizin bu vefanıza, bu 
güveninize, bu muhabbetinize, sevginize 
layık olmak için, 6 yıl boyunca canla başla 
çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz.

İşte bugün yine toplu açılış vesilesiyle bir 
aradayız. Erzurum’a, Allah’a şükür hiç eli 
boş gelmedim. 6 yıldır, Erzurum’u elinden 
tutup ayağa kaldırmak, Türkiye içinde, 
dünya üzerinde layık olduğu konuma 
ulaştırmak için, bizzat şahsım, bakan arka-
daşlarım, milletvekillerimiz, belediye baş-
kanlarımız, tüm kurum ve, kuruluşlarımız 
gece gündüz gayret gösterdik.

Bakın, Erzurum, Selçuklu Devleti’nin en 
önemli şehirlerinden biridir. Osmanlı 
Devleti’nin en önemli şehirlerinden biridir. 
Cumhuriyetimiz’in temellerinin atıldığı, 
Kurtuluş Savaşımız’ın meşalesinin yakıl-
dığı şehirdir. Erzurum, sadece Doğu’nun 
değil, Türkiye’nin incisidir. Gelin görün 
ki, şu bizim iktidarımıza kadar, on yıllar 
boyunca Erzurum’a bir çivi bile çakmadı-
lar. Erzurum’u kendi kaderine terk ettiler. 
Erzurum’u bir kasaba, bir köy görüntü-

süne mahkum ettiler. 3 Kasım seçimleri-
nin hemen ardından, 81 ilimizle birlikte 
Erzurum’u da yeniden imar etmek, yeni-
den inşa etmek için kolları sıvadık. Bütün 
Türkiye’yle birlikte Erzurum’u da bir köy 
görüntüsünden kurtarıp, Avrupa’lı bir 
şehir görüntüsüne büründürmenin müca-
delesini verdik. 

Elbette nihai hedefimize ulaşmış değiliz. 
Ancak şu 6 yılda yaptıklarımız, yapa-
caklarımızın teminatıdır, garantisidir. 
Erzurum’un çehresi 6 yılda çok değişti, in-
şallah daha da değişecek ve hak ettiği yere 
Erzurum mutlaka ve mutlaka ulaşacaktır. 
Kurumlarımız eliyle, bakanlıklarımız, il 
özel idaremiz eliyle, belediyelerimiz eliyle 
Erzurum’a çok değerli hizmetler kazandır-
dık. İşte bugün de, onlarca yeni hizmeti, 
onlarca yeni tesisi Erzurum’a kazandı-
rıyoruz. Açılışını yaptığımız eserleri tek 
tek saymak mümkün değil. Bugün, sağlık 
alanında Erzurum’a kazandırdığımız yeni 
hizmetlerin açılışını yapıyoruz. 600 Ya-
taklı Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’ni bitirdik, en modern teçhizat-
la, en kaliteli hizmetle bugün sizlere teslim 
ediyoruz. 25 Yataklı Tortum İlçe Entegre 
Hastanesi’ni yine bugün açıyoruz. Palan-
döken ve Yenişehir’e birer sağlık ocağını da 
bugün Erzurumlu kardeşlerimize teslim 
ediyoruz. Erzurum’u bölgenin bir sağlık 
merkezi haline getiriyoruz. Tam 9 tane has-
taneyi Erzurum ve ilçelerine kazandırdık.

Bugün açtığımız Erzurum ve Tortum has-
tanelerinin yanı sıra, daha önce, Oltu, Çat, 
Karaçoban, Pasinler, Köprüköy, Aşkale ve 
Tekman Hastaneleri’ni bitirdik. Numune 
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Hastanesi ve Nene Hatun Doğum Hasta-
nesi Ek Binaları’nı yaptık. 2 tane 112 Acil 
Sağlık İstasyonu, 1 Halk Sağlığı Laboratua-
rı ve 10 tane Sağlık Ocağı’nı yine Erzurum 
ve ilçelerine kazandırdık. Erzurum’da 135 
uzman hekim vardı, bugün 240 uzman he-
kim var. Pratisyen hekim sayısını 392’ye, 
diş hekimi sayısını 55’e çıkardık. Sağlık 
personeli sayısı 2 bin 186 iken bugün 2 bin 
895’e ulaştı. Muayene sayısı 81’di, bugün 
226’ya çıktı. Şimdi, Erzurum Bölge Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi’nin inşa edildiği 
600 dönümlük alana beş yıl içinde; Kadın 
Doğum ve Çocuk, Kalp Damar, Fizik Te-
davi ve Rehabilitasyon, Onkoloji ve Akıl 
ve Ruh Hastalıkları Blokları’nı yapacağız. 
Göreceksiniz, Erzurum’u tam anlamıyla 
bir sağlık merkezine dönüştüreceğiz. Erzu-
rum, tüm bu bölgenin sağlık noktasındaki 
cazibe noktası haline gelecek, bundan da 
Erzurum azami derecede istifade elde et-
miş olacak.

Şunu altını çizerek ifade etmek istiyorum: 
Sağlıkla ilgili ihtiyaçlar asla geciktirile-
mez. Sağlık hizmetleri bir lütuf değil, tam 
tersine insanımızın en tabii haklarının 
yine insanımıza verilmesidir. Erzurumlu 
kardeşlerim çok iyi hatırlar… Hastalarımız 
hastanelerde rehin tutuluyordu… Ambu-
lans hizmetlerinden ücret talep ediliyor-
du… İlaç almak adeta kabusa dönüşmüştü. 
Hamdolsun, bu ve benzeri sorunları geride 
bıraktık. Yalnızca şehirlerimizde değil, 
köylerimizde bile 112 Acil Sağlık hizmeti 
var. Hizmeti vatandaşımızın kapısına ka-
dar ulaştırıyoruz. Bugün Türkiye genelin-
de bütün hastanelerimizde hasta hakları 
birimi bulunuyor. Benim kardeşim, benim 

vatandaşım artık en kaliteli, en güvenli ve 
en hızlı şekilde sağlık hizmetlerine ula-
şıyor, ulaşamadığı yerde devletin eli ona 
ulaşıyor. Bakınız bugün, bu toplu açılışın 
ardından, hava ambulanslarını hizmete 
alacağız. Toplam 17 helikopterden oluşan 
bir filo kuruyoruz. Şimdi, ilk 3 ambulan-
sımız hizmete giriyor. Ankara, İstanbul ve 
bu iki büyük şehrimizle birlikte Erzurum, 
hava ambulansına kavuşuyor. Yıl sonuna 
kadar 4 tane daha hizmete alacağız. Öyle 
artık, Erzurum’un kışı, soğuğu benim 
Erzurumlu kardeşlerimi sağlık hizmetle-
rinden mahrum bırakmayacak. 12 tane 
hasta kabinli kar üstü aracını, 63 tane pa-
letli ambulansı ve 4 tane deniz ambulansı-
nı daha önce devreye sokmuştuk. Şimdi bu 
hava ambulanslarını da devreye alıyoruz. 
Erzurum’a hayırlı olsun…

Değerli kardeşlerim… 

2003 yılına kadar, Erzurum’da sadece 
49 kilometre bölünmüş yol vardı. Bugün 
295 kilometre bölünmüş yolumuz var. 
Erzurum-Pasinler-Horasan, Erzurum-Çat, 
Erzurum-Ilıca ve Erzurum-Tortum-Uzun-
dere Bölünmüş yollarını da yaptık, bitir-
dik, bugün açılışını yapıyoruz. Büyükşehir 
Belediyemiz’in yeni hizmetlerini bugün 
yine Erzurum’a kazandırıyoruz. 

Erzurum’un içme suyu problemi yıllardır 
devam ediyordu. 21’inci Yüzyıl’da, Avrupa 
Birliği’ne üyelik için ilerleyen bir ülkede, 
bir şehirde, günde 2 saat, 3 saat su veri-
lebiliyor, bazen o bile bulunamıyordu. 
Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Su 
medeniyettir, su temizliktir, su hayattır. 
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İçme suyu noktasında Belediyemiz büyük 
bir projeyi bitirdi, tamamladı ve bugün 
Erzurum’a temiz, sağlıklı içme suyuyla 
buluşturuyoruz. Yine, Katı Atık Depolama 
Tesisi’ni, Çok Katlı Otoparkı, Olimpiyat 
köprülü Kavşağı’nı ve diğer hizmetlerimizi 
de bugün açıyoruz. Erzurum’a Büyükşehir 
Belediyemiz çok büyük bir park kazan-
dırdı. Doğu vilayetlerimizdeki en büyük 
rekreasyon alanı düzenlemesini yaptık. 
Erzurumlu kardeşlerime bu yeni park da 
hayırlı olsun. Eğitim ve Spor konusunda 
Erzurum yine önemli tesislere kavuştu.

Öte yandan, eğitim noktasındaki gayretle-
rimiz hız kesmeden devam ediyor. Türki-
ye genelinde olduğu gibi, Erzurum’da da 
eğitim noktasında önemli yatırımları ger-
çekleştirdik. 6 yılda Erzurum’da tam 1.131 
yeni dersliği yaptık, bitirdik ve eğitimin 
hizmetine sunduk. 4 bin 243 bilgisayarı 
yine Erzurum’a kazandırdık. 945 okulu-
muzu hızlı internetle buluşturduk. 6 yılda, 
16 meslek lisesi, 6 Anadolu lisesi, 2 Anado-
lu Öğretmen Lisesi, 1 sosyal bilimler lisesi 
ve 1 spor lisesini tamamladık, bitirdik, 
hizmete açtık. 15 yeni ilköğretim ve orta-
öğretim pansiyonu yaptık. Yükseköğretim 
yurt kapasitesini tam yüzde 36 oranında 
artırdık ve 2 bin 644’e çıkardık. Atatürk 
Üniversitesi bünyesinde, Hukuk Fakültesi, 
Oltu Yer Bilimleri Fakültesi, Yabancı Diller 
Yüksekokulu, Türk Kültürü Araştırma 
Merkezi ve Organ Nakli Araştırma Merke-
zi olmak üzere 2 Fakülte, 1 Yüksekokul, 2 
Araştırma Merkezini hizmete açtık. Yıllar-
ca üniversite bünyesinde eğitim veren Fen-
Edebiyat Fakültesi’ni, Fen Fakültesi ve Ede-

biyat Fakültesi olmak üzere iki ayrı fakülte 
haline getirdik. Kuruluşu tamamlanmak 
üzere olan Sağlık Bilimleri Fakültesi’ni de 
en kısa zamanda hizmete açıyoruz.

Şuraya dikkatinizi çekiyorum: 570 yataklı 
Erzurum Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü’nün 
temelini 1992 yılında attılar. 13 yıl sonra, 
hükümetimiz döneminde bu enstitüyü bi-
tirdik ve hizmete açtık. Bugün, bir ilkokul, 
bir lise, 2 spor salonu, 144 yataklı İspir 
Yurtkur Öğrenci Yurdu ve Pasinler Spor 
Salonu’nu da bu tören vesilesiyle açıyoruz. 
Biliyorsunuz, Erzurum’un kış sporları ve 
kongre noktasında potansiyelini açığa 
çıkarmak için büyük gayret içindeyiz. 
Önemli uluslararası toplantıları Erzurum’a 
taşımak için girişimlerimiz sürüyor. 2011 
yılında, Erzurum’da çok büyük bir spor 
organizasyonunu gerçekleştiriyoruz. 
25’inci Dünya Üniversiteler arası Kış Olim-
piyatları Erzurum’da yapılacak. 2011’de 
dünya gençleri, burada, Erzurum’da, 
Anadolu’nun zirvesinde buluşacaklar. 
Hem Türkiye için, hem Erzurum için bu 
çok önemli organizasyonu, en iyi şekilde, 
en kusursuz şekilde gerçekleştirmek için 
yatırımlarımıza başladık, devam ediyoruz. 
Yapılan tesisler, olimpiyatlar sonrasında 
da Erzurum’a hizmet vermeye devam ede-
cek ve inanıyorum ki Erzurum’un çehre-
sini köklü şekilde değiştirecek. Dünyanın, 
dünya gençliğinin akın edeceği, dünyanın 
gözünün Erzurum’un üzerinde olacağı 
bu büyük spor aktivitesi için yapılanları 
bizzat takip ediyorum ve inşallah en kısa 
zamanda da bu yatırımlarımızı tamamla-
mış olacağız.
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Değerli kardeşlerim…

Bugün yine, Devlet Su İşleri tarafından 
yaptırılan, Erzurum İçme Suyu İzale Tüne-
li ve taşkın koruma tesislerini de açıyoruz. 
Önemli hizmetlerimizden biri de, TOKİ ta-
rafından yaptırılan konutlar. Şu ana kadar 
Erzurum’da toplam 2 bin 58 konutu bitir-
dik, hak sahiplerine teslim ettik. Bugün, 
bu tören vesilesiyle 611 konutu daha hak 
sahiplerine teslim ediyoruz. 

Bu arada, Aktütün saldırısında şehit olan, 
Erzurumlu, Uzman Çavuş Cahit Yıldırım’ı 
da burada rahmetle, minnetle anıyorum. 
Büyükşehir Belediyemiz ve TOKİ ortaklaşa 
bir daireyi, şehidimizin ailesine tahsis etti-
ler. Bu duyarlı davranışlarından dolayı da 
ayrıca teşekkür ediyorum.

TOKİ’nin tüm projeleri bittiğinde, il mer-
kezi ve ilçeler dahil olmak üzere, tam 
14 bin 450 konut, 6 ilköğretim okulu, 3 
lise, 5 ticaret merkezi ve diğer sosyal ya-
pıları Erzurum’a kazandırmış olacağız. 
Bu konutlar son derece önemli. Şu Yaku-
tiye’deki gecekonduların halini hepiniz 
biliyorsunuz. Erzurum’u çevreleyen bu 
gecekondulardan kurtulmak, burada yaşa-
yan kardeşlerimizi daha sağlıklı konutlara 
kavuşturmak için kollarımızı sıvadık. İşte 
bugün teslim ettiğimiz 611 konuttan 558’i 
gecekondu dönüşüm konutları. Bu çaba-
larımız devam edecek ve hem Erzurum’u, 
hem de Türkiye’yi inşallah bu gecekondu 
sorunundan kurtaracağız.

İşte hizmet üretmek budur. İşte milletin 
enerjisini millet için sarfetmek budur. 

Milletin zenginliğini, Türkiye’nin zengin-
liğini, yine Türkiye’ye harcamak budur. 
On yıllar boyunca, milletin bu dertlerini, 
Erzurum’un bu sorunlarını hiçbir iktidar 
yüklenmedi. Erzurum’un yol derdini, 
Erzurum’un su derdini, Erzurum’un işsiz-
lik, yoksulluk derdini üzerlerine almadılar. 
Bırakın Başbakanları, Bakanları, buradan 
seçip gönderdiğiniz temsilcileriniz bile dö-
nüp buraya bakmadılar. Şimdi işte o on yıl-
ların ihmalini telafi etmenin mücadelesini 
veriyoruz. 81 ilimizin tamamında olduğu 
gibi Erzurum’u da hak ettiği hizmetlere, 
hak ettiği eserlere, yatırımlara kavuştur-
manın gayretini gösteriyoruz.

Türkiye’yi adım adım dolaşıyoruz. Bizzat 
şahsım, bakan arkadaşlarım, milletvekille-
rimiz, belediye başkanlarımız, her fırsatta 
ülkemizin sorunlarını yerinde tespit edip 
çözüm üretmek için gecemizi gündüzümü-
ze katıyoruz. Dün İstanbul’da toplu açılış-
lar yaptım. Önceki gün Ankara’da, Yenima-
halle Belediyemiz’in hizmetlerinin toplu 
açılışını yaptım. Geçen hafta sonu Van’da, 
Hakkari’de açılışlar yaptım. Gittiğimiz her 
yerde, milletimizin takdirine, teşekkürüne, 
hayır duasına mazhar olduk ve inanın bu 
bize yeter. Biz bu milletten razıyız, milleti-
mizin vefasından, güveninden, umudun-
dan razıyız, bu millet de bizden razı olsun, 
bu bize yeter. Biz kavganın, çatışmanın 
içinde değiliz. Biz sonu gelmez siyasi çe-
kişmelerin içinde değiliz. Biz gerilimlerin, 
çatışmaların tarafı değiliz. Bizim Türkiye 
için hayallerimiz var, Türkiye için hedefle-
rimiz var, Erzurum için, Erzurum gibi 81 
şehrimiz için ideallerimiz var. Türkiye’yi 
boydan boya yollarla donatıyoruz. De-
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miryollarıyla, havayollarıyla Türkiye’nin 
şehirlerini birbirine, dünyanın şehirlerini 
Türkiye’ye bağlıyoruz. Erzurum’un da için-
de olduğu uluslar arası enerji projelerini 
hayata geçiriyoruz. Türkiye’yi zenginleştir-
mek, kalkındırmak, huzura, refaha, istik-
rar ve güvene kavuşturmak için gayret sarf 
ediyoruz.

Erzurumlu kardeşlerimden bilhassa rica 
ediyorum… Kimin ne için gayret ettiğine, 
kimin neyin mücadelesini verdiğine lütfen 
dikkat edin. Kimin hizmet ürettiğine, ki-
min eser ürettiğine, kimin de Ankara’da en-
geller ürettiğine lütfen dikkat edin. Bakın, 
biz Anadolu’nun, Trakya’nın topraklarını 
karış karış gezerken, tek tek açılışlara ye-
tişemeyip toplu açılışlar yaparken, birileri 
de Ankara’da oturmuş, bizi karalamaya, 
bizi engellemeye çalışıyor. Her gün yeni bir 
iddiayla ortaya çıkıyorlar. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’ni kilitlemek için var güç-
lerini kullanıyorlar. Milletin arasına çık-
maya yüzü olmayanlar, milletin meclisini 
çalıştırmamak için ellerinden geleni artla-
rına koymuyorlar. Sadece bunların iftira-
larına cevap vermeye vaktimizi ayırsak, 
inanın hizmet etmeye fırsat bulamayız. 
Ama milletim, neyin ne olduğunu çok iyi 
biliyor. Kimin çalışıp, kimin de yattığını; 
kimin laf, kimin hizmet ürettiğini bu millet 
çok iyi biliyor.

Haftasonu Van’da, Hakkari’de toplu açılış-
lar yaptım. Keşke, o meydanlarda toplanan 
kalabalığın gözündeki ışığı, yüreklerindeki 
sevdayı görebilseydiniz… On yıllar boyun-
ca kamu hizmetleri buralara uğramamış. 
Şimdi, 6 yıldır orada devlet var, orada dev-

letin hizmetleri var, orada devletin sosyal 
eli, şefkat eli var. Şimdi artık, İstanbul’a, 
Ankara’ya yapılan, Erzurum’a, Erzincan’a 
yapılıyor; Erzurum’a, Erzincan’a giden 
hizmet, Van’a, Hakkari’ye, Diyarbakır’a 
da gidiyor. İllerimiz arasında ayrım yok, 
ilçelerimiz arasında ayrım yok, vatandaşla-
rımız arasında asla ayrım yok. Bunu gördü-
ğü, bunu hissettiği için terör örgütü panik 
içinde. İstismar zeminlerini kaybetmeye 
başladılar. Türkiye ilerledikçe, Türkiye de-
mokrasi standartlarını geliştirdikçe, Tür-
kiye kalkınıp huzura ve refaha kavuştukça 
terör örgütünün paniği artıyor. O kadar 
panik içindeler ki, masum çocukların arka-
sına sığınacak kadar alçalmış durumdalar.

Buradan, Erzurum’dan teröre ve içerde ya 
da dışarıda teröre kol kanat gerenlere bir 
kez daha sesleniyorum: Asla başaramaya-
caksınız. Bölge halkını yokluğa ve yoksul-
luğa asla mahkum edemeyeceksiniz. İlle-
rimize giden hizmetleri, yatırımları asla 
engelleyemeyeceksiniz. Aramıza nifak sok-
ma, kardeşliğimizi zedeleme gayretlerinde 
mutlaka akamete uğrayacaksınız. Benim 
Türk kardeşimle, Kürt kardeşimin arasına 
nifak sokmanın gayreti içindeler. Bunlar 
tarih bilmiyorlar. Bunların, bu topraklarda 
yeşeren bin yıllık kardeşlik medeniyetin-
den, kardeşlik hukukundan haberleri de, 
nasipleri de yok. Tahrikle, provokasyonla, 
kışkırtmayla sonuç alabileceklerini zanne-
diyorlar. Yanılıyorlar.

Erzurumlu kardeşlerimden bu konuda 
çok hassas olmalarını rica ediyorum. 
Kardeşliğimize zarar verecek her türlü 
kışkırtmaya karşı, kardeşliğimizi yücelte-
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rek, dayanışmayı artırarak en güzel yanıtı 
verdik, vermeye de devam edeceğiz. Bizim 
medeniyetimizin, bizim geleneklerimizin, 
kültürümüzün bize tavsiyesi de budur. 
Komşusu aç yatarken, tok yatan bizden 
değildir. Dayanışmayı, yardımlaşmayı, pay-
laşmayı azami derecede kollamak ve gözet-
mek zorundayız. Bakın, Erzurum çok fazla 
göç alan bir şehrimiz. Bu göç neticesinde 
Erzurum’un çevresinde gecekondular olu-
şuyor, bu göç sebebiyle toplum kesimleri 
arasında gelir dağılımında dengesizlikler 
meydana gelebiliyor. Bizler, hükümet ola-
rak yoksullarımızı gözetmek konusunda 
daha önce hiç örneği olmayan girişimleri 
başlattık. 6 yıl içinde, şartlı nakit transferi 
kapsamında Erzurum’da 50 bin çocuğu-
muza eğitim, 39 bin çocuğumuza sağlık 
yardımı sağladık. 2008 sonu itibariyle 
Erzurum’da dağıttığımız kömür miktarı 
52 bin tona ulaşacak. 41 bin ailemiz bu 
yardımlardan yararlandı, yararlanıyor. 
Toplam 124 milyon YTL tutarında yardımı 
Erzurum’daki yoksul, muhtaç kardeşleri-
mize dağıttık.

Şunu da çok iyi biliyorum: Benim vatanda-
şım gururludur. Benim vatandaşım, derdi-
ni söylemeye de, ihtiyacını dile getirmeye 
de utanır, sıkılır. O daha istemeden, biz ih-
tiyacını yerinde tespit edip yardımları ona 
ulaştırmanın gayreti içinde olduk. Sosyal 
devlet ilkesini, sosyal koruma mekanizma-
sını en iyi şekilde kurup işletmenin çabası 
içinde olduk. Türkiye bugün dünyanın en 
iyi sosyal koruma sistemlerinden birini 
uyguluyor. Parti gözetmeden, ideolojisine, 
rengine, etnik kökenine, mezhebine asla 
bakmadan, hiçbir ayrım yapmadan sosyal 

yardımlarımızı ulaştırıyoruz. Şimdi inşal-
lah, yeni bir yasa hazırlığımız da var, bunu 
da çıkardığımızda, sosyal yardımları artık 
bir hak haline dönüştürüyoruz. Kimin 
nerede neye ihtiyacı var, bunu tespit edip 
gerekeni ulaştıracağız. Böylece tam bir 
adalet, tam bir eşitliği de tesis etmiş olaca-
ğız. Hizmet noktasında durmak, durakla-
mak, duraksamak bizim lügatimizde yok. 
Şehirlerimizin çehresini değiştirmeye, 
her bir şehrimizi kendi öz dinamikleriyle 
ayağa kaldırmaya ahdettik ve bu ahdimizi 
de gerçekleştiriyoruz. Yeter ki milleti-
mizin desteği arkamızda olsun. Yeter ki 
milletimizin hayır duası arkamızda olsun. 
Allah’ın izniyle aşamayacağımız engel, ula-
şamayacağımız hedef yoktur. 

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, 
bugün açılışını yaptığımız tesislerin, 
hizmetlerin, eserlerin Erzurumlu kardeş-
lerime hayırlı olmasını diliyorum. Tüm 
Erzurumlu kardeşlerimi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyor, sizleri Allah’a emanet ediyo-
rum. Sağolun, varolun.
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Değerli Konyalılar, aziz vatandaşlarım... 
Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyo-
rum. 

Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapı-
lan 88 adet tesisin, 3 İlçe belediyemizin 
hizmetlerinin ve Toplu Konut İdaremiz’in 
konutlarının hayırlı olmasını diliyorum. 
Türk tarihinin en kadim devletlerinden 
Selçuklular’a başkentlik yapmış bu güzel 

şehrimizin, Cumhuriyetimiz’in gözde şe-
hirlerinden biri haline gelmesi, her geçen 
gün daha büyük bir yatırım hamlesi içine 
girmesi mutluluk vericidir. Tarihi dokusu, 
kültürel ve beşeri zenginlikleriyle gönlü-
müzde ayrı bir yeri olan Konya, her şeyin 
en güzeline, en iyisine layık. Burası bir 
hoşgörü şehri, burası gönül erlerinin şeh-
ri… Burası tasavvufun, sevginin, aşkın, bil-

Toplu Açılış ve TOKİ Anahtar 
Teslim Töreni 

Konya | 17 Aralık 2008
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geliğin şehri… Burası Hazreti Mevlana’nın, 
Mevlana dostlarının şehri…

Bu vesileyle, bugün, burada, Hazreti 
Mevlana’nın şehri Konya’da, Mevlana’nın 
hemşehrileriyle birlikte olmaktan büyük 
memnuniyet duyduğumu ifade ederek 
sözlerime başlıyorum. Buraya bir Mevla-
na dostu olarak, Mevlana’nın çağrısına 
uyarak geldik. Ama, elimiz boş gelmedik… 
Dile kolay, tam 422 milyon 297 bin YTL de-
ğerindeki 88 tesisimizi bugün Konyamız’a 
kazandırıyoruz, Konyalılarımız’ın hizme-
tine sunuyoruz. Selçuklu Belediyemiz’in, 
sosyal sorumlulukla inşa ettiği 32 dairelik 
Şefkat Evleri’ni hizmete açıyoruz. Meram 
Belediyemiz’in 16 derslikli ilköğretim 
okulunun, Karatay Belediyesi’nin Karbel 
Sosyal Tesisleri’nin açılışlarını yapıyoruz. 
Aynı şekilde, TOKİ eliyle inşa ettiğimiz 711 
konutumuzun anahtar teslim törenini ve 2 
ticaret merkezimizin de açılışını gerçekleş-
tiriyoruz.

Değerli Konyalılar, aziz vatandaşlarım…

İşte görüyorsunuz, artık tek tek açılışlar 
değil, adeta açılış şenlikleri düzenliyoruz. 
Açılış törenlerimizin tümü bir bayram ha-
vasında gerçekleşiyor. Bakınız, Büyükşehir 
Belediyemiz eliyle tamamlanan 88 adet 
tesisimizle ilgili bilgi vermek istiyorum 
sizlere. Bu tesislerimiz içinde, sadece son 
altı ayda yapımı tamamlanan 10 köprülü 
kavşak inşaatı var. Buraya dikkatinizi çek-
mek istiyorum. Cumhuriyet tarihi boyun-
ca onca hükümet, onca yerel yönetim geldi 
geçti, Konyamız’a kazandırdıkları köprülü 
kavşak sayısı sadece 8’le sınırlı kaldı. Biz, 

yalnızca son 6 ayda 10 köprülü kavşak ya-
pımını tamamladık, bugün de hizmete açı-
yoruz. Böylece 2004’teki yerel seçimlerde 
belediyemizi devraldıktan sonraki 5 yılda 
toplam 21 köprülü kavşağı Konyamız’a 
kazandırmış oluyoruz. Yalnızca köprülü 
kavşak yatırımlarının maliyeti 156 milyon 
YTL.

Değerli Konyalılar…

Bildiğiniz gibi Konyamız, bağımsızlığımı-
zın, hürriyetimizin kaynağı İstiklal sava-
şımızda en çok şehit vermiş illerimizden 
biri… Bunun nişanesi, bunun sembolü 
olarak Konyamız’a bir İstiklal Harbi şehit-
liği inşa ettik, toplu açılışımız kapsamında 
bunun da açılışını bugün gerçekleştiriyo-
ruz. Yine, Büyükşehir Belediyemiz eliyle, 
Mevlana’nın adına yakışır bir kültür mer-
kezini de vatandaşlarımızın hizmetine 
açıyoruz. Biz geldiğimizde, kültür merke-
zinin sadece yüzde 35’i tamamlanmıştı. 
Çalışmaları hızlandırdık, Kültür Bakanlığı 
bütçemizden 28 milyon YTL, belediyemi-
zin bütçesinden 16 milyon YTL harcamak 
suretiyle bu merkezimizin yapımını bitir-
dik, bugün de açılışını gerçekleştiriyoruz.

Mevlana bizim kültürel mirasımızın, me-
deniyetimizin en önemli değerlerinden 
biridir. Bu inançla, bu şuurla Büyükşehir 
Belediyemiz’in katkılarıyla Mevlana’nın 
Mesnevi’sini 17 farklı dile çevirdik, bu 
vesileyle onun çağlar üstü mesajlarını, ev-
rensel mesajlarını tüm dünyaya ilettik, ile-
tiyoruz. Bunun dışında, üniversitemizdeki 
öğrenciler için büyük önem taşıyan 3 bin 
300 metre uzunluğundaki tramvay hattını, 
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16 adet altyapı tesisini, 70 kilometre bisik-
let yolunu, 5 yeni sosyal tesisimizi, 5 spor 
tesisimizi, 21 oyun parkımızı da hizmete 
açıyoruz.

Tabii, bütün tesislerimizin her birini bura-
da ayrı ayrı saymam, zikretmem mümkün 
değil. Ancak, bilmenizi isterim ki, her biri 
Konyamız’ın acil çözüm bekleyen bir so-
rununu, sıkıntısını giderecek, Konyalı kar-
deşlerimin yüzünü güldürecek hizmetler-
dir. Sadece belediyemiz eliyle, şu son beş 
yılda 500 hizmet kazandırdık Konya’ya. 
Yaptığımız yatırımların toplam tutarı, ne 
kadar biliyor musunuz? 815 milyon YTL. 
Bizden önceki belediyenin yaptığı toplam 
yatırım miktarı ise 77,5 milyon YTL civa-
rında. 77,5 milyon nere, 815 milyon nere? 
Arada yüzde binden daha büyük bir artış 
var.

İşte bizim farkımız bu. İşte bizim hizmet 
anlayışımız bu. Biz ülkesinin, milletinin 
hizmetine adanmış bir iktidarız. Millete 
efendilik taslayan değil, milletin hizmetka-
rı olan bir iktidarız. “Yaratılanı Yaratan’dan 
ötürü severiz” diyen bir anlayışla… “İnsanı 
yaşat ki devlet yaşasın” diyen bir anlayış-
la… Mevlana’nın, Yunus’un, Aşık Veysel’in, 
Hacı Bektaş’ı Veli’nin, Pir Sultan’ın anla-
yışıyla insanımıza yaklaşıyoruz, onların 
diliyle konuşuyoruz. “Biz gelmedik kavga 
için, bizim işimiz sevgi için, dostun evi 
gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik” 
diyoruz. Fabrikalar, okullar, hastaneler, ko-
nutlar yapmaya geldik. Bizim işimiz yaşat-
mak, bizim işimiz diriltmek, bizim işimiz 
ayağa kaldırmak. Bizim işimiz, halkımızın 
yüzünü güldürecek projeleri vakit kaybet-

meden, söz verdiğimiz tarihte insanımı-
zın, vatandaşımızın kullanımına sunmak. 
Bizim işimiz devletin güleryüzünü, dev-
letin şefkat elini, devletin sosyal yönünü 
milletimizin arzusu doğrultusunda ortaya 
koymak. Türkiye’nin itibarını yükseltmek, 
servetini arttırmak, barajlar, yollar, okul-
lar, fabrikalar, hastaneler kurarak gücüne 
güç katmak… İşte bizim Cumhuriyetçilik 
anlayışımız da, Milliyetçilik anlayışımız da 
budur.

Konya’yı, Antalya’yı, Ankara’yı, Hakkari’yi, 
Diyarbakır’ı, Trabzon’u, Kars’ı, Edirne’yi, 
Türkiye’yi bir uçtan bir uca adaletle, eşit-
likle, hiçbir ayrım yapmadan aynı anda 
kalkındırmak, dünya şehirleriyle rekabet 
eder hale getirmektir. Bizim için Cumhuri-
yetçilik budur. Milliyetçi olmak, milletini 
sevmek, milletine hizmet etmekle, toplu-
ma hizmet götürmekle, vatandaşını enf-
lasyona ezdirmemekle eş değerdir. İşçiyi 
de, işvereni de, çiftçiyi de, sanayiciyi de, 
köylüyü de, kentliyi de, memuru da, hiçbir 
sınıf ayrımı yapmadan sahiplenebilmek 
demektir. Çerkezi’yle, Lazı’yla, Türkü’yle, 
Arnavutu’yla, Kürdü’yle, Arabı’yla hiçbir 
vatandaşımız arasında bir ayrımcılığa git-
meden, hepsini vatandaşlık hukuku, kar-
deşlik hukuku içinde bağrına basabilmek 
demektir. Elbette, budur. Vatanseverlik laf 
üretmek değil, iş üretmektir, hizmet üret-
mektir, katmadeğer üretmektir.

Aziz vatandaşlarım…

Biz iktidara geldiğimiz 6 yıl boyunca bu-
nun mücadelesini verdik. Her bir şehrimi-
zi yeniden imar etmenin, daha bayındır 
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hale getirmenin mücadelesi içinde olduk. 
Bakınız bu kapsamda, 6 yılda Konyamız’a 
neler kazandırdık, hangi yatırımları yap-
tık? İktidarımız döneminde 2 bin 630 
dersliğin yapımını tamamladık. Eğitim 
alanında Konya’da adeta çığır açtık. Okul-
larımıza 12 Bin 799 bilgisayar göndererek, 
1.054 okulumuza hızlı internet bağlantısı 
sağlayarak, çocuklarımızın bilişim çağı-
na hazırlanabilmelerini sağladık. Göreve 
geldiğimizde Konya’da 33 tane Genel Lise 
vardı, biz bu sayıyı yüzde 100’ün üzerin-
de bir artışla 68’e çıkardık. Fen, Anadolu, 
Meslek ve Öğretmen Lisesi olmak üzere 
şehrimize çeşitli alanlarda eğitim veren 
53 lise kazandırdık. Birçok alanda olduğu 
gibi eğitim alanında da ilkleri yapmak AK 
Parti iktidarına nasip olmuştur. Konya’nın 
ilk Anadolu İletişim Meslek Lisesi’ni, ilk 
Adalet Meslek Lisesi’ni, ilk Sosyal Bilimler 
Lisesini, ilk Spor Lisesi’ni ve ilk Bilim ve 
Sanat Merkezi’ni açmak bize nasip oldu. 
Konya Selçuk Üniversitesi bünyesinde, 1 
Yüksekokul ile 14 Araştırma ve Uygulama 
Merkezi açtık. 2003 yılında Konya’nın eği-
tim yükünü 16 Bin 543 öğretmen üstleni-
yordu, şu anda 21 Bin 83 öğretmen görev 
yapıyor. Eğitim noktasında asla mazeret 
kabul etmiyoruz dedik. “Param yok, oku-
yamadım, okul yok okuyamadım, kitabım 
yok, defterim yok okuyamadım” bahanele-
rini asla kabul edemeyiz dedik. Şartlı Nakit 
Transferi ile 38 bin 979 öğrencimize 974 
bin 475 YTL’lik yardım yaptık. 1 milyon 
952 bin 546 öğrencimize, 20 milyon 921 
bin 166 adet ücretsiz ders kitabı dağıttık. 
Biz insana yatırım yapıyoruz, biz çocuk-
larımıza yatırım yapıyoruz, geleceğimize 
yatırım yapıyoruz. Zira, eğitimin malze-

mesi de, meyvesi de insandır. İnanıyorum 
ki, bugünkü eğitim yatırımlarımızın mey-
velerini, ileride çok daha sağlıklı nesiller 
olarak alacağız. Bu konuda büyük umutlar 
taşıyorum.

Sağlık alanında da Konya’da bu dönemde 
büyük dönüşümler yaşandı. Göreve gel-
diğimiz günden bugüne yatırım, bakım-
onarım, donanım ve ambulans alımı işleri 
için Konya’ya 254 milyon 878 bin YTL 
harcama yaptık. Toplam yatak kapasitesi 
360 olan 4 adet hastaneyi, 3 sağlık evini 
ve 35 sağlık ocağını tamamladık, hizmete 
açtık. Devlet hastanelerinde uzman hekim 
muayene odası sayısını 173’ten 430’a, sağ-
lık ocağı muayene oda sayısını da 230’dan 
454’e çıkardık. Önümüzdeki dönemde 
yapacağımız takviyelerle Konya’nın sağlık 
donanımı daha da güçlenecek, artacak. Bu 
kapsamda, 200 yataklı Akıl ve Ruh Sağlığı 
Hastanesi, 200 Yataklı Merkez Onkoloji 
Hastanesi, 100 Yataklı Fizik Tedavi ve Re-
habilitasyon Merkezi’nin inşaatlarını sür-
dürüyoruz. Ayrıca, 155 yatak kapasitesine 
sahip 3 adet hastane ve ek bina ile 6 adet 
sağlık ocağı yapımına çeşitli aşamalarda 
devam ediyoruz. Hem bu yatırımlarımızı, 
hem ihale aşamasındakileri tamamladığı-
mızda, Konya civar şehirlerimiz için de bir 
sağlık merkezine dönüşecek.

Değerli Konyalılar, aziz vatandaşlarım…

Toplu Konut İdaremiz’in yaptığı 711 ko-
nutun anahtar teslimini bugün yapıyoruz. 
TOKİ eliyle sadece toplu konut inşa etmi-
yoruz, yeni, modern şehirler kuruyoruz. 
Bakınız, bugüne kadar Konya’da toplam 
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4 bin 352 konutu hak sahiplerine teslim 
ettik. Bu konutlarımızla birlikte, 4 ilköğ-
retim okulu, bir lise, 5 ticaret merkezi, 
bir kreş, 4 cami, 2 sağlık ocağı ve birer de 
spor salonu, kütüphane, çarşı ve kafeterya 
açılışı yaptık. Ayrıca, toplam 9.808 konut, 
7 ilköğretim okulu, 3 lise, 2 kreş, hastane, 
10 ticaret merkezi, 8 cami, 3 sağlık ocağı, 
kütüphane, spor salonları, pansiyon, kafe-
terya ve çarşı uygulamaları başlattık. 3.351 
konutu “Alt Gelir Grubu”na yönelik olarak 
üretiyoruz. Bu konutları 4.000 YTL peşin 
olmak üzere, 15 yıl vade ile yaklaşık 250 
YTL taksitlerle satışa sunduk. Başlattığı-
mız uygulamaların toplam yatırım bedeli 
yaklaşık 415 milyon YTL. 7.494 konutu-
muzun ve diğer sosyal donatıların proje 
ve ihale çalışmaları da devam ediyor. Bü-
tün bu çalışmaları bitirdiğimizde, Konya 
ilimizde toplam, 17.302 konut halkımıza 
teslim edilmiş olacak. Konya’da bugüne ka-
dar böyle bir konut seferberliği görülmüş 
müydü? Bu kadar büyük bir hayale sahip 
olan, her bir hayalini gerçeğe dönüştüren 
başka bir hükümet hatırlıyor musunuz? 
Sosyal devleti ağzından eksik etmeyenle-
rin, devletin sosyal elini kımıldattıklarını 
hiç gördünüz mü?

Aziz vatandaşlarım…

Biliyorsunuz, Konya yüzölçümü olarak 
ülkemizin en büyük vilayeti… Buna bağlı 
olarak sanayisinde, ticaretinde, ihraca-
tında, tarımsal üretiminde her geçen gün 
artış oluyor. Ne var ki, geçmiş hükümetler 
Konya’nın bu potansiyelini görmezden 
geldiler, gerekli altyapı yatırımlarını ger-
çekleştirmediler. Konya’nın yolları 6 yıl 

önce hangi haldeydi, bugün hangi halde… 
Bölünmüş yollarımızın miktarı 2002 yılı 
sonunda 152 km’ydi, biz 6 yılda tam 431 
km. bölünmüş yol yaptık. Bunun yanında, 
Ankara-Konya hızlı tren çalışmamız sürü-
yor. 2006 yılında başlattığımız bu hızlı tren 
yolumuzu, inşallah, 2010 yılında bunu hiz-
mete açacağız. Bakınız, burası çok önemli, 
Ankara-Konya arası şu anda demiryoluyla 
687 kilometre, karayoluyla ise 258 kilo-
metre. 306 kilometre uzunluğundaki hızlı 
tren demiryolunu hizmete açtığımızda 
Ankara-Konya 1 saat 15 dakikada gidilebi-
lecek. Ankara İstanbul etabı da tamamlan-
dığında İstanbul - Konya arası ise 3 buçuk 
saate düşecek. Bu bir ulaşım devrimidir. 
Sanayi, tarım, üniversite ve turizm ken-
timiz Konya’da yaşayan kardeşlerimiz, 
vatandaşlarımız bu sayede, Türkiye’nin 
en büyük iki kentine kısa zamanda gidip 
gelebilecekler. Konya’da devam eden çok 
önemli büyük bir proje daha var biliyorsu-
nuz.

Konya Ovası Sulama Projesi… (KOP) 
GAP’tan sonra en büyük sulama yatırımı 
ve Türkiye’nin ilk sulama projesi… KOP 
bünyesinde; 9 adet büyük su projesi, içme 
suyu projeleri, Göksu Havzası enerji proje-
leri ve çok sayıda müstakil küçük yer üstü 
ve yer altı suyu sulamaları yer alıyor. Bölge 
için hayati önem taşıyan bu projemiz ile 
özellikle Konya ve Karaman Ovalarının 
sulanmasını hedefliyoruz. KOP bünyesin-
de yer alan 12 adet projede bugüne kadar 
yapılan yatırımlarla 360 bin hektar alanı 
suya kavuşturduk. Bu miktarı yaklaşık 650 
bin hektara çıkarmak için çaba sarfediyo-
ruz, projelerin diğer kısımlarını da tamam-
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ladığımızda bu hedefimize de ulaşacağız. 
Bizim için çiftçi kardeşlerimizin, üretici 
kardeşlerimizin desteklenmesi önemli. 
Bunu söylerken, diğer siyasetçiler gibi 
popülizm yapmıyoruz, laf üretmiyoruz, 
gerçeği söylüyoruz.

Tarımsal desteklerimize bir bakalım ister-
seniz… 6 yılda Konya’da toplam 1 milyar 
581 milyon YTL tarımsal destek verdik. 
2002 yılında çiftçimiz 182 milyon YTL 
tarımsal destek alıyordu, biz bu miktarı, 
sadece 2008 Kasım itibariyle 250 milyon 
YTL’ye çıkardık. 2002 yılında sadece 2000 
YTL prim desteği alan Konyalı çiftçilerimi-
ze 2008 yılında 51,8 milyon YTL prim öde-
mesi yaptık. Dikkat ediniz, tam 25 bin 900 
kat bir artıştan söz ediyoruz. 2003–2008 
yıllarında Konya’da çiftçilerimize toplam 
158 milyon YTL prim desteği verdik. 
Hayvancılık desteklerinde aynı şekilde 
muazzam bir artış var. 2002 yılına göre 
2008 yılında 11 kat artış gerçekleştirdik. 
2003–2008 yıllarında Konya’ya toplam 
128,6 milyon YTL hayvancılık desteği ver-
dik. 2007 ve 2008 yıllarında da toplam 139 
milyon YTL kuraklık desteği verdik. İşte 
rakamlar ortada. İşte destekler ortada. Ki-
min çiftçi dostu, kimin üretici dostu oldu-
ğunu bu rakamlar gayet net ve açık olarak 
ortaya koyuyor.

KÖY-DES projesi kapsamında Konya ilimi-
ze kazandırdıklarımız ortada… 2005-2008 
yıllarında toplam 72 milyon 468 Bin YTL 
kaynak aktardık. 224 kilometre stabilize, 
1543 kilometre asfalt, 6 adet köprü, 10 
adet menfez yaptık. 10 adet içme suyu pro-
jesini tamamladık, hizmete sunduk. Aynı 

şekilde, BEL-DES kapsamında 2007-2008 
yılları arasında Konya’ya toplam 39 milyon 
YTL kaynak aktardık. Bu kapsamda da 150 
kilometre stabilize, 135 klilometre asfalt, 
1 adet köprü ve 2 menfez yaptık. 39 adet 
içme suyu yeni tesis, 12 adet içme suyu 
tesis geliştirme, 4 adet atık su projesini 
tamamladık.

Aziz vatandaşlarım, değerli Konyalılar…

Hizmetlerimiz saymakla bitmiyor. Şunu 
bütün samimiyetimle söylüyorum: Bunlar 
asla yeterli değil. Bunlar asla ve asla vardı-
ğımız, varacağımız son nokta değil. Daha 
yapacak çok işimiz var. Doğu ve Batı ayrımı 
yapmadan tüm illerimize kazandıracağı-
mız daha çok hizmet var. Laf üretmeye, söz 
üretmeye, gerilim ve gerginlik üretmeye 
değil, hizmet üretmeye, eser üretmeye gel-
dik ve bunun gereğini de bihakkın yerine 
getiriyoruz. Birliğimizi muhafaza ettikçe, 
beraberliğimizi muhafaza ettikçe, aramıza 
nifak sokmaya çalışanlara karşı tek yürek 
oldukça, Allah’ın izniyle daha çok güzel, 
çok anlamlı hizmetleri üretmeye devam 
edeceğiz. Hem Konya, hem de Konya’yla 
birlikte bu bölgedeki tüm illerimiz hızla 
değişiyor, kalkınıyor, güzelleşiyor.

Değerli vatandaşlarım…

Ben, bugün açılışını yaptığımız tüm bu hiz-
metlerin Konya’ya, Konyalı kardeşlerime 
hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen 
tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 
Sevginize, muhabbetinize, vefanıza, iti-
madınıza ayrıca teşekkür ediyor, hepinizi 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağolun, 
varolun.
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Sevgili Bursalılar, değerli kardeşlerim… 
Bu toplu açılış töreninde sizleri en kalbi 
duygularımla selamlıyorum…

Buradan bir kez daha: Büyükorhan’a, 
Gemlik’e, Gürsu’ya, Harmancık’a, İnegöl’e, 
İznik’e, Karacabey’e, Keles’e, Kestel’e, 
Mudanya’ya, Mustafa Kemalpaşa’ya, 
Nilüfer ’e, Orhaneli’ne, Orhangazi’ye, 
Osmangazi’ye, Yıldırım’a, Yenişehir’e, se-
lamlarımı, sevgilerimi, en kalbi muhabbet-
lerimi gönderiyorum. Bu yola çıktığımız 
ilk andan itibaren, Bursa’nın, Bursalı kar-
deşlerimin vefasını, coşkusunu, sevgisini, 
heyecanını ve hayır duasını hep yanımızda 
hissettik.

Şunu bütün samimiyetimle, bütün kalbim-
le ifade etmek istiyorum: Bu yolu, bu uzun 
ince yolu, sizlerle, siz Bursalı kardeşlerim-
le yürüyor olmaktan her zaman gurur duy-
dum, mutluluk duydum. Bizim yüzümüz 
geleceğe dönük… Türkiye’yi, 81 vilayetiy-
le, 780 bin kilometrekaresiyle, 70 milyon 
vatandaşıyla, geleceğe taşımanın mücade-
lesini veriyoruz. Ancak, bunu yaparken, 
geçmişimizden, tarihimizden, kendi öz 

kültürümüzden, medeniyetimizden ilham 
alıyoruz. Bizim farkımız işte budur…

Şurada yanı başımızda, Merhum Osman-
gazi, Merhum Orhangazi, Merhum Beya-
zıd Han ve Merhum Murad Hüdavendigar 
ebedi istiratgahlarında yatıyorlar. Biz bu 
toprakları, bu ülkeyi, bu vatanı onlardan 
emanet aldık. Sizlerin ve onların huzurun-
da bir kez daha ifade etmek istiyorum: Bu 
emanete asla halel getirmeyeceğiz. Bu ema-
neti asla yere düşürmeyeceğiz. Bu emaneti 
gururla taşıyacak, ülkemizi ve milletimizi 
daha ileri noktalara ulaştırmanın gayreti 
içinde olacağız. Bakınız, bu toprakların 
hamurunda, bu medeniyetin merkezinde, 
Şeyh Edebali’nin, Osmangazi’ye hayır dua-
sı vardır. Ne diyor Şeyh Edebali:
Ey oğul, artık Bey’sin!

Bundan sonra öfke bize, uysallık sana. 

Güceniklik bize, gönül almak sana. 

Suçlamak bize, katlanmak sana. 

Acizlik bize, hoş görmek sana. 

Anlaşmazlıklar bize, adalet sana.

Haksızlık bize, bağışlamak sana...

Toplu Açılış ve TOKi Anahtar 
Teslim Töreni 

Bursa | 20 Aralık 2008
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Ey oğul, 

Sabretmesini bil, vaktinden önce çiçek açmaz. 

Şunu da unutma; insanı yaşat ki devlet yaşa-
sın.

Ey Oğul, 

İşin ağır, işin çetin, gücün kula bağlı. 

Allah yardımcın olsun!...

Böyle diyor Şeyh Edebali… İşte bize ışık 
tutan, bize yol gösteren düstur budur. Bi-
zim yolumuzu açan, yolumuzu aydınlatan 
hayır duası budur. Bu ülkede, bu toprak-
larda, kim ki bu öğüde kulak tıkar, sırtını 
döner; bu millet için yapabileceği tek bir 
hizmet yoktur, olmamıştır, olamaz… Bi-
zim Mevlana’dan gördüğümüz de budur… 
Pergelin bir ucunu bu topraklara koyacak-
sın, bu medeniyete, bu kültüre, bu tarihe 
koyacaksın… Pergelin diğer ucuyla da 72 
milleti dolaşacak, dostluğu, muhabbeti 
artıracaksın. 

İşte bu hayır dualarıyla, bu nasihatlerle, 
bu öğütlerle biz, bu toprakları kendimize 
vatan kıldık. Bu topraklar üzerinde hiçbir 
zaman ayrım yapmadık. Kimsenin etnik 
kökenine, mezhebine, dinine, diline, gele-
neğine, göreneğine ayrı gözlerle, ayrımcı 
gözlerle bakmadık. Türküyle, Kürdüyle, 
Zazasıyla, Çerkeziyle, Lazıyla, Gürcüsüyle, 
Arabıyla, Ermenisiyle, Rumuyla, yerlisiyle, 
muhaciriyle; bu ülkeyi vatan gören, Türki-
ye Cumhuriyeti vatandaşlığını üst kimlik 
olarak kabul eden hiç kimseyle meselemiz 
olmadı, olamaz. İşte, Bursa’yı bunun için 
çok önemsiyorum… Bursa, bu ülkede ya-
şayan her bir insanın, nasıl tek bir millet 
haline geldiğinin, nasıl bütünleştiğinin, 

dayanışmayı, kardeşliği nasıl tesis ettiğinin 
canlı, yaşayan numunesidir. Bunu göreme-
yenlerin, bunu anlayamayanların, bunu 
idrak edemeyenlerin çabası işte bunun 
için beyhudedir.

Bakınız, biz hiçbir ilçemizi diğerinden 
ayrı tutmuyoruz. Her ilimizi, başta kendi 
dinamikleri olmak üzere, potansiyeliyle, 
zenginliğiyle, kendi öz değerleriyle ayağa 
kaldırmanın çabası, mücadelesi içindeyiz. 
Bursa bizim için ne kadar önemliyse, Hak-
kari de o kadar önemli. Diyarbakır bizim 
için ne kadar önemliyse, İzmir de o kadar 
önemli. Konya, Sivas, Kayseri bizim için ne 
kadar önemliyse, Tunceli, Mardin, Muş da 
o kadar önemli. Onun için, 6 yıldır, gecemi-
zi gündüzümüze katıyor, her bir şehrimize 
hizmet taşıyor, her bir şehrimizde taş üs-
tüne taş koyuyor, yollar, barajlar, konut-
lar, okullar, hastaneler yapıyoruz. Dikkat 
edin, Bursa’ya ne yapıyorsak, aynı şekilde 
Hakkari’ye de onu yapıyoruz, Van’a da onu 
yapıyoruz, Diyarbakır’a da onu yapıyoruz. 

Değerli kardeşlerim, Sevgili Bursalılar…

Bugün de Bursa’ya elim boş gelmedim. 
Bugün de toplu açılışlar gerçekleştiriyor, 
Bursa’ya yeni hizmetler kazandırıyoruz. 
TOKİ Esnaf Sanayi Sitesi Protokolü’nü bu-
gün sizlerin huzurunda imzalıyoruz. Bu gi-
rişimle, sadece Bursa, sadece Türkiye için 
değil, başka ülkeler için de “model” oluştu-
racak bir uygulamanın da ilk adımını atı-
yoruz. Bursa’da hizmet veren Bursa Esnaf 
ve Sanatkarlar Odası Birliği BESOB’a kayıt-
lı yaklaşık 100 bin esnafımız var. Ancak bu 
esnafımızın birçoğu, ya kent merkezinde 
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ya da meskûn mahallelerde, çoğunluğu 
ruhsatsız, sağlıksız, çarpık yapılaşmanın 
içinde, zor şartlar altında faaliyetlerini 
yürütüyorlar. Apartman altlarında, gece-
kondudan bozma dükkânlarda, mahalle 
halkının sağlığını da riske atar şekilde 
hizmet vermeye çalışıyorlar. Geçmişte 5 
küçük sanayi sitesi inşa edilmiş. Halen de 
10 küçük sanayi sitesinin inşaatı devam 
ediyor. Ancak 100 bine yaklaşan esnaf için 
bu çalışmalar yeterli değil. Hem sayı olarak 
yeterli değil, hem de teknoloji kullanımın-
dan teknik ve sosyal donatıların varlığına 
kadar altyapı açısından yeterli değil. 

İşte bu nedenle, burada, bugün TOKİ eliyle 
inşaatına başlayacağımız “mega sanayi 
sitesi”ne start veriyoruz. TOKİ yanında, 
Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Beledi-
yesi ve BESOB’un da katkıda bulunduğu 
bu “mega sanayi sitesi”, başka illerimiz ve 
yörelerimiz için de “model” oluşturacak bir 
girişim. Kestel’de yapımına başlanacak bu 
sanayi sitesi ile, esnafımız, zanaatkârımız 
bir araya toplanacak, 4 bin civarında yeni, 
sağlıklı işyerine kavuşacak. Mega Sana-
yi Sitesi kentsel dönüşüm açısından da 
önemli bir fırsat olacak.

Bakın önemli bir hususun da altını çizmek 
istiyorum: Burada sadece işyerleri olmaya-
cak. Aynı zamanda, meslek yüksek okulu, 
teknik lise, çıraklık ve kalfalık eğitim mer-
kezi gibi sanayi işletmelerine ara ve ana 
eleman yetiştirecek teknik eğitim kurum-
larını da içerisinde barındıracak. Üretilen 
ürünlerin kalite ve standartlarını artıracak 
ortak laboratuar ve benzeri kalite kontrol 
tesislerini içerecek. Ulaşım ağı ve teknik 

altyapı desteğiyle, esnafımızın her türlü 
ihtiyacını giderecek bir hüviyette olacak. 
Sağlık tesisleri, karakol, konaklama tesis-
leri, kapalı ve açık otoparklar, spor ve eğ-
lence tesisleri, ana okulu ve kreş, alışveriş 
merkezleri, kültür tesisleri, yönetim binası, 
belediye hizmet tesisleri, park ve oyun 
alanları, arıtma tesisleri, peyzaj ve çevre 
düzenlemesi gibi “sosyal donatı” alanları-
na da sahip olacak. Esnafımız, 3 ayrı öde-
me seçeneğiyle bu yine iş yerlerinin sahibi 
olacak. Bu dev projenin, bu mega projenin 
Bursamız’a hayırlı olmasını diliyorum. 

Bugün yine bu tören vesilesiyle, TOKİ tara-
fından yapımı tamamlanan 1.702 konutun 
anahtar teslimini yapıyoruz. Kestel’de ve 
Hamitler’de yaptığımız bu konutlar yanın-
da, sosyal donatı olarak 2 ilköğretim okulu-
nu, 1 kreşi, 3 ticaret merkezi ve 2 de camiyi 
hizmete açıyoruz. Açacağımız ilköğretim 
okullarından Kestel’deki 24 derslikli il-
köğretim okuluna, şehitlerimizden Piyade 
Er Samet Saraç’ın adını, Hamitler’deki 32 
derslikli ilköğretim okuluna da Şehit Jan-
darma Er Samet Akdeniz’in adını verdik. 
Bursa’da şimdiye kadar anahtar teslimi 
yaptığımız konutların sayısı ise 5 bin 222. 
Bu konutlarımız yanında, sosyal donatı 
olarak, 3 ilköğretim okulu, 3 ticaret mer-
kezi, bir kafeterya, 6 spor salonu, 5 cami, 2 
kütüphane, engelsiz yaşam birimi, sosyal 
tesis, kreş, kahve, hanımlar kahvesi, bakkal, 
berber de hizmete açıldı. Ayrıca Bursa’da 
halen yapımı devam eden 5 bin 385 konut, 
5 ilköğretim okulu, 2 lise, 6 spor salonu, 4 
cami ve 5 ticaret merkezi de, en kısa zaman-
da vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuş 
olacak. TOKİ tarafından yapılan ve proje 
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ve ihale aşamasında olan konutlarımız da 
bitirildiğinde Bursa’ya toplamda 18 bin 
450 konut kazandırmış olacağız. Bunun ya-
nında, 12 ilköğretim okulu, 5 lise, 11 ticaret 
merkezi, 20 spor salonu, 11 cami, 3 sağlık 
ocağı, 2 kütüphane, 2 kreş, kafeterya gibi 
sosyal donatılar da Bursalıların hizmetine 
sunulmuş olacak. Bu konutlarımız da Bur-
salılara hayırlı olsun.

Açılışlarımız bu kadar değil… Büyükşe-
hir Belediyemiz, yeni hizmetleri bitirdi, 
tamamladı ve bugün onların da açılışını 
yapıyoruz. Bursa Kent Hali’ni tamamladık, 
bitirdik, bugün Bursalılar’ın hizmetine 
sunuyoruz. Biliyorsunuz Kent Hali şehrin 
içindeydi ve taşınması yıllardır konuşulu-
yordu. Büyükşehir Belediyemiz çok kısa 
bir süre içinde projeyi başlattı, inşaatı 
bitirdi ve Türkiye’nin, hatta Avrupa’nın 
en modern, en sağlıklı hallerinden birini 
Bursa’ya kazandırdı. 

Bir başka önemli hizmetimiz Nilüfer Va-
disi. Yıllardır ıslah edilemiyordu, bataklık 
haline, Bursa’nın adeta kanayan bir yarası 
haline gelmişti. Nilüfer Vadisi’nin 5,5 ki-
lometrelik bölümünü rekrasyondan geçir-
dik, su yatağını ıslah ettik, spor sahalarıyla, 
çocuk oyun alanlarıyla, yürüyüş yollarıyla, 
kafeterya ve otoparklarıyla, şimdi halkımı-
zın hizmetine sunuyoruz. 

Büyükşehir Belediyemiz’in yaptığı Fila-
ment Köprülü Kavşağı da bugün açılışını 
yaptığımız hizmetlerimiz arasında. 5 
yılda yaptığımız bu 11’inci kavşağın da 
Bursalılar’a hayırlı olmasını diliyorum. 
Bugün, Osmangazi Belediyemiz’in önemli 

eserlerini de yine Bursalılar’la buluştu-
ruyoruz. Tarihi mirasımıza yaraşır bir 
biçimde, Kamberler Tarihi Parkı’nı ve 
Yerkapı Surları’nı yeniden elden geçirdik. 
Osmangazi’de bozulmuş bir kent dokusu-
nu kaldırdık yerine, kentin merkezinde 55 
bin metrekarelik park yapıldı. Su oyunları 
havuzu, dinlenme alanları, anfi tiyatro, 
spor sahaları, kafe ve otoparklardan oluşan 
Kamberler Tarih Parkı’na, kentin geçmi-
şinde iz bırakmış şahsiyetlerin heykelleri 
de kondu. Yine, 5,5 milyon YTL harcaya-
rak, Yerkapı Surları’nı da onardık, restore 
ettik ve Bursa’ya çok önemli bir eseri yeni-
den kazandırmış olduk. Bugün, son olarak 
Kayhan Çarşısı’nı da hizmete açıyor, tarih-
le geleceğin iç içe geçtiği bu güzel eseri de 
Bursalılar’a kazandırıyoruz.

Tüm bu eserlerimizin, bu hizmetlerin, 
Bursa’ya, Bursalı kardeşlerime hayırlı ol-
masını diliyorum. Bursa için çok şey yap-
tık, yapmaya da devam ediyoruz. Ancak 
şunu da bilmenizi isterim ki, yapacak daha 
çok ama çok işimiz var. Yıllardır ihmal 
edilmiş, ertelenmiş meseleleri tek tek ele 
alıyor ve çözüm yoluna koyuyoruz. Bursa 
gibi büyük ve önemli bir şehrimiz yıllarca 
alt yapı, üst yapı yatırımlarından mahrum 
kalmış. Bu gecikmiş yatırımları hızla ger-
çekleştiriyor ve Bursa’yı bir dünya kenti 
yapmaya çalışıyoruz.

Değerli vatandaşlarım…

Bursa’ya hükümetimiz döneminde çok 
önemli yatırımlar, hizmetler yaptık. Eğitim 
bu ülkenin geleceği için çok önemli dedik, 
2003-2008 yılları arasında 3 bin 317 yeni 
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derslik yaptık. 2003 yılına kadar okulla-
rımızda çok az sayıda bilgisayar var iken 
2003-2008 yılları arasında tam 11 bin 647 
bilgisayar gönderdik. 2002 yılında toplam 
28 Genel Lise vardı biz bu sayıyı 38’e çıkar-
dık. 1 tane Fen Lisesi vardı 1 tane de biz 
açtık. 15 olan Anadolu Lisesi sayısını 24’e 
çıkardık. 2 tane Anadolu Öğretmen Lisesi 
vardı 3’e çıkardık. 2002 yılında Bursa’da 
toplam 103 adet Meslek Lisesi vardı, 45 
tane de biz açtık ve bu sayıyı 148’e çıkar-
dık. 1 tane Bilim ve Sanat Merkezi vardı 
2’ye çıkardık. İktidara geldiğimizde kos-
koca Bursa’da sadece 1 tane Rehberlik 
Araştırma Merkezi vardı, bu sayıyı da 5’e 
çıkardık. 

Sevgili Bursalı kardeşlerim, Ak Parti 
hükümeti, ilklerin hükümetidir. Tüm 
Türkiye’de olduğu gibi Bursa’da da bir çok 
ilke imza attık atmaya da devam ediyoruz. 
Bursa’nın ilk Anadolu Denizcilik Meslek 
Lisesi’ni, ilk Eğitilebilir Zihinsel Engelliler 
Meslek Lisesi’ni, ilk Spor Lisesi’ni, ilk Sos-
yal Bilimler Lisesi’ni biz açtık. Bursa Ulu-
dağ Üniversitesi’ne bağlı, Hukuk Fakültesi 
ve Güzel Sanatlar Fakültesi olmak üzere 
2 Fakülte ile 1 Meslek Yüksekokulu’nu 
eğitim öğretime açtık. Ayrıca; Uludağ 
Teknoloji ve Geliştirme Bölgesi (ULUTEK) 
ile 5 Araştırma ve Uygulama Merkezi aça-
rak Bursamız’ın ve ülkemizin hizmetine 
sunduk. Ortaöğretim öğrencilerimiz için 
2003-2008 yılları arasında 5 tane pansiyon 
açtık. Bursa’da 17 milyon 590 bin adet üc-
retsiz ders kitabı dağıttık.

Bursa’daki vatandaşlarımızın da en iyi 
şartlarda, yeterli seviyede sağlık hizmeti 

alabilmesi için imkanlarımızı zorladık. 6 
yılda tam 230 milyon YTL’yi Bursalı kar-
deşlerimizin sağlık hizmetlerine harcadık. 
250 Yataklı Nilüfer Çocuk Hastanesi’ni ta-
mamladık, hizmete açtık. 7 adet hastane ek 
binası yaptık. Bursa genelinde 1 Semt Po-
likliniği, 1 adet Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, 
1 adet 112 Komuta Merkezi ve 20 adet 
Sağlık Ocağı inşaatını tamamladık. TOKİ 
tarafından yaptırılan, 400 Yataklı Merkez 
Onkoloji Hastanesi, 300 Yataklı İnegöl Dev-
let Hastanesi, 50 Yataklı Orhaneli Devlet 
Hastanesi ve Orhangazi Sağlık Ocağının 
arsa temin ve proje çalışmaları devam edi-
yor. 400 Yataklı Bölge Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi ve 200 Yataklı Mustafa Kemal 
Paşa Devlet Hastanesinin yapımı planlama 
aşamasında. 313 olan Devlet Hastanesi 
Muayene Odası sayısını ise 577’ye çıkar-
dık. Bizden önce Bursa’da 14 tane 112 acil 
istasyon vardı, biz bunu 31’e çıkardık.

Bursa bir uçtan bir uca, ta Mustafa-
kemalpaşa’dan İnegöl’e kadar duble yollar-
la gidilebilen bir şehir haline geldi. Yakın 
Doğu Çevre Yolu tamam, İznik Çevre Yolu 
tamam, Çevre Yolunun İzmir güzergahı 
kavşaklarıyla birlikte tamam... Bursa’da 
2002 yıl sonuna kadar toplam 173 kilo-
metre bölünmüş yol vardı, biz buna tam 
299 kilometre bölünmüş yol ekledik. İne-
göl, Yenice, Karacabey köprülü kavşakları 
tamam... 12 yıldır bitirilemeyen Acemler 
kavşağı tamam, şehir içindeki 11 kavşak 
daha tamam... Orhaneli-Bursa, Keles-Bur-
sa, Mudanya-Zeytinbağı güzergahlarında-
ki bütün yol çalışmaları da tamam... Bursa 
sanayisine, Bursa ticaretine destek olacak, 
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katkı verecek, bütün ulaşım hamlelerini 
gerçekleştirdik, gerçekleştiriyoruz.

Yoksullarımız, gariplerimizi, ihtiyaç sa-
hiplerimizi de unutmadık. 6 yılda Bur-
sa’daki muhtaç kardeşlerimiz için Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf larına 
tam 65 milyon 665 bin YTL yardım aktar-
dık. Sadece 2007 yılında 24 bin 654 aileye 
toplam 19 bin 250 ton kömür dağıttık. 
Bu yılın tamamında dağıttığımız kömür 
miktarı 21 bin ton oldu, bu kömürlerden 
27 bin ailemiz yararlandı, yararlanıyor. 
Şartlı nakit transferiyle 6 yılda 6,5 milyon 
YTL’yi öğrencilerimize verdik. KÖYDES 
kapsamında Bursa’ya 45 milyon 886 bin 
YTL kaynak aktardık. 468 kilometre yolu, 
bu çerçevede yaptık, bitirdik, 1.536 kilo-
metre yolu asfaltladık. Tam 171 ünitenin 
su sorununu çözdük.

Bursalı çiftçi kardeşlerimizi de unutmadık. 
Bakınız, 2002 yılında Bursalı çiftçilerin 
kullandıkları tarımsal destek miktarı sade-
ce 28,5 milyon YTL idi. Bunu yaklaşık 2 kat 
artırdık ve 45,5 milyon YTL’ye çıkardık. 
20,8 milyon YTL’yi mazot desteği olarak 
çiftçi kardeşlerimin kullanımına verdik. 
Hayvancılık destekleri 2002 yılında 2,2 
milyon YTL seviyesinde idi, bunu tam 7 kat 
artırdık ve 15,2 milyon YTL’ye yükselttik. 
Bursa genelinde 31 tarım danışmanı gö-
reve başladı. Bunlar Bursa için yaptıkları-
mızdan sadece bazıları. Bursa için çalışma-
ya, Bursa için üretmeye devam edeceğiz.

Değerli kardeşlerim…

29 Mart’ta Türkiye yeni bir seçime gidiyor. 
Milletim, hür iradesiyle sandığa gidecek 

ve kendi idarecilerini bir 5 yıllığına daha 
tayin edecek. Benim bu noktada Bursa’dan 
en küçük bir şüphem yok. Başta da belirt-
tim, Bursa bize inandı, bize güvendi, bize 
vefa gösterdi ve biz de Bursa’nın çehre-
sini değiştirmek için canla başla çalıştık. 
Şu Bursa’nın 4,5 yıllık yerel idarelerimiz 
altında nasıl değiştiğini bizzat siz görü-
yor, yaşıyorsunuz… Daha 6 ay olmadı, 14 
Haziran’da yine burada sizlerle birliktey-
dim, o gün önemli hizmetlerimizin açılışını 
yaptım. TOKİ tarafından yaptırılan 1.569 
konutumuzun anahtarını hak sahiplerine 
teslim ettik. Bursaray Yıldırım etabı metro 
açılışını yaptık. Kent Meydanı ve Alışve-
riş Merkezi’ni Bursalılar’a kazandırdık. 
TOKİ’nin ilçelerde tamamladığı konutları 
açtık. Olimpik Atletizm Stadyumu’nu, Nuri 
Nihat Aslanoba Lisesi’ni, Molla Yağan Kül-
tür Merkezi’ni ve Uludağ Üniversitemiz’in 
Teknoparkı’nı da yine o gün açtık. Bizden 
önce Bursa’da sadece 4 kavşak vardı, 11 
yeni kavşak yaptık. Geçtiğimiz yıl Hızlı 
Feribotu işletmeye açtık ve Bursa İstan-
bul arasını 75 dakikaya indirdik. Bizden 
önceki 15 yılda, Bursa’da toplam 250 kilo-
metre yağmursuyu ve kanalizasyon hattı 
döşenmişti, biz 4 yılda 275 kilometre dö-
şedik. Yine doğalgaz abone sayısı 2004’ten 
önceki 12 yılda 260 bin iken, bizim döne-
mimizde bu sayı 650 bin aboneye ulaştı. 
Bursaspor’a bugün Avrupa’nın en modern 
tesisi olarak gösterilen özlüce spor tesisle-
riyle destek verdik. Amatör kulüplerimizin 
ve gençlerimizin semt sahalarıyla yanında 
olduk. 500 yıllık Balibey Hanı’nı restore 
edip gün yüzüne çıkardık. Dikkat ediniz, 
bizden önceki dönemde, Bursa Büyükşe-
hir Belediyesi’nin toplam yaptığı yatırım 
sadece 600 milyon YTL idi. Biz geldik, 4,5 
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yılda 1 milyar 250 milyon YTL tutarında 
yatırım yaptık. Yerel yönetimler açısından 
Bursa’ya yeni bir vizyon kazandırdık, yeni 
ufuklar açtık. 

Şimdi bunlarla kalmadık, kalmıyoruz. 
Hamdolsun, Türkiye’ye şu son 6 yılda, 
daha önce hiç yaşamadığı tecrübeleri, ba-
şarıları yaşattık. Ekonomide, iç politikada, 
dış politikada, sosyal alanda Türkiye çok 
farklı bir çehreye kavuştu. Şuraya özellik-
le dikkatinizi çekiyorum… Hepiniz çok 
iyi hatırlarsınız, bizzat yaşadınız, tecrübe 
ettiniz, faturasını sizler ödediniz. Ulus-
lararası piyasalar nezle oluyordu, bizim 
ekonomimiz bitkisel hayata giriyordu. 
Uluslararası alanda küçük bir dalgalanma 
yaşanıyor, Türkiye’ye etkisi çığı gibi büyü-
yerek geliyordu. Bugün, çok büyük ölçekte, 
1929’dan beri ilk kez görülen, küresel bir 
finans krizinin içinden geçiyoruz. Ama 
Türkiye, bırakın bitkisel hayata girmeyi, 
bırakın nezle olmayı, krizi fırsata çevirmek 
için mücadele veriyor.

İşte nereden nereye geldiğimiz bu kadar 
açık, bu kadar net. Cesaretle reformlar 
yaptık. Kararlılıkla yatırımlar yaptık. 
Yerel yönetimlerimiz olağanüstü çalış-
tılar. Türkiye’ye çok sağlam bir zemine 
yerleştirdik ve sağlam zeminde yolumuza 
devam ediyoruz. Moralinizi bozmaya, kriz 
pompalamaya, “öldük, bittik, tükendik, 
mahvolduk” türküleri söyleyenlere karşı 
lütfen dikkatli olun. Sapasağlam ayakta-
yız, güçlüyüz, dirençliyiz ve bu krizi en az 
zararla atlatacağız. Bundan 6 yıl öncesine 
kadar, Başbakanlar bakanlarına ulaşamı-
yor, kurumlar birbirinden haber alamıyor, 

bürokratlar yan yana gelip memleketin 
bir meselesini konuşamıyordu. Bakanlar 
Kurulu aylarca toplanamıyor, her toplantı 
adeta bir olay oluyordu. Bugün ise, her 
saat, her dakika kurumlarımız, bakanları-
mız, bizzat ben gelişmeleri takip ediyor ve 
satranç oyunu gibi her hamle karşısında 
biz de hamlede bulunuyoruz. Muhtemel 
gelişmeleri, yaşanabilecekleri tüm boyut-
larıyla, alternatifleriyle ele alıyoruz. Günü-
birlik politikalar uygulamıyoruz. 

Bursa ticaretin, sanayinin, turizmin mer-
kezi… Bursalı kardeşlerim işlerine devam 
etsinler, hatta bununla da kalmasınlar, bu 
krizden ülkemiz adına, milletimiz adına, 
Bursa adına istifade etmenin yollarını ara-
sınlar, inanıyorum ki bulacaklardır.

Değerli vatandaşlarım…

Önümüzdeki dönemde de bu çalışmaları-
mızı aynı heyecanla, aynı sevdayla, aynı 
aşkla sürdüreceğiz. Her zaman söylediğim 
gibi, durmak yok, yola devam… Ben, bu 
duygularla sözlerime son verirken, bir kez 
daha Bursa’ya kazandırdığımız eserlerin 
hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen 
tüm arkadaşlarımı, başta Büyükşehir Bele-
diye Başkanımız olmak üzere tebrik ediyor, 
teşekkür ediyorum. Sizleri Allah’a emanet 
ediyor, hepinize sevgilerimi, saygılarımı 
sunuyorum. Sağolunuz, varolunuz…
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Sevgili Antalyalılar, değerli kardeşlerim, 
hanımefendiler, beyefendiler… Sizleri  
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Buradan, 
sizlerin aracılığıyla, Akseki’ye, Alanya’ya, 
E l m a l ı ’ ya ,  F i n i ke’ y e ,  G a z i p a ş a’ ya , 
Gündoğmuş’a, İbradı’ya, Kale’ye, Kaş’a, 
Kemer ’e,  Korkuteli ’ne,  Kumluca’ya , 
Manavgat’a, Serik’e selamlarımı, sevgileri-
mi iletiyorum.

Şunu, bütün kalbimle, bütün samimi-
yetimle ifade etmek istiyorum. Antal-
ya Türkiye’nin gözbebeğidir. Antalya 
Akdeniz’in incisidir. Antalya dünyanın 
rüya şehridir. Antalya denizin, Antalya 
kumsalın, Antalya güneşin kentidir. Antal-
ya mert insanların, yiğit insanların, vefa-
kar, cefakar insanların memleketidir. Ne 
zaman Antalya’ya gelsem, huzur buldum, 
sürur buldum; sizin coşkunuzla, sizin he-

Antalya Büyükşehir Belediyesi 
Ortak Açılış Töreni

Antalya | 04 Ocak 2009
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yecanınızla, sizin muhabbetinizle enerjiyle 
doldum. İtimadınıza teşekkür ediyorum. 
Güveninize teşekkür ediyorum. Sevginize, 
muhabbetinize, misafirperverliğinize te-
şekkür ediyorum. Sizler bize güvendiniz, 
bize inandınız. 3 Kasım’da, 28 Mart’ta, 22 
Temmuz’da bizden desteğinizi esirgeme-
diniz. Emaneti bize yüklediniz, bize büyük 
mesuliyet verdiniz. Bizler de, size layık 
olabilmek, size hizmet üretebilmek, ver-
diğiniz emaneti hakkıyla taşıyabilmek, so-
rumluluğumuzu yerine getirebilmek için, 
gece demeden, gündüz demeden koştuk, 
koşturduk.

Çok şükür, 6 yılda hükümet olarak yap-
tığımız yatırımlarla, 5 yılda Büyükşehir 
Belediyemiz’in yatırımlarıyla, Antalya 
değişti, değişmeye de devam ediyor. He-
nüz yolun başındayız. Antalya için daha 
yapacak çok işimiz var. Antalya’ya kazandı-
racağımız daha büyük projeler var. Antalya 
5 yıl öncesine göre çok farklı bir yerde, 
göreceksiniz, 5 yıl sonra çok daha farklı bir 
yerde olacak. 5 yıl önce Antalya’ya bu sözü 
verdik. Hamdolsun sözümüzün arkasında 
durduk. İnşallah Antalya daha da değişe-
cek, Antalya daha da güzelleşecek, Antalya 
dünyada çok daha fazla tanınacak, Antalya 
bir Türkiye şehri olmakla kalmayacak, bir 
dünya şehri olarak ismini her yere yazdıra-
cak. Bundan emin olunuz.

Bakın, 2002 yılında, Antalya’ya gelen turist 
sayısı 4 milyon 750 bin kişi. 5 yılda bu ra-
kamı ikiye katladık ve bu yıl sonu itibariyle 
9 milyon turist rakamına ulaştık. Dünya-
daki en iyi oteller arasında Türkiye’den 
17 otel var. Bu 17 otelin 15’i Antalya’da. 

Kanarya Adaları’ndan 13, Portekiz’den 13, 
Maldiv Adaları’ndan 2, Yunanistan’dan 
11 otel dünyanın en iyi oteli olarak kabul 
edilirken, Antalya’da 15 otelimiz bu listeye 
girdi. İşte Antalya bu seviyelere, bu nokta-
lara ulaştı. Bütün bunlar bir anda olmadı, 
bütün bunlar kendi kendine gerçekleşme-
di.  Bir vizyonunuz olacak. Geleceğe ilişkin 
ulaşılabilir hayalleriniz olacak. Kendinize 
bir ufuk çizeceksiniz. Ben Antalya’yı şu-
radan alırım, şuraya taşırım diyeceksiniz. 
Bunun niyetini, bunun arzusunu, bunun 
aşkını yüreğinizde taşıyacaksınız. Akşam 
yatarken, vicdan muhasebenizi yapacaksı-
nız. Sabah kalktığınızda, kaldığınız yerden, 
aynı heyecanla, aynı coşkuyla yola devam 
edeceksiniz. Engellere, engellemelere al-
dırmayacak, kısır siyasi tartışmalar içinde 
kaybolmayacak, gerginliklere prim verme-
yeceksiniz. Millete hizmetten ötesi yoktur 
diyecek, dosdoğru yola devam edeceksiniz. 
Bunu yaparsanız, bu aşkı yüreğinizde ta-
şırsanız, aşamayacağınız engel, ulaşamaya-
cağınız hedef yoktur, olamaz. İşte Antalya 
bunun en somut göstergesidir.

Ben, 2004 seçimleri öncesinde: “Antalya’ya 
aşkla, sevdayla, coşkuyla, heyecanla bakan; 
vizyon sahibi, ufuk sahibi bir belediye baş-
kanı seçiyoruz. Menderes kardeşimin göz-
lerinde bunları görüyorum…” demiştim. 
Menderes kardeşim, sağ olsun, yüzümüzü 
kara çıkarmadı ve Antalya’yı yeniden imar 
etti, yeniden inşa etti. Biz de hükümet 
olarak, Antalya’nın gecikmiş, ertelenmiş 
yatırımlarını tamamladık, Antalya’ya yeni 
yatırımlar, yeni eserler kazandırdık ve el-
birliğiyle Antalya’yı farklı bir yere, farklı 
bir konuma taşıdık.
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Bakınız, bugün artık rekabet sadece ülke-
ler arasında değil, aynı zamanda şehirler 
arasında yaşanıyor. Bu nedenle, bizim her 
bir şehrimizi marka haline getirmek, her 
bir şehrin özdeğerlerini, potansiyelini, 
zenginliğini küresel bir değere dönüştür-
mekten başka şansımız yok. Sanayisini, 
üretimini, ihracatını arttırmaktan başka 
yolumuz yok. Şehirlerimizin her birini 
köylerine varıncaya kadar kalkındırmak-
tan, geliştirmekten, günümüzün ihtiyaç-
larına cevap veren yapılarla donatmaktan 
başka hedefimiz yok. Biz işte bu şuurla, 
bu anlayışla ülkemizi bir uçtan bir uca kal-
kındırmak için var gücümüzle çalışıyo-
ruz. Her gittiğimiz şehre yeni bir müjde 
vermek, yeni bir tesis kazandırmak için 
çabalıyoruz. Bugün de  size yeni müjdeler 
vermek, toplu açılışlar yapmak üzere kar-
şınızdayım. Dikkat edin, temel atmıyoruz, 
açılış yapıyoruz, sadece açılış da yapmı-
yoruz, toplu açılışlar yapıyoruz. Bizden 
önceki iktidarlar, Ankara’dan çıkmaya 
üşeniyor, çıktıkları vakit de göz boyamak 
için, kazmayla kürekle kameralar karşısına 
geçiyor, göstermelik temel atıyorlardı. 

Biliyorsunuz, ülkemizde temel atanlar 
çok olmuştur, ama bir süre sonra atılan 
temellerin yerinde yeller esmiştir. 10 yıl, 
20 yıl önce başlatılmış, ancak yüzde 5, yüz-
de 10, yüzde 20’si tamamlandıktan sonra 
altından kalkılamadığı için unutulmuş, 
rafa kaldırılmış çok yatırım gördük. Bu 
yatırımlara çok ciddi paralar ödendi, bu 
paraların hepsi milletimin cebinden çıktı, 
bütün bunlar milletimin enerjisini boşa 
akıttı. Türkiye, onlar gibi siyasetçiler yü-
zünden adeta yarım bırakılmış eser müze-

sine, beton yığınına, temel mezarlığına dö-
nüştü. Türkiye’nin onlarca yılı boşa akan 
ırmaklar gibi heba edildi. Neyse ki, bizim 
iktidarımızla birlikte o dönem geride kaldı. 

Bakınız değerli vatandaşlarım… Ben, ik-
tidarı devraldığımız günden bu yana, bir 
prensip kararı aldım. Dedim ki, temel atma 
törenlerine katılmayacağım, temellerle 
değil, açılışlarla, Türkiye’ye, bölgelerimize, 
şehirlerimize, köylerimize kazandırdığı-
mız, bitmiş, tamamlanmış projelerle mil-
letimin huzuruna geleceğim. Yapacağız, 
edeceğiz diye değil, yaptık, ettik diye konu-
şacağım. Hükümetimizin farkı bu olacak, 
dedim. Ve hamdolsun, farkımızı da ortaya 
koyduk.

Hangi şehre, hangi ilçeye gittiysem, yeni 
tesisleri, yeni hizmetleri kazandırmanın 
mutluluğu, gururu içinde, başı dik olarak 
gittim. Türkiye’nin kalkınma heyecanına 
ortak olanlar, Allah sizden razı olsun di-
yorlar. Türkiye’nin kalkınmasından, büyü-
mesinden, gelişmesinden rahatsız olanlar 
ise hasetten, çekememezlikten ne yapacak-
larını şaşırıyorlar. Başarılarımıza çamur 
atıyor, Türkiye’nin elde ettiği kazanımları 
gölgelemeye çalışıyorlar. Biraz insaf lazım, 
biraz hakkaniyet lazım, biraz samimiyet 
lazım. 1 Ocak itibariyle, 6 sıfırı atılmış, 
güvenli, itibarlı, değerli, güçlü Türk Lirası 
tedavüle girdi. Benim milletim kendi para 
birimini gururla taşıyor. Antalya’ya gelen 
turiste para üzeri verirken artık gururla 
veriyor. Bu başarıyı ifade etmek gerek mi-
yor mu?
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İhracatımız, küresel finans krizine rağmen, 
2008 yılında 127,5 milyar dolar oldu. 2002 
yıl sonunda, hükümeti devraldığımızda 36 
milyar dolardı. Bu başarıya ortaya koymak 
gerek miyor mu? Enflasyonu yüzde 30’lu 
seviyelerden devraldık, tek haneli oranlara 
kadar çektik, 2008 yılını yüzde 10,06 düze-
yinde kapattık. Milletin cebindeki parayı, 
sofrasındaki ekmeği eriten enf lasyonu 
erittik. Bu başarıyı görmek gerekmiyor 
mu? Cumhuriyet tarihi boyunca 362 bin 
derslik yapılmış, geldik, 6 yılda 130 bin 
yeni derslik yaptık, 54 yeni üniversite 
kurduk, 389 hastane açtık. Bu yatırımları 
takdirle anmak gerek miyor mu? 9 bin 227 
kilometre duble yol yaptık, Cumhuriyet ta-
rihi boyunca yapılan 6 bin 101 kilometre. 
336 bin konutun inşasına başladık, 230 
binini tamamladık. Soruyorum şimdi size: 
Bu yatırımları görmek, mutlu olmak gerek 
miyor mu? Bunlar Türkiye’nin başarısıdır, 
Türk milletinin başarısıdır. Bu gurura, bu 
mutluluğa, bu heyecana ortak olmak gerek 
miyor mu? Şu Antalya’da, bizden önceki 
yönetimin performansını en iyi sizler bi-
liyorsunuz. Yıllarca Antalya’da işbaşında 
kaldılar. 5 yılda Büyükşehir’de Antalya’ya 
yaptıkları yatırım tutarı 100 milyon TL. 
Bizim şu son 5 yılda yaptığımız yatırım tu-
tarı,  altını çiziyorum 1 milyar TL.

Değerli kardeşlerim, değerli Antalyalılar…

Başbakanlığım süresince, en sık uğradığım 
şehirlerden biri Antalya oldu. Burada şu 
hususu da açıklığa kavuşturmak istiyo-
rum. Diyorlar ki, Antalya’nın siyasi önemi 
var, birilerinin milletvekili seçildiği il 
olduğu için Başbakan buraya özel önem 

veriyor. Bunu iddia edenler, açık söylüyo-
rum, Antalya’yı tanımayanlar, Antalya’nın 
Türkiye’deki, dünyadaki önemini bilme-
yenlerdir. Türkiye’ye gelen turistin yarısını 
ağırlayan, dünyanın en büyük 15 oteline 
ev sahipliği yapan, turizmin yanında, sana-
yisiyle, tarımıyla Türkiye’ye katma değer 
sağlayan bir şehrimizle ilgilenmem kadar 
doğal ne olabilir? Üstelik, Türkiye’ye bu 
ölçüde katkısına rağmen, yıllarca ihmal 
edilmiş bir ilimiz Antalya. Biz ertelenmiş, 
geciktirilmiş, ihmal edilmiş yatırımları 
gerçekleştirmenin, Antalya’nın kaybolan 
zamanını, kaybolan kaynaklarını telafi 
etmenin çabası içindeyiz. Biz, birilerinin 
yapmadıklarını, yapamadıklarını yapma-
nın mücadelesi içindeyiz. 81 vilayetimizin 
meselelerine nasıl eğiliyorsak, her ilimizi, 
büyüklüğüne, ihtiyaçlarına, meselelerine 
oranla nasıl değerlendiriyorsak, Antalya’yı 
da öyle değerlendiriyoruz.

Değerli kardeşlerim…

Bugün de sizlerin huzuruna elim boş 
gelmedim. Bugün yeni Adliye binasının 
açılışını gerçekleştirdik. Türkiye genelinde 
6 yılda 111 adalet sarayı yaptık, bugün 
Antalya’da 112’inciyi açtık. Şimdi de Bü-
yükşehir Belediyemiz’in, özel sektörün, 
bakanlıklarımızın Antalya’ya kazandırdığı 
eserleri açıyoruz. AKSA Enerji tarafın-
dan inşa edilecek olan Antalya Doğalgaz 
Kombine Çevirim Santrali’nin ilk etabını 
bugün hizmete alıyoruz. AKSA Enerji 
yetkililerine buradan milletim adına, An-
talyalılar adına teşekkür ediyorum. Tam 1 
milyar 100 milyon ABD Doları tutarında 
bir yatırımı Antalya’ya, Türkiye’ye kazan-
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dırıyorlar. 2010 yılında toplam kapasiteye 
ulaştığımızda Türkiye’deki kurulu güç 
kapasitesinin yüzde 2,5’i buradan sağlana-
cak. Toplam üretim kapasitesi yönünden 
ise Türkiye üretiminin yüzde 5’ini bu tesis-
ler üretecek. Yani, bu dev proje tamamlan-
dığında, Antalya ve civarının tüm elektrik 
ihtiyacını, sürekli ve tek başına karşılayabi-
lecek. Ayrıca projeyle önemli bir istihdam 
da sağlanıyor. Proje tamamlandığında 450 
insanımız bu santralde çalışacak.

Yine, OLİMPOSGAZ tarafından inşa etti-
rilen Şehir Besleme Hattı da Antalya’nın 
enerji ihtiyacı bakımından çok önemli 
bir proje. 15 kilometre uzunluğunda olan 
hattın çalışmalarına 1 Haziran 2007 tari-
hinde başlandı ve 9 Ekim 2008 tarihinde 
Antalya’ya gaz verildi. Bu hatla birlikte 
kentin 30 yıllık gaz arzının yüzde 70’i 
sağlanmış olacak. 2008 yılı sonuna kadar 
Olimposgaz’ın Antalya’daki yatırım mikta-
rı 23 milyon TL oldu, 2009 yılı için öngö-
rülen toplam yatırım miktarı ise 20 milyon 
TL. Bu büyük yatırımın da Antalya’ya ha-
yırlı olmasını diliyorum. Şehrin güvenliği 
bakımından da çok önemli bir projenin 
açılışını yine bugün gerçekleştiriyoruz. 
11.5 milyon  TL harcayarak kurduğumuz 
MOBESE’yle birlikte il merkezinde belirle-
nen 119 noktaya 384 kamera yerleştirmek 
suretiyle 24 saat izleme sağladık. MOBESE 
sayesinde artık Antalyalı vatandaşlarımız 
ve turistlerimiz Antalya caddelerinde daha 
güvenli bir şekilde gezecekler. Herhangi 
bir suç unsuruyla karşılaşıldığında da 
anında müdahale imkânı  sağlanmış ola-
cak.

Ayrıca, şehrimizin tarihi ve turistik 
mekânlarının görüntülerini internet 
üzerinden tüm dünyanın kullanımına 
sunmak için sabit kameralardan 10 tane-
sini İl Özel İdaresi’ne tahsis ettik. KÖYDES 
kapsamında 1.507 kilometre yolu ve 208 
köyümüzün içme suyu çalışmalarını ta-
mamladık, yine bugün açılışını yapıyoruz. 
Akdeniz Üniversitesi’nde önemli bir sağlık 
projesini gerçekleştiriyoruz. Radyasyon 
Onkolojisi Anabilim Dalı bünyesindeki 
yeni tesisi, hastalarımızın son teknolojiyle 
tedavi edilmelerini sağlayacak olan yeni 
makinelerimizle birlikte hizmete açıyoruz. 
Bu alanda hasta sayısı giderek artıyor, 
buna karşılık cihazlar eskiyor ve etkisiz 
kalıyordu. Yeni bir sistem kurmak üzere 
çalışmalara başladık, 5 milyon 58 bin Avro 
kaynak ayırdık ve sistemi yeniledik. Bu 
yeni, modern sistemin de Antalyamız’a ha-
yırlı olmasını diliyorum.

Eğitim noktasında yeni  yatırımları 
Antalya’ya kazandırıyoruz. Okul önce-
si eğitimde tüm ülkemizde olduğu gibi 
Antalya’da da adeta bir devrim gerçekleş-
tirdik. Bu kapsamda, bugün  7.8 milyon  
TL bedelli 60 derslik kapasitesine sahip 
10 tane okul öncesi eğitim kurumunu ve 
Mehmet Akif Ersoy Anaokulu’nu açıyoruz.

Büyükşehir Belediyemiz’in yatırımlarını 
da bugün Antalya’nın hizmetine sunu-
yoruz. 8 Temmuz 2007’de raylı sistemin 
temeli atılmıştı. Şimdi deneme seferlerini 
başlatıyoruz. En kısa zamanda hattı tama-
men hizmete açacak ve 11 kilometre uzun-
luğundaki hattı 1,5 senede tamamlayan 
şehir olarak bir rekora imzamızı atacağız. 
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Bu dev proje için şu ana kadar 82 milyon 
Avro harcama yaptık, 27 milyon Avro’luk 
harcamayı  da yapıp hattı  tamamen 
Antalyamız’a kazandıracağız. Büyükşehir 
Belediyemiz’in bir başka hizmeti, işte bu-
gün bu açılışları gerçekleştirdiğimiz Cum-
huriyet Meydanı. Buranın ne halde oldu-
ğunu hepiniz hatırlıyorsunuz. Yaklaşık 40 
milyon TL harcama yaptık, gösteri havu-
zuyla, turistik ve sivil yer altı otoparklarıy-
la, çocuk parklarıyla, peyzaj ve aydınlatma 
düzenlemeleriyle Cumhuriyet Meydanı’nı, 
Cumhuriyetimiz’e ve Antalyamız’a yaraşır 
bir görünüme kavuşturduk. Bugün, sizle-
rin de katılımıyla bu güzel meydanın açılı-
şını yapıyoruz.

Bir başka önemli projemiz, Kaleiçi kentsel 
dönüşüm projesi. 20.5 milyon TL kaynak 
aktardık, alt ve üst yapı çalışmalarını 
tamamladık ve 2 yıl gibi kısa bir sürede 
Kaleiçi’nin çehresini değiştirdik. Bugün 
Antalya, Kaleiçi’ndeki düzenlemeleri-
mizle, gecesi gündüzü kadar güzel ve 
yaşanabilir bir kent oldu. Bugün açılışını 
yaptığımız bir başka hizmetimiz de, Çallı 
Kavşağı. Bu kavşakla birlikte Antalya’da 5 
senede 10’uncu kavşağımızı tamamlamış 
oluyoruz. Ocak sonuna kadar bir tane daha 
açacağız.

Bir başka önemli yatırımımız, arıtma 
tesisi. 14 milyon TL bedelle bu tesisi de 
bitirdik ve bugün Antalya’nın hizmetine 
sunuyoruz. Günde 150 ton kapasiteli Arıt-
ma Çamuru Termal Kurutma Tesisi ile 
Antalya’nın önemli bir çevre sorununu da 
çözmüş olduk. Açtığımız bu tesis, arıtma 
çamurunu doğaya terk etmek yerine, bu 

çamurdan elektrik ve gübre elde eden Tür-
kiye’deki ilk tesis olma özelliğine de sahip.

Dikkat ediniz, sadece bugün açılışını yaptı-
ğımız bu eserlerin, bu hizmetlerin toplam 
bedeli, 1 milyar TL. (1.068.448.516 TL) 
AKSA Enerji’nin yatırımları, Raylı Sistem 
ve Doğal Gaz çalışmaları da tamamlan-
dığında, yaklaşık 1 milyar TL’lik daha 
kaynak kullanılmış olacak (978.059.540 
TL) Yani tam 2 milyar TL’lik yatırımı 
Antalya’ya özel sektörümüz eliyle, Bü-
yükşehir Belediyemiz ve Bakanlıklarımız 
eliyle kazandırıyoruz. Tüm bu eserlerin, 
bu hizmetlerin Antalya’ya hayırlı olmasını 
diliyorum.

Şunu da burada özellikle ifade etmek isti-
yorum: Antalya Büyükşehir Belediyemiz, 
geride bıraktığımız 5 yılda, Antalya’nın 
ihmal edilmiş sorunlarını çözdü, alt yapı 
yatırımlarını tamamladı. Şimdi, devam 
eden projelerin yanı sıra, atılım dönemine 
geçiyoruz. Antalya’nın rekabet gücünü 
artırmak, Antalya’yı dünya şehirleri ara-
sında öne çıkarmak için yeni yatırımlara 
başlıyoruz. Önümüzdeki dönemde, daha 
çok üstyapıya odaklanacak, limanlar, mari-
nalar, temalı parklar yaparak Antalya’yı bir 
dünya markası olarak muhafaza edeceğiz. 
Antalya’yı dünya genelinde bir vizyon şeh-
ri, Barcelona ile, Dubai ile, Miami ile boy 
ölçüşen bir marka şehir haline getireceğiz.

Değerli vatandaşlarım…

Hükümet olarak da Antalya’ya tarihinde 
görülmemiş hizmetler, yatırımlar kazan-
dırdık. Türkiye’nin eğitim seferberliğinden 
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Antalya da payını aldı. 2003–2008 yılları 
arasında 3 bin 645 dersliğin yapımını 
tamamladık. Antalya’da öğrenim gören 
öğrencilerimizi bilimsel ve teknolojik 
gelişmelerden mahrum bırakmadık, okul-
larımıza toplam 8 bin 543 adet bilgisayar 
gönderdik. 675 okula ADSL bağlantısı yap-
tık. Antalya’da 2002 yılında 30 olan Genel 
Lise sayısını 2008 yılında 36’ya çıkardık. 
13 adet Anadolu Lisesi vardı, biz bu sayı-
ya 11 adet daha ekledik ve 24’e çıkardık. 
2002 yılında 1 tane Anadolu Öğretmen 
Lisesi vardı, 1 tane de biz açtık. Antalya’nın 
ilk Sosyal Bilimler Lisesi’ni ve İlk Spor 
Lisesi’ni açmak da bize nasip oldu. 32 olan 
Meslek Lisesi sayısına 24 tane de biz ekle-
dik ve 56’ya çıkardık. Yine Antalya’nın ilk 
Eğitilebilir Zihinsel Engelliler İş Okulu’nu 
biz açtık. 2002 yılında 2 olan Rehberlik ve 
Araştırma Merkezi sayısını 3’e çıkardık. 
Antalya Akdeniz Üniversitesi bünyesinde 
1 fakülte, 4 Meslek Yüksekokulu, 12 Araş-
tırma ve Uygulama Merkezi ile Antalya 
TEKNOKENT’i hizmete açtık. İlköğre-
tim ve Ortaöğretim öğrencilerimiz için 
2003–2008 yılları arasında 13 adet pansi-
yon açarak, 2 bin 386 öğrenci kapasitesi 
sağladık. 2003–2008 yılları arasında 29 
bin 967 öğrenciye 5 milyon 554 Bin TL’lik 
yardım sağladık. Antalya’da 1 milyon 275 
bin öğrenciye 13 milyon 403 bin adet ders 
kitabını ücretsiz dağıttık.

Biliyorsunuz, her şeyin başı sağlık. Bu an-
layışla hareket ederek milletimizin sağlığı-
nın da güvencesi olduk. Hükümetlerimiz 
döneminde Antalya’ya yatırım, bakım-ona-
rım, donanım ve ambulans alımı işleri için 
tam 197 milyon  TL yatırım yaptık. 100 

Yataklı Serik Devlet Hastanesi, 100 Yataklı 
Kumluca Devlet Hastanesi ve 400 Yataklı 
Merkez Devlet Hastanesi’ni hizmete aç-
tık. Alanya, Korkuteli ve Kemer’de devlet 
hastanelerimize Ek Poliklinik Binaları 
kazandırdık. Aşır Aksu Devlet Hastanesi 
binasını yeniledik. 18 adet Sağlık Ocağı’nı 
hizmete açtık. 2002 yılında 15 olan 112 
istasyon sayısını 26’ya çıkardık. Yine 18 
olan 112 Ambulans sayısı 31’e ulaştı. 2002 
yılında 170 olan sağlık ocağı muayene oda 
sayısı vardı, şimdi bu rakam 481 oldu. Dev-
let Hastanesi uzman hekim muayene oda 
sayısı 2002 yılında 208 iken biz bu sayıyı 
541’e çıkardık. 2002 yılında 38 olan sağlık 
bakanlığı diyaliz cihaz sayısını 2008 yılın-
da 108’e çıkardık.

Ulaşımda da aynı ivmeyi yakaladık. 
Antalya’ya yakışır şekilde yeni yollar inşa 
ettik. Antalya-Alanya yolu 1993 yılından 
beri kanayan bir yaraydı, bir türlü tamam-
lanamıyordu. Bu yolun en zor etaplarının 
da içinde bulunduğu 50 kilometrelik kıs-
mını tamamladık, hizmete açtık. Turizm 
bölgelerine ulaşım bakımından son derece 
önemli olan 60 kilometrelik Antalya-Ke-
mer-Tekirova yolunu kullanıma açtık. 
21 kilometrelik Finike-Demre yolunu da 
bitirip hizmete açtık. Antalya Havaalanı 
Dış Hatlar Terminali’ni çok kısa bir süre 
içinde bitirdik ve hizmete açtık. Bugün 
Antalya’nın 25 milyon kişi kapasiteli bir 
dış hatlar terminali var. Özellikle TOKİ 
eliyle modern şehircilik ve mimari anla-
mında da Antalya’da önemli projelere imza 
attık. Gecekondu dönüşüm projesi kapsa-
mında 456 konutun inşaatını tamamladık. 
1.670 konutun inşaatına devam ediyoruz. 
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B ü t ü n  p r o j e l e r  t a m a m l a n d ı ğ ı n d a 
Antalya’ya 4 Bin 822 Konutu kazandırmış 
olacağız. Antalya’yı sadece bir turizm şehri 
olarak görmüyoruz. Antalya’nın endüst-
riyel kalkınması için de elimizden geleni 
yaptık. Zira 2006 yılı itibariyle sanayi tesis-
lerine doğalgaz arzı sağladık. Şimdi artık 
konutlara da doğal gaz veriyoruz. 

Sosyal devlet anlayışımızı güçlendirirken 
Antalya’da yardıma muhtaç vatandaşları-
mızı yalnız bırakmadık, onların sesine de 
kulak verdik. 6 yılda Antalya’ya Sosyal Yar-
dımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlü-
ğümüz tarafından toplam 56.5 milyon TL 
kaynak aktardık. Ayrıca 90 bin  ton kömür 
yardımı yaptık.

Değerli kardeşlerim, sevgili Antalyalılar,

Antalya’yı hep birlikte, sizlerin desteği 
ile, sizlerin katkısı ile daha çağdaş, daha 
modern, daha yaşanabilir bir şehir hali-
ne getiriyoruz. Sizler bize yetki verdiniz, 
biraz önce de ifade ettim, emaneti bize 
yüklediniz ve biz de sorumluluğumuzu en 
iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. 
Daha Antalya için yapacak çok işimiz var. 
Antalya’ya, ilçeleriyle, beldeleriyle, köyle-
riyle kazandıracağımız daha çok eser var. 
On yılların ihmalini telafi etmek için ger-
çekleştireceğimiz daha çok proje var. Ben 
Antalya’ya inanıyorum. Ben Antalya’ya 
güveniyorum. Bizler sizi yarı yolda bırak-
madık, sizlere hayal kırıklığı yaşatmadık. 
Sizlerin de bize destek olmaya devam 
edeceğinize gönülden inanıyorum. Dur-
mak Yok, Yola Devam diyorum… Durmak 
yok, Hizmete Devam diyorum… Menderes 

Türel kardeşimi sizlere, sizleri de Allah’a 
emanet ediyor, hepinize sevgilerimi, saygı-
larımı sunuyorum. Sağolun, varolun.
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Değerli arkadaşlar, değerli vatandaşlarım, 
hanımefendiler, beyefendiler… Sizleri 
böyle anlamlı bir açılış töreninde en kal-
bi duygularımla selamlıyorum. Güzel 
Antalyamız’a önemli bir eser daha kazan-
dırmanın memnuniyeti içindeyim.

Antalya, bugün artık Türkiye’nin vitrini, 
Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı haline 
gelmiş durumda. Dünyada marka şehir ol-
ması için çaba gösterdiğimiz Antalya’nın, 
yetersiz ve kötü şartlara sahip bir Adliye 

Sarayı’na sahip olmasını kabul edemezdik. 
Antalya’ya yaraşan, Antalyalılar’a yakışan 
bir Adliye Sarayı yapılması için çalışma-
lara başladık. 2006 yılında ihaleyi yaptık, 
inşaata başladık ve 34.6 milyon TL bedelle 
işte bu modern yapıyı tamamladık. Hem 
estetik açıdan, hem mimari açıdan eşsiz 
bir eseri de Antalya’ya kazandırmış olduk. 
İnanıyorum ki, burada görev yapacak 
personelimiz, hukukçularımız çok daha 
verimli şekilde çalışacak, çok daha hızlı ve 
kaliteli hizmet üretecektir. Biliyorsunuz, 

Adalet Sarayı Açılışı

Antalya | 04 Ocak 2009
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daha önce de Manavgat ve Korkuteli’ne 
birer adalet sarayı kazandırmıştık. Bugün 
de Antalya Adalet Sarayı’nı açıyor ve halkı-
mızın kullanımına sunuyoruz.

Değerli arkadaşlar…

Hükümet olarak milletimizden aldığımız 
güçle yolumuza devam ediyoruz. Mille-
timizin değişim ve dönüşüm talepleri 
doğrultusunda ülkemizi, bölgelerimizi, 
şehirlerimizi her alanda ayağa kaldıracak 
adımları birer birer atıyoruz. Göreve geldi-
ğimizde hedefimizi, vizyonumuzu, projek-
siyonumuzu çok net olarak ifa ettik: Dedik 
ki, Türkiye’yi, muasır medeniyetler sevi-
yesinin üstüne çıkartıncaya kadar bıkma-
dan, usanmadan, yorulmadan medeniyet 
yürüyüşümüzü sürdüreceğiz. Aradan altı 
yıl geçti… Bu zaman zarfında Türkiye’nin 
kronikleşmiş sorunlarını önemli ölçüde 
giderdik, çözüme kavuşturmanın gayreti 
içinde olduk. Çok şükür, çalışmalarımız 
neticesinde, sorunların çığ gibi büyüdüğü 
bir Türkiye manzarasından, hizmetlerin, 
yatırımların çığ gibi büyüdüğü bir Türkiye 
tablosuna kavuştuk. Ekonomisi küçülen, 
itibarı azalan, siyasi etkisi daralan bir 
Türkiye’den, her alanda büyüyen, bölge-
sinde ve dünyada itibarı artan, etkisi her 
geçen gün genişleyen bir Türkiye’ye ulaş-
tık. Hepsinden önemlisi, güven ve istikrarı 
yeniden tesis ettik.

Bundan altı yıl önce milletimize bir söz 
vermiştik: Demiştik ki, Türkiye’yi eğitim, 
sağlık, adalet ve emniyet olmak üzere 
dört temel üzerinde yükselteceğiz. Eğitim, 
sağlık ve emniyet alanında elde ettiğimiz 

tarihi başarıları, Türkiye’nin bu alanlarda 
ne kadar büyük mesafeler kat ettiğini ben 
her fırsatta dile getiriyorum, sizler de bunu 
çok iyi biliyor, görüyorsunuz. Aynı şekilde, 
adalet alanında yaptıklarımız da ortada. 
Göreve geldiğimiz tarihten bu yana yargı-
nın modernizasyonu, yargıya erişim, özlük 
hakları, her türlü araç-gereç ihtiyaçlarının 
karşılanması dahil, hiçbir dönemle kıyasla-
namayacak ölçüde gelişme kaydettik.

Bugün geldiğimiz nokta, geleceğin Türki-
yesi için sadece bir başlangıç. Her alanda 
yakaladığımız tarihi başarılarla, attığımız 
temellerle, yaptığımız yatırımlarla, gerçek-
leştirdiğimiz dev projelerle 100. kuruluş 
yıldönümünde hedef lerine ulaşmış bir 
ülke olmanın hazırlıklarını yapıyoruz. 
Amacımız, Cumhuriyetimizi, 2023 yılında 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün belirlediği 
çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkar-
mak, daha ileri noktalara taşımaktır. Daha 
yürüyecek çok yolumuz var, daha yapacak 
çok işimiz var. 

Değerli Antalyalılar, aziz milletim…

Devletin varlık sebebi millete hizmet 
etmektir. Biz, “insanı yücelt ki, devlet yü-
celsin” anlayışıyla, bu inançla, bu şuurla 
heyecanımızı hiç kaybetmeden, elde etti-
ğimiz kazanımlara çok daha büyüklerini 
ekleme sorumluluğu ile hareket ediyoruz. 
İnsanımızı mutlu ve müreffeh bir geleceğe 
taşımak için, kamu hizmetlerini ülkemizin 
her köşesine en kaliteli, en hızlı şekilde 
götürmek bizim birinci önceliğimiz. Bunu 
da hakkaniyete riayet ederek, sosyal hukuk 
devleti ilkesine sımsıkı bağlı kalarak, ada-
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letten zerre miktarınca sapmadan sürdü-
rüyoruz, sürdüreceğiz.

Bakınız, değerli kardeşlerim, şunu açık yü-
reklilikle ifade ediyorum: İnsanların huzur 
ve mutluluğunu yalnızca alım gücünü yük-
selterek sağlamak mümkün değil. Bir ülke-
de demokratik değerler yerleşmemişse, bir 
ülkenin adalet terazisindeki denge sağlan-
mamışsa, oradaki ekonomik, siyasi ve sos-
yal yaraların tümüyle sarılmasına imkân 
yoktur. Yakın bir zamanda bunu gördük; 
adaleti, insan haklarını, özgürlükleri hiçe 
sayan ülkeler toplumsal çöküşün eşiğine 
geldi. Biliyor ve inanıyoruz ki, adalet, mül-
kün temeli olduğu kadar, sosyal barışın, 
refah ve istikrarın, sürdürülebilir ilerleme 
ve gelişmenin de olmazsa olmaz şartıdır. 
Temel hak ve özgürlüklerin güvence altına 
alınmadığı, adaletin sağlanmadığı bir top-
lumda kalkınmadan, ilerlemeden, gelişme-
den söz edemeyiz. 

Bildiğiniz gibi Türkiye Cumhuriyeti, ana-
yasamızda “Demokratik, lâik, sosyal bir 
hukuk devleti” olarak tanımlanıyor. Bu 
görüşlerimi her fırsatta dile getirdim, bir 
kez daha vurgulamak istiyorum: Devletin 
bu dört temel niteliğini asla birbirinden 
ayıramayız. Bu dört temel nitelik, birbirini 
tamamlayan özelliklere sahiptir. Bunlar-
dan birini ötekine feda edemeyiz; arala-
rında bir öncelik sıralamasına gidemeyiz. 
Onun için diyorum ki, Cumhuriyetimiz’in 
bu temel değerlerini her türlü sosyal ve 
siyasi tartışmanın üzerinde tutmalıyız. 
Cumhuriyetimiz’e de, demokrasimize de, 
laiklik anlayışına da, sosyal devlete de, hu-
kuk devleti anlayışına da Anayasamız’da 

ifadesini bulduğu şekliyle ruhu ve lafzıyla 
birlikte sahip çıkmalıyız. 

Değerli vatandaşlarım…

Şüphesiz adalet terazisinin doğru tartması 
kadar önemli olan bir husus da adaletin 
gecikmemesidir. Zira “geciken adalet, ada-
let değildir”. O sebeple biz hükümet olarak, 
adalet mekanizmalarının hızlı çalışması 
için üzerimize düşen her türlü sorumlulu-
ğu yerine getirmenin gayreti içerisindeyiz. 
Bu sorumluluklarımızın başında da adalet 
kurumlarımızı çağdaş, modern ve fonk-
siyonel mekânlara kavuşturmak geliyor. 
Daha iyi hizmet verilmesi için kurumları-
mızın altyapısını güçlendiriyor, fiziki şart-
larını iyileştiriyor, teknik donanımlarını 
günümüzün ihtiyaçlarına göre yeniliyo-
ruz. Türk adaletine; hâkimlerimize, sav-
cılarımıza, avukatlarımıza, o kurumlarda 
görev yapan insanlarımıza yakışır adalet 
sarayları inşa ediyoruz. Zira, en çok ihma-
le uğrayan, ihtiyaçları ertelenemeyecek 
kadar aciliyet arz eden alanların başında 
adalet kurumlarımız geliyor. Bu amaçla ge-
çen altı yıl içinde Türkiye’nin her yerinde 
birçok Adliye Sarayı’nı hizmete açtık. Hü-
kümet olarak 2003 yılından itibaren bü-
yük bir gayretle toplam 111 adalet sarayını 
tamamladık, işte bugün de 112’nciyi hiz-
mete açıyoruz. Başta İstanbul olmak üzere 
62 Adalet Sarayı’yla ilgili çalışmalarımız 
ise devam ediyor. Antalyamız’a, Adalet teş-
kilatımıza ve milletimize hayırlı olsun. Bu 
düşüncelerle hepinizi bir kez daha sevgiy-
le, saygıyla selamlıyor, yeni yılın hepimiz 
için hayırlı olmasını diliyorum.
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Sevgili İzmirliler, değerli misafirler… Hepi-
nizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. 
Açılış törenimize; Manisa’dan, Van’dan, 
Ağrı’dan, Gümüşhane’den, Antalya’dan, 
Afyon’dan, Çanakkale’den, Mardin’den 
canlı yayınla katılan aziz vatandaşlarım… 
Sizleri de saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 
Bugün burada 17 farklı ilimizdeki 13 bara-
jı, 4 sulama ve 3 içme suyu tesisini hizmete 
almak üzere bulunuyoruz. Ayrıca, eğitim-
den sağlığa, köprülü kavşaktan futbol sa-
hasına, KÖYDES ve BELDES projelerinden 
taşınmaz kültür varlıklarının korunması-

na kadar 24 kalemde yüzlerce hizmeti ve 
eseri de İzmirli kardeşlerimizin hizmetine 
sunuyoruz. Tüm bu hizmetlerin, tesisle-
rin, yatırımların ülkemize, milletimize, 
vatandaşlarımıza hayırlı, uğurlu olmasını 
diliyorum. 

Değerli vatandaşlarım…

2003 yılından bu yana açtığımız 549 DSİ 
tesisine bugün 20 tane daha ekliyoruz. 
Açılışını yaptığımız barajlarda yılda 2,28 
milyar kilowatt-saat enerji üretilecek, 340 

DSİ Açılış Töreni

İzmir | 17 Ocak 2009
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milyon metreküp içme, kullanma ve sanayi 
suyu temin edilecek, 117.297 hektar tarım 
arazisi sulanacak. Bu 20 projenin, 2008 
yılı rakamlarıyla yatırım bedeli 4 milyar 
320 milyon Türk Lirası; yani 2 milyar 750 
milyar dolardır. 

Örneğin, Çorum’daki Obruk Barajı’mız yıl-
da 473 milyon kilowat-saat elektrik ürete-
cek ve 6741 hektar alanın sulanabilmesini 
sağlayacak. Bu barajın 2008 yılı fiyatlarıyla 
maliyeti ise, kamulaştırmayla birlikte 935 
milyon lirayı buluyor. Muş’ta hizmete açtı-
ğımız Alparslan 1 Barajı ve Hidroelektrik 
Santrali’nin, 2008 yılı rakamlarıyla yatı-
rım maliyeti 760 milyon lira. Bu barajımız 
da yılda 448 milyon kilowat-saat elektrik 
üretecek. Ağrı’daki Yazıcı Barajı’mızın 228 
milyon, Ordu’daki Topçam barajımızın 
252 milyon lira maliyeti var. Van Karasu 
sulamamızın maliyeti de 285 milyon lirayı 
buldu. Velhasıl, açılışını yaptığımız tesis-
lerin hepsi de önemli, ciddi maliyeti olan, 
faaliyete geçmeleriyle birlikte ülkemize 
büyük faydalar sağlayacak projelerdir. 

Biz, diğer alanlardan fedakârlık yaparak, 
bu projeleri süratle tamamlama yoluna 
gittik. Enerjinin büyük önem kazandığı 
günümüzde, bu barajların pek çoğu, yap-
tığımız yatırımları kısa zamanda bize geri 
kazandıracak. Bununla da kalmayacak, 
daha sonra da memleketimizin hanesine 
sürekli kar yazarak faaliyetlerine devam 
edecekler. Hizmete sunduğumuz barajlar-
dan bazılarının temelleri 1994’te, 1995’te 
atılmış. Bazılarına da birkaç yıl önce, bizim 
dönemimizde başlanmış. 

Görüyorsunuz, 15 yıllık yatırımlarla 2-3 
yıllık yatırımları aynı anda açıyoruz. Öyle 
işler var ki, eğer daha önceki hızıyla devam 
etmiş olsaydı, onlarca yıl sonra bitecek-
lerdi. Örneğin, bugün açılışını yaptığımız 
ve İzmirimiz’in su ihtiyacını karşılayacak 
olan Gördes Barajı’na öncelik vermemiş 
olsaydık, bu tesis 24 yıl sonra ancak ta-
mamlanabilecekti. 2007 yılında hizmete 
açtığımız yine İzmirimiz’deki Beydağ Bara-
jı da, şayet biz el atmamış olsaydık, normal 
seyriyle 74 yılda ancak tamamlanabile-
cekti. İmkânsızlıkları, zorlukları, eksikleri, 
aksaklıkları bahane olarak kabul etmeden, 
bu projelerin üzerine eğildik ve hepsini 
birer birer hizmete aldık; alıyoruz; almaya 
devam edeceğiz. Türkiye’nin 15-20 yıldır 
sürekli para yatırdığı, harcama yaptığı te-
sisler, artık üretime geçerek, ülkeye kazanç 
sağlar hale geliyor. 

Değerli arkadaşlar…

Dünyanın en gelişmiş ülkelerinin dahi 
küresel bir krizin pençesinde kıvrandığı 
bir dönemde, Türkiye’de bir kalemde 2 
milyar 750 milyon dolarlık bir ekonomik 
değeri hizmete sunmamızın elbette bir an-
lamı var. Israrla Türkiye’nin küresel krizin 
ağır etkisi altında kaldığını iddia edenlere 
karşı bir cevabımız da işte bu açılıştır. 
Türkiye’nin krize karşı gelişmiş ülkelerin 
tamamından daha dirençli olduğunu Batılı 
ekonomistler bile söylerken, içeride bazıla-
rı, ısrarla felaket tellallığı yapmaya devam 
ediyor. Kendilerine güvenleri olmayanlar, 
ülkemizi de büsbütün öyle göstermeye 
çalışıyorlar. Biz küresel krizi küçümsemi-
yoruz, önemsiz görmüyoruz. Ancak felaket 
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tellallığı yapmanın bir fayda sağlayacağı-
na da inanmıyoruz. Durumu gerçekçi bir 
şekilde analiz ediyor, doğru bir şekilde al-
gılıyor, gereken tedbirleri de uygun bir tak-
vimle hayata geçiriyoruz. Bizim yönümüz 
geleceğe dönüktür. Biz devletin gücünün 
kaynağını, milletin refahında, zenginliğin-
de, huzurunda görüyoruz. 

Bunun için, milletimizin önünü açacak, 
imkânlarını ve potansiyelini en iyi şekilde 
değerlendirebilmesine imkân tanıyacak 
sağlam bir ekonomik, sosyal, siyasal alt-
yapı kurmanın çabası içindeyiz. Bugün 
burada hizmete açtığımız tesislerin hepsi 
de işte bu amaca yöneliktir. Enerji üretimi-
ni artırmadan sanayileşemeyiz, istihdamı 
artıramayız, insanımızın günlük yaşam 
kalitesini yükseltemeyiz. Şehirlerimizin 
içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşıla-
madan, kentlerimizi çağdaş standartlara 
kavuşturamayız. Sulama suyu altyapısını 
kurmadan, tarım sektöründe verimi ve 
gelir artışını sağlayamayız. Biz bu yatı-
rımları süratle tamamlamanın, yenilerini 
projelendirip hayata geçirmenin çabası 
içindeyiz. Bütün bunlar, Türkiye’nin du-
raklamasını, hatta gerilemesini umanları 
hayalkırıklığına uğratacak gelişmeler. 
Türkiye, dünyanın en hızlı büyüyen ülke-
lerinden biri olarak küresel sıkıntılara rağ-
men rotasından ayrılmayacak, gelişmeye, 
kalkınmaya devam edecektir. Çarklar daha 
hızlı dönecek, üretim daha çok artacak, is-
tihdam daha fazla olacak, ihracat çok daha 
büyük rakamlara ulaşacak. Biz hazırlıkları-
mızı, buna göre yapıyoruz. Enerjiden ulaş-
tırmaya kadar bütün altyapıyı buna göre 
tahkim ediyoruz. Orta ve uzun vadeli plan-

larımızı Türkiye’nin büyümesi üzerine 
kuruyoruz. Belirlediğimiz hedeflere doğru 
kararlı şekilde yol almaya devam edeceğiz. 
Yeter ki kendimize, ülkemize, milletimize 
olan inancımızı, güvenimizi yitirmeyelim. 

Değerli kardeşlerim…

Enerji, hükümet olarak, en başından beri 
büyük önem verdiğimiz, ciddi yatırımlar 
yaptığımız bir alan. Dışa bağımlılığı azalt-
mak ve kaynak çeşitlendirmesi sağlamak 
için, pek çok enerji projesini hayata geçir-
dik. Rüzgâr, güneş, jeotermal gibi alterna-
tif enerji kaynaklarını harekete geçirdik. 
Türkiye’yi karış karış tarayarak, bunların 
haritalarını çıkartıp, yatırımcılarımızın 
hizmetine sunduk. Sadece rüzgârda, ülke-
mizin mevcut enerji üretiminden çok daha 
fazla bir rakam olan 48 bin megawattlık 
potansiyel ortaya çıktı. Önümüzdeki 11-12 
yıllık dönemde bunun 20 bin megawattını 
kullanabilir hale gelmeyi hedef liyoruz. 
Güneşten elektrik enerjisi üretiminde de 
fevkalade ümitvar gelişmeler var. Tıpkı gü-
neş enerjisiyle suyun ısıtılmasında olduğu 
gibi, elektrik enerjisi üretiminde de dün-
yanın önde gelen ülkelerinden biri haline 
geleceğimize inanıyorum. 

Aynı şekilde hidroelektrik enerjisi üreti-
minde de devrim niteliğinde yenilikler 
yaptık. Öncelikle, en küçüğünden en 
büyüğüne bütün hidroelektrik enerjisi 
potansiyelimizi ortaya koyduk. Özel sek-
törümüzün yatırım gücü ve dinamizmini 
kullanarak, bu potansiyeli üretime dönüş-
türme sürecindeyiz. Özel sektörümüzün 
bu alandaki başvuru sayısı 1500’ü geçti. 
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Bir kısmıyla su kullanım hakkı anlaşması 
imzalandı. 

Bunlardan bir bölümü de inşaat çalış-
malarına başladı. Bu yıl içinde de 350 su 
kullanım hakkı anlaşması imzalamayı 
hedefliyoruz. 2003 yılında başladığımız bu 
çalışma çerçevesinde tamamlanıp hizmete 
açtığımız barajlar da var. Elazığ-Tunceli sı-
nırındaki Seyrantepe Barajı’nı bizzat gidip 
açtım. Türkiye’nin değerlendirilmemiş, 
boşa akıp giden akarsularını birer birer 
değerlendirmeye alacağız. 2009 yılında 
22 baraj ve hidroelektrik santralinin proje 
ihalesini yapıyoruz. 14 baraj ve hidroelekt-
rik santralinin projelerini tamamlıyoruz. 
Yine bu yıl içinde inşaatları bitme aşama-
sına gelen 17 hidroelektrik santralinde su 
tutmaya başlıyoruz. Halen inşaatı devam 
eden 21 hidroelektrik santralinden 5’inde 
de bu yıl enerji üretimine geçiyoruz. Nük-
leer enerji santralinin kuruluşuna ilişkin 
çalışmaları da adım adım sürdürüyoruz. 

Diğer taraftan doğalgaz, petrol ve kömüre 
dayalı enerji üretimi alanında da, ülkemize 
avantaj sağlayacak fevkalade önemli çalış-
malarımız var. Özel sektörüyle, kamusuyla 
el ele vererek, ülkemizin kendi kaynakla-
rını önceleyen bir anlayışla, Türkiye’nin 
enerji sorununa köklü çözümler getiriyo-
ruz. Ülkemizin kalkınıp gelişmesine para-
lel olarak sürekli artacak olan kişi başına 
tüketilen elektrik enerjisi miktarını, işte 
bu yatırımlarla hiç aksatmadan karşıla-
yacağız. Yeni enerji yatırımları yaparken, 
tasarrufu da elden bırakmayacağız. Aynı 
değerde üretim yapmak için bizim sanayi-
cimiz Japonya’daki meslektaşının 4, OECD 

ülkelerindeki meslektaşlarının ortalaması-
nın da 2 katı enerji kullanıyor. Bunun için 
evlerimizde, işyerlerimizde kullandığımız 
ampullerden, sanayideki motorlara kadar, 
enerji tüketen bütün araçları verimlilik 
süzgecinden geçirmemiz gerekiyor. Böyle-
ce, mevcut kaynaklarımızı kendiliğinden 
2’ye ve hatta 4’e katlamış olacağız. Üre-
timden tasarrufa kadar bütün imkânları 
kullanmak suretiyle, Türkiye’nin, enerjisi-
ne enerji katarak yoluna devam etmesini 
sağlayacağız.

Aziz vatandaşlarım…

Şehirlerimizin nüfusları arttıkça, içme ve 
kullanma suyu sorunları hayati bir önem 
kazanmaya başladı. Hükümete geldiği-
mizde, pek çok ilimizi ciddi bir içme suyu 
sorunuyla karşı karşıya bulduk. Bunların 
arasında ülkemizin birçok büyükşehiri de 
bulunuyordu. Hemen harekete geçerek, 
bu sorunların çözümü konusunda gerekli 
adımları attık. Geçtiğimiz 6 yılda 25 mil-
yon insanımıza ilave içme suyu sağladık. 
KÖYDES ve BELDES ile 25 binden fazla 
yerleşim ünitesine su götürdük. Bu çerçe-
vede büyükşehirlerimizi de ihmal etmedik. 
Bugün de İzmir’in içme suyu sorununu çö-
zecek Gördes Barajı’nı hizmete açıyoruz. 
Diğer şehirlerimizde içme suyuyla ilgili 
yatırımları büyükşehir belediyeleri yaptığı 
halde, İzmir’de işi kısa sürede sonuçlan-
dırabilmek için, DSİ’mizi devreye soktuk. 
Şayet biz bu konuya el atmamış olsaydık, 
bugün sonuçlanma aşamasına gelen 
hizmetlerin henüz projeleri dahi hazırla-
namamış olacaktı. İzmir’e olan sevgimiz, 
İzmirlilerimiz’e olan muhabbetimiz sebe-
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biyle, bu şehrimizin susuzluğun pençesine 
düşmesine gönlümüz razı olmadı. Sorunu 
süratle çözüme kavuşturduk; kavuşturma-
ya devam ediyoruz. Bütün İzmirlilerimiz’e 
hayırlı olmasını diliyorum. 

Ayrıca, Afyon’un içme suyu projesini ta-
mamlayacak olan arıtma tesisi, isale hattı, 
depo ve diğer ünitelerin açılışlarını da yine 
bugün yapıyoruz. Aynı şekilde Ağrı ilimi-
zin 2050 yılına kadarki içme, kullanma ve 
sanayi suyu ihtiyacını karşılayacak Yazıcı 
Barajı’nı da hizmete sunuyoruz. Mardin 
il merkezimiz ile Kızıltepe başta olmak 
üzere çevredeki ilçe ve beldelerinin içme 
suyu ihtiyaçlarını karşılayacak tesisleri de 
tamamlayarak hizmete açıyoruz. O Mardin 
ki, ilçe ve beldeleriyle yıllardır suya hasret-
ti; hamdolsun bu hasreti dindirdik. 

Bunlarla birlikte, sulama işlevi yanında, 
Çorum ve Bursa’nın içme suyu ihtiyaçla-
rının karşılanmasına katkıda bulunacak 
barajlar da bugünkü açılış programımızda 
yer alıyor. Siirt ve Uşak illerimiz ile Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin içme suyu ih-
tiyaçlarını karşılayacak tesisleri daha önce 
hizmete açmıştık. Bu yıl içinde de 9 yeni 
içme suyu projesi başlatmayı, 10 tanesini 
de tamamlamayı hedefliyoruz. Bunlardan 
bir kısmı su temini, bir kısmı da arıtma 
tesisi projesi. Memnuniyetle ifade etmek 
isterim ki, bugün artık ülkemizde içme 
suyu olmayan köy neredeyse kalmadı. 
Şehirlerimizin de tamamının içme suyu 
sorununu ortadan kaldırana kadar, bu ça-
lışmalarımızı sürdüreceğiz. 

Değerli arkadaşlar…

Türkiye’deki 28 milyon hektar tarım arazi-
sinin, ekonomik olarak sulanabilecek alanı 
8,5 milyon hektar olarak hesaplanıyor. Bu-
güne kadar, bu alanın henüz yüzde 60’ını 
sulamaya açabilmiş durumdayız. DSİ’nin 
sulama ünitelerinin 8,5 milyon hektardaki 
payı da yaklaşık üçte birdir. Hedefimiz, 
2023 yılında 6,5 milyon hektar tarım arazi-
sini DSİ aracılığıyla sulayarak, sulanabilir 
arazilerimizin dörtte üçünü bu kapsama 
almaktır. Bunu başardığımızda 2 milyon 
kişiye ilave istihdam alanı oluşturmuş 
olacağız. Sulamaya geçilen alanlarda tarım 
sektöründe çalışanların geliri de 5 kata ka-
dar artıyor. Bu konuda en iddialı projemiz, 
şüphesiz GAP. Hükümet olarak, gerekli 
kaynağı da temin ederek, GAP’ı süratle ta-
mamlayacak bir çalışmayı başlattık. İnşal-
lah, 2012 yılına kadar, 14,5 milyar liralık 
bir ek finansmanla 800 bin hektarlık GAP 
arazisini daha sulamaya açmış olacağız. 

Elbette ülkemizin diğer bölgelerindeki 
sulama projelerini de aynı şekilde takip 
ediyoruz ve etap etap hizmete açıyoruz. 
Nitekim bugün hizmete açtığımız tesisler 
arasında 4 sulama projesi de yer alıyor. 
Enerji üretimi ve içme suyu temini amaçlı 
diğer barajlarımızın pek çoğu, söz konusu 
işlevlerinin yanı sıra, gerekli altyapı ku-
rularak sulama amacıyla da kullanılacak. 
Sadece Ağrımız’daki Yazıcı Barajı 37 bin 
hektarlık alanı sulayacak su depoluyor. Bu 
çerçevede 2009 yılında 47 sulama, 39 su-
lama ve ıslah tesisi ile 12 baraj ve sulama 
inşaatını ihale edeceğiz. Yine bu yıl içinde 
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56 sulama işinin projesini tamamlayaca-
ğız. Adım adım ülkemizin her köşesindeki 
sulanabilir tarım arazilerini suyla buluş-
turuyoruz; buluşturmaya devam edeceğiz. 

Değerli vatandaşlarım…

Bu vesileyle, elektrik ve doğalgaz fiyatla-
rındaki artışlar konusunda yapılan spekü-
lasyonlara da açıklık getirmek istiyorum. 
Bilindiği gibi, genel olarak enerji fiyatları, 
dünyadaki gelişmelere paralel bir seyir 
izliyor. Doğalgazda tamamen dışa bağımlı 
olduğumuz için, bu alanda tümüyle ulus-
lararası piyasaya paralel bir fiyat politikası 
takip etmek zorundayız. Hükümete geldi-
ğimiz 2002 yılı sonundan bugüne kadar 
petrol fiyatlarında yaşanan olağanüstü 
dalgalanmalar hepinizin malumu. 2003 
yılı başında 26,6 dolar olan petrolün varili 
2008 yılında 161 dolara kadar çıktı, sonra 
gerileme eğilimine girdi. Petrol fiyatı, bu-
gün dahi 2003’ün iki katı düzeyinde. Dola-
yısıyla, doğalgazın metreküp fiyatı da pet-
role paralel olarak yükseldi. Biz, hükümet 
olarak, enerji fiyatlarındaki bu anormal 
artışı vatandaşımıza yansıtmamak için her 
türlü çabayı gösterdik. Doğalgazda fiyatı 
artırmak yerine devletin karını azalttık; 
hatta sıfıra kadar indirdik. 

Şimdi sizlere elektrik ve doğalgaz fiyat-
larındaki artışlar ile asgari ücretteki 
artışların mukayesesini vererek, vatan-
daşımızı nasıl koruduğumuzu göstermek 
istiyorum. 2002 yılı başında asgari ücret 
163,5 lira iken, elektriğin kilowatt-saati 
0,14 kuruştu. Yani, ayda 200 kilowatt-saat 
elektrik tüketen bir aile, bunun için asga-

ri ücretin yüzde 20’sine yakın bir fatura 
ödüyordu. 2008 yılı başına geldiğimizde, 
aynı miktarda elektrik tüketen bu ailenin 
ödediği fatura tutarı asgari ücretin yüz-
de 8’inin dahi altına gerilemişti. Çünkü 
2008 yılı başında asgari ücret 481,5 liraya, 
elektriğin kilowatt-saati de 0,18 kuruşa 
yükselmişti. 2008 yılındaki olağanüstü 
gelişmelere rağmen, 2009 yılı başında bu 
ailenin aynı miktardaki elektrik tüketimi 
için ödediği para asgari ücretin sadece yüz-
de 9,6’sı ulaşmıştır. Asgari ücretle mukaye-
se ettiğimiz zaman 2002’nin yarısı kadar 
bir miktarla karşılaşıyoruz. Doğalgazda 
da benzer bir durum vardır. Mesela, 2002 
yılı başında doğalgaz faturası için asgari 
ücretin yüzde 32’si civarında bir ödeme 
yapan ailemizi ele alalım. Bu ailemiz aynı 
miktardaki doğalgaz tüketimi için, 2008 
yılı başında asgari ücretin yüzde 17,2’si, 
2009 yılı başında ise her şeye rağmen as-
gari ücretin yüzde 25,8’i oranında fatura 
ödemiştir. Yani, vatandaşlarımız, asgari üc-
retle karşılaştırıldığında elektrikte yüzde 
50, doğalgazda yüzde 20 civarında daha az 
bir enerji bedeli ödemişlerdir. 

Dünya enerji piyasalarındaki gelişmelere 
paralel olarak, elektrikte ve doğalgazda 
fiyat indirimlerine gitmemiz mümkün. Ni-
tekim, geçmişte elektrikte fiyat indirimleri 
yapmıştık. Sonuç itibariyle, biz karşılaştı-
ğımız sıkıntıların faturasını vatandaşımıza 
yükleme düşüncesinde olan bir hükümet 
değiliz. Tam tersine, vatandaşımızın sırtın-
daki yükü olabildiği kadar azaltma yönün-
de mücadele veriyoruz. İşte rakamlar or-
tada. Yaşanan sıkıntıları elbette biliyoruz 
ve çözümü için, eldeki imkânları sonuna 
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kadar zorluyoruz. Ama, bizim dışımızdaki 
faktörlerden kaynaklanan fiyat artışları-
nı bahane ederek bize yüklenilmesini de 
hakkaniyetle bağdaştıramıyoruz. Vatan-
daşlarımdan, hadiseleri bu gerçekleri göz 
önünde bulundurarak değerlendirmeleri-
ni istiyorum. 

Değerli kardeşlerim…

Türkiye, dünya ile birlikte önemli bir sü-
reçten geçiyor. Ülke olarak, 2003 yılından 
beri ortaya koyduğumuz olağanüstü bü-
yüme, yatırım, istihdam, ihracat potansi-
yelinin gerisinde siyasi istikrar ve sosyal 
huzur vardı. Bugün mücadele ettiğimiz 
sıkıntıların aşılmasında, istikrara, huzura 
ve güvene, birliğe, beraberliğe her zaman-
kinden daha çok ihtiyacımız var. Eleştir-
mek, sıkıntıları, sorunları, olumsuzlukları 
ortaya koymak elbette önemlidir; ama tek 
başına anlamlı değildir. Hatta bu şekildeki 
bir tek yönlü yaklaşım, istikrara, huzura 
ve güvene zarar verdiği için ülkenin ve 
milletin hayrına da değildir. Bizim için 
makbul olan eleştiri, çözümüyle beraber 
sunulandır. 

Bir yerde bir sorun var ise, bunu ancak 
çözümüyle birlikte ifade edenler ülkenin 
ve milletin çıkarına hareket ediyor de-
mektir. Diğerleri, kafa bulandırmaktan ve 
bu karışıklıkta kendilerine fayda devşir-
mekten başka amacı olmayanlardır. İşte, 
Türkiye’nin enerji, sulama ve içme suyu 
sorunlarının çözümü konusunda kendi 
perspektifimizi ifade ettim. Buna karşı 
çıkanların, enerji meselesini nasıl, hangi 
kaynaklarla ve hangi sürede ele alabilecek-

lerini ortaya koymaları lazım. Aynı şekilde 
şehirlerimizin içme suyu sorunlarının 
çözümü ve tarımda sulama imkânlarının 
genişletilmesi konusundaki alternatif pro-
jelerini de ortaya koymaları gerekiyor. Biz 
sorumluluk mevkiindeyiz. Söylediğimizi 
yapmakla mükellefiz. Onun için ağzımız-
dan çıkan her sözün hesabını, kitabını 
yapıyor, sonra konuşuyoruz. Ama bir de 
frensiz konuşanlar var. Bir şeyler söylüyor; 
ama söylediği şeylerin ne matematiksel, 
ne siyasi, ne de sosyal karşılığı yok. Sadece 
kulağa hoş gelsin diye konuşuyor. Benim 
vatandaşım, afaki olanla reel olanın ayrı-
mını bugüne kadar gayet güzel yapmıştır; 
bundan sonra da yapacaktır. 

Ülkenin dört bir yanını karış karış dola-
şan, dünyayı hallaç pamuğu gibi atanla, 
oturduğu yerden güya siyaset yapanların 
farkını 2002’den beri her fırsatta gördük; 
yakında yine göreceğiz inşallah. Şu kos-
koca spor salonu dolusu laf, şurada hiz-
mete açtığımız yüzlerce eserden sadece 
bir tanesine bile değmez. Biz, hizmeti her 
şeyin önüne koyduk. Bundan sonra da bu 
şekilde devam edeceğiz. Bu düşüncelerle, 
açılışını yaptığımız 20 DSİ tesisimizin ve 
İzmirimiz’e her alanda ciddi katkılar ya-
pacak 24 kalemdeki hizmetlerin bir kez 
daha hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. 
Bu vesileyle, özverili çalışmalarıyla, bu hiz-
metlerin hayata geçmesini sağlayın 23 bin 
DSİ çalışanımıza teşekkür ediyorum. Aynı 
şekilde, İzmirimiz’in hizmetine sunduğu-
muz tesislerin yapılmasında emeği geçen 
bütün kurumlarımızın mensuplarına da 
teşekkür ediyorum. Hepinize sevgilerimi, 
saygılarımı sunuyorum. Sağolun, varolun. 
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Değerli hemşehrilerim, aziz vatandaş-
larım, hanımefendiler, beyefendiler… 
Hepinizi en kalbi duygularımla selamlı-
yorum. Buradan sizlerin aracılığıyla; Ak-
çaabat’taki, Araklı’daki, Arsin’deki, Beşik-
düzü’ndeki, Çarşıbaşı’ndaki, Çaykara’daki, 
Dernekpazarı’ndaki, Düzköy’deki, Hay-
rat’taki kardeşlerime de selamlarımı gön-
deriyorum. Aynı şekilde, Köprübaşı’ndaki, 
Maçka’daki, Of ’taki, Sürmene’deki, Şalpa-

zarı’ndaki, Tonya’daki, Vakfıkebir’deki ve 
Yomra’daki hemşehrilerime de sevgilerimi 
iletiyorum. Biz, hizmet yolculuğumuzda 
her zaman Trabzon’u yanımızda, yanıbaşı-
mızda hissettik. Sizin sevginiz, sizin deste-
ğiniz, ahde vefanız, heyecanınız ve coşku-
nuz her zaman yolumuza ışık tuttu. Bir kez 
daha sizlere teşekkür ediyor, Trabzon’la, 
Trabzonlular’la her zaman gurur duydu-

Toplu Açılış ve TOKİ Anahtar 
Teslim Töreni

Trabzon | 23 Ocak 2009
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ğumu ve duyacağımı bir kez daha ifade 
etmek istiyorum. 

6 yıldır, 81 vilayetimizin tamamında oldu-
ğu gibi, Trabzon’da da farklı bir anlayışla, 
farklı bir yaklaşımla hizmetler ürettik. 
Trabzon’un çehresini, son dönemde yap-
tığımız yatırımlarla değiştirdik, değiştir-
meye devam ediyoruz. Trabzon’un yıllar 
boyunca ihmal edilmiş sorunlarını çöz-
dük, çözmeye devam ediyoruz. Trabzon’a 
çok önemli eserler, çok önemli hizmetler 
kazandırdık, yenilerini üretmeye devam 
ediyoruz. 

Bakınız, Trabzon Karadeniz’in en büyük 
kenti. Trabzon, tarihiyle, tabii güzellikle-
riyle, potansiyeliyle, öz değerleriyle, im-
kanlarıyla Karadeniz’in parlayan yıldızı. 
Ama yıllar boyunca Trabzon’da taş üstüne 
taş konmamış. Trabzon’da yıllar boyunca 
yeterli hizmet üretilmemiş, eser üretil-
memiş. Trabzon’da yılların ihmallerini 
gideriyor, Trabzonlu hemşehrilerimizin 
yaşam standardını yükseltecek yatırımlara 
hız veriyoruz. Sadece Trabzon’u adalet ve 
kalkınmayla tanıştırmıyoruz, tüm şehir-
lerimizi aynı heyecanla geliştirmenin, dö-
nüştürmenin mücadelesini veriyoruz. 

Bakın, şu Türkiye’nin 6 yılda katettiği 
mesafe, Cumhuriyet tarihimizin hiçbir 
dönemiyle kıyaslanamayacak kadar başa-
rılarla dolu. Dış politikada, iç politikada, 
ekonomide, sosyal yaşamda Türkiye’yi 
birinci lige taşıdık. Yurtiçinde, yurtdışın-
da benim vatandaşım, benim soydaşım 
artık başı dik biçimde sokakta yürüyor ve 
ben Türk’üm demekten gurur duyuyor. 

Bölgesel meselelerde, küresel meselelerde 
artık Türkiye’nin görüşü dikkate alınıyor. 
Bugün, Avrupa Birliği ile katılım müzake-
relerini yürüten, Birleşmiş Milletler Gü-
venlik Konseyi’ne geçici üye olan, bölgesel 
meselelerde arabuluculuk yapan, medeni-
yetler ittifakının eş başkanlığını üstlenmiş 
bir Türkiye var. Bugün, dünyada 17’inci, 
Avrupa’da 6’ıncı büyük ekonomi haline 
gelmiş, küresel krizleri sağlam, sağlıklı 
şekilde karşılayabilen, 127,5 milyar dolar 
ihracat yapan, 15 milyar dolar uluslararası 
yatırım çeken bir Türkiye var. Dünyada ve 
bölgesinde düşman değil, dost kazanan, 
dostluklar inşa eden bir Türkiye var. Bü-
tün dünyanın itibar ettiği, sözüne kulak 
verdiği bir Türkiye var. Bugün ülkenin 
her köşesinde her gün onlarca yeni derslik 
açılan, okul açılan, ülkenin tamamını yol-
larla, demiryollarıyla, havayolu hatlarıyla, 
limanlarıyla, internet bağlantısıyla nakış 
nakış dokuyan bir Türkiye var. Bugün, 
hamdolsun, hepimizin gurur duyacağı, 
hepimizin gurur duyduğu bir Türkiye var. 
İşte şimdi de Türkiye, on yıllar boyunca 
kendisine ayak bağı olan, on yıllar boyunca 
karanlık ilişkilerle ülkeye pranga haline 
gelen çetelerden, mafyalardan kurtuluyor. 

Dikkat edin, Türkiye ilerlemesinin, kalkın-
masının, büyümesinin önündeki engeller-
den arındıkça, birileri ciddi şekilde rahat-
sız oluyor. Bu psikolojiyi lütfen iyi tahlil 
edin. Türkiye demokratik, laik, sosyal bir 
hukuk devleti olarak çağdaş standartlara 
kavuşuyor. Yıllar boyunca üzerine gidile-
meyen meseleler bugün cesaretle çözüm 
yoluna giriyor. Ama birileri bundan ciddi 
rahatsızlık duyuyor. O kadar pervasız bir 
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eleştiri içindeler ki, devletin kurumlarını, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni, Cumhur-
başkanlığı makamını, özellikle de yargıyı, 
hakimlerimizi, savcılarımızı sürekli dilleri-
ne doluyor, sürekli yıpratmaya çalışıyorlar. 

Defalarca söyledim… “Aksi ispat edilene 
kadar herkes masumdur.” Herkesin artık 
bu ilkeyi, bu Anayasal ilkeyi kabullenmesi 
ve anlaması gerekiyor. Bağımsız mahke-
melerimiz, savcılarımız, hakimlerimiz 
incelerler, araştırırlar, ak ile karayı ortaya 
çıkarırlar. Hukukun çalışmasından ra-
hatsızlık duymak, ancak gocunacak işleri 
olanlar için geçerlidir. Bakıyorsunuz, po-
lisimiz, jandarmamız, tamamen Anayasa, 
tamamen yasalar çerçevesinde bir yerde 
arama yapıyor, inceleme yapıyor, bazı 
partilerin milletvekilleri tam kadro ora-
ya doluşuyor. Geçiyorlar mikrofonların, 
kameraların önüne, iki cümle sonra sözü 
hükümete getirip nezaket kurallarını da 
hiçe sayarak verip veriştiriyorlar. Bunların 
hukuk anlayışı işte bu kadar. Bunların de-
mokrasi anlayışı işte bu kadar. 

Türkiye, kim ne derse desin, kim ne yapar-
sa, hangi engeli çıkarırsa çıkarsın, hukuk 
ve demokrasi yolunda kararlı adımlarla 
ilerlemeye devam edecek. Türkiye Cumhu-
riyeti, demokrasisini evrensel standartlara 
ulaştırıyor, özgürlüğünden ve güvenliğin-
den taviz vermeden küresel bir güç olma 
yolunda emin adımlarla ilerliyor. İstikrar 
ve güven içinde ilerliyor, istikrar ve güven 
içinde büyüyor. Bu istikrar ve güveni koru-
dukça Türkiye’nin yolu açık. Bu istikrar ve 
güveni korudukça 81 vilayetin önü açık. 
Bu istikrar ve güveni muhafaza ettikçe 

Türk milletinin önü açık. Bundan hiç kim-
senin şüphesi, endişesi olmasın. 

Değerli kardeşlerim…

2009 yılındaki bu ilk buluşmamızı, yine 
çeşitli hizmetlerin açılışıyla taçlandırarak 
gerçekleştiriyoruz. Ülkemin 81 vilayetine 
olduğu gibi, Trabzon’a da hiçbir zaman eli 
boş gelmedim. Her gelişimde, şehrimize, 
bölgemize ve ülkemize çok kıymetli katkı-
ları olacak hizmetleri vesile ederek kucak-
laştık. Sizlerin günlük hayatını kolaylaştı-
racak, çocuklarımızın geleceğinin altyapısı 
olacak hizmetleri elbirliğiyle hizmete aç-
tık. Bugün de, Trabzonumuz’un çehresini 
değiştiren Zağnos Gecekondu Dönüşümü 
ve Rekreasyon Projesi’ni hizmete açıyoruz. 

Bununla birlikte, Akçaabat’ta tamamlanan 
399 konutun anahtar teslimini yapıyo-
ruz. Her ikisi de Toplu Konut İdaremiz 
tarafından gerçekleştirilen hizmetler. 
Trabzonumuz’da TOKİ’miz aracılığıyla bu-
güne kadar 16 şantiyede 2 bin 141 konut 
ürettik. Bu konutlarla birlikte ilköğretim 
okulu, ticaret merkezleri, spor salonları, 
kafetaryalar, amfi tiyatro, sağlık tesisleri 
gibi hizmetleri de sizlerin kullanımına sun-
duk. Zağnos projesiyle birlikte, TOKİ’nin 
şehrimize yaptığı yatırım yaklaşık 250 
milyon lira. Trabzonumuz’un merkezinde 
ve ilçelerinde devam eden veya projelendi-
rilen daha pek çok TOKİ yatırımımız var. 
İnşaatı süren 400 yataklı Yomra - Kaşüstü 
ve 200 yataklı Akçaabat hastaneleri, sağlık 
alanında hizmet kalitesini fevkalade artı-
racak. Merkezdeki Tabakhane deresi ıslahı 
ile Pelitli ve Çömlekçi gecekondu dönüşüm 
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projelerimize yakında başlıyoruz. Üç ayrı 
bölgedeki afet konutlarını tamamladık. 
Maçka, Vakfıkebir ve Of ’ta talep örgütlen-
mesine dayalı yeni konutlar inşa edeceğiz. 
İnşaat ve proje aşamasındaki TOKİ hiz-
metlerini tamamladığımızda, 4 bin 660 
konut, 4 hastane ve pek çok soysal birimi 
Trabzonumuz’a kazandırmış olacağız. Bu 
saydıklarımızın hepsi, sadece bir kuru-
mumuzun Trabzonumuz’a kazandırdığı 
hizmetler. Bunun yanında, eğitimden sağ-
lığa, ulaşımdan enerjiye kadar her alanda, 
sizlere sunduğumuz hizmetler var. 

Değerli hemşehrilerim…

Bugün burada, TOKİ projeleri yanında, 
eğitim, sağlık, spor, yol gibi hizmet alanla-
rında çok sayıda tesisin açılışını yapıyoruz. 
Toplam 44 kalemden oluşan bu hizmetler 
120 milyon liralık bir yatırımı ifade ediyor. 
Açılışını yaptığımız hizmetlerin hemen 
hepsini de biz başlatmışız, ya aynı yıl için-
de, ya da en fazla 1-2 yılda tamamlamışız. 
2002’de başlanan kalp damar cerrahisi 
hastanesini biz tamamladık. 1998 yılında 
başlanan Vakfıkebir kanalizasyon inşaa-
tını yine biz bitirdik. Açılışını yaptığımız 
hizmetler arasında, TOKİ projeleri dışında, 
Ahi Evren Kalp ve Damar Cerrahisi Hasta-
nesi var. Bu hastanenin, Trabzonumuz’un 
ve bölgemizin önemli bir ihtiyacına cevap 
vereceğine inanıyorum. Ayrıca Akyazı ve 
Yeşilyalı sağlık ocaklarını da hizmete alı-
yoruz. 

Sürmene Gençlik Merkezini, Erdoğdu 
Gençlik Merkezini, Vakfıkebir Gençlik 
Merkezini, Arsin Gençlik Merkezini açıyo-

ruz. Merkezde ikinci sahil futbol sahasını, 
Yomra futbol sahasını, Arafilboyu, Boz-
tepe ve Hızırbey sentetik çim sahalarını 
hizmete sunuyoruz. Beşirli Çok Programlı 
Lisesi’ni, Akçaabat Güzel Sanatlar Lisesini 
ve çeşitli ilköğretim okullarını ve anao-
kulunu Trabzonumuz’a kazandırıyoruz. 
Vakfıkebir kanalizasyon inşaatı yanında, 
yine Vakfıkebir’de derin deniz deşarj inşa-
atının, Of sahil düzenlemesinin, Sürmene 
katı atık bertaraf projesinin, Deliklitaş 
tıbbı atık sterilizasyon projesinin de bu-
gün açılış törenlerini yapıyoruz. Ayrıca, 
Karayolları Genel Müdürlüğümüzce yapı-
lan Kalekapısı-Atapark alt geçit köprülü 
kavşağı ile İl Özel İdaremizce yapılan Of 
asfalt plenti, Beşikdüzü Organize Sanayi 
bölünmüş yolunu da hizmete açıyoruz. 
Bunlarla birlikte, merkezde ve ilçeleri-
mizde çok sayıda asfalt köy yolumuzun 
açılışını da gerçekleştiriyoruz. Hepsinin de 
Trabzonumuz’a ve sizlere hayırlı, uğurlu 
olmasını diliyorum. 

Trabzon’a, 2003 yılı başından beri yaptı-
ğımız yatırımların tutarı 2,6 milyar lirayı 
geçiyor. Mukayese imkanınız olsun diye 
söylüyorum; 1999-2002 yılları arasında 
Trabzon’a yapılan yatırımların miktarı 
sadece 505 milyon liradır. Biz, geçtiğimiz 
6 yılda, daha önceki 4 yılda yapılanın 5 
katından fazlasını gerçekleştirdik. Bu yatı-
rımlarla Karadeniz sahil yolu başta olmak 
üzere, ulaştırma, eğitim, sağlık, tarım, tu-
rizm, enerji gibi alanlarda Trabzon’a pek 
çok hizmet kazandırdık. İnşallah önümüz-
deki yıllarda çok daha büyüklerini gerçek-
leştireceğiz. 
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Değerli kardeşlerim…

TOKİ tarafından gerçekleştirilen Zağnos 
projesi vesilesiyle, bir hususu sizlerle 
paylaşmak istiyorum. Ülkemizde, nüfu-
su 60-70 binin üzerindeki hemen bütün 
kentlerimiz gecekondulaşma tehdidine 
maruz kalmıştır. Biz bu işe el atana kadar, 
gecekondulaşmanın önüne geçilemediği 
gibi, tam tersine uygulamalarla adeta bu 
çarpıklık teşvik edildi. Oysa, gecekondu 
dediğiniz hadise, vatandaşımızın, genel ve 
yerel yönetimler tarafından çözülemeyen 
konut ihtiyacına, kendi imkan ve çabala-
rıyla bulduğu bir çıkış yoludur. 

Siz vatandaşınıza, onun şartlarına uy-
gun konut alternatif leri sunduğunuzda, 
insanlar gecekondunun çilesine zaten 
katlanmazlar. Böyle bir alternatif sunma-
dan, vatandaşın gecekondusunu yıkmaya 
çalışmak da, onu sıkıntıya atmaktır zaten. 
Bu gerçekten hareketle biz gecekondu 
sorununu kökten çözmeyi amaçlayan bir 
seferberlik başlattık. Toplu Konut İda-
remiz ve yerel yönetimlerin işbirliğiyle 
kapsamlı kentsel yenileme programları 
hazırladık. Bugüne kadar 141 belediye ile 
toplam 156 bin 782 konutluk gecekondu 
dönüşüm projesi için çalışma yapıldı. 
Bunlardan 75’ini oluşturan 35 bin 628 ko-
nutluk dönüşüm projesi de fiilen başladı 
ve yürüyor. Zağnos deresi ve çevresi de, 
eskiden bu şekilde gecekondularla dolu, 
Trabzonumuz’a hiç yakışmayan, çöküntü 
bir alan durumundaydı. Şimdi burası, çev-
re düzenlemesi yapılmış, ıslahı gerçekleş-
tirilmiş, yeşillikler içinde, kafeteryasıyla, 
amfi tiyatrosuyla, çok amaçlı birimiyle, 

sizlere hizmet veren örnek bir yer haline 
geldi. Bu güzelliği görmemek, takdir etme-
mek elbette mümkün değil. Ama burada 
bu güzelliği görüp takdir edenlerin, başka 
yerlerdeki benzer projelere, olmadık baha-
nelerle karşı çıkmalarını anlayamıyoruz. 

Biz, ülkemize, milletimize kazandırdığımız 
hizmetlerde asla, yerel yönetimin şu parti-
den bu partiden olmasına bakmadık, bak-
mıyoruz. Bu çalışmaları değerlendirenler-
den de aynı anlayışı bekliyoruz. Zağnos’ta 
beğenilerini  i fade edenlerin İzmir-
Kadifekale’de, Diyarbakır’da, Malatya’da 
farklı konuşması ne kadar acıklı bir görün-
tü. Oysa biz, bu durum karşısında, niçin 
daha fazla proje üretemediğimiz, niçin 
daha fazla konut yapamadığımızın sorul-
masını isterdik. Biz, kentlerimizi adeta 
yeni baştan imar eden, sosyal restorasyona 
katkıda bulunan projelerimizi kararlılıkla 
devam ettireceğiz. Gecekondularda, zor 
şartlarda yaşayan insanlarımızın, modern 
konutlarına, okuluyla, sağlık ocağıyla, 
alış-veriş merkeziyle, ibadethanesiyle her 
türlü altyapıya sahip yerleşim birimlerine 
geçtiklerinde yaşadıkları sevinç, bizim için 
her şeye bedel. Onlar, ifade etse de, etmese 
de, milletimizin takdiri bize yeter. 

Değerli hemşehrilerim…

Bakın, Trabzon’un spora, sporcuya, özel-
likle futbola nasıl önem verdiğini çok 
iyi biliyorum. Trabzonspor, buradan, 
Trabzon’dan Türkiye’ye çok anlamlı ve 
kalıcı bir başarı hikayesi anlattı. Dedi ki, 
“Şampiyon sadece İstanbul’dan çıkmaz, 
işte Anadolu’dan da şampiyon çıkar, 
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Trabzon’dan da şampiyon çıkar. “. Bu 
mesajı son derece önemli buluyorum. 
Anadolu’nun, Trakya’nın her bir kenti, 
hatta her bir ilçesi kendi öz değerleriyle, 
kendi imkanlarıyla öne çıkabilir ve “ben 
de varım” diyebilir. İşte bugün Kayseri’de, 
Konya’da ,  Gaziantep’te ,  Denizl i ’de , 
Antalya’da gördüğümüz tablo budur. Bu 
illerimiz, “kendi yağlarında kavrularak”, 
devletten, o geçmiş hükümetlerden hiçbir 
beklenti içine girmeyerek, tamamen kendi 
imkanlarıyla, kendi değerleriyle geliştiler, 
büyüdüler ve birer dünya markası haline 
geldiler. Biz, Trabzonspor’un Türkiye’ye, 
futbolla verdiği mesajı, Trabzon’un bir 
kent olarak da vermesini istiyoruz ve 
bunun için gayret gösteriyoruz. Trabzon, 
Karadeniz’in en büyük ve potansiyeli en 
yüksek kenti. 

Trabzon, sahip olduğu değerleri, sahip ol-
duğu imkanları uygun şekilde kullanırsa, 
buna zemin hazırlanırsa, inanıyorum ki 
tüm dünyanın dikkatlerini üzerine topla-
yan bir kent haline gelecektir. Karadeniz 
sahil yolunu bitirerek, bu noktada önemli 
bir adım attık. Trabzon’u Türkiye’nin 
her köşesine yakın bir il haline getirdik. 
Şimdi Samsun-Ankara ve Samsun İstan-
bul bölünmüş yollarını da tamamlayarak 
Trabzon’un Ankara ve İstanbul’a daha 
da yakınlaşmasını sağlayacağız. Bunun 
yanında büyük spor organizasyonlarıyla 
Trabzon ismini dünyaya duyurdu ve duyu-
racak. 

Bildiğiniz gibi, Trabzon 2007 Karadeniz 
Oyunları’na başarıyla ev sahipliği yaptı. 
2011 yılında ise çok önemli bir organi-

zasyona, Avrupa Gençlik Olimpiyatla-
rına Trabzon’da ev sahipliği yapıyoruz. 
Trabzon’un bu çok önemli organizasyonu 
da başarıyla yürüteceğinden, ülkemizi en 
iyi şekilde temsil edeceğinden hiç kuşku 
duymuyorum. Bu organizasyonu başarıyla 
gerçekleştirmek için Hükümet olarak yo-
ğun bir çaba içerisindeyiz. 

Trabzon’a, denizi doldurarak 40 bin kişilik 
stadyumun yapımı için hukuki altyapıyı 
hazırladık. Ayrıca, 500 kişilik spor salonu 
ve Olimpik havuz yapımında ihale aşa-
masına gelmiş durumdayız. Sadece fut-
bolda değil, sporun diğer alanlarında da 
Trabzon’u teşvik etmeye devam edeceğiz. 
İşte, basketbol takımımız ikinci ligde ba-
şarılı bir şekilde yoluna devam ediyor. Bu 
vesileyle Trabzonspor’a ve Basketbol takı-
mına da bir kez daha başarı dileklerimi su-
nuyorum. Bugün açılışını yaptığımız tüm 
bu tesislerin, tüm hizmetlerin Trabzon’a, 
Trabzonlular’a hayırlı olmasını diliyor, 
hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor, her-
kese teşekkür ediyorum. 
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Değerli arkadaşlar, değerli misafirler… 
Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, 
açılışını gerçekleştirdiğimiz kütüphanemi-
zin hayırlı olmasını diliyorum. Bu nitelikte 
ve bu nicelikte bir kütüphane kurmuş 
olmanın haklı gururunu bugün AK Parti 
camiası olarak hep birlikte yaşıyoruz. 
İnanıyorum ki bu kütüphane, siyaset bili-
minin en önemli bilgi merkezlerinden biri 
haline gelecek, demokrasi tarihimize ışık 

tuttuğu gibi geleceğin siyasetçilerine de 
yol gösterecektir.

Bizler, büyük bir medeniyetin, köklü bir ta-
rihin,  zengin bir kültürel mirasın sahiple-
riyiz. Tarihimizin, medeniyetimizin, kültü-
rümüzün arkasında eşsiz bir bilgi birikimi 
yatıyor. Bu birikim kitapla, kütüphaneyle 
birlikte anılan bir özellik taşıyor. Şehircilik 
anlayışımızda, şehir hayatında kütüpha-

AK Parti Genel Merkez 
Kütüphanesi Açılış Töreni

Ankara | 27 Ocak 2009
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nelerin ayrı bir yeri ve önemi olmuştur. 
Şehirlerimizin neredeyse tamamını kütüp-
hanelerle, kitapla, bilgiyle, kültürle, ilim ve 
irfanla taçlandırmışız. Sadece İstanbul’da 
değil, Anadolu’daki şehirlerimizin birço-
ğunda Amasya’da, Edirne’de, Bursa’da, 
Manisa’da, Trabzon’da, Konya’da büyük 
kütüphaneler kurmuş, bilginin, hikmetin, 
ilmin, irfanın nesiller boyu aktarılmasına 
özen göstermişiz. Zarafete, bilgi ve hik-
mete dayalı bu medeniyet, nasıl ki bütün 
dünya tarihine yön vermeyi başarmışsa, 
bizim de bu köklü medeniyetin mirasçıları 
olarak aynı başarıyı elde etmemiz lazım. 
AK Parti kadroları olarak, bizler de böylesi 
bir bilinçle, böylesi bir vizyonla hareket 
ediyoruz.

Bakınız, partimizi kurduğumuz günden 
bu yana yeni ve farklı bir siyasi anlayışı 
Türkiye’ye hakim kılmanın mücadelesini 
veriyoruz. Bizim siyasetimizin yüzü gele-
ceğe dönüktür, değişimden, dönüşümden 
yana tavır alan, gelişime, tekâmüle açık bir 
siyasettir. Aynı zamanda, yönetim anlayı-
şımız, hükümet anlayışımız da bütün mo-
dern toplumlarda olduğu gibi, gerçeklere 
ve bilgiye dayanan bir yönetim tarzıdır.

Şunu bu vesileyle bir kez daha hatırlatmak 
istiyorum: Günümüz dünyasının en önem-
li, en değerli serveti bilgidir. Ülkelerin 
gelişmişlik ölçüleri artık sadece ekonomik 
verilere endeksli değerlendirilmiyor. Bil-
gi üretimi ve bilgi kullanımında ulaşılan 
nokta da ülkelerin gelişmişlik düzeyinin 
başlıca göstergelerinden biri olarak kabul 
ediliyor. Biz de bunu böyle değerlendiri-
yor, bilgiyi, bilgi üretimini ilerlemenin, kal-

kınmanın itici gücü, olmazsa olmazı olarak 
görüyoruz. Kişisel gelişimimiz, toplumsal 
gelişimimiz açısından bilginin muhafaza-
sına, gelecek nesillere aktırılmasına bü-
yük önem veriyoruz. En büyük arzumuz, 
bilginin, bilimin ve birikimin siyasete de 
hakim olması, siyasetin ve siyasetçilerin 
bu değerleri benimseyerek hizmet üret-
meleridir. Bilgiden yola çıkmayan, bilime 
dayanmayan siyaset anlayışının Türkiye’ye 
neler kaybettirdiğini gördük.

Bakınız, partimizi kurduk ve Siyaset Aka-
demisi adı altında eğitim faaliyetlerine 
başladık. Birçok siyasi partide benzeri 
eğitim faaliyetlerini görebilirsiniz. An-
cak biz, parti içi eğitime asla “Dostlar 
alışverişte görsün” mantığıyla, “Vitrin 
oluşturmak” mantığıyla yaklaşmadık. Si-
yaset Akademileri’ni son derece ciddi ve 
kaliteli biçimde işlettik ve bu okullardan 
mezun olan arkadaşlarımızın da mümkün 
olan en azami ölçüde pratik siyasette yer 
almasını sağladık. Bugün 29 Mart seçim-
leri için belirlediğimiz Belediye Başkanı, 
İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyesi 
adayları içinde bu arkadaşlarımız da yer 
alıyor. Siyaset akademisiyle yeni bir boyut 
kazandırdığımız parti içi eğitime, şimdi 
bu kütüphanemizle önemli bir açılım geti-
riyoruz. Temel konusu siyaset bilimi olan 
kütüphanemizin koleksiyonunda ekono-
mi, uluslararası ilişkiler, sosyoloji, hukuk, 
kamu yönetimi, tarih, eğitim, din, felsefe, 
edebiyat ve psikoloji ile ilgili disiplinlere 
ait bilgi kaynakları bulunuyor. Ayrıca 
kütüphanemiz Türkiye’de kitapların kim-
liklerini “Radyo Frekansı ile Belirleme” 
sistemini kullanan ilk kütüphane olma 
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özelliğini taşıyor. Kütüphanemiz, şu anda 
7 bin eserlik çekirdek bir koleksiyona 
sahip. Önümüzdeki 10 yılda en az 25 bin 
basılı kitabı kütüphanemize kazandırmayı 
hedefliyoruz.

Değerli arkadaşlar…

AK Parti iktidarı olarak yaptığımız bütün 
hizmetleri birbirinin bir devamı, bir uzan-
tısı olarak görüyoruz. Bu nedenle, eğitimi 
sağlıktan, ekonomiyi sosyal politikalardan, 
şehirciliği kültürden bağımsız, ayrı ayrı 
alanlar olarak görmüyoruz. Türkiye’yi bir 
yandan dersliklerle, okullarla, hastaneler-
le, adalet saraylarıyla, yollarla donatırken, 
aynı zamanda kütüphaneler kurmayı da 
ihmal etmiyoruz. 6 yıllık iktidarımız bo-
yunca Milli Eğitim Bakanlığımız eliyle 5 
bin 385 yeni kütüphaneyi öğrencilerimi-
zin, milletimizin hizmetine sunduk. 2003 
yılından bu yana tam 55 tane yeni halk 
kütüphanesini hizmete açtık. Bu dönem-
de hem yeni kütüphanelerimizi kurmak 
için, hem de mevcut kütüphanelerimizin 
arşivlerini güçlendirmek için tam 1 mil-
yon 467 bin kitap aldık. Kültür ve Turizm 
Bakanlığımız’a bağlı kütüphaneler ve Ya-
yımlar Genel Müdürlüğümüz tarafından 6 
yılda kullanılan yatırım bütçesi ise tam 57 
milyon TL oldu.

Bildiğiniz gibi, Başbakanlık Toplu Konut 
İdaremiz eliyle inşa ettiğimiz konutla-
rın yanına bir de kütüphane kuruyoruz. 
TOKİ eliyle, bugüne kadar, okullarımızın 
ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 35 adet 
kütüphane uygulamasını başlattık, bitir-
diğimiz kütüphaneleri öğrencilerimizin 

istifadesine sunulmak üzere Milli Eğitim 
Bakanlığımız’a devrettik. Bilgiye, bilime 
ve birikime verdiğimiz önemi asla soyut 
bir kavram olarak, bir slogan olarak taşı-
madık; tam tersine somutlaştırmak için 
yoğun gayret gösterdik. İşte, AK Parti 
Kütüphanesi de, bizim geleceğe ve ileriye 
dönük projelerimizden biri olarak hayata 
geçirilmiştir. Bilim adamlarına, araştır-
macılara, genç nesillere, genç siyasetçilere 
böyle bir katkıyı sağlamış olmanın haklı 
gururuyla, kütüphanemizin Partimiz’e, bir 
bütün olarak siyaset kurumuna ve ülkemi-
ze hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen 
tüm arkadaşlarımı canı gönülden tebrik 
ediyor, hepinize teşekkür ediyorum.
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Değerli vatandaşlarım… Hepinizi en kalbi 
duygularla selamlıyor, konuşmamın hemen 
başında, bugün açılışını yaptığımız eserle-
rin Kocaeli’ne hayırlı olmasını diliyorum. 

Kocaeli kalkınmanın, sanayinin şehri… 
Kocaeli, tabii güzelliklerinin, tarihi eserle-
rinin yanında, ticaretin şehri… Girişimci 
insanların, mert ve yiğit insanların şehri… 
Türkiye’nin güzelliklerini, zenginliklerini, 

bir nevi özetini Kocaeli’de bulmak müm-
kündür. İşte bunun için Kocaeli’ne ayrı 
bir anlam yüklüyoruz. İşte bunun için 
Kocaeli’ni önemsiyor, her anlamda daha 
bayındır bir hale getirmek için gece gün-
düz, tüm ekibimizle mücadele veriyoruz. 
1999 depreminde ciddi hasar gören bu 
şehri ayağa kaldırmak için, 6 yıldır hü-
kümette, 5 yıldır da yerel ölçekte gayret 
sarfediyoruz. 

Toplu Açılış ve TOKİ Anahtar 
Teslim Töreni

Kocaeli | 08 Şubat 2009
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Biliyorsunuz, her fırsatta bu şehre geldim 
ve sizlerle kucaklaştım. Bugün de, bu açı-
lış töreni öncesinde Perşembe Pazarı’nda 
mahşeri bir kalabalıkla bir araya gelme im-
kanımız oldu. Şunu bütün samimiyetimle 
ifade etmek istiyorum: Kocaeli’nin bize 
gösterdiği vefayı, bize gösterdiği muhab-
beti, bize duyduğu güveni asla sarsmadık 
ve bundan sonra da asla sarsmayacağız. 
Kocaeli’ni bir dünya markası haline getiri-
yoruz, bundan sonra da konumunu daha 
yüksek seviyelere çıkarmak için ne gereki-
yorsa onu yapacağız. 

Bakınız, Kocaeli her açıdan çok önemli bir 
konumda bulunuyor. Limanlarıyla, ticaret 
hacmiyle, özel sektör ve kamu yatırımla-
rıyla Kocaeli bugün Türkiye’nin gelişimine 
büyük katkı sağlıyor. Bununla kalmıyor. 
Tarihi ve tabii güzellikleriyle Kocaeli 
önemli bir cazibe merkezi haline gelmiş 
durumda. Bu da yeterli değil. Kocaeli’ni, 
şanına yaraşır bir şekilde, konumuna 
yaraşır bir şekilde geleceğe taşımak gibi 
bir ufku, bir misyonu yüklenmiş durum-
dayız. Hem kamu yatırımlarıyla, hem de 
belediyelerimizin değerli hizmetleriyle 
Kocaeli’nin çehresini değiştirdik, değiştir-
meye devam ediyoruz. 

Değerli Kocaelililer, aziz vatandaşlarım…

Biz Kocaeli’ni devraldığımızda, biliyorsu-
nuz, Kocaeli hepimizi, bütün Türkiye’yi 
derinden sarsan, milletimizi yasa boğan 
depremin yaralarını saramamıştı. Biz gel-
dik, hamdolsun Kocaeli’nde taptaze bir he-
yecanla, aşkla, sevdayla coşkulu bir hizmet 
seferberliğini başlattık. Depremde yıkılan, 

kifayetsiz yöneticilerin ellerinde ufalanan 
Kocaeli artık tarihe karıştı. Kocaeli’ni ye-
niden imar ettik, sizlerden aldığımız güçle 
Kocaeli’ni yeniden bayındır hale getirdik. 

Bakınız, değerli kardeşlerim, ben bugüne 
kadar Kocaeli’ne 16 kez geldim. Bu, 17. 
gelişim. Her gelişimde Kocaeli’ne pek çok 
hizmeti, pek çok eseri kazandırmanın 
heyecanı içinde oldum, hamdolsun, her 
gelişimde de yeni bir müjdeyle, müjdeler 
paketiyle geldim. 

Biliyorsunuz, Kocaeli’nde daha önce iki 
açılış bayramı gerçekleştirmiştik. Hiç 
unutmuyorum, tarih 19 Kasım 2006… 
Kocaeli’nde 99 yatırımın, 99 eserin hiz-
mete açılmasını sizlerle birlikte gerçekleş-
tirdik. O zaman kendi kendime dedim ki, 
Kocaeli bu hızla giderse, sadece Marmara 
Bölgesinin değil, bütün Türkiye’nin yıldızı 
olacak. Adeta kutup yıldızı gibi parlayacak, 
“Ben buradayım!” diyecek, diğer şehirleri-
mize de örnek olacak, yol gösterecek. 

Sağ olsun, Başkanımız İbrahim Karaosma-
noğlu bizi hiçbir zaman mahcup etmedi, 
kendinden önceki belediye başkanı gibi 
yan gelip yatmadı, arı gibi çalıştı. Çok kısa 
zamanda Kocaeli’nin çehresini değiştirdi, 
büyük ve benzersiz bir şehre dönüştürdü, 
2000’li yıllara yakışır modern bir Kocaeli 
inşa etti, ediyor. Her gün yeni bir eser üret-
mek, her gün yeni bir tesisi kazandırmak 
için gecesini gündüzüne kattı, canla başla 
çalıştı. Ben de sürekli bu çalışmaları yakın-
dan takip ettim, bütün Türkiye’de olduğu 
gibi, Kocaeli’ndeki hizmet seferberliğini 
de daha verimli hale getirmenin gayreti 
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içinde oldum. 2006’daki 99 tesisin üzerin-
den sadece bir yıl geçti, 2007’de İbrahim 
kardeşim beni aradı, “Sayın Başbakanım, 
111 tesisimiz daha Kocaeli’nin, Kocaelili 
vatandaşlarımızın hizmetine hazır,” dedi. 
Biz de büyük bir heyecanla, büyük bir coş-
kuyla geldik, 27 Ekim 2007 günü sizlerle 
İkinci Açılış Bayramımızı kutladık. Tam 
111 yatırımı bir defada hizmete açtık. 

Bunu büyük bir gururla söylüyorum. 
Kocaeli’nde artık sadece hizmeti esas alan, 
insan odaklı bir yaklaşımla hareket eden 
bir yönetim anlayışı vardır. Kocaeli’nde 
artık hizmet siyaseti kökleşmiştir. İşte 
bugün, 17. kez Kocaeli’ne geliyorum ve 
bir açılış bayramını daha kutlamanın gu-
rurunu, mutluluğunu yaşıyoruz. Üçüncü 
Açılış Bayramımız vesilesiyle, sadece bele-
diyemizin imkanlarıyla tam 105 eserimizi, 
105 yatırımımızı Kocaeli’ne kazandırıyo-
ruz. Başbakanlık Toplu Konut İdaremiz 
tarafından yapılan 2 bin 198 konutun 
anahtar teslim törenini gerçekleştiriyoruz. 
Ayrıca TOKİ’nin Kocaeli’ne kazandırdığı 
2 ilköğretim okulunun, 1 lisenin, 4 spor 
salonunun, 1 sağlık ocağının, 2 ticaret 
merkezinin, kreşin ve caminin açılışını 
yapıyoruz. Bununla beraber, hükümetimi-
zin 9 hizmetiyle de bu açılışı taçlandırıyor, 
Kocaeli’ni daha da güçlendiriyor, daha da 
geliştiriyoruz. Yıllardır ülkemizde görmek 
için can attığımız, hasretini çektiğimiz ça-
lışkanlık, üretkenlik, verimlilik işte bu!

Değerli kardeşlerim…

Bakınız, Kocaeli’nde 5 sene zarfında Bü-
yükşehir Belediyesi eliyle 10 bin’e yakın 

yatırım yapıldı. Tam 10 bin yatırım… Eski 
belediyeciler, bir arpa boyu yol alamamış-
ken, Kocaeli şimdi 10 bin adım ileri gitmiş-
tir! Belediyecilik budur aziz kardeşlerim! 
Hizmet siyaseti budur. Cumhuriyetçilik 
budur, halkçılık budur, milliyetçilik budur, 
millet sevgisi, vatan sevgisi budur!

Bugün açılışını yaptığımız 105 yatırım-
dan biri olan Sapanca–Yuvacık su hattı, 
Kocaeli’nin önümüzdeki 40 yıllık, 50 yıllık 
su sorununu çözüme bağlamıştır. Aynı 
şekilde, kentsel dönüşüm projeleriyle 
Kocaeli’nin çehresi bütünüyle yenileni-
yor. İşte Erenler Cedit Konutları, kentsel 
dönüşümün en güzel örneklerinden biri. 
Tam 588 daire yapıldı. Bunların 240’ını 
kamulaştırma dolayısıyla evi yenilenen 
vatandaşlarımıza teslim ettik. Bugün de 2 
bin 198 konutumuzu teslim ediyoruz. Bu 
şehirde TOKİ ve Kent Konut tarafından 
inşa edilen; sağlam, estetik ve konforlu 
evler yükseliyor. Yaşam kalitesi yükseliyor. 
Artık vatandaşlarımız belediye projeleri-
ne, kentsel dönüşüme güvenle bakıyor. Bu 
güven bizi yaşatıyor, sevindiriyor, gurur-
landırıyor. 

Aziz vatandaşlarım…

Büyükşehir’e büyük hizmet dedik, büyük 
hizmet için de büyük hizmet binası kur-
duk. Yeni belediye binası, Kocaeli sahilin-
de bir saray gibi, bir kale gibi yükseliyor. 
O bina size sunulan hizmetin kalitesini, 
sizlere verdiğimiz değeri, gösterdiğimiz 
özeni temsil ediyor. Adalet Köprülü Kav-
şağı, Doğu Kışla Parkı, Büyük Seka Tüneli 
gibi dev projeleri, toplam 105 projeyi bir 
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kerede hizmete açmak ne demek? Bu ya-
tırımların toplam maliyeti 447 milyon TL. 
447 milyon lira değerinde hizmetin bir 
anda şehre kazandırılması ne demek? Bu 
şehirde boş konuşulmuyor demek. Bu şe-
hirde hizmetlerle, projelerle konuşuluyor 
demek. Evet, Kocaeli’nde biz sussak bile, 
artık hizmetlerimiz konuşuyor, eserleri-
miz konuşuyor, projelerimiz konuşuyor. 
Parklar, toplu konutlar, tüneller, yollar ko-
nuşuyor demek. Şehir dile gelmiş, Kocaeli 
konuşuyor demek!

Bakınız değerli kardeşlerim, bizim en 
büyük özelliğimiz, siyaseti ve yönetimi 
hizmet olarak tanımlamamız ve ona göre 
hareket etmemizdir. Hizmet, günlük so-
runlara günlük çözümler üretmek değildir. 
Hizmet, bir şehri bir yerden alıp daha ileri, 
daha yüksek, daha güzel bir yere taşımak-
tır. Kocaeli’nin geleceğini, bu şehirde yarın 
neler olacağını şimdiden tasarlamaktır. 
Şimdi 105 projeyi bir defada hizmete sunu-
yoruz. Sonra ne olacak, durup dinlenecek 
miyiz? Hayır, böyle bir şey bizim kitabı-
mızda yazmıyor. Yorulmanın, bıkmanın, 
usanmanın, atalete düşmenin bizim an-
layışımızda yeri yok. Bunun için durmak 
yok, hizmete devam ediyoruz. 

Önümüzdeki ay, Dilovası ile Hersek Burnu 
arasında 3 bin metre uzunluğundaki asma 
köprünün ihalesi yapılacak. Körfez’in iki 
yakasını, Boğaziçi Köprüsü’ne benzer bir 
köprüyle birleştireceğiz inşallah. Önü-
müzdeki dönemde iki tanesi Karamürsel’e 
bir tanesi de Kandıra’da olmak üzere üç 
baraj yapacağız! Önümüzdeki dönemde 
Kocaeli’nde en yeni teknolojilerle üretil-

miş raylı sistemler kuracağız. MONORAY 
ve SEKARAY projeleri uygulanacak. Ko-
caeli, Allah’ın izniyle, raylı sistemin öncü 
şehri olacak. 

Değerli Kocaelililer…

Bugün ayrıca, TOKİ’nin anahtar teslim 
töreni dışında, hükümetimizin yaptığı 
9 yatırımını da açıyoruz. 1’i İzmit’te, 4’ü 
Çayırova’da 5 okulu bugün eğitimin hizme-
tine sunuyoruz. Kocaeli Üniversitesi bün-
yesinde yaptığımız Diş Hekimliği Fakültesi 
ve Yuvacık Semt Polikliniği’ni; Derince 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni, Darıca 
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ni yine bugün 
Kocaelili vatandaşlarımıza kazandırıyo-
ruz. Bir de tüm bunların yanında şehrin 
emniyetini tesis edecek bir pilot projeyi 
burada hayata geçiriyoruz. Asayiş ve gü-
venlik hizmetlerinin daha sağlıklı, daha 
verimli sürdürülebilmesi için yürürlüğe 
koyduğumuz MOBESE projesi. Toplam 58 
kamerayla Gebze’yi, Gebze’nin sokaklarını 
denetliyoruz. Daha eğitimli, daha sağlıklı, 
daha adaletli, daha güvenli şehirler inşa 
ediyoruz. Kocaeli’yi de bu anlayışla yüksel-
tiyoruz, bu yaklaşımla büyütüyoruz. 

Değerli kardeşlerim…

Türkiye’yi nasıl eğitim, sağlık, adalet ve em-
niyet üzerinde yükseltiyorsak, Kocaeli’de 
de aynı şekilde hizmetler, yatırımlar üreti-
yoruz. Eğitimde 2003-2008 yılları arasında 
5 bin 135 dersliğin yapımını tamamladık. 
2003 yılına kadar okullarımızda çok az 
sayıda bilgisayar var iken 6 yılda okulları-
mıza 12 bin 656 adet bilgisayar gönderdik. 
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1 milyon 500 bin adet ücretsiz ders kitabı 
dağıttık. 4 adet yeni yurt açtık, kapasiteyi 
3 bin 918’e çıkarttık. Kocaeli Üniversitesi 
bünyesinde, 2 Fakülte, 4 Yüksekokul, 3 
Meslek Yüksek Okulu, Kocaeli Devlet Kon-
servatuarı ile TEKNOPARK hizmete açıldı. 
Ayrıca; üniversite statüsü taşıyan Gebze 
Yüksek Teknoloji Enstitüsü bünyesinde, 
Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama 
Merkezi ile Nano Teknoloji Araştırma ve 
Uygulama Merkezi hizmete açıldı. 

Sağlık alanında yatırım, bakım-onarım, 
donanım işleri için 261 milyon TL har-
cama yaptık. 500 yataklı Gebze Devlet 
Hastanesi’nin yapımına 1993’te başladılar. 
Geldik, biz bitirdik. Ayrıca 50 yataklı Ka-
ramürsel Devlet Hastanesi’ni tamamlayıp 
hizmete açtık. Derince Eğitim Araştırma 
Hastanesi’ni başlattık, tamamladık ve bu-
gün hizmete açıyoruz. Yine 2 hastanenin, 2 
hastane ek binasının ve 10 sağlık ocağının 
yapımına başladık, bunları süratle tamam-
ladık, sizlerin hizmetinize sunduk. 

TOKİ olarak bugün teslimini yaptığımız 
2198 konuta ilave olarak, daha önce 3 bin 
630 konutu tamamlayıp, sahiplerine tes-
lim etmiştik. Böylece bugüne kadar sahip-
lerine teslim ettiğimiz konut sayısı 4 bin 
828’e ulaştı. 3 bin 701 konutun inşaatına 
da devam ediyoruz. 2003-2008 yıllarını 
kapsayan dört yıllık zamanda “Sosyal Yar-
dımlar” kapsamında 28 milyon TL yardım 
yaptık. İktidarımız döneminde ücretsiz kö-
mür yardımı kampanyası kapsamında, 61 
bin 433 ailemize 56 bin ton kömür yardımı 
yaptık. 

Karayollarına bakınca yine büyük bir atı-
lımı başarıyla gerçekleştirdik. 2002 yılına 
kadar Kocaeli’nde sadece 42 kilometre 
bölünmüş yol yapılmıştı, biz ise 6 yılda 79 
kilometre daha bölünmüş yol yaptık. Bir 
sanayi şehri olan Kocaeli’nde tarımı, çiftçi-
lerimizi de ihmal etmedik. 2003–2008 dö-
neminde Kocaeli’ye toplam 72.4 milyon TL 
tarımsal destek verdik. 2002’de 7.8 milyon 
TL olan tarımsal destek miktarını 2008’de 
12.2 milyon TL’ye çıkardık. 

Değerli vatandaşlarım…

Eskiden, parti başkanları, bir tek üst ge-
çidin açılışı için geliyorlardı Kocaeli’ne. 
Ben bir kıyaslama yapmayacağım. Bunla-
rı siz daha iyi biliyorsunuz. Biz yüzlerce 
yatırımı birden açarken bile, aklımız gele-
cekte yapacağımız projelerde. Bir sonraki 
adımı düşünüyoruz. 100 adım sonrasını 
hesaplıyoruz. 50 sene sonra ne olacağını 
tasarlıyoruz. Çünkü bizler gelir geçeriz, 
eserlerimiz kalır. Evlatlarımız, torunla-
rımız bizi eserlerimizle, hizmetlerimizle 
anacak. Biz hem yaptığımız işleri, hem de 
hizmet anlayışımızı miras bırakacağız. İşte, 
Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim 
Karaosmanoğlu ve ekibi burada. Bitmek 
tükenmek bilmez enerjileriyle Kocaeli’ne 
hizmeti sürdürüyorlar. Siz değerli hemşeri-
lerinden aldığı güçle, size layık olmak için, 
size layık bir Kocaeli inşa etmek için var 
gücüyle çalışıyorlar. 

Bizler, bütün Kocaeli’nin her metrekare-
sine hiçbir ayrımcılık yapmadan, adaletle 
hizmet götürüyoruz. Kocaelili kardeşle-
rimden de bize sağladıkları destek için 
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buradan teşekkür ediyorum. Bu düşün-
celerle Üçüncü Açılış Bayramınız kutlu 
olsun, diyorum. Açılışını yaptığımız bütün 
tesislerin Kocaelimize hayırlı olmasını dili-
yorum. Allah daha nice Açılış Bayramlar’ı, 
büyük sevinçler görmeyi bizlere nasip et-
sin. Hepinizi en derin duygularla, hürmet 
ve muhabbetle selamlıyorum. Sağolun, 
varolun. 
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Değerli vatandaşlarım, sevgili Kırşehir-
liler… Hepinizi en kalbi duygularımla 
selamlıyor, bugün açılışını yaptığımız 
eserlerin Kırşehirimize hayırlı olmasını 
diliyorum. 

Kırşehir bugün bizi bir kez daha bağrına 
bastı. Kırşehir, bugün bir kez daha vefası-
nı, sevgisini, coşkusunu bizlerden esirge-
medi. Bizler de, bu teveccühe layık olabil-
mek amacıyla, Kırşehir’e önemli hizmetler 
kazandırmanın gayreti içinde olduk, işte 

bugün bir toplu açılış töreninde daha bir-
likteyiz. Kırşehir’in eğitim hayatı için çok 
önemli, çok değerli 8 eğitim kurumunu 
bugün burada sizlerle birlikte hizmete 
açıyoruz. 

Bakınız, 6 yıldır, sadece seçimden seçime 
değil, fırsat bulduğum her an çeşitli illeri-
mize gidiyor, oralarda toplu açılışlar ger-
çekleştiriyorum. Gönül ister ki, her birine 
tek tek gidelim, her birini tek ziyaret ede-
lim, orada kurdelelerini keselim. Ancak 

Toplu Açılış Töreni

Kırşehir | 10 Şubat 2009
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çok yoğun bir hizmet telaşı içindeyiz. Ülke-
mizin, tek tek şehirlerimizin geç kalınmış 
ihtiyaçlarını hızla karşılamak için büyük 
bir uğraş veriyoruz. O eski siyasetçiler gibi, 
bir tek çeşmenin, bir tek okulun, bir yolun 
açılışı için değil; temel atmak için değil, 
aynı anda birçok eseri açmak için illerimi-
ze gidiyoruz. 

Bakınız, bütün bu açılış maratonu içinde 
eğitimle ilgili olanlar, bizim için ayrı bir 
anlam taşıyor. Yıllarca Türkiye’nin genç bir 
nüfusa sahip olduğunu söylediler durdu-
lar. Ancak, bu genç nüfus için bir gelecek 
hazırlama noktasında eğitim yatırımlarına 
gereken önemi vermediler. Biz dedik ki, 
eğer Türkiye kalkınacaksa, tek tek şehirle-
rimiz kalkınacaksa, Kırşehir kalkınacaksa, 
önce insanımız ayağa kalkmalı, insanımız 
ilerlemelidir. Bunun yolu da öncelikle eği-
timden geçiyor. Bu nedenle, ilk defa eğiti-
me genel bütçeden en yüksek payı ayırdık, 
ayırıyoruz. 133 bin dersliğin yapımını 
tamamladık, okullarımıza 621 bin bilgisa-
yar gönderdik. Üniversitesi olmayan ilimiz 
kalmayacak dedik, 54 yeni üniversite aç-
tık, üniversitesi olmayan il bırakmadık. 6 
yıl içerisinde yaklaşık 740 milyon ders ki-
tabını öğrencilerimizin sıralarına koyduk, 
velilerimizin yüzünü güldürdük. 350 bin 
kız çocuğumuzu ‘Haydi Kızlar Okula’ kam-
panyasıyla yeniden eğitim öğretim hayatı-
mıza kazandırdık. Kırşehir’in eğitime nasıl 
önem verdiğini çok iyi biliyorum. Kırşehir, 
son 5 yıldır Öğrenci Seçme Sınavı’nda sö-
zel alanda birinci geldi. Yine Ortaöğretim 
Kurumları Sınavı’nda Kırşehir ilk 5 il ara-
sında yer alıyor. Öncelikle öğrencilerimizi 
bu başarılarından dolayı kutluyor, hepsi-

nin gözlerinden öpüyor, bu başarılarının 
devamını diliyorum. 

Bize düşen, bu başarının temelini daha da 
sağlam hale getirmek, bu başarıyı kalıcı 
hale getirecek yatırımları yapmak. İşte bu 
anlayışla Kırşehir’e bir üniversite kazan-
dırdık. Bildiğiniz üzere, 2006 yılında Ahi 
Evran Üniversitesi’ni açtık. Üniversite-
mizde eğitim fakültemiz ve fen-edebiyat 
fakültemiz eğitim öğretime başladı. Ayrıca 
3 enstitü, 3 yüksekokul ve 4 meslek yüksek 
okulu şu anda öğretim veriyor. Tıp, ziraat 
ve iktisadi-idari bilimler fakültelerimizin 
kanunları çıktı. Ahi Evran Üniversitesi’ne 
çok önem veriyoruz, üniversitemizin geliş-
mesi, yeni fakültelerin, bölümlerin, meslek 
okullarının hayata geçmesi için önümüz-
deki sorunları aşma yolunda büyük emek 
harcıyoruz. İnanıyorum ki, üniversitemiz 
İç Anadolu’nun parlayan yıldızı olacak, 
Kırşehir’in ve bölgemizin kalkınması için 
lokomotif vazifesi görecektir. Yükseköğre-
timde 1846 olan yatak kapasitesini 2 bin 
414’e çıkardık. 2003’te 440 öğrenci kapa-
siteli bir yurt açtık. 2005’te 82 öğrenci ka-
pasiteli bir yurt daha açtık. 500 kişilik yeni 
yurt binasının da ihalesini Haziran ayında 
yapıyoruz. Bu yurdu da en kısa zamanda 
tamamlayarak öğrencilerimizin hizmetine 
sunacağız. 

Biz iktidara geldiğimizde Kırşehir’de 1213 
derslik vardı, 6 yılda buna tam 701 ders-
lik ekledik. Bu dönemde 3 genel lise, 5 
anadolu Lisesi, 1 anadolu öğretmen lisesi, 
4 meslek lisesi, 2 bilim ve sanat merkezi 
açtık. 500 öğrencilik polis meslek yükseko-
kulunu da tamamlamak üzereyiz, gelecek 
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yıldan itibaren bu okulumuz da öğrenci al-
maya başlayacak. Öğrencilerimiz teknolo-
jiden, bilgiden uzak olmasın dedik, 6 yılda 
Kırşehir’deki okullarımıza 1705 adet bil-
gisayar gönderdik. Kırşehir’de 40 bin 784 
öğrencimize yaklaşık 530 bin ücretsiz ders 
kitabı dağıttık. 2003 yılında Kırşehir’de 
2 bin 542 öğretmen görev yapıyorken bu 
yıl 4 bin 208 öğretmen arkadaşımız görev 
yapmaktadır. 6 yılda şartlı nakit transferin-
den 6 bin 646 öğrencimize 3 milyon TL’lik 
yardım yaptık. Bu yardımları bizzat anne-
lerimizin hesabına yatırıyoruz. 

Bütün bunları Kırşehir’in eğitimini daha 
yukarılara, çağdaş seviyelere taşımak için 
yaptık. İnanıyorum ki, bu eğitim hamle-
sinden istifade edecek olan gençlerimiz, 
ilerleyen yıllarda Kırşehir’e önemli hiz-
metlerde bulunacaklardır. İşte bugün de 
8 yeni eğitim kurumunu Kırşehir’e ka-
zandırıyoruz. Merkez Anadolu Öğretmen 
Lisesi’ni, Merkez 75. Yıl İMKB PİO Öğrenci 
Yurdu’nu, Merkez Yüceer İlköğretim 
Okulu, Merkez Anaokulu, Merkez Özbağ 
İlköğretim Okulu, Merkez Hüsnü Özyeğin 
İlköğretim Okulu, Merkez Durdu Muzaf-
fer Marşap Turizm Otelcilik Meslek Lisesi 
ve Merkez Aşıkpaşa İlköğretim Okulu’nu 
bugün açıyoruz. Bunlar sadece eğitim ala-
nında yaptıklarımız. 

Sağlıkta, adalette, emniyette, tarımda, sa-
nayide, ulaşımda birçok eseri Kırşehir’e 
kazandırdık. Bakınız, biz, her şehrimizin 
kendi öz değerleriyle, kendi potansiyeli ile, 
kendi zenginliği ile dünya genelinde bir 
marka olmasını istiyor, vizyonumuzu bu 
şekilde çiziyor ve bu vizyon doğrultusun-
da hareket ediyoruz. Kırşehir bu anlamda 

birçok değeri bünyesinde barındırıyor. 
Kırşehir neden Türkiye’nin bir eğitim 
üssü olmasın? Hatta, Kırşehir neden 
Ortadoğu’nun, Kafkaslar’ın, Balkanlar’ın 
bir eğitim üssü haline gelmesin? Bu böl-
gelerden binlerce öğrenci her yıl ülkeleri 
dışında üniversitelere gidiyor, oralarda 
eğitim görüyorlar. Neden bu öğrencileri 
Türkiye’ye, Kırşehir’e, Kırşehir gibi birçok 
ilimize çekmeyelim. Bunu sağlayabiliriz, 
bunu başarabiliriz. Uluslararası boyut-
ta üniversiteler kurup, illerimizi eğitim 
merkezleri haline getirebiliriz. Yeter ki bu 
inanalım. Yeter ki bu potansiyeli görelim 
ve bunu değerlendirelim. Yeter ki bu ufka, 
bu vizyona sahip olalım. İnanın başarırız, 
inanın yaparız. 

Değerli kardeşlerim…

Türkiye genelinde olduğu gibi, Kırşehir’de 
de, yıllarca yarım bırakılmış, ihmal edil-
miş, temeli atılıp bir köşede unutulmuş 
işleri tamamlıyoruz. Milletimizin sırtına 
yüklenmiş kamburları atıyor, 40 yıl, 50 yıl 
önce çözülmüş olması gereken meseleleri 
tek tek çözüyoruz. Türkiye’ye inanarak, şe-
hirlerimize inanarak, Kırşehir’e inanarak 
büyük başarılar elde ettik, etmeye de de-
vam ediyoruz. İnşallah çok daha fazlasını 
yapacak, Kırşehir’e çok daha fazla hizmeti 
kazandıracağız. Sizler bize inandınız, gü-
vendiniz, bizler de bugüne kadar sizleri ha-
yal kırıklığına uğratmadık. Bundan sonra 
da aşkla, sevdayla size hizmet üretmeye de-
vam edeceğiz. Kırşehir’de de “Durmak yok, 
Hizmete Devam” diyor, açılışını yaptığımız 
eğitim kurumlarının hayırlı olmasını dili-
yor, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
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Değerli vatandaşlarım, sevgili Sinoplu kar-
deşlerim… Hepinizi en kalbi duygularla 
selamlıyor, konuşmamın hemen başında, 
bugün açılışını yaptığımız Sinop Boyabat 
Yolu’nun hayırlı olmasını diliyorum. 

Sinop’un eşsiz hazinelerini açığa çıkarmak 
için, Sinop’u dünya markası bir şehir hali-
ne getirmek için 6 yıl boyunca çok önemli 
hizmetler yaptık, yenileri için de çalışmaya 

devam ediyoruz. Zira Türkiye kalkınacaksa, 
Türkiye büyüyecekse, büyük güç olacaksa, 
bu kalkınmanın ve büyümenin temeli tek 
tek şehirlerimiz olmak durumundadır. Mar-
kalaşmış şehirlerimiz, Türkiye’yi peşinden 
götürmeli, Türkiye için itici bir güç olmalı-
dır. Biz, 21. yüzyılda küresel rekabetin şehir-
ler üzerinden olacağına inanıyor, bu ruhla, 
bu anlayışla, tek tek şehirlerimizi kendi öz 

Sinop-Boyabat Tünelli Geçiş 
Yolu Açılış Töreni

Sinop | 14 Şubat 2009



Recep Tayyip ERDOĞAN

230

değerleriyle geleceğe taşımanın mücadelesi-
ni veriyoruz. 

Bugün Sinop’ta gerçekleştirdiğimiz miting-
de de ifade ettim. Biz göreve gelmeden önce 
Sinop, Türkiye’nin adeta yalnız bir şehri, 
kendi kaderine terk edilmiş bir şehriydi. 
Türkiye haritasının en kuzey ucunda, kendi 
halinde bir şehir olarak görülüyordu. Tabii 
güzellikleri, tarihi eserleri, konuksever in-
sanları bilinmiyor, yeterince tanınmıyordu. 
İktidara geldik, Sinop’u Türkiye’ye, Sinop’u 
dünyaya kazandıracak, Sinop’u en güzel şe-
kilde turizme açacağız dedik. Bunun için ne 
gerekiyor? Bunun için öncelikle yol gereki-
yor. Hızlı, kaliteli, güvenli ulaşım gerekiyor. 
Öyleyse Sinop’un komşu illeriyle, büyük-
şehirlerimizle bağlantısını hızlı bir şekilde 
tamamlayacağız, dedik. Yol medeniyettir, 
dedik. Yol kalkınmadır, ilerlemedir, dedik. 
Biz “ücra” kavramını kabul etmiyoruz, de-
dik. Gidemediğin yer, ulaşamadığın yer se-
nin değildir, dedik ve bu anlayışla Sinop’ta, 
Sinop’la birlikte ülkemiz genelinde tarihi bir 
yol hamlesini başlattık. 

Bakınız, Türkiye’de 2003 yılına kadar 6 
bin 101 kilometre bölünmüş yol mevcuttu. 
Biz buna 2003-2008 yılları arasında 338 
kilometresi otoyol olmak üzere toplam 9 
bin 227 kilometre bölünmüş yol ilave ettik. 
Cumhuriyet tarihimiz boyunca yapılandan 
çok daha fazlasını şu 6 yılda yaptık. İşte 
bakınız, Ankara ve İstanbul’u hızlı tren ile 
birbirine bağlıyoruz. Ankara-Eskişehir hattı 
tamamlandı, deneme sürüşleri başladı ve 
yakında hızlı tren seferlerine başlıyoruz. 
Ankara-Konya arası seyahat süresini 1 saat 
10 dakikaya indirecek olan Ankara-Konya 

hızlı tren projesini başlattık. Sadece ülkemi-
zin değil, dünyanın da önemli projelerinden 
biri olan MARMARAY Projesi’ni, 148 yıllık 
hayali de biz gerçekleştiriyoruz. Türkiye, 
Gürcistan ve Azerbaycan arasında doğrudan 
demiryolu hattı tesisi amacıyla planlanan 
Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu inşaatı-
nın yapımına başladık. 

22 yıl önce temeli atılan Karadeniz Sahil 
Yolu Projesi’ni yine biz tamamladık. Kara-
yolları Genel Müdürlüğümüzün Cumhuri-
yet tarihinde gerçekleştirdiği en büyük pro-
jedir bu yol. Samsun’dan başlayıp Sarp Sınır 
Kapısı’na kadar uzanan bu duble yol tam 
542 kilometre uzunluğunda. 1987 yılında 
bu büyük projede ilk ihale yapıldı, ilk kazma 
vuruldu. 16 yılda sadece 220 kilometresi 
tamamlanabilmişti. Biz ise sadece 4 yılda 
316 kilometre yol yaptık, projeyi tamam-
ladık. Bugün de Sinop’u ayağa kaldıracak, 
onu daha rekabetçi hale getirecek, Sinop 
halkına geniş ufuklar açacak önemli bir pro-
jenin daha açılışını yapıyoruz. İç Anadolu’yu 
Karadeniz’e bağlayacak, Sinop’u Ankara ve 
İstanbul’a bağlayacak olan Sinop-Kargı hattı-
nın önemli bir aşamasını bugün bitiriyor ve 
Sinop’lu vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. 

Bildiğiniz gibi, Sinop-Kargı yolu iki etaptan 
oluşuyor. Bugün, Sinop-Boyabat etabını 
açıyoruz. Boyabat-Kargı arasında da çalış-
malar devam ediyor, inşallah onu da en kısa 
zamanda tamamlayıp bu yolu bitireceğiz. 
Mevcut Sinop-Boyabat yolunun kalitesi 
oldukça düşüktü. Ulaşım adeta bir çileydi, 
hatta kışın yolun kullanımı sürekli kesintiye 
uğruyordu. 1999 yılında bu yol çalışması 
başladı, ancak 2002 yılına geldiğimizde 



231

Yeni Türkiye Vizyonu | Ya Allah Bismillah-3

yolun sadece 8.4 kilometrelik bölümü bi-
tirilebildi. Geldik, gerekli kaynağı ayırdık, 
ihaleleri yaptık ve 6 yılda kalan 44 kilomet-
reyi tünelleriyle, köprüleriyle tamamladık. 
6 yılda bu yol için tam 284.5 milyon TL har-
cama yaptık. Vadi içerisinden geçirdiğimiz 
yolun Dranaz Geçidi bölümüne, 2 bin 16 
metre uzunluğunda da bir tünel ekleyerek 
Sinoplu vatandaşlarımızı yüksek standartlı 
yola kavuşturduk. Mevcut güzergaha göre 
8 kilometre daha kısa olan yolda, özellikle 
kış şartlarında daha güvenli ve sürekli trafik 
akışı da bundan sonra sağlanmış olacak. 
Keza hem seyahat süresinde 45 dakikalık bir 
kısalmayı, hem de taşıt giderlerinde yıllık 
ortalama 10 milyonluk tasarrufu da bu şe-
kilde Sinoplu vatandaşlarımız için sağladık. 
Benim Sinoplu kardeşlerim böylece hem 
zamanlarından hem de ceplerinden tasarruf 
etmiş oldu. Ulaşım artık Sinoplular için bir 
yük, bir çile olmaktan çıktı. 

Bildiğiniz gibi, Sinop’un Samsun bağlantısı-
nın inşaatını da kararlılıkla sürdürüyoruz. 
Kış şartları nedeniyle zaman zaman aksa-
malar olsa da, bu yolu da en kısa zamanda 
bitirecek, Sinop’u Samsun’a, Samsun’la 
birlikte Karadeniz Sahil Yolu’na, ülkemizin 
kuzeydoğu ucuna, ta Artvin’e bağlayaca-
ğız. Kastamonu-Sinop arası bölünmüş 
yol çalışmalarımız da devam ediyor. Orta 
Anadolu’da devam eden yol çalışmalarımız 
da tamamlandığında, inşallah Sinop, Anka-
ra ve İstanbul’a çok daha yakın bir şehrimiz 
haline gelecek. 

Bugün müjdesini verdim, Türk Hava Yol-
ları yaz döneminde artık haftanın 7 günü 
Sinop’a sefer yapacak. Biliyorsunuz, 2002 

yılında Sinop havaalanı kapatılmıştı. Geçti-
ğimiz yıl havaalanını hizmete açtık ve şu an 
haftada 3 sefer, doluluk oranı da gayet iyi bir 
şekilde yapılıyor. Bütün bu ve benzeri çalış-
malarımız neticesinde, Sinop’u ziyaret eden 
turist sayısı katlanarak arttı. Dikkat ediniz, 
2002’de Sinop’a gelen turist sayısı 78 bin 
700 kişi seviyesinde idi. 2008 yılında ulaş-
tığımız rakam ise 589 bin 350 turist oldu. 
Sinoplu kardeşlerim çevre illere, Ankara ve 
İstanbul’a güvenli ve hızlı şekilde seyahat 
ederken, aynı zamanda illerine gelen turist-
ler sayesinde ekonomik anlamda da önemli 
kazanç elde ettiler. 

Bunlar henüz başlangıç. Çok daha iyilerini 
Sinop’a kazandırmaya, Sinop’un çehresini 
değiştirmeye devam edeceğiz. Sinop’u bir 
marka şehir haline getirmek, kendi ken-
disine yeten bir şehir haline getirmek için 
çabalarımız devam edecek. Ben bu duygu 
ve düşüncelerle Sinop-Boyabat Tünelli Ge-
çiş Yolu’nun Sinop’a ve tüm Sinop halkına 
hayırlı olmasını diliyorum. Daha nice açılış-
larda, Sinop için nice dev projeler vesilesiyle 
bir araya geleceğimizi temin ediyor, hepini-
ze sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 



Recep Tayyip ERDOĞAN

232

Değerli Samsunlular, sevgili vatandaşla-
rım… Sizleri en kalbi duygularımla selam-
lıyorum. 

Bugün sizlerle beraber Samsun için tarihi 
bir güne tanıklık etmenin mutluluğunu 
yaşıyorum. Bugün sadece Samsun için 
değil, Türkiye için çok önemli, çok değerli 
bir hizmeti açıyor olmanın haklı gururunu 
yaşıyoruz. Evet, bugün Ankara-Samsun dev-

let yolunun açılışını yapıyoruz. Yine bugün, 
merkezi idaremiz ve belediyemiz tarafından 
yapılan 243 projemizin açılışını gerçekleşti-
riyoruz. Bütün açılışlarımızın Samsun’a ve 
Türkiye’ye hayırlı olmasını diliyorum. 

Her zaman söylediğim gibi, yol medeniyet-
tir. Gidemediğiniz yer, hizmet götüremedi-
ğiniz yer sizin değildir. Tam da bu neden-
le, ülkemizin ulaşımını ayağa kaldırdık, 

Ankara – Samsun Yolu ve Toplu 
Açılış Töreni

Samsun | 15 Şubat 2009
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karayolu, demir yolu, havayolu veya deniz 
ayrımı yapmadan bütün ulaşım alanlarında 
çok önemli devrimlere imza attık. İktidara 
geldiğimizde 6 bin kilometre bölünmüş 
yolumuz vardı, buna 6 yılda 9 bin kilometre 
ekledik ve bugün 15 bin kilometreyi geçmiş 
durumdayız. Karadeniz Sahil yolu, Bolu 
Dağı Tüneli gibi yıllardır tamamlanmayan, 
artık tamamlanamayacağı söylenen proje-
leri süratle tamamladık. Ankara- İstanbul, 
Ankara-Sivas, Ankara-Konya gibi çok önemli 
ve merkezi hatlarda hızlı tren projelerimizi 
sürdürüyoruz. MARMARAY ile sadece bo-
ğazın iki yakasını değil, Asya ile Avrupa’yı 
buluşturuyoruz. 2002 yılında iç hatlarda 8.5 
milyon insan uçarken, 2008 sonu itibarıyla 
bu rakam 34 milyon seviyesine ulaştı. Artış 
oranı, tam olarak yüzde 400 oldu. Tersaneci-
likte dünya beşinciliğine yükseldik. Sadece 
şehirlerarası, milletler arası yolları değil, 
yıllar boyunca ihmal edilmiş köy yollarımı-
zı, belediye yollarımızı yine bu dönemde ta-
mamladık, yüzde 90’lara varan oranda yolu 
olmayan köy bırakmadık. 

Değerli Samsunlular, sevgili kardeşlerim…

Kalkınma için, ilerleme için ne gerekiyor-
sa yapıyoruz, yapacağız. Ankara- Samsun 
bölünmüş karayolu bu düşünce ve karar-
lılığımızın en güzel örneklerinden sadece 
birisidir. 404 kilometre uzunluğundaki bu 
yol Ankara, Kırıkkale, Çorum, Amasya ve 
Samsun gibi 5 önemli ilimizi birbirine bağ-
lıyor. Bu yol, Karadeniz Bölgemizin başkent 
Ankara’yla, buradan da Ege ve Akdeniz’le 
bağlantısını sağlıyor. Yine bu yolla, Ankara 
kendisine en yakın liman olan Samsun lima-
nına bağlanıyor. Yolumuzun bünyesinde 70 

köprü, 15 köprülü kavşak, 3 viyadük ve 3 tü-
nel bulunuyor. Ankara ile Samsun arasında 
karayolu ile ulaşım standardını yükseltiyor, 
seyahat süresini yaklaşık 1.5 saat kısaltı-
yoruz. Böylece taşıt işletme giderlerinden 
de yıllık 122 milyon TL tasarruf sağlamak 
mümkün hale geliyor. 

Az önce de ifade ettim, Samsun’dan başla-
yan, Sarp sınır kapısına kadar uzanan Kara-
deniz Sahil Yolunu uzun yıllardan sonra biz 
tamamladık, tüm Karadeniz sahilini rahat 
ve emniyetli bir yola kavuşturduk. İşte bu-
gün de Samsun-Ankara yolunu tamamladık, 
hizmete açıyoruz. Samsun, bu çok önemli 
iki karayolu projesinin kavşak şehri olarak 
ayrı bir önem arz ediyor. Bu iki yol, turizm-
den sanayiye kadar birçok sektöre uygun bir 
zemin hazırlayacak, bölgenin ekonomisini 
kalkındıran, bölgeyi bir cazibe merkezi hali-
ne getiren temel unsurlar olacak. 

Dün Sinop’ta yine önemli bir yol projesinin 
açılışını yaptım. Sinop’u Boyabat üzerinden 
Kargı’ya, oradan da Ankara ve İstanbul’a 
bağlayacak yol projemizin 52 kilometrelik 
Sinop Boyabat etabını açtım. Samsun-Sinop 
hattı Gerze’ye kadar bitirildi, Gerze-Sinop 
arası çalışmalar da tamamlanınca, buradan 
da önemli bir ulaşım hattı hem Samsun, 
hem de Sinop için hizmete girmiş olacak. 
Şu an tüm Türkiye bir şantiye halinde. İk-
tidara gelirken 15 bin kilometre duble yol 
yapacağımızı söyledik, 9 bin kilometresini 
şu an tamamladık, 15 bin kilometre hede-
fimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. 
Sadece yaptığımız, bitirdiğimiz şu yollar bile 
Türkiye’nin nereden nereye geldiğini, nasıl 
bir değişim ve dönüşümün içinden geçtiğini 
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somut olarak gösteriyor. Yıllar boyunca ih-
mal edilmiş, kelimenin tam anlamıyla yılan 
hikayesine dönmüş yolları bitiriyor, hizmete 
açıyoruz. Bununla da kalmıyor, kendi dev 
projelerimizi de tek tek uygulamaya koyu-
yoruz. 

Değerli kardeşlerim…

Bugün, merkezi idaremiz ve Büyükşehir 
belediyemiz tarafından tamamlanan 243 
projenin de açılışını yapıyoruz. 533 milyon 
586 bin TL değerinde, yani yarım milyar 
TL’nin üzerinde harcamayla gerçekleştirdi-
ğimiz tam 243 hizmeti daha Samsunlularla 
buluşturuyoruz. 194 milyon TL değerindeki 
228 projeyi merkezi idare olarak yürüttük. 
Eğitimde 48 proje tamamladık. 524 derslik 
kapasiteli 38 okul, 1408 öğrenci kapasiteli 
7 öğrenci yurdu ve 3 kapalı spor salonunu 
açıyor, gençlerimizi daha iyi, daha modern 
imkanlarla buluşturuyoruz. Bugün 2 ağız 
diş sağlığı merkezi ile 3 toplum sağlığı 
merkezini açıyor, sağlık alanında Samsun’u 
daha ileri bir seviyeye taşıyoruz. Kırsal altya-
pımız için 112 milyon 891 bin TL harcadık; 
174 proje gerçekleştirdik. 

Samsun genelinde 2210 kilometre asfalt, 3 
bin 757 kilometre stabilize kaplama yol yap-
tık. 101 köyümüzün kanalizasyon sorununu 
çözdük. 7 sulama tesisiyle 1124 hektar ara-
ziyi sulamaya başladık. Bugün yine Terme 
Balıkçı Barınağı’nı açıyoruz. 340 milyon TL 
değerindeki 15 projemizi de Büyükşehir 
belediyemiz Samsun’a kazandırdı. 2. Bulvar 
Yolunu, ana arter konumundaki tüm sokak, 
cadde ve bulvarın düzenlemesini yaptık, 
ulaşım sıkıntısını büyük ölçüde giderdik. 

Temiz içme suyu, yağmur suyu ve kanali-
zasyon projeleriyle alt yapı sıkıntılarımıza 
son verdik. Atakum Sahil Yolu düzenleme-
si, Kurtuluş Yolu ve İskelesi, kültür park, 
plaj çalışmaları ve Batıpark rekreasyon 
çalışmasıyla, Samsunlular daha güzel bir 
şehre kavuştular. Büyükşehir belediyemiz 
Samsun’da eğitime önemli katkılar sağladı, 
5 okulumuzun yapımına yüzde 50 oranında 
destek verdi. Bugün bu okullarımızı da eğiti-
min hizmetine kazandırıyoruz. Yine amatör 
spor kulüplerimiz için yapılan 20 spor tesisi-
nin açılışını da bugün yapıyoruz. 

Değerli kardeşlerim…

Şehirlerimizi ayağa kaldıran, Türkiye’yi 
dünya ile yarışan bir ülke haline getiren gü-
cün milletimiz olduğunu asla unutmuyoruz. 
Şunu çok iyi biliyoruz ki bütün başarıları-
mızın mimarı milletimizdir. Samsun’a çağ 
atlatan irade, Samsunlu kardeşlerimizin 
bizatihi kendi iradesidir. Hükümet olarak, 
sizlerden emanet aldığımız bu iradeyi, yine 
sizlerin istifadesine sunmak için insanüstü 
bir gayretle çalışıyoruz. Samsun’u, diğer 
80 vilayetimizle birlikte Türkiye’nin yıldız 
şehirleri, dünyanın marka şehirleri arasına 
sokmanın mücadelesini veriyoruz. Sizlerin 
desteğiyle, katkısıyla, hayır dualarıyla in-
şallah bu gayretlerimiz boşa çıkmayacaktır. 
Ben sizlere ülkem adına, milletimiz adına 
teşekkür ediyorum. Açılışını yaptığımız 
tesislerin hayırlı olmasını diliyor, emeği ge-
çen herkese, tüm kurumlarımıza ülkem ve 
milletim adına teşekkür ediyorum. Sizleri 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Değerli Nevşehirliler, sevgili vatandaşla-
rım… Sizleri en kalbi duygularımla selam-
lıyor, bugün açılışını yaptığımız eserlerin, 
hizmetlerin, Nevşehir’e ve Nevşehirli kar-
deşlerimize hayırlı olmasını diliyorum. 

Orta Anadolu’nun bu müstesna şehrini, bu 
tarih şehrini, kültür şehrini, tüm potansiyel-
leriyle yeniden ayağa kaldırmak için, 6 yıl-
dır geceli gündüzlü çaba içindeyiz. Nevşehir 

gibi 81 ilimizi, kendi öz değerleriyle, kendi 
zenginliğiyle ve potansiyeliyle Türkiye ve 
dünyanın ilgi alanına çekmek için mücade-
le veriyoruz. Hamdolsun, milletimizden al-
dığımız güçle, destekle, bu mücadelemizde, 
bu çabalarımızda önemli mesafe katettik. 
Yıllarca ihmal edilmiş, yıllarca hizmet götü-
rülmemiş şehirlerimizi hizmetle, eserlerle 
buluşturuyoruz. 

Toplu Açılış ve TOKİ Anahtar 
Teslim Töreni

Nevşehir | 16 Şubat 2009
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Çok iyi bildiğiniz gibi, orta Anadolu yıllarca 
ihmal edilen bölgelerimizin başında geldi. 
Sanayide, ticarette, turizmde, özellikle de 
eğitim, sağlık, adalet ve emniyet gibi hayati 
derecede önemli yatırımlarda Orta Anadolu 
hak ettiği, layık olduğu hizmetleri alamadı. 
İşte biz bu gidişatı durdurduk, bu anlayışı 
değiştirdik, 6 yıldır Orta Anadolu’yu, bura-
daki şehirlerimizi, ilçelerimizi, köylerimizi, 
hasret kaldığı hizmetlerle tanıştırdık, tanış-
tırıyoruz. 

İllerimizin potansiyelini açığa çıkaracak 
temel yatırımları yapıyor, illerimize yeni 
ufuklar çiziyor, yeni misyonlar yüklüyoruz. 
Bakınız, bu noktada üniversiteler hayati 
derecede önem taşıyor. Biz her şehre bir üni-
versite kazandırdığımız zaman, Nevşehir’e 
üniversite açtığımız zaman buna karşı 
çıkanlar oldu. Buradan, Nevşehir’den bir 
kez daha hatırlatmak isterim: Üniversite 
demek, ÖSS sınavı demek değil. Üniversite 
demek, diploma demek değil. Üniversite de-
mek, sadece eğitim demek değil. Üniversite 
bilimdir, araştırmadır, ilerlemedir, kalkın-
madır. Yıllar boyunca üniversitelerimizi bu 
asli fonksiyonlarından uzak tuttular. Öz-
gürlüğün, özgür düşüncenin beşiği olması 
gereken üniversitelerimizi tutucu, kapalı, 
statik bir hale getirdiler. İşte bu eski alışkan-
lıklarla, şimdi üniversite açılmasına karşı 
çıkıyorlar. 

Bugün Nevşehir’in, Yozgat’ın, Kırşehir’in, 
Niğde’nin üniversitesi var. Türkiye’de üni-
versitesi olmayan ilimiz kalmayacak dedik, 
54 yeni üniversite açtık, ülkemizde üniversi-
tesi olmayan tek bir tane bile ilimiz kalmadı. 
Biliyorsunuz, daha önce burada, Erciyes 

Üniversitesi bünyesinde yüksek öğrenim 
faaliyeti yapılıyordu. Ancak biz Nevşehir’in 
kendisine ait bir üniversitesi olacak dedik, 
Nevşehir üniversitesiyle birlikte büyüyecek, 
kalkınacak dedik. Her ilimizdeki üniversite, 
o ilin tarihi özellikleri, kültürel özellikleri, 
sanayi yapısı, yeraltı zenginlikleri, biyolojik, 
sosyolojik, fiziki yapısı üzerinde yoğun-
laşsın ve uzmanlaşsın istiyoruz. Böylece 
üniversitelerimiz evrensel bilgiyi üretirken, 
yerel kalkınmaya da öncülük edeceklerdir. 

Her zaman verdiğim bir  örnek var. 
İngiltere’de Sheffield Üniversitesi demir 
çelik endüstrisinin üzerine kurulmuştur 
ve bugün dünyada çelik denildiğinde bu 
şehir ve bu üniversite akla gelir. Bizim de 
ülke olarak böyle örneklere ihtiyacımız var. 
İnanıyorum ki, Nevşehir de tarım denilince, 
turizm denilince, daha birçok alanda dünya 
genelinde öne çıkabilecek, isminden söz et-
tirecektir. Ben umuyorum ki üniversitemiz 
şehrimize, şehrimiz de üniversitemize des-
tek olacak, hem Nevşehir hem de ülkemiz 
bundan kazançlı çıkacaktır. 

Nevşehir Üniversitemizde iktisadi idari bi-
limler, ticaret ve turizm ile fen ve edebiyat 
olmak üzere 3 fakülte, 3 meslek yüksek oku-
lu ve sağlık meslek yüksekokulu, şu anda 
eğitim öğretime devam ediyor. Mimarlık 
mühendislik ile güzel sanatlar fakülteleri-
mizin kuruluşlarını tamamladık, bugün bu 
iki fakültemize ait binalarımızın da açılışını 
yapıyoruz. Vefa Küçük Sağlık Yüksek Oku-
lu binası ile Ürgüp Meslek Yüksek Okulu 
binamızı bugün açıyoruz. Ürgüp’te 200 
kişilik yüksek öğrenim öğrenci yurdumu-
zun da açılışını bugün buradan yapıyoruz. 
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Nevşehir’de Yurt-Kur bünyesinde 2003 
yılında 452 olan yatak kapasitesini 630’a 
çıkardık. 2004 yılında 180 yatak kapasiteli 
yurt açtık. Avanos’ta belediyemizin tahsis 
ettiği 184 öğrenci kapasiteli binanın yurt 
olarak kullanılması için bakım, onarım ça-
lışmalarımız sürüyor. Böylece 2003 yılına 
göre kapasitede yüzde 58’lik artış sağlamış 
olacağız. Bütün bu hizmetleri Nevşehir’e 
kazandırdık, gençlerimize kazandırdık, zira 
Türkiye’nin, Nevşehir’in bilgiden uzak kal-
masına razı olamaz, göz yumamazdık. Okul 
öncesini, ilk ve orta öğretimi de unutmadık, 
eğitimi en öncelikli hizmet alanımız olarak 
belirledik, eğitim söz konusu olduğunda 
mazeret kabul etmedik. İnsana yapılan yatı-
rım en kıymetli yatırımdır dedik, bütçemiz-
den en yüksek payı eğitime ayırdık. Bugün 
de üniversitemizle birlikte, endüstri meslek 
lisemizin ek binasını ve Nevşehir Lisesi ka-
palı spor salonunu hizmete açıyoruz. 

Değerli kardeşlerim…

Bugün TOKİ tarafından Hacıbektaş ilçemiz-
de tamamlanan 460 konutun anahtar tesli-
mini de yapıyoruz. Nevşehir ve ilçelerinde 
bugüne kadar 2 bin 309 konut uygulaması 
başlattık, daha önce tamamladığımız 1094 
konutu sahiplerine teslim ettik. Bütün pro-
jelerimizi tamamladığımızda Nevşehir’de 
toplam 4 bin 475 konut yapmış olacağız. 
Kozaklı belediyemiz tarafından başarıyla 
yapılan 132 sosyal konutun açılışını yine 
bugün gerçekleştiriyoruz. 

Tuzköy, bildiğiniz gibi, yıllarca bir trajedi ya-
şadı. Bu bölgedeki yapı malzemelerinin kan-
serojen maddeler içermesi nedeniyle birçok 

insanımızı kanser nedeniyle kaybettik. 1980 
yılından beri bu konu bilindiği halde sürekli 
ihmal edildi. Afet İşleri Genel Müdürlüğü-
müze gerekli talimatları verdik, burada hızlı 
ve yoğun bir çalışma başlattık. 245 konutun 
yapımın tamamladık ve kanser riski taşıyan 
evlerde oturan vatandaşlarımızı bu konut-
lara naklediyoruz. Bu son derece hassas 
konuyu da büyük bir sorumlulukla, titiz bir 
çalışmayla çözüme kavuşturmanın, Tuz-
köylü kardeşlerimizin büyük bir sıkıntısını 
gidermenin mutluluğunu yaşıyoruz. 

Ulaştırmada çok önemli işlere imza attık. 
Bugün de Nevşehir’de önemli yol projeleri-
mizin açılışını gerçekleştiriyoruz. 2002 yı-
lına kadar Nevşehir’de sadece 92 kilometre 
bölünmüş yol yapılmıştı, biz ise 6 yılda tam 
178 kilometre daha bölünmüş yol yaptık. 
Nevşehir bütün komşu il ve ilçeleriyle bağ-
lantısı bölünmüş yollarla sağlanan illerimiz-
den biri haline geldi. Bugün 18 kilometrelik 
Nevşehir – Ürgüp bölünmüş yolu ile 23 
kilometrelik Kozaklı devlet karayolunun da 
açılışını yapıyor, Nevşehir’i daha rahat ve 
emniyetli yollarla buluşturuyoruz. Merkez 
PTT hizmet binası, Acıgöl Emniyet Müdür-
lüğü binası ve Ürgüp Halk Eğitim Merkezi’ni 
de bugün açıyoruz. Tüm bu eserlerin, tüm 
bu hizmetlerin Nevşehir’e hayırlı olmasını 
diliyorum. Çok daha fazlasını Nevşehir’e 
kazandırmak için aynı azim ve kararlılıkla 
çalışmaya devam edeceğiz. Sizleri sevgiyle, 
saygıyla selamlıyor, herkese bir kez daha 
hayırlı olsun diyorum.
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Değerli vatandaşlarım, sevgili Kırıkka-
leliler… Hepinizi en kalbi duygularımla 
selamlıyor, bugün açılışını yaptığımız 8 
hizmetin sizlere ve Kırıkkale’ye hayırlı ol-
masını diliyorum. 

Biliyorsunuz, Kırıkkale, Ankara’nın bir il-
çesiydi, şimdi de Ankara’nın yanı başında 
bir ilimiz. Ancak, Ankara’ya bir saat mesa-
fedeki bu ilimiz, adeta Hakkari kadar, Edir-
ne kadar, Iğdır, Tekirdağ kadar Ankara’nın 
uzağında kalmıştı. Altyapı, üstyapı yatı-

rımları noktasında, eğitim, sağlık, emniyet 
ve adalet yatırımları noktasında Kırıkkale 
yıllarca ihmal edilmişti. 6 yıl önce iş başına 
geldik ve Türkiye’nin şehirler üzerinden 
kalkınmasını sağlayacak tedbirleri aldık, 
kararlı bir şekilde uygulamaya koyduk. 81 
vilayetimizin tamamına, eşitlikten, adalet-
ten sapmadan hizmet taşıdık. 21. yüzyılda 
küresel rekabet şehirler üzerinden olacak 
dedik, şehirlerimiz bayındır hale gelirse 
Türkiye bayındır hale gelir dedik ve on 
yılların bütün ihmallerinin üzerine gittik. 

Toplu Açılış Töreni

Kırıkkale | 17 Şubat 2009
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Sadece Kırıkkale’yi Ankara’ya yakın hale 
getirmekle kalmadık, Türkiye’nin bütün 
vilayetlerini Ankara’ya yakın hale getirdik. 

Bakınız, sadece Kırıkkale üzerinden birkaç 
örneği burada sizlerle paylaşmak istiyo-
rum: Kırıkkale’nin 70 yıllık içme suyu so-
rununu bu dönemde çözdük. Kırıkkale’ye 
doğalgaz arzını sağladık, şehrin şu an 
itibariyle yüzde 82’sini doğalgazla tanıştır-
dık. 6 yılda Kırıkkale’ye 302 yeni derslik 
yaptık, tam 1308 adet bilgisayarı okulları-
mıza teslim ettik. Tam 1806 yeni konutu 
bitirdik, hak sahiplerine teslim ettik. 2002 
yılına kadar Kırıkkale’de sadece 44 kilo-
metre bölünmüş yol yapılmıştı, biz ise 6 
yılda tam 99 kilometre daha bölünmüş yol 
yaptık. Ankara – Kırıkkale – Yozgat – Sivas 
hızlı tren hattı Kırıkkale için çok önemli 
bir proje özelliğini taşıyor. Bu projeyi ta-
mamladığımızda Kırıkkaleli kardeşlerimiz 
İstanbul’a 3.5 saatte, Yozgat’a ise 45 dakika-
da ulaşabilecekler. Bu liste uzayıp gidiyor. 
Bunlar, 6 yılda yaptıklarımızın sadece bir 
kısmı, inşallah önümüzdeki dönemde de 
Kırıkkale’yi yeni hizmetlerle tanıştırmaya 
devam edeceğiz. 

Değerli Kırıkkaleliler…

Bugün de çok önemli hizmetleri Kırıkkale 
ile buluşturuyoruz. 24 derslikli Merkez 
Anadolu Lisemizi bugün hizmete alıyoruz. 
300 kişilik bir öğrenci yurdunu ve bunun 
yanında 200 kişilik Yıldırım Beyazıt Lisesi 
öğrenci yurdumuzu yine bugün açıyoruz. 
İki ilköğretim okulumuza yaptığımız 10 
ek derslik binalarının açılışını yapıyoruz. 

KÖYDES, BELDES yatırımlarımızı, MOBE-
SE projesini bugün hayata geçiriyoruz. 

Yine çok önemli bir eseri de bugün resmi 
olarak hizmete açıyoruz. Ekim 2008’de 
Bakanlar Kurulumuz, Kırıkkale’de Polis 
Yüksek Okulu’nun açılmasına karar verdi. 
Kırıkkale’deki Çevik Kuvvet Şube Binasını 
onardık, hizmete hazır hale getirdik ve 
böylece Kırıkkale’ye bir Polis Meslek Yük-
sekokulu kazandırdık. 16 öğretim görevlisi 
ve 100 öğrenciyle bu okulumuz hizmete 
başladı. Bu değerli eğitim kurumunun da 
Kırıkkale’ye hayırlı olmasını diliyorum. 

Değerli Kırıkkaleliler…

Türkiye’de 81 vilayetimizin de kendine has 
özellikleri, kendine has değerleri var. Her 
bir şehrimiz, belli alanlarda öne çıkıyor. 
Hükümet olarak, akılcı, gerçekçi, yüzyılın 
gereklerine, Türkiye’nin konumuna uygun 
bir yatırım programını uygulamaya başla-
dık. Her şehri, kendi zenginlikleri, kendi 
potansiyeli çerçevesinde destekledik, 
destekliyoruz. Bu noktada Kırıkkale, sana-
yisi ve üniversitesiyle öne çıkıyor. İstiklal 
mücadelemizin ardından başlayan istikbal 
mücadelesinde Kırıkkale, buradaki dünya 
ölçeğindeki sanayi yatırımlarıyla büyü-
dü, gelişti ve bir şehir halini aldı. Ankara 
ve İstanbul’u Orta Anadolu’ya, Doğu’ya, 
Güneydoğu’ya bağlayan bir kavşakta bu-
lunan Kırıkkale, sanayi potansiyeliyle bir-
likte eğitim potansiyelini de en iyi şekilde 
kullanabilir, bu özelliğiyle öne çıkabilir. 

İşte bunu sağlamak için, Kırıkkale’de 
eğitim yatırımlarına özel önem veriyo-
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ruz. Kırıkkale’de açtığımız derslikleri 
biraz önce ifade ettim. Bunun yanında 
Kırıkkale’de yüksek öğrenim yurt kapasi-
tesini 2 bin 310’a kadar çıkardık. Kırıkkale 
Üniversitesi’ne bu dönemde 2 fakülte, 2 
yüksekokul kazandırdık. Bugün de açılışı-
nı yaptığımız Polis Meslek Yüksekokulu’yla 
birlikte Kırıkkale eğitim alanında önemli 
bir avantaj sağladı. Bu yatırımlarımız 
devam edecek. İnşallah, Kırıkkale’ye çok 
daha fazlasını kazandırmaya devam edece-
ğiz. Ben Kırıkkale’nin ilerlediğini, geliştiği-
ni, kalkındığını ve güzelleştiğini görmek-
ten dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Bu 
duygularla sözlerime son veriyor, açılışını 
yaptığımız hizmetlerin Kırıkkale’ye hayırlı 
olmasını diliyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum. 
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Sevgili vatandaşlarım, değerli Aksaray-
lılar… Hepinizi en kalbi duygularımla 
selamlıyor, bugün açılışını yaptığımız 18 
eserin Aksaray’a ve tüm Aksaraylı kardeş-
lerime hayırlı olmasını diliyorum. 

6 buçuk yıldır Hükümet olarak, ihmal edil-
miş tüm illerimizi kalkındırmak, kronik 
sorunlarını çözüm yoluna kavuşturmak 
için yoğun bir çaba içindeyiz. Her şehri-
mizin, kendi öz değerlerini, kendi potan-
siyelini açığa çıkarabilmesi için mücadele 

veriyoruz. Bakınız, Aksaray, tarih boyunca 
medeniyetlerin buluştuğu bir kavşak, bir 
terminal görevi görmüş. Bugün de özellik-
le kuzeyi güneye bağlayan bir geçiş nok-
tası. Ancak, nasıl araçlar buradan şehrin 
içine uğramadan geçiyorsa, hizmetler de 
şehrin içine uğramadan geçip gitmiş. Hü-
kümeti devraldığımız günden itibaren, 81 
vilayetimize, adil, eşit hizmet götürdük, 
her şehrimizin sorunlarının üzerine karar-
lılıkla gittik. Aksaray’ı da, zenginliklerini, 
imkanlarını, potansiyelini, fırsatlarını 

Toplu Açılış Töreni
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gözeterek yeniden inşa ettik, etmeye de 
devam ediyoruz. Bugün de işte, tam 18 
yeni hizmetin, yeni tesislerin açılışını ya-
pıyoruz. 

Biliyorsunuz, hükümete gelirken bir söz 
verdik: Türkiye’yi, eğitim, sağlık, adalet ve 
emniyet üzerinde yeniden inşa edeceğiz, 
dedik. Bugün, Aksaray’da bu sözümüzün 
yeni bir yansımasını, somut bir yansıma-
sını sizlerle paylaşıyoruz. Eğitim nokta-
sında Aksaray’a önemli yatırımlarımız 
oldu. Biliyorsunuz, 2006 yılında Aksaray 
Üniversitesi’ni açtık. Üniversitemiz şu 
anda 4 fakülte, 2 yüksekokul ve 4 meslek 
yüksek okulu ile öğrencilerimize hizmet 
veriyor. Yükseköğretimde 500 kişilik yurt 
yapımıyla ilgili çalışmalarımız devam 
ediyor. İlköğretim ve ortaöğretime dönük 
olarak Aksaray’da 6 yılda 869 dersliğin 
yapımını tamamladık. Şimdi de, Aksaray 
Merkez, Güzelyurt, Ortaköy ve Gülağaç’ta 
9 ilköğretim okulu ve ek dersliklerini, 
1 anaokulunu ve bir spor salonunu bu 
törenle Aksaray’a kazandırıyoruz. Ayşen 
Özyeğin 200 öğrencilik Kız Öğrenci Yurdu 
yine bugün açılışını yaptığımız eserler ara-
sında. Aksaray’a bir Kültür Merkezi yaptık, 
bugün açılışını yapıyoruz. 

Sağlık noktasında Aksaray’ı ihmal etme-
dik. Biliyorsunuz, 125 yataklı merkez 
kadın ve çocuk bakımevini, 30 yataklı Gü-
lağaç devlet hastanesini, Kanser erken tanı 
ve Kardiyoloji merkezini, 2 sağlık ocağı ve 
2 sağlık evini daha önce Aksaray’ın hizme-
tine sunmuştuk. Aksaray Devlet hastanesi 
ek binası inşaatımız devam ediyor. Bugün 
de, Aksaray Rehabilitasyon Merkezi’ni ve 

Gülağaç Sağlık ocağını hizmete açıyoruz. 
Ağaçören Hükümet Konağı ve Ağaçören 
Jandarma Karakolu ile Lojmanı da tamam-
landı, bugün bu önemli hizmetlerimizin 
de açılışını gerçekleştiriyoruz. Önemli 
hizmetlerimizden bir tanesi de, TOKİ 
tarafından yaptırılan 330 konutumuz. 
Aksaray’da, bu teslim ettiklerimizle birlik-
te 6 yılda tam 1450 yeni konutun yapımını 
tamamladık. Bütün projelerimiz tamam-
landığında, 2 bin 122 yeni, sağlıklı, kaliteli 
konutu Aksaray’a kazandırmış olacağız. Bu 
yeni 330 konutumuzun da hayırlı olmasını 
diliyorum. 

Aksaray için üretmeye, Aksaray’ı kalkın-
dırmaya, güzelleştirmeye devam edeceğiz. 
Türkiye’nin imkanlarını yine Türkiye için, 
şehirlerimiz için kullanmaya, şehirlerimiz-
le birlikte ülkemizi bayındır hale getirme-
ye devam edeceğiz. Bu düşüncelerle sözle-
rime son verirken, bu eserlerin yapımında 
emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 
Özellikle hayırsever vatandaşlarımızı teb-
rik ediyor, ülkem adına, milletim adına 
onlara teşekkür ediyorum. Şimdi, TOKİ 3. 
Etap konutlarına ve Fatih Sultan Mehmet 
İlköğretim Okulu’na bağlanarak, oradaki 
vatandaşlarımızla, öğrencilerimizle birlik-
te bu açılışları gerçekleştireceğiz. Hayırlı 
olsun.
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Değerli Adıyamanlılar, aziz vatandaşla-
rım… Sizleri en kalbi duygularla selamlı-
yor, bugün hep birlikte açılışını yaptığımız 
tesislerin Adıyaman’a, Adıyamanlı vatan-
daşlarıma hayırlı olmasını diliyorum. 

Ülkemizin her ilinde, ilçelerinde burada 
olduğu gibi çok önemli, çok değerli açılış-
lar yapıyor, şehirlerimizi yaşam kalitesi 
daha yüksek şehirler haline getirmenin 
mutluluğunu yaşıyoruz. Bir yandan yıl-
larca tamamlanmayan projeleri tamamlı-

yor, 10 yıllık, 15 yıllık, 20 yıllık temelleri 
yeniden yükseltiyoruz; diğer yandan yeni 
projeleri süratle hayata geçiriyor, şehir-
lerimizin ihtiyaçlarını giderecek adımlar 
atıyoruz. Adıyaman, bu adımlarımızın 
şahididir. Zira, bugün Adıyaman’a önemli 
hizmetler, önemli eserler kazandırmanın 
heyecanı içindeyiz. 25 yataklı Besni Devlet 
Hastanesi’ni, Adıyaman Ağız ve Diş Sağ-
lığı Merkezi’ni, Sağlık Müdürlüğü hizmet 
binasını ve Samsat Aile Sağlığı Merkezi’ni 
bugün resmen hizmete açıyoruz. 

Toplu Açılış Töreni

Adıyaman | 22 Şubat 2009
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Bakınız, bugüne kadar Adıyaman’da sağ-
lık alanında çok önemli işlere imza attık. 
Yapımına bizden önce başlanan 30 yataklı 
Tut Devlet Hastanesi’ni, Kahta Devlet Has-
tanesi ek binasını ve 3 sağlık ocağını biz 
tamamladık, hizmete açtık. 150 yataklı 
devlet hastanesi ek binası, Gölbaşı Devlet 
Hastanesi ek binası, Merkez Kadın Doğum 
ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ek binası 
ve 2 sağlık ocağımızın yapımına da biz 
başladık, biz tamamladık, Adıyamanlı va-
tandaşlarımızın hizmetine sunduk. 

Şu noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum: 
2002’de biz göreve geldiğimizde, Adıya-
man’daki devlet hastanelerinde sadece 
26 tane muayene odası vardı. Bugün ise 
Adıyaman’da devlet hastanelerinde mu-
ayene oda sayımız, 4 kattan fazla arttı, 
112’ye ulaştı. 2002’de sadece 2 ambulan-
sımız vardı, bugün 14 ambulansla hizmet 
veriyoruz. Bütün bunlar şu anlama geliyor; 
Adıyamanlı kardeşlerimiz, sağlık hizmetle-
rinden artık daha kaliteli ve hızlı bir şekil-
de yararlanıyor. 

Değerli Adıyamanlılar, sevgili vatandaşla-
rım…

 Bakınız, eğitim bizim en öncelikli hizmet 
alanımız olmuştur. Eğitim söz konusu 
olduğunda hiçbir mazereti kabul ede-
meyiz, dedik ve 6,5 yıl boyunca bu anla-
yışla hareket ettik. Adıyaman bu eğitim 
seferberliğimizden nasibini aldı. İlk ve 
Ortaöğretim’de Adıyaman’a rekor seviyede 
hizmetler taşıdık. Üniversitesi olmayan 
ilimiz kalmayacak dedik, 2006 yılında 
Adıyaman Üniversitesi’ni kurduk. Bugün 

de burada, Adıyaman Bilgi Anadolu Lisesi, 
Gölbaşı Genel Lisesi, Kahta Genel Lisesi ve 
Kahta Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek 
Lisesi’ni açıyoruz. Bunun yanında, bugün 
toplam 124 derslikli 24 tane ilköğretim 
okulumuzun da açılını yapıyoruz. Hayır-
sever Ayşe Özyeğin tarafından Kahta, Çe-
likhan ve Gölbaşı’nda yapılan 400 kişilik 
öğrenci yurdumuzu da bugün eğitime 
kazandırıyoruz. Bu son derece sorumlu 
ve duyarlı hizmetlerinden ötürü Ayşe 
Hanım’a Adıyamanlılar adına bir kez de 
ben teşekkür etmek istiyorum. 

Değerli kardeşlerim…

Açılışlarımız bununla sınırlı değil. Bugün, 
144 tane afet konutumuzun anahtar teslim 
törenini yapıyoruz. Kayaönü mahallesinde 
toprak kayması nedeniyle evlerini kaybe-
den, büyük acılar yaşayan kardeşlerimizi 
yeniden ev sahibi yapıyoruz. Belediyemiz, 
Adıyaman’ın yol ve caddelerinde hem gü-
venliği hem de estetiği temel alan önemli 
düzenlemelere imza attı. Bugün Malatya 
caddesinin 2. Etabı, çevre düzenlemesi ya-
pılan 5 cadde ve Atatürk Bulvarı yaya üst 
geçidinin açılışını yapıyoruz. Yine beledi-
yemiz tarafından Adıyaman’a kazandırılan 
10 adet parkı başta çocuklarımız olmak 
üzere her yaştan Adıyamanlı kardeşimize 
kazandırıyoruz. Bir tarih ve kültür şehri 
olan Adıyaman ve ilçelerimizde 2 kültür 
evi ve 1 kültür merkezi açıyoruz. 

Şu noktaya lütfen dikkat edin. Bu kültür 
merkezimizin yapımına 1990 yılında 
başladılar. Yıllarca tamamlayamadılar, 
tamamlamak bize nasip oldu. Biz kısa za-
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manda dev projeleri hayata geçirirken, biz-
den önce temeli atılmış küçük yatırımlar 
bile yıllarca tamamlanamadı. Hastaneler, 
okullar, yollar yıllarca tamamlanmadı, 
milletimiz modern hizmetlerden yıllarca 
mahrum bırakıldı. Şu an burada detayla-
rıyla anlatamadığım taziye evi, huzur evi, 
sentetik çim saha, içme suyu istasyonu 
gibi değerli hizmetlerin de açılışını yapı-
yoruz. Bundan sonra da Adıyaman’a sık 
sık gelecek, geldiğimizde yine yatırımlar-
la, hizmetlerle, açılışlarla huzurlarınızda 
olacağız. Sözlerime son verirken, bugün 
Adıyaman’a kazandırdığımız eserlerin 
hayırlı olmasını diliyor, yapımında emeği 
geçen herkese teşekkür ediyorum. Sizleri 
sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyo-
rum. 
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Değerli Kahramanmaraşlılar, aziz vatan-
daşlarım… Hepinizi en kalbi duygularımla 
selamlıyorum. Kahramanmaraş’ın, Kahra-
manmaraşlı vatandaşlarımızın hizmetine 
sunduğumuz ve şu an açılışını yaptığımız 
tesislerin, eserlerin hayırlı olmasını dili-
yorum. 

Son 6.5 yılda Türkiye’yi muasır medeni-
yetler seviyesinin üstüne çıkarma yolunda 
çok önemli adımlar attık. Ülkemizi daha 
itibarlı, daha güçlü, daha kalkınmış bir 

ülke haline kavuşturmak için büyük çaba-
lar gösterdik. Bakınız, bundan yaklaşık 6.5 
yıl önce krizler ülkesi olarak anılan Tür-
kiye, bugün artık bütün dünyada fırsatlar 
ülkesi olarak anılmaya başlandı. Türkiye, 
dünyadaki ekonomik krize rağmen, en 
güvenli limanlardan biri olma özelliğini 
muhafaza ediyor. Bugün dünya genelinde 
en büyük 17. ekonomiyiz. Avrupa’nın en 
büyük 6. ekonomisiyiz. Türkiye’ye ulusla-
rarası itibarını yeniden kazandırdık. Para-
dan sıfırları attık; vatandaşımın cebinde 

Toplu Açılış Töreni
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taşıdığı paranın saygınlığını yükselttik. 
Yurtdışında Türkiye’yi layıkıyla, onu-
ruyla temsil ettik; vatandaşımın cebinde 
taşıdığı pasaportun saygınlığını arttırdık. 
Ortadoğu’da, Balkanlar’da, Kafkaslar’da 
sorunların çözümünde etkin rol oynu-
yoruz. Avrupa Birliği’ne üyelik yolunda 
kararlılıkla ilerliyor, Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyi’nin üyesi olarak küresel 
barışa hizmet ediyor, Medeniyetler İttifakı 
Projesi’yle ülkeleri, toplumları buluşturu-
yor, kaynaştırıyoruz. 

Biz, milletimizin kaderini kendi kaderimiz 
olarak gördük. 71 buçuk milyon insanı-
mızla gönül birliği yaptık. Aşkla, sevdayla, 
“insanı yücelt ki devlet yücelsin” anlayışıy-
la ülkemize, şehirlerimize hizmet ürettik. 
Eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette, 
bayındırlıkta, ulaştırmada, ekonomide, 
hemen her alanda tarihi başarıların altına 
imza attık. Cumhuriyet tarihi boyunca ya-
pılan yatırımlardan çok daha fazlasını geri-
de bıraktığımız dönemde hükümet olarak 
ülkemize kazandırdık. Kalkınma yerelde 
başlar, dedik; hükümet olarak 81 vilayeti-
mizi kendi değerleriyle sahiplendik, marka 
şehirler inşa etmeye başladık. 

İşte bugün de Kahramanmaraş’a kazan-
dırdığımız yeni eserlerin, yeni hizmetlerin 
açılışını yapıyoruz. Merkezde, Afşin’de, 
Elbistan’da, Ekinözü’nde, Çağlayancerit’te, 
Pazarcık’ta toplu açılışlar yapıyoruz. Kamu 
kesimi ve özel sektörümüzle el ele vererek, 
Kahramanmaraş’taki hizmetlere yenilerini 
ekliyoruz. Bugün içlerinde Fen Lisesi ve 
Anadolu Öğretmen Lisesi de bulunan 15 
okulumuzun açılışını yapıyoruz. Bugüne 

kadar Kahramanmaraş’ta özellikle eğitim 
alanında çok önemli işlerin altına imza 
attık. 

6.5 yılda 2 bin 347 dersliğin yapımını ta-
mamladık. Okullarımıza 8 bin 263 adet 
bilgisayar gönderdik. İlk ve ortaöğretim 
öğrencilerimiz için 11 adet pansiyon aça-
rak 2 bin 178 öğrenci kapasitesi sağladık. 
Sütçü İmam Üniversitesi bünyesinde de 
Güzel Sanatlar ve Eğitim fakültelerini biz 
hizmete açtık. Yine yükseköğrenimde 180 
yatak kapasiteli yurt açtık, bu yılın yatırım 
programında 1000 kişilik yurt yapımıyla 
ilgili çalışmalarımız da sürüyor. Bu yurdu 
tamamladığımızda toplam kapasitemiz 
3 bin 514’e çıkacak ve 2002 yılına göre 
yüzde 51 oranında artış sağlayacağız. Eği-
timde mazeret tanımıyoruz; “param yok, 
okuyamadım; kitabım yok, okuyamadım” 
mazeretlerini işitmek istemediğimizi 
söyledik; Kahramanmaraş’ta öğrencileri-
mize 6.5 yılda toplam 11 milyon 900 bin 
ücretsiz ders kitabı dağıttık. Şartlı nakit 
transferi kapsamında ilköğretimdeki er-
kek öğrencilerimiz için aylık 20 TL, kız 
öğrencilerimiz için 25 TL; ortaöğretimde-
ki erkek öğrencilerimiz için aylık 35, kız 
öğrencilerimiz için de 45 TL’yi annelere 
teslim ediyoruz. Kahramanmaraş’ta şart-
lı nakit transferinden 2003-2009 yılları 
arasında 45 bin 661 öğrencimize toplam 
28,5 milyon TL’lik yardım yaptık. Bunları 
hükümetimiz döneminde gerçekleştirdik. 

Sağlıkta da devrim niteliğindeki projeleri 
Kahramanmaraş halkımızın hizmetine 
sunduk. Biliyorsunuz, hastaneleri birleş-
tirdik; artık hastalarımız bütün kamu sağ-
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lık kuruluşlarına rahatlıkla ulaşabiliyor, 
ilacını istediği eczaneden temin edebiliyor. 
Kahramanmaraş’ta hükümetimiz döne-
minde sağlık hizmetleri için 121 milyon 
TL harcama yaptık. Yapımına bizden önce 
başlanan 125 yataklı Merkez Devlet Has-
tanesi Kadın Doğum ve Çocuk Ünitesi’nin 
yanısıra, 17 sağlık ocağını da biz tamamla-
dık, hizmete açtık. Yine yapımına hüküme-
timiz döneminde başlanan Merkez Devlet 
Hastanesi ek binası başta olmak üzere, 2 
sağlık ocağı ve 1 sağlık evinin yapımını da 
süratle tamamladık, sizin hizmetinize sun-
duk. Bugün de 100 yataklı Pazarcık Devlet 
Hastanesi ek binasını, 25 yataklı Çağla-
yancerit Entegre İlçe Hastanesi ile Afşin 2 
No’lu Sağlık Ocağını da Kahramanmaraş’a 
kazandırıyor, açılışını yapıyoruz. Hayırlı 
olsun. 

Tabi ki, tüm bunların yanında gerek 
kalkınma ve istihdam, gerekse tarım ve 
hayvancılık noktasında Kahramanmaraş’a 
önemli katkılar sağlayacak diğer projeleri 
de bugün Kahramanmaraş’a kazandırıyo-
ruz. İnanıyorum ki tüm bu yatırımlar Kah-
ramanmaraşlı vatandaşlarımızın eğitimi-
ne, sağlığına, ekonomisine ciddi katkılar 
sağlayacaktır. Ben bu düşüncelerle açılışını 
yaptığımız eserlerin Kahramanmaraş’a ve 
ülkemize hayırlı olmasını diliyor, hepinizi 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
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Değerli Çorumlular, sevgili vatandaşlarım… 
Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyor, 
bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz 63 ese-
rin Çorum’a, Çorumlu vatandaşlarımıza 
hayırlı olmasını diliyorum. 

Bu 63 eserin, bu 63 hizmetin içinde tam 
1616 proje yer alıyor. Eğitimden sağlığa, 
Toplu Konut’tan KÖYDES projelerine, be-
lediye yatırımlarından spor tesislerimize 

varıncaya kadar hemen her alanda 1616 
eseri bugün Çorum’a kazandırıyoruz. Bütün 
bu eserleri burada tek tek saymam elbette 
mümkün değil. Hatırlarsanız, eskiden hükü-
metler tek bir tesisin açılışını yaptıklarında, 
hatta tek bir temel attıklarında bununla 
övünürlerdi. Artık, yeni bir döneme girdik. 
Attığı temellerle, tek tük açılışlarla değil, 
toplu açılışlarla, toplu eserlerle milletinin 
karşına çıkan bir hükümet işbaşında. Bü-

Toplu Açılış ve TOKİ Anahtar 
Teslim Töreni

Çorum | 24 Şubat 2009
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tün şehirlerine eşit mesafede duran, bütün 
şehirlerini adaletle kucaklayan, topyekûn 
kalkınmayı hedefleyen bir hükümet olarak 
görev yapıyoruz. İnsana hizmeti esas alıyor, 
insanı yücelt ki devlet yücelsin anlayışıyla 
hizmet üretiyor, proje üretiyor, eser üretiyo-
ruz. Bu anlayışımız sayesinde Türkiye istik-
rarlı bir kalkınma sürecine girdi, büyümeye 
başladı. Milletimiz kaybolan özgüvenini 
kazandı, devletine güvenmeye, devletine 
inanmaya başladı. Bir hükümet için bundan 
daha büyük bir mutluluk vesilesi olamaz. 

Bakınız, değerli vatandaşlarım…

Hükümet olduğumuz günden bu yana 
neredeyse 6.5 yılı geride bıraktık. Bu süre 
içinde hemen her şehrimizi defalarca ziya-
ret ettim. Aynı şekilde bakan arkadaşlarım 
da bütün şehirlerimize eserler kazandırmak 
üzere ülkemizin dört bir yanını adım adım 
dolaştılar. Bütün şehirlerimize, bütün ilçe-
lerimize, beldelerimize, köylerimize hizmet 
götürdük, eser kazandırdık, kazandırmaya 
da devam ediyoruz. Milletimize hizmet 
heyecanımızdan hiçbir şey eksilmedi, ilk 
günkü heyecanla, ilk günkü aşkla çalışmaya, 
üretmeye devam ediyoruz. 

Bakınız, Çorum’a gelmeden önce tam 
16 şehrimizi ziyaret ettim. Kocaeli’nde, 
Kırşehir’de, Diyarbakır’da, Adıyaman’da, 
Mardin’de toplu açılışlar yaptık. Bugün 
de Çorum’da toplu açılışlar yapıyoruz. Az 
önce de ifade ettiğim gibi, 63 tesisi birden 
Çorum’a kazandırıyoruz. 

Burada özellikle Toplu Konut İdaremizin 
yatırımlarına değinmek istiyorum. Biliyor-

sunuz, toplu konutta 500 bin hedefiyle yola 
çıktık. Cumhuriyet döneminin en büyük 
kentsel dönüşüm projelerini uygulama iddi-
amız vardı. Çok şükür, bu iddiamızı gerçek-
leştirdik, hedeflerimize ulaşma noktasında 
büyük mesafeler kat ettik. Şu ana kadar 
340 bin inşaat rakamına ulaştık, 230 binini 
sahiplerine teslim ettik. Bugün de Çorum’da 
TOKİ eliyle 2 bin 160 konutumuzun anahtar 
teslim törenini gerçekleştiriyoruz. Bildiğiniz 
gibi, TOKİ aracılığıyla Çorum ve ilçelerinde 
bugüne kadar 2 bin 579 konut uygulaması 
başlattık. Kalan 419 konutla ilgili inşaat 
çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Bunun 
yanında 1722 konutla ilgili proje ve ihale 
çalışmalarımız da devam ediyor. Bütün 
projelerimizi tamamladığımızda Çorum’da 
toplam 4 bin 301 konut yapmış olacağız. 

Sevgili Çorumlular, değerli vatandaşlarım…

Biz hep çıtayı nasıl daha yukarılara taşırız, 
nasıl daha güzele, daha iyiye ulaşırız, nasıl 
daha estetik, daha bayındır şehirler inşa ede-
biliriz, bunun hesabı içerisinde olduk. Zira, 
kalkınma yarışı sadece ülkeler üzerinden 
yürümüyor, artık şehirler birbiriyle rekabet 
ediyor. Onun için, biz hangi şehrimizi, hangi 
özelliğiyle öne çıkartırız, o şehrimizin yıl-
dızını nasıl parlatırız, nasıl cazibe merkezi 
haline dönüştürürüz, bunun derdini taşıyor, 
bunun sorumluluğu içinde hareket ediyo-
ruz. Çorum’da da bu gayeyle hizmet ürettik, 
yatırımlar gerçekleştirdik. Geçtiğimiz 6 yıl 
içerisinde Çorum’da bu anlamda tarihi atı-
lımlar gerçekleştirdik. Eğitimde Çorumlu 
öğrencilerimiz için daha modern eğitim 
koşullarını devreye soktuk ve önemli des-
teklerde bulunduk. 6.5 yılda 793 dersliğin 
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yapımını tamamladık, okullarımıza 4 bin 
825 adet bilgisayar gönderdik. 2006 yılında 
Hitit Üniversitesi’ni kurduk. Üniversitemiz 
bünyesinde biri tıp olmak üzere 5 Fakülte, 
1 enstitü, 1 yüksek okul, 3 meslek yüksek 
okulu hizmete girdi. Yüksek öğrenimde 872 
olan yatak kapasitesini 1040’a çıkardık. 97 
bin öğrencimize 1 milyon 235 bin ücretsiz 
ders kitabı dağıttık. Şartlı nakit transferin-
den 15 bin öğrencimize 7.6 milyon TL tu-
tarında yardım yaptık. Bugün de 25 eğitim 
tesisimizin açılışını yaparak, her geçen gün 
gelişen, her geçen gün büyüyen Çorum’un 
eğitim alanındaki eksiklerini önemli ölçüde 
gideriyoruz. 

250 yataklı merkez devlet hastanesi ek 
binası ile 50 yataklı Alaca devlet hastanesi 
ek binasının açılışını da bugün yapıyor, 
eğitimde olduğu gibi, sağlıkta da Çorum’a 
eserler kazandırmanın sevincini yaşıyoruz. 
Çorum’da hükümetlerimiz döneminde sağ-
lık hizmetleri için 89 milyon TL harcama 
yaptık. Yapımına bizden önce başlanan 250 
yataklı Merkez Devlet Hastanesi ek binası, 
30 yataklı Uğurludağ Devlet Hastanesi, 30 
yataklı Dodurga Devlet Hastanesi, 30 yataklı 
Boğazkale Devlet Hastanesi ve 30 yataklı La-
çin Devlet Hastanesi’ni biz tamamladık, hiz-
mete açtık. 150 yataklı Sungurlu Devlet Has-
tanesi ve 50 yataklı Alaca Devlet Hastanesi 
ek binasının yapımına biz başladık, süratle 
tamamladık, hizmete açtık. Devlet Hastane-
si Uzman Hekim Muayene Odası Sayısını iki 
kat tan fazla artırdık, 72’den 153’e çıkardık. 
2002’de 5 ambulansımız vardı, bugün ise 24 
ambulansımız var. 

KÖYDES ve BELDES projeleriyle, Çorum’un 
en küçük birimlerine kadar hizmet götür-
dük. Hatap Barajı’nın yanı sıra, yılda 473 
milyon kilovat saat enerji üretecek olan 
Obruk Barajı ve Hidroelektrik Santrali’ni 
hizmete açtık. Koçhisar Projesi halen de-
vam ediyor. Çorum’da 1. Organize Sanayi 
Bölgesi’ni tamamladık, inşallah tüm parsel-
lerde üretime geçtiğimizde 2 bin 800 kişiye 
istihdam sağlayacağız. 

Özetle, hükümetimizin yatırımları netice-
sinde Çorum hak ettiği, arzuladığı konuma 
ulaşmaya başladı. Çorum ilerledikçe, 81 
vilayetimiz tek tek ilerledikçe, kalkındıkça, 
Türkiye de ilerliyor, kalkınıyor ve yerelden 
başlayan bu kalkınma hamlesi Türkiye’yi 21. 
yüzyılda hak ettiği noktalara taşıyor. Ben, 
bu duygu ve düşüncelerle bugün Çorum’da, 
Sungurlu’da, Osmancık’ta ,  Alaca’da, 
Bayat’ta, Kargı’da, İskilip’te, Oğuzlar’da, 
Dodurga’da, Mecitözü’nde açılışını yaptı-
ğımız bu projelerin hayırlı olmasını diliyo-
rum. Daha nice dev projelerde, toplu açılış-
larda bir araya gelmek ümidiyle hepinizi 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Değerli Yozgatlılar, aziz vatandaşlarım… 
Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. 

Bugün sizlerle birlikte Yozgat için çok değer-
li, kıymetli açılışları ve TOKİ anahtar teslim 
törenimizi yapıyoruz. Eğitimden sağlığa, 
spordan ulaştırmaya, konuttan sosyal hiz-
metlere kadar farklı alanlarda birçok eseri 
Yozgat’a kazandırıyoruz. Ülkemizin her 
yerinde bu gibi açılışlara katılıyor, milleti-
mizin heyecanına, sevincine ortak oluyoruz. 

Başbakan olarak sayısız açılış gerçekleştir-
dim, ama bunca açılış töreni bizim içimiz-
deki hizmet heyecanını yatıştırmadı, aksine 
daha da artırdı. Ülkemizin tamamına, 71 
buçuk milyon insanımızın tamamına aşkla, 
sevdayla hizmet götürmek için 780 bin kilo-
metrekareyi adımladık. 

Hiçbir şehrimizi, hiçbir vatandaşımızı 
kalkınma yarışının dışında tutmadık. Nefe-
simizin, zamanımızın, imkan ve kaynakları-

Toplu Açılış ve TOKİ Anahtar 
Teslim Töreni

Yozgat | 24 Şubat 2009
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mızın elverdiği ölçüde bütün şehirlerimize 
yeni yatırımlar ve hizmetlerle buluşturduk. 
Sorunları yerinde gördük, çözümleri yerin-
de ürettik. Bu maksatla hemen her ilimizi 
defalarca ziyaret ettim. İşte, sadece Yozgat’a 
bu 7. ziyaretim. Her gelişimde buraya birden 
çok eser, birden çok hizmet kazandırmanın 
onuruyla geldim. Bugün de Yozgat’ı daha 
bayındır hale getirecek eserlerin açılışını 
yapmanın heyecanını yaşıyoruz. TOKİ ta-
rafından yapılan 431 konutumuzu daha 
sahiplerine teslim ediyoruz. 

Bildiğiniz gibi daha önceden de 1538 konu-
tumuzu tamamlamış, hak sahiplerine teslim 
etmiştik. 344 konutun inşaatına devam 
ediyoruz. Bugüne kadar başlattığımız pro-
jelerin yatırım bedeli tam 135 milyon TL. 
Bununla da yetinmedik, 810 konutla ilgili 
proje ve ihale çalışmalarımız devam ediyor. 
Bütün bu çalışmalarımızı tamamladığımız-
da, inşallah Yozgat’ta toplam 3 bin 123 ko-
nut yapmış olacağız. 3 bin 123 ailemizi mo-
dern konutlarla buluşturacağız. Biliyorum 
ki, Anadolu’daki insanımız için, özellikle 
kadınlarımız için ev sahibi olmak çok büyük 
bir değer taşıyor. Her insan başını sokacak 
bir evi, sığınacak bir çatısı olsun ister. Hü-
kümet olarak göreve gelirken, Türkiye’nin, 
insanımızın konut ihtiyacını gidermeyi ön-
celikli hedeflerimiz arasında saydık. Hiçbir 
vatandaşımızı aç ve açıkta bırakmayacağız 
dedik, 71 buçuk milyon insanımıza devletin 
sosyal elini uzattık. İşte bu kapsamda TOKİ 
faaliyetlerine büyük hız verdik. Cumhuriyet 
tarihimizdeki en büyük kentsel dönüşüm 
projelerini başlattık. Yerel yönetimlerimizle 
uyum içinde, işbirliği içinde konutlar üret-
tik; 81 il ve 488 ilçemizde 340 bin konut 

rakamına ulaştık. Sadece konut üretmiyor, 
çevre düzenlemeleriyle, sosyal donatılarıyla 
modern şehirler kuruyoruz. 

Değerli Yozgatlılar…

Görevi teslim alırken, Hükümet olarak 
bir karar aldık. Ülkemizi ve şehirlerimizi 
eğitim, sağlık, adalet ve emniyet temelinde 
yükselteceğiz dedik. Bugün Yozgat’ta açılı-
şını yaptığımız eserlere bakarsak bu yönde 
çalıştığımızı, bu temelde hizmet ürettiği-
mizi görürsünüz. Bugün üniversitemizin 
ve 10 okulumuzun açılışını yapıyoruz. Son 
6.5 yılda Yozgat’ın eğitim çehresi büyük 
oranda değişti. Üniversitesi olmayan ilimiz 
kalmayacak dedik, 54 yeni üniversite açtık, 
bütün şehirlerimizi bir üniversiteye kavuş-
turduk. 2006 yılında Bozok Üniversitesi’ni 
kurduk. Üniversitemiz bünyesinde 6 Fa-
külte, 3 enstitü, 3 meslek yüksek okulu, 
sağlık yüksek okulu ve eğitim araştırma 
uygulama merkezi hizmete girdi. Mühen-
dislik-Mimarlık Fakültesi ile Fen-Edebiyat 
fakültelerinde eğitime başladık. Tıp, Ziraat, 
Eğitim fakültelerimizin de öğrenci alması, 
öğretime açılmasıyla ilgili çalışmalarımız 
sürüyor. İletişim Fakültesi ve Turizm Meslek 
Yüksekokulu kurulmasına ilişkin Bakanlar 
Kurulu kararını aldık, inşallah bu bölümleri 
de üniversitemize kazandırıyoruz. Yozgat’ta 
6.5 yılda 987 dersliğin yapımını tamamla-
dık, okullarımıza 7 bin 291 adet bilgisayar 
gönderdik. 

Aynı şekilde, sağlıkta tüm Türkiye’de olduğu 
gibi Yozgatlı kardeşlerimizin sıkıntılarını 
büyük ölçüde giderdik. Yapımına 1999 yı-
lında başlanan 100 yataklı Bozok Doğum 
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ve Çocuk Hastanesi’ni biz tamamladık, hiz-
mete açtık. Çayıralan Devlet Hastanesi ek 
binası, 7 sağlık ocağı ve 2 sağlık evinin de 
yapımına biz başladık, süratle tamamladık, 
hizmete açtık. Bugün de 2 sağlık evi ve 3 sağ-
lık ocağımızın açılışını yapıyoruz. 

Cumhuriyet tarihimizin en büyük kırsal 
kalkınma hamlesini başlattık, suyu, yolu 
olmayan köyümüz kalmayacak dedik. Bu-
gün KÖYDES ve BELDES çalışmalarımızın 
açılışını yapıyoruz. Yozgat’taki KÖYDES ça-
lışmaları için 65.6 milyon TL harcama yap-
tık. 2 bin 562 kilometre asfalt, 46 kilometre 
stabilize yol yaptık. 6 tane susuz ve 423 tane 
suyu yetersiz ünitemizin içme suyu sıkın-
tısına son verdik. 11.4 milyon TL harcama 
yaptığımız BELDES çalışmalarıyla 110 bin 
vatandaşımızın su sıkıntısına son verdik. 
MOBESE güvenlik sistemini 813 bin TL har-
cayarak tamamladık, artık sokak ve caddele-
rimizi 24 saat kamera ile gözetleyebileceğiz. 

Gençlerimizi unutmadık; 2 kapalı spor salo-
nu ve 2 sentetik çim yüzeyli futbol sahamızı 
da bugün hizmete açıyoruz. Ankara-Sivas 
Karayolu üzerinde köprülü kavşak yapımını 
da tamamladık, ulaşımı rahat ve emniyetli 
bir şekilde düzenledik. 100 işyerinden olu-
şan Sarıkaya Küçük Sanayi Sitesi’ni altya-
pısıyla birlikte tamamladık. İnanıyorum ki, 
bu işletmeler Yozgat’ın sanayisine, ekonomi-
sine canlılık getirecek, üretim ve istihdamı 
artıracaktır. 

Değerli kardeşlerim…

Her açılışı burada detaylarıyla anlatmak 
mümkün değil. Sizler Yozgat’a ne kazan-

dırdığımızı, hangi hizmetleri buraya taşı-
dığımızı zaten çok iyi biliyorsunuz. Çünkü 
bu hizmetler, sizin yıllarca hasretini çekti-
ğiniz, ihtiyacını duyduğunuz hizmetlerdir. 
Yozgat’a bugüne kadar elimiz boş gelmedik, 
bundan sonra da Allah’ın izniyle elimiz boş 
gelmeyeceğiz. Biliyorsunuz, Ankara-Sivas 
Hızlı Demiryolu projemizi uygulamaya 
başladık. Yozgat’ı da içine alan bu hattın, Yer-
köy-Sivas etabı ihale edildi, inşallah en kısa 
zamanda çalışmalar başlayacak. Altını çize-
rek ifade ediyorum, 40 yıl sonra ilk kez bir 
şehre tren yolu ve istasyon kazandırıyoruz. 
40 yıl önce, en son Van’a bir hat döşenmişti. 
Bundan sonra hiçbir ilimize demiryolu ulaş-
tırılmamıştı. Biz, Yozgat’la bir ilki de gerçek-
leştiriyor ve Yozgat’a demiryolu getiriyoruz. 

Diğer bir önemli projemiz Musabeyli Barajı. 
Bunun da temelini attık, çalışmalar süratle 
devam ediyor. Bu barajımızı da hizmete al-
dığımızda, Yozgat’ın, Yerköy’ün ve Organize 
Sanayi Bölgesi’nin önümüzdeki 50 yıl için 
su sorunu çözülmüş olacak. Yine Yozgat’ı bir 
turizm merkezi, özellikle de termal turizm 
merkezi yapmak için önemli yatırımlar yapı-
yoruz. Yozgat’ın çehresi, tüm bu yatırımlarla 
değişiyor, değişmeye de devam edecek. Açı-
lışını yaptığımız tesislerin hayırlı olmasını 
diliyor, yapımlarında emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıy-
la, muhabbetle selamlıyorum.
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Değerli Afyonkarahisarlılar, sevgili vatan-
daşlarım… Sizleri en kalbi duygularımla se-
lamlıyorum. Yine bir toplu açılış töreninde 
sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk 
duyuyorum. 

6.5 yıldır milletimize hizmet etmek için, ka-
yıp yılları telafi etmek, şehirlerimizi bayın-
dır hale getirmek için gece gündüz çalışıyor, 
emek harcıyoruz. Bu gibi açılışlara katılınca, 

şehirlerimizin yatırımlarla, hizmetlerle 
donatıldığını gördükçe, milletimizin sıkın-
tılarının tek tek çözüme kavuştuğunu gör-
dükçe bizler de daha çok hizmet üretmek 
için enerji depoluyoruz. Açtığımız her eser, 
hizmete kazandırdığımız her tesis bizi daha 
fazla teşvik ediyor, hizmet üretme noktasın-
da daha da motive ediyor. Bu vesileyle bü-
tün şehirlerimize yeni eserler kazandırmak 
için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. 780 

Toplu Açılış ve TOKİ Anahtar 
Teslim Töreni

Afyonkarahisar | 25 Şubat 2009
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bin kilometrekarelik vatan topraklarımızın 
tamamında hizmet seferberliğini yorulma-
dan sürdürüyoruz. 

Bakınız, sadece son 15 gün içinde, gittiği-
miz, ziyaret ettiğimiz bütün şehirlerde toplu 
açılışlar yaptık, şehirlerimize yeni eserler ka-
zandırdık. İşte bugün de Afyonkarahisar’da-
yız. Afyonkarahisar’a toplu konuttan altyapı 
yatırımlarına, eğitimden sağlığa, emniyet-
ten spor tesislerine varıncaya kadar onlarca 
eser kazandırıyoruz. Cumhuriyet tarihinin 
en büyük konut seferberliğini, Cumhuriyet 
tarihinin en büyük kentsel dönüşüm ham-
lesini başlattık, bu alanda büyük mesafeler 
kat ettik. 

Bakınız, bugün TOKİ eliyle Merkez, Bol-
vadin, Emirdağ ve Erkmen ilçelerimizde 
yapılan 1063 konutumuzun anahtar teslim 
törenini yapıyoruz. 1063 ailemizi daha ev 
sahibi yapıyoruz. 1063 ailemizi daha sıca-
cık bir yuvaya kavuşturmanın, aç ve açıkta 
kalmaktan kurtarmanın mutluluğunu, he-
yecanını yaşıyoruz. Biliyorsunuz, daha önce 
de Afyonkarahisar’da 1092 konutu tamam-
lamış, sahiplerine teslim etmiştik. Bundan 
sonra da, bütün şehirlerimizde olduğu gibi 
Afyonkarahisar’daki toplu konut hizmetle-
rimiz devam edecek. Bütün projelerimizi ta-
mamladığımızda Afyonkarahisar’da toplam 
5 bin 713 konut yapmış olacağız. Bu ne an-
lama geliyor? 20 binden fazla nüfusa sahip 
büyük, modern bir ilçe anlamına geliyor. 

Değerli Afyonkarahisarlılar…

Devlet Su İşleri eliyle, bugüne kadar 
Afyonkarahisar’da çok önemli işlere imza 

attık. Şimdiye kadar 4 baraj ve gölet sula-
ması çalışmalarını tamamladık. Bolvadin 
Özburun Barajı ile 2 adet taşkın koruma 
projemizi de bugün hizmete açıyoruz. Diğer 
yandan Afyonkarahisar’ın içme ve kullanma 
suyu ihtiyacını karşılayacak Akdeğirmen 
Barajı’nın yapımını sürdürüyoruz. Bunun 
yanında Afyonkarahisar Çevre Hizmetleri 
Birlik nüfusu katı atık tesisini tamamladık. 
Bu açılışla bölgenin önemli bir çevre soru-
nunu çözüme kavuşturuyoruz. 

Değerli Afyonkarahisarlılar…

Türkiye’yi 4 temel üzerinde yükselteceğiz 
dedik, bu anlayışla hareket ettik. Bütün alan-
larda hizmet üretirken, şehirlerimizi imar 
ederken, eğitim, sağlık, adalet ve emniyeti 
her şeyin üzerinde tuttuk. Yeni üniversiteler 
açtığımız gibi,  mevcut üniversitelerimizin 
imkanlarını da artırdık. İşte Kocatepe Üni-
versitesi. Burada 2 yüksek okul, 4 meslek 
yüksek okulu ile 14 araştırma ve uygulama 
merkezi hizmete girdi. Bu 4 meslek yüksek 
okulumuzla Sinanpaşa Meslek Yüksek Oku-
lumuzun yeni binasının açılışını bugün ya-
pıyoruz. Üniversitemize bir kongre merkezi 
kazandırdık. Böylece üniversitemizi eğitim-
den kültüre, araştırmadan bilime zengin bir 
altyapıya kavuşturduk. İlk ve ortaöğretimde 
de önemli adımlar attık. Afyonkarahisar’da 
6.5 yılda 826 dersliğin yapımını tamamla-
dık, okullarımıza 6 bin 886 adet bilgisayar 
gönderdik. 

İşte, şimdi toplu açılış törenimizde 16 ders-
likli TOKİ ilköğretim okulumuzla birlikte 
129 dersliğimizin açılışını yapıyoruz. Bü-
tün bunları Afyonkarahisarlı çocuklarımız, 
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gençlerimiz daha iyi imkanlara sahip olsun-
lar, bilgiye daha çabuk ulaşsınlar, gelecekte 
Afyonkarahisar için, Türkiye için bilgi ve 
değer üretsinler diye yaptık. 

Sağlıkta dev adımlar attık, büyük reformlar 
gerçekleştirdik. Hastaneleri birleştirdik, 
SSK’lı, Bağ-Kur’lu gibi ayrımlara son verdik. 
Hastaların hastanelerde rehin alınması gibi 
çağdışı uygulamalara, vicdana, insanlığa ya-
kışmayan uygulamalara son verdik. Bugün, 
100 yataklı Sandıklı Devlet Hastanesi ek 
binasının açılışını yapıyoruz. Lütfen şuraya 
dikkat edin, 5 milyon TL maliyetle yaptığı-
mız bu hastaneyi yalnızca 1 sene içerisinde 
tamamladık. 100 yataklı Bolvadin devlet 
hastanesinin yapımına 1998’te başladılar, 
yıllarca bitiremediler, bitirmek bize nasip 
oldu. TOKİ tarafından yapılan 400 yataklı 
Merkez Eğitim ve Araştırma Hastanemizi 
de önümüzdeki yıl tamamlayacağız. İşte 
o zaman Afyonkarahisar, gerçek bir sağlık 
merkezine dönecek. 

Afyonkarahisar’da bugüne kadar Dinar, 
Başmakçı, İscehisar ilçe emniyet müdür-
lüklerinin inşaatlarını tamamladık. Bugün 
İhsaniye ilçe emniyet müdürlüğü ile 4 adet 
ilçe emniyet amirliği binamızı hizmete 
açıyoruz. Sandıklı belediyemizin termal 
tesislerini de bugün açılışını yapıyoruz. 
Böylece hem termal turizme çok önemli 
hizmetler üretecek hem de belediyemizin 
gelirlerini artıracak çok önemli bir hizmeti 
daha Afyonkarahisar’a kazandırıyoruz. 600 
ve 1050 yatak kapasiteli 2 tane 5 yıldızlı ote-
limizin de yapımına devam ediyoruz. 

Değerli Afyonkarahisarlı kardeşlerim…

Bugün Afyonkarahisar’a kazandırdıkları-
mız bunlarla sınırlı değil. Burada tek tek 
sayma imkanı bulamadığımız birçok önemli 
tesisimiz, açılışımız daha var. Gönül ister 
ki, merkezi idaremiz veya belediyelerimiz-
ce Afyonkarahisar’a kazandırdığımız her 
tesisi, her hizmeti sizlere anlatabilelim. 
Fakat hizmetlerimizi tek tek anlatmaya 
zamanımız yetmez. Şunu bilmenizi isterim 
ki, Afyonkarahisar’a bugüne kadar elimiz 
boş gelmedik, bundan sonra da gelmeyece-
ğiz. Yeni açılışlarda buluşacak, bu sayede, 
Afyonkarahisar’ın bugün olduğundan daha 
güzel, daha modern bir şehir oluşuna hep 
birlikte şahit olacağız. Ben bugün açılışını 
yaptığımız tesislerin Afyonkarahisar’a ve 
sizlere hayırlı olmasını diliyor, yapımların-
da emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 
Sizleri sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selam-
lıyorum. 
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Değerli Vanlılar, aziz vatandaşlarım… He-
pinizi en kalbi duygularımla selamlıyor, 
bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz tesis-
lerimizin Van’a, Vanlı vatandaşlarımıza 
hayırlı olmasını diliyorum. 

Eğitimden sağlığa, spor tesislerinden 
hizmet binalarına, lojmanlara, altyapı 
yatırımlarına varıncaya dek 40 milyon 
TL’lik yatırımı bugün Van’a kazandırıyo-
ruz. Hükümetimizin yoğun çalışmalarıyla 

ülkemizin istikrarlı kalkınma hamlesi ve 
büyüme süreci kesintisiz devam ediyor. 
İşte bu açılışlar, doğudan batıya, kuzeyden 
güneye ülkemizin her karış toprağındaki 
bu kalkınma hamlesinin, büyüme süreci-
nin bir sonucu, bir ispatı. 

Bakınız, dünya yüz yılda bir görülen bir 
krizle boğuşurken dahi ülkemiz, sağlam 
ekonomik yapısıyla bu büyümesini sür-
dürdü ve krizle mücadelede katkısı bek-
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lenen bir ülke haline geldi. Ekonomide, 
eğitimde, sağlıkta, toplu konutta, dış poli-
tikada ve daha birçok alanda Türkiye tüm 
dünya tarafından bir başarı örneği olarak 
incelenen ülke oldu. Birleşmiş Milletler, 
Avrupa Birliği, G-20 Zirveleri, uluslara-
rası ekonomik kuruluşlar ve daha birçok 
platformda Türkiye aktif ve etkin bir ülke 
olarak yer aldı. İşte tüm bu gelişmeler, 
özellikle yurtdışında ve yurt içinde “sessiz 
devrim” diye adlandırılan hükümetimiz 
dönemindeki değişim ve dönüşüm süreci-
nin bir yansımasıdır. 

Türkiye her geçen gün kabuklarını kırıyor, 
küresel rekabetteki yerini sağlamlaştırıyor. 
Bütün bu gelişmeler milletimizi motive 
ediyor, insanımızın devletine güveni, 
devletine inancı her geçen daha da peki-
şiyor. Artık, milletimiz büyük düşünüyor, 
Türkiye’nin potansiyeline daha çok inanı-
yor. Van’a gelmeden önce 18 şehrimizde 
buna şahit olduk. Milletimizin heyecanına, 
gülen yüzüne ortak olduk. Aynı duyguları 
bugün de Van’da hep birlikte yaşıyoruz. 
Biliyorsunuz, daha önce Türkiye adeta bir 
temel çöplüğüne dönmüştü. Hükümet ola-
rak yeni bir hizmet anlayışı ortaya koyduk, 
eski zihniyeti ortadan kaldırdık. Artık, attı-
ğı temellerin takipçisi olan, bu yatırımları 
kısa zamanda sonuçlandıran, insanımıza, 
şehirlerimize, ülkemize kazandıran bir 
hükümet var. İşte bu zihniyet değişimiyle 
birlikte bırakın açılışları, temel atmakla 
dahi övünülen zamanlar, hamdolsun, ge-
ride kaldı. Attığı temellerle, tek tük açılış-
larla değil, toplu açılışlarla, toplu eserlerle 
milletinin karşına çıkan bir hükümet işba-
şında. 

Değerli vatandaşlarım…

Hükümet olarak 6.5 yıldır aynı aşk ve he-
yecanla hizmet ediyoruz. Bütün şehirleri-
ne eşit mesafede duran, bütün şehirlerini 
adaletle kucaklayan, topyekûn kalkınmayı 
hedef leyen bir hükümet olarak görev 
yapıyoruz. İşte bakınız Van’da rekor sa-
yıda hizmete imza attık. 6.5 yılda tam 2 
bin 802 dersliğin yapımını tamamladık. 
Türkiye’nin dört bir yanında eğitimde 
fırsat eşitliğini sağladık, okullarımıza 7 
bin 222 adet bilgisayar gönderdik. Artık 
benim Vanlı öğrencilerim Ankara’daki, İs-
tanbul’daki, İzmir’deki, diğer büyükşehir-
lerimizdeki eğitim imkanlarıyla aynı im-
kanlara sahipler. Yine 22 adet pansiyonu 
Van’daki öğrencilerimizin hizmetine açtık, 
ortaöğretimde 800 olan yatak kapasitesini 
4 bin 885’e çıkararak 2003 yılına göre tam 
yüzde 510’luk bir artış sağladık. “Haydi 
Kızlar Okula” kampanyası ile bugüne ka-
dar 43 bin 513 kız çocuğumuzu Van’da eği-
time kazandırdık. Yüzüncü Yıl Üniversitesi 
bünyesinde Erciş İşletme ve Diş Hekimliği 
olmak üzere 2 fakülte ile yabancı diller 
yüksek okulunu da hizmete açtık. Yüksek 
öğretimde 1944 olan yurt kapasitesini 3 
yeni yurt açarak 3 bin 152’ye çıkardık. 
Gevaş ve Erciş’te devam eden yurt çalışma-
larımızı tamamladığımızda inşallah 2002 
yılına göre yüzde 96 artış sağlayacağız. 

Bildiğiniz gibi, eğitimi bir temel hak ola-
rak görüyoruz ve bunu ailelerimiz için 
bir masraf olmaktan çıkardık. Üniversite 
öğrencilerimizin 2002’de 45 TL olan burs-
larını 180 TL’ye yükselttik. 12 milyon 379 
bin ücretsiz ders kitabı dağıttık. Yine şartlı 
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nakit transferiyle önemli bir adım attık. Bu 
kapsamda ilköğretimdeki erkek öğrencile-
rimiz için aylık 20 TL, kız öğrencilerimiz 
için 25 TL; ortaöğretimdeki erkek öğren-
cilerimiz için aylık 35, kız öğrencilerimiz 
için 45 TL’yi annelere teslim ediyoruz. 
Van’da şartlı nakit transferinden 152 bin 
öğrencimize 62.3 milyon TL’lik yardım 
yaptık. Bugün de 22 adet ilköğretim okulu-
nu ve 28 köy okuluna yaptığımız 43 ilave 
dersliği Van’a kazandırıyoruz. Yine 34 köy 
okulumuza 39 daire lojmanı da hizmete 
açıyoruz. Bu okul ve lojmanlarımızın top-
lam maliyeti 8 milyon 335 bin TL. 

Burada şunun altını çizmek istiyorum, 
bakınız bugün açılışını yaptığımız okul-
ların büyük bölümü köylerimizde yer alı-
yor. Eskiden o yavrularımızın sırtlarında 
çantalarıyla, karda kışta hangi zorluklar 
içinde eğitim gördüklerini biliyoruz. Bizim 
buna gönlümüz razı olmadı, olamazdı. 
Bu bilinçle gerek KÖYDES çalışmalarımız 
kapsamında, gerek eğitim yatırımlarımızla 
köylerimizi daha bayındır hale getirdik. 
Artık o birleştirilmiş sınıfların yerine, bir-
çok köyümüzde gerekli fiziki koşullarıyla, 
öğretmeniyle, teknoloji sınıflarıyla eğitim 
imkanı sağlanır hale geldi. Hamdolsun, ar-
tık köydeki öğrencilerimiz de okula gitmek 
için saatlerce yürümek zorunda kalmıyor-
lar. 

Değerli Vanlılar, aziz vatandaşlarım…

Benzer şekilde, sağlıkta da Van’da önemli 
hizmetlere imza attık. Hükümetlerimiz 
döneminde sağlık hizmetleri için 113 mil-
yon TL’lik bir kaynağı Van’a tahsis ettik. 

Yapımına 1994’te başlanan 25 yataklı Çal-
dıran Devlet Hastanesi, 1993’te başlanan 
30 yataklı Bahçesaray Devlet Hastanesi, 
1994’te başlanan 50 yataklı Başkale Devlet 
Hastanesi ve 1998’de başlanan 25 yataklı 
Gevaş Devlet Hastanesi’ni biz tamamladık, 
hizmete açtık. Erciş Devlet Hastanesi ek 
binasının yapımına biz başladık, süratle 
tamamladık, hizmete açtık. Keza, 18 sağlık 
ocağını da bu dönemde tamamladık, bu-
gün de 5 adet sağlık ocağının açılışını yapı-
yoruz. TOKİ tarafından yapılan 400 yataklı 
bölge eğitim ve araştırma hastanesi ile bir 
hayırseverimizce yaptırılan 150 yataklı Er-
ciş Devlet Hastanesi ve 8 sağlık ocağının in-
şaatlarına süratle devam ediyoruz. Van’da 
çalışan uzman hekim sayısını 105’ten 
241’e, pratisyen hekim sayısını 162’den 
338’e yükselttik. 2002’de 3 ambulansımız 
vardı, bugün ise 27 ambulansımız var. 
2002’de kırsalda yaşayan kardeşlerimizin 
hiçbiri 112 acil hizmetinden faydalanamı-
yordu, bugün kırsal alanda yaşayan kar-
deşlerimizin tamamı 112 acil hizmetinden 
yararlanabiliyor. Diyaliz cihaz sayısı 11 
iken bugün 41 adet diyaliz cihazımız var. 

Eğitim ve sağlık yatırımlarıyla birlikte 
Van’da, toplu konutta, tarımda, sosyal 
yardımlarda, ulaşımda dev adımlar attık. 
Alt yapı yatırımlarını, spor tesislerini, 
hizmet binalarını da Van’a yakışır hale 
getirdik ve bu anlamda yeni eserlere imza 
attık. Bugün bu alanlarda Bahçesaray’da, 
Başkale’de, Çaldıran’da, Çatak’ta, Gevaş’ta, 
Gürpınar’da Özalp’te, Erçiş’te, Muradiye’de 
ve tüm il genelinde 60 adet eseri yine Van’a 
ve Vanlı hemşerilerimize kazandırıyoruz. 
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Bütün bu yatırımlarla birlikte, Van o eski 
sıfatına, Doğu’nun İncisi unvanına yakışır 
bir hale geldi, gelmeye devam edecek. Van 
ilerledikçe; 81 vilayetimiz tek tek ilerle-
dikçe, kalkındıkça, Türkiye de ilerliyor, 
kalkınıyor. Yerelden başlayan bu kalkınma 
hamlesi Türkiye’yi 21. yüzyılda hak ettiği 
noktalara taşıyor. Türkiye’nin önü açık, 
Türkiye’nin yolu açıktır, Türkiye’nin ya-
rınları aydınlıktır. İnanıyorum ki, bundan 
sonra Türkiye’yi çok daha güzel günler 
bekliyor. Bundan kimsenin bir endişesi 
olmasın. Ben, bu duygu ve düşüncelerle 
açılışını yaptığımız yatırımların bir kez 
daha hayırlı olmasını diliyor, daha nice dev 
projelerde, toplu açılışlarda bir araya gel-
mek umuduyla hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum.
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Değerli Batmanlılar, aziz vatandaşlarım… 
Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyo-
rum. Bir kez daha bir toplu açılışta sizlerle 
bir araya gelmekten büyük memnuniyet 
duyduğumu ifade ediyorum. Batman’ın 
her geçen gün gelişmesine, güzelleşmesine 
tanık olmaktan büyük mutluluk duyuyo-
rum. 

Geleceğini kazanma azmindeki her ülke 
gibi, bizim de her alanda ülkemizin, şe-

hirlerimizin çehresini değiştirme mec-
buriyetimiz var. 6.5 yıllık iktidarımız 
boyunca en büyük şehrimizden, en küçük 
şehrimize, köylerimize, mezralarımıza 
kadar insanımızın yaşadığı her karış top-
rağımıza bu amaçla hizmet götürdük. Zira 
bizim için insan hayatı her şeyden önce 
gelir. Türkiye’yi kalkındırmak istiyorsak 
önce şehirlerimizi kalkındıracağız, imar 
edeceğiz; insanlarımızın hayat kalitesini 
yükselteceğiz. Bizim yegane amacımız mil-

Toplu Açılış Töreni
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letimizin yüzünü güldürmek ve bu ülkeyi 
hak ettiği geleceğe kavuşturmaktır. Bunlar 
olmadan gerçek anlamda bir kalkınmadan 
söz edemeyiz. 

Ekonomik göstergelerdeki ilerlemeleri 
mali disiplinden taviz vermeden tabana 
yaymak; insanlarımızın hayatına yansıt-
mak için bütün dikkatimizle, bütün ener-
jimizle çalışıyoruz. Kalkınmış ülkelerin 
hayat standartları neyse, biz de vatandaşla-
rımıza aynısını sunmanın arayışı içindeyiz. 
Hamdolsun bugün kendi ayakları üstünde 
durabilen, gücünü yeniden toplamış, ener-
jisini tekrar kazanmış dinamik bir Türkiye 
var. Bugün sağlık, eğitim, enerji, kültür, 
spor, sosyal projeler, belediye hizmetleri 
gibi alanlarda çeşitli hizmetleri Batman’a 
kazandırıyor, Batmanlı vatandaşlarımızın 
hayat standartlarını yükseltiyoruz. 

Değerli Batmanlılar…

Bugün, 400 yataklı Bölge Devlet Hastane-
mizin açılışını yapıyoruz. 68 milyon TL 
değerindeki hastanemizin temeli 1996’da 
atıldı. Bu çok değerli hastanenin 6 yılda sa-
dece yüzde 38’i tamamlandı. Sonraki 5 yıl 
içinde inşaatın yüzde 62’sini tamamladık, 
bu yılın başından itibaren de burada sağlık 
hizmetleri vermeye başladık. 

Bir hususa dikkatinizi çekmek istiyorum. 
Eskiden hastanelerimiz hasta mahre-
miyetini, hasta haklarını gözeterek inşa 
edilmezlerdi. Biz, hükümet olarak yeni bir 
anlayış getirdik, ülkemizin dört bir yanın-
da odasında banyosu, tuvaleti, televizyonu 
bulunan, hasta mahremiyetine riayet eden 

hastaneler inşa ettik. Şunu memnuniyetle 
ifade ediyorum, Batman’da inşa ettiğimiz 
bu hastanemiz de, odalarındaki banyo-
su, tuvaleti, televizyonuyla 5 yıldızlı bir 
otel konforunda hizmet verecektir. Bölge 
hastanemiz sadece Batman ve ilçelerine 
değil, Siirt ve ilçelerine, Mardin’in Midyat 
ve Dargeçit ilçelerine de hizmet üretecek. 
Türkiye’de bir ilk olarak Batman Bölge 
Hastanemizin çok değerli bir özelliği var. 
Evet, burada bir engelliler hizmet birimi 
kurduk, hastaneye gelen engelli kardeşleri-
miz burada özel bir hizmet alacaklar. 

Elbette, Batman’da sağlık hizmetleri-
miz bununla sınırlı değil. Daha önce de 
1995’te başlanan 30 yataklı Gercüş Devlet 
Hastanesi’ni tamamlayarak hizmete açmış-
tık. 75 yataklı Kozluk Devlet Hastanesi’nin 
de yapımına başladık, inşallah gelecek yıl 
bu hastanemizi de bitireceğiz. Son yıllarda 
Batman’da 6 tane de özel hastane açıldı. 
Bugün 115 yataklı özel Batman Alman 
Hastanesi’ni de açıyoruz. Devlet hasta-
nelerimizde muayene oda sayısı sadece 
18’di, bugün ise 63 muayene odamız var. 
Batman’da uzman hekim sayısını 45’ten 
107’e, pratisyen hekim sayısını 89’dan 
158’e çıkardık. 2002’de Batman’ın sadece 
1 tane ambulansı vardı, bugün 9 ambulan-
sımız var. 

Ne mutlu ki, artık sadece şehirlerde değil, 
köylerde de “112 Acil” hizmetini verdiği-
miz bir dönemi yaşıyoruz. Kar yağışının 
yoğun olduğu bölgelerde 75 kar ambulan-
sını hizmete soktuk. Ambulans hizmetleri 
için halkımızdan artık ücret istenmiyor. 
Eskiden nasıldı? Hastamız var, acele hasta-
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neye götürmemiz gerekiyor, ama paramız 
yok, o zaman taşıyamazsın deniliyordu. 
Hastamız iyileşti, ama paramız yok, o za-
man hastanede rehin kalırsın deniliyordu. 
Bu gibi çağdışı, insanlık dışı uygulamalara 
son verdik. Zira bunlar Türkiye’ye yakış-
mıyordu. Bunun için Türkiye’de sağlık sis-
temini köklü bir şekilde değiştirdik. Bütün 
şehirlerimizde olduğu gibi, Batman’da da 
az önce bir bir sıraladığım sağlık hamlele-
rini yaptık, çünkü sağlığı en temel hizmet 
alanlarından biri olarak gördük. İşte bu 
yüzden Türkiye’nin sağlık sistemine sağlık 
kazandırdık. 

Değerli kardeşlerim…

Eğitim söz konusu olduğunda hiçbir ma-
zereti kabul etmedik, etmeyeceğiz. Bugün 
1 anadolu lisesi ve 4 ilköğretim okulumu-
zun daha açılışını yapıyoruz. Ayrıca ilk ve 
orta öğretimde hizmet verecek Özel Doruk 
Koleji’nin de bugün açılışını yapıyoruz. 
Batman’ın çehresini her alanda olduğu gibi 
eğitimde de değiştirdik. Batman’da bugüne 
kadar 1335 dersliğin yapımını tamamla-
dık, okullarımıza 2 bin 461 adet bilgisayar 
gönderdik. Şartlı nakit transferinden 77 
bin öğrencimize 44 milyon TL’lik yardım 
yaptık. 134 bin öğrencimize 1 milyon 684 
bin ücretsiz ders kitabı dağıttık. 

Batmanlı vatandaşlarımıza üniversite sözü 
verdik, sözümüzü tuttuk, 2007 yılında 
Batman Üniversitesi’ni kurduk. Batı Ra-
man’daki yerleşkenin bir an önce tamam-
lanması için çalışıyoruz. Üniversitemiz 
bünyesinde 2 Fakülte ile 2 meslek yüksek 
okulu hizmete girdi. Şu anda 61 akademik 

personel ve 2 bin 200 öğrencimiz bulu-
nuyor. Keza, Valiliğimiz Batman’da çok 
önemli kurslar gerçekleştirdi, bugün bu 
kurslarımızın açılışını yapıyoruz. 20 istih-
dam eğitim kursu, 34 sosyal ve kültürel 
eğitim kursu, 177 meslek eğitim kursu ve 
262 adet kültürel kurs düzenledik. Türki-
ye İş Kurumu’nun düzenlediği 14 meslek 
edindirme kursuyla beraber bu kursla-
rımız, Batmanlı kardeşlerimizin sosyal, 
ekonomik ve kültürel ihtiyaçlarını karşıla-
dığı gibi, özellikle istihdam konusunda çok 
değerli katkılar sağladı. Gençlerimizin ve 
kadınlarımızın bu kurslardan büyük mem-
nuniyet duyduklarını biliyoruz. 

Değerli Batmanlılar…

Bugün Batman’a kazandırdığımız eserler 
eğitim ve sağlıkla sınırla değil. KÖYDES 
kapsamında yapılan 19 içme suyu tesisi ile 
il özel idaremizin yaptığı 20 kanalizasyon 
tesisini bugün açıyoruz. Kozluk ilçemizde 
tiyatro, sinema ve konferans salonu açıyo-
ruz. Batman valiliğimizin gençlik merkezi-
ni hizmete açıyoruz. İstanbul Büyükşehir 
belediyemiz tarafından yaptırılan sentetik 
çim saha ve sosyal tesislerin açılışını ya-
pıyoruz. Bütün bunlar gösteriyor ki, Bat-
manlı gençlerimiz çok şanslı. Daha fazla 
vaktinizi almamak için açılışlarımızı tek 
tek anlatmıyorum. Batmanlı kardeşlerim 
zaten bu hizmetleri gayet yakından ta-
kip ediyor, bu açılışların kıymetini zaten 
iyi biliyor. Açılışını yaptığımız eserlerin 
Batman’a hayırlı olmasını diliyor, yapımın-
da emeği geçen herkese teşekkür ediyo-
rum. Sizleri sevgiyle, saygıyla, muhabbetle 
selamlıyorum. 
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Değerli Siirtliler, aziz vatandaşlarım… He-
pinizi en kalbi duygularımla selamlıyor, 
bugün açılışını yaptığımız tesislerin Siirt’e 
ve Siirtli hemşehrilerime hayırlı olmasını 
diliyorum. 

Türkiye hükümetimizin yatırımlarıyla 
muasır medeniyetler seviyesinin üzerine 
çıkma hedefine doğru her geçen gün hızla 
ilerliyor. Yaptığımız her yatırım istihdamı 
besliyor, açılışını gerçekleştirdiğimiz her 
kuruluş insanımız için yeni bir ekmek 

kapısına vesile oluyor. Keza şehirlerimi-
zin çehresi değişiyor, 81 vilayetimiz daha 
bayındır hale geliyor. 6.5 yıl öncesinin 
Türkiye’si ile bugünün Türkiye’si arasında, 
bugünkü şehirlerimiz ile 6.5 yıl önceki 
şehirlerimizin durumu arasında muazzam 
bir fark var. İşte Siirt bunun en güzel ör-
neklerinden birisi. 

Bakınız, Türkiye’nin dört bir yanında baş-
lattığımız hizmet seferberliği Siirt’te de 
meyvelerini verdi. Siirt, hükümetimizin 

Toplu Açılış Töreni

Siirt | 28 Şubat 2009
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yatırımları neticesinde daha rekabetçi, 
daha kalkınmış, daha estetik, daha bayın-
dır bir şehir haline geldi. Eğitim, sağlık, 
adalet ve emniyet başta olmak üzere, 
Siirt’te pek çok tesisimizin temellerini at-
tık, bunları kısa zamanda sonuçlandırarak, 
Siirtli vatandaşlarımızın hizmetine açtık. 

Eğitim alanında Siirt’e kazandırdıklarımız 
ortada. 6.5 yılda 1087 dersliğin yapımı-
nı tamamladık. Siirtli öğrencilerimizi 
kalabalık sınıflarda ders görmekten kur-
tardık. 2002’de derslik başına 41 öğrenci 
düşerken bugün derslik başına 29 öğrenci 
düşüyor. Okullarımıza 2 bin 879 adet bil-
gisayar gönderdik, Siirtli öğrencilerimizi 
teknolojiyle, çağdaş eğitim imkanlarıyla 
buluşturduk. Öğrencinin zengini yoksulu 
olmaz dedik, zengin, yoksul ayırt etmeden, 
457 bin öğrencimize 4.5 milyon ücretsiz 
ders kitabı dağıttık. Siirt’te şartlı nakit 
transferinden 2003-2009 yılları arasında 
40 bin öğrencimize 20.4 milyon TL’lik yar-
dım yaptık. Üniversitesiz il bırakmamak 
üzere başlattığımız girişimler sayesinde, 
2007 yılında Siirt Üniversitesi’ni kurduk. 
Siirt Üniversitesi bünyesinde 2 fakülte, 3 
enstitü ve 3 meslek yüksek okulunu açtık. 
Üniversite öğrencilerimizin aylık 45 TL 
olan burs miktarını 180 TL’ye çıkardık. 
Bugün yeni bir eğitim tesisini, Kurtalan 
Lisesini ve Şehit Binbaşı Zafer Kılıç Spor 
Lisesi’ni Siirtli öğrencilerimizin hizme-
tine açıyoruz. Yine Milletvekilimiz Sayın 
Yılmaz Helvacıoğlu’nun Siirt’e kazandır-
dığı 100 kişilik Kız Öğrenci Yurdu’nu ve 
Eğitim Seferberliğine Katkı Kampanyası 
kapsamında Türk Telekom tarafından 

Siirt’te yaptırılan Çok Amaçlı Özel Eğitim 
Merkezi’ni açıyoruz. 

Sevgili Siirtliler…

Eğitimin yanında, bugün çok önemli sağlık 
tesislerimizin de açılışını gerçekleştiriyo-
ruz. Avrupa Standartlarında bir kuruluş 
olan Kızılay İş Merkezi ve Habibe Sancak 
Kan Merkezi, Siirt’e hayırlı olsun diyorum. 
Bu vesileyle, böyle hayırlı bir hizmetin 
Siirt’e kazandırılmasından dolayı katkı 
sağlayan Kızılay Derneğimize ve Hedef 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ethem 
Sancak Bey’e de şükranlarımı sunuyorum. 
Bunun yanında Siirt İl Sağlık Müdürlüğü 
binasının da Siirtli hemşerilerime hayırlı 
olmasını temenni ediyorum. 

Toplu açılışımız vesilesiyle son derece 
modern imkanlarla donatılan ve 195 va-
tandaşımıza ekmek kapısı aralayan Özel 
Med-life Hastanesi’ni de hizmete açıyoruz. 
Aynı şekilde, bu hastanenin Siirt’te ka-
zandırılmasında emeği geçen yatırımcıla-
rımıza, girişimcilerimize huzurlarınızda 
teşekkür ediyorum. Her vesileyle ifade 
ediyorum; bu ülke için yatırım yapan, bu 
ülke için hizmet üreten, bu ülke için bir tek 
çivi dahi çakan her vatandaşımızın bizim 
hükümetimizin başının üstünde yeri var-
dır. Özellikle bu sağlık tesisi gibi temel bir 
hizmet olunca, memnuniyetimiz daha da 
katlanıyor. Zira her şeyin başı sağlık… Ka-
nuni Sultan Süleyman’ın da bir beyitinde 
ifade ettiği gibi:
Yeryüzünde muteber bir nesne yok devlet gibi, 

Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. 
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İşte biz de bu şuurla bütün şehirlerimizin 
sağlık donanımını yeniler, zenginleştiriyor, 
güçlendiriyoruz. Bu anlayışla Siirt’e de çok 
önemli sağlık yatırımları gerçekleştirdik. 

Bakınız, hükümetimiz döneminde yatırım, 
bakım-onarım, donanım ve ambulans alı-
mı işleri için Siirt’te 35 milyon TL harcama 
yaptık. Yapımına bizden önce başlanan 75 
yataklı Siirt Doğumevi Hastanesi ile 25 
yataklı Siirt Pervari Devlet Hastanesi’ni biz 
tamamladık, hizmete açtık. 2007 yılında 
100 yataklı Kurtalan Devlet Hastanesi’nin 
yapımına başladık, inşallah onu da bu yıl 
içerisinde tamamlayıp hizmete açacağız. 
devlet hastanesi uzman hekim muayene 
odası sayısını 4 kata yakın bir oranda ar-
tırdık, sağlık ocağı muayene oda sayısını 
2 kattan fazla artırdık. Uzman hekim sayı-
sını 28’den 74’e, pratisyen hekim sayısını 
83’ten 102’ye çıkardık. 2002’de sadece 1 
ambulansımız vardı, bugün ise 9 ambu-
lansımız var. Siirt’te tam zamanlı çalışan 
hekim oranı sadece yüzde 6’ydı. Yaptığımız 
düzenlemelerle doktorlarımızı daha çok 
hastanede çalışmaya teşvik ettik, bugün 
doktorlarımızın yüzde 79’u tam zamanlı 
çalışıyor. 

Sevgili Siirtliler, değerli hemşehrilerim…

Hükümetimizin yanı sıra Siirt Beledi-
yesinin bir yatırımı olan Atıksu Arıtma 
Tesisi’ni de bugün hizmete alıyoruz. İnanı-
yorum ki, bu tesis tarım ve sulama açısın-
dan Siirt’in önemli bir ihtiyacını karşılaya-
caktır. Açılış programımızda yer alan bir 
diğer tesisimiz de, özellikle gençleri sevin-
direcek bir eser. 500 kişilik Kurtalan Çok 

Amaçlı Kapalı Spor Salonu’nu da bugün 
Siirt’e, Siirtli gençlerimize kazandırıyoruz. 
Tüm bu tesislerle birlikte inanıyorum ki, 
Siirt, Türkiye’nin parlayan bir yıldızı ola-
rak 21. yüzyılın Türkiye’sinin inşasında 
önemli bir yere sahip olacaktır. Ben bu 
duygu ve düşüncelerle sözlerime son ve-
riyor, açılışını yaptığımız tesislerin Siirt’e 
ve Siirtli vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu 
olmasını diliyorum. Şimdi, açılışları ger-
çekleştirmek üzere Kızılay İş ve Kan Mer-
kezi, Siirt Belediyesi Arıtma Tesisi, Türk 
Telekom Çok Amaçlı Özel Eğitim Merkezi 
ve Kurtalan Lisesi’ne canlı bağlantı gerçek-
leştiriyoruz. 
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Sevgili Gaziantepliler, aziz vatandaşlarım…

Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyor, 
bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz tesisle-
rin ülkemize, Gaziantep’e ve Gaziantepli va-
tandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. 

Toplu açılışlarımızla birlikte doğusundan 
batısına, kuzeyinden güneyine Türkiye’nin 
81 vilayetinde başlattığımız kalkınma ham-

lesini hız kesmeden sürdürüyoruz. Ortaya 
koyduğumuz rasyonel politikalarla birlikte 
kısa zamanda istikrar ve güveni tesis ettik, 
milletimizden aldığımız güçle her alanda 
Türkiye’nin yıldızını parlattık. 6.5 yılda ta-
rihi başarılara, rekorlara, ilklere imza attık. 
Hayalleri gerçek kıldık, ulaşılamaz denen 
hedeflere ulaştık. Cumhuriyet tarihinin en 
büyük projelerinin, en büyük yatırımlarının 
altına imza attık. Eğitimde, sağlıkta, adalet-

Toplu Açılış ve TOKİ Anahtar 
Teslim Töreni

Gaziantep | 01 Mart 2009
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te, emniyette, ulaşımda, toplu konutta, he-
men her alanda eşzamanlı bir yarışa girdik 
ve çıtayı hep daha yukarılara taşıdık. 

Her geçen gün ülkemizin, şehirlerimizin 
elde ettiği mevcut kazanımlara bir yenisini 
ekledik, hizmet götürmediğimiz tek bir köy 
dahi bırakmadık. Özellikle KÖYDES ve BEL-
DES projelerimizle birlikte en küçük birim-
lere kadar ulaştık. İnsanımızın barındığı, 
insanımızın yaşadığı her coğrafyaya elimizi 
uzattık, hizmet taşıdık. Bir yandan geçmişin 
ihmallerini giderirken, diğer yandan ülke-
mizi Cumhuriyetimizin 100. yıl hedeflerine 
taşımak için gayret gösterdik. 2023 yılı he-
defleri doğrultusunda, Türkiye’mizi daha 
müreffeh ve daha gelişmiş bir ülke haline 
getirme yolunda kararlılıkla ilerledik, ilerli-
yoruz. 

Değerli vatandaşlarım…

TOKİ, Türkiye’nin her yerinde, her ilinde, il-
çesinde konut üretiyor, konut üretmekle kal-
mıyor, adeta yeni şehirler kuruyor. Bugün, 
1826 konutumuzu daha sahiplerine teslim 
ediyoruz. 1826 ailemizi daha modern, güzel, 
sağlıklı evlere taşıyoruz. TOKİ aracılığıyla 
Gaziantep ve ilçelerinde bugüne kadar 7 bin 
641 konut uygulaması başlattık. 2 bin 522 
konutla ilgili proje ve ihale çalışmalarımız 
devam ediyor. Bütün projelerimizi tamam-
ladığımızda Gaziantep’te toplam 10 bin 163 
konut yapmış olacağız. Bu 40 bin nüfusa 
konut üretmek demek. Bildiğiniz gibi TOKİ 
sadece konut üretmiyor. Çalışmalarımız 
tamamlanınca 11 okul, 6 ticaret merkezi, 5 
cami, 2 sağlık ocağı, 8 spor salonu ve 100 ya-

taklı bir hastaneyi Gaziantep’e kazandırmış 
olacağız. 

Değerli vatandaşlarım…

Her vesileyle ifade ediyorum. Biz asla ma-
zeret üreten, mazeretlere sığınan bir hükü-
met olmadık, olmayacağız. Özellikle eğitim 
alanında hiçbir mazeret tanımadığımızı 
söyledik. Bu anlayışla, eğitime ayırdığımız 
bütçeyi ilk sıraya yerleştirdik. 2002 yılında 
7.5 milyar TL olan MEB Bütçesini 2009 yı-
lında 27.88 milyar TL’ye yükselterek 2002 
yılına göre yüzde 274’lük artış sağladık. 
Bütün şehirlerimizi, çağın gereklerine, çağın 
gerçeklerine uygun eğitim hizmetleriyle 
donattık. Bu kapsamda Gaziantep’te eğitim 
yatırımları kapsamında 3 bin 701 dersliğin 
yapımını tamamladık. 1 milyon 732 bin 
öğrencimize 19 milyon 425 bin ücretsiz ders 
kitabı dağıttık. Okullarımıza 8 bin 83 adet 
bilgisayar gönderdik. 

Gaziantep yükseköğretimde büyük ilerleme 
gösterdi. Gaziantep Üniversitemiz bünye-
sinde 2 fakülte, yabancı dil yüksek okulu ile 
2 meslek yüksek okulu hizmete girdi. Yeni 
kurulan Gazikent Üniversitesi bünyesinde 
de 4 fakülte, 3 yüksek okul ve 2 enstitüyü 
hizmete açtık. Nizip’te 300 kişilik bir öğren-
ci yurdu yapımıyla ilgili proje çalışmaları-
mız da sürüyor. Şartlı nakit transferinden 
78 bin öğrencimize toplam 44 milyon TL’lik 
yardım yaptık. Buraya, Gaziantep’e bütün 
bunları yapmış olmanın gururuyla, başımız 
dik, alnımız ak olarak geldik. Üstelik bugün 
14 ilkokul, 2 anaokulu, 1 meslek lisesi, 1 ana-
dolu lisesi, 1 lise ve 1 sosyal bilimler lisesi 
başta olmak üzere 24 eğitim hizmetini daha 
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Gaziantep’e kazandırıyoruz. Sadece bugün 
açılışını gerçekleştirdiğimiz eğitim kurum-
larımızla Gaziantep’e 253 derslik daha ar-
mağan etmiş oluyoruz. 

Değerli Gaziantepliler…

Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz tesisler 
içinde çok önemli sağlık kuruluşlarımız yer 
alıyor. Şehitkamil’de 400 yataklı Gaziantep 
Çocuk Hastanesi’ni, Şahinbey’de 34 üniteli 
Avukat Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi’nde 
ağız ve diş sağlığı bölümünü açıyoruz. Bun-
ların yanında Şahinbey’de 5, Şehitkamil’de 
3, Nizip’te 1 olmak üzere toplam 9 sağlık 
ocağımızı Gaziantepli vatandaşlarımızın 
hizmetine sunuyoruz. 

Bildiğiniz gibi, hükümet olarak bundan 
önce de Gaziantep’te çok önemli sağlık 
kuruluşlarını tamamladık, halkımızın hiz-
metine açtık. Bugüne kadar Gaziantep’te 
sağlık hizmetleri için toplam 176 milyon 
TL tutarında harcama yaptık. Bu kaynakla, 
yapımına bizden önce başlanan 300 yataklı 
Şehit Kamil Bölge Acil Yardım Hastanesi’ni, 
Merkez Devlet Hastanesi ek binasını, 30 
yataklı Oğuzeli Devlet Hastanesi’ni, 25 ya-
taklı Nurdağı Sağlık Merkezi’ni ve 25 yataklı 
Araban Sağlık Merkezi’ni büyük bir süratle 
tamamladık, hizmete açtık. 27 ünitelik Mer-
kez Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile 17 sağlık 
ocağı ve 2 sağlık evinin yapımını da süratle 
tamamladık. 100 yataklı Nizip Devlet Hasta-
nesi ek binasının yapımına devam ediyoruz. 
Ancak, biz bunları yeterli görmüyoruz. İn-
şallah, devam eden ve ihale aşamasında olan 
sağlık yatırımlarımızla birlikte, Gaziantep’i 
bölgesinin sağlık merkezi haline getireceğiz. 

Değerli vatandaşlarım…

Bütün bunların yanı sıra, yerel yönetimle-
rimize ait altyapı tesislerini, çevre düzenle-
melerini, spor kompleksini, sosyal tesisleri 
de siz değerli Gaziantepli vatandaşlarımızın 
hizmetine sunmaktan büyük memnuniyet 
duyuyorum. Zira, Gaziantep bu ülkenin 
tarihi hafızasında, istiklal mücadelesinde 
çok önemli bir yere sahip. Ekonomisiyle, sa-
nayisiyle, üretimiyle, nüfusuyla Türkiye’nin 
en büyük altıncı şehri. Bölgesinin en önemli 
cazibe merkezlerinden biridir. Baklavasıyla, 
fıstığıyla Türkiye’nin markalaşmış şehirle-
rinden biri… Gaziantep’e yatırım yapmak, 
Gaziantep’i daha bayındır, daha müreffeh 
hale getirmek bizim boynumuza bir borçtur. 
Gaziantepli vatandaşlarımıza hizmet kazan-
dırmak hükümetimiz için büyük onurdur. 
Bu vesileyle, bugün açılışını gerçekleştir-
diğimiz hizmetlerin bir kez daha hayırlı 
olmasını diliyor, sizleri sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum.
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Değerli Ispartalılar, sevgili vatandaşlarım… 
Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyo-
rum. TOKİ anahtar teslim törenimizin ve 
bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz 32’si hü-
kümetimizin, 32’si belediyelerimizin olmak 
üzere 64 eserin sizlere ve Isparta’ya hayırlı 
olmasını diliyorum. 

Eğitimden sağlığa, ulaşımdan altyapıya, 
Devlet Su İşleri çalışmalarından belediye 

hizmetlerine kadar birçok önemli eseri, hiz-
meti Isparta’ya kazandırıyoruz. Son yıllarda 
Türkiye’de birçok şeyi değiştirdik, yatırım-
ların, üretimin durma noktasına geldiği ül-
kemiz, bugün dört bir yanında şantiyelerin 
gece gündüz çalıştığı bir ülke haline geldi. 
Bölgeler arası gelir dağılımındaki adalet-
sizlik son buluyor, makas giderek daralıyor. 
Sorunları yerinde görüyor, yerinde çözüm-
ler üretiyoruz. Her şehrimiz, her yöremiz 

Toplu Açılış ve TOKİ Anahtar 
Teslim Töreni

Isparta | 03 Mart 2009
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hizmetlerden, yatırımlardan adaletle pay alı-
yor, devletin imkan ve kaynaklarından eşit 
derecede yararlanıyor. Bu anlayışla bütün 
şehirlerimizde, ilçelerimizde hatta köyleri-
mizde milletimizin ihtiyaçlarını karşılaya-
cak kaliteli eserleri süratle tamamlıyoruz. 

Bizden önce görev yapan hükümetler, bıra-
kın bir okulu, bırakın bir hastaneyi, sadece 
bir sağlık ocağını bitirmek için bile yıllarca 
oyalanırdı. Hükümetimizin başlattığı hiz-
met seferberliği sayesinde, Türkiye hızla 
kalkınmaya, hızla büyümeye, gelişmeye 
başladı. Doğu batı ayrımına son verdik, köy–
kent ayrımına prim vermedik, insanımızın 
yaşadığı her yere hizmet götürmenin gayreti 
içinde olduk. Milletimizin derdiyle dertlen-
dik, Türkiye’yi yeniden ayağa kaldırmak 
için, şehirlerimizi imar etmek için, insanı-
mızı sevindirmek için gece gündüz çalıştık, 
çalışıyoruz. Bugün olduğu gibi milletimizin 
heyecanına ortak olmak, Ispartalıların yüzü-
nü güldürmek için daha çok çalışacak, daha 
çok eser üreteceğiz. 

Değerli Ispartalılar…

Bakınız, biz Türkiye’nin potansiyeline, mil-
letimizin potansiyeline inandık, büyük he-
deflerle, büyük umutlarla yola çıktık. Ortaya 
koyduğumuz hedefler, birçokları tarafından 
eleştirilere sebep olsa da, biz azimle, kararlı-
lıkla hedeflerimize doğru yol aldık. Eğitim-
den sağlığa, ulaşımdan enerjiye, toplu ko-
nuttan sanayiye kadar her alanda rekorlar 
kırdık, ilklere imza attık. İşte, TOKİ örneği 
ortada… 500 bin konut yapacağız dediği-
mizde bize gülenler olmuştu. Cumhuriyet 
tarihinin en büyük konut seferberliğini, en 

büyük kentsel dönüşüm programını hayata 
geçirdik ve bu ülkeye inanmayanların yüzü-
nü kara çıkardık. 

Şu anda TOKİ, ülkemizin her yerinde her 
gelir grubu için konutlar üretiyor, adeta 
yeni şehirler, ilçeler kuruyor. Bugün 81 il, 
488 ilçe ve 1165 şantiyede 344 bin konuta 
ulaşmış durumdayız. Başlattığımız konut 
çalışmalarını süratle tamamlıyor, sahiple-
rine teslim ediyoruz. İşte bugün, merkez, 
Senirkent ve Uluborlu’da tamamlanan 1041 
konutumuzun daha anahtarlarını sahip-
lerine teslim ediyoruz. 1041 ailemizi daha 
sosyal donatılarıyla, çevre düzenlemeleriyle 
modern konutlara taşıyoruz. Bu ailelerimize 
yeni evlerinde huzur dolu bir hayat diliyo-
rum. Biliyorsunuz, Isparta’da daha önce de 
420 konutu tamamlamış, sahiplerine teslim 
etmiştik. Yapımı devam, proje ve ihale aşa-
masında olan konutları tamamladığımızda 
Isparta’da toplam 5 bin 137 konut yapmış 
olacağız. Bu, 20 binden fazla nüfusa konut 
üretmek demek. 

Değerli kardeşlerim…

Eğitim bizim en öncelikli hizmet alanımız. 
Eğitim söz konusu olunca akan sular durur 
dedik, hiçbir mazeret tanımayız dedik ve 
bu uğurda kolları sıvadık. Türkiye’nin her 
yanında muazzam bir eğitim seferberliği 
başlattık. Tarihimizde ilk defa merkezi büt-
çemizden en çok payı eğitime ayırmaya baş-
ladık. Eğitimdeki açığımızı hızla kapattık, 
kapatmaya devam ediyoruz. Göreve geldiği-
mizde Türkiye’de mevcut olan derslik sayı-
sının üçte birini son 6.5 yıl içinde ülkemize 
kazandırdık. Tam 132 bin derslik inşa ettik. 
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Başlattığımız eğitim seferberliğinden, bütün 
vilayetlerimiz gibi Isparta da ciddi biçimde 
istifade etti. Bugün Isparta’nın geleceği için, 
çocuklarımızın geleceği için çok önemli olan 
8 okulumuzun açılışını yapıyoruz. 1 okulu-
muza yapılan ek binanın ve 2 okulumuza 
yapılan spor salonlarımızın da açılışını ya-
pıyoruz. Isparta’da 6.5 yılda 650 dersliğin 
yapımını tamamladık, okullarımıza 3 bin 
768 adet bilgisayar gönderdik. Biz eğitime 
yatırım yapıyoruz, insanımıza yatırım yapı-
yoruz. Çünkü malzemesi de meyvesi de in-
san olan yegane alan, eğitimdir. İnanıyorum 
ki bu okullarda daha modern bir eğitim alan 
çocuklarımız, gençlerimiz de ülkemizin ya-
rınlarını aydınlatacaklar. Biz çocuklarımıza, 
gençlerimize güveniyoruz. Biz Türkiye’nin 
yarınlarına güveniyoruz. 

Değerli Ispartalılar…

Bir başka öncelikli hizmet alanımız sağ-
lık. Ağız ve diş sağlığı merkezi ile 1 sağlık 
ocağını açıyoruz. Yeni emniyet müdürlüğü 
hizmet binamızla Ispartalı vatandaşlarımıza 
daha iyi ve hızlı hizmet vereceğiz. Davraz 
Kayak Merkezi’nde 6 tane çok önemli pro-
jeyi tamamladık, burayı tam anlamıyla bir 
kış turizm merkezi haline getireceğiz. Devlet 
Su İşleri tarafından tamamlanan 9 tesisi-
mizle, Isparta’da hem sulama faaliyetlerini 
artırıyor hem de taşkınlara karşı koruma 
sağlıyoruz. 

Belediyemiz tarafından yapılan 32 eserin 
de bugün açılışını yapıyoruz. Belediyemi-
zin eserleri, Isparta’da yaşayan herkesin 
her türlü ihtiyacını gözeterek yapılmış çok 
değerli eserler. Ulaşım, kültür, sosyal hiz-

metler, çevre koruma gibi değişik birçok 
alanda Isparta’yı daha ileri seviyelere taşı-
yacak eserleri açıyoruz. Dile kolay, tam 64 
eserin birden açılışını gerçekleştiriyoruz. 
Haliyle, her eserimizi uzun uzun anlatmaya 
vaktimiz yetmiyor. Az eser üreterek çok ko-
nuşmaktansa, çok eser üretip az konuşmayı 
tercih ediyoruz. Biz laf üretmiyoruz, eser 
üretiyoruz, hizmet üretiyoruz, değer üre-
tiyoruz. Biz eserlerimizle, hizmetlerimizle 
konuşan bir hükümetiz. Zira milletimizin 
tercihi, Isparta’nın tercihi budur. Bu düşün-
celerle sözlerimi burada noktalıyor, açılışını 
yaptığımız 64 eserin Isparta’ya hayırlı ol-
masını diliyor, yapımlarında emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum. Sizleri sevgiyle, 
saygıyla, muhabbetle selamlıyorum.
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Sevgili Manisalılar, değerli vatandaşlarım… 
Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyo-
rum. 

Bugün bir kez daha Manisa’ya çok değerli 
eserler, çok değerli hizmetler kazandırı-
yoruz. Biliyorsunuz, en son geçen yıl 23 
Mart’ta Manisa’ya geldim ve burada, Hükü-
metimizin ve belediyemizin yaptığı 7 önem-
li yatırımın açılışlarını gerçekleştirdim. 

Yine, bu yıl Ocak ayında İzmir’den Türkiye 
genelinde 18 ilimizdeki 20 tesisin toplu 
açılışını gerçekleştirdik ve Manisa Gördes 
Barajı’nı hizmete aldık. Bugün de tam 15 
ayrı eserin toplu halde açılışını yapıyoruz. 

Bakınız, Türkiye genelinde 2002 yılında 
toplam 6 bin kilometre bölünmüş yol var-
ken, biz 6.5 yılda buna tam 9 bin kilometre 
daha ekledik. Elbette Manisa da bu ulaşım 

Toplu Açılış ve TOKİ Anahtar 
Teslim Töreni

Manisa | 04 Mart 2009
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seferberliğinden etkilendi. Manisa’da 2002 
yıl sonuna kadar toplam 92 kilometre bölün-
müş yol vardı, biz buna 173 kilometre daha 
ekledik. 68 kilometrelik Salihli-Kula-Selendi 
ayrımı duble yolunu da bitirdik, bugün 
Manisalıların hizmetine açıyoruz. Toplu 
Konut İdaremiz Türkiye genelinde olduğu 
gibi Manisa’da da başarılı projelerin altına 
imza attı. Bugüne kadar 2 bin 763 konutun 
inşaatına başladık. Daha önce 988 konutu 
tamamlayarak hak sahiplerine teslim etmiş-
tik. Bugün de tamamlanan 582 konutun 
anahtarlarını teslim ediyoruz. Manisa’daki 
tüm projelerimiz tamamlandığında, tam 
4 bin 418 konutu Manisa’ya kazandırmış 
olacağız.

 Bugün açılışını yaptığımız bir başka önemli 
proje, Ağlayan Kaya Yeşil Vadi Projesi. İl Özel 
İdaremizin 1.5 milyon TL kaynakla gerçek-
leştirdiği bu rekreasyon çalışması, Manisa-
lılara ve Manisa’yı ziyaret eden turistlere 
hizmet verecek. Manisa Belediyemizin ta-
mamladığı 26 adet cadde ve çevre düzenle-
mesini; Turgutlu Belediyemizin tamamladı-
ğı Irlamaz Çayı Rekreasyon Alanı’nı, Soğuk 
Hava Deposunu ve Spor Tesisleri’ni de yine 
bugün hizmete açıyoruz. 

Eğitim noktasında da bugüne kadar Ma-
nisa’ya önemli yatırımlar yaptık. Manisa’da 
6.5 yılda 2 bin 249 dersliğin yapımını ta-
mamladık. 2003 yılına kadar okullarımızda 
yok denecek kadar az sayıda bilgisayar var 
iken 6.5 yılda okullarımıza 6 bin 370 adet 
bilgisayar gönderdik. 360 bilgi teknoloji sı-
nıfı kurduk. 842 bin öğrencimize 9.8 milyon 
ücretsiz ders kitabı dağıttık. Manisa’da şartlı 
nakit transferinden 16 bin 750 öğrencimize 

9.7 milyon TL’lik yardım yaptık. Bugün de, 
Milli Eğitim Bakanlığımızın, İl Özel İdaremi-
zin ve hayırseverlerimizin yaptırdığı 16 okul 
ve 187 dersliğin açılışını yapıyoruz. Manisa 
ve Kula Devlet Hastanesi ek binaları, Selendi 
Toplum Sağlığı Merkezi, KÖYDES ve BEL-
DES Projelerimiz, Gördes Huzurevi, Akhisar 
Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Soma 
Belediye hizmet binası yine bugün resmi 
olarak açılışını yaptığımız eserlerimiz. Tüm 
bu eserlerimizin Manisa’mıza, Manisa’nın 
ilçelerine, vatandaşlarımıza hayırlı olmasını 
diliyorum.

 Gönül isterdi ki, tüm bu eserlere gidelim, 
hepsini tek tek yerinde görelim, yerinde 
açılışlar yapalım; ancak bunların tamamına 
yetişmek mümkün değil. Hemen hergün 
bir ya da iki ilimize gidiyor, orada toplu 
açılışlar gerçekleştiriyorum. Cuma günü 
Van’da, Cumartesi günü Batman ve Siirt’te, 
Pazar günü Kayseri’de ve Gaziantep’te, 
Pazartesi Ankara’da, Salı günü İstanbul’da 
ve Isparta’da, bugün de İzmir’de ve ni-
hayet burada açılışlar yaptık, yapıyoruz. 
Yarın Artvin’de ve Rize’de, sonrasında 
Şanlıurfa’da açılışlar yapacağız. 81 vilayeti-
mizin tamamında çok şükür yıllardır ihmal 
edilen ihtiyaçlar artık tek tek karşılanıyor, 
şehirlerimizin eksikleri gedikleri gideriliyor. 

Dikkat ediniz, bu bir sinerji meselesidir, bu 
bir koordinasyon, uyum meselesidir. Vali-
lerimiz, İl Özel İdarelerimiz, kaymakamla-
rımız, Ankara’da bakanlıklar, bürokrasimiz 
tam bir uyum içinde çalışıyorlar ve yıllar 
boyunca yapılmamış, ihmal edilmiş hizmet-
leri ülkemize, şehirlerimize kazandırıyorlar. 
1990’larda, hatta 1980’lerde temelleri atıl-
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mış ancak terk edilmiş tesisleri biz tamamlı-
yoruz ve milletimizin hizmetine sunuyoruz. 
Bunlara ek olarak biz yeni projeler başlatı-
yor, bunları kısa zamanda bitiriyor ve açılış-
larını yapıyoruz. 6.5 yılda hükümet olarak 
çok önemli ve çok anlamlı eserlere imzamızı 
attık. Dev boyutta, uluslararası boyutta 
projeleri başlattık, bir kısmını tamamladık, 
hizmete açtık. İnşallah Türkiye’ye, şehirleri-
mize çok daha fazlasını da kazandıracağız. 
Ben, bir kez daha Manisa’ya kazandırdığı-
mız bu hizmetlerin hayırlı olmasını diliyo-
rum. Valimize, İl Özel İdaremize, Belediye 
Başkanlarımıza, özellikle de hayırsever va-
tandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Mühen-
disinden işçisine kadar emeği geçen bütün 
arkadaşlarıma da şükranlarımı sunuyor, 
sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Sayın Devlet Başkanı Saakaşvili, Sayın ba-
kanlar, değerli konuklar… Böylesine anlamlı 
bir günde size hitap etmekten büyük bir 
memnuniyet duyuyorum. Gürcistan Devlet 
Başkanı Sayın Saakaşvili’ye ve Gürcistan 
yetkililerine öncelikle hoş geldiniz demek 
istiyorum. Ülkelerimiz için, her iki ülkenin 
vatandaşları için büyük anlam ifade eden 
bu törene katılmış olmanız bizleri son dere-
ce memnun etmiştir. 

Halklarımızı yetmiş yıl birbirinden ayıran 
sınır, Gürcistan’ın bağımsızlığına kavuşma-
sından sonra insanlarımızın kucaklaştığı 
bir hasret ve dostluk köprüsüne dönüştü. 
O tarihten bu yana ülkelerimiz arasındaki 
dostluk bağları, ticari ilişkilerimiz artarak 
devam etti. Öyle ki, iki ülke arasındaki ge-
lişen ilişkilerin süratine yetişemeyen sınır 
kapımızı da bu şekilde, her iki ülkenin 
vatandaşlarına daha iyi hizmet verebilmek 

Sarp Sınır Kapısı Resmi Açılış 
Töreni

Artvin | 05 Mart 2009
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amacıyla yenilemiş bulunuyoruz. Türkiye 
ile Gürcistan, kıtaların, denizlerin, halkların 
ve kültürlerin birbirleriyle kucaklaştığı bir 
kavşakta yer alan, tarihi ve coğrafi sorum-
luluklarının idraki içinde iki dost ve komşu 
ülkedir. 

Son yıllarda ikili işbirliğini geliştirme ve 
çeşitlendirme yönünde dev adımlar attık. 
Dünya enerji nakil hatlarının önemli bile-
şenleri arasında, 21. Yüzyılın projesi olarak 
şimdiden yerini alan Bakü-Tiflis-Ceyhan 
Petrol Boru Hattı ile Bakü-Tiflis-Erzurum 
Doğal Gaz Boru Hattı’nı faaliyete geçirdik. 
Bu projelerin önemi, doğalgaz alanında 
2009 yılı başında yaşanan krizle hiç kuşku 
yok ki daha iyi anlaşıldı. Keza üretici, tüketi-
ci ve transit ülkeler arasındaki diyalogların 
geliştirilmesinin önemi, bu krizle birlikte 
ortaya çıktı. 

Diğer taraftan, bu kez ulaştırma alanında, 
yine bölgesel işbirliği boyutlarını aşan, 
stratejik önemdeki Bakü-Tiflis-Kars (BTK) 
Demiryolu Projesi’nin Türkiye ile Gürcis-
tan kesimlerinin temellerini Kasım 2007 
ve Temmuz 2008’de attık. Bakü-Tiflis-Kars 
Demiryolu Projesi’nin günümüzün “Demir 
İpek Yolu” olarak tabir edilmesi projenin 
önemini daha iyi ortaya koymaktadır. Bu 
önemli gelişmelerin yanı sıra, moderni-
zasyon çalışmalarının bir Türk şirketi ta-
rafından tamamlanan Batum Uluslararası 
Havalimanı’nın Türk vatandaşlarının kulla-
nımına açılması da, ülkelerimiz arasındaki 
ilişkilere yeni bir boyut kazandırıyor. Cenev-
re Havaalanı’ndan sonra dünyadaki ikinci 
örnek olan ortak kullanım uygulamasıyla 

ülkelerimiz ve insanlarımız birbirlerine 
daha da yakınlaşmışlardır. 

Biz, her iki ülkenin yakınlaşmasını pekiş-
tiren, iki ülke arasındaki dostluk bağlarını 
güçlendiren bu adımların atılmasından 
büyük memnuniyet duyuyoruz. Zira, Tür-
kiye bölge ve dünya barışına katkı sağlayan, 
barışın tesis edilmesi, yerleşik hale gelmesi 
için her türlü çabayı sergilemektedir, sergi-
lemeye de devam edecektir. İnanıyorum ki, 
ülkelerimiz arasındaki tüm bu adımlar, tüm 
bu çalışmalar bölgesel barış, refah ve istik-
rara da önemli katkı sağlayacaktır. Türkiye 
olarak, beraberinde karşılıklı güveni getire-
cek bu diyalogun korunmasına her alanda 
verdiğimiz tam destek sürecektir. Şimdi ar-
tık sıra, bu işbirliği ve dayanışmamızı, hızla 
gelişen ikili ticaretimizin ihtiyaçlarına cevap 
verecek şekilde, karayolu taşımacılığında ön 
plana çıkan gümrük kapılarını da kapsaya-
cak biçimde geliştirmeye gelmiştir. 

Bugün, Modern İpek Yolu’nun bu kez de 
karayolu geçiş noktasında kilit rol oynayan 
Sarp Sınır Kapısı’nın resmi açılışını yapmak 
bu açıdan özel bir önem arz ediyor. Zira bu 
kapı, başta yakın işbirliği içinde olduğumuz 
ve ekonomik yönden önemli ilişkilerimiz 
olan Türki Cumhuriyetlerin pek çoğuna 
ulaşma imkanı verecek, Türkiye’yi Kafkasya 
üzerinden Çin’e ve Uzakdoğu’ya açacaktır. 
Böylece yüzyıllardır Asya’yı Avrupa’ya bağ-
layan binlerce kilometrelik ticari, sosyal ve 
kültürel ana arter de tekrar canlandırılacak-
tır. 
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Sayın Devlet Başkanı, Sayın Bakanlar, değer-
li konuklar…

Bakınız, Sarp Sınır Kapısı’nın modernizas-
yon çalışmalarına, 2008 yılında, Mart ayının 
sonunda başladık. Bu çalışma kapsamında 
40.8 milyon TL’lik inşaat bedelini projeye 
tahsis ettik. Türkiye Odalar ve Borsalar Bir-
liği (TOBB) bu modernizasyonu bir seneden 
az bir sürede “yap-işlet-devret” modeliyle ta-
mamladı. Artık bu sınır kapımız; 36 bin 191 
metrekarelik bir alan içinde yer alan dörder 
adet giriş ve çıkış muayene kapısıyla, 8 bin 
347 metrekarelik toplam inşaat alanıyla, 3 
bin 162 metrekarelik ticari alanıyla ve tesis 
edilen çağdaş teknolojik altyapısıyla küresel 
rekabete hazır hale getirilmiştir. Sarp Sınır 
Kapısı’ndan geçen yolcularımızın herhangi 
bir bürokratik engelle karşılaşmaması ve 
işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirmesi 
için de gerekli düzenlemeleri burada gerçek-
leştirdik. Böylece, geçen yolcunun aracını 
terk etmeden, tek bir hat üzerinde bütün 
işlemlerini tamamlayabilmesine, bu şekilde 
araçların tüm işlemlerinin peronlarda yapıl-
masına imkan sağladık. 

Bakınız, bu modernizasyon öncesinde Sarp 
Gümrük Kapısı’nda yıllık toplam 180 bin 
civarında araç ve 1 milyon 300 bin yolcuya 
hizmet veriliyordu. Ama artık modernizas-
yonun tamamlanmasıyla birlikte inşallah 
bu Gümrük Kapımız, altını çiziyorum, 750 
bin araç ve 4 milyon yolcuya hizmet verebi-
lir hale getirilmiştir. Ticari alanda sağlaya-
cağı bu avantajlar dışında, yapılan tesisler, 
ayrıca, kaçakçılıkla mücadele alanında bü-
yük önem arz eden kapalı devre televizyon 

sistemi, kartlı geçiş sistemleri, x-ray araç ve 
bagaj tarama sistemleri ile donatıldı. 

Sayın Saakaşvili, değerli konuklar…

Sarp Sınır Kapısı’ndan sonra, Sarpi Hudut 
Kapısı’nın modernizasyonunun da kısa 
sürede Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
tarafından gerçekleştirilmesiyle ikili işbir-
liği ilişkilerimize yeni bir ivme kazandırı-
lacağına inanıyoruz. Bunu bir adım daha 
ileriye götürerek, kapının ortak kullanımına 
yönelmemizin her iki tarafa azami kazanç 
sağlayacağına olan inancımı da vurgulamak 
isterim. İki ülkenin ilgili kurumları arasında 
bu yönde gerekli çalışmalar yürütülüyor. Bu 
projenin de hızla hayata geçirilerek açılış 
törenini yapmak üzere önümüzdeki kısa 
dönemde tekrar bir araya geleceğimize ina-
nıyorum. 

Aziz dostum Saakşvili, değerli konuklar…

Türkiye ve Gürcistan, önümüzdeki dönem-
de yine büyük ve stratejik projeler bağlamın-
da ikili işbirliğini daha ileri götürmek için 
gerekli ortak irade ve kararlılığa sahiptir. Bu 
irade ve kararlılık bölgenin barış, huzur, is-
tikrar ve refahının da teminatıdır. Bu duygu 
ve düşüncelerle hepinizi saygı ve sevgiyle 
selamlıyor, Sarp Sınır Kapısı’nın modern 
haliyle engin ufuklara kapı açacağını ümit 
ediyorum. Hayırlı olsun.



Recep Tayyip ERDOĞAN

280

Sevgili Şanlıurfalılar, değerli vatandaşla-
rım… Hepinizi en kalbi duygularımla selam-
lıyorum. Şanlıurfa’da bir açılış töreninde 
daha sizlerle bir araya gelmekten memnuni-
yet duyuyorum. 

Milletimize hizmet etmek, böyle onurlu, 
şanlı bir halka hizmet etmek bizim için şe-
reflerin en büyüğüdür. Bugün Türkiye’nin 
muasır medeniyetler seviyesinin üzerine 

yükselme hedefine doğru çıktığımız yolcu-
lukta kararlılığımızı, azmimizi Şanlıurfa’dan 
bir kez daha ilan ediyoruz. Türkiye’nin 81 
vilayetiyle birlikte bu hedefimize yürüyo-
ruz. Bugüne kadar hiçbir şehrimize bigâne 
kalmadık, hiçbir şehrimize sırtımızı dönme-
dik, hiçbir şehrimize elimiz boş gelmedik. 
Her gittiğimiz yerde Türkiye’nin kazanım-
larını, Cumhuriyetimizin kazanımlarını, şe-
hirlerimizin kazanımlarını zenginleştirmek 

Toplu Açılış ve TOKİ Anahtar 
Teslim Töreni

Şanlıurfa | 06 Mart 2009
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için çalıştık. Milletimizin ekmeğini çoğalt-
mak, milletimizin sofrasını zenginleştirmek 
için gayret gösterdik, gösteriyoruz.

Bakınız, buraya gelmeden önce, sadece 
bu hafta içerisinde Isparta’da, Manisa’da, 
İzmir’de, Artvin’de, Rize’de halkımızla 
birlikte olduk, buralarda önemli tesislerin 
açılışlarını gerçekleştirdik. Hükümet olarak 
Türkiye’nin dört bir yanında milletimizin 
sevincine, umuduna ortak olduk. 6.5 yılda 
milletimizin o umutsuzluğunun, o karam-
sarlığının nasıl bir sevince, nasıl bir umuda 
dönüştüğünü gördük. Bu yarışta hizmetle-
rimizin açılışlarına dahi yetişemedik, tek 
bir eserin veya temel atma töreninin bile 
ülkede günlerce konuşulduğu günlerden, 
toplu açılışlar yapılan bir döneme geldik. Bu 
6.5 yılda 81 vilayetimiz gibi Şanlıurfa’nın da 
potansiyelini ortaya çıkaracak ortamı sağ-
ladık ve tarihi projelere imza attık. En son, 
23 Eylül’de Şanlıurfa’ya geldim. O gün, hem 
Harran Üniversitemizin yeni eğitim-öğretim 
yılını açtık, hem de üniversitemize kazandır-
dığımız yeni tesislerin açılışını yaptık. 

Bugün de yine yeni hizmetlerle, yeni eserler-
le karşınızdayız. Bakınız bugün dile kolay, 
tam 1160 konutun anahtar teslim törenini 
gerçekleştiriyoruz. Bu inanılmaz bir rakam-
dır, Şanlıurfa için bir rekordur. Ama biz Hü-
kümet olarak kendi rekorlarımızı kırmaya, 
yükselttiğimiz çıtayı hep daha yukarılara ta-
şımaya çalışıyoruz. Çünkü biz insana hizme-
ti esas alan bir anlayışa sahibiz. Çünkü biz, 
insanı yücelt ki, devlet yücelsin anlayışına 
sahibiz. Çünkü biz ilklerin, rekorların hükü-
metiyiz. İşte, rakamlar ortada... TOKİ aracı-
lığıyla Şanlıurfa’da bugüne kadar toplam 5 

bin 34 konut uygulaması başlattık. 3 bin 60 
konutu daha önce hak sahiplerine teslim et-
tik. 814 konutun da yapımını sürdürüyoruz. 
1537 konutla ilgili proje ve ihale çalışma-
larımız da ayrıca devam ediyor. Bütün pro-
jelerimizi tamamladığımızda Şanlıurfa’da 
inşallah toplam 6 bin 571 konut yapmış 
olacağız. Yani neredeyse 25 binin üzerinde 
bir nüfusla yeni bir şehir inşa etmiş olacağız. 
Bununla da yetinmiyoruz. 

Biliyorsunuz, TOKİ sadece konut yapmıyor. 
TOKİ’nin inşa ettiği 3 ticaret merkezi, 1 spor 
salonu ve 2 adet kreşi de bugün hizmete açı-
yoruz. Mevcut projeler de tamamlandığında 
TOKİ aracılığıyla, 16 okul, 2 sağlık ocağı, 
14 spor salonu ve 9 ticaret merkezini de 
Şanlıurfa’ya kazandırmış olacağız. 

Sevgili vatandaşlarım…

Şanlıurfa’ya eğitim yatırımlarımız de-
vam ediyor. Bugün 88 okulumuzu ve 851 
yeni dersliği Şanlıurfa’ya kazandırıyoruz. 
Şanlıurfa’ya her alanda yeni bir vizyon, 
yeni bir ufuk kazandıracak olan bir başka 
projeyi de bugün açıyoruz. Türkiye’nin ku-
zey ve batı ile güney ve doğu kesimlerini 
birleştiren Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun 
tüm zincir halkalarını tamamladık, otoyolu 
bugün trafiğe açıyoruz. Bu otoyolumuzla 
birlikte sadece Gaziantep – Şanlıurfa ara-
sındaki trafiği rahatlatmıyoruz, Güneydoğu 
Anadolu Bölgesi’nin ekonomik kalkınması-
na da büyük katkı sağlıyoruz. Zira bu otoyol, 
Avrupa ülkeleri ile Ortadoğu ülkeleri arasın-
da ticari, sınaî, kültürel ve turizm entegras-
yonunun sağlanması noktasında da önemli 
rol üstlenecek. 
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Yine, Türkiye ile Suriye Cumhuriyeti’ni 
birbirine bağlayan Şanlıurfa-Akçakale 
duble yolunun da açılışını gerçekleştiri-
yor, Şanlıurfa’yı adeta bir kavşak noktası 
ve çekim merkezi haline getiriyoruz. 
Şanlıurfa’nın şehir içi trafiğini rahatlatacak 
olan SSK Köprülü Kavşağı’nı da bugün 
Şanlıurfa’ya kazandırıyoruz. 

Bakınız, 2002 yılına kadar Şanlıurfa’da 
sadece 28 kilometre bölünmüş yol yapıl-
mıştı, biz ise dikkat edin, 6.5 yılda tam 106 
kilometre daha bölünmüş yol yaptık. Yani 
6.5 yılda tüm cumhuriyet tarihinde yapılan 
bölünmüş yolun neredeyse 4 katına yakı-
nını Şanlıurfa’ya kazandırdık. Şanlıurfa’da 
30 yıldır hizmet veren eski havaalanımızı, 
Şanlıurfa’ya yakışmıyor dedik, kapattık ve 
2007 yılında GAP Uluslararası Havaalanını 
hizmete açtık. İşte bizi canlı bağlantı ile izle-
yen GAP İdaresi Başkanlığı burada... 

GAP, biliyorsunuz, bir hayal olarak nitelen-
dirildi, “gerçekleştirilemez” dendi. Ama biz, 
Türkiye’ye hizmet sevdası hiçbir engel tanı-
maz, dedik ve bu projeyi daha da geliştirdik; 
Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve Kon-
ya Ovası Projeleri Eylem Planını faaliyete 
geçirdik. İnşallah, tarihi eserlerin onarımın-
dan eğitime, sağlıktan sulamaya kadar bir-
çok alanda tarihi ölçekte yatırımları bölgeye 
kazandırıyoruz. Özellikle GAP’ı, 2012 sonu 
itibariyle tamamlıyor ve bölgenin ekonomik 
ve sosyal çehresini tamamen değiştiriyoruz. 
İşte bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bir 
başka eser olan GAP İdaresi Başkanlığımızın 
Hizmet Binası da 2012 hedeflerimizin vizyo-
nunu yansıtan bir nitelik kazanıyor. 

Buradan yine önemli bir duyuruyu bir 
kez daha yapmak istiyorum. Bakın, su-

yun havzasında olmasına rağmen, yıllar 
boyunca Suruç Ovası’na su getiremediler. 
Suyun yanıbaşında olmasına rağmen, suya 
en erken kavuşması gerekirken, Suruç 40 
yıldır susuz kaldı. Şimdi, GAP Eylem Planı 
çerçevesinde, buradaki projeleri tamam-
lamaya başlıyoruz. Yarın, Bozova’da temel 
atma töreni yapılacak. Ben, biliyorsunuz, 
temel atma törenlerine gitmiyorum, sadece 
açılışlara katılıyorum. Hem Şanlıurfa için, 
hem de Suruç için bu son derece önemli, son 
derece tarihi temel atma törenine hepinizin 
katılmasını istiyorum. Yarın temeli atılan 
projeler tamamlandığında, 95 bin hektar 
genişliğinde toprağımız suyla buluşacak. 
Dikkat ediniz, tam 180 bin insanımız, 180 
bin Şanlıurfalı kardeşimiz buradan ekmek 
yiyecek, buradan iş sahibi olacak. Bunun da 
hayırlı olmasını diliyorum. 

Sevgili vatandaşlarım…

Biz yorulmadan, usanmadan, inanç ve 
kararlılıkla 81 vilayetimizi kapsayan bu 
topyekün kalkınma hamlesine devam ede-
ceğiz. Eğitim, adalet, sağlık ve emniyet bizim 
anlayışımızda, biliyorsunuz, en önemli dört 
ilke. Bu dört temel üzerinde Türkiye’nin 21. 
yüzyılda daha müreffeh, daha demokratik 
bir ülke olarak yerini alması için çaba har-
cıyoruz. Bugün dünyanın en büyük 17. eko-
nomisiyiz. 2023 yılında dünyanın en büyük 
10 ekonomisi arasına girmesi için yolumuza 
kararlılıkla devam ediyoruz. Türkiye’nin 
önü aydınlıktır, Türkiye’nin yarınları aydın-
lıktır. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi 
saygıyla selamlıyorum, bugün açılışını açı-
lışını yaptığımız eserlerin hepimize hayırlı 
olmasını diliyorum.
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Değerli Hataylılar, sevgili kardeşlerim… 
Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. 
Bugün açılışını yaptığımız tesislerin, hiz-
metlerin, eserlerin Hatay’a, Hataylı kardeş-
lerimize hayırlı olmasını diliyorum. 

Bu benim Başbakan olarak Hatay’a 5. geli-
şim. Her gelişimde Hatay’da açılışlar yap-
tım, Hatay için kazandırdığımız hizmetlerin 
açılışını yaptım. Hem Hükümet olarak, hem 

de Belediye olarak Hatay’a çok anlamlı eser-
ler kazandırdık. Hatay’ın on yıllar boyunca 
ihmalini telafi etmek için büyük gayret gös-
terdik. Bugün de Hatay’a, eğitimden toplu 
konuta, ulaşımdan altyapıya, sulamadan 
restorasyonlara kadar değişik alanlarda 34 
eser kazandırıyoruz. 

Bugün TOKİ tarafından Günyazı, Saraycık 
ve Dörtyol da yapılan 1044 konutun anah-

Toplu Açılış ve TOKİ Anahtar 
Teslim Töreni
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tar teslim törenini yapıyoruz. 1044 ailemizi 
daha modern, sağlıklı, konforlu konutlara 
taşıyoruz. TOKİ aracılığıyla Hatay’da bugü-
ne kadar tam 2 bin 446 konut uygulaması 
başlattık. Günyazı ve Kırıkhan’da tamamla-
dığımız 713 konutu daha önce sahiplerine 
teslim ettik. 689 konutun yapımına devam 
ediyoruz. 664 konutla ilgili proje ve ihale ça-
lışmalarımız da ayrıca devam ediyor. Bütün 
projelerimizi tamamladığımızda Hatay’a 
toplam 3 bin 110 konut kazandırmış olaca-
ğız. Biliyorsunuz, TOKİ sadece konut yapmı-
yor, okuluyla sosyal donatılarıyla adeta yeni 
şehirler kuruyor. 

Bugün yine, Hatay’da tamamladığımız 
önemli yol çalışmalarının açılışını yapıyo-
ruz. Antakya – Yayladağı yolu yıllarca konu-
şuldu ama bu yolu tamamlayıp Antakya’ya, 
Yayladağı’na kazandıramadılar. Biz ise 
konuşmadık, bu yola Hatay’ın ihtiyacı var, 
dedik, birinci ve ikinci kısım çalışmalarımı-
zı tamamladık, bugün açılışını yapıyoruz. 
Cilvegözü Gümrük Kapısı – Suriye Sınırı 
Yolu’nu da bölünmüş yol olarak tamamla-
dık. Bu yolların da Hatay’a hayırlı olmasını 
diliyorum. Biliyorsunuz, daha önce Antakya 
çevre yolunu bitirdik. 3 ayrı noktada köprü-
lü kavşak çalışmalarımız sürüyor. Erzin’den 
Antakya’ya kadar bölünmüş yolları tamam-
ladık.  Antakya – Altınözü yolunda son aşa-
maya geldik, inşallah bu yıl tamamlayacağız. 
İskenderun – Arsuz arasındaki yol çalışma-
mız da süratle devam ediyor. Antakya – Rey-
hanlı ve Antakya – Samandağ yollarını 2009 
yılı yatırım programımıza aldık, inşallah 
bu yollarımızı da Hatay’a yakışan kalitede 
yapacağız. 

Değerli kardeşlerim…

Eğitim bizim en öncelikli hizmet alanımız. 
Zira sanayi olsun, tarım olsun, kültür, sa-
nat, dış politika olsun aklımıza hangi alan 
gelirse gelsin, bu alanlardaki başarı eğitime 
bağlıdır. Bugün 3 okulumuzun açılışını 
yapıyoruz. Ek dersliklerle birlikte 70 ders-
liğimizi açıyoruz. Bugüne kadar Hatay’da 
2 bin 446 dersliğin yapımını tamamladık, 
okullarımıza 7 bin 573 adet bilgisayar gön-
derdik. Hatay’da 302 bin öğrencimize 3 mil-
yon 564 bin ders kitabını ücretsiz dağıttık. 
Şartlı nakit transferinden 2003-2009 yılları 
arasında 39 bin öğrencimize 15.8 milyon 
TL’lik yardım yaptık. Eğitim için yaptık-
larımızı hiçbir zaman yeterli göremeyiz, 
görmeyeceğiz, Hatay’da da eğitim yatırım-
larına bu anlayışla devam edeceğiz. Hatay; 
tarih, kültür ve medeniyet şehri. Hatay’ın bu 
birikimine sahip çıktık, çok önemli 7 eserin 
restorasyonu tamamladık. Bu çalışmaları 
çok önemsiyoruz, zira bu kültürel ve tarihi 
miras, geçmişimizle geleceğimiz arasındaki 
köprüdür. 2 gölet ve 2 balıkçı barınağımızı 
da bugün açıyoruz. 

Değerli Hataylılar…

Bugün açılışını yaptığımız eserler bunlarla 
sınır değil, fakat hepsini anlatmaya zama-
nımız yetmez. Her zaman söylüyorum, az 
yapıp çok söylemektense, çok yapıp az söy-
lemeyi tercih ediyoruz. Zira Hatay, bizden 
bunu bekliyor. Bugün açılışını yaptığımız bu 
34 eserin hayırlı olmasını diliyor, yapımla-
rında emeği geçen herkese Hataylılar adına 
teşekkür ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıy-
la, muhabbetle selamlıyorum.
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Değerli Adanalılar, sevgili vatandaşlarım… 
Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyo-
rum. Bugün Adana’da 12 çok önemli eserin, 
çok önemli hizmetin açılışını hep birlikte 
gerçekleştiriyoruz. Bu 12 eserin Adana’ya 
hayırlı olmasını diliyorum.

Adana, Akdeniz’in yıldız bir şehri. Adana, 
Akdeniz bölgemizin büyük bir şehri olmak-
la kalmıyor, Türkiye’nin dünyaya açılan 

kapısı olma özelliğini taşıyor. Sanayisiyle, 
ticaretiyle, özellikle Ceyhan’daki enerji 
merkeziyle Adana artık bir dünya kenti. Bu 
dünya kentine, yıllardır ihmal edilmiş alt 
yapı ve üst yapı yatırımlarını ulaştırmak 
boynumuzun borcu dedik ve 6.5 yıldır bu-
nun mücadelesini verdik. Sadece Adana de-
ğil, Türkiye’nin 81 vilayetinde toplu açılışlar 
yapıyoruz. Üstelik, bunu sadece seçim dö-
nemlerinde değil, yılın 365 gününe yayıyor, 

Toplu Açılış ve TOKİ Anahtar 
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programımız elverdikçe illerimizi ziyaret 
ediyor, orada açılışları gerçekleştiriyoruz. 
Sadece son birkaç haftada 29 ilimizde top-
lu açılışlar gerçekleştirdim. 8 Şubat’ta yola 
düştük, şu anada kadar 29 ilimize uğradık 
ve bugün işte Adana’da, 30. ilimizde açılışlar 
yapıyoruz. Adanalılara toplu konuttan eğiti-
me, altyapı yatırımlarından, spor tesislerine 
varıncaya kadar önemli eserler kazandırıyo-
ruz. 

Bakınız, Başbakan olarak bu Adana’ya 11. 
gelişim. Daha önceki 10 ziyaretimizde de 
Adana’ya elimiz boş gelmedik, her gelişimiz-
de Adana’ya yeni vizyonlar, geniş ufuklar 
kazandıracak eserlerin açılışını gerçekleş-
tirdik. Bugün de bu eserlerimize yenilerini 
ekliyoruz. Bildiğiniz gibi, Cumhuriyet tari-
hinin en büyük konut seferberliğini, cumhu-
riyet tarihinin en büyük kentsel dönüşüm 
hamlesini başlattık, bu alanda büyük mesa-
feler kat ettik. Bugün Toplu Konut İdaremiz 
tarafından yapılan 2 bin 184 adet konutun 
anahtar teslim törenini yapıyoruz. 2 bin 184 
ailemizi daha ev sahibi yapıyoruz. 

Biliyorsunuz, TOKİ aracılığıyla Adana’da bu-
güne kadar 9 bin 523 konut uygulaması baş-
lattık, bu uygulamaların 6 bin 12’sini daha 
önce sahiplerine teslim ettik. 1327 konutun 
da yapımına devam ediyoruz. 2 bin 704 
konutla ilgili proje ve ihale çalışmalarımız 
da ayrıca devam ediyor. Bütün projelerimizi 
tamamladığımızda Adana’da toplam 12 bin 
227 konut yapmış olacağız. Bu ne anlama 
geliyor, biliyor musunuz, sevgili Adanalılar? 
50 bine yakın bir nüfus, büyük, modern bir 
ilçe anlamına geliyor. 

Biliyorsunuz, TOKİ sadece konut yapmıyor. 
Bugün TOKİ eliyle yapılan 1 Anadolu Lisesi, 

3 İlköğretim Okulu ve 1 Sevgi Evi’nin da açı-
lışını yapıyoruz. İnşallah, projelerimizi ta-
mamladığımızda 24 okul, 2 hastane, 5 sağlık 
ocağı, 14 spor salonu ve 9 ticaret merkezini 
de TOKİ aracılığıyla Adana’ya kazandırmış 
olacağız. Bunlarla da yetinmiyoruz.... 17 
adet İlköğretim okulunu ve 4 adet anaokulu-
nu bugün Adanalı vatandaşlarımızın hizme-
tine sunuyoruz. Yani toplam 20 ilköğretim 
okulu, 1 anadolu lisesi ve 4 anaokulu ile 
Adana’nın eğitimine, Adana’nın geleceğine 
büyük bir yatırım yapıyoruz. 

Bakınız, göreve geldiğimizden bu yana, yani 
son 6.5 yılda Adana’da 3 bin 717 dersliğin 
yapımını tamamladık. Yani, iktidara geldiği-
mizde mevcut olan derslik sayısının yarısını 
6.5 yılda Adana’ya kazandırdık. 2002 yılın-
da bir derslik başına düşen öğrenci sayısı 
60’tı, bugün bir derslik başına düşen öğrenci 
sayısı 39 oldu. 6.5 yılda okullarımıza 17 bin 
588 adet bilgisayar gönderdik. Öğrenci kar-
deşlerimiz artık bilgi çağına ayak uyduruyor 
ve daha üretken, daha çağdaş koşullarda 
eğitim görüyorlar. Öğrencilerimizin fiziki 
koşullarını, barınma sorunlarını da hızla 
çözme yoluna gittik ve 5 adet pansiyonu 
açarak ilk ve ortaöğretimde yatak kapasite-
sinde 995 adet artış sağladık. Hükümetimiz 
döneminde, Türkiye’nin en önemli üniversi-
telerinden biri olan Çukurova Üniversitesi 
bünyesinde Hukuk Fakültesi ve İletişim 
Fakültesi olmak üzere 2 fakültemizi hizmete 
açtık. 406 bin öğrencimize 5 milyon ücretsiz 
ders kitabı dağıttık. Önümüzdeki yıldan 
itibaren açık öğretim ve açık liseye devam 
eden yaklaşık 900 bin öğrencimize de ders 
kitaplarını ücretsiz dağıtıyoruz. Adana’da 
şartlı nakit transferinden 2003-2009 yılları 
arasında 66 bin öğrencimize 29 milyon 
TL’lik yardım yaptık. 
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İşte, bizim vizyonumuz bu. Bizim vizyonu-
muz, hizmet vizyonu. Bizim vizyonumuz, 
‘Büyük Türkiye’ vizyonu. Bizim vizyo-
numuz, ‘insanı yücelt ki, devlet yücelsin’ 
vizyonu. Yolsuz, susuz köy kalmayacak, 
dedik; köylerimizi, köylülerimizi yalnız bı-
rakmadık. Bu bilinçle Adana’daki KÖYDES 
çalışmaları için toplam 73 milyon TL harca-
ma yaptık. Bu çalışmalarda, 565 kilometre 
asfalt ve 234 kilometre stabilize yol yaptık. 
500 kilometre yolumuzun da onarımını 
gerçekleştirdik. 9 tane susuz ve 187 tane 
suyu yetersiz ünitemizin içme suyu sıkıntı-
sına son verdik. Bugün de KÖYDES kapsa-
mındaki yatırımlarımızı Adana’da hizmete 
açmanın memnuniyetini yaşıyorum. 3 adet 
spor salonumuzun, 2 adet spor sahamızın ve 
il özel idaresi yatırımlarımızın da Adana’ya 
hayırlı olmasını diliyorum. 

Adana’ya çok daha fazlasını kazandıracağız. 
Bunları asla yeterli görmüyoruz. Adana’yı 
bir dünya kenti, bir marka şehir yapmak için 
gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Ben, 
bugün açılışını yaptığımız 12 hizmetin Ada-
na’mıza hayırlı olmasını diliyorum. Emeği 
geçen tüm arkadaşlarımı kutluyorum, hepi-
nizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Değerli Mersinliler, sevgili vatandaşlarım… 
Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. 
Bugün açılışını yaptığımız eserlerin ve 
TOKİ anahtar teslim törenimizin Mersin’e, 
Mersinli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını 
diliyorum. 

Bildiğiniz gibi hükümet olarak, TOKİ eliyle, 
tarihimizdeki en büyük konut seferberliğini 

başlattık. Yerel yönetimlerimizle işbirliği 
içinde, yine tarihimizin en büyük Kentsel 
Dönüşüm Projesi’ni yürürlüğe koyduk, her 
şehrimizin çehresini değiştirmek üzere dev 
bir adım attık. Kısa zamanda bunun seme-
resini, meyvelerini de almaya başladık. Tür-
kiye genelinde tam 349 bin konutun inşaat 
uygulamasını başlattık. Bu konutlardan 245 
binini bitirdik. İşte bugün, TOKİ tarafından 

Toplu Açılış ve TOKİ Anahtar 
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Mersin ve ilçelerinde yapılan 3 bin 225 
konutun anahtar teslim törenini yapıyoruz. 
Yani 13 bine yakın Mersinli vatandaşımız 
bugün yeni, rahat, konforlu, kaliteli evlerine 
kavuşuyor. İnşaatına devam ettiğimiz 357 
konutu da inşallah en kısa sürede tamamla-
yacak, sahiplerine teslim edeceğiz. Bugüne 
kadar Mersin’de inşaatına başladığımız bu 
konutların toplam yatırım bedeli yaklaşık 
310 milyon TL. Milletimizin kaynaklarını 
milletimiz için kullanıyor, bunun sonucun-
da da işte böyle güzel, böyle anlamlı sonuç-
larla karşılaşıyoruz. Ancak biz bu kadarını 
Mersin için yeterli görmüyoruz. 

Önümüzdeki dönemde Mersin’de yapmak 
istediğimiz 3 bin 99 konutla ilgili proje ve 
ihale çalışmalarımızı da ayrıca sürdürü-
yoruz. Bu konutları da tamamladığımızda 
Mersin’de toplam 6 bin 681 konuta ulaşa-
cağız. Bu 25 binin üzerinde nüfusa sahip 
bir ilçe demek. Bu, 25 bin Mersinli vatanda-
şımız için ucuz, kaliteli, konforlu bir hayat 
demek. Evet, TOKİ sadece konut üretmiyor, 
sosyal donatılarıyla, okuluyla, sağlık ocağıy-
la, ticaret merkezleriyle adeta yeni şehirler 
kuruyor. Bütün projelerimizi tamamlayınca 
13 okul, 1 hastane, 2 sağlık ocağı ve 5 ticaret 
merkezini de Mersin’e kazandırmış olacağız. 
Ben bugün yeni evlerine kavuşan ailelerimi-
ze huzur ve mutluluk dolu bir ömür diliyo-
rum. 

Değerli Mersinliler, aziz vatandaşlarım…

Bakınız, eğitim söz konusu olunca hiçbir 
mazeret tanımıyoruz, dedik. Bu anlayışla 
Türkiye’nin her yanında ciddi bir eğitim 
seferberliği başlattık. Milli Eğitim Bakanlı-

ğımızın yanı sıra TOKİ’yi de devreye soktuk. 
Özel sektörümüzle, hayırsever vatandaşları-
mızla işbirliği yaptık. Toplumun enerjisini, 
devletimizin kaynaklarını daha iyi, daha 
kaliteli, daha yüksek bir eğitim için seferber 
ettik. Bunun sonucunda yüz binlerce yoksul 
öğrencimize okullarımızın kapısını açtık. 
Bütün şehirlerimizde yeni yeni derslikler, 
yeni yeni okullar, yeni yeni eğitim kuruluşla-
rı inşa ettik, şehirlerimizin eğitim altyapısını 
zenginleştirdik.

Bugün, bu çalışmalarımızın bir karşılığı 
olarak Mersin’de 12 yeni okul, 1 kat ilavesi 
ve 17 ek binada tamamladığımız 349 ders-
liğin açılışını yapıyoruz. 180 kişilik kız öğ-
renci yurdumuzu Mersin’e kazandırıyoruz. 
Yine, ilköğretim okullarında yaptığımız 3 
yemekhanemizi açıyoruz. Böylece burada 
okuyan çocuklarımızın sağlıklı, temiz ve 
güvenilir şartlarda yemek yemelerini sağlı-
yoruz. Mersin’e bundan önce de ciddi eğitim 
yatırımları yaptık. Mersin’de 6.5 yılda 2 bin 
418 dersliğin yapımını tamamladık. Okulla-
rımıza 10 bin 227 adet bilgisayar gönderdik. 
200 öğrencilik Silifke sağlık meslek lisesini 
hizmete açtık. İlk ve ortaöğretimdeki 1 mil-
yon 652 bin öğrencimize 17 milyon 242 bin 
ücretsiz ders kitabı dağıttık. Önümüzdeki 
yıldan itibaren açık ilköğretim ve açık lise 
okuyan kardeşlerimizin de ders kitaplarını 
ücretsiz vereceğiz. Anamur’da açtığımız 500 
kişilik spor salonumuz da gençlerimizin 
önemli bir ihtiyacını karşılayacak. 

Değerli Mersinliler, aziz vatandaşlarım…

Yine, sağlık alanında önemli eserlerin açı-
lışını gerçekleştiriyoruz. Bugün 9 sağlık 
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Ocağı, 2 ağız ve diş sağlığı merkezi ile hemo-
diyaliz merkezimizi açıyoruz. Bugüne kadar 
sağlık alanında Mersin’e önemli eserleri 
kazandırdık, kazandırmaya devam edeceğiz. 
Yapımına bizden önce başlanan 175 yataklı 
Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hasta-
nesi, 50 yataklı Anamur Devlet Hastanesi 
ve 30 yataklı Bozyazı Devlet Hastanesi’ni 
biz tamamladık, hizmete açtık. 200 yataklı 
Silifke Devlet Hastanesi’nin de ihalesini yap-
mak üzereyiz. 400 yataklı eğitim araştırma 
hastanesi ile ilgili proje çalışmalarımız sü-
rüyor. Bugün açılışını yaptığımız 80 kişilik 
özürlü bakım ve rehabilitasyon merkezimiz 
de önemli bir ihtiyacı karşılayacak. 

Değerli kardeşlerim…

Bugün, 36 kilometrelik Silifke – Antalya 
bölünmüş yolunun açılışını yapıyoruz. 
Türkiye’nin en sorunlu yollarından birini de 
böylece daha emniyetli, güvenli hale getiri-
yoruz. 2002 yılına kadar Mersin’de sadece 
83 kilometre bölünmüş yol yapılmıştı, 6.5 
yılda tam 75 kilometre daha bölünmüş yol 
yaptık. Adana – Mersin demiryolu hattını ye-
niledik, süreyi 45 dakikaya kadar indirdik. 

Bakınız, KÖYDES çalışmalarıyla yolu ve 
suyu olmayan köyümüz kalmayacak dedik. 
Bugün 749 kilometre asfalt köy yolumuzun 
da ayrıca açılışını yapıyoruz. İçme suyunda 
420 ünitede tamamladığımız çalışmaların 
da açıyoruz. Bu çalışmalarla 100 bine yakın 
vatandaşımızın içme suyu sıkıntısına son 
verdik. Açılışını yaptığımız 6 küçük gölet 
çalışmasıyla, çiftçilerimizin önemli bir sı-
kıntısını giderdik, 14 bin 310 dekar araziyi 
sulamaya açtık. 

Değerli Mersinliler…

Ülkemizi, şehirlerimizi sürekli dolaşıyor, 
sorunları yerinde görüyor, yerinde tespit 
ediyor, yerinde çözümler üretiyoruz. Proje-
lerimizi yapıyoruz, kısa zamanda tamamla-
yarak, milletimizin hizmetine sunuyoruz. 
İşte bu toplu açılışlar bizim hizmet sefer-
berliğimizin birer yansımasıdır. Bugüne 
kadar hiçbir şehrimize elimiz boş gitmedik. 
Mersin’e de elimiz boş gelmedik, bundan 
sonra da gelmeyeceğiz. Yeni hizmetlerle, 
projelerle Mersin’i kalkındırmaya, imar et-
meye devam edeceğiz. Açılışını yaptığımız 
eserlerin hayırlı olmasını diliyor, yapımla-
rında emeği geçen herkese Mersin adına te-
şekkür ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla, 
muhabbetle selamlıyorum.
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Sevgili Aydınlılar, değerli vatandaşlarım… 
Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyo-
rum.

Bugün bir kez daha Aydın’da, Ege’nin bu 
Efeler Diyarı’ndayım. Bugün bir kez daha 
Aydın’da toplu açılışlar yapıyor, Aydın’a 
önemli eserler kazandırıyoruz. Aydınlı va-
tandaşlarımızın yaşam kalitelerini daha da 

yükseltecek projelerin, eserlerin açılışını bu-
gün hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Bakınız, 
sadece son 1 ayda 32 şehrimizi ziyaret ettim. 
Aydın ziyaret ettiğim 33. ilimiz. Her gittiğim 
şehirde onlarca, yüzlerce, binlerce eserin 
toplu açılış törenlerini gerçekleştirdik. Hiç-
bir yere, hamdolsun, elimiz boş gitmedik. 
Şehirlerimizi sorunlarından arındırarak 
geleceğe taşımanın gayreti içinde olduk.

Toplu Açılış ve TOKİ Anahtar 
Teslim Töreni

Aydın | 09 Mart 2009
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 Bakınız, şu Aydın’da gerçekleştirdiğimiz 
projeler bunun en güzel şahidi. Eğitim’de, 
sağlıkta, adalette, emniyette, ulaşımda, tu-
rizmde, toplu konutta Aydın için tarihi ni-
telikte projelere imza attık. Efeler Diyarı’na, 
Adnan Menderes’in memleketine bu manza-
ra yakışmıyor dedik, Aydınlı kardeşlerimiz 
daha çağdaş yaşam koşullarına sahip olmalı 
dedik, bu anlayışla gece demeden gündüz 
demeden çalıştık. Bakın bugün Aydın-İzmir 
arasında yenilediğimiz demiryolu hattını 
açıyoruz. Bu hat, 152 yıl önce inşa edilmişti 
ve Türkiye’deki ilk demiryolu hattıydı. Tam 
152 yıl sonra bu hattı modernize ettik, ye-
niledik ve bugün hizmete açıyoruz. Benim 
Aydınlı kardeşim artık çok daha konforlu ve 
hızlı şekilde Aydın-İzmir arasında seyahat 
edebilecek.

Bildiğiniz gibi, Cumhuriyet tarihinin en 
büyük konut seferberliğini, cumhuriyet 
tarihinin en büyük kentsel dönüşüm ham-
lesini başlattık, bu alanda büyük mesafeler 
kat ettik. TOKİ aracılığıyla Aydın ve ilçele-
rinde bugüne kadar 1240 konut uygulaması 
başlattık tamamladık ve bugün anahtar 
teslimini yapıyoruz. 4 bin 546 konutla ilgili 
proje ve ihale çalışmalarımız da ayrıca de-
vam ediyor. Bütün projelerimizi tamamla-
dığımızda Aydın’da toplam 5 bin 786 konut 
yapmış olacağız. Bunun anlamı nedir biliyor 
musunuz? 20 binin üzerinde nüfusa konut 
üretmek demek, 20 binden fazla nüfusa sa-
hip modern bir şehir demek. Biliyorsunuz, 
TOKİ sadece konut üretmiyor. Çalışmaları-
mız tamamlanınca inşallah TOKİ aracılığıy-
la 1 hastane, 2 okul ve 3 ticaret merkezini 
inşallah Aydın’a kazandırmış olacağız. 

Sevgili vatandaşlarım…

Eğitimde de Aydın’ı daha çağdaş eğitim 
koşullarıyla donattık. 6.5 yılda 1582 adet 
yeni dersliği Aydın’a kazandırdık. İlk ve 
orta öğretimdeki 839 bin öğrencimize 8 
milyon 567 bin ücretsiz ders kitabı dağıttık. 
Önümüzdeki yıldan itibaren inşallah açık 
öğretim ve açık liseye devam eden yaklaşık 
900 bin öğrencimize de ders kitaplarını 
ücretsiz dağıtıyoruz. 2003 yılına kadar okul-
larımızda çok az sayıda bilgisayar var iken 
6.5 yılda okullarımıza 8 bin 234 adet bilgi-
sayar gönderdik, bilişim teknoloji sınıfları 
açtık. Adnan Menderes Üniversitesi bün-
yesinde 4 meslek yüksek okulu ve Devlet 
Konservatuarı’nı da, biliyorsunuz, hizmete 
açtık. Aydın’da 11 bin öğrencimizin anne-
sine de şartlı nakit transferinden 6 milyon 
TL’lik yardım yaptık. Bugün de Aydın’ın 
eğitimine, toplam 255 derslikten oluşan, 
11 ilköğretim okulu, 3 ek bina, 1 anadolu 
lisesi, 1 otelcilik turizm meslek lisesi ve 2 
anaokulu’nu kazandırıyoruz. Ayrıca Nazilli 
Lisesi’nde kapalı spor salonunu da bugün 
hizmete açıyoruz. 

Sevgili vatandaşlarım, 

Göreve geldiğimizde yolsuz, susuz köy kal-
mayacak dedik, köylerimizi, köylülerimizi 
yalnız bırakmadık. Aydın’daki KÖYDES 
çalışmalarımız için toplam 52.4 milyon TL 
harcama yaptık. Bu çalışmalarda, 561 kilo-
metre asfalt ve 239 kilometre stabilize yolu 
Aydınlı köylülerimizin hizmetine açtık. 7 
tane susuz ve 339 tane suyu yetersiz üni-
temizin içme suyu sıkıntısına son verdik. 
Bugün de KÖYDES ve BELDES projelerimiz 
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kapsamında Aydın’da gerçekleştirdiğimiz 
hizmetlerin açılışını gerçekleştiriyoruz. 
Bunlarla da yetinmiyoruz.

Aydın ve ilçelerinde gerçekleştirdiğimiz sağ-
lık, turizm, alt yapı, spor tesisleri, çevre ve 
tarım yatırımlarımızı da bugün Aydınlı va-
tandaşlarımızın hizmetine açıyoruz. Tam 63 
kalem proje, 63 kalem hizmeti, eseri bugün 
Aydın’a,  Aydınlı vatandaşlarımıza sunuyo-
ruz. Aydın için çalışmaya, Aydın için eserler, 
hizmetler üretmeye devam edeceğiz. Ben 
bu duygu ve düşüncelerle açılışını gerçek-
leştirdiğimiz projelerin Aydın’a ve ülkemize 
hayırlı, uğurlu olmasını diliyor, emeği geçen 
tüm arkadaşlarımı da kutluyorum. Hepinizi 
saygıyla selamlıyorum.
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Değerli Kemalpaşalılar, sevgili vatandaşla-
rım… Sizleri en kalbi duygularımla selam-
lıyorum. Bu toplu açılış töreni vesilesiyle 
aranızda olmaktan, çok büyük bir mutlu-
luk duyduğumu ifade etmek istiyorum. 

6.5 yıl önce hükümeti devraldık ve o 
günden itibaren ülkemiz için hizmet üret-
meye başladık. Hiçbir ayrım yapmadık, 
hizmetlerde ayrımcılığa asla müsaade 
etmedik. Ülkenin doğusuna, batısına hiz-
met götürdük. 81 vilayetimizin tamamına 
eserler kazandırdık. 892 ilçemizin hep-
sinde hizmet ürettik. Bütün köylerimize 
ulaştık, uzak kavramını, ücra kavramını, 
ulaşılamaz kavramını asla kabul etmedik. 
Hakkari’nin köylerinde, mezralarında da 
hizmetimiz var, Edirne’nin köylerinde de 
hizmetimiz var. Iğdır’a da eserler kazan-
dırdık, Muğla’ya da eserler kazandırdık. 
İstanbul’un ilçelerine ne yatırım yaptıy-
sak, aynı oranda İzmir’in de ilçelerine yatı-
rım yaptık. Projelerimiz arasında küçük ya 
da büyük ayrımı da yapmadık. Bir yandan 
MARMARAY projesini yürütürken, bu 
uluslararası projeyi sürdürürken, bir yan-
dan da Artvin’in köy yollarını yaptık. Hızlı 
tren hattını döşerken, Bakü- Tiflis -Ceyhan 
Petrol Boru Hattı’nı hizmete açarken, bir 

yandan da yıllarca susuz bırakılmış köyle-
rimize su getirdik. 

Bakın, son bir ay içinde 32 ilimizi ziyaret 
ettim. Her bir ilimizde ve o illerimizin il-
çelerinde açılışlar yaptım. Öyle tek tek açı-
lışlar değil, toplu açılışlar gerçekleştirdim, 
onlarca, yüzlerce eseri vatandaşlarımızla 
buluşturdum. Bugün de, önce Aydın’da, 
ardından da Ankara’da açılışlarımız ola-
cak. Ancak bu arada bir pozitif ayrımcılık 
yaptık ve bugün, Kemalpaşa’yı da progra-
mımıza aldık. Bu vesileyle, İzmir valimize, 
Kemalpaşa kaymakamına ve Kemalpaşa 
Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. 

Kısa süre içinde burada çok anlamlı, çok 
önemli hizmetlerin yapıldığını görüyo-
rum. Hem yerel ölçekte, hem de Valiliğimi-
zin, İl Özel İdaremizin, Kaymakamlığımı-
zın katkılarıyla güzel eserler ortaya çıktı. 
Bugün sizlerle bu eserlerin, bu hizmetlerin 
açılışını yapıyoruz. KÖYDES ve BELDES 
yatımları içinde yer alan 22 proje, 2 okul, 
1 öğrenci pansiyonu ve Kemalpaşa beledi-
yemizin tamamladığı hizmetlerin açılışını 
bugün gerçekleştiriyoruz. Hükümeti dev-
ralırken, Türkiye’yi eğitim, sağlık, adalet 
ve emniyet hizmetleri üzerinde kalkındı-

Toplu Açılış Töreni

Kemalpaşa, İzmir | 09 Mart 2009
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racağız dedik. Eğitim alanındaki hedefle-
rimizi gerçeğe dönüştürmek, somut hale 
getirmek için yoğun gayret gösterdik. Sa-
dece hükümet yatırımlarıyla yetinmedik, 
hayırseverlerimizi, işadamlarını, özel sek-
törü de teşvik ettik. 

Dikkat ediniz, Türkiye genelinde şu ana 
kadar tam 132 bin 700 adet yeni derslik 
yaptık ve eğitimin hizmetine kazandır-
dık. 54 yeni üniversite kurduk ve şu anda 
her ilimizde üniversite var. Bugün de 
Kemalpaşa’da, Pakmaya Ülkü Anadolu 
Lisesi ile Özel Yamanlar Lisesi Bedri Şaşal 
Koleji’ni açıyoruz. Yine, Özel Yamanlar 
Lisemizin öğrenci yurdunu açıyoruz. 
Kemalpaşa’da gerçekleştirdiğimiz KÖY-
DES ve BELDES yatırımlarını da bugün 
açıyoruz. Bugüne kadar Kemalpaşa’nın 
köy yolları için 760 bin TL harcadık, 50 
kilometre yol yaptık. Artık Kemalpaşa’da 
yol sıkıntısı, su sıkıntısı olan köyümüz 
kalmadı. 

Bugün belediyemizin Kemalpaşa’ya ka-
zandırdığı çok önemli, değerli eserlerin de 
açılışını yapıyoruz. 8 bin metrekare kapalı 
alanı kurulan yeni hizmet binamız son 
teknoloji ile şeffaf hizmet veren bir tesis. 
Engelli kardeşlerimizin ihtiyaçları da dü-
şünülerek tasarlanan yeni hizmet binamız, 
Kemalpaşalı vatandaşlarımızın belediye 
hizmetlerine rahat, kaliteli ve hızlı bir şe-
kilde ulaşmalarını sağlayacak.

Belediyemiz çok önemli yol çalışmaları-
nı tamamladı. 200 bin metrekare asfalt, 
500 bin metrekare de parke yol yapımını 
tamamladık. Kemalpaşa’nın en önemli 3 

kavşağında yapılan düzenlemelerle trafik 
akışını rahatlattık. 40 dükkândan oluşan 
Kiraz alım satım merkezimiz kiraz üreti-
cilerimizin önemli bir ihtiyacını karşılaya-
cak. Çevre düzenleme, park ve ağaçlandır-
ma çalışmalarıyla Kemalpaşa’nın çehresini 
değiştirdik. 5 park, 6 yeşil alan düzenle-
mesi yaptık. Kemalpaşa’da 5 bin ağaç di-
kimi gerçekleştirdik. 5 bin metrekarelik 
Çarşı Camii önü meydan düzenlemesi ile 
Kemalpaşa’ya modern bir ilçe görünümü 
kazandırdık. 

Belediyemizin önümüzdeki dönemde de 
Kemalpaşa’ya çağ atlatacak, hem İzmir’in 
hem ülkemizin önde gelen ilçelerinden 
biri haline getirecek projeleri var. Çok katlı 
pazaryeri, kültür ve eğlence merkezi, yeşil 
alanda kayak tesisleri, tören alanı, spor te-
sisleri ve alışveriş merkezinden oluşan çok 
amaçlı kompleks gibi önemli eserleri de 
Kemalpaşa’ya kazandıracağız. Kemalpaşa 
için yaptıklarımız elbette bunlardan ibaret 
değil. 9.5 milyon TL maliyetle yaptığımız 
50 yataklı Kemalpaşa Devlet Hastanesi’ni 
diyaliz ünitesiyle beraber iki ay içinde ta-
mamlıyoruz. 34 kilometrelik Torbalı – Ke-
malpaşa yolunu bölünmüş yol olarak yapı-
yoruz. Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi 
demiryolu bağlantı hattının ihalesini 2006 
yılında gerçekleştirdik. Projeyi 2010’da 
tamamlayacak, Kemalpaşa’da üretim ve is-
tihdama çok önemli bir katkı sağlayacağız. 

Yiğitler Barajı bir başka çok önemli konu. 
Bu Barajın Kemalpaşa için önemini bili-
yor, konuyla ilgili çalışmaları sürdürüyo-
ruz. Bu baraj, bölgedeki köylerimizin ve 
organize sanayi bölgemizin su ihtiyacını 
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karşılayacak. TOKİ İzmir’de bugüne kadar 
13 bin 647 konutun inşaatına başladı, 9 
bin 300 konutu tamamladı. Kemalpaşalı 
kardeşlerimizin bu konuda büyük talep-
leri oldu. Bu talebe kayıtsız kalamazdık, 
Kemalpaşa’da 2 bin 972 konutla ilgili proje 
ve ihale çalışmalarımız sürüyor. Bu konut-
larımızın 1004 adetini dar gelirli vatandaş-
larımıza yönelik olarak yapacağız. Beledi-
yemiz arsa tahsisini yaptı, merkezi idare de 
gerekli değerlendirmeleri yaptıktan sonra 
adliye sarayı ile ilgili çalışmalarımız da 
başlayacak. Bu çalışmalar, Kemalpaşa’yı 
daha güzel, daha bayındır bir ilçe haline 
getirecek. 

Değerli kardeşlerim…

Bugün, Kemalpaşa için güzel bir gün. 
Kemalpaşa bundan sonra da böyle güzel 
günleri yaşamaya devam edecek, daha gü-
zel, daha modern bir şehir olacak. Açılışını 
yaptığımız eserlerin bir kez daha hayırlı 
olmasını diliyor, yapımlarında emeği ge-
çen herkese Kemalpaşalılar adına teşekkür 
ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla, mu-
habbetle selamlıyorum.
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Sevgili Ankaralılar, değerli kardeşlerim… 
Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, 
buradan tüm Ankara’ya, tüm ilçelerimize, 
beldelerimize selamlarımı, sevgilerimi 
gönderiyorum. Sözlerimin başında, bugün 
açılışını gerçekleştirdiğimiz başkentimi-
zin ikinci büyük aile yaşam merkezinin 

Pursaklar’a, Ankara’ya hayırlı olmasını 
diliyorum. Buradan, Pursaklar’dan başken-
timizin her semtine, mahallesine, sokağına 
yürek dolusu selamlarımı gönderiyorum. 
Ankaragücülü, Ankarasporlu, Hacettepeli 
kardeşlerimi, Gençlerbirliği taraftarlarını 
da buradan selamlıyorum. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi 
Aile Yaşam Merkezi Açılış 

Töreni

Ankara | 09 Mart 2009
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Bu vesileyle bir hatırlatmada bulunmak 
istiyorum. Bakınız, Ankara’nın en eski ku-
lübü Ankaragücü önümüzdeki sene kuru-
luşunun 100. yılını kutluyor. Aradan 99 yıl 
geçmiş, ama Başkentimiz hala bir şampiyon 
çıkaramamış. Dünyada şampiyon çıkarama-
mış ender başkentlerden biri Ankara… Ne-
redeyse her türlü şehircilik hizmetinde önde 
giden Ankara, inanıyorum ki, önümüzdeki 
dönemde bu hasretine de bir son verecek, bu 
alanda da şampiyonluklar yaşayacak. 

Ankara’nın spor yatırımlarını geliştirmek 
konusunda da Büyükşehir Belediyemizin 
ciddi çalışmaları var. Şu anda 19 Mayıs sta-
dının yenilenmesi konusunda projelerimiz 
var. İnşallah önümüzdeki dönem burası 
yenilenecek, Ankara daha modern bir sta-
da kavuşacak. Melih Bey, bu işin takipçisi 
olacak. Zira, Ankara bugün 4 milyonu aşan 
nüfusuyla, çağdaş, modern bir Avrupa kenti. 

Hükümetimizin yatırımlarıyla, belediyeleri-
mizin yatırımlarıyla, eserleriyle Ankara bü-
yük bir dönüşüm yaşıyor. İşte bugün, hizmet 
sevdalısı bir kadro olarak, Ankara’ya bir hiz-
meti, bir tesisi, bir eseri daha kazandırmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz. Ankara Büyükşehir 
Belediyemizin Pursaklar’da 1800 metrekare 
alana sahip 4 katlı Aile Yaşam Merkezi’mizin 
açılışını gerçekleştiriyoruz. Başkentimizin 
ikinci büyük aile yaşam merkezi olma özel-
liğine sahip bu önemli hizmeti, Pursaklar’a, 
Ankara’ya hediye ediyoruz. Bu merkezimiz 
gokart pistiyle, hanım lokali, engelli, yaşlı, 
çocuk ve gençlik merkezleriyle bütün Anka-
ralı kardeşlerimize hizmet verecek. İnşallah, 
çocuklarımız buraya gelecek, buradaki Ço-
cuk Kulüplerinde; internet, satranç, bilardo, 

hokey, masa tenisi, mini basketbol gibi akti-
vitelerden gönüllerince istifade edecekler. 

Bunun yanında kütüphane, müzik, tiyatro, 
İngilizce ve diksiyon gibi alanlarda faaliyet 
gösteren kurslardan faydalanacaklar, kişisel 
gelişimlerine katkı sağlayacaklar. Aynı şekil-
de gençlerimiz, Gençlik Merkezi bölümünde 
spor, müzik, eğitim gibi aktivitelerden yarar-
lanacak, konforlu sporun tadını çıkaracak-
lar. Yaşlılarımız, Yaşlılar Lokali’nde müzik ve 
resim gibi güzel sanatlarla ilgilenip, çeşitli 
sosyal aktivitelerde bulunabilecekler. Engel-
li hemşerilerimiz, uzmanlar eşliğinde sosyal 
aktiviteler yapacaklar. Hanım kardeşlerimiz 
BELMEK kurslarına katılabilecek, spor 
salonunda uzmanlar eşliğinde spor yapabi-
lecekler. 

Tabii, buradaki Aile Yaşam Merkezimizi 
diğer aile yaşam merkezlerinden ayıran 
çok önemli bir aktivite var. Merkezin en üst 
katında bir gokart pisti yer alıyor. Gençle-
rimiz, çocuklarımız, hanım kardeşlerimiz, 
gokart pistindeki mini otomobillerle neşeli, 
heyecanlı anlar yaşayacaklar. İnanıyorum 
ki, Aile Yaşam Merkezi her geçen gün daha 
da büyüyen Pursaklar’ın sosyal ve kültürel 
gelişmesine de büyük katkıda bulunacak. 
Bu vesileyle, bir kez daha yeni tesisimizin 
Pursaklar’a, Ankara’ya, Ankaralı kardeşle-
rimize, hemşerilerimize hayırlı olsun diyo-
rum. 

Değerli kardeşlerim, sevgili Ankaralılar…

Bakınız, şuraya özellikle dikkatinizi çekiyo-
rum: Ankara, eskiden sadece memur kenti, 
bürokrasi kenti olarak bilinirdi. İktidarımız-
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la birlikte bu anlayış değişti. Ankara artık 
sıradan bir memur kenti değil, sadece bü-
rokrasinin, siyasetin merkezi değil. Ankara 
bugün bir sanayi kenti olma yolunda hızla 
ilerliyor. Yeni kurulan organize sanayi bölge-
leriyle, işletmeleriyle Türkiye’nin üretimine 
katkıda bulunuyor. Hizmet üretiyor, değer 
üretiyor, emek üretiyor, istihdam üretiyor. 
Her geçen yıl daha da büyüyor, daha da 
gelişiyor, daha da modern bir şehir haline 
geliyor. Dünyadaki itibarı, dünya siyasetin-
deki ağırlığı her geçen gün artıyor. Türkiye 
büyüdükçe Ankara büyüyor, Ankara büyü-
dükçe Türkiye büyüyor. İşte, Türkiye bugün 
dünyanın en büyük 17. ekonomisi haline 
geldi. Avrupa’nın en büyük 6. ekonomisi. 
İşte, Ankara artık böyle bir ülkenin başkenti. 

Bakınız, burası çok önemli. Ankara, 2002 so-
nunda, 230 milyar dolar gayri safi yurtiçi ha-
sılaya sahip bir ülkenin başkentiydi. Bugün 
750 milyar dolar gayri safi yurt içi hasılaya 
sahip bir ülkenin başkenti olarak dünya sah-
nesinde yer alıyor. 2002’de kişi başına 3 bin 
300 dolar milli geliri olan bir ülkenin baş-
kentiydi. Bugün kişi başına 10 bin dolar dü-
şen bir ülkenin başkenti olarak adından söz 
ettiriyor. 36 milyar dolarlık değil, 132 milyar 
dolar ihracat yapabilen bir ülkenin başkenti 
olarak dünyaya damgasını vuruyor. Bundan 
böyle Türkiye’ye, Ankara’ya küçük düşün-
mek yakışmaz. Onun için diyoruz ki; Sen 
Türkiye’sin, Büyük Düşün. Sen Ankara’sın, 
Büyük Düşün. 

Bizim Ankara için, başkentimiz için yaptık-
larımız ortada. Türkiye’nin, milletimizin, 
Cumhuriyetimizin başkenti için yaptı-
ğımız eserler ortada. Bu büyük ülkeye, 
bu büyük millete yakışır bir Ankara inşa 

ediyoruz. Cumhuriyetimize yakışır bir 
başkent inşa ediyoruz. Peki, Cumhuriyetçi 
geçinen bazı çevreler, bugüne kadar Türkiye 
Cumhuriyeti’nin başkenti Ankara için ne 
üretmişler? Türkiye’nin büyük şehirlerine 
hangi eserleri, hizmetleri kazandırmışlar? 
Dikkat ediniz; başta Ankara, İstanbul, An-
talya, Kocaeli ve Gaziantep olmak üzere, 
birçok vilayetimizde, ilçemizde, beldemizde 
belediye başkanlığı görevini diğer partili yö-
netimlerden devraldık. Bugün bu illerimiz-
deki fark kıyas bile kabul etmiyor. Onların 
zihniyeti susuzluk üretti, biz şehirlerimizi 
suya kavuşturduk. Onlar şehirleri kuraklığa, 
çoraklığa mahkûm etti, biz şehirlerimizi ye-
şil alanlarla donattık. Onlar trafiği adeta felç 
etti, biz trafiğe köklü çözümler ürettik. On-
lar, şehirleri yokluğa, yoksulluğa mahkûm 
etti, biz yoksulun, ihtiyaç sahibinin, kimse-
sizin yanında olduk. Onlar çirkinleştirdi, biz 
güzelleştirdik, onlar bozdu, biz yaptık. 

Şuraya özellikle dikkatinizi çekmek istiyo-
rum. Bugün Türkiye, sadece bölgesindeki 
ülkelerle değil, Avrupa’nın, dünyanın en 
gelişmiş ülkeleriyle yarışıyor. Aynı şekilde, 
şehirlerimiz de kendileriyle yarışmanın öte-
sine geçti. Bütün şehirlerimiz ihracatçı şehir 
haline geldi. Bütün şehirlerimiz kendi üret-
tikleriyle, kendi kültürüyle, öz değerleriyle 
birer marka haline gelmeye, dünyanın önde 
gelen şehirleriyle yarışmaya, boy ölçüşmeye 
başladı. İstanbul, dünya kültür ve kongre 
merkezi oldu, 2010 Avrupa Kültür Başkenti 
seçildi, bugün artık Pekin’le, New York’la 
yarışıyor. Antalya, dünyanın en iyi 100 ote-
linden 15’ine ev sahipliği yapıyor, yılda 9 
milyon turist ağırlıyor, turizmde diğer Ak-
deniz şehirleriyle yarışıyor. Erzurum, Palan-
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döken’iyle kış turizminde, kış sporlarında 
bir cazibe merkezi oluyor. Trabzon, gençlik 
olimpiyatlarına ev sahipliği yapıyor, bütün 
bir Karadeniz’in spor merkezi oluyor. Kay-
seri, meydanlarıyla, çevre düzenlemesiyle 
Avrupa’nın en gelişmiş kentleriyle boy öl-
çüşmeye başladı. Şehirlerimizin potansiyeli, 
şehirlerimizin gücü yeniden ortaya çıktı. 

Dikkat edin, dünyadaki kalkınma yarışı ar-
tık ülkeler üzerinden değil, şehirler üzerin-
den yapılıyor. Biz, bu şuurla, bu anlayışla, bu 
vizyonla kalkınma yerelde başlar, demokrasi 
yerelde başlar diyoruz. Bizim mücadelemiz 
kısır siyasi tartışmalar değil. Bizim yarışımız 
diğer siyasi anlayışların Türkiye vizyonu, 
şehircilik ufku değil. Onların hayalleri bile, 
bizim fiilimize ulaşamaz. Şimdi, kalkmış 
diyorlar ki, Ankara’yı marka kent haline 
getireceğiz. Ankara çoktan marka kent oldu, 
bunların haberi bile yok. 

Bakınız, Avrupa Konseyi’nin belli kriterleri 
yerine getirmiş, belli bir çıtayı aşmış şehir-
lere verdiği son derece prestijli bir ödül var. 
Avrupa Şeref Bayrağı Ödülü. İşte Ankara, 
pek az şehre nasip olan bu ödüle layık gö-
rüldü. Aynı şekilde Avrupa Şeref Plaketi 
Ödülüne layık görüldü. Şu anda, Türkiye’de 
üst üste bu iki ödüle layık görülen başka 
şehir yok. Onun için diyorum, biz dünyayla, 
dünya şehirleriyle yarış içindeyiz. Biz, kendi 
kırdığımız rekorları yenilemenin gayreti 
içindeyiz. İşte bunun için diyoruz ki: “İşimiz 
Hizmet, Gücümüz Millet!”

Sevgili Ankaralılar…

İşte bugün, sosyal belediyecilik adına bir 
hizmeti daha Ankara’ya, Pursaklar’a ka-

zandırdık. Bütün belediyelerimizde sosyal 
belediyecilik alanında rekorlar kırıyoruz, 
yeniliklere imza atıyoruz. Ankara’da, sosyal 
belediyecilik alanında yaptıklarımızı sizler 
görüyor, bu hizmetlerimizden bizzat istifade 
ediyorsunuz. Bakınız; sokakta çalışan çocuk-
lara yönelik başarılı projeler yapıldı, 4 bin 
civarında çocuğumuz sokaktan kurtarıldı. 
BELMEK kursları aracılığıyla 140 bin hanım 
kardeşimiz bir meslek edindi. BELTEK kurs-
ları ile 70 bin gencimiz iş sahibi oldu. Her 
gün 8 bin 350 engelliye okullarda ücretsiz 
yemek hizmeti veriliyor. 3 bin 600 engelliye 
akülü sandalyeden bastona kadar her türlü 
malzeme yardımı yapılıyor. Bugüne kadar 
tam 122 bin 649 engelliye hizmet üretildi.

 Her yıl, 155 bin aileye yılda üç sefer gıda 
ve temizlik malzemesi yardımı, yaklaşık 
100 bin aileye kömür yardımı, her gün 55 
bin aileye ekmek yardımı, yaklaşık 100 
bin çocuğa bot kaban ve kırtasiye yardımı 
yapılıyor. Gerek üniversite önlerinde, gerek 
Ulus’ta her gün 4 bin kişiye ücretsiz kahvaltı 
veriliyor. Bu doğrudan yardımların yanı 
sıra, Ankara’da sanayi altyapısının gelişme-
si, yeni istihdam alanlarının oluşturulması, 
meslek eğitimleri gibi metotlarla Ankara’da 
ekonomiye de önemli katkıda bulunuldu. 

Bakın değerli kardeşlerim, biz bu hizmetle-
rin hiçbirini bir lütuf olarak görmüyoruz, 
aksine bir hakkın teslimi olarak gördüğü-
müz için yapıyoruz. Peki, bu muhalefetin 
sosyal devletten anladığı ne? Yapılanı kara-
lamaktan, iftira atmaktan, çamur atmaktan 
başka bildikleri bir şey var mı? Bizim erzak 
dağıtımımızı eleştirirler, kendileri el altın-
dan erzak dağıtırlar. Bizim kömür dağıtı-
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mını eleştirirler, sonra çıkıp, biz de kömür 
dağıtacağız derler. Bizim projelerimizi, 
hizmetlerimizi eleştirirler, sonra çıkıp taklit 
ederler. Bunlar takdir etmezler, ancak taklit 
ederler. 

Bizim sosyal belediyecilik misyonunu taklit 
ediyorsunuz, bari ayağınız yere bassın. Her 
yoksul aileye hemşerilik yardımı olarak 600 
TL vereceğiz, diyorlar. 25 bin kişiyi beledi-
yeye alacağız, diyorlar. Bunun yanında 10 
bin kişiyi yaşlılara bakım hizmeti için, 10 
bin kişiyi de engellilere bakım hizmeti için 
istihdam edeceklermiş. Yani, 45 bin kişiyi 
belediyeye işçi olarak alacaklarmış. Hadi, 
bunların da her birine en az 500 TL verecek-
sin. Yahu, Büyükşehir Belediyesinin bütçesi 
1.3 katrilyon lira.  Bunun da 500 trilyonu, 
hala Karayalçın’dan kalma borçlara ödeni-
yor. Geriye 800 trilyon kalıyor. Yatırımları, 
hizmetleri geçtik; çöpü, ulaşımı, suyu neyle 
halledeceksin? Yani, uçulur da bu kadar 
uçulmaz! Hezarfen Ahmet Çelebi bile, Ga-
lata Kulesi’nden Üsküdar’a kadar uçmuştu. 
Bunlar utanmasalar, ben Ankara’yı aya uçu-
racağım diyecekler… Gökteki yıldızları, Kaf 
Dağı’nın ardındaki cenneti vaat ediyorlar. 
Ortaçağ papazları da insanlara cennetten 
tapu vaat ediyorlardı. Geçmiş dönemlerde-
ki başarısızlığın altında yatan zihniyet işte 
budur. İşte bu zihniyet Türkiye’yi harap etti. 

Biz bunların iş görme biçimini, bunların 
hesap yöntemlerini çok iyi biliriz. Dikkat 
ediniz, Kocaeli’nin eski belediye yönetimi, 
Yuvacık Barajı’nı 4, 5 milyar dolara mal 
etti. Halen Hazinemiz bu paraları ödemekle 
meşgul. Yuvacık Barajı’nın iki katı büyüklü-
ğünde olan Kavşakkaya Barajı ise 45 milyon 

dolara, yani Yuvacık’tan 100 kat daha ucuza 
mal edildi. ASKİ, 2005 yılı sonunda çalış-
malara başladı, 16 ay gibi kısa bir sürede 
bu barajı bitirdi. Üstelik Yuvacık Barajı 50 
milyon metreküp su kapasiteli, Kavşakkaya 
Barajı bunun yaklaşık iki katı, 90 milyon 
metreküp su kapasiteli. İşte hesap ortada, 
bunların iş görme tarzı budur. Milletimiz 
bunlara 29 Mart’ta bir kez daha iş göremez 
raporu verecek. 

Sevgili Ankaralılar…

Buradan MHP adayına da seslenmek istiyo-
rum. Bakınız, AK Parti iktidarı olarak, biz 
Ankara’nın 20 yıllık su sorununu çözdük; 
Gerede suyunu da Ankara’ya getirip bu ko-
nuyu artık kapatıyoruz. Bir partinin (MHP) 
adayı çıkmış, Ankara’ya su arıtma tesisi 
projesinden söz ediyor. Bizim ihalesini yap-
tığımız, yürütmekte olduğumuz projeyi ken-
dine mal etmeye kalkışıyor. Yahu, madem 
Ankara’nın suyunu arıtmak gibi bir derdin 
vardı, o halde neden Beypazarı’nın suyunu 
arıtmadın şimdiye kadar. İzmir Belediyesi 
gibi, Beypazarı’ndaki insanımıza arsenikli 
su içiriyor musun, içirmiyor musun, ondan 
haber ver. 30 bin nüfuslu Beypazarı’nda bir 
arıtma tesisini kuramayan, milyonlarca in-
sanımızın yaşadığı Ankara’ya arıtma tesisini 
nasıl kuracak? Şu Beypazarı’nda makyajdan 
başka ne yapmışsın, sen önce onu anlat. 
Belediyecilik makyaj değildir, makyajı kua-
förde yapıyorlar. Makyajı yandaş medyada 
yapıyorlar. Belediyecilik ayrı iş, makyaj yap-
mak ayrı iş.

İnşallah 29 Mart’ta Beypazarı’nı da AK 
Belediyecilikle, hizmetlerle tanıştırınca, 
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belediyecilik nedir, göstereceğiz. Buradan, 
Beypazarı’nda oturan, Beypazarı’nda ya-
şayan kardeşlerimize sesleniyorum. 29 
Mart’ta daha güzel bir Beypazarı için de siz-
lerden destek talep ediyorum. Biz, şimdiye 
kadar halkımızın emanetine sadakatle bağlı 
kaldık. Beypazarı’na da sahip çıkacağız, 
Beypazarı’nı hizmetlerimizle donatacağız. 
Şimdi bir tane umumi tuvaleti bile olmayan, 
bir tane doğru düzgün pazarı bile bulun-
mayan bir ilçeye turizm merkezi diyenler, 
gerçek turizm merkezi nasıl olurmuş 30 
Mart’tan itibaren görecekler. İşte, onların 
belediyecilik anlayışı ortada, bizim belediye-
cilik anlayışımız ortada. 

Şu Ankara’yı önceki yönetimden devraldı-
ğımızda toplam alt-üst geçit sayısı 17 idi. 
Ankara’ya tam 101 adet yeni alt-üst geçit 
yapıldı. Ankara’nın 5 ayrı giriş noktasında 
yollar genişletildi ve modern bir görünüm 
kazandı. Bu ana girişlere ilave olarak şehrin 
birçok yerine bulvarlar ilave edildi. Esenbo-
ğa Havaalanı ile şehir merkezi arasındaki 
yol, Ankara’nın adeta vitrini, dünyaya açılan 
kapısı konumunda. Yurtdışından gelenler 
Ankara’da öncelikle bu yol ve çevresinin 
manzarasını görüyorlar. Çok kısa bir süre 
zarfında, 4 ay gibi rekor bir sürede yol ta-
mamlandı, yol üzerindeki çirkin görüntüler 
kaldırıldı, çağdaş bir görünüme kavuştu. 
Kuzey Ankara girişindeki gecekondular 
yıkıldı, TOKİ ile Belediye işbirliğinde yeni, 
çağdaş konutlar bitirildi. Sadece 2008 yılın-
da Ankara genelinde 3 milyon 300 bin ton 
asfaltlama yapıldı. 363 köye 1684 kilometre 
asfalt döküldü ve bu boyutuyla da yeni bir 
rekor kırıldı. 138 kilometre mesafedeki 
Kesikköprü’den üç ayrı hat ile Ankara’ya su 

getirildi ve Ankara’nın önümüzdeki onlarca 
yıl için su sorunu çözüldü. Üstelik bu proje 
bir yıl gibi rekor bir sürede tamamlandı. 

Ankara’da doğalgazda büyük aşama kayde-
dildi. Doğalgaz servis hattı sayısı 2008 yılı 
sonu itibariyle 1 milyon 140 bine ulaştı. 
Ankara’da 90’lı yıllarda kişi başına 2 met-
rekare yeşil alan düşerken, bugün bu oran 
17 metrekareye yükseldi. Esenboğa yolu 
üzerinde Avrupa’nın en büyük futbol tesisi 
yine Büyükşehir belediyemizce inşa edildi. 
Aynı şekilde ilçe belediyelerimiz, Türkiye’ye 
örnek teşkil edecek projeler yürüttüler. 

Yenimahalle Belediyemizi 2004’de devral-
dığımızda 100 milyon TL borcu vardı, tüm 
gayrimenkullerine, hesaplarına haciz kon-
muştu. Hem bu borçları ödedik, hem de, 233 
milyon TL yatırım harcaması yaptık. Altın-
dağ yüzde 80 oranında gecekondulaşmış bir 
ilçemizdi. Tam 12 bin sağlıksız yapı, sahiple-
rinin rızasıyla yıkıldı, sağlıklı konutlar inşa 
edildi. Ankara’nın merkezindeki Altındağ, 
5 yılda dünya turizminin hizmetine açıldı. 
Keçiören aynı şekilde, Estergon Kalesi’yle, 
teleferiğiyle, parklarıyla, temiz sokaklarıyla, 
spor tesisleriyle başarı örneği haline geldi. 
Var olduğumuz tüm merkez ve çevre ilçeler-
de farkımızı ortaya koyduk. 

İşte şimdi, tüm Türkiye’de olduğu gibi, 
Ankara’da da ‘Durmak Yok, Yola Devam, 
Durmak Yok, Hizmete Devam’ diyoruz. 
Daha güçlü bir kadroyla, işinin ehli, işinin 
ustası, belediyeciliğin erbabı adaylarımızla 
bir kez daha milletimizin huzuruna çıkıyo-
ruz. Belediyecilik anlayışımızı, yeni projele-
rimizle milletimize taşımak için, Ankara’yı 
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daha güzel, daha yaşanabilir, daha çağdaş 
ve modern bir kent haline getirmek için, 
Ankara’ya hizmet üretmek için yola koyulu-
yoruz. İnşallah, yeni dönemde Çankaya’nın 
da manzarası değişecek, Çankaya da yeni 
belediyecilik anlayışıyla, yani hizmetle, yatı-
rımla tanışacak. Ankaralı kardeşim, Çanka-
yalı kardeşim inşallah tercihini hizmetten, 
eserden yana kullanacak ve Çankaya da AK 
belediyecilik safındaki yerini alacak. 

Değerli kardeşlerim, sevgili Ankaralılar…

Şuraya lütfen dikkat edin; Ankara’da, 
İstanbul’da adaylar gezinip duruyorlar. 
Ankara’ya, İstanbul’a ilişkin kayda değer 
bir tek projelerini duydunuz mu? Göstere-
bilecekleri bir tek eser, bir tek hizmet yok, 
planladıkları, tasarladıkları eser ve hizmet 
de yok. Dedikodu yapmaktan, iftira atmak-
tan, çamur atmaktan, fısıltı yaymaktan 
başka yaptıkları bir şey yok. Dosya siyaseti 
yaparlar, kendi dosyalarının altında ezilir-
ler. Çarşaf açılımı derler, çarşaflı hanımlara 
tükürür, tekme tokat atarlar. Fakat biz böyle 
yollara tevessül etmiyoruz, edemeyiz. Biz, 
çamur siyaseti, iftira siyaseti, karalama siya-
seti, dedikodu siyaseti yapmıyor; projelerle, 
eserlerle, hizmetlerle konuşuyoruz.

 Bakınız, daha bir ay kadar önce Melih Gök-
çek Başkanımız, Büyükşehir Belediyemizin 
tam 141 projesini açıkladı. Ankara’nın gele-
ceğine damga vuracak tam 141 proje. Yeşil 
alanlar, eğlence merkezleri, sosyal yaşam 
alanları, parklar, fuar alanları yapıyoruz. 
Metro’yu inşallah 2 sene içinde bitiriyor, 
Çayyolu’nu, Sincan’ı, Keçiören’i metroyla 
buluşturuyoruz. Metro çalışmalarına büyük 

önem veriyoruz, bu projeyle Ankara’nın 
ulaşımda tarihi bir adımı atacağına inanıyo-
ruz. Ankara Metrosu konusunda, Ulaştırma 
Bakanlığımıza talimat verdim, bu konuyu 
bizzat ben takip ediyorum. Aynı şekilde bu-
rada, Melih Başkanımıza talimat veriyorum. 

Ankara’ya vaat ettiğin dev projelerini 
Disneyland’ı, Ortadoğu’nun en büyük hay-
vanat bahçesini, 1 milyon 800 bin metreka-
relik uluslararası fuar alanını, Hacı Bayram 
projesini ve Ankara Kalesi projesini de biti-
receksin, önümüzdeki dönem Ankaralıların 
hizmetine sunacaksın. Bu projelerin yapımı-
nı da bizzat takip edeceğim. Zira bunlar yal-
nızca Melih Gökçek’in hanesine yazılmıyor. 
Bunlar sadece AK Parti yönetiminin hane-
sine yazılmıyor. Bu eserler Ankara’nın hane-
sine, Türkiye’nin hanesine yazılıyor. Cum-
huriyetimizin, demokrasimizin, ülkemizin, 
milletimizin hanesine yazılıyor. Çünkü biz 
gelip geçiyiz, kalıcı olan eserlerimizdir. Eşek 
ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri…

İnşallah eserlerimizle, hizmetlerimizle 
Ankara’yı daha da büyüteceğiz. İnşallah 
milletimizle el birliği yaparak, yerel yönetim 
ve merkezi hükümet işbirliğiyle, Ankara’yı 
daha çağdaş bir kent haline getireceğiz. 
Türkiye’ye yakışır bir başkent haline getire-
ceğiz. Çok daha iyilerini, çok daha fazlasını 
yapmaya devam edeceğiz. Ankaralı kardeş-
lerimizin desteği, güveni, hayır duaları arka-
mızda oldukça, evelallah bize durmak yok. 

İşte, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı-
mız, Başkan adayımız, Melih Gökçek bura-
da. Melih Başkan, binlerce projeyi, binlerce 
hizmeti Ankara’ya kazandırdı. Ankara’nın, 
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Ankaralı kardeşlerimizin başını dik tuttu. 15 
yıl boyunca Ankara’ya hizmet etti, Ankara’ya 
sahip çıktı. Şimdi bir kez daha Ankaralı 
kardeşlerimizin, Ankaralı vatandaşlarımı-
zın Melih Başkanımıza sahip çıkmasını 
istiyorum. Gelin bu medeniyet yolculuğuna 
kaldığımız yerden devam edelim. Gelin 
Türkiye’yi dünyanın zirvelerine taşıyalım. 
Gelin bu ülkenin mutlu ve müreffeh gele-
ceğini hep birlikte inşa edelim. Gün birlik 
ve beraberlik günüdür. Durmak Yok, Yola 
Devam. Durmak Yok, Hizmete Devam. Sen 
Türkiye’sin, Büyük Düşün! Sen Ankara’sın 
Büyük Düşün! İşimiz Hizmet, Gücümüz Mil-
let! Herşey Türkiye İçin.
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Değerli vatandaşlarım, sevgili Malatyalılar… 
Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. 
TOKİ anahtar teslim törenimizin ve açılışını 
yaptığımız eserlerin sizlere, Malatya’ya ha-
yırlı olmasını diliyorum. 

Türkiye, kalkınma, ilerleme, muasır me-
deniyetler seviyesine ulaşma yolculuğunu 
istikrar ve güven içinde sürdürüyor. Mille-

timizin kararıyla başlayan değişim ve dö-
nüşüm hamlesi, her alanda devam ediyor. 
İnsanımızın yaşadığı her yere, en büyük 
birimden en küçük birime kadar adaletle, 
hakkaniyetle, eşitlikle hizmet götürüyoruz. 
İşte bugün Malatya’ya 3 bölünmüş yol, 14 
eğitim tesisi, 9 sağlık tesisi kazandırıyoruz. 
Bunun yanında tamamladığımız KÖYDES 
çalışmalarımızı açıyor, TOKİ tarafından 

Toplu Açılış ve TOKİ Anahtar 
Teslim Töreni

Malatya | 10 Mart 2009
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yapılan konutları hak sahiplerine teslim edi-
yoruz. Ayrıca, belediyemize ait 21 eserin açı-
lışını da yine bu vesileyle gerçekleştiriyoruz. 
İnanıyorum ki, Malatya bu eserlerle birlikte 
çok daha güzel, çok daha bayındır bir şehir 
haline gelecek, geliyor. 

Değerli Malatyalılar…

TOKİ, ülkemizin her yerinde, illerimizde, 
ilçelerimizde konut yapıyor, adeta yeni 
şehirler kuruyor. Bakınız, bundan 6.5 yıl 
önce, Cumhuriyet tarihinin en büyük konut 
seferberliğini, kentsel dönüşüm projelerini 
başlatma hedefiyle yola çıktık. 500 bin ko-
nut yapacağız dedik. Bu, elbette çok büyük 
bir hedefti, çok büyük bir projeydi. Azimle, 
kararlılıkla yolumuza devam ettik, mille-
timizi mahcup etmedik, milletimize mah-
cup olmadık. Hedeflerimize doğru süratle 
koşuyoruz, çoğu bitti, azı kaldı. 81 il, 488 
ilçe, 1173 şantiyede 350 bin konutun inşa-
atına başladık, 245 bin konutu bitirdik. İşte 
bugün Malatya’da, Beydağı 2. ve 3. etapta 
tamamladığımız 1594 konutun anahtar tes-
lim törenini yapıyoruz. 1594 ailemizin daha 
sevincine ortak oluyoruz. Ben bu ailelerimi-
ze yeni evlerinde huzur ve mutluluk dolu bir 
hayat diliyorum. 

Malatya’da 1137 konutu da daha önce sahip-
lerine teslim etmiştik. 304 konutun yapımı-
na devam ediyoruz. 9 bin 644 konutla ilgili 
proje ve ihale çalışmalarımız sürüyor. Bütün 
projelerimizi tamamladığımızda Malatya’da 
toplam 12 bin 680 konut yapmış olacağız. 
Bu nerdeyse 50 bin nüfusa konut üretmek, 
büyük bir ilçe kurmak anlamına geliyor. 

Değerli Malatyalılar…

Bakınız, hükümet olarak öncelik verdiğimiz 
alanlardan biri, hatta en başta geleni eği-
tim. Göreve gelir gelmez büyük bir eğitim 
seferberliği başlattık. Eğitimdeki açığımızı 
kapatmak, eksiklerimizi gidermek için 
yoğun bir gayret gösterdik. 6.5 yıl gibi kısa 
bir zamanda, 132 bin 790 derslik inşa ettik. 
Bu zaman zarfında sadece Malatya’da 1543 
dersliğin yapımını tamamladık. İşte bugün, 
151 dersliği daha Malatya’ya kazandırıyo-
ruz. Yine gençlerimizin, hem beden hem de 
ruh gelişimine katkı sağlayacak 3 spor salo-
nunu açıyoruz. Bunun yanında 5 sağlık oca-
ğımızla birlikte 4 sağlık birimini de bugün 
Malatya’ya kazandırmanın mutluluğunu 
yaşıyoruz. 

Yol medeniyettir, dedik; sanayinin, üreti-
min, ticaretin, kültürel alışverişin olmazsa 
olmazıdır, dedik; bu anlayışla yeni yollar 
inşa ettik, şehirlerimizi birbirine bağladık, 
yakınlaştırdık. Malatya’da da çok önemli yol 
çalışmaları başlattık, bu çalışmalarımızın 
bir kısmını bitirdik, bir kısmını da büyük 
bir hızla sürdürüyoruz. 2002 yılına kadar 
Malatya’da sadece 38 kilometre bölünmüş 
yol yapılmıştı, biz ise tam 159 kilometre 
daha bölünmüş yol yaptık. Yani Cumhuriyet 
tarihinde yapılan bölünmüş yolun 4 katın-
dan fazlasını 6.5 yılda yaptık. Bugün tamam-
ladığımız 3 önemli duble yolun açılışını ya-
pıyoruz. 18 kilometrelik havaalanı yolu, 35 
kilometrelik Malatya – Elazığ il hudut yolu 
ve 24 kilometrelik Havaalanı ayrımı – Akça-
dağ Yolu’nu açıyoruz. Böylece bu yollarımızı 
rahat ve emniyetli bir hale getiriyoruz. 
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Sadece şehirde yaşayan kardeşlerimize hiz-
met üretmiyoruz. KÖYDES çalışmalarıyla 
köylerimizin su ve yol sıkıntılarına son ve-
riyoruz. Bugün Yazıhan Karasu grubu içme 
suyu çalışmalarının açılışını yapıyoruz. Bu 
tesisler sayesinde 1 ilçe, 2 belde, 15 köy ve 
22 mezramızın içme suyu sıkıntısına son 
verdik. Bu noktada, belediyemizi de tebrik 
ediyor, kutluyorum. Keza, Malatya belediye-
mizin tamamladığı 21 eserimizi de bugün 
hizmete açıyoruz. Belediye hizmet binası, 
altyapı yatırımları, parklar, sosyal donatılar 
gibi birçok eserle Malatya’nın çehresini 
daha da güzelleştiriyor, yaşam standartları-
nı, kalitesini arttırıyoruz. 

Malatya’yı daha modern şehircilik imkân-
larına kavuşturuyoruz. Bu vesileyle, son bir 
hatırlatmada bulunmak istiyorum. Bakınız, 
bu, benim başbakan olarak Malatya’ya 7. 
gelişim. Her gelişimde toplu açılışlar yap-
tım, Malatya için çok önemli hizmetlerimizi 
milletimizin istifadesine sundum. Bundan 
sonra da Malatya’yı güzelleştirmeye, kal-
kındırmaya, sizlere daha iyi hayat şartları 
sunmaya devam edeceğiz. Biliyorum ki, 
Malatyalı kardeşlerimiz de bizden bunu 
bekliyor. İnşallah, bizler de gücümüz yet-
tiğince, imkânlarımız elverdiğince milleti-
mizin beklentilerini boşa çıkarmayacağız, 
Malatya’nın, Malatyalı vatandaşlarımızın 
başını öne eğdirmeyeceğiz. Ben bu düşün-
celerle, açılışını yaptığımız eserlerin bir kez 
daha hayırlı olmasını diliyor, yapımlarında 
emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 
Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Sevgili Ordulular, değerli vatandaşlarım… 
Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyo-
rum. Bugün açılışını yaptığımız eserlerin 
Ordu’ya hayırlı olmasını diliyorum. Canlı 
bağlantı ile burada bizlerle birlikte olan 
Medi-Tech Hastanesi ve Ayşen Özyeğin 
Öğrenci Yurdu önündeki vatandaşlarımı 
da selamlıyorum. 

Kalkınma yarışında, hizmet yarışında, me-
deniyet yarışında şehirlerimizi bir ve bü-
tün gördük, her birine aynı heyecanla, aynı 

aşkla, adil ve eşit hizmet götürdük. Biz hiz-
metlerimizle, projelerimizle, eserlerimizle 
anılmak istiyoruz. Zira insanlar, hükümet-
ler gelip geçicidir, kalıcı olan eserlerdir. 
Onun için biz eserlerimizle konuşmaya, 
eserlerimizle var olmaya devam edeceğiz. 
İşte, bugün açılışını yaptığımız şu Ünye 
Cumhuriyet Meydanı ne demek istediğimi 
daha iyi ifade ediyor. UEFA standartlarına 
uygun hale getirdiğimiz Ordu Stadyumu 
ne demek istediğimi daha iyi anlatıyor. 

Toplu Açılış Töreni

Ordu | 11 Mart 2009
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Aynı şekilde, yine UEFA kriterlerine uygun 
olarak inşa ettiğimiz ve bugün açılışını 
gerçekleştirdiğimiz Ünye Stadyumu, hükü-
metimizin nasıl hummalı bir çalışma için-
de olduğunu anlatmaya yetiyor. Ordu’ya 
yaptığımız yatırımlarla, Ordu’ya kazan-
dırdığımız eserlerle, bütün bir Ordu’nun 
çehresini değiştirdik. Ünye’nin, Fatsa’nın 
çehresi değişti, Ordu’nun tüm ilçelerinde 
yeni bir heyecan fırtınası esmeye başladı. 

Değerli Ordulular, sevgili vatandaşlarım…

Eğitimde, sağlıkta, toplu konutta, adalette, 
ulaşımda Ordu’da önemli yatırımlara imza 
attık. 6.5 yılda 1691 dersliğin yapımını 
tamamladık. Okullarımıza 8 bin 72 adet 
bilgisayar gönderdik, teknoloji sınıflarıyla 
çocuklarımıza daha modern eğitim yuva-
ları sağladık. 11 adet pansiyon açtık, ilk 
ve ortaöğretimde 5 bin 961 olan pansiyon 
kapasitesini yüzde 38’lik artışla 8 bin 201’e 
çıkardık. 2009 yılı yatırım programında 
yer alan 1000 kapasiteli yurdumuzu da in-
şallah bir yıl içinde tamamlayacak, böylece 
2002 yılına göre yurt kapasitesinde yüzde 
115’lik bir artış sağlamış olacağız. 

Biliyorsunuz, Ordulu vatandaşlarımızın 
üniversite talebini karşıladık, 2006 yılında 
Ordu Üniversitesi’ni kurduk. Üniversite-
mizin bünyesinde biri tıp olmak üzere 5 
fakülte, 3 enstitü ve 7 meslek yüksek okulu 
açtık. Diş hekimliği ve Güzel Sanatlar Fa-
kültesi açmak için de çalışmalarımıza de-
vam ediyoruz. Üniversite öğrencilerimizin 
2002’de 45 TL olan burslarını 180 TL’ye 
çıkardık. İlk ve orta öğretimdeki 129 bin 
öğrencimize bir milyon 608 bin ücretsiz 

ders kitabı dağıttık. Önümüzdeki eğitim 
öğretim döneminden itibaren, açık ilköğre-
tim ve açık lisede okuyan yaklaşık 900 bin 
öğrenicimizin de ders kitaplarını ücretsiz 
dağıtmaya başlıyoruz. Ordu’da şartlı na-
kit transferinden 27 bin 800 öğrencimize 
14.7 milyon TL’lik yardım yaptık. Bugün 
de açılışını yaptığımız 18 okulla Ordu’nun 
eğitimine, Ordu’nun geleceğine önemli bir 
yatırım yapmış oluyoruz. 

Sevgili Ordulular…

Biz göreve geldiğimizde, Türkiye’nin sağlık 
noktasında yaşadığı sıkıntıları hepiniz ha-
tırlarsınız. Parasızlıktan vatandaşlarımızın 
rehin tutulduğu, eczanelerden ilaç temin 
etmenin mümkün olmadığı o günleri 
hepiz iyi biliyoruz. Sağlık alanında yaşa-
dığımız sıkıntıları büyük ölçüde giderdik, 
Türkiye’ye bu alanda çağ atlattık. Ordu ili-
miz de hükümetimizin sağlık yatırımların-
dan büyük ölçüde pay aldı. Hükümetimiz 
döneminde Ordu’ya sağlık hizmetleri için 
tam 81 milyon TL harcama yaptık. Yapımı-
na bizden önce başlanan 175 yataklı Ordu 
Merkez Devlet Hastanesi ek binası ve 3 
sağlık ocağını dönemimizde tamamladık, 
hizmete açtık. 25 yataklı Ordu Mesudiye 
Devlet Hastanesi ve 13 sağlık ocağının 
yapımına biz başladık, süratle tamamla-
dık. 50 yataklı Gölköy Devlet Hastanesi ek 
binasını da inşallah önümüzdeki aylarda 
tamamlamayı planlıyoruz. Ayrıca, 300 
yataklı Ünye Devlet Hastanesi inşaatına 
da bu sene içerisinde başlamayı düşünüyo-
ruz. Muayene odası sayısını devlet hastane-
lerinde 102’den 252’ye, sağlık ocaklarında 
99’dan 131’e çıkardık. 
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Göreve geldiğimizde Ordu’da 176 uzman 
hekim vardı, biz bunu 213’e yükselttik. 
2002’de 5 adet 112 acil ambulansımız 
vardı, bugün ise 26 adet var. Diyaliz cihaz 
sayısı 24 iken bugün 64 adet diyaliz ciha-
zımız var. Bugün de sağlık alanında 2 özel 
hastane ve 9 sağlık ocağını Ordulu vatan-
daşlarımızın hizmetine açıyoruz, herkese 
hayırlı olsun.

Biliyorsunuz, göreve geldiğimizde yolu, 
suyu olmayan köy kalmayacak dedik, uzak 
demeden, ücra demeden insanımızın ya-
şadığı her noktaya yol ve su götürmenin 
gayreti içinde olduk. KÖYDES ve BELDES 
projelerimizi devreye soktuk, Ordu’ya bu 
kapsamda 125, 5 milyon TL harcama yap-
tık. Bu çalışmalarda, 376 kilometre asfalt, 
2 bin 66 kilometre stabilize, 24 kilometre 
tesviye ve 57 kilometre beton yol yaptık. 
105 tane susuz ve 220 tane suyu yetersiz 
ünitemizin içme suyu sıkıntısına son ver-
dik. Bugün yine KÖYDES kapsamındaki 
önemli projelerimizin açılışlarını gerçek-
leştiriyoruz. 

Türkiye’yi bütün şehirlerimizle, bütün ilçe-
lerimizle, bütün mahalleleriyle, köyleriyle, 
mezralarıyla birlikte kalkındırmayı sürdü-
receğiz. Yolumuza aynı kararlılıkla, aynı 
süratle devam edeceğiz. Türkiye’nin mua-
sır medeniyetlerin üstüne çıkma hedefine 
kalkınmış şehirlerimizle, marka şehirle-
rimizle ulaşacağız. Ben, bu düşüncelerle 
Ordu ve ilçelerinde yaptığımız açılışların 
Ordu’ya ve ülkemize hayırlı olmasını dili-
yor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
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Değerli Trabzonlular, sevgili vatandaşla-
rım… Sizleri en kalbi duygularımla selam-
lıyorum. Açılışını yaptığımız eserlerin, 
projelerin Trabzon’a hayırlı olmasını dili-
yorum. Bugün tapu dağıtım törenimizin 
ve 21 milyon TL tutarında 43 projemizin 
açılışını yapıyoruz. Öncelikle 3 yıllık bir 
çalışmadan sonra bugün tapularını al-
maya hak kazanan kardeşlerimizi tebrik 
ediyor, tapularınız hayırlı olsun diyorum. 

Bugün kazandırdığımız eserlerle Trab-
zon çok daha güzel, çok daha mamur bir 
şehir oluyor. Milletimizin ve şehirleri-
mizin ihtiyaçları doğrultusunda hizmet 
üretmeye gayret ettik, ediyoruz. Yıllarca 
tamamlanmamış, yarım bırakılmış işleri 
süratle tamamladığımız gibi, ülkemize çağ 
atlatacak, şehirlerimizi ayağa kaldıracak 
yeni projeleri de devreye alıyor, bitiriyor, 
hizmete açıyoruz. Bütün şehirlerimizi 
önemsiyoruz, tek tek bütün şehirlerimizi 
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Trabzon | 11 Mart 2009
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kalkındırmak için çalışıyoruz. Zira şunu 
biliyoruz ki, şehirlerimiz kalkınmadan 
Türkiye kalkınamaz. Trabzon kalkınma-
dan Türkiye kalkınamaz. Bu nedenle, şe-
hirlerimizin potansiyelini açığa çıkaracak, 
üretimini, istihdamını artıracak projeler 
büyük önem taşıyor. 

Trabzon’da bugün başlattığımız Yerel 
Ürünler Yetiştiriciliği projemiz bu düşün-
celerimizin en güzel örneklerinden birisi-
dir. Bu projelerle, doğal kaynaklara zarar 
vermeden, kırsal kesimlerde alternatif 
gelir kaynakları oluşturacak, gelir düze-
yini yükselteceğiz. Trabzon’da alternatif 
ürünler yetiştireceğiz. Bu ürünler gıda 
özelliklerinin yanı sıra tıp, sanayi gibi sek-
törlerde de kullanılan ürünler. Ekonomik 
getirisi yüksek olan bu projeler, yöreye 
uygun, buralarda uygulanabilir özellikler 
taşıyor. Öncelikle 600 çiftçimize 500 bin 
adet fidan desteği sağlayacağız. Gelecek 
5 yılda 10 bin çiftçimize 2.5 milyon adet 
fidanla bahçe tesis ettireceğiz. Bu projeler 
5. yıldan itibaren yüksek verimliliğe ula-
şacak, 10 bin çiftçimizin yıllık geliri 226 
milyon TL’ye ulaşacak. Böylece tarımı çay 
ve fındığa bağlı yapısından kurtaracak, 
çayırlık arazileri tarıma kazandıracak ve 
köylerimizi hem üretim, hem istihdam 
yönünden ayağa kaldırmış olacağız. Mavi 
yemiş bahçelerimiz yaygınlaştıkça, eko-tu-
rizm de gelişecek, yerli ve yabancı turistler 
için cazibe merkezleri oluşacak. 

İşte Türkiye’nin ihtiyacı olan, şehirlerimi-
zin ihtiyacı olan hizmet anlayışı budur. 
Mazeret üretmek, bahane üretmek yerine, 
hizmet üretmenin, değer üretmenin der-

dine düşmek budur. Bu örnek projeyi ger-
çekleştiren Trabzon valiliğimize teşekkür 
ediyorum. Projeden yararlanacak olan çift-
çi kardeşlerimize ürün bereketi diliyorum, 
hayırlı olsun diyorum. 

Değerli Trabzonlular…

Gençlerimiz, çocuklarımız bizim en kıy-
metli varlıklarımız. Onları geleceğe en 
güzel şekilde hazırlamak, hayatın her 
alanında donanımlı bireyler olarak ye-
tiştirmek bizim boynumuzun borcu. Son 
6.5 yılda 132 bin 700 dersliğin yapımını 
tamamladık. Bugün 1 lise, 1 ilköğretim ve 
1 anaokulumuzun açılışını yapıyoruz. Bu 
okullarımızda 33 dersliği daha Trabzon’a 
kazandırıyoruz. Trabzon’da 6.5 yılda 1615 
dersliğin yapımını tamamladık, okulları-
mıza 8 bin 839 adet bilgisayar gönderdik. 
Tonya, Beşikdüzü ve Vakfıkebir sağlık 
meslek liselerini hizmete açtık. Tabi eğitim 
sadece derslikten, sınavlardan ibaret bir 
alan değil. Çocuklarımızın ruh ve beden 
gelişimleri de derslerindeki başarıları ka-
dar önem taşıyor. Gençlerimizin kendileri-
ni spor, sanat, kültür gibi alanlarda da ye-
tiştirmeleri gerekiyor. İşte bugün Gençlik 
ve Spor İl Müdürlüğümüzün bir spor kenti 
olan Trabzon’a kazandırdığı 13 spor tesisi-
mizin de açılışını yapıyoruz. Gençlerimize, 
çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum. 

Bugün KÖYDES projesi kapsamında ta-
mamladığımız 14 projenin de açılışını 
yapıyoruz. Ulaştırma ve içme suyu hizmeti 
sağlayan bu yatırımlarla 10 ilçemizde hiz-
met üretmiş olmanın mutluluğunu yaşıyo-
ruz. İnanıyorum ki bu projeler, buralarda 
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yaşayan kardeşlerimizin hayatını daha da 
kolaylaştırıyor, daha da güzelleştiriyor. 
Yine Tonya belediyemizin 1.1 milyon TL 
harcama yaparak tamamladığı içme suyu 
ve paket arıtma inşaatının bugün açılışını 
yapıyoruz. Tarihi eserlerimize, kültürel mi-
rasımıza sahip çıkıyoruz. Geçmişinin kıy-
metini bilmeyen, tarihine sahip çıkmayan 
toplumlar, geleceğe de sahip olamazlar. Bu 
anlayışla hareket ediyor, ülkemizin her ye-
rinde unutulmuş, harabeye dönmüş eserle-
rimizi onarıyor, yeniden hayatımıza dahil 
ediyoruz. Trabzon’da da 8 camii, 2 hamam 
ve 1 medresemizin onarımını tamamladık, 
bugün açıyoruz. 

Değerli Trabzonlular, sevgili kardeşlerim…

Bugüne kadar ülkemizin her şehrinde, bu 
gibi toplu açılış törenleri yaptık, şehirle-
rimize çok önemli eserleri kazandırdık. 
Trabzon’a en son 23 Ocak’ta geldim, o 
zaman da çok değerli açılışları sizlerle bir-
likte yaptık. Aradan 2 ay bile geçmedi, ama 
bugün yine toplu açılış törenimizde bir 
araya geldik. Bundan sonra da Trabzon’a 
yeni hizmetler kazandırmaya, Trabzon’u 
kalkındırmaya devam edeceğiz. Açılışını 
yaptığımız eserlerin hayırlı olmasını dili-
yor, yapımlarında emeği geçen herkese te-
şekkür ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla, 
muhabbetle selamlıyorum.
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Sevgili vatandaşlarım, değerli misafirler… 
Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyo-
rum. 

Bugün, ülkemiz için tarihi bir anı yaşıyoruz. 
Bugün, Türkiye için, şehirlerimiz için son 
derece önemli bir açılışı gerçekleştiriyo-
ruz. Bugün, Niğde’nin, Nevşehir’in, Adana, 
Osmaniye, Mersin, Aksaray, Konya’nın bir 

hayalini gerçeğe dönüştürüyoruz. Hatta bu 
proje çok daha geniş bir coğrafyayı yakın-
dan ilgilendiriyor. Avrupa’yı Ortadoğu’ya 
bağlayan karayolunun en zor dönemeç-
lerinden birini bugün artık geçiyoruz. 
Açılışını yaptığımız etap 66 kilometreden 
oluşuyor. Ancak, özellikle şoförlerimiz, bu 
bölgede yaşayan insanımız, bu 66 kilomet-
renin ne anlama geldiğini çok iyi bilirler. 

Pozantı – Kemerhisar Otoyolu 
Açılış Töreni

Niğde | 12 Mart 2009
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Ulukışla yolunu kış aylarında kar kapatı-
yordu. Kar olmazsa buzlanma oluyordu. 
Yaz aylarında, güneye giden tatilciler ne-
deniyle yoğun trafik oluyordu. Kamyon şo-
förlerimiz özellikle bu yolda büyük sıkıntı 
çekiyordu. Kardeşgediği, Yedi Virajlar gibi 
mevkiler, sürücülerimiz için adeta kabus 
haline gelmişti. 

Dikkatinizi çekiyorum, günlük 17 bin araç 
geçişiyle, bu yol, Türkiye’nin en yoğun ka-
rayollarından biri. Bu araçların ortalama 
15 binini ağır vasıtalar oluşturuyordu. 
Neredeyse yarısında sollama yasağı olan 
bu yol, sabırları zorluyor, kazaya davetiye 
çıkarıyordu. Bu yol, birçok aile için kötü ha-
tıralar taşıyor. Nice vatandaşımız, bu yolun 
içler acısı durumu nedeniyle bayramı göre-
medi. Nice bayram dönüşü, eve varamadan, 
yuvaya ulaşamadan burada tamamlandı. 
Nice insanımız burada dram yaşadı, nice 
insanımız hayatını kaybetti, sakat kaldı. 
Can kayıplarıyla birlikte, bu yolda önemli 
ölçüde maddi kayıp da oluştu. Akaryakıt tü-
ketiminin yanında, birçok kamyonumuzun 
yükü heba olup gitti. Bu yolun hikayesi çok 
uzun. Ancak, bu dramatik hikayeyi bugün 
nihayete erdiriyor, bu yolu acı tatlı hatırala-
rıyla tarihe havale ediyoruz. Artık, hayalleri-
mizin yolda kalmasına müsaade etmiyoruz, 
etmeyeceğiz. 

Her vesileyle söylediğim gibi, yol medeni-
yettir. Büyük medeniyetler büyük yollar 
üzerinde inşa edilir. Bizim de medeniye-
timizi muasır medeniyetler seviyesinin 
üstüne çıkarabilmemiz için, yollarımızı 
geliştirmemiz, büyütmemiz, modernize et-
memiz gerekiyor. Yol demek, ulaşım demek-

tir, sanayi, üretim, turizm, kültür, emniyet, 
kalkınma demektir. 

Şunu da tüm samimiyetimle ifade etmek 
istiyorum: 21. yüzyılda, bugünün Türki-
ye’sinde, insanlarımızı, şoförlerimizi bu tür 
yollara mahkum edemeyiz. Biz, hükümet 
olarak bu anlayışla, bu şuurla hareket ettik. 
Sadece burada değil, Türkiye’nin her ilinde, 
her ilçesinde, hatta KÖYDES projemizle her 
köyümüzde yol yatırımlarına ağırlık verdik. 
Sadece son bir ay içerisinde Ankara – Sam-
sun otoyolu, Sinop Boyabat Tünelli geçiş, 
Gaziantep – Şanlıurfa otoyolu gibi ülkemiz 
için son derece önemli olan yolların açılışı-
nı yaptık. Onun öncesinde, Karadeniz Sahil 
Yolu’nu bitirdik, Bolu Tüneli’ni hizmete 
açtık. Türkiye genelinde 9 bin kilometre 
bölünmüş yol yaptık, üstelik bunu 6.5 yıl 
gibi kısa bir sürede bitirdik. Sadece ulaşımı 
rahatlatmakla kalmadık, ölümlü kazaları da 
yüzde 80 oranında azalttık. Dün, Ordu’da 
Ordu-Osmaniye, diğer adıyla Karadeniz-
Akdeniz Otoyolu projemizi bir kez daha 
inceleme fırsatımız oldu. Ordu’yu, Sivas 
üzerinden, Kayseri, Kahramanmaraş üze-
rinden Osmaniye’ye bağlayacak son derece 
önemli bir proje. Üstelik bu proje ilk kez 
135 yıl önce gündeme gelmiş, çalışmaları 
başlamıştı. 

Değerli katılımcılar…

Bugün, Kemerhisar-Pozantı Yolu’nu açıyor 
ve Türkiye’nin ulaşımına nefes aldırıyoruz. 
Bu yol tamamlandığında, Sivas, Kayseri, 
Kahramanmaraş denizle buluşacak. Kara-
deniz ve Akdeniz, İstanbul ve Çanakkale 
boğazının yanında, bu otoyolla da birbirine 
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kavuşacak. Projeyi tamamladığımızda, baş-
ta Niğde ve Nevşehir olmak üzere birçok 
Orta Anadolu ilimizi denizle buluşturmuş 
olacağız. 

Niğde bir tarım şehri. Niğde’nin tarım 
ürünleri, artık çok kısa bir zaman için-
de Adana’ya, Mersin’e, Osmaniye’ye, 
Gaziantep’e, Akdeniz limanlarına ulaşabi-
lecek. Bu açıdan bu yol son derece önemli. 
Yine, güneydeki sanayileşmiş kentlerimizin 
Niğde ile Nevşehir, Aksaray ile bağlantısı 
kolaylaşacak, bu şehirlerimiz çok daha fazla 
yatırım çekecek. Biz göreve geldiğimizde 
yıllık ekonomik faydası 110 milyon TL olan 
bu yolun sadece yüzde 20’si tamamlanmış-
tı. Karadeniz sahil yolunda olduğu gibi, 
Bolu Dağı Tüneli’nde olduğu gibi bu yola da 
elimizi attık, bu yol Niğde için, ülkemiz için 
önemli dedik, çalışmaları hızlandırdık. Şu 
anda çalışmaları yüzde 75 oranında tamam-
lamış durumdayız. 

Şunu da bu vesileyle ifade etmek istiyo-
rum; bu yol, Avrupa ile Ortadoğu arasında 
ana yol hattının çok önemli bir kısmını 
oluşturuyor. Böylece, turizm bakımından 
büyük önem taşıyan Kapadokya, Akdeniz 
ve Güneydoğu’yu da birbirine bağlıyoruz. 
Kısacası, her anlamda, ticaret, turizm, taşı-
macılık, sanayi noktasında gerçekten tarihi 
bir projenin açılışını gerçekleştiriyoruz. 

Bakınız, yarın da bir başka önemli ulaşım 
projemizin, Ankara – Eskişehir hızlı tren 
hattının açılışını yapıyoruz. Yarın hızlı tre-
nimizin ilk seferine katılacak, Ankara’dan 
trene binecek, 1 saat 20 dakika sonra 
Eskişehir’de olacağız. Bazı ek düzenle-

melerden sonra Ankara – Eskişehir arası 
sadece 65 dakika, yani 1 saat 5 dakika ola-
cak. Bu arada MARMARAY devam ediyor, 
Bakü- Tiflis- Kars Demiryolu Projesi devam 
ediyor, Ankara- Sivas hızlı tren projemiz, 
Ankara- Konya hızlı tren projemiz devam 
ediyor. İşte bugün Mersin’de de bir coşku 
yaşanıyor: Halep Mersin arası tren seferleri 
bugün itibariyle başlıyor. 

Değerli konuklar, aziz vatandaşlarım…

Türkiye büyük bir ülke. Büyük bir ülkede 
büyük düşünmek, büyük projeler üretmek 
gerekiyor. Biz hep bunun gayretini taşıdık, 
ülkemizin ihtiyaçlarını belirledik, bu ihti-
yaçları giderecek çözümleri geliştirdik. Bu 
çözümleri geliştirirken dar bir çerçeveye 
sıkışıp kalmadık. 30 yıl, 40 yıl sonrasını dü-
şündük, bölgemizle, dünya ile olan ilişkile-
rimizi hesap ettik. Türkiye’nin son 6.5 yılda 
yakaladığı ivmenin, kazandığı başarıların, 
kırdığı rekorların izahı budur. Zira mille-
timiz büyük düşünüyor, bizlerden büyük 
işler bekliyor. Sadece bitirdiğimiz şu yollar 
bile Türkiye’nin nereden nereye geldiğini, 
nasıl bir değişim ve dönüşümün içinden 
geçtiğini somut olarak gösteriyor. Ülkemi-
zin kaynakları müsrifçe harcanmayınca 
böyle güzel işler yapılıyor. Zira milletimizi 
bekletmeye, oyalamaya hakkımız olmadığı-
nı çok iyi biliyoruz. Projenin kalan kısmının 
bir an önce bitirilmesi arzumu yineliyorum. 
Emeği geçen herkese, işçisinden mühendi-
sine kadar her kademedeki arkadaşlarıma 
teşekkür ediyorum. Ben, bir kez daha bu 
yolun, ülkemize, şehirlerimize hayırlı ol-
masını diliyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum.
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Sevgili Eskişehirliler, değerli vatandaşla-
rım, saygıdeğer katılımcılar… Sizleri en 
kalbi duygularımla selamlıyorum. 

Bugün, Türkiye için, Eskişehir için, Anka-
ra için, çevre şehirlerin ulaşımı için tarihi 
günlerden birine daha hep birlikte şahitlik 

ediyoruz. Eskişehir’i ayağa kaldıracak, 
Eskişehir’i yüksek hızla kalkındıracak, 
şahlandıracak bir projeye Eskişehir’de 
başlatıyouz. Eskişehir ’i  yeniliyoruz, 
Eskişehir’i Türkiye’nin en modern şehirle-
rinden biri haline getiriyoruz. Türkiye’yi 
muasır medeniyetler seviyesinin üstüne 

Yüksek Hızlı Treni Projesi 
Açılışı ve Ankara – Sivas Hızlı 

Treni Temel Atma Töreni

Eskişehir | 13 Mart 2009
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çıkarma hedefimiz doğrultusunda, bura-
da, Eskişehir’de bir büyük adım daha atı-
yoruz. Evet, gerçekten büyük bir adım, çok 
büyük bir adım. 

Hükümet olarak, 6.5 yıl boyunca her za-
man ilklere imza attık, bugün ülkemiz 
adına, milletimiz adına Eskişehir ’de 
bir ilki daha gerçekleştiriyoruz. Bugün, 
Türkiye’nin Yüksek Hızlı Tren’e kavuştu-
ğu gündür. Bugün ülkemizin, Yüksek Hız 
Kulübü adı verilen “Yüksek Hızlı Tren 
İşleticileri Kulübü”ne üye olduğu gündür. 
Türkiye, bu noktalara büyük emekler sarf 
ederek ulaştı. Biz, hükümet olarak büyük 
çabalar harcadık, büyük gayretler göster-
dik, azmettik ve hamdolsun bu mutlu güne 
ulaştık.

Şöyle bir geçmişi hatırlayalım. Bu millet, 
bu aziz millet, 100 yıl önce dişinden tırna-
ğından artırarak Hicaz Demiryolu’nu inşa 
etmişti. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk, “Demiryolları 
refah ve ümran tevlit eder” diyerek, yurdu-
muzun dört bir yanını demir ağlarla örme 
hedefiyle yola çıkmıştı. Ne yazık ki, bizden 
önceki hükümetler, taş üstüne taş koymak, 
yapılanın üzerine yenisini eklemek yerine 
bu hedefi akamete, kesintiye uğrattılar. Dü-
şünebiliyor musunuz, değerli kardeşlerim, 
bizden önceki 40 yıl boyunca, bu ülkede 
hiçbir şehrimize yeni bir demiryolu hattı 
inşa edilmedi. En son, bundan tam 40 yıl 
önce Van’a demiryolu kazandırılmıştı. 
Biz, Tekirdağ – Muratlı hattı ile Tekirdağ’ı, 
Ankara – Sivas Hızlı Tren Yolu kapsamında 
da Yozgat’ı demiryoluna kavuşturuyoruz. 

Çünkü biz, hükümet olarak demiryollarını 
bir devlet politikası haline getirdik. 

İşte bugün, hedefe çok daha yakınız, de-
miryollarımızı canlandırıyor, Türkiye’yi 
bu alanda öncü ülkelerden biri haline 
geliyoruz. İşte bugün aziz milletimizin bir 
sevdasını, bir özlemini, bir rüyasını daha 
hükümetimiz eliyle somutlaştırıyor, ger-
çeğe dönüştürüyoruz. Ankara – Eskişehir 
Yüksek Hızlı Tren Projesi’ni bugün, bura-
da, Eskişehir’de milletimizin hizmetine 
sunuyoruz. Ülkemize hayırlı olsun. Mille-
timize hayırlı olsun. Eskişehir’e, Ankara’ya 
hayırlı olsun. 

Sevgili Eskişehirliler, aziz vatandaşlarım…

Bugün hizmete açtığımız Ankara – Eskişe-
hir Yüksek Hızlı Tren Hattı sayesinde, ülke-
miz yeni bir lige adım attı, yeni bir döneme 
geçti. Türkiye, bu gün itibariyle, Avrupa’da 
6., dünyada 8. Yüksek Hızlı Tren İşletmeci-
si ülke konumuna yükseldi. Bu başarıyı, bu 
coşkuyu, bu heyecanı burada, Eskişehir’de, 
Eskişehirli kardeşlerimizle kutluyoruz. 

Bakınız, şuraya özellikle dikkatinizi çek-
mek istiyorum. Biz, bütün şehirlerimizi bi-
rer birer dünya markası haline getiriyoruz. 
İşte İstanbul… Bizim idaremizde bu mega 
kent yaşanabilir bir kent haline geldi, dev 
projelerle, alt yapısı ve üst yapısına yap-
tığımız yatırımlarla İstanbul’u bir dünya 
kenti haline getirdik. İşte Antalya… Antal-
ya, dünyanın en iyi 100 otelinden 15’ine 
ev sahipliği yapıyor, yılda 9 milyon turist 
ağırlıyor, Barcelona ile Miami ile Dubai 
ile yarışıyor. İşte Erzurum, kış turizminde, 
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kış sporlarında cazibe merkezi oluyor. İşte 
Kayseri… Meydanlarıyla, çevre düzenle-
mesiyle Avrupa’nın en gelişmiş kentleriyle 
boy ölçüşmeye başladı. İşte Konya… İnanç 
turizminde dünyanın önde gelen şehirle-
rinden biri oluyor. İşte Gaziantep… Sanayi 
şehri, ticaret şehri, kabuğunu kırıyor, dün-
yaya açılıyor. İşte Trabzon, gençlik olim-
piyatlarıyla bütün bir Karadeniz’in spor 
merkezi oluyor. 

Bugün yeni bir şehrimizi daha, Eskişehir’i 
dünya vitrinine çıkarıyoruz. Yüksek Hız-
lı Tren sayesinde Eskişehir’in adı artık 
Pekin’le, Tokyo’yla, Osaka’yla, Paris’le, 
Lyon’la, Berlin’le, Roma’yla, Madrid’le, 
Lizbon’la yan yana yazılıyor. Eskişehir, 
Yüksek Hızlı Tren’de bu şehirlerle yarı-
şıyor. İşte bizim hükümetimizin vizyonu 
bu… İşte bizim hükümetimizin ufku bu… 
Biz kısır tartışmalarla gönül eğlendirmi-
yoruz… Biz laf değil, hizmet üretiyoruz, 
emek üretiyoruz, değer üretiyoruz. Hiz-
metlerimizle, eserlerimizle, Türkiye’nin 81 
vilayetinde yaptığımız açılışlarımızla ko-
nuşuyoruz. Bizim hükümetimizin farkı bu. 

Değerli vatandaşlarım, sevgili Eskişehirli-
ler…

Bakınız, bizim gençliğimiz “bu ülkeye 
sürat demiryolu yapacağız” hikayeleriyle 
geçti. Şimdi merak ediyorum, o bol kese-
den atılan vaatler ne oldu? O bol keseden 
vaatler uyduranlar şimdi neredeler? Her-
halde bir tünele girdiler, bir daha da o tü-
nelden çıkamadılar. Bakınız, biz hiçbir işi 
tünelde bırakmayız, bırakmıyoruz. Çünkü 
bizim hedeflerimiz, bizim ideallerimiz var. 

Bu hedeflerimize, bu ideallerimize doğru 
hızla yol alıyoruz, aynen bu yüksek hızlı 
tren gibi, yüksek hızla hedeflerimizi ger-
çekleştiriyoruz. Çünkü bizim kaybedecek 
vaktimiz yok, çünkü Türkiye’nin kaybede-
cek vakti yok. 

İşte, 2004 Şubat’ında yüksek hızlı tren in-
şaatına başladık, her türlü testini yaparak, 
her türlü güvenlik önlemini alarak yapı-
mını tamamladık, bugün de hizmete ver-
dik, veriyoruz. Sadece beş yıl gibi kısa bir 
zamanda, Türkiye’nin ilk hızlı tren hattını 
yaptık. Bu vesileyle, bu yolun yapımında 
emeği geçen bütün arkadaşlarımıza, bütün 
kardeşlerimize, vatandaşlarımıza ülkemi-
ze böyle değerli hizmeti, bir ilki kazandır-
dıkları için teşekkür ediyorum. 

Bakınız, buraya, Eskişehir’e hızlı trenle gel-
dik. Ankara’nın merkezinden Eskişehir’in 
merkezine tam 1 Saat 30 dakikada geldik. 
Eskişehir-Ankara arası Yüksek Hızlı Trenle 
seyahat süresi; yol Eskişehir’de yer altı-
na alındıktan, Ankara-Sincan arasındaki 
hemzemin geçitler yerine alt ve üst geçit 
yapıldıktan sonra 1 Saat 5 dakikaya iniyor. 
Şimdilik, süreyi 25 dakika uzattık. Ne için? 
Eskişehir’in kent dokusunu önemsediği-
miz için. Gürültü olmasın, şehir ortadan 
ikiye ayrılmasın diye Eskişehirlilerle bir-
likte oturduk, istişare ettik, ortaklaşa bir 
karara vardık; Hızlı Tren Eskişehir’i yer 
altından geçecek. İstasyonu da, metroda ol-
duğu gibi yerin altında olacak. Türkiye’de 
ilk defa bir şehirde demiryolunu yer altına 
alıyoruz. Bu da bizim şehircilik vizyonu-
muzun bir yansımasıdır…
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Değerli vatandaşlarım, sevgili Eskişehirli-
ler…

Hızlı tren hattımız Ankara-Eskişehir eta-
bından ibaret değil. Eskişehir-İstanbul 
hattımızın çalışmaları sürüyor. Bugün 
burada, Ankara - Sivas hattını başlatıyoruz. 
Eskişehir’i Konya’ya yine hızlı trenle bağlı-
yoruz. Bütün bunlar, Eskişehir’i illerimize 
bağlamakla kalmıyor, Eskişehir’i Uzak 
Asya’ya bağlıyor, Batı Avrupa’ya bağlıyor. 

Biliyorsunuz, şu anda MARMARAY pro-
jemizin yapımını sürdürüyoruz. Bu mille-
tin 149 yıllık rüyası olan MARMARAY’la 
iki kıtayı birbirine deniz altından bağ-
lıyoruz. Asya ile Avrupa kesintisiz, de-
miryoluyla birbirine bağlanıyor. Öte 
yandan Bakü-Tif lis-Kars demiryolunun 
yapımı hızla devam ediyor. Bu ne demek? 
Bu, Pekin’den Londra’ya kadar uzanan 
İpek Demiryolu’nun hayata geçmesi de-
mek. Merkezde Türkiye var. Merkezde 
Anadolu var. Merkezde Eskişehir var. İpek 
Demiryolu’nun kalbi, Asya ile Avrupa’nın 
kalbi burada, Eskişehir’de atıyor. 

Değerli vatandaşlarım, sevgili Eskişehirli-
ler…

Bakınız, Eskişehir - Kütahya demiryolu-
nu yeniledik. Benim vatandaşım artık 
Ankara’dan hızlı tren kombine biletini ala-
cak, Eskişehir’den Kütahya’ya ray otobü-
süyle yoluna devam edecek. Asırlık çınar, 
Eskişehir Sanayisinin kalbi TÜLOMSAŞ’ı 
ayağa kaldırdık. TÜLOMSAŞ, eskiden de-
miryolunun ihtiyacına ancak yetişirken, 
şimdi ihracat yapıyor. Amerika’ya da loko-

motif satıyor, Irak’a da lokomotif satıyor, 
İran’a da lokomotif satıyor. 

Eskişehir sanayisinin anası olan bu kuru-
luşu bir dünya markası yapmak için Hü-
kümet olarak her türlü desteği sağlıyoruz. 
Eskişehir’e, Eskişehirli sanayicimize, üre-
ticimize sahip çıkıyoruz. Buna karşılık bi-
rileri de çıktı TÜLOMSAŞ’ın, Eskişehir’in 
yapabileceği araçları, trenleri tuttular, 
dünyanın parasını ödeyerek dışarıdan al-
dılar. Yedek parçasını bile TÜLOMSAŞ’A 
çok gördüler. Ben, bunları Eskişehirlilere, 
Eskişehirli kardeşlerime, vatandaşlarıma 
havale ediyorum.

 Bu vesileyle, bir hususa daha değinmek is-
tiyorum. Eskişehir’e hızlı Tren Üssü olmak 
yetmez, sanayisiyle, üretimiyle ülkemizin 
gözbebeği olan bu şehre bir de Lojistik 
Merkezi lazım dedik ve Hasanbey Lojistik 
Merkezi’ni yaptık. Gar ve çevresindeki 
yükleme boşaltma birimlerini de bu mer-
keze taşıdık. Ekonomiye yıllık katkısı 2 
Milyar 200 Milyon Dolar olan bu Merkezi 
şimdi de Eskişehir Organize Sanayisine 
demiryolu hattı yaparak bağlıyoruz. 2003 
yılında, ancak Türkiye sınırları içerisinde 
yük taşıması yapan, operasyon kabiliyeti 
körelmiş demiryollarımızı, bölgesinin en 
aktif taşımacı kuruluşu haline getirdik. 
Eskişehir’den Avusturya’ya da yük taşı-
yoruz, Suriye’ye de, Almanya’ya da yük 
taşıyoruz, İran ve Türkmenistan’a da yük 
taşıyoruz. İşte açılım budur, küresel güç 
olma budur… Bunu yalnızca yük taşıma-
cılığında değil, İstanbul - Selanik, İstanbul 
- Tahran ve İstanbul - Budapeşte arasına 
yolcu trenleri koymak suretiyle de yaptık. 



321

Yeni Türkiye Vizyonu | Ya Allah Bismillah-3

Dün Mersin - Halep yolcu treni seferlerini 
başlattık. Sınırdaki, atıl hattaki mayınları 
temizledik, yolunu yeniledik, Gaziantep 
- Halep arasında da yolcu trenini sefere ko-
yuyoruz. Eğer 60’larda, 70’lerde, 80’lerde 
şehirlerimiz bizim bugün ortaya koydu-
ğumuz gibi geniş bir vizyonla ele alınmış 
olsaydı, biz bugün Türkiye olarak çok daha 
büyük bir ülke olacaktık. Dolayısıyla, bir 
yandan bu gibi projeleri hayata geçirmek 
hükümetimize nasip oluyor diye sevinir-
ken, diğer yandan Türkiye’nin kaybolan 
yıllarının üzüntüsünü yaşıyoruz. İnşallah, 
bundan sonra Türkiye, bugün geldiği nok-
tadan geriye gitmeyecek, aksine çok daha 
kalkınmış, gelişmiş, ilerlemiş bir ülke ola-
caktır. Yüksek hızla büyüyecektir. 

Ben, bu ülkeye, bu milletin potansiyeline 
bütün kalbimle inanıyorum. Bu millet geç-
mişte, azmettiği takdirde ne kadar büyük 
başarılara imza attığını ispatlamıştır. Bu-
gün de bunun en güzel örneklerinden biri-
ni sergiledi, sergiliyor. Onun için, diyorum 
ki, Türkiye’nin önü aydınlıktır. Türkiye’nin 
önü açıktır. Bu vesileyle, önemli projeleri 
gerçekleştiren, destekleyen herkese ülkem 
adına, milletim adına, Eskişehir adına 
teşekkür ediyorum. Bugün açılını yaptı-
ğımız, temelini attığımız eserlerde katkısı 
olan tüm kurumlara, şirketlere; emeği 
geçen arkadaşlarıma, işçisinden mühendi-
sine, memurundan mimarına kadar tüm 
kademedeki çalışanlara da emeklerinden 
dolayı ayrıca şükranlarımı sunuyorum. 
Eskişehir – Ankara Yüksek Hızlı Tren 
Hattı’nın bir kez daha hepimize hayırlı 
olmasını diliyor, bütün Eskişehirli kardeş-

lerimize sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum.



Recep Tayyip ERDOĞAN

322

Sevgili Yalovalılar, aziz vatandaşlarım… He-
pinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. 

Bugün Başbakanlık Toplu Konut İdaremiz 
eliyle inşa ettiğimiz tam 1310 konutun 
anahtar teslimini gerçekleştiriyoruz. Şimdi-
den, bu konutların hak sahibi ailelerimize, 
Yalovalı vatandaşlarımıza hayırlı olmasını 
diliyorum. Yeni yuvalarınız şen olsun, yeni 

konutlarınız huzurlu olsun. Sizin yüzleriniz 
güldükçe bizim de içimiz huzurla doluyor. 
Biz milletimize hizmet için varız, sizin mut-
luluğunuzu, sizin refahınızı, sizin emniye-
tinizi temin etmek için varız. Bu vesileyle, 
Yalova’da insanımızın yüzünü güldürecek 
bir hizmeti daha Yalovalı vatandaşlarımızla 
buluşturmaktan, doğrusu büyük memnuni-
yet duyuyorum. 

Toplu Açılış ve TOKİ Anahtar 
Teslim Töreni

Yalova | 14 Mart 2009
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Bakınız; Hükümet olarak görevi devraldığı-
mızda önümüze büyük bir hedef koyduk. 
Dedik ki, hükümetimiz kimsesizlerin kimi 
olacaktır. Hiçbir vatandaşımızı aç bırak-
mayacak, açıkta bırakmayacaktır. Hiçbir 
vatandaşımız hükümetimiz döneminde 
kendini sahipsiz hissetmeyecektir. İşte biz, 
bu şuurla, böyle ağır bir sorumlulukla, böyle 
büyük bir hedefle yola çıktık. İnsanı yücelt 
ki, devlet yücelsin anlayışıyla, cumhuriyet 
tarihimizin en büyük konut seferberliğini, 
en büyük kentsel dönüşüm projesini baş-
lattık. 500 bin konut hedefiyle yola çıktık, 
65 yıllık iktidarımızda, dile kolay, 350 bin 
konuta ulaştık. 245 bin konutu teslim ettik, 
245 bin ailemizi konut sahibi yaptık. Bugün, 
Yalova’daki 1310 ailemizi daha konut sahibi 
yaparak, yeni bir adım daha atıyoruz. 

Biliyorsunuz, Yalova’da 336 konutla ilgili 
proje ve ihale çalışmalarımız da ayrıca de-
vam ediyor. Bunlar da tamamlandığında 
Yalova’ya toplam 1646 konut kazandırmış 
olacağız. Sadece konut da değil elbette, ko-
nutların yanında ticaret merkezleri, eğitim 
yuvaları, sevgi evleri, atölyeler inşa ediyor, 
şehirlerimizin fotoğrafını değiştiriyoruz. 
Yalova’da sosyal donatı kapsamında inşa 
ettiğimiz bu gibi çalışmalarımız tamamlan-
dığında, inşallah 2 lise, 1 ilköğretim okulu, 
4 atölye ve bunun yanında sevgi evlerine 
kavuşmuş olacak Yalova. 

Değerli Yalovalılar, sevgili vatandaşlarım…

Bakınız, Türkiye’nin dört bir yanında yeni ve 
modern şehirler, ilçeler kurarak, bütün dün-
yaya örnek olan bir yerel kalkınma hamlesi 
başlattık. Adeta temel çöplüğüne dönmüş 

Türkiye’yi, bugün her alanda daha bayındır 
bir ülke haline getirdik. Her biri kendi de-
ğerleriyle, kendi ürettikleriyle markalaşan 
şehirlerimizle ülkemizi, 21. yüzyıla taşıma-
nın gayreti içinde olduk. Eğitimde, sağlıkta, 
adalette, emniyette, toplu konutta, ulaşımda 
hayal gibi görünen projeleri gerçekleştirdik. 
İşte, Yalova da bu hizmetlerimizden yarar-
landı, kabuğunu kırdı, gelişmeye, büyümeye 
başladı. 

Bakınız, şurası da önemli… Biliyorsunuz, 
Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün Yalova’ya miras bıraktığı 
Yürüyen Köşk var. Maalesef Yürüyen Köşk 
yıllarca bakımsız kalmış, buraya gerekli 
özen gösterilmemişti. Belediyemizle birlikte 
burayı ele aldık, Atatürk’ün mirasına yakışır 
bir hale getirdik, restorasyonunu tamamla-
dık. Yalova’nın son 20 yıldır çözülemeyen 
vahşi çöp depolaması, doğalgaz, arıtma, 
otobüs terminali gibi kangren haline gelmiş 
sorunları vardı, bu sorunları büyük ölçüde 
çözüme kavuşturduk, kavuşturuyoruz. 

Yalovalı kardeşlerimizin, vatandaşlarımı-
zın içi rahat olsun. Yalova için üretmeye, 
Yalova’ya aralıksız hizmet etmeye devam 
edeceğiz. Yalova’yı bir dünya kenti yapmak 
için, bu şirin kentimizi bir turizm merkezi, 
bir üretim merkezi yapmak için gece gündüz 
çalışacağız. Yalova’yla birlikte Türkiye’nin 
fotoğrafını, 81 vilayetimizin çehresini değiş-
tirmeye devam edeceğiz. Ben bu duygu ve 
düşüncelerle, bir kez daha konut sahibi olan 
ailelerimize hayırlı olsun diyorum. Daha 
nice güzel günlerde bir araya gelmek ümi-
diyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
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Sevgili Balıkesirliler, değerli vatandaş-
larım… Hepinizi en kalbi duygularımla 
selamlıyor, bugün açılışını gerçekleştir-
diğimiz eserlerin Balıkesir’e ve ülkemize 
hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Başbakan olarak Balıkesir’e daha önce 
4 kez gelmiştim. Bugün Balıkesir’e 5. 
ziyaretimi gerçekleştiriyorum. Daha ön-

ceki 4 ziyaretimde olduğu gibi bugün de 
Balıkesir’e önemli eserler kazandırıyoruz. 
Toplu Konut İdaremiz tarafından yapımı 
tamamlanan 2 bin 745 adet konutun anah-
tar teslimini gerçekleştiriyor, eğitimde, 
sağlıkta, sosyal projelerde, belediye yatı-
rımlarında önemli hizmetlerin açılışını 
gerçekleştiriyoruz. Türkiye’nin dört bir 
yanını, ülkemizin her köşesini hizmetler-

Toplu Açılış ve TOKİ Anahtar 
Teslim Töreni

Balıkesir | 15 Mart 2009
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le buluşturuyoruz. Hizmet odaklı, insan 
odaklı anlayışla ülkemizi muasır medeni-
yetler seviyesinin üzerine çıkarma hedefi-
ne hızla yaklaşıyoruz. Dev projelere imza 
atıyor, kendi rekorlarımızı kırıyoruz. 

Bir yandan MARMARAY Projesi’ni tamam-
lıyor, bir yandan Hakkari’nin köylerine yol 
yapıyoruz. Bir yandan Bakü Tiflis Ceyhan 
Projesini tamamlıyor, günde 1 milyon varil 
petrolü Ceyhan üzerinden dünya piyasa-
larına gönderiyor, bir yandan Edirne’nin 
köylerinin susuzluğunu gideriyoruz. Bir 
yandan Hızlı Tren diyor, bir yandan 9 bin 
kilometre bölünmüş yol inşa ediyoruz. Bir 
yandan 132 bin derslik yapıyor, 54 yeni 
üniversite açıyor, bir yandan tam 350 bin 
konut inşa ediyoruz. Türkiye’de hiçbir 
alanı ihmal etmiyor, hiçbir vatandaşımızı 
mağdur etmemenin gayretini veriyoruz.

Bakınız TOKİ aracılığıyla Balıkesir’de bu-
güne kadar 4 bin 918 konut uygulaması 
başlattık, bugün tam 2 bin 745 ailemize 
anahtarlarını teslim ediyoruz. Sadece bu-
gün yaklaşık 11 bin nüfuslu yeni bir şehir 
inşa ediyoruz. Tabii bununla da yetinmiyo-
ruz, inşallah TOKİ ile ilgili çalışmalarımızı 
bitirdiğimizde Balıkesir’de toplam 6 bin 
708 konut yapmış olacağız, yani yaklaşık 
30 bin nüfusa konut üreteceğiz. Biliyor-
sunuz, TOKİ sadece konut üretmiyor, 
şehirlerimize farklı alanlarda da önemli 
hizmetlerde bulunuyor. Bugün yine TOKİ 
tarafından yapımı tamamlanan 3 ilköğre-
tim okulu, 1 lise, 3 spor salonu, 3 ticaret 
merkezi, 2 sağlık ocağı ve 1 kreşin açılışını 
gerçekleştiriyoruz. İnşallah çalışmalar ta-

mamlandığında sadece TOKİ aracılığıyla 6 
ilköğretim okulu, 1 lise, 9 ticaret merkezi, 8 
spor salonu, 2 sağlık ocağı, 2 kreş, kütüpha-
ne, sosyal tesis ve personel yatakhanesini 
Balıkesir’e kazandıracağız. 

Sevgili Balıkesirliler…

6.5 yıl boyunca insan odaklı, vatandaşımız-
dan yana hizmetlere öncülük ettik, temel 
hak ve özgürlükleri bir imtiyaz olmaktan 
çıkardık. Eğitim, sağlık, adalet, emniyet ve 
daha birçok alanda bu hassasiyetle hükü-
met olarak vatandaşımızın yanında olduk.

Bakınız en önemli alanlardan birisi eği-
tim… Göreve gelir gelmez Cumhuriyet 
tarihinin en önemli eğitim seferberliğini 
başlattık, modern binaları ve derslikleriy-
le, bilişim teknolojisi sınıflarıyla, öğrenci-
lerimize ve ailelere yaptığımız desteklerle 
eğitim sistemimizi sağlamlaştırdık, gelece-
ğimizi teminat altına aldık. Balıkesir’de 6.5 
yılda 1553 dersliğin yapımını tamamlar-
ken, 5 bin 330 adet bilgisayarı okullarımıza 
gönderdik. Bilişim teknolojisi sınıflarıyla 
öğrencilerimizi çağımızın imkanlarından 
mahrum bırakmadık. Balıkesir’de ilk ve 
orta öğretimdeki 908 bin öğrencimize 
tam 10 milyon 122 bin ücretsiz ders kitabı 
dağıttık. Balıkesir Üniversitemizin bün-
yesinde biri tıp fakültesi olmak üzere 3 
fakülte, 1 yüksek okul ve 4 meslek yüksek 
okulunu hizmete açtık. Balıkesir’de şartlı 
nakit transferinden 7 bin 623 öğrencimize 
de tam 4.3 milyon TL’lik yardım yaptık. 
Bugün de toplam 277 derslikten oluşan 15 
ilköğretim okulu, 2 Mesleki ve Teknik Eği-
tim Merkezi, 1 Yatılı İlköğretim Bölge Oku-
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lu, 1 Anadolu Lisesi, 1 Anaokulu, 1 Sağlık 
Meslek Lisesi ve 1 Lise’yi Balıkesir’in eği-
timine kazandırıyoruz, hayırlı olsun. 2009 
yılı yatırım programına aldığımız 1000 
kapasiteli yurt projemizi de inşallah kısa 
sürede tamamlamayı planlıyoruz. 

Değerli vatandaşlarım…

Hükümet olarak yurdumuzun her köşesine 
hizmet götürdüğümüzü, bütün vatandaşla-
rımıza ulaştığımızı daha önce de belirtmiş-
tim. Bakın, yine Cumhuriyet tarihinde bir 
ilki gerçekleştirdik ve KÖYDES ve BELDES 
projelerini hayata geçirerek yolu, suyu 
olmayan köy kalmayacak dedik. 3, 522 
köyümüzü içme suyuna kavuşturduk, 63 
Bin 121 kilometre köy yolunu asfaltladık 
ve köylümüze 6 Yılda 24.4 Milyar TL, yani 
24.4 katrilyon destek verdik. Balıkesir’de 
de bu kapsamda KÖYDES çalışmaları için 
65.3 milyon TL harcama yaptık. Bu çalış-
malarda, 846 kilometre asfalt, 644 kilo-
metre stabilize yol yaptık; 450 tane suyu 
yetersiz ünitemizin içme suyu sıkıntısına 
son verdik. Bugün de yine KÖYDES ve İl 
Özel İdaresi kapsamında hizmete açtığı-
mız projelerin Balıkesir’e hayırlı olmasını 
temenni ediyorum. 

Tabii açılışlarımız bunlarla sınırlı değil. 
Alışveriş merkeziyle, sosyal projeleriyle, 
park ve bahçe düzenlemeleriyle, spor tesis-
leri ve köprülü kavşağıyla bugün Balıkesir-
lilerin hizmetine sunduğumuz belediye ya-
tırımlarımız da inanıyorum ki Balıkesir’i 
ayağa kaldıracaktır. Hükümetimiz ve 
belediye işbirliği ile gerçekleştirilen mo-
dernizasyon ve restorasyon çalışmaları da 

Balıkesir’in fotoğrafını değiştiren, Balıke-
sir’deki tarihsel zenginliği ortaya çıkaran 
önemli projelerdir. Yine 30 yataklı Kepsut 
Devlet Hastanesi ile Balıkesir Ağız ve Diş 
Sağlığı Merkezi ile 2 adet Sağlık Ocağını da 
bugün hizmete açıyoruz. 

Sevgili Balıkesirliler…

Gördüğünüz gibi bu eserlerin her biri 
birbirinden önemli, dev projeler. Her biri 
arkasında ayrı bir başarı hikayesine sahip 
olabilecek, üzerinde saatlerce konuşula-
bilecek eserler, ancak inanıyorum ki bu 
hizmetlerimizin, bu eserlerimizin hikayesi 
milletimizin yaşamına yaptığı katkılarla 
birlikte daha iyi anlaşılacaktır. Biz 6.5 yıl 
önce çıktığımız kalkınma yoluna, hizmet 
yoluna kararlılıkla devam edeceğiz. Bu 
yolumuzda Türkiye gövdesinin her biri 
ayrı ayrı önemli bir uzvu olan şehirleri-
mizin sağlığı, şehirlerimizin güçlenmesi 
Türkiye’yi de güçlendirecek 21. yüzyıla 
daha emin adımlarla taşıyacaktır. Unut-
mayalım ki her alanda yapılması gereken 
daha çok iş, ülkemize kazandıracağımız 
daha çok eser vardır. Biz Türkiye’ye böyle 
güzel tesisler kazandırmak için bundan 
sonra da artan bir azim ve gayretle çalışma-
ya devam edecek, Türkiye’nin aydınlık ve 
müreffeh geleceğini hep birlikte inşa ede-
ceğiz. Bu inançla sözlerime son verirken, 
açılışlarını yaptığımız tesislerin ülkemize, 
milletimize hayırlı olmasını diliyor, sizleri 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Sevgili Kırklarelililer, aziz vatandaşlarım… 
Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyo-
rum. Bugün açılışını yaptığımız bu eser-
lerin, bu hizmetlerin, Kırklareli’ne hayırlı 
olmasını diliyorum. Ülkemizin bu güzel 
iline, bu serhat şehrimize yeni hizmetler, 
yeni eserler kazandırmaktan dolayı son 
derece mutlu olduğumu da ifade etmek 
istiyorum. 

Biz, ülkemiz için, 81 vilayetimiz için yeni 
ufuklar belirledik ve 6.5 yıl boyunca he-
deflere ulaşmanın gayreti içinde olduk. 

81 vilayetimizin her birinin kendine has 
değerleri var, kendine has potansiyeli, 
zenginliği var. On yıllar boyunca şehirle-
rimiz için ortaya bir vizyon konulmamış. 
Popülist politikalarla, gelip geçici sonuçlar 
üretilmiş, şehirlerimizin geleceği dikkate 
alınmamış. Eğitim, sağlık, adalet, emniyet, 
tarım, ulaştırma, konut gibi meselelere ka-
lıcı çözümler üretilmemiş.

 Bakınız, Kırklareli, Türkiye’de eğitimli nü-
fusun en yüksek olduğu şehirlerimizden 
biri. Kırklareli bundan çok daha öncesinde 

Toplu Açılış Töreni

Kırklareli | 16 Mart 2009
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üniversiteye kavuşmalıydı. Kırklareli bir 
eğitim merkezi, bir bilim merkezi haline 
gelmeliydi. Kırklareli’nin okumuş in-
sanları, gençleri, İstanbul’a, Tekirdağ’a, 
Edirne’ye gitmek yerine, burada kalmalı ve 
Kırklareli için üretmeliydi. Ancak buna yö-
nelik bir plan, bir proje uygulanmadı. Biz, 
Hükümet olarak Türkiye genelinde 56 yeni 
üniversite kurduk. Üniversitesi olmayan 
ilimiz hamdolsun kalmadı. Bu üniversite-
ler şimdi, sadece eğitim öğretim yapmakla 
kalmayacak, şehirlerimizin kalkınmasına, 
gelişmesine de öncülük yapacaklar. Bu 
açıdan bakıldığında, ben üniversitelerimiz 
noktasında, şehirlerimiz noktasında son 
derece umutluyum. 

Değerli vatandaşlarım…

Bugün, toplu açılış törenimiz kapsamında 
yine eğitim, sağlık, ulaştırma ve sosyal gü-
venlik alanında Kırklareli’nin yüzünü gül-
dürecek projelerin açılışını yapıyoruz. 10 
derslik, 7 atölye, fen laboratuarı, bilgisayar 
sınıfı, resimhane, spor ve konferans salon-
ları gibi modern imkanlarla donatılmış Lü-
leburgaz Büyükkarıştıran Tekstil Meslek 
Lisesi’nin resmi açılışını yapıyoruz. İnanı-
yorum ki, bu meslek lisesi ile hem Kırk-
lareli eğitimine, hem de ülkemizin vasıflı 
işgücü ve ara eleman ihtiyacına önemli bir 
katkı sağlanacak. Yine 16 derslikten olu-
şan Lüleburgaz Kurtuluş Mahallesi Bahçe-
lievler İlköğretim Okulu’nun açılışını ya-
pıyoruz. Bu okulumuzun da Kırklareli’ne 
ve ülkemize hayırlı olmasını temenni 
ediyorum. Bu vesile ile okulun yapımı için 
arsa bağışında bulunan hayırsever vatan-
daşımız Sayın Cavit Arda’ya şükranlarımı 

sunuyorum. Açılışını yaptığımız Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği Kapalı Spor Sa-
lonu da kuşkusuz Kırklareli’nin önemli bir 
eksiğini giderecektir. Özellikle gençlerimi-
zi sevindiren bu kapalı spor salonunun da 
hayırlı olmasını diliyor, yapımında emeği 
geçen başta TOBB olmak üzere herkese 
teşekkür ediyorum.

 Sağlık alanında bugüne kadar Kırklareli’ne 
önemli yatırımlar yaptık. Hükümetimiz 
döneminde sadece Kırklareli’nde sağlık 
hizmetleri için 24, 3 milyon TL kaynak kul-
landık. 25 yataklı İğneada Devlet Hastane-
si, 16 yataklı Merkez Devlet Hastanesi ek 
binası ve 6 adet sağlık ocağının yapımına 
biz başladık, süratle tamamladık, hizmete 
açtık. Bugün de Kırklareli 4 No’lu Hayret-
tin Tuncan Sağlık Ocağı’nın açılışını ger-
çekleştiriyor, Kırklareli’ne kazandırıyoruz. 
Bu vesile ile hayırsever vatandaşımız Sayın 
Hayrettin Tuncan’a ve emeği geçenlere 
şükranlarımı sunuyorum. 100 yataklı Ba-
baeski Devlet Hastanesi ek binası şu anda 
ihale aşamasında, inşallah bu hastaneyi 
de süratle tamamlayarak, önümüzdeki dö-
nemde hizmete açacağız. 

Sevgili Kırklarelililer, aziz vatandaşlarım…

Türkiye kalkındıkça, güçlendikçe, güven 
ve istikrar yükseldikçe bundan her ilimiz, 
her vatandaşımız istifade ediyor. Yaptı-
ğımız, inşa ettiğimiz yollarla bir yandan 
şehirlerimizin ulaşımını rahatlatıyor, diğer 
yandan ticaretine, turizmine ciddi katkılar 
sağlıyoruz. Kırklareli’nin yollarını da bu 
amaçla yeniledik, yeniliyoruz. Kırklareli’ni 
güvenli, kaliteli yollara kavuşturuyoruz. 
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Bakınız, toplam 56 milyon TL yatırımla 
27 kilometrelik TEM Otoyol ayrımı ve 
Kırklareli İl Merkezi Bölünmüş Yolu’nu 
tamamladık, bugün hizmete açıyoruz. 
Böylece, Kırklareli’nin İstanbul’a ulaşımını 
kolaylaştırıyor, yolculuk süresini kısaltıyo-
ruz. Aynı şekilde bu yolun devamı olarak 
Kırklareli İl Merkezinden Dereköy Hudut 
Kapısı’na ulaşan yolda da 7 kilometrelik 
kesimi bölünmüş yol olarak tamamladık. 
Yolun geri kalan kısmını da inşallah 2009 
içinde tamamen bitirmeyi hedefliyoruz. 
Bu zamana kadar toplam 90 milyon TL 
yatırım yapılan bu yolun tamamlanması 
ile Dereköy Hudut Kapısının TIR trafi-
ğine açılması da sağlanacak. Keza, Doğu 
Avrupa’ya yönelik karayolu taşımacılığı 
için çok avantajlı bir güzergahı, özellikle 
Romanya, Moldova, Ukrayna güzergahın-
da yaklaşık 200 - 250 kilometrelik kısalma-
yı da bu şekilde sağlamış olacağız. 

Bugün açılışını yaptığımız önemli bir pro-
je de Babaeski – TEM otoyolu arasındaki 
14 kilometrelik bölünmüş yol ve Baba-
eski çevre yolu. Artık ulaşımı Kırklarelili 
vatandaşlarımız için bir çile olmaktan 
çıkarıyoruz, Kırklareli’nin konumunu güç-
lendiriyoruz. İşte bakın, 2002 yılına kadar 
Kırklareli’nde sadece 9 kilometre bölün-
müş yol yapılmıştı, biz 6.5 yılda tam 55 
kilometre daha bölünmüş yol yaptık. Yani 
cumhuriyet tarihinde yapılan bölünmüş 
yolun 6 katını sadece 6, 5 yılda yaptık. 

Sevgili vatandaşlarım…

Sosyal Güvenlik alanında Türkiye’de 
gerçekleştirdiğimiz devrim niteliğindeki 

hizmetleri hepiniz biliyorsunuz. Bunun bir 
yansımasına da bugün Kırklareli’nde şahit 
oluyoruz ve Vize ilçemizde Sosyal Güven-
lik Merkezi’ni hizmete açıyoruz. Biliyorsu-
nuz Ekim 2008’de Sosyal Güvenlik Kuru-
mumuz tarafından Lüleburgaz, Babaeski 
ve Vize ilçelerinde Sosyal Güvenlik Merkez 
Müdürlüğü kurulmasına karar verilmişti. 
Bu kararın hemen ardından harekete geç-
tik, hızla bu ilçelerimizde Sosyal Güvenlik 
Merkezlerinin kurulması için çalışmalar 
yaptık. Artık Vize’de yaşayan vatandaşları-
mız, sigorta işlemleri için Kırklareli’ne git-
mek zorunda kalmayacak. Lüleburgaz ve 
Babaeski ilçeleri ile ilgili çalışmalarımız da 
devam ediyor. İnşallah, oralarda yaşayan 
vatandaşlarımıza, kardeşlerimize de kısa 
süre içinde böyle bir konfor sağlamış ola-
cağız. Ben bu düşüncelerle açılışını yaptığı-
mız eserlerin Kırklareli’ne hayırlı olmasını 
diliyor, emeği geçenlere, hayırsever vatan-
daşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. 
Sizleri seviyle, saygıyla selamlıyorum. 
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Değerli Tekirdağlılar, aziz vatandaşlarım… 
Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyo-
rum. TOKİ anahtar teslim törenimizin ve 
açılışını yapacağımız eserlerin Tekirdağ’a 
hayırlı olmasını diliyorum. 

On yıllar boyunca İstanbul’un gölgesinde 
kalan, hak ettiği yatırımları çekmeyen, hak 
ettiği konuma yükselemeyen Tekirdağ’ın 
bugün artık adeta şahlandığına şahit 
oluyoruz. Tekirdağ, ülkemizin en büyük 

sanayi kuruluşlarına ev sahipliği yapıyor. 
Sadece sanayide değil, ulaştırma ve lojistik 
noktasında da Türkiye’nin merkezi haline 
geliyor. Denizyolu, havayolu, karayolu ve 
demiryolu yatırımlarımızla, Tekirdağ’ın 
çehresi değişiyor, kaderi değişiyor. 

Bakınız, her gittiğim ilde, Tekirdağ’ın 
trenle, demiryoluyla buluşmasını altını 
çizerek ifade ediyorum. En son 40 yıl önce 
Van’a demiryolu hattı döşenmiş, o günden 

Toplu Açılış ve TOKİ Anahtar 
Teslim Töreni

Tekirdağ | 16 Mart 2009
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itibaren hiçbir ilimiz demiryolu ağına bağ-
lanmamıştı. Şimdi, Muratlı Tekirdağ hattı 
ile Tekirdağ’ı sadece İstanbul’a, sadece 
Edirne’ye değil, Londra ve Pekin’e bağlıyo-
ruz. Bildiğiniz üzere, Çorlu Havaalanı’nı 
iç hat seferlerine açtık. Türkiye genelinde 
9 bin 500 kilometre bölünmüş yol yaptık, 
Tekirdağ’ı da ihmal etmedik ve burada da 
29 kilometre bölünmüş yolu tamamlayıp 
hizmete açtık. 

Deniz taşımacılığı konusunda Tekirdağ’da 
önemli yatırımlar yapılıyor. ASYAPORT 
firması, Barbaros mevkiinde, Türkiye’nin 
en büyük konteynır limanını inşa ediyor. 
Tekirdağ için bu son derece önemli yatırı-
mın hayırlı olmasını diliyorum. Bu liman, 
1200 kişiye istihdam sağlayacağı gibi, yan 
sektörleri de canlandıracak. Bu ve benzeri 
yatırımlarla Tekirdağ Türkiye’nin lojistik 
merkezi haline gelecek. Tekirdağ için biz 
de hükümet olarak yatırımlarımıza de-
vam edeceğiz. Biz alt yapıyı hazırlayacak, 
yatırım ortamını iyileştirecek, özel sektö-
rümüzü, uluslararası yatırımları buraya 
çekmeye devam edeceğiz. 

Bakınız, bir başka örnek de HP firmasının 
yapacağı yatırım. 60 milyon dolarlık bir 
yatırım gerçekleştirecek ve 2 bin kişiye is-
tihdam sağlayacaklar. Türkiye büyüdükçe, 
geliştikçe, bu tür yatırımlar çok daha fazla 
gelecek ve inanıyorum ki Tekirdağ da bun-
lardan istifade edecek. 

Değerli vatandaşlarım…

Bugün eğitim, toplu konut, sağlık, ula-
şım, çevre ve belediye hizmetlerini içeren 

hizmetlerin açılışını yapıyoruz. Bakınız, 
sadece bugün açılışını yaptığımız eserleri-
mizin yatırım maliyeti tam 453.6 milyon 
TL. Bugün TOKİ tarafından merkez, Çorlu 
Velimeşe ve Hayrabolu’da tamamladığı-
mız 1032 konutumuzu daha sahiplerine 
teslim ediyoruz. Evet, tam 1032 ailemizi 
daha yeni, modern evlere taşıyoruz. Bizim 
kültürümüzde ev çok önemlidir, başımızı 
sokacak bir yuva, bir çatı sahibi olmak çok 
önemlidir. Bu şuurla yola çıktık, hiçbir 
vatandaşımızı aç ve açıkta bırakmayacağız 
dedik. 

Cumhuriyet tarihimizin en büyük konut 
seferberliğini, kentsel dönüşüm hamlesini 
başlattık, 81 ilimizde, yüzlerce ilçemizde 
şantiyeler kurduk. Kısa bir zamanda, bu 
gayretlerimizin semerelerini, meyvelerini 
aldık. 500 bin konut hedefiyle yola çıktık, 
şu anda 350 bin konuta ulaştık, 245 bin 
konutu tamamladık. Tekirdağ’da 3 bin 
765 konutun yapımına başladık. Daha 
önce Çerkezköy Kapaklı’da tamamladığı-
mız 1386 konutu hak sahiplerine teslim 
ettik. 1322 konutun inşaatına da süratle 
devam ediyoruz. Proje ve ihale çalışma-
ları devam edenleri de tamamladığımız-
da Tekirdağ’da toplam 7 bin 665 konut 
yapmış olacağız. Dikkat edin, bu rakam, 
30 bine yakın bir nüfusa konut üretmek 
demek, adeta yeni bir ilçe kurmak demek. 
Bugün ayrıca TOKİ eliyle tamamladığımız 
2 ilköğretim okulu, 1 sağlık ocağı ve 2 tica-
ret merkezini de hizmete açıyoruz. 

Bugün, tamamladığımız 5 bölünmüş yol, 
1 köprülü kavşak ve Çerkezköy Belediye-
mizin tamamladığı Atatürk viyadükünün 
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açılışını da yapıyoruz. Özellikle Altınova 
– Kumbağ kavşağında yaptığımız köprülü 
kavşak çalışmasıyla birçok vatandaşımı-
zın hayatını kaybetmesine neden olan bu 
bölgedeki sorunu önemli ölçüde giderdik. 
Köy yollarımızı da unutmadık. KÖYDES 
projesiyle tamamladığımız 455 kilometre 
yolun da bugün açılışını yapıyoruz. Yine 
KÖYDES kapsamında tamamladığımız 
98 içme suyu projesini bugün açıyoruz. İl 
özel idaremiz 164 köyde 1 milyon 100 bin 
metrekare parke taş döşemesi gerçekleş-
tirdi. Bu, Türkiye’de yapılan toplam parke 
taş döşemesinin üçte birine eşit. Bu derece 
yoğun bir çalışmayı gerçekleştiren valiliği-
mize, milletim adına teşekkür ediyorum. 

Değerli Tekirdağlılar…

Bugün çok önemli eğitim yatırımlarımı-
zın da açılışını yapıyoruz. Evet, bugün 
Tekirdağ’a tam 628 derslik, 3 spor salonu, 
1 halk eğitim merkezi ve 1 öğrenci yurdu-
muzu açıyoruz. Yine bugün, Hayrabolu 
organize sanayi bölgemizin resmi açılışını 
yapıyoruz. Çerkezköy ve Çorlu Deri orga-
nize sanayi bölgelerimizde atık su arıtma 
tesislerini bitirdik, bugün resmen devreye 
alıyoruz. Tekirdağ belediyemizin gerçek-
leştirdiği katı atık bertaraf tesisi de bu 
noktada çok kıymetli bir hizmet. Tekirdağ, 
Çorlu ve Çerkezköy’de kameralı güvenlik 
sistemini kullanmaya başladık, bugün 
açılışını yapıyoruz. Ve yine bugün, 3 sağlık 
ocağını da Tekirdağ’a hizmet etmek üzere 
resmen hizmete alıyoruz. 

Değerli Tekirdağlılar…

Vaktinizi almamak için eserlerimizle ilgili 
ayrıntılara girmiyorum. Sizler, zaten bu 
hizmetleri yakından takip ediyor, bu hiz-
metlerin şehrinizin ve sizlerin hangi ihti-
yaçlarını karşıladığını çok iyi biliyorsunuz. 
Bu vesileyle, açılışını yaptığımız eserlerin 
Tekirdağ’a bir kez daha hayırlı olmasını 
diliyor, yapımında emeği geçen herkese te-
şekkür ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla, 
muhabbetle selamlıyorum.
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Sevgili Denizlililer, değerli vatandaşla-
rım… Hepinizi en kalbi duygularımla 
selamlıyorum. Bugün açılışını gerçekleş-
tirdiğimiz eserlerin Denizli’ye ve ülkemize 
hayırlı olmasını diliyorum. 

Bu açılışlarımız vesilesiyle Denizli’ye tam 
222 milyon değerinde, yani 222 trilyon 
değerinde yatırım kazandırıyoruz. Toplu 
konuttan eğitime, ulaştırmadan belediye 

yatırımlarına, il özel idaresi ve KÖYDES 
yatırımlarına kadar toplam 208 projeyi 
hizmete açıyor, devreye sokuyoruz. Böy-
lece turizm şehri, sanayi şehri Denizli’yi 
ayağa kaldırıyoruz, daha kalkınmış, daha 
bayındır bir şehir haline getiriyoruz. 

Bakınız, dünya büyük bir hızla değişiyor. 
Bugün, sadece ülkeler arasında değil, 
şehirler arasında da bir küresel rekabet 

Toplu Açılış ve TOKİ Anahtar 
Teslim Töreni

Denizli | 17 Mart 2009



Recep Tayyip ERDOĞAN

334

yaşanıyor. Zira içinde bulunduğumuz 
yüzyıl artık ülkelerle birlikte şehirlerin 
de birbirleriyle rekabet ettiği, yarıştığı bir 
yüzyıl. Biz, medeniyet yarışında, küresel 
kalkınma yarışında şehirlerimizi öne 
çıkarmak için 6.5 yıldır var gücümüzle 
çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. Hiç-
bir ayrım yapmadan ülkemizin 780 bin 
kilometrekaresine adaletle, hakkaniyetle, 
imkânlarımız ölçüsünde hizmet götürdük, 
götürüyoruz. İşte bugün şu Denizli’de yap-
tığımız yatırımlar bunun en güzel örneği, 
en güzel ispatıdır. Denizli 6.5 yılda adeta 
yeniden doğdu, kabuğunu kırdı, sanayisiy-
le, üretimiyle, ticaretiyle, ihracatıyla adın-
dan söz ettirmeye başladı. Hükümetimizin, 
İl Özel İdaremizin, belediyemizin yatırım-
larıyla Denizli’nin fotoğrafı, çehresi, profili 
değişti. Kentsel dönüşüm konusunda ciddi 
bir atılım içine girdi. 

Bakınız, TOKİ eliyle başlattığımız konut 
seferberliği vesilesiyle, bu konuda bir 
adım daha atıyor, 1973 konutun anahtar 
teslimini yapıyoruz. Diğer bir deyişle, 1973 
ailemizi konut sahibi yapıyoruz. Zira biz 
barınmayı, insanımızın en temel ihtiyaç-
larından biri olarak kabul ediyor, bunun 
gereği olarak vatandaşlarımıza modern 
imkânlarla donatılmış konutlarımızı en 
uygun ödeme şartlarıyla teslim ediyoruz. 
Bu vesile ile konut sahibi ailelerimize yeni 
konutlarında sağlıklı ve huzurlu bir yaşam 
diliyorum. Biliyorsunuz, Denizli’de 1394 
konutu da daha önce bitirmiştik. 7 bin 620 
konutla ilgili proje ve ihale çalışmalarımız 
da ayrıca devam ediyor. Bütün projeleri-
mizi tamamladığımızda Denizli’de toplam 
10 bin 987 konut yapmış olacağız. Yani 

hem 40 bin nüfusa konut üretecek, hem de 
Denizli’nin çehresini değiştireceğiz. 

Sevgili vatandaşlarım, değerli Denizlili-
ler…

Göreve gelirken, özellikle eğitim alanında 
hiçbir mazerete sığınmayacağız, hiçbir 
bahane üretmeyeceğiz, demiştik. Bu an-
layışla, bütün şehirlerimizin eğitim ihti-
yacını karşılamak için her türlü imkanı 
seferber edeceğimizi ilan etmiştik. Bu 
hedefimizi gerçekleştirmek noktasında, 
ülkemizin dört bir yanında muazzam bir 
eğitimde seferberliği başlattık. Bir yandan 
ülkemizin eğitim sistemindeki aksaklıkları 
giderirken, diğer taraftan inşa ettiğimiz 
dersliklerle, bilişim teknolojisi sınıflarıyla 
çocuklarımıza daha modern, daha verimli 
eğitim yuvaları sağladık. 6.5 yılda 133 bin 
derslik yaptık, Cumhuriyet tarihinde yapı-
lan derslik sayısının üçte biri kadar derslik 
inşa ettik. Denizli’de de bu kapsamda 1457 
dersliğin yapımını tamamladık, okulları-
mıza 5 bin 57 adet bilgisayar gönderdik. 
Şartlı nakit transferinden 5 bin öğrenci-
mize 3 milyon TL’lik yardım yaptık. İlk ve 
orta öğretimdeki öğrencilerimize 1 milyon 
926 bin ücretsiz ders kitabı dağıttık. 

Pamukkale Üniversitemizin bünyesinde 
Buldan ve Bozkurt Meslek Yüksekokulları 
olmak üzere 2 meslek yüksek okulunu 
hizmete açtık. Bugün de yapımını ve onarı-
mını tamamladığımız toplam 167 derslik-
ten oluşan eğitim yuvalarımızı Denizli’de 
hizmete açıyoruz, hayırlı olsun. Ayrıca 688 
öğrenci kapasiteli ilköğretim ve ortaöğre-
tim pansiyonlarını da Denizlili öğrencile-



335

Yeni Türkiye Vizyonu | Ya Allah Bismillah-3

rimizin hizmetine sunuyoruz. Bu eserleri-
mizin, öğrencilerimize, velilerimize hayırlı 
olmasını diliyorum. 

Bakın, 2002 yılına kadar Denizli’de sadece 
91 kilometre bölünmüş yol yapılmıştı, biz 
sadece 6, 5 yılda tam 189 kilometre bölün-
müş yol yaptık. Cumhuriyet tarihinde yapı-
lan bölünmüş yolun iki katından fazlasını 
sadece 6.5 yılda tamamladık. Denizli’yi 
İzmir ’e bölünmüş yollarla bağladık. 
Denizli’yi Antalya’ya ve Afyon’a bölünmüş 
yol ile ulaştırma çalışmalarımız da süratle 
devam ediyor. Sadece karayollarında değil, 
hava yolunda da Denizli’de büyük adımlar 
attık. Çardak Havaalanına 3 milyon TL 
harcayarak uluslararası standartlara yük-
selttik, 2008 yılında hizmete açtık. Havaa-
lanımızın yolcu trafiğinde bu şekilde 2002 
yılına göre yüzde 353 artış sağlayarak 34 
bin 600’den 157 bine ulaştık. 

Türkiye’nin ilk demiryolu hattı olan Aydın- 
İzmir hattını, yapımından 153 yıl sonra 
biz yeniledik. Denizli - Aydın arasındaki 
yenileme çalışmalarımız da sürüyor. Böy-
lece demiryolu ile Denizli – İzmir arasın-
da daha kısa süreli ve daha konforlu bir 
ulaşım sağlayacağız. Bugün de toplam 
8 trilyonluk yatırımla tamamladığımız 
ulaştırma projelerimizi devreye sokuyor, 
Denizli’yi dünyaya açıyoruz. 

Bildiğiniz gibi Cumhuriyet tarihimizin en 
önemli projelerinden olan ve yolu, suyu 
olmayan köy kalmayacak hedefiyle yola 
çıktığımız KÖYDES çalışmaları kapsamın-
da Denizli’de 48, 7 milyon TL harcadık. 
974 kilometre asfalt, 53 kilometre stabilize 

yol yaptık, 14 tane susuz ve 69 tane suyu 
yetersiz ünitemizin içme suyu sıkıntısına 
son verdik. Bugün de, toplam 10.5 milyon-
luk yatırımla açılışını gerçekleştirdiğimiz 
KÖYDES ve İl Özel İdaresi yatırımlarıyla 
Denizli’de içme suyu, sulama ve yol ihtiya-
cının karşılanmasında önemli bir mesafe 
kat etmiş oluyoruz. 

Sevgili Denizlililer…

Denizli’de dev alt yapı hamlesine imza 
atan Denizli Belediyemiz kısa sürede eği-
timden, sağlığa, spor tesislerinden, yol in-
şaatlarına, sulamaya, turizm yatırımlarına 
varıncaya kadar birçok projeyi hayata ge-
çirdi. Bizler de bugün bu tesislerin, bu hiz-
metlerin açılışını yapıyoruz. İnanıyorum 
ki, Denizli yaptığımız yatırımlarla, inşa 
ettiğimiz eserlerle her hızla bölgesindeki 
konumunu güçlendirecek, kısa zamanda 
bir marka kent haline gelecek. Ben bu 
düşüncelerle açılışını gerçekleştirdiğimiz 
tesislerin Denizli’ye ve ülkemize hayırlı 
olmasını temenni ediyorum. Emeği ge-
çenlere teşekkür ediyor, hepinizi saygıyla 
selamlıyorum.
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Türkiye Noterler Birliği’nin değerli üye-
leri, değerli konuklar, hanımefendiler, be-
yefendiler… Sizleri en kalbi duygularımla 
selamlıyor, Noterler Gününüzü kutluyor, 
açılışını gerçekleştirdiğimiz yeni hizmet 
binasının tüm noter camiasına hayırlı ol-
masını diliyorum. İnanıyorum ki, geçtiği-
miz ocak ayında temeli atılan ve bir buçuk 

yıl gibi kısa bir zamanda bitirilen yeni 
hizmet binası, noterlik hizmetlerinin daha 
kaliteli, daha hızlı, daha modern olması 
için büyük katkıda bulunacaktır. Bu açılış 
vesilesiyle bir kez daha siz değerli noter-
lerimizle birlikte olmaktan memnuniyet 
duyduğumu ifade etmek istiyorum. 

Noterler Günü ve Noterler 
Birliği Yeni Hizmet Binası Açılış 

Töreni

Ankara | 05 Mayıs 2009
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Noterler hukuki güvenliği sağlayan iş-
lemlerin belgelendirilmesini temin etmek 
suretiyle özellikle iktisadî ve özel alanda 
güveni temin eden önemli bir görevi icra 
ediyorlar. Bizler, noterlerimizi yargının 
doğal müttefiki olarak görüyoruz. Noter-
likler son derece önemli bir toplumsal 
rol üstleniyor, çünkü daha uyuşmazlıklar 
doğmadan noterlerimiz çözümler üretiyor, 
bu durum da vatandaşımızın işini kolay-
laştırıyor. Noterliklerin anlaşmazlıkları 
daha başlamadan önleme görevini özel-
likle vurgulamak istiyorum. Mahkemeler, 
uyuşmazlık çıktıktan sonra konuya müda-
hil oluyor. Noterler ise, daha uyuşmazlık 
çıkmadan evvel, uyuşmazlık çıkmasına 
engel olarak görevini yerine getiriyor... Bu 
bakımdan, noterlik, adeta, yargı öncesi bir 
sulh zemini sunuyor. Dolayısıyla, noterlik 
hizmetini toplumsal barışa katkı sağlayan, 
anlaşmazlıkları önleyici bir güvence hiz-
meti olarak değerlendirmek yanlış olmaz. 
Bu bakımdan noterler, yargı sisteminin 
işleyişine yardımcı oluyor. Bu vesileyle, 
yapmakta olduğumuz bir önemli deği-
şiklik çalışmamızı da izninizle zikretmek 
istiyorum. 

Şu an büyük bir hızla yasalaşma yolunda 
olan Arabuluculuk Yasa Tasarısı’nın getir-
diği yenilikler, noterlerimizi de çalışmala-
ra dahil ediyor. Bu yasa tasarısında Adalet 
Bakanlığı bünyesinde Arabuluculuk Ku-
rulu kurulması öngörülüyor. Bu kurulda 
Türkiye Noterler Birliğinden bir temsilci 
de yer alacak. Noterlerin yargıya intikal 
etmeyen konulardaki çözüm tecrübelerin-
den burada da yararlanacağız…

Değerli arkadaşlar…

Toplumsal ilişkilerin belgelenmesi, çözül-
mesi konusunda önemli bir görev üstlenen 
noterlerimizin, görevlerini daha iyi yerine 
getirmeleri için hükümetimizce çeşitli dö-
nemlerde farklı çalışmalar yapıldı. Bunlar 
sadece noterlik standartlarını yükseltmeyi 
değil, aynı zamanda noterlerimizin ça-
lışma alanını genişletmeyi, tıkanmaların 
olduğu birçok alanda ciddi ölçüde rahat-
lama sağlayacak çalışmalardır. İktidarımız 
döneminde, noterlerimizin hızlı, kolay ve 
az masraflı çözüm yolu üretmeleri aslında 
üzerinde önemli durduğumuz bir konu 
oldu. Noterlik Kanunu’nu yenilemek için 
kurulan bir komisyon uzun zamandır ça-
lışma içerisinde. Bu çalışmalardan hepiniz 
haberdarsınız. Bunların tamamlanmasına 
dönük irademiz sürüyor. Maalesef yakla-
şık üç yıldır devam eden kanun tasarısın-
da bir netlik sağlayamadık. Gerek teknik 
çalışmanın yeterli hıza kavuşamaması, 
gerek hükümetimizin değişiklik iradesine 
rağmen, mecliste bu yönde bir irade oluş-
maması, gerek ülke ve siyaset gündeminin 
başka alanlarda yoğunlaşması tasarıyı geri 
plana itti. İnşallah, bu yeni dönemde bu 
hususta önemli bir ilerleme sağlayacağımı-
zı umuyorum. 

Sizlerin de bildiği gibi Kanunun bir an ev-
vel hayata geçirilmesi için noterler ve hü-
kümetimiz arasında bir uzlaşmanın zorun-
luluğu ortadadır. Bunu sağlayacağımıza 
inanıyorum. Zira noterlerin iyi imkânlara 
sahip olarak, daha iyi hizmet sunmaları he-
pimizin ortak temennisidir. Aslında, yeni 
kanun tasarısı hem noterlerimizin hem de 
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vatandaşlarımızın yararına önemli düzen-
lemeler içeriyor. 

Bakın sadece birkaç başlığı burada zikret-
mek istiyorum. Tasarı, mevcut kanundan 
farklı olarak mesleğe girebilmenin şartla-
rını yeniden düzenliyordu. Bildiğiniz gibi, 
noterlik, uzun süredir, kamuoyunun gö-
zünde, “emekli mesleği” olarak görülüyor. 
Bu yanlış anlamayı hep birlikte düzeltmeli, 
mesleğe giriş şartlarını yeniden düzenleye-
rek, genç noterlerin hizmette yer almasını 
sağlamalıyız. Her meslek ve her alanda 
olduğu gibi noterlikte de gençlerin önü 
açılmalıdır. Kanun Tasarısında istisnasız 
bir şekilde herkese noterlik stajı şartı ön-
görülüyor, dolayısıyla belli bir yaş sınırının 
üstündeki insanların mesleğe girişi orta-
dan kalkıyor. Bu şekilde noterlik mesleğini 
“ikinci bahar mesleği” olmaktan çıkarmayı 
hedef alıyoruz. Yine “noter yardımcılığı” 
görevi getirilecek, ihdas edilecek. Bunlar 
hukuk mezunlarından seçilebilecek. No-
terlerin imza devrinde değişiklik öngörü-
lüyor: Hukuk mezunu olmayanlara imza 
devri mümkün olmaktan çıkarılıyor. 

Diğer yandan -ki, bunun noterlerimizin 
özellikle ilgisini çektiğini biliyorum- halen 
tapu sicil müdürlüklerince yerine getirilen 
gayrimenkul devrine ilişkin satış işlemleri-
nin noter yetkisine verilmesini öngörüyor. 
Yine çekişmesiz yargı alanına giren bazı 
işlerin (örneğin veraset ilamı gibi) noter-
lerce yapılması öngörülüyor. Bu değişik-
liklere paralel olarak getirilmesi öngörülen 
yeniliklerin daha iyi bir şekilde yerine 
getirilmesi için hizmet içi eğitime özel bir 
yer veriliyordu. Diğer yandan bahsettiğim 

tasarı noterlerin görevlerini icra ettikleri 
mekânlar konusunda belli standartları 
getiriyordu... 

Burada şunu özellikle vurgulamak istiyo-
rum: Bütün bu sözünü ettiğimiz konular, 
hususlar nihayetinde tasarıdır ve doğal 
olarak tartışmalara açıktır. Önemli olan 
nihai metnin ne olacağı, nasıl şekillene-
ceğidir. Bu konuda çözümden yana olan 
her türlü samimi, yapıcı eleştiriye, özgün 
fikirlere açık olduğumuzu yinelemek isti-
yorum. Biz, kanun çalışmaları konusunda 
noterlerimizin daha istekli olmasını ar-
zuluyoruz. Neticede hepimiz vatandaşa 
hizmet amacındayız. Biz hükümet olarak 
bir uzlaşıya varabileceğimiz inancındayız. 

Değinmek istediğim bir önemli husus daha 
var: Sizin de yakından takip ettiğiniz gibi, 
ne yazık ki, kimi çevreler, yapılan değişik-
likleri amacının dışında bir tartışma ze-
minine çekmek istediler. Öngördüğümüz 
değişikliklerin yargılama yetkisinin devri 
anlamı taşıdığını öne sürerek, çalışmaların 
önüne bir engel çıkarttılar. Halbuki yapıl-
ması düşünülen değişiklikleri yargı yetki-
sinin devri olarak yorumlamak son derece 
yanlıştır. Bildiğiniz gibi Noterlik işlemleri 
1972 yılına kadar mahkemeler tarafından 
yerine getiriliyordu. Bu tarihte çıkarılan 
Noterlik Kanunu ile bu hizmetler noter da-
ireleri tarafından verilmeye başlandı. Zira 
daha evvel de benzer düzenlemeler, benzer 
değişiklikler yapıldı. Dolayısıyla, yapılması 
tasarlanan değişiklikler yargılama yetki-
sinin devri anlamı taşımıyor. Tam tersine 
yargı yetkisini saflaştırma, asli işleri hari-
cindeki fer’i işleri ilgili yerlere devirden 
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başka bir şey değildir. İnanıyorum ki, ortak 
irade ve ortak akılla, uzlaşma anlayışı için-
de yapılacak iyi bir düzenlemeye Barolar 
da, başka kurum ve kuruluşlar da karşı 
çıkmayacaktır. 

Değerli arkadaşlar…

Bilmenizi isterim ki, biz, yaptığımız, ya-
pacağımız değişikliklere asla ideolojik 
bir gözlükle bakmıyoruz, hiçbir zaman 
ideolojik bir anlayışla hareket etmiyoruz. 
Kaldı ki, noterlikler de ideolojik kurum ve 
kuruluşlar değildir. Bizim için esas olan 
hizmettir, ülkemize, milletimize hizmet-
tir; bütün sosyal kesimlerin aldığı, meslek 
örgütlerinin verdiği kamusal hizmet kali-
tesini yükseltmektir. “Nasıl daha faydalı iş 
yaparız” “Türkiye’yi nasıl şaha kaldırırız”, 
biz bunun derdi içindeyiz, bizim en temel 
gündemimiz, en temel hedefimiz budur. 
Güçlü bir Türkiye için, dünyada söz sahibi 
bir Türkiye için bu hedefe ulaşmalıyız. Mil-
let olarak bizi gereksiz, suni gündemlerin 
içine çeken her türlü çekişme, her türlü 
söz ve eylem ülkemize zarardır, enerjimizi 
boşa harcamaktır. Onun için bu tartışma-
ların dışında kalarak elbirliği, güç birliği 
yapmak çok önemlidir. İnanıyorum ki, 
ortak doğrular kanunlarda yer aldıkça, 
ortak memnuniyet doğacaktır. Değişim 
ve dönüşüm kaçınılmazdır; çağa uygun, 
çağı yakalayan yasalar kaçınılmazdır, aksi 
halde başımızdan sorun eksik olmaz. Ben 
bu düşüncelerle, bir kez daha yeni hizmet 
binasının hayırlı olmasını diliyor, hepinizi 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Değerli Ankaralılar, sevgili vatandaşla-
rım… Sizleri en kalbi duygularımla selam-
lıyorum. Bugün bir kez daha çok kıymetli 
bir eserin, dev bir hizmetin açılışı için 
sizlerle bir araya geldik. Büyükşehir Bele-
diyemizin yeni hizmet binasının Ankara-
mıza, tüm Ankaralılara hayırlı olmasını 
diliyorum. 

Büyükşehir Belediyemiz 25 katlı ve 100 
bin metrekare alanda hizmet verecek olan 
görkemli bir binaya kavuşmuş oluyor. 
Böylece, Ankaralılar Belediyemizin bütün 
hizmetlerinden tek binada yararlanma 
imkanına ulaşıyor. Zorunlu olarak dışa-
rıda bulunması gereken bazı birimleri 
saymazsak artık bütün belediye hizmetleri 
bu binadan verilecek. Böylece, Ankaralı 

Büyükşehir Belediyesi Yeni 
Hizmet Binası Açılış Töreni

Ankara | 07 Mayıs 2009
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kardeşlerimizin çok önemli bir sıkıntısı or-
tadan kalkıyor, değişik belediye hizmetleri 
için bir binadan başka binaya koşuşturma 
devri sona eriyor. Ankara, Ankara’ya ya-
kışan, Türkiye’nin başkentine yakışan bir 
hizmet binasına kavuşuyor. Hayırlı olsun…

Değerli vatandaşlarım…

İstanbul, Ankara, Kayseri, Konya, An-
talya, Kocaeli ve daha birçok şehrimiz, 
Türkiye’nin nereden nereye geldiğini 
açıkça ortaya koyuyor. İşte 4 milyonu aşan 
nüfusuyla, çağdaş, modern bir Avrupa 
kenti olarak Ankara yerel kalkınmaya gü-
zel bir örnek olarak gelişiyor, kalkınıyor. 
Türkiye’nin başkentini yıllarca ihmal etti-
ler, Ankaralılar için hizmet üretmedikleri 
gibi, ülkemizin prestijini de düşünmediler. 
Her gün Esenboğa Havalimanı’na onlar-
ca uçak iniyor. Her gün yüzlerce yabancı 
misafir Ankara’ya geliyor. Ankara’nın 
daha girişinde, şehrin başlangıcında nasıl 
bir manzarayla karşılaştıklarını hepimiz 
hatırlıyoruz. Ankara’ya yakışmayan, mo-
dern Türkiye Cumhuriyeti’nin başkentine 
yakışmayan içler acısı bir manzara vardı. 
Bu yolu düzenledik, çağdaş bir görünü-
me kavuşturduk. Ankara yeşil alanlarıyla 
Türkiye’nin bütün şehirlerine örnek oldu. 
Ankara, parklarıyla, dinlenme alanlarıyla 
Türkiye’ye, şehirlerimize örnek oldu. Şim-
di bambaşka bir Ankara var… Hükümeti-
mizin yatırımlarıyla, Büyükşehir Belediye-
mizin, ilçe belediyelerimizin kazandırdığı 
eserlerle Ankara büyük bir dönüşüm ya-
şadı, yaşamaya devam ediyor. Bugün artık 
modern, temiz, yeşil, sosyal ve kültürel 
yönden kalkınmış bir Ankara var. 

Bakınız, Avrupa parlamentosu her yıl Av-
rupa sınırları içerisinde yer alan başarılı 
şehirlere ödüller veriyor. Şimdi sizlerle çok 
önemli bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. 
Geçtiğimiz hafta açıklanan sonuçlara göre 
Ankara bu yıl şehircilik alanında en önem-
li ödül olan Avrupa Büyük Ödülü’nü ka-
zandı. Daha önce Büyükşehir Belediye Baş-
kanımızın başarılı çalışmaları neticesinde 
Ankara Avrupa’dan 2 ödül daha almıştı. 
Türkiye’de bu 3 ödüle sahip olan başka bir 
şehir yok; Avrupa’da ise Ankara ile birlikte 
sadece Lahey ve Viyana bu üç ödüle sahip. 
Türkiye, Avrupa Birliği ile katılım müzake-
relerine başladı, bu yolda emin adımlarla 
ilerliyor, gerekli reformları, yasal düzenle-
meleri hayata geçiriyor. Gördüğünüz gibi, 
şehirlerimiz bu noktada önden gidiyor, 
Avrupa’daki şehirlerle rekabet ediyor. 

Şunu burada özellikle ifade etmek isti-
yorum: Benim ülkem, benim şehirlerim, 
benim vatandaşlarım her şeyin en iyisini 
ziyadesiyle hak ediyor. Bizim güçlü bir 
tarihimiz var, zengin bir kültürümüz var, 
her açıdan büyük potansiyel barındıran 
topraklarımız var. Genç, dinamik, zeki, 
girişimci insanlarımız var. Biz her hedefe 
ulaşabiliriz, her türlü standardı yakalaya-
biliriz, her başarıyı elde edebiliriz. Yeter ki 
kendimize güvenelim, yeter ki ülkemize 
güvenelim. Yeter ki istikrar ortamını, hu-
zur ortamını muhafaza edelim. Yeter ki 
Türkiye’yi kalkındırmak noktasında azmi-
mizi, kararlılığımızı koruyalım. 

Türkiye’nin nereden nereye geldiğini 
lütfen dikkatle takip edin… 2002 yılında 
dünyanın 26’ıncı ekonomisiydik, bugün 
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dünyanın en büyük 17’inci ekonomisi ha-
line geldik. Yüzde 30’larda seyreden enflas-
yon bugün yüzde 6 seviyesine indi. Yüzde 
60’lar seviyesindeki faiz oranlarını yüzde 
11’lere çektik. Bütün dünyayı kasıp kavu-
ran küresel finans krizi karşısında, en az 
etkiyle, sapasağlam duruyoruz. Güçlü eko-
nomimizle, güçlü toplumsal yapımızla kri-
ze karşı direniyor, diğer ülkelere nazaran 
krizin etkilerini asgari derecede hissediyo-
ruz. Bunun yanında, artık dünyada küresel 
bir aktör, bir oyun kurucu ülke haline gel-
dik. Bir yandan Avrupa Birliği ile katılım 
müzakerelerini sürdürüyor, ülkemizin 
standartlarını yükseltiyoruz; diğer yandan 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde 
barışa hizmet ediyoruz. Bir yandan Mede-
niyetler İttifakı’na eş-başkanlık yapıyor, bir 
yandan ülkeler arasındaki sorunları gider-
mek için hakemlik yapıyoruz. 

Bakın şurası çok önemli: Biraz sonra, 
buradan ayrıldıktan sonra, Yunus Emre 
Vakfı’nın açılışını yapacağım. Bu öyle sı-
radan bir vakıf değil. Fransızlar, İngilizler, 
İspanyollar, Almanlar yüzyıllardır bu tür 
kuruluşlar aracılığıyla dünya genelinde 
kendilerini anlatıyorlar, kültürlerini an-
latıyorlar, dillerini öğretiyorlar. Ama bu 
kadar köklü bir tarihi, bu kadar zengin 
bir dili ve kültürü olan Türkiye’nin buna 
benzer bir kuruluşu yoktu. 2007’de ilgili 
yasayı çıkardık, vakfı kurduk, ismini de 
Türkiye’ye, Türkçe’ye yaraşır şekilde Yunus 
Emre Vakfı koyduk. Şimdi bu vakıf, dün-
yanın birçok ülkesinde, birçok kentinde 
merkezler oluşturacak. Buralarda, Türkçe 
öğretecek, Türk kültürünü anlatacak, bu 
merkezlerde Türkiye’yi yabancılara tanı-

tacağız. Suriye’deki, Bosna-Hersek’teki, 
Almanya’daki gençler, bizim bu vakfımıza 
başvurup Türkçe öğrenebilecek, Türkiye 
hakkında sağlıklı bilgi alabilecek. 

Bununla da kalmıyoruz… Yarın bir başka 
önemli açılışı daha gerçekleştiriyorum. 
TRT biliyorsunuz 21 Mart’ta, tüm Türk 
dünyasına hitap eden TRT AVAZ adı altın-
da bir kanalın yayınına başladı. Şimdi ya-
rın, TRT TÜRK adında yeni bir kanalı daha 
açıyoruz. Bu kanal da tüm dünyaya Türkçe 
olarak hitap edecek, dünya çapında bir 
haber kanalı olacak. Nasıl BBC İngiltere’yi 
tüm dünyaya taşıyorsa; TRT TÜRK de 
Türkiye’yi tüm dünyaya taşıyacak, bizim 
sesimiz, bizim dünyaya açılan pencere-
miz olacak. Muhabirlerimiz Kudüs’ten, 
S a rayb o s n a’ d a n ,  Ad d i s  Ab a b a’ d a n , 
Bağdat’tan, Bişkek’ten ve dünyanın birçok 
merkezinden bildirecekler. Oralarla bu-
luşacak, oraların sesini duyacak, oralara 
sesimizi ulaştıracağız. İşte Türkiye bu nok-
talara ulaştı, bu seviyelere ulaştı. İşte Tür-
kiye böyle geniş bir ufka, geniş bir vizyona 
kavuştu. 

Değerli kardeşlerim…

Biz hedef lerimizi çok yüksek tutuyo-
ruz, çıtamızı çok yüksek tutuyoruz. Biz, 
Ankara’da siyasi tartışmalarla vakit öldür-
mek yerine Türkiye’yi dünyaya taşımanın, 
Türkiye’yi dünyada rekabet edebilir bir 
ülke haline getirmenin mücadelesini veri-
yoruz. Bu mücadeleyi verirken, önümüze 
çıkarılan her türlü engeli de, soğukkan-
lılıkla, sağduyuyla, demokrasi ve hukuk 
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çerçevesinde aşmanın gayreti içinde olu-
yoruz. 

Bakınız, bazı parti liderleri, bütün uyarıla-
rımıza, bütün ricalarımıza rağmen, devam 
etmekte olan bir yargı süreciyle ilgili hem 
siyaseti, hem yargıyı tahrik eden, tahkir 
eden yaklaşımını sürdürüyorlar. Ben bu 
tahriklere, bu gerilim politikasına asla 
prim vermeyeceğim. Ancak şunu da ha-
tırlatmak isterim. Ben, devam eden yargı 
sürecinin hiçbir tarafında değilim. Bu 
davanın ne sağında-solunda, ne de altında-
üstünde değilim. Ama aziz milletimin de 
çok net olarak gördüğü bir şey var. Birileri 
bu davanın önünde takoz olmak için elin-
den geleni yapıyor. Birileri Türkiye’nin 
aydınlanmasının, karanlık ilişkilerin orta-
ya çıkmasının önünde, hukuk dışı örgüt-
lenmelerin açığa çıkmasının önünde engel 
olmaya, bariyer olmaya devam ediyor. Kim 
ne yaparsa yapsın, biz hukuka inanıyoruz, 
güveniyoruz; hukukun üstünlüğüne önem 
veriyoruz, demokrasiyi her şart altında ko-
ruduk, koruyoruz ve korumaya da devam 
edeceğiz. 

Değerli Ankaralılar…

Bizim işimiz hizmet, gücümüz millet. Biz 
6.5 yıl boyunca ülkemiz için, milletimiz 
için, şehirlerimiz için hizmet ürettik. Bu-
gün ve bundan sonra da rotamız hizmet 
doğrultusunda olacak. Yeni projeler ürete-
cek, ürettiğimiz projeleri hızlı ve kaliteli 
bir şekilde tamamlayacak, hep birlikte 
daha güzel bir Türkiye, daha güzel bin An-
kara için çalışacağız. Ankara çok büyük 
projelere hazırlanıyor… Ulaşımdan kentsel 

dönüşüme, çevre düzenlemelerinden oyun 
ve eğlence parklarına kadar birçok proje 
önümüzdeki dönemde Ankara’yla buluşu-
yor. 

Biliyorsunuz, Melih Bey kardeşimiz 4 
dönem üst üste Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı’na seçildi. Bu, çok önemli, an-
lamlı bir başarıdır. Her dönemin bir önceki 
dönemden daha zor olduğu düşünülürse, 
başkanımız bu dönem her zaman oldu-
ğundan daha fazla çalışacak, daha fazla ter 
akıtacaktır. Zira Ankaralıların beklentisi 
yükselmiştir, su sorunu çözülsün, ulaşım 
sorunu çözülsün devri Ankara’da çoktan 
kapanmıştır. Ankaralılar artık dünyanın 
önemli başkentlerinden birinde yaşadık-
larını çok iyi idrak ediyorlar. İnanıyorum 
ki Ankara, hayata geçecek yeni projelerle, 
dünya şehirleri arasındaki yükselen yerini 
daha da ileriye taşıyacaktır. Ben, açılışını 
yaptığımız bu yeni hizmet binasının hayır-
lı olmasını diliyor, yapımında emeği geçen 
herkese teşekkür ediyor, sizleri sevgiyle, 
muhabbetle selamlıyorum.
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Değerli vatandaşlarım, sevgili Gazian-
tepliler… Sizleri en kalbi duygularımla 
selamlıyor, açılışını yaptığımız SANKO 
Park Alışveriş Merkezi’nin Gaziantep için, 
Gaziantep ekonomisi için hayırlı olmasını 
diliyorum. 

Biraz önce Büyükşehir Belediyemiz tara-
fından 108 bin metrekare alana kurulan 
çok değerli bir projenin, çok değerli bir 
eserin, Parkantep Harikalar Diyarı’nın 
açılışını yaptık. Gerçekten, harikulade bir 

tesis, Türkiye’ye örnek olacak, şehirleri-
mize örnek olacak bir tesis. Aynı zamanda 
Gaziantep’e yakışan, Gaziantep’in modern 
çehresiyle örtüşen bir tesis. Yine bugün, 
bu açılıştan sonra Naci Topçuoğlu Meslek 
Yüksek Okulu ve Gaziantep Dedeman 
Oteli’nin açılışlarını yapacağız. 

Hatırlayacağınız üzere, en son 1 Mart 
tarihinde Gaziantep’e gelmiş, toplu açılış 
törenimizde sizlerle buluşmuştuk. O gün 
TOKİ tarafından yapılan 1.826 konutu sa-

SANKO Park Açılış Töreni

Gaziantep | 31 Mayıs 2009
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hiplerine teslim etmiş, eğitim, sağlık, altya-
pı yatırımları gibi değişik alanlarda birçok 
değerli eseri Gaziantep’e kazandırmıştık. 
Aradan henüz 3 ay geçmesine rağmen işte 
yine Gaziantep’teyiz, yine kıymetli tesisle-
rin açılışlarını gerçekleştiriyor, siz değerli 
kardeşlerimle buluşmanın heyecanını ya-
şıyoruz. 

Gaziantep, değişen Türkiye’nin, gelişen, 
kalkınan, ilerleyen Türkiye’nin en somut 
göstergelerinden biri haline geldi. Yıllar-
ca Güneydoğu’nun incisi olarak anılan 
Gaziantep, buraya kazandırdığımız yatı-
rımlarla, bitirdiğimiz dev projelerle artık 
sadece Güneydoğu’nun değil, Türkiye’nin 
hatta dünyanın incisi haline geliyor. 
Gaziantep’le gurur duyduğumu bir kez 
daha ifade etmek istiyorum. Bu eserlere 
emeği geçen herkesi kutluyor, teşekkürle-
rimi iletiyorum. 

Açılışını yaptığımız SANKO Park, sadece 
Gaziantep’in değil, aynı zamanda Güney-
doğu Anadolu’nun en büyük alışveriş mer-
kezi olma özelliğini taşıyor. İnşallah, bu 
tesis sayesinde yaklaşık 2 bin 500 kardeşi-
miz de iş sahibi olacak. Sağladığı istihdam 
dolayısıyla SANKO Holding’e ve Rönesans 
İnşaat’a özellikle teşekkür ediyorum. Tüm 
dünyanın küresel finans şokunu yaşadığı 
bugünlerde, özel sektörümüzün yatırımla-
rına devam ediyor olmasından çok büyük 
bir heyecan duyuyor ve her açılışa imkan-
lar elverdikçe katılmaya gayret ediyorum. 
En son Kocaeli Gebze’de Ford Otosan’ın 
Amerika kıtasına ticari araç ihraç etme 
töreninde bulundum. Onun öncesinde 
İstanbul’da büyük bir galericiler sitesini; 

Ankara’da, İstanbul’da hastane ve turizm 
tesislerini hizmete açtım. Bütün bu ve ben-
zeri yatırımlar, Türkiye’nin krize rağmen, 
krize inat üretmeye, istihdam etmeye, 
ihracat yapmaya devam ettiğinin bariz gös-
tergeleridir. 

Bakınız, küresel kriz dünyada baş göste-
rince, bizde maalesef moralleri bozarak, 
karamsarlık yayarak hem halkımızı, hem 
de sanayicilerimizi, yatırımcılarımızı atıl 
düşürecek kampanyalar yapıldı. Bu kam-
panyalar, bu propagandalar bir yandan 
yatırım ve üretimi olumsuz etkilerken, bir 
yandan da olumsuz atmosfer oluşturarak 
halkımızın alışveriş yapmasını engelledi. 
Ancak, özellikle son aylarda, Nisan başın-
dan itibaren bu olumsuz tablonun olum-
luya döndüğünü görüyoruz. Aldığımız 
tedbirlerle, uyguladığımız önlemlerle Tür-
kiye ekonomisi sevindirici bir yola girmiş 
durumda. Beklentiler olumluya dönüyor, 
tüketim harcamaları artıyor… Buna bağlı 
olarak sanayi üretimi, kapasite kullanımı, 
otomobil, konut satışları da yükseliyor. 
Hükümet olarak, krizin etkilerini asgari 
seviyede tutmak için, Türkiye’nin krizden 
en az derecede etkilenmesi için gereken 
neyse yaptık, tüm tedbirleri zamanı gel-
dikçe cesaretle uyguladık. Bu kriz geride 
kaldığında, dünya bu krizi aştığında, gö-
receksiniz, Türkiye eskisinden çok daha 
büyük bir atılım içinde yoluna devam 
edecek, Türkiye ekonomisi istikrar içinde 
büyümesini sürdürecek. Bugün yatırım ya-
panlar, bugün istihdamını koruyanlar, işçi 
çıkarmayanlar, krizi aştığımızda diğerleri-
ne göre yarışa bir adım önde başlayacaklar. 
SANKO Holding’in ve Rönesans İnşaat’ın 
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bunu görmüş olmasından, kriz döneminde 
yatırımlarına devam ediyor olmasından 
dolayı ayrıca tebrik ediyorum. 

Bakınız, bugün artık gelişmiş ülkeler, şir-
ketlerin sosyal sorumluluğu konusunu 
daha yoğun şekilde gündemlerine taşıyor-
lar. Her şeye kar-zarar nazarından baka-
mazsınız… Her konuya gelir-gider dengesi 
zaviyesinden bakamazsınız. Yatırım yaptı-
ğınız ile karşı, yatırım yaptığınız bölgeye 
karşı, oradaki insanlara karşı sosyal so-
rumluluğunuzu da yerine getirmelisiniz. 
Eğitim noktasında, sağlık noktasında, 
sosyal tesisler, parklar, spor tesisleri, alt 
yapı, üst yapı yatırımları noktasında şir-
ketlerimiz çok daha hassas olmak zorunda. 
Bu, o şirketlere olan sempatiyi de artıra-
cak, markalara karşı güvenin oluşmasını 
sağlayacaktır. Nitekim 1904 yılında el 
tezgahlarıyla iş hayatına giren Konukoğlu 
ailesinin bugün Gaziantep’le özdeşleşmiş 
olması sosyal sorumluluğun da en güzel 
örneğidir. 

SANKO Holding yatırımıyla, üretimiyle, 
istihdamıyla Gaziantep’in çehresini de-
ğiştirirken, Gaziantep de SANKO’ya sahip 
çıkarak onun bir dünya markası haline 
gelmesine katkı sağlıyor. Bu işbirliğini, 
bu karşılıklı güveni tüm şirketlerimizde, 
tüm illerimizde görmeyi arzu ediyoruz. 
SANKO Park’ın bizim için bir diğer önemli 
özelliği ise hemen yanı başımızdaki sınır 
komşumuz Suriye ile perakende ticaretini 
geliştirecek olmasıdır. 

Yıllardan beri, Gaziantepli girişimcile-
rimiz, esnafımız, tüccarımız Suriye ile 

yakın ilişkiler içinde… İnşallah bu merkez 
sayesinde bu ilişkiler daha da güçlenecek, 
esnafımız için yeni kazanç kapıları açıl-
mış olacaktır. Ben böyle değerli bir eseri 
Gaziantep’e kazandıran girişimcilerimize 
Gaziantep ve ülkemiz adına bir kez daha 
teşekkür ediyorum. Bundan sonra da hep 
birlikte daha iyi işler başaracağımıza, 
Türkiye’yi daha iyi yerlere taşıyacağımıza 
yürekten inanıyorum. Zira biz, Türkiye’ye 
güveniyor,  şehirlerimize güveniyor, 
Gaziantep’e güveniyoruz. Bu düşüncelerle 
SANKO Park’ın hayırlı olmasını diliyor, 
yapımında emeği geçen herkese bir kere 
daha teşekkür ediyorum. Sizleri sevgiyle, 
saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. 
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Saygıdeğer katılımcılar, değerli dostlarım, 
hanımefendiler, beyefendiler… Sizleri en 
kalbi duygularımla selamlıyor, bugün, 
böyle hayırlı bir toplantı vesilesiyle sizlerle 
bir araya gelmekten büyük memnuniyet 
duyduğumu ifade etmek istiyorum. Yine, 
bu anlamlı buluşmayı sağladıkları için An-
kara Sanayi Odası’na, saygıdeğer Başkan’a, 
Yönetim Kurulu’na ve tüm üyelere teşek-

kür ediyorum. Öncelikle, açılışını gerçek-
leştirdiğimiz 26 fabrikanın Ankara’ya, 
ülkemize, milletimize hayırlı olmasını 
diliyorum. 

Bütün dünyanın küresel krizle sarsıldığı 
böyle bir dönemde, Türkiye’de yatırım-
ların hız kesmeden sürdüğünü görmek 
memnuniyetimizi daha da arttırıyor. Bu 

ASO “46’ncı Yılda 46 Ödül” ve 1. 
OSB’de 26 Fabrika Açılış Töreni

Ankara | 09 Haziran 2009
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açılışlar yatırımcımızın, girişimcimizin 
özgüveninin ne kadar yüksek olduğunun, 
geleceğe karamsarlıkla değil, umutla, he-
yecanla baktığının en büyük ispatıdır. İşte 
ülkemizin ihtiyaç duyduğu şey de böyle bir 
motivasyon, böyle bir heyecan, böyle bir 
dinamizmdir. Açılışını gerçekleştirdiğimiz 
işletmelerin her biri Ankara’nın, ülkemizin 
ekonomisine ciddi katkı sağlayacak, istih-
dam noktasında Ankara için ciddi imkan 
oluşturacak tesisler… Bu yatırımları ger-
çekleştiren bütün işadamlarımızı yürekten 
kutluyorum. Kendilerine ülkem adına, 
milletim adına şükranlarımı sunuyorum. 

Bugün, Ankara Sanayi Odamız, yapılan bu 
açılışlarla birlikte, başarıyı da taltif ediyor, 
işadamlarımıza hak ettikleri ödüllerini ve-
riyor. Bu vesileyle Ankara Sanayi Odamızın 
“46’ncı Yılda 46 Ödül” başlığı altında ödüle 
değer gördüğü sanayicilerimizi, iş adamla-
rımızı, girişimcilerimizi de yürekten tebrik 
ediyor, başarılarının devamını diliyorum. 
Ankara, özellikle son dönemde, memur, 
ticaret, tarım kenti kimliğinden sıyrılıp bir 
sanayi kenti kimliğine de bürünmeye baş-
ladı. Yeni kurulan organize sanayi bölgele-
riyle, yeni açılan fabrikalarıyla, işletmele-
riyle, Ankara artık hizmet üretiyor, değer 
üretiyor, emek üretiyor, istihdam üretiyor. 
Ankara’yı takım elbisenin, kravatın, devlet 
dairelerinin oluşturduğu gri rengin haki-
miyetinden kurtardıkları, her boyutuyla 
gerçek bir büyükşehir, örnek bir başkent 
haline dönüştürdükleri için de Ankaralı 
sanayici ve işadamlarımıza ayrıca teşekkür 
ediyorum. 

Değerli dostlarım…

Küresel ölçekte yaşanan kriz, gelişmiş 
ekonomilerin kendilerini üretim ve tüke-
tim alışkanlıkları noktasında da esaslı bir 
muhasebeye çekmeleri gerektiğini açıkça 
ortaya koydu. Sınırsız bir kar hırsının, sı-
nırsız bir harcama lüksünün, her pahasına 
olursa olsun kazanma arzusunun insani 
olmadığı gibi sürdürülebilir de olmadığı 
bu krizle bir kez daha anlaşıldı. Evet, küre-
sel krizin etkilerini gelişmiş ülkeler kadar 
hissetmedik, ama ortaya çıkan sonuçlar 
bakımından bizim de çokça düşünmemiz 
gerektiği aşikardır.

Bakınız bugün burada, çalıştırdığı işçi sa-
yısını bir yılda iki kat, üç kat artıran firma-
larımız var. Krize rağmen işçi çıkarmak bir 
yana, daha fazla insanımıza iş sağlamayı 
başarmış firmalarımız var. Öte yandan, 
krizi bahane ederek, krizle hiçbir alakası 
olmadığı halde işçileri sokağa terk eden fir-
malar olduğunu; krizi bahane ederek kredi 
musluklarını kısan, faizlerini indirmeyen 
bankalar olduğunu da ne yazık ki görü-
yoruz, biliyoruz. Yapılanlar yasal olabilir, 
yapılanlar kitaba uygun olabilir… Ancak 
ortada ahlaki bir sorunun, etik bir sorunun 
varolduğu da gizlenemez bir gerçek. Krizi 
bir fırsat bilerek, bunu gayri insani yön-
temlerle kişisel ranta dönüştürmeye çalı-
şanlar, kriz sonrasında bu yöntemlerinin 
bedelini mutlaka ödeyecektir. Kara günde 
dostluğunu izhar etmeyenler, iyi günde de 
o eski dostlarını yanlarında bulamayacak-
lardır. 
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Hükümet olarak aldığımız tedbirlerle 
sanayicimizi, üreticimizi, ihracatçımızı 
destekledik. Özellikle istihdam konusunda 
Kısa Çalışma Ödeneği, prim desteği gibi 
formüllerle firmalarımıza destek çıktık. 
Çaresiz kalan arkadaşlarıma diyebileceğim 
hiçbir şey yok… Ama imkan var olduğu hal-
de, keyfi olarak işçi çıkaran arkadaşlarımın 
bunun vicdani sorumluluğunu yüreklerin-
de hissedeceklerine inanıyorum. Bu kriz 
mutlaka geride kalacak… Tüm dünya bu 
krizi bir gün mutlaka aşacak, Türkiye de 
bu krizin etkilerini geride bırakacak. Büyü-
menin yeniden hız kazandığı, ekonominin 
normalleştiği bir süreçte birbirimizin yü-
züne bakabilmemiz gerekiyor. Krizde asıl 
fırsatı, yatırımları sürdürmek, istihdamı 
muhafaza etmek oluşturacaktır. Yatırım ve 
üretim noktasında kriz süresince sabır gös-
terenlerin, kriz sonrası dönemde bir adım 
önde olacaklarına yürekten inanıyorum. 

Değerli katılımcılar…

Sizlerin de yakından takip ettiğiniz gibi 
geçtiğimiz perşembe günü tarihimizin en 
kapsamlı teşvik paketini, bunun yanında 
istihdam ve KOBİ kredi paketini açıkladık. 
Kurumlar vergisini indirerek, SSK primi 
işveren hissesini karşılayarak, faiz desteği 
sağlayarak, yatırım yeri tahsis ederek, KDV 
istisnası ve gümrük vergisi muafiyetiyle 
sektör ve bölge bazında yatırımlara teşvik 
uyguluyoruz. Bugün grup toplantımızda 
da ifade ettim… Her sektörü, her şehri, her 
bölgeyi, her yatırımcıyı yüzde 100 tatmin 
etmek, memnun etmek elbette mümkün 
değil. Ancak son derece kapsamlı ve adil 

bir teşvik sistemini uygulamaya başladık. 
Ankara 1’inci bölgede, ama bu Ankara’nın 
teşviklerden uzak kalacağı anlamına gel-
miyor. 1’inci bölgede yer alan Ankara’da 
ağırlıklı olarak motorlu kara taşıtları ile 
yan sanayi, elektronik, ilaç, makine ima-
lat, tıbbi, hassas ve optik alet yatırımları 
gibi ileri teknoloji gerektiren yatırımla-
rı destekleyeceğiz. 2010 sonuna kadar 
Ankara’da yatırım yapan girişimcilerimize 
yatırım yeri tahsisi yapıyor, kurumlar ver-
gisini yüzde 10 oranına indiriyor, SSK iş-
veren hissesi desteğini 2 yıl süreyle hazine 
olarak biz karşılıyoruz. 

Gerek büyük proje yatırımlarıyla, gerek 
bölgesel sektör teşvikleriyle Ankara da 
yeni yatırımlarda bu teşviklerden yararla-
nacak. Ben inanıyorum ki, bu yeni açıkla-
dığımız paketler, Gaziantep’e, Adıyaman’a, 
Yozgat’a, Samsun’a, Kocaeli’ne fayda 
sağlayacağı kadar Ankara’ya da fayda 
sağlayacaktır. Ankaralı sanayicilerimizin, 
girişimcilerimizin bu fırsatı en iyi şekilde 
değerlendireceklerini umuyorum. Süreç 
içinde eksikler, noksanlar tespit edilirse 
bunları telafi ederiz. 

Paketlerin hazırlanmasında nasıl ilgili ke-
simlerin katkılarını, önerilerini aldıysak, 
süreç içinde de aynı şekilde tam bir istişare 
içinde olacağız. Biz hesabını kitabını titiz-
likle yapan, ekonomiyle ilgili konularda 
toplumun her kesimiyle işbirliği içinde 
hareket eden bir iktidarız. Bu paketin de 
maliyeti hesaplanmış, kamuya oluşturaca-
ğı yüklerle ilgili gerçekçi tahminler yapıl-
mıştır. Şunu herkesin bilmesini isterim ki 
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paketlerimiz, kamunun omuzlarına kaldı-
ramayacağı yükler yüklemeyecektir. Biz, 
bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra 
da ekonomiyi sağlam temeller üzerinde 
yükseltmeye devam edeceğiz. Burada 
en büyük gücü milletimizden, en büyük 
desteği siz değerli girişimcilerimizden alı-
yoruz. Konuşmamı burada noktalarken, 
açılışını yaptığımız 26 fabrikamızın bir 
kez daha hayırlı olmasını diliyor, hem bu 
fabrikalarımızın sahiplerini, hem de ödül 
alan değerli dostlarımı tebrik ediyor, sizle-
ri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Değerli katılımcılar, saygıdeğer misafirler, 
değerli dostlarım… Sizleri en kalbi duy-
gularımla selamlıyor, modernize ederek 
bugün hizmete açtığımız Kapıkule ve 
Hamzabeyli Kara Hudut Kapısı Gümrük 
Tesisleri’nin ülkelerimiz için hayırlı olma-
sını diliyorum. Konuşmamın hemen ba-
şında, Türkiye’nin dünyaya açılan bu sınır 

kapılarının başarıyla modernize edilme-
sine büyük katkı sağlayan Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği’ne teşekkür ediyorum. 
Daha önce İpsala, Cilvegözü, Habur ve 
Sarp sınır kapılarımız Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği tarafından modernize edil-
di ve yap-işlet-devret modeliyle işletmeye 
açıldı. Komşumuz Bulgaristan’a açılan iki 

Kapıkule Sınır Kapısı Tesisleri 
ve Hamzabeyli Sınır Kapısı 

Açılış Töreni

Edirne | 19 Haziran 2009
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kapımız, Kapıkule ve Hamzabeyli Gümrük 
Tesisleri de yine TOBB tarafından elden 
geçirildi ve kısa sürede tamamlanarak hiz-
mete hazır hale getirildi. Bir kez daha, Tür-
kiye Odalar ve Borsalar Birliği’ni, onunla 
birlikte modernizasyon işini yüklenen 
Gümrük ve Turizm İşletmeleri Anonim 
Şirketi’ni tebrik ediyor, ülkem ve milletim 
adına şükranlarımı sunuyorum. 

Türkiye’nin son 6.5 yılda kaydettiği hızlı 
gelişme neticesinde, hemen tüm sınır ka-
pılarımız ihtiyacı karşılamak noktasında 
yetersiz hale gelmişlerdi. Dikkat ediniz… 
Türkiye 2002 yılında sadece 36 milyar do-
larlık ihracat yapabilirken, 6 yılda bunu 4 
kata yakın artırdık ve en son 2008 yılında 
132 milyar dolarlık bir ihracat hacmine 
ulaştık. Aynı şekilde, 2002’de 51.5 milyar 
dolar olan ithalat da 2008 sonunda 202 
milyar dolara ulaştı. Yani dış ticaret hacmi-
miz, 6 yıl gibi kısa bir sürede 87.5 milyar 
dolardan 334 milyar dolara çıktı. Yine tu-
rizme baktığımızda, orada da çok keskin 
bir artış çizgisi yakaladığımızı görüyoruz. 
2002’de ülkemizi ziyaret eden turist sayısı 
13 milyon kişi iken, 2008’de 26 milyon 
turist sayısına ulaştık. Buna, yurtdışında 
ikamet eden vatandaşlarımızı da eklediği-
nizde sayı 31 milyona ulaşıyor. 

Bu boyutta bir ticaret ve turizm hacmi 
karşısında Türkiye’nin modern, teknoloji 
donanımlı, geniş ticari alanlara sahip ve 
küresel rekabete hazır gümrük kapılarına 
sahip olması kaçınılmaz hale gelmişti. 
İşte bu modernizasyonu hızlı bir şekilde 
gerçekleştirdik, gümrük kapılarımızı, mo-
dern yapılarla birlikte çağdaş bir hizmet 

anlayışıyla buluşturduk. Hem komşumuz 
Bulgaristan’a, hem de Balkan ve Avrupa 
Coğrafyasına giriş-çıkış artık bu modern 
kapılar üzerinden sağlanacak. İnanıyorum 
ki, özellikle yaz aylarında artan geçiş tra-
fiği bu modern kapılarımız sayesinde çok 
büyük rahatlama yaşayacak. 

Kıymetli misafirler, değerli dostlarım…

Komşumuz Bulgaristan, Romanya ile bir-
likte 1 Ocak 2007’de Avrupa Birliği üyesi 
oldu. Daha önce üye olmuş Yunanistan’la 
birlikte Türkiye’nin Batı’sı artık tamamen 
Avrupa Birliği ile sınır haline geldi. Tür-
kiye olarak, 2005 yılında başladığımız 
katılım müzakerelerini büyük bir heyecan 
içinde sürdürüyor ve Avrupa Birliği’nin 
Doğu sınırını daha geniş bir çerçeve içine 
almanın gayretini gösteriyoruz. Esasen, 
bugünün dünyasında sınırlar, geçmişe 
nazaran çok daha farklı anlamlar içeriyor-
lar. Dünyanın küresel bir köye dönüştüğü, 
teknolojinin uzakları yakın ettiği, ekono-
milerin büyüdüğü, ticaretin geliştiği ve 
böylece sınır kavramının tamamen kabuk 
değiştirdiği bir süreçten geçiyoruz. 

Bakınız, 14 Haziran 1985’te, 5 Avrupa 
Ülkesi, Fransa, o zamanki adıyla Batı Al-
manya, Hollanda, Belçika ve Lüksemburg 
Schengen Anlaşmasını imzaladılar, sınır-
larındaki polis ve gümrük kontrollerini 
tamamen kaldırdılar. Sonradan bu gruba 
başka Avrupa ülkeleri de dahil oldu ve şu 
anda 15 ülke arasında sınır kontrolleri 
tamamen kalkmış durumda. Önümüzdeki 
yıllarda bu uygulama daha da genişleye-
cek, diğer üyeleri de içine alacak. Dikkat 
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ediniz, yüzyıllar boyunca birbiriyle kıya-
sıya savaşan, sınır çizgileri sürekli değişen 
ülkeler, bugün artık aralarındaki sınırları 
fiziken kaldırmış durumdalar. Ekonomik 
ilişkiler, ticari ilişkiler, insani ilişkiler geliş-
tikçe, sınırlar artık sadece birer formalite 
haline geliyor. 

Türkiye olarak, çevremizdeki ve bölge-
mizdeki tüm ülkelerle barışçı bir politika 
izliyor, ekonomik ilişkilerimizi hızla artı-
rıyoruz. İşte en son, Suriye sınırımızdaki 
mayınların temizlenmesine dair bir yasayı 
çıkardık ve inşallah o sınırımızda barışa 
dönük, güvene dönük yeni bir adım atı-
yoruz. Başta Bulgaristan olmak üzere Batı 
komşularımızla da son dönemde çok gü-
zel, çok anlamlı işbirlikleri sağladık, dost-
luğumuzu, kardeşliğimizi, karşılıklı güve-
ni pekiştirdik. Bugün, evet sınır kapılarını 
modernize ediyoruz; ama inanıyorum ki, 
orta vadede bu kapıları da aramızdan kal-
dıracak ve artık Schengen’e dahil olmuş 
Avrupa Birliği ülkeleri olarak serbestçe 
birbirimizi ziyaret edebileceğiz. 

Değerli dostlarım, değerli misafirler…

Kapıkule, Türkiye, Bulgaristan ve bölge 
ekonomileri için çok büyük önem taşıyor. 
Ülkemizle birlikte Asya ve Ortadoğu’dan 
kara yoluyla Avrupa’ya ihraç yükü taşıyan, 
yine Avrupa’dan bu bölgelere eşya taşıyan 
araçların büyük çoğunluğu bu kapıyı kulla-
nıyor. Dış ticaret hacmimizin yaklaşık üçte 
ikisinin Avrupa ülkeleri ile olduğu dikkate 
alınırsa, Kapıkule’nin Avrupa-Türkiye iliş-
kileri açısından ne kadar önemli olduğu 
daha iyi anlaşılır. Yine her yıl Avrupa’da 

yaşayan 3 milyondan fazla vatandaşımız, 
tatillerini geçirmek için Türkiye’ye gelir-
ken Kapıkule’yi kullanıyor. 2008 yılında 5 
milyona yakın yolcu, 700 binden fazla araç 
bu gümrük kapımızı kullandı. 

Şurası son derece önemli: Gümrük kapıla-
rı, havaalanları bir ülke hakkında hem ilk, 
hem son intibaların oluştuğu ortamlardır. 
Biz artık Kapıkule başta olmak üzere sınır 
kapılarımızda uzun araç konvoyları, uzun 
tır konvoyları görmek, sınır kapılarının bi-
rer çile kapısına dönüştüğüne şahit olmak 
istemiyoruz. Yaptığımız çalışmalarla, Türk 
misafirperverliğini sınır kapılarımızdan 
başlatıyor, hızlı, kaliteli, güvenli hizmet 
sunarak tüm misafirlerimizi modern 
Türkiye’ye kabul ediyor ya da uğurluyoruz. 
Bundan böyle giriş ya da çıkış yapan yolcu-
lar, aracını terk etmeden tek bir hat üzerin-
den bütün işlemlerini tamamlayabilecek, 
iyi izlenimlere sahip olarak yolculuğuna 
devam edecek. Yapılan çalışmayı bu açıdan 
da çok önemsiyor, sınır kapımızın yeni ha-
linin her iki ülkenin de prestijine önemli 
katkısı olacağını düşünüyorum. 

Öte yandan, küreselleşmenin neden oldu-
ğu bir takım tehditleri önlemek noktasın-
da da gümrük kapıları stratejik önem arz 
ediyorlar. Bildiğiniz gibi, modern gümrük 
idarelerinin iki temel hedefi bulunuyor: 
Bunlardan biri, yasal ticareti kolaylaştır-
mak ve hızlandırmak; diğeri ise yasadışı 
ticaret ve kaçakçılıkla etkin biçimde 
mücadele etmek. Uluslararası terörizm, 
silah ve uyuşturucu kaçakçılığı gümrük 
denetimlerinde hassasiyeti ve kaliteyi 
zorunlu hale getirdi. Belirsizliğin ve istik-
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rarsızlığın hüküm sürdüğü bir coğrafyanın 
yanı başında bulunan Türkiye, kaçakçılık 
konusunda dünyanın diğer ülkelerine göre 
çok daha dikkatli olmak zorunda. Avrupa 
ülkelerini kendisine iyi bir pazar olarak gö-
ren zehir ticaretini biz burada durdurmak 
zorundayız. Yine, çatışmaların, terörün kol 
gezdiği bölgelere silah akışını da burada, 
bu kapılarımızda kesmek durumundayız. 
Gümrüklerde çalışan arkadaşlarımız, ya-
sadışı geçişle mücadelede gerçekten etkin 
ve özverili çalışmalar yürütüyorlar. Ken-
dilerini de bu vesileyle tebrik ediyorum. 
Yeni gümrük kapılarının, bu mücadelenin 
etkisini artıracağına, gümrük çalışanları-
mızın iş yoğunluğunu da önemli ölçüde 
azaltacağına inanıyorum. 

Değerli dostlarım…

Türkiye ile Bulgaristan’ı, Türkiye ile 
Avrupa’yı birbirine modern kapılarla bağ-
lamanın heyecanını Bulgar dostlarımızla 
paylaşmaktan dolayı ayrıca memnuniyet 
duyduğumu bir kez daha ifade etmek isti-
yorum. Çalışmalara emeği geçen herkesi 
kutluyor, Bulgar makamlarına, bizim ilgili 
kurumlarımıza, Türkiye Odalar ve Borsa-
lar Birliği’ne, Gümrük ve Turizm İşletme-
leri Şirketi’ne teşekkürlerimi sunuyorum. 
Kapıkule Kara Sınır Kapısı ile Hamzabeyli 
Kara Sınır Kapısı Tesisleri’nin hayırlı ol-
masını diliyor, hepinizi sevgi ve saygıyla 
selamlıyorum.
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Sevgili İzmirliler, sevgili öğrencilerimiz, 
değerli öğretmenlerimiz, aziz vatandaşla-
rım, hanımefendiler, beyefendiler… Sizleri 
en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bu-
gün, hem İzmir adına, hem de ülkem adına 
gerçekten heyecan verici bir açılışı sizlerle 
birlikte gerçekleştirmenin memnuniyetini 
yaşıyorum. 

Bugün 120 derslikli 5 meslek lisemizi 
açıyor, 5 değerli eğitim kurumunu İzmir’e 
kazandırıyoruz. Bu açılışı anlamlı hale 
getiren bir başka önemli husus daha var… 
Hayatlarını eğitime adamış, hayır işlerine 
adamış, ülkemizin kalkınmasına tutku 
ile sahip çıkmış olan, Merhume Nevvar 
Hanım ve değerli dostumuz Salih İşgören 
Beyefendi bu eserleri vücuda getirdiler. 4 
Şubat 2005’te İzmir’e geldiğimde, İzmir’in 
“Salih Abi”siyle bir protokol imzaladık. O 
zaman, işte bu arazi üzerinde 5 okul yapıl-
ması noktasında Salih Bey İzmir’e bir söz 
verdi ve işte bugün bu okulları hizmete 
açıyoruz. Bir kapalı spor salonu, bir uygu-
lama oteli, konferans merkezi, 12 lojman 
ve büyük bir uygulama atölyesinin yapım 
ve tadilatları da tamamlandığında, İzmir 

Türkiye’de eşi benzeri olmayan bir eğitim 
kampüsüne kavuşmuş olacak. Bu vesiley-
le, Nevvar Hanımefendi’yi rahmetle anı-
yor, hem merhumeye, hem de Salih Bey’e, 
şahsım adına, ülkem adına, milletim adına 
şükranlarımı sunuyorum. 

Burada 2 bin 500’e yakın öğrencimiz, tu-
rizm, ticaret, denizcilik ve diğer mesleki 
dallarda eğitim alma, kendilerini yetiş-
tirme imkanı bulacaklar. Bakınız, şunun 
altını özellikle çizmek istiyorum: Nüfu-
sumuzun yarısı şu anda 28 yaşın altında. 
Avrupa ülkelerine kıyasla çok dinamik, 
çok enerjik, çok zinde bir nüfusumuz var. 
Bu genç nüfus, Türkiye’nin geleceğini inşa 
etme hususunda bize büyük avantajlar 
sağlıyor. Biz, ülkemizdeki gençlerin sadece 
birbirleriyle yarışmasını kabul etmiyoruz, 
gençlerimizin dünya genelindeki yaşıt-
larıyla rekabet edebilmelerini istiyoruz, 
eğitim yatırımlarımızı bu anlayış doğrul-
tusunda gerçekleştiriyoruz. 

Günümüzde en kıymetli varlık bilgidir, 
gençlerimizin bilgili, donanımlı, kaliteli 
yetiştirilmesinin artık bir lüks değil, bir 

Nevvar - Salih İşgören Eğitim 
Kampüsü Açılış Töreni

İzmir | 20 Haziran 2009
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hayat meselesi olduğunu hepimiz idrak et-
mek zorundayız. Biz bu idrakle, bu şuurla 
eğitime özel bir önem verdik, cumhuriyet 
tarihinde ilk defa genel bütçeden en yük-
sek payı eğitime ayırdık. Kalabalık sınıflar-
da eğitime hayır dedik; 6.5 yılda 133 bin 
dersliğin yapımını tamamladık. Her ders 
yılının başında bütün öğrencilerimizin 
ders kitaplarını masaların üzerine koyduk. 
Okullarda verilen derslerin hepsini yeni-
den ele aldık, çağdaş ve öğrenci merkezli 
bir eğitimi temel alan yeni müfredatlar ha-
zırladık. Bilgisiz, teknolojisiz eğitime hayır 
dedik, okullarımıza 710 bin bilgisayar gön-
derdik. Bakınız, sadece İzmir’de 5 bin 378 
dersliğin yapımını tamamladık, okulları-
mıza 26 bin 811 adet bilgisayar gönderdik. 

Şunu gururla ifade ediyorum ki, ne bir 
başka alanda, ne de eğitim alanında böl-
gesel bir ayrım yapmadık, İstanbul’a ne 
geliyorsa, Ankara’ya ne geliyorsa, İzmirli 
öğrencilerimize, İzmirli yavrularımıza da 
aynı imkanı sağladık, sağlıyoruz. İzmir’e 
ne geldiyse, Hakkari’deki, Diyarbakır’daki, 
Artvin’deki, Samsun’daki okullarımıza da 
aynı oranda imkanları sağlıyoruz. Bu ko-
nuda beni çok memnun eden, tatmin eden 
bir örnek vermek istiyorum. Hangi ilimiz-
de okul açılışı yaparsam yapayım, oradaki 
öğrencilerimize soruyorum, “Bilgisayar 
kullanmayı biliyor musunuz?” diye… Ma-
şallah, 7 yaşındaki, 8 yaşındaki evlatları-
mız, bu soruya yüzleri gülerek “Evet kulla-
nıyoruz, evet biliyoruz,” diyorlar. Gittiğim 
illerde çocuklar artık yanıma gelip, benden 
diz üstü bilgisayar istiyorlar. Bu bizi gu-
rurlandırıyor, bu bizi mutlu ediyor; yavru-
larımızın mağdur ve mahrum olmadığını 

bilmek, eğitimde attığımız adımların kısa 
zamanda meyvesini, semeresini alıyor 
olmak bize hayat enerjisi veriyor, çalışma 
azmi sağlıyor, bizi daha da motive ediyor. 

Bizler, çok zor şartlar altında eğitime de-
vam ettik. Aynı sıkıntıları çocuklarımızın 
yaşamaması için bugüne kadar elimizden 
geleni yaptık, bundan sonra da aynı ira-
deyle yolumuza devam edeceğiz. İşgören 
Ailesi’nin İzmir’e kazandırdığı bu okullar 
bir başka açıdan da büyük ehemmiyet arz 
ediyor… Bakınız, küresel finans krizi nede-
niyle şu anda tüm dünyada işsizlik oran-
ları hızla artıyor. ABD, Japonya, Avrupa 
Bölgesi tarihi oranlarda işsizlik rakamla-
rına şahit oluyor. Biz de Türkiye olarak bu 
olumsuz süreçten az da olsa etkileniyoruz. 
Mart ayında işsiz sayımız 3 milyon 776 bin 
kişi olarak belirlendi. Ancak, işsizlik nok-
tasında artık şu hususla yüzleşmek zorun-
dayız: “Ne iş yaparsın?” sorusuna, “Ne iş 
olsa yaparım,” diye cevap veriliyorsa, orada 
çok ciddi bir eğitim sorunu var demektir. 
Nitekim 4 milyona yakın işsiz sayımıza 
rağmen, bir çok işletme çalıştıracak vasıflı 
işgücü bulmakta zorluk çekiyor. İşte, mes-
lek liselerimiz bu noktada hayati önem 
arz ediyorlar. Büyüyen, gelişen, ilerleyen 
Türkiye’ye vasıflı işgücü yetiştirmek hede-
finde meslek liselerimiz kilit rol oynuyor-
lar. Bugün açılışını yaptığımız 5 okulun da 
meslek lisesi olması, bu nedenle de ayrıca 
anlamlı, ayrıca sevindirici olmuştur. 

Değerli dostlarım, değerli katılımcılar…

Hükümet olarak kampanyalarla, teşvik-
lerle, muafiyetlerle eğitime katkıyı özen-
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dirdik. 6.5 yıl içinde eğitime kazandırdı-
ğımız 133 bin dersliğin 30 bin civarındaki 
kısmı, yani dörtte biri hayırseverlerimiz 
tarafından yaptırıldı. İşgören Ailesi’nin 
İzmir için yaptıkları bu sözlerimin en gü-
zel örneğidir. Salih bey ve merhume eşleri 
Nevvar Hanım, sosyal hizmetler alanında 
önemli hayır işleri yaptılar… Türk Silahlı 
Kuvvetleri’ne önemli bağışlarda, önemli 
hayırlarda bulundular… Bir çok kurumu-
muza destek verdiler… Ancak en büyük 
ve en kalıcı hayırlarını eğitime sağladılar. 
İzmir’e, 2 yüksek okul da dahil olmak üze-
re 14 eğitim kurumu kazandırdılar. Ben, 
kendilerine, ülkemize ve İzmir’e kazan-
dırdıkları bu çok değerli eserlerden dolayı 
bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. 
Merhume Nevvar Hanım ve Salih İşgören 
Beyefendi’nin bu hayır işlerinin ülkemize 
örnek teşkil etmesini temenni ediyorum. 
Açılışını yaptığımız okullarımızın hayırlı 
olmasını diliyor, emeği geçenlere teşekkür 
ediyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlı-
yorum.
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Sevgili Konyalılar, değerli vatandaşlarım… 
Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, 
bugün önemli bir aşamasına geçtiğimiz 
Konya–Ankara Hızlı Tren projesinin ül-
kemize, şehirlerimize, buralarda yaşayan 
tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını di-
liyorum. Bu tarihi anı, bu büyük heyecanı 

siz değerli Konyalı kardeşlerimle paylaş-
manın memnuniyeti içindeyim. 

Yaklaşık 7 yıl önce iktidara yürürken, 
Türkiye’deki her alan için kendimize çok 
yüksek hedefler belirledik. Türkiye’yi, eği-
tim, sağlık, adalet ve emniyet başta olmak 
üzere, her alanda yeniden imar edeceğimi-

Konya-Ankara Yüksek Hızlı 
Tren Projesi İlk Ray Kaynağı 

Töreni

Konya | 17 Temmuz 2009
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zi, yeniden inşa edeceğimizi ifade ettik, bu 
hedeflerimize ilişkin somut planlarımızı, 
somut projelerimizi kamuoyuna açıkladık. 
Ulaştırmayı, ülkemizin kalkınmasında en 
merkezi konuma yerleştirdik. 

Her zaman söylüyorum: Yol medeniyettir… 
Gidemediğiniz yer, ulaşamadığınız yer 
sizin değildir… Yol olmadan, hızlı ve kali-
teli ulaşım olmadan, köylerimize hizmet 
götüremez, ilçelerimizi, illerimizi kalkındı-
ramayız. Türkiye on yıllar boyunca bunun 
sıkıntısını yaşadı. Türkiye’nin bir ucundan 
diğer ucuna ulaşım, ister karayoluyla, 
ister demiryoluyla, ister deniz ya da hava 
yoluyla olsun son derece meşakkatli, son 
derece tehlikeli ve uzun sürelere, büyük 
bedellere mal olan bir durum arz ediyor-
du. Nice insanımızı karayollarındaki trafik 
kazalarında kaybettik. Nice vatandaşımız 
sakat kaldı. Maddi olarak da çok ağır külfet 
ödemek zorunda kaldık. Bunun yanında, 
ülkenin belli bölgelerine hizmet taşınama-
dı, proje götürülemedi, oralarda pazarlar 
gelişmedi, oralarda ürünler başka bölgele-
re taşınamadı. 

Türkiye’nin böyle bir ulaştırma altyapısıy-
la devam etmesi mümkün olamaz dedik. 
Ulaştırmayı yeni bir bakış açısıyla, yeni 
bir vizyonla, yeni bir anlayışla ele alacağız 
dedik. Hamdolsun, 7 yıl gibi kısa bir sü-
rede devasa projeleri gerçekleştirdik, bir 
çok projeyi bitirme aşamasına geldik. 7 
yıl önce söylediklerimize, bizim projeleri-
mize hayal diyenler, rüya diyenler, bugün 
MARMARAY karşısında, Ankara-Eskişehir 
Hızlı Treni karşısında, 9 bin 500 kilometre 
bölünmüş yol karşısında söyleyecek söz 

bulamıyor. İnanmak, yolun yarısını kat 
etmektir. Biz inandık, Türkiye’ye inandık, 
Türkiye’nin potansiyeline inandık, iş gü-
cümüze, insanımıza güvendik ve hamdol-
sun Türkiye’ye ilkleri yaşattık, yaşatmaya 
da devam ediyoruz. Şurası da son derece 
önemli: Bir şehrin kalkınması başka bir 
şehrin kalkınmasına, bir şehrin ilerlemesi 
başka bir şehrin ilerlemesine vesile oluyor. 
Kalkınma yolunda attığımız her adım yeni 
bir sinerji doğuruyor, bu sayede, Türkiye 
zincirleme bir büyüme yaşıyor. İşte bugün 
Konya’nın değişen çehresi, Konya ile sı-
nırlı kalmıyor, Konya’yı aşarak, Karaman’ı 
da, Niğde’yi de, Aksaray, Afyon, Isparta, 
Antalya’yı da etkisi altına alıyor. Şehirle-
rimiz değiştikçe Türkiye değişiyor… Şe-
hirlerimiz geliştikçe Türkiye gelişiyor… 
Şehirlerimiz, birer dünya markası haline 
geldikçe, Türkiye’nin gücü artıyor, saygın-
lığı artıyor, bölgesel ve küresel meselelerde 
ağırlığı artıyor. 

Sevgili Konyalılar… 

Hatırlayacaksınız, bundan birkaç ay önce, 
13 Mart 2009’da Ankara-Eskişehir Yüksek 
Hızlı Tren Hattı’nın açılışını gerçekleştire-
rek, ulaşımda yeni bir dönemin, yeni bir 
çağın kapısını aralamıştık. Şimdi o kapıdan 
ilerlemeye devam ediyoruz. Türkiye’nin 
dört bir yanını son derece çağdaş, yüksek 
hızlı trenlere imkan sağlayan demir ağlarla 
örüyoruz. İşte bakın, Ankara–Sivas Hızlı 
Tren Hattı devam ediyor… Eskişehir–İstan-
bul Hızlı Tren etabı devam ediyor… Anka-
ra–İzmir Hızlı Tren hattıyla ilgili çalışma-
lar devam ediyor… Konya-Ankara hattının 
alt yapı çalışmalarını tamamladık, bugün 
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de üst yapı çalışmaları için ilk ray kaynağı-
nı bu törenle gerçekleştiriyoruz. 

Hükümetimizin bu çabalarının ne kadar 
anlamlı olduğunun anlaşılması bakımın-
dan şunu da özellikle vurgulamak istiyo-
rum: Bizim hükümetimizden önceki 40 yıl 
boyunca, bu ülkede hiçbir şehrimize yeni 
bir demiryolu hattı inşa edilmedi. En son, 
bundan tam 40 yıl önce Van’a demiryolu 
kazandırılmıştı. Biz göreve geldik, Tekir-
dağ–Muratlı hattı ile Tekirdağ’ı demiryolu-
na kavuşturduk. Ankara–Sivas Hızlı Tren 
Yolu kapsamında da Yozgat’ı demiryoluna 
kavuşturuyoruz. Yüksek Hızlı Tren saye-
sinde Ankara’nın, Eskişehir’in adı artık 
Pekin’le, Tokyo’yla, Osaka’yla, Paris’le, 
Lyon’la, Berlin’le, Roma’yla, Madrid’le, 
Lizbon’la yan yana yazılıyor. Eskişehir, 
Yüksek Hızlı Tren’de bu şehirlerle yarı-
şıyor. İnşallah, Konya–Ankara Hızlı Tren 
Hattı tamamlandığında Konya, Yüksek 
Hızlı Treniyle de adını dünyaya duyura-
cak, bu alandaki az sayıdaki dünya şehrin-
den biri olma özelliğine kavuşacak. 

Bakınız şurası da çok önemli: Yüksek Hızlı 
Tren sayesinde Eskişehir-Ankara arasın-
daki seyahat süresi 1.5 saate indi. Ankara-
İstanbul Hızlı Tren Hattı’nın temeli atıldığı 
gün, Ulaştırma Bakanıma talimat verdim. 
Konya-Ankara hızlı tren yolunu bir an önce 
yapalım, “Git-Gel Konya 6 saat sözü tarih 
olsun” dedim. Biz artık yeni bir tarih yazı-
yoruz: Yenisi şu: Git-gel Konya 2.5 saat… 1 
saat 15 dakika gidiş, 1 saat 15 dakika dö-
nüş… Toplamda 2.5 saat ediyor. Yani Anka-
ra ile Konya artık sınır komşusu olmanın 

da ötesine geçiyor, deyim yerindeyse kapı 
komşusu oluyor. 

Benim Ankara’da çocuğunu okutan Konya-
lı hemşerim, “Mektep tatil olsun da şehir 
dışına üniversite okumaya giden çocuğu-
mu göreyim” şeklindeki hasretten kurtula-
cak. Ankara’da, ya da Konya’da işi olanlar 
sabah trene binecek, işini halledecek ve 
aynı gün içinde şehrine geri dönecek. Baş-
ta Ankara olmak üzere bir çok şehrimizden 
daha fazla vatandaşımız Konya’nın deği-
şen çehresini görmeye, Selçuklu başkenti-
nin havasını teneffüs etmeye, en önemlisi 
de Hazreti Mevlana’yı ziyarete gelecek. İn-
şallah, hızlı tren gönüllerdeki hasretleri de 
hızla dindirecek. Bundan böyle, kara tren 
gecikir değil, hızlı tren yetişir diyeceğiz. 

Sevgili Konyalılar…

Bakınız, biz hiçbir işi tünelde bırakmayız, 
bırakmıyoruz. İktidara geldik, 1993’te 
başlanan, 10 yılda bitirilemeyen Bolu 
Tüneli’ni 3 yılda tamamladık, 2007’de hiz-
mete açtık. Aynı şekilde, 2004 Şubat’ında 
Yüksek Hızlı Tren inşaatına başladık, her 
türlü testini yaparak tamamladık, 4 ay 
önce geçtiğimiz Mart ayında hizmete aldık. 
MARMARAY’la iki kıtayı birbirine deniz 
altından bağladık. Asya-Avrupa kesintisiz, 
demiryoluyla birbirine bağlandı. Yapımı 
devam ediyor. Bakü-Tiflis-Kars demiryo-
lunun yapımı hızla devam ediyor. Bu ne 
demek? Bu, Pekin’den Londra’ya kadar 
uzanan İpek Demiryolu’nun hayata geçme-
si demek. Merkezde Türkiye var. Merkezde 
Anadolu var. Merkezde Konya var. İpek 
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Demiryolu’nun kalbi, Asya ile Avrupa’nın 
kalbi burada atıyor. 

Ankara-Sivas’ın temelini attık. Bu projeyle 
Pan-Avrupa 4’üncü Ulaşım Koridoru’nun 
devamını teşkil ediyor. İstanbul-Edirne 
Hızlı Tren Hattı’nın uygulama projelerini 
hazırladık. En geç bir yıl içinde yapımına 
başlıyoruz. Kaynağını da Avrupa Birliği 
fonlarından alıyoruz. Ankara-İzmir’in 
uygulama projelerini yaptık. İlk fırsatta 
ihalesi yapılacak, yapımına başlanacak. 
Bunlara ilaveten, Hükümetimizin kara-
rıyla, bizzat Başbakan olarak benim kara-
rımla, yurdu hızlı trenle donatmak için, 
Konya-Mersin’in, Eskişehir-Antalya’nın, 
Eskişehir-Bursa’nın, Bandırma-İzmir’in, 
Kayseri-Yozgat’ın, Bandırma-Bursa’nın, 
Samsun-Fatsa’nın yüksek hızlı tren projesi 
uygulama projelerini yaptırıyoruz. Şu anda 
Türk mühendisleri, bu güzergâhlarda, 
yolun metre metre geçeceği yerleri hesap-
lıyorlar, nerde köprü olacak, nerde tünelle 
geçilecek, hangi kilometrede ne yapılacak 
bunun projesini hazırlıyorlar. 

Demiryoluyla yük taşımacılığında Tür-
kiye çok farklı bir konuma geldi… Şu 
anda ayda ortalama 1000 trenle, altını 
çiziyorum, yurtdışına yük taşıması yapı-
yoruz. İstanbul-Selanik, İstanbul-Tahran, 
İstanbul-Budapeşte, Mersin-Halep arasına 
yolcu trenleriyle bu ülkeleri, bu şehirleri 
de şehirlerimizle buluşturduk. Sınırdaki, 
atıl hattaki mayınları temizledik, yolunu 
yeniledik, Türkiye-Suriye arasına demir-
den kardeşlik köprüsü kurduk. Sadece 
demiryollarında değil, biraz önce de ifade 
ettiğim gibi, karayollarında, hava ve deniz 

ulaşımında, iletişim alanında Türkiye’ye 
sessiz bir devrim yaşattık. 15 bin kilomet-
re bölünmüş yol hedefimizin 9 bin 500 
kilometresini tamamladık. Karayollarında 
ölümlü kaza oranını yüzde 80 oranında 
azalttık. 

Sadece Konya’ya bakarsanız ne demek is-
tediğim daha iyi anlaşılacaktır… Konya’ya 
79 yılda yapılan bölünmüş yol 159 kilo-
metre… Biz geldik, 2003-2009 arasında 
435 kilometre yeni bölünmüş yol yap-
tık… Türkiye’de en fazla bölünmüş yolu 
Konya’ya yaptık… Hava taşımacılığında 
hem uçak sayısı olara, hem sefer sayısı ve 
hem de yolcu sayısı olarak 2002 rakam-
larını ikiye, üçe katladık. Deniz yollarını 
yeniden ele aldık, deniz taşımacılığını can-
landırdık, Türkiye’yi gemi ve yat üretimin-
de lider ülkeler arasında ulaştırdık. İşte 
bütün bu başarılar, milletin derdine ortak 
olmakla, milletin özlemlerini paylaşmak-
la, milletin diliyle aynı dili konuşmakla 
mümkün oluyor. Milletimizle gönül birliği 
yapmakla, el birliği yapmakla, işbirliği yap-
makla mümkün oluyor. 

Bizim hedeflerimiz, bizim ideallerimiz var. 
Bu hedeflerimize, bu ideallerimize doğru 
hızla yol alıyoruz, aynen bu yüksek hızlı 
tren gibi, yüksek hızla hedeflerimizi ger-
çekleştiriyoruz. Çünkü bizim kaybedecek 
vaktimiz yok. Çünkü Türkiye’nin kaybede-
cek vakti yok. İnşallah, bundan sonra Tür-
kiye, bugün geldiği noktadan geriye gitme-
yecek, aksine çok daha kalkınmış, gelişmiş, 
ilerlemiş bir ülke olacaktır. Yüksek hızla 
büyüyecektir. Ben, bu ülkeye, bu milletin 
potansiyeline bütün kalbimle inanıyorum. 
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Bu millet geçmişte, azmettiği takdirde ne 
kadar büyük başarılara imza attığını ispat-
lamıştır. Bugün de bunun en güzel örnek-
lerinden birini sergiledi, sergiliyor. Onun 
için, diyorum ki, Türkiye’nin önü aydın-
lıktır. Türkiye’nin önü açıktır. Ben, bugün 
ilk kaynağını yaparak, üst yapı inşaatına 
başladığımız Konya-Ankara Yüksek Hızlı 
Tren Hattı’nın hayırlı olmasını diliyorum. 
Ben bu projenin bizzat takipçisiyim. Hattın 
en kısa sürede biteceğinin, Konya–Ankara 
arasında hızlı, güvenli ve kaliteli bir yol-
culuğun en kısa zamanda başlayacağının 
burada, siz değerli Konyalı kardeşlerimin 
huzurunda sözünü veriyorum. İşçisinden 
mühendisine kadar bütün emeği geçenleri, 
bütün kurumlarımızı, yetkili arkadaşları-
mı tebrik ediyorum. Bir kez daha hayırlı ol-
sun diyor, hepinize sevgilerimi, saygılarımı 
sunuyorum.
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Değerli kardeşlerim… sevgili Rizeliler… 
sevgili Derepazarılılar… Hepinizi en kalbi 
duygularımla selamlıyor, bugün, burada 
açılışını yaptığımız Turgut Kıran Denizci-
lik Yüksek Okulu’nun Derepazarı ilçemize, 
Rize’ye ve ülkemize hayırlı olmasını diliyo-
rum. Derepazarı’na ve Rize’ye bu son dere-
ce anlamlı eğitim kurumunu kazandıran 
hayırsever işadamı Sayın Turgut Kıran’a 
da huzurlarınızda teşekkür ediyorum.

Rize Üniversitemizin büyüdüğünü, gelişti-
ğini, ilçelerimizi kucaklamaya başladığını 
görmekten büyük memnuniyet duyduğu-
mu da ifade etmek istiyorum. Bir yandan 
bizim desteğimizle, bir yandan özel sektö-
rümüzün, hayırsever işadamlarımızın des-
teği ile inanıyorum ki Üniversitemiz çok 
daha büyüyecek ve bütün Karadeniz’in bir 
ilim yuvası olma özelliğine kavuşacaktır.

Turgut Kıran Denizcilik Yüksek 
Okulu Açılış Töreni

Rize | 12 Ağustos 2009
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Rize, Allah’ın insanoğluna bahşettiği tüm 
tabii güzellikleri içinde barındırıyor. De-
niziyle, dağlarıyla, bitki örtüsüyle, akarsu-
larıyla, ormanlarıyla, tarıma elverişli top-
raklarıyla Rize, turizm için olduğu kadar 
akademik çalışmalar için de eşsiz imkanlar 
sunuyor. Bizim şu dağlarımızdaki bitki 
örtüsünün eşi benzeri dünyada bulunmu-
yor. Burada üretilen bala, buradaki deniz 
ürünlerine paha biçilemiyor. Çayın en gü-
zeli burada, Rize’de, Rize’nin tek tek bütün 
ilçelerinde üretiliyor, işleniyor ve dünya 
pazarlarına gönderiliyor.

Bizim, tüm bu zenginliklerimizi, akademik 
çalışmalarla, bilimsel çalışmalarla destek-
lememiz gerekiyor. Şuraya dikkatlerinizi 
çekiyorum: 7 yıllık iktidarımız süresince 
tam 63 yeni üniversiteyi ülkemize ka-
zandırdık. Türkiye genelinde, Rize dahil 
üniversitesi olmayan ilimiz kalmadı. Biz 
bu üniversiteleri kurarken, bizim bu gayre-
timizi hafife aldılar, her il için üniversiteyi 
gereksiz gördüler, bu üniversiteleri tabela 
üniversitesi olarak nitelediler. Bunların ak-
lına üniversite denildiğinde sadece diplo-
ma geliyor, sadece sınav geliyor, sadece ya-
saklar, kısıtlamalar, engellemeler geliyor. 
Oysa üniversite özgür düşünce demektir, 
bilimsel düşünce demektir, nitelikli ne-
sillerin yetişmesi, ekonominin, kültürün, 
sanatın, sporun desteklenmesi demektir.

Üniversite burada çay üretimine yeni ufuk-
lar kazandıracak, balıkçılığa, denizciliğe, 
Rize’nin sahip olduğu her türlü eşsiz zen-
ginliğe yeni boyutlar kazandıracak. Şuraya 
da dikkatinizi çekmek istiyorum: Türkiye, 
üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke… Ama 

yıllar boyunca maalesef bunun gereğini 
hakkıyla yerine getiremedi. Ne ticarette, 
ne turizmde, ne de balıkçılıkta Türkiye im-
kanları etkin bir şekilde değerlendiremedi. 
Türkiye’nin kaderi, her alanda olduğu gibi, 
denizcilik sektöründe de geçtiğimiz 7 yılda 
keskin bir dönüşüm yaşadı.

Biz iktidara geldiğimizde Türkiye’de sade-
ce 37 tersane faaliyet gösteriyordu, 2003-
2007 arasında 55 yeni tersane kuruldu. 
Yapımı devam eden tersanelerle birlikte 
toplam sayı 155’e ulaşacak. Tersane sayı-
sını artırmakla kalmadık, Tuzla bölgesine 
sıkışan gemi inşa sanayisini yurt genelinde 
kıyılarımıza yaydık. Türkiye, gemi inşa-
sında dünya yirmi üçüncülüğünden, adet 
bazında dünya beşinciliğine yükseldi. Aynı 
şekilde mega yat inşasında büyük bir ge-
lişme kaydettik, dünya genelinde üçüncü 
sıraya yükseldik. 2002 yılına göre deniz 
yolcu sayısında yüzde 52, taşınan araç sayı-
sında yüzde 43’lük artış sağladık. Öte yan-
dan, denizcilik sektöründe özel tüketim 
vergisini kaldırdık. Ayrıca, son teknolojiyle 
denizlerimizdeki her türlü hareketin eş za-
manlı takibini yapmaya başladık.

Tüm bu gelişmelerle birlikte denizlerimiz 
sadece turizm açısından değil, aynı zaman-
da ekonomik, kültürel ve ulaşım alanların-
da da gerçek bir zenginliğimiz haline geldi. 
Denizle ilgili olan her sektörün gelişmesi, 
ilerlemesi, Türkiye’nin denizcilik noktasın-
da da dünyada ağırlığını hissettirmesi için 
çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. 
İşte burada bugün açılışını yaptığımız Yük-
sek Okulumuz, hem bilimsel çalışmalarıy-
la, hem de yetiştireceği nitelikli iş gücüyle 
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sektöre çok önemli destek sağlayacaktır. 
Rize’nin, denizcilik alanında öne çıkmasın-
dan, hatta dünya genelinde otorite haline 
gelmesinden daha tabii bir şey olamaz. 
Ufkumuzu geniş tutarsak, vizyonumuzu 
geniş tutarsak, büyük düşünürsek ve bü-
yük hedefleri gözümüze kestirirsek, inanın 
bugün hayal gibi görünen, ulaşılamaz gibi 
görünen her seviyeye ulaşırız. 

Değerli kardeşlerim, son 7 yılda yaptığımız 
atılımlar sayesinde Türkiye kabuğunu kır-
dı, Türkiye kabına sığmaz bir hale geldi, 
dünyada ağırlığı hissedilen, görüşleri dik-
katle izlenen bir ülke konumuna yükseldi. 
Milletle el ele verdik, milletimizle aynı 
yöne baktık, gece gündüz milletimiz için, 
ülkemiz için çalıştık, çabaladık ve bugün 
Türkiye’yi çok farklı bir konuma yükselt-
tik. Bakın, tüm dünya, tarihin en büyük 
ekonomik krizlerinden birini yaşadı, ya-
şamaya devam ediyor. Hem ülkemizde, 
hem dünya genelinde krizin artık etkisini 
azaltmaya başladığını, normale dönüş sin-
yallerinin arttığını görüyoruz.

Dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde eko-
nomiler kriz karşısında eridi, bankalar, 
finans kuruluşları battı, iflas etti, işsizlik 
çoğaldı, ekonomik büyüme ciddi şekilde 
geriledi. ABD’nin, Avrupa Ülkelerinin ağır 
hasarlar aldıkları bu süreci, Türkiye en 
az hasarla, en az etkiyle atlattı, atlatmaya 
devam ediyor. Çünkü önlemlerimizi aldık, 
bütün tedbirleri kararlılıkla uyguladık, 
yaptığımız reformlarla Türkiye’yi sağlam 
bir ekonomik yapıya kavuşturduk. Krizin 
etkileri iyice azaldığında, göreceksiniz, 
Türkiye’yi yeniden büyüyen, yeniden üre-

ten, ihraç eden, istihdam oluşturan bir 
ülke olarak emniyet içinde geleceğe taşı-
maya devam edeceğiz.

Biz, ulaştığımız hiçbir seviyeyi Türkiye 
için yeterli görmüyoruz. Türkiye’nin daha 
kat edeceği uzun bir yol var. Ulaşacağımız, 
ulaşmamız gereken daha önemli seviyeler, 
daha büyük hedefler var. Tüm bu seviye-
lere, tüm bu hedeflere hep birlikte, el ele 
vererek, omuz omuza vererek inşallah ula-
şacak, Türkiye’yi bugünkünden çok daha 
farklı, çok daha gelişmiş, kalkınmış bir 
ülke haline getireceğiz. Bu süreçte, altını 
çizerek ifade ediyorum, kardeşliğimizi mu-
hafaza ediyor olmamız son derece önem-
li… Birlik ve bütünlüğümüzü muhafaza 
ediyor olmamız son derece önemli… Kader 
birliği ediyor olmamız son derece önemli.

780 bin kilometre kare vatan toprağının ta-
mamını, 71 buçuk milyon vatandaşımızın 
her birini gözeterek, her bir vatandaşımı-
zın hakkını, hukukunu teslim ederek, barış 
ve kardeşlik içinde geleceğe yürüyoruz, 
yürümeye devam edeceğiz. Bizim gayemiz, 
Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesini, 81 vilaye-
tini, tüm ilçelerimizi, beldelerimizi, köyle-
rimizi aynı derecede, eşit ve adaletli bir bi-
çimde kalkındırmak. Geride bıraktığımız 
7 yıl içinde Türkiye’ye büyük başarılar, bü-
yük sevinçler yaşattık. Şimdi, yolumuzdaki 
engelleri kaldırarak, önümüzdeki kronik 
meseleleri çözerek, çok daha aydınlık bir 
geleceğe doğru emin adımlarla ilerliyoruz.

Türkiye’ye güzellikler yaşattık, yeni güzel-
likleri yaşatmaya da devam edeceğiz. Yeter 
ki sizin desteğiniz arkamızda olsun, yeter 
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ki sizlerin hayır duaları bizimle birlikte 
olsun. Aşamayacağımız engel, ulaşamaya-
cağımız hedef yoktur. Ben bu duygularla 
sözlerime son verirken, açılışını yaptığımız 
Yüksekokulun bir kez daha Rize’mize ve 
Derepazarı ilçemize hayırlı olmasını dili-
yorum. Hayırsever iş adamımız Sayın Tur-
gut Kıran başta olmak üzere, emeği geçen-
lere bir kez daha teşekkür ediyor, hepinizi 
saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.
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Sevgili Rizeliler... değerli hemşerilerim... 
Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, 
bugün açılışını yaptığımız yeni stadımızın 
Çaykur Rize Spor’a, Rize’ye ve ülkemize 
hayırlı olmasını diliyorum. Çaykur Rize 
Spor’a, bu yeni statta oynayacağı maçlar-
da galibiyetler diliyor, hem deplasmanda, 
hem de burada, yeni stadında elde edeceği 
başarılarla kendisini yeniden süper ligde 
görme arzumuzu bu vesileyle ifade etmek 
istiyorum.

10 bin kapasiteli eski stadımız Rize’mizin 
ihtiyaçlarına yeterince cevap veremiyor, 
Rize’ye olduğu kadar “Atmacalar”a da dar 
geliyordu. Gerekli girişimlerde bulunduk, 
gerekli görüşmeleri yaptık, özel sektörü-
müzü teşvik ettik ve işte bugün Rize’ye 
15 bin 500 kapasiteli, modern, UEFA 
standartlarında bir stat kazandırdık. Bu 
heyecanı, bu coşkuyu, 15 bin 500 kişinin 
desteğini arkasına alan Çaykur Rize Spor, 
inanıyorum ki Rize’nin adını yeşil saha-

Stadyum Açılışı

Rize | 12 Ağustos 2009
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larda çok daha fazla duyuracak, Rize’ye 
büyük mutluluklar yaşatacaktır.

Şu temennimi de burada bir kez daha dile 
getirmek istiyorum: Bu açılışını yaptığımız 
stat, eminim ki rakipler için çok çok zor bir 
deplasman olacaktır. Ancak, bu stat, aynı 
zamanda Rize misafirperverliğinin de anı-
tı haline gelecek, centilmenlik dışı hiçbir 
hareketin ve hakaretin de zemini olmaya-
caktır. Rize, her alanda Türkiye’ye örnek 
olduğu gibi, spor alanında, centilmenlik 
noktasında da eminim ki Türkiye’ye örnek 
teşkil edecek bir spor ruhunu taşıyacaktır.

Biliyorsunuz, son yıllarda dünya genelinde 
uyuşturucu, sigara, alkol gibi kötü alış-
kanlıklar gençlerimizi, geleceğimizi tehdit 
ediyor. Bu nedenle, gençlerimizin daha 
iyi şartlarda yetişmesi için Gençlik Spor 
Genel Müdürlüğümüz, tesisleşme nokta-
sında, spor ve sanat faaliyetleri noktasın-
da çok önemli çalışmalar yürütüyor. Bu 
çalışmalar sadece gençlerimizi değil, şehir 
kimliğimizi, şehir kültürümüzü de olumlu 
etkiliyor. Bugün, Kayseri’den sonra Rize’yi 
de yeni stada kavuşturmanın onurunu ya-
şıyoruz.

Tabi burası sadece bir futbol stadından 
ibaret değil… 3 bin kapasiteli kapalı spor 
salonu ve bin kapasiteli kapalı yüzme 
havuzunu da içeren bir spor kompleksi. 
Bugün stadımızı açıyoruz, inşallah kapalı 
spor salonu ve yüzme havuzunu da 2012 
yılında tamamlayıp, Rize’nin hizmetine 
sunacağız. 2003’ten bu yana cumhuriyet 
tarihinde yapılanları 10’a katladık, Rize’ye 
spor alanında 22 milyon TL yatırım yaptık. 

Sadece bu kompleksle sınırlı kalmadık, 
neredeyse çamur deryası halinde olan 9 
sahayı sentetik çim haline getirdik, 3 saha-
da da çalışmalarımız devam ediyor. Pazar, 
Güneysu ve Fındıklı ilçemize yeni spor 
salonları kazandırdığımız gibi, eski spor 
salonlarımızı da modernize ettik. İyidere 
spor salonunun ihalesini yaptık, diğer ilçe-
lerimize de spor salonu yapmak için çalış-
malarımız sürüyor. 

Bu tesisleşme çalışmalarından sonra 2002 
sonunda 3 bin 500 lisanslı sporcusu olan 
Rize’de bugün 15 bin lisanslı sporcumuz 
var. Bugün açılışını yaptığımız bu statla 
birlikte, şehir içi trafiğini de önemli öl-
çüde rahatlatıyor, Rize’ye yeni bir çehre 
kazandırıyoruz. Eski stadımızın bulundu-
ğu bölge yeni bir iş merkezi olarak Rize 
ticaretine katkı sağlayacak. İnanıyorum 
ki proje aşamasından beri yakından takip 
edip desteklediğim bu modern kompleks 
Rize’yi bir adım daha ileriye taşıyacaktır. 
Yeni stadımızın bir kez daha hayırlı olma-
sını diliyor, emeği geçen herkesi gönülden 
tebrik ediyorum.

Değerli Rizeliler… değerli hemşerilerim…

Bugün ve yarın Rize’de çok önemli eser-
lerin, çok önemli hizmetlerin açılışını 
gerçekleştiriyoruz. Buraya gelmeden önce, 
Derepazarı’nda Turgut Kıran Denizcilik 
Yüksekokulu’nun açılışını yaptım. Şimdi 
yeni stadımızı hizmete açıyoruz, yarın da, 
Fındıklı’da, Pazar’da, Çayeli’nde ortak açı-
lışlar yapacak, hem bu ilçelerimizde, hem 
de diğer ilçelerimizdeki tesislerimizi ora-
lardaki kardeşlerimizle buluşturacağız. Şu-
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raya dikkatlerinizi çekmek istiyorum: Ben 
Rize’nin ekmeğini yedim. Rize’nin suyunu 
içtim, Rize’nin havasını teneffüs ettim. 
Rize’nin gelenekleriyle, Rize’nin adetleriy-
le, işte bu toprakların edep ve terbiyesiyle 
yetiştim, yetiştirildim.

Siyasete ilk adımımı attığım günden itiba-
ren benim bir gayem var: O da, Rizeli kar-
deşlerimi bulunduğum her platformda en 
iyi şekilde temsil etmek, Rize’den tevarüs 
ettiğim edep ve terbiye dairesinde mille-
time hizmet etmek, 81 vilayetimizle bir-
likte özellikle Rize’ye mahcup olmamak, 
Rize’yi mahcup etmemektir. İşte onun için, 
milletimizin arzularına, milletimizin bek-
lentilerine, taleplerine aykırı olacak hiçbir 
adımın, hiçbir faaliyetin içinde bulunma-
dık, milletimizin rotasından, milletimizin 
istikametinden bir nebze olsun şaşmadık.

7 yıldır iktidardayız ve çok şükür ne 
Rize’nin, ne de aziz milletimizin başını öne 
eğdirecek hiçbir gayretin içinde de, peşin-
de de olmadık. 7 yıl boyunca demokrasiyi 
yücelttik, ekonomiyi büyüttük, Türkiye’nin 
itibarını yükselttik. 7 yıl boyunca, eğitim-
den sağlığa, adaletten emniyete, ulaştırma-
dan enerjiye kadar her alanda Türkiye’ye 
ilkleri yaşattık. Bakın, 30 Temmuz Perşem-
be günü Türkiye, 3’üncü Nesil olarak, ya 
da 3G olarak adlandırılan yeni bir iletişim 
teknolojisiyle tanıştı. Gerekli altyapının 
kurulması için şartları oluşturduk, zemini 
hazırladık ve özel sektörün yatırımlarıyla 
Türkiye’yi bu yenilikle tanıştırdık. Aynı 
günlerde, Türkiye çok büyük bir uluslar 
arası projenin altına imza attı. Nabucco adı 
verilen projenin Hükümetlerarası imza tö-

reni için dünya liderlerini ülkemizde ağır-
ladık. Geçen hafta Rusya Başbakanı Sayın 
Putin ve İtalya Başbakanı Sayın Berlusconi 
Türkiye’ye geldiler ve orada da yine önemli 
enerji projelerini başlatma kararı aldık. 
Türkiye, Doğu ile Batı arasında enerji nok-
tasında artık son derece merkezi ve strate-
jik bir önem kazandı. 

Bunu bizim medyamızda göremezsiniz 
ama, şu anda dünyanın önde gelen med-
ya kuruluşları Türkiye ile ilgili haberler 
yapıyor, Türkiye’nin enerjide ve uluslar 
arası ilişkilerde artan önemine dair maka-
leler, yorumlar yayınlıyorlar. Şu anda tüm 
dünya Türkiye’yi konuşuyor, Türkiye’nin 
enerji alanında yüklendiği önemli konu-
munu konuşuyor. Sadece enerji alanında 
değil, bölgemizdeki her türlü meselede, 
Türkiye’nin görüşlerine, Türkiye’nin ağırlı-
ğına, Türkiye’nin arabuluculuğuna ihtiyaç 
duyuluyor.

Türkiye’yi bu seviyelere taşıdık. Türkiye’yi 
içerde istikrar ve güven zemininde büyü-
türken, dışarıda da saygınlığı artırarak 
büyük bir devlet haline getirdik. Şimdi çok 
daha büyük hedeflerimiz var… Türkiye’ye, 
Allah’ın izniyle yaşatacağımız, yaşatmak 
istediğimiz çok daha büyük başarılar, çok 
daha büyük sevinçler var. Türkiye’ye ayak 
bağı olan, Türkiye’nin gelişmesini, ilerle-
mesini, kalkınmasını, refaha, huzura, em-
niyete tam anlamıyla kavuşmasını engelle-
yen her türlü meseleyi, demokrasi içinde, 
hukuk içinde çözecek, Türkiye’yi kelime-
nin tam anlamıyla şaha kaldıracağız.
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Dikkat ediniz… Bizim, bu topraklar üzerin-
de bin yıllar boyunca oluşmuş kardeşliği-
mizi bozmak isteyen birçok girişim oldu. 
Toplumumuz arasına nifak tohumları 
ekmek, kardeşi kardeşe düşürmek iste-
yenler çıktı. Yaklaşık 25 yıldır Türkiye bu 
nifak girişimleri nedeniyle on binlerce 
evladını yitirdi, milyarlarca lira tutarında 
milli servetini heba etti, enerjisini, kaynak-
larını, zenginliğini bu nifak girişimleriyle 
mücadeleye harcamak zorunda kaldı. 
Hem doğuda, hem batıda; hem kuzeyde, 
hem güneyde anneler gencecik evlatlarını 
hayatlarının baharında yitirmenin tarifsiz 
acısını yaşadı.

İşte şimdi bu acılara son vermenin sa-
mimi gayreti içindeyiz. Gözyaşını, kanı, 
acıları dindirmenin hasbi niyeti içindeyiz. 
Türkiye’nin ayağına pranga olmuş bir me-
seleyi çözüp, Türkiye’nin önündeki önemli 
bir engeli kaldırmanın çabası içindeyiz. 
Kardeşliğimizi pekiştirmenin, ortak ide-
aller çerçevesinde kenetlenmenin, ortak 
bir kaderi paylaşmanın gayesi içindeyiz. 
Bu meseleyi de aştığı zaman, bu acıları 
geride bıraktığı zaman inanın Türkiye çok 
daha farklı bir yer olacak. İnanın, o zaman 
Türkiye’yi hiç kimse tutamayacak.

Rizeli kardeşlerimden, hemşerilerimden 
rica ediyorum… Bu süreci bulandırmak, 
bu süreci saptırmak, bu süreci gölgelemek 
isteyenler olacaktır. Bunların hiç birisine 
prim vermeyeceğinizi biliyorum… En az 
benim kadar bu meselenin hal yoluna 
konulmasını arzu ettiğinizi çok iyi biliyo-
rum. Sizin desteğinizle Türkiye’ye ilkleri 
yaşattık, inşallah yine sizin desteğinizle 

Türkiye’yi geleceğe hep birlikte taşıyaca-
ğız. Bizden hayır dualarınızı eksik etmeyin, 
bizden desteğinizi, katkınızı esirgemeyin… 
Milletimizin hayır duası, milletimizin des-
teği arkamızda olduğu sürece bize durmak 
yok, bize duraklamak yok…

Sevgili kardeşlerim…

Ben bir kez daha, açılışını yaptığımız bu 
stadın, Rize’ye, ülkemize, özellikle de 
“Atmacalar”a hayırlı olmasını diliyorum. 
Bu açılış heyecanımıza katılan, açılışımıza 
destek olan Fenerbahçe futbol takımına, 
yönetici, teknik heyet ve futbolcularına da 
Rizeliler adına şükranlarımı sunuyorum. 
Emeği geçen herkese, özel sektörümüze, 
kamu kuruluşlarımıza, işçisinden mü-
hendisine kadar tüm çalışanlara teşekkür 
ediyor, sizleri de sevgiyle, saygıyla selamlı-
yorum… Hayırlı olsun…
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Sevgili kardeşlerim… değerli Fındıklılı 
hemşerilerim… Hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyor, bugün hep birlikte gerçekleş-
tirdiğimiz bu anlamlı toplu açılış töreninin 
Fındıklı ilçemize, siz değerli hemşerileri-
me hayırlı olmasını diliyorum.

Bugün Fındıklı’da, Halk Eğitim Merkezi’ni, 
200 öğrenci kapasiteli öğrenci yurdunu 
ve toplum sağlığı merkezini hizmete açı-
yoruz. Yine bugün, TOKİ tarafından inşa 
edilen 48 adet afet konutunu da hak sahibi 
vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. Tüm 

bu eserlerin, bu hizmetlerin Fındıklı’ya ve 
siz değerli hemşerilerime hayırlı olmasını 
diliyorum.

Dün Derepazarı’nda, bir hayırsever vatan-
daşımızın yaptırdığı Rize üniversitemize 
bağlı Denizcilik Yüksekokulu’nu hizmete 
aldık. Ardından da, Rize’de stadımızı hiz-
mete açtık ve Çaykur Rizespor-Fenerbahçe 
özel maçını Rizeli kardeşlerimizle birlikte 
izledik. Bugün, Fındıklı’dan başlayarak, 
Pazar ve Çayeli’nde toplu açılışlar yapı-
yor, hem bu ilçelerimizde, hem de yakın 

Toplu Açılış Töreni

Fındıklı, Rize | 13 Ağustos 2009
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ilçelerimizde yaptığımız eserleri, hizmet-
leri hemşerilerimizle buluşturuyoruz. 
Türkiye’nin her bir şehrini, her bir ilçesini 
nasıl nakış nakış işliyorsak, aynı şekilde 
Rize’mizi, Rize’mizin tüm ilçelerini de na-
kış nakış işliyor, geleceğe hazırlıyoruz.

Tıpkı Rize’de olduğu gibi, tıpkı Fındıklı’da 
olduğu gibi, on yılların ihmalini telafi et-
menin gayreti içindeyiz. Dikkat ediniz, tam 
30 yıl boyunca Rize’ye Üniversite getirece-
ğiz dediler… Rize’ye oy toplamak için her 
gelişlerinde üniversite sözü verdiler. Ama 
30 yıl boyunca bu sözlerini tutmadılar, bu 
sözlerinin arkasında durmadılar… İktidara 
geldik, gerekli çalışmaları yaptık, gerekli 
yasal düzenlemeyi çıkardık ve Rize’yi üni-
versiteyle buluşturduk. Aynı şekilde, 30 yıl 
boyunca Karadeniz Sahil yolu dediler… İlk 
kazmayı vurdular, ama projeyi öylece bı-
raktılar… Nice hükümetler geldi geçti ama 
Karadeniz Sahil yolu tamamlanamadı. Gel-
dik, gerekli ödeneği çıkardık, projeye hız 
verdik ve Karadeniz Sahil yolunu tamam-
layarak Samsun’u duble yolla Hopa’ya 
bağladık. Samsun-Ankara duble yolunu da 
bitirdik, hizmete açtık ve böylece Hopa ile 
Ankara arasını, Hopa ile İstanbul arasını 
bölünmüş yollarla, güvenli, sağlıklı, kalite-
li yollarla birbirine kavuşturduk.

Millet odaklı siyaset işte budur… İnsan 
odaklı siyaset işte budur… Biz söz verdik 
ve verdiğimiz o sözlerin arkasında durduk, 
durmaya da devam ediyoruz… Yapama-
yacağımızı vaat etmedik, vadettiğimizi de 
canla başla çalışarak gerçeğe dönüştürdük. 
Yola çıkarken, iktidara doğru emin adım-
larla ilerlerken, 15 bin kilometre bölün-

müş yol yapacağımızı söyledik, 7 yılda 9 
bin 600 kilometre bölünmüş yolu tamam-
ladık, hedefimize ulaşmak noktasındaki 
kararlılığımızı da aynı şekilde muhafaza 
ediyoruz. 500 bin yeni konut yapacağız de-
dik, 7 yılda 369 bin 500 Konutun inşasına 
başladık, yaklaşık 250 binini tamamladık, 
hak sahiplerine teslim ettik, rakamı 500 
bine tamamlamak için de aynı kararlılıkla 
yolumuzda ilerliyoruz. Tam 133 bin yeni 
dersliği Türkiye’ye kazandırdık, 63 yeni 
üniversite kurduk, Rize dahil olmak üzere 
artık 81 vilayetimizin üniversitesi var ve 
bu üniversitelerimiz her geçen gün büyü-
yor, gelişiyor, eksiklerini tamamlıyor. Ener-
ji noktasında Türkiye’yi devasa uluslar ara-
sı projelerin merkezi haline getirdik. Doğu 
ile Batı arasındaki enerji koridorunda 
Türkiye’yi en stratejik konuma yükselttik.

Ekonomide “olmaz” denilenleri başardık, 
enflasyonla mücadelede son 30 yıldır elde 
edilemeyen başarıları elde ettik, gayri 
safi yurtiçi hasılamızı 742 milyar dolara, 
ihracatımızı 132 milyar dolara yükselttik. 
Devletin zirvesindeki en küçük gerilim 
bile tüm ekonomik göstergelerin alt üst 
olmasına, bir gecede milletin yoksullaşma-
sına sebep oluyordu. Bugün tüm dünyayı 
küresel bir ekonomik kriz kasıp kavuruyor, 
ama Türkiye olarak etkileri asgari düzeyde 
tutmak noktasında son derece başarılı bir 
performans sergiliyoruz.

Değerli kardeşlerim… sevgili hemşerile-
rim…

Biz, Türkiye’ye inandık, milletimize inan-
dık… Türkiye’nin enerjisine, Türkiye’nin 
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zenginliğine, Türkiye’nin dinamik, zeki, 
çalışkan iş gücüne inandık… Bu millet 
inanırsa, bu millet birbirine kenetlenirse, 
bu millet azmederse yapamayacağı yoktur, 
aşamayacağı engel yoktur dedik. Allah’ın 
izniyle, milletimizin desteğiyle, siz değerli 
kardeşlerimin hayır dualarıyla her türlü 
engeli aşıyor, Türkiye’yi dünya genelinde 
güçlü, saygın bir ülke haline getiriyoruz. 
Türkiye için ne istiyorsak, ne hedefliyor-
sak, aynı oranda Rize için de onu istiyor, 
onu hedefliyoruz. Rize için ne istiyor, ne 
hedefliyorsak, Fındıklı için de onu istiyor, 
onu hedefliyor ve imkanlarımız ölçüsünde 
hizmetleri, eserleri buraya kazandırıyoruz. 
Türkiye’yi 81 vilayetiyle, her bir ilçesi, bel-
desi, köyüyle birlikte ayağa kaldırmanın, 
eş zamanlı şekilde büyütmenin, geliştirme-
nin mücadelesini veriyoruz.

Bizim, millete hizmetten başka, ülkemi-
ze, vatanımıza, toprağımıza hizmetten 
başka gayemiz olmadı, bundan sonra da 
olmayacak. Milletimizin istifadesine olan 
neyse, ülkemizin yararına olan neyse, biz 
onun yanında olduk, olmaya da devam 
edeceğiz. Hiçbir sorunu erteleme lüksüne 
sahip değiliz… Bizden öncekilerin bize 
devrettiği, hem de büyüterek devrettiği 
meseleleri yarınlara aktarmak gibi bir 
hakkımız yok. Gelecek nesillere çok daha 
iyi bir Türkiye’yi miras bırakmak istiyoruz. 
Bunun için çalışıyor, bunun için samimi 
gayret gösteriyoruz. 

Bizim istismar siyasetiyle, popülist siya-
setle işimiz yok… Her türlü meseleyi mil-
letimizin tamamıyla açık açık konuşuyor, 
istişare ediyor, milletimizin görüşüne, öne-

rilerine, tavsiyelerine kulak veriyor ve her 
adımımızı ona göre atıyoruz. Milletimiz de, 
bizim bu samimiyetimizi, bizim bu halis 
niyetimizi gördüğü içindir ki bizden deste-
ğini esirgemiyor. Bakınız değerli kardeşle-
rim, 7 yılda Türkiye’ye çok büyük sevinçler 
yaşattık, çok büyük başarılarla tanıştırdık. 
Ancak bunları asla yeterli görmüyor, daha 
yapacak çok işimiz, kat edecek uzun bir 
yolumuz olduğunu da biliyoruz. Engelleri 
aşarak, sorunları, hukuk dairesinde, de-
mokrasi çerçevesinde çözerek yolumuza 
devam edeceğiz. Türkiye’ye, ilerlemesine, 
kalkınmasına, şaha kalkmasına engel olan 
yüklerden kurtararak yolumuza devam 
edeceğiz. Kardeşliğimizi, huzurumuzu, 
birlik ve beraberliğimizi muhafaza ederek 
yolumuza devam edeceğiz.

Türkiye’yi inşallah çok daha iyi, çok daha 
güzel hedeflerle buluşturacak, daha aydın-
lık yarınları hep birlikte inşa edeceğiz. Bize 
inanmaya devam edin, bize güvenmeye 
devam edin, en önemlisi, bizden hayır dua-
larınızı eksik etmeyin. Her birinizi Allah’a 
emanet ediyor, burada bulunamayan tüm 
kardeşlerime selamlarımı iletmenizi rica 
ediyor, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyo-
rum. Sağ olun, var olun…
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Sevgili Rizeliler… sevgili Pazarlı kardeş-
lerim… değerli hemşerilerim… Sizleri en 
kalbi duygularımla selamlıyor, buradan, 
Pazar ilçemizden gerçekleştirdiğimiz 
toplu açılış törenimizin hayırlı olmasını 
diliyorum.

Rize gerçekten dolu dolu iki gün yaşıyor. 
Dün, Derepazarı’nda Turgut Kıran Deniz-
cilik Yüksek Okulu’nun açılışını yaptım. 
Ardından Rize’ye kazandırdığımız yeni 
stadımızın açılışını yaptık. Bugün de biraz 

önce Fındıklı’da toplu açılışımızı yaptık, 
şimdi burada, Pazar ilçemizde sizlerle bu-
luşuyor, Pazar ve çevre ilçelerimize kazan-
dırdığımız eserlerin açılışını yapıyoruz. Bu 
törenin ardından Çayeli’ne geçiyoruz, ora-
da da toplu açılış şeklinde Çayeli ve çevre 
ilçelerimizdeki hizmetlerimizin açılışını 
yapacağız.

Bugün, bu tören vesilesiyle Pazar ve Ar-
deşen ilçelerimize hizmet verecek olan 
yeni adalet sarayımızın resmi açılışını 

Toplu Açılış Töreni

Pazar, Rize | 13 Ağustos 2009
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yapıyoruz. Yine, 16 derslikli Necat Sağbaş 
Anadolu Lisesini hizmete açıyor, bu Ana-
dolu Lisesi’ni de Pazar’a kazandırıyoruz. 
Babaları adına bu eseri Rize’ye, Pazar’a ka-
zandıran sayın Necat Sağbaş beyefendinin 
oğullarına, Yılmaz, Erol ve Şeref Sağbaş’a 
teşekkür ediyorum. Pazar öğretmenevini 
ve Pazar Akşam Sanat Okulu’nu da bugün 
hizmete açıyor, vefakar öğretmenlerimiz 
için değerli bir eseri Pazar’a ve eğitim 
camiamıza kazandırıyoruz. Bugün yine, 
TOKİ tarafından Ardeşen’de yapılan 164 
afet konutunu buradan sahiplerine teslim 
ediyoruz. Hemşin’de, yine TOKİ’nin yaptı-
ğı 56 konutun, Ticaret Merkezi’nin ve yapı-
mı tamamlanan Organik Çay Fabrikası’nı 
da bu açılış vesilesiyle hizmete alıyor, bu 
fabrikayı da Hemşin ilçemize kazandırmış 
olmanın heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. 
Tüm bu eserlerin, ilçelerimize kazandırdı-
ğımız tüm bu hizmetlerin hayırlı olmasını 
diliyorum.

Bakınız, bizim hizmet anlayışımızda, kü-
çük-büyük gibi kavramlar, uzak-yakın gibi 
kavramlar asla olmadı, bundan sonra da 
Allah’ın izniyle olmayacak. 30 Temmuz’da, 
3G olarak da bilinen 3’üncü Nesil İletişim 
Çağını Türkiye’de başlattık. Artık çok geniş 
bir saha içinde vatandaşlarımız birbiriyle 
görüntülü olarak rahatça konuşuyor, hızlı 
internet sayesinde kullanıcılar telefonun 
çektiği her yerden bilgiye ulaşabiliyor. 
Türkiye için yeni bir çağın, yeni bir döne-
min başlangıcı olan bu hizmeti Hükümet 
olarak ne kadar önemsiyorsak, işte Pazar 
ve Ardeşen’e hizmet verecek olan bu adalet 
sarayını da o kadar önemsiyoruz.

Yine, bürokraside sessiz bir devrim gerçek-
leştirdik, tam 421 değişik belgeyi işlemden 
kaldırdık, 215 hizmette ise noter onayı zo-
runluluğuna son verdik. Vatandaşlarımı-
zın işlerini kolaylaştıracak, kamu hizmetle-
rine kalite getirecek, haz kazandıracak bu 
hizmetimiz ne kadar önemliyse, bizim için 
işte bugün açılışını yaptığımız Anadolu 
Lisesi de o kadar önemlidir. Türkiye’yi bir 
enerji üssü haline getirecek olan Nabucco 
gibi, Güney Akım gibi devasa uluslar arası 
projeler ne kadar önemliyse, Hemşin’de 
açılan Çay fabrikası da o kadar önemlidir.

Bunlar benim son derece samimi duygula-
rım… Çünkü, Türkiye’nin neresinde olursa 
olsun, tek bir vatandaşım dahi kendisini 
ücra hissediyorsa, devletine, devletinin 
hizmetlerine kendisini uzak hissediyorsa, 
kendisini itilmiş, ötelenmiş hissediyorsa, 
orada hiçbir başarıdan söz edilemez. Afete 
uğramış vatandaşlarına sahip çıkmayan, 
afet mağduru vatandaşlarına, başlarını 
sokabilecekleri bir yuvayı inşa edemeyen 
bir devlet, uluslar arası arenada da başarı 
elde edemez. Vatandaşını yoksulluğa, iş-
sizliğe mahkum eden, bunun için çareler 
aramayan, çareler üretmeyen devlet, eko-
nomisini ne kadar büyütürse büyütsün, 
beyhudedir.

Enerjide dünyanın merkezi olmak, dün-
yanın en stratejik konumunu elde etmek 
elbette önemlidir. Ama köylerinizin yol 
sorunu varken, köylerinizin, ilçelerinizin 
içme suyu sorunu varken, enerji devi ha-
line gelmenin de anlamı ve önemi yoktur. 
İşte bu anlayışla, Türkiye’nin meselelerini 
bir blok halinde ele aldık. Dev enerji pro-
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jelerini hayata geçirirken, aynı zamanda 
köylerimizi yolla, köylerimizi içme suyuyla 
buluşturduk. Ekonomide büyük başarılar 
elde ederken, Türkiye ekonomisini devler 
ligine doğru yükseltirken, beldelerimizin, 
ilçelerimizin konut meselelerini, eğitim, 
sağlık meselelerini ihmal etmedik. Çünkü 
şunu biliyoruz: Pazar değişmezse Türkiye 
değişmez… Ardeşen gelişmezse Türkiye 
gelişmez… Hemşin büyümezse Türkiye 
büyümez… Bu ruh ve bu heyecanla hizmet 
ürettik, eser ürettik, bundan sonra da aynı 
şekilde üretmeye devam edeceğiz.

Açılışını yaptığımız eserlerin Rize için, 
ilçelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. 
Bu eserlerin yapımında emeği geçen her-
kese, özellikle de hayırseverlerimize ülkem 
ve milletim adına bir kez daha teşekkür 
ediyorum. Hepinizi sevgiyle, muhabbetle 
selamlıyorum, kalın sağlıcakla…
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Değerli Rizeliler… sevgili Çayelili kardeş-
lerim… değerli hemşerilerim… Sizleri en 
kalbi duygularımla selamlıyor, bugün 
buradan, Çayeli’nden yaptığımız açılışla-
rın, Çayeli’ne ve Güneysu ilçemize hayırlı 
olmasını diliyorum.

İki gündür yoğun bir şekilde Rize ve ilçe-
lerinde toplu açılışlar yapıyorum. Dün, 
Derepazarı’nda Turgut Kıran Denizcilik 
Yüksek Okulu’nun açılışını yaptık. Ardın-
dan, Rize Stadının açılışını yaptık, Rize’ye 

yakışan bir stadı Çaykur Rizespor’un ve 
Rizeli kardeşlerimizin hizmetine sunduk. 
Bugün Fındıklı ve Pazar’da 2 toplu açılış 
töreni yaptık, hem bu ilçelerimize, hem de 
civardaki ilçelerimize yeni ve önemli eser-
ler kazandırdık.

İşte şu anda da, Çayeli ilçemizde toplu açı-
lış gerçekleştiriyor, Çayeli ve Güneysu’da 
yaptığımız eserleri sizlerle buluşturuyo-
ruz. Başbakanlık Toplu Konut İdaremiz, 
Güneysu ve Çayeli’nde 252 afet konutunu 

Toplu Açılış Töreni

Çayeli, Rize | 13 Ağustos 2009
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tamamladı. Bugün bu konutları hak sa-
hiplerine teslim ediyoruz. Çayeli’nde,16 
derslikli Ahmet-Nurzan İshakoğlu Anado-
lu Lisesi’ni yine bu tören vesilesiyle hiz-
mete alıyoruz. Bu değerli okulu Çayeli’ne 
kazandıran hayırseverlerimiz Faruk İhsan 
İshakoğlu ve Mustafa Metin İshakoğlu 
beyefendilerle Ayşe Yasemin Morgül ha-
nımefendiye sizlerin huzurunda bir kere 
daha teşekkür ediyorum. Yine bugün, 
Çayeli Belediyemizin tamamladığı Sinan 
Kutlu Park ve Bulvar Düzenlemesi’ni de 
açıyor, sizlerin hizmetine sunuyoruz. Tüm 
bu eserlerin, bu hizmetlerin, Çayelili ve 
Güneysulu kardeşlerimize hayırlı olmasını 
diliyorum.

Sadece şu 3 güne sığdırdığımız program 
bile, Türkiye için, aziz milletimiz için na-
sıl bir gayret içinde, nasıl bir çaba içinde 
olduğumuzu göstermesi bakımından son 
derece anlamlı bir örnektir. Salı günü 
Meclis’te grup toplantımızı yaptık, ardın-
dan Trabzon’a geldik, yol üzerinde Araklı 
Bayram Halil Devlet Hastanesi’ni açtık. 
Dün Rizeli kardeşlerimizle buluştuk, Yük-
sekokul ve stat açılışını gerçekleştirdik. Bu-
gün, biraz önce de ifade ettim, Fındıklı’dan 
başladık, buraya, Çayeli’ne kadar toplu 
açılış törenleri yaparak geldik.

Dikkat ediniz, geçmiş hükümetlerin, geç-
mişteki başbakanların, bakanların birkaç 
aya yaydıkları açılışları, biz aynı anda yapı-
yor, tek bir toplu açılışla dahi yetinmiyor, 
aynı güne 3 tane toplu açılış sığdırıyoruz. 
Çünkü biz şuna çok samimi bir şekilde 
inandık, inanıyoruz: Türkiye’nin artık kay-
bedecek tek bir saniyesi yok… Türkiye’nin 

heba edecek tek bir anı, boşa harcayacak 
tek bir günü yok. Yıllar yılı bu ülkenin 
enerjisini, kaynaklarını, zenginliğini ge-
reksiz tartışmalarla, yapay gerginliklerle, 
sanal gündemlerle heba ettiler. Ülkenin 
kronik meselelerini bir kenara koydular… 
Ekonominin temel ve yapısal sorunları-
nı önemsemediler. Türkiye’nin itibarını, 
Türkiye’nin uluslar arası önemini, ağır-
lığını hakkıyla taşımadılar. İllerimizin, 
ilçelerimizin, köylerimizin ihtiyaçlarına 
kulak tıkadılar, Anadolu’nun, Trakya’nın 
beklentilerini karşılamadılar.

Hamdolsun, 7 yıldır Türkiye’ye çok büyük 
eserler kazandırdık, Türkiye’nin her bir kö-
şesine çok önemli hizmetler kazandırdık. 
Türkiye’yi ilklerle tanıştırdık, Türkiye’yi 
devler ligindeki bir ülke konumuna yük-
selttik. Bütün engellere rağmen, bütün 
engellemelere rağmen, iç politikada, dış 
politikada, ekonomide, sosyal yaşamda, de-
mokratikleşme alanında son derece kararlı 
bir tutum izledik, Türkiye’yi çok farklı bir 
ülke haline getirdik. Yetkiyi milletimizden 
aldık. Gücümüzü milletimizden aldık. Mil-
letimizle aynı istikamete baktık. Ülkemi-
zin, milletimizin beklentilerini asla ve asla 
göz ardı etmedik. 

Bakın, sadece şuradaki, yanı başımızdaki 
Karadeniz Sahil Yolu değil, Türkiye’nin 
dört bir yanındaki yarım kalmış projeleri 
tamamladık, yeni projeleri başlattık, bitir-
dik ve Türkiye’nin karayolu ağını geniş-
lettik. İşte şimdi Samsun Ankara’ya duble 
yolla bağlandı. Bolu Dağı Tüneli tamam-
landı. Ankara ile Eskişehir arasında hızlı 
tren işlemeye başladı. Konya Ankara hızlı 
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treni önemli bir aşamaya geldi. 40 yıl sonra 
ilk kez, demiryolu ağımıza yeni iller eklen-
di: Tekirdağ ve Yozgat 40 yıl sonra ilk defa 
demiryoluyla tanışan illerimiz arasına 
girdi. Sadece karayolu, sadece demiryolu 
ulaşımında değil, havayolunda, denizyolu 
ulaşımında ilklere imzamızı attık.

Sadece ulaştırmada değil, iletişimde dev-
rim gerçekleştirdik, görüntülü konuşma ve 
hızlı internet çağını 3’üncü Nesil iletişim 
teknolojisiyle mümkün hale getirdik. Ener-
jide Türkiye stratejik bir merkez oldu, Top-
lu Konut’ta aşılamaz rekorlar elde ettik, 63 
yeni üniversite kurduk, 133 bin yeni ders-
lik yaptık… Liste böyle uzayıp gidiyor…

Tüm bu hizmetleri, tüm bu eserleri gördük-
çe, milletimizin memnuniyetini, heyecanı-
nı, coşkusunu gördükçe, inanın yorgun-
luktan eser kalmıyor. Millete hizmet bizim 
için aşktır ve bu aşk uğruna, Ferhad’ın 
dağları deldiği gibi azimle, kararlılıkla 
çalışmaya devam edeceğiz. Yeter ki sizin 
desteğiniz arkamızda olsun… Yeter ki sizin 
hayır dualarınız yanı başımızda olsun… 
Durmayacak, duraklamayacak, hizmet 
üretmeye, eser üretmeye var gücümüzle 
devam edeceğiz. Ben, bugün Çayeli’ne ve 
Güneysu’ya kazandırdığımız tüm bu eser-
lerin; dün ve bugün açılışını yaptığımız 
Rize’deki tüm hizmetlerimizin hayırlı 
olmasını temenni ediyorum. Emeği geçen 
her bir kardeşime, özellikle de hayırsever 
vatandaşlarımıza, ülkem ve milletim adına 
teşekkür ediyorum. Coşkunuza, sevdanıza, 
alicenaplığınıza teşekkür ediyor, her biri-
nize sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum. 
Sağ olun, var olun.
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Değerli vatandaşlarım… sevgili Aydınlı-
lar… sevgili Didimliler… Sizleri en kalbi 
duygularımla selamlıyor, açılışını yaptığı-
mız Didim Marina’nın Aydın için, Didim 
için, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı 
olmasını diliyorum.

Yeni yat limanımız, inanıyorum ki, bölge-
mizin çok önemli bir ihtiyacını karşılaya-
cak, her geçen gün daha önemli bir turizm 
merkezi haline gelen Didim’i bir adım 
daha ileriye taşıyacaktır. Burası sadece bir 

yat limanı olarak hizmet vermeyecek, aynı 
zamanda, dinlenme merkezleriyle, alış-
veriş merkezleriyle, yüzme havuzu, spor 
tesisleriyle ziyaretçilerine birçok imkanı 
da bir arada sunacak. En önemlisi, toplam 
yatırım maliyeti 70 milyon doları bulan 
Didim Marina, Didim çevresinde yaklaşık 
650 kardeşimize iş imkanı sağlayacak. Bu 
güzel eseri, bu anlamlı eseri Didim’e ka-
zandıran Doğuş Grubu’na, Grubun yöne-
ticilerine, işçisinden mühendisine kadar 
emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Yat Limanı Açılışı

Didim, Aydın | 19 Ağustos 2009
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Biliyorsunuz, Akdeniz ve Ege Kıyılarımız, 
dünyada eşi benzeri olmayan güzellikle-
riyle ziyaretçilerini hayran bırakıyor, yat 
turizmi açısından da büyük bir potansiyel 
barındırıyor. Dolayısıyla bu hat üzerinde 
yer alan önemli doğal limanlarımızda yat 
turizminin ihtiyaçlarına cevap verecek 
nitelikte bu gibi tesislere ihtiyacımız var. 
Bugün 45 adet yat limanına ve 14 bin bağ-
lama kapasitesine sahibiz. İnşaatı devam 
eden, ihale sürecinde olan ve planlanan 
yatırımlarla bağlama kapasitemiz 25 bine 
çıkacak. Şu an 9 yat limanımızın inşaatı 
devam ediyor, 2 yat limanımız ihale aşa-
masında, 8 yat limanımızın da ihale öncesi 
işlemlerini tamamladık. Bu çalışmalarla 
3,5 Milyar dolar olan yat turizm gelirleri-
mizi 8 Milyar dolara çıkaracağız. Yine bu 
yat limanlarımızda 5 bin kişi direkt olarak, 
birçok kardeşimiz de bağlı sektörlerde iş 
imkanı bulacak. 

Değerli vatandaşlarım… değerli katılımcı-
lar…

Bakınız, istikrar ortamı, güven ortamı, hu-
zur ve barış ortamı, ekonominin en temel 
ihtiyaçları arasındadır. Bu ülkenin yıllar 
yılı, yüksek ve belirsiz enflasyondan neler 
çektiğini sizler çok iyi biliyor, çok iyi hatır-
lıyorsunuz… Nice hükümetler geldi, “Enf-
lasyonu İndireceğiz” vaadiyle, nice baş-
bakanlar geldi geçti… Ama, geldik, yüzde 
30’lardan devraldığımız enflasyonu yüzde 
5.7’ye kadar, yani bu tarihi seviyeye kadar 
çektik. Nasıl oldu bu? Güvenle oldu, istik-
rarla oldu, hep birlikte, 71 buçuk milyon 
vatandaşlarımızın birlik ve beraberlik için-
de hedefe kilitlenmesiyle oldu. 36 milyar 

dolardan aldığımız ihracat, 2008 sonunda 
132 milyar dolara yükseldi…

Nasıl oldu bu? Türkiye’nin uluslar arası 
arenada artan önemiyle oldu. Türkiye’nin 
tanınmasıyla oldu. Türkiye’nin demokrasi 
standartlarını yükseltmesiyle, bir huzur ve 
istikrar ülkesine dönüşmesiyle oldu. Türki-
ye yıllar yılı çalıştı, çabaladı, uluslar arası 
yatırımları çekmek için gayret gösterdi. 
Yıllarca uluslar arası yatırım miktarı yılda 
1 milyar dolar seviyesini geçemedi. Biz gel-
dik, 2007 sonunda 22 milyar dolara, 2008 
sonunda, küresel krize rağmen 18 milyar 
dolara çıkardık.

Nasıl oldu bu? Türkiye’nin yatırımcılara 
verdiği güven sayesinde, itimat sayesin-
de oldu. İşte, aynı durum turizm için de 
geçerli. Turist huzurun olmadığı ülkeye 
gider mi? Turist, istikrarın olmadığı ülkeye 
gider mi? Turist, güvenliğin sağlanmadığı 
ülkeye gider mi? Hamdolsun, Türkiye’yi 
iyi tanıtmanın yanında, istikrarla, huzur-
la, emniyetle donattık ve turistler için bir 
cazibe merkezi haline getirdik. 2002’de 
Türkiye’yi ziyaret eden turist sayısı 13 mil-
yondu. 2008 sonunda tam 26 milyon kişi 
ülkemizi ziyaret etti. Turizm gelirimiz 8,5 
milyar dolardan, 22 milyar dolara ulaştı. 
Şu anda dünyanın en önemli turizm des-
tinasyonları eksi yönde ilerlerken, küresel 
kriz nedeniyle turizm sektöründe sıkın-
tılar yaşarken, Türkiye turist sayısını da 
turizm gelirini de artırıyor.

Türkiye’nin, mevcut meselelerini de hal 
yoluna, çözüm yoluna koyduğunda, bu 
seviyelerin, bu miktarların nerelere ulaşa-



Recep Tayyip ERDOĞAN

382

cağını varın siz düşünün… Batıdaki, Kuzey 
ve Güneydeki güven ve istikrar zemininin, 
ülkenin diğer kesimlerinde de artık tam 
anlamıyla yerleştiğinde, Türkiye’nin nasıl 
bir atılım içine gireceğini varın siz dü-
şünün. Dünyada, bu kadar çeşitli turizm 
imkanlarını aynı anda sunan çok az ülke 
var. Sadece deniz ve güneş değil, Türkiye, 
inanç turizminde, kültür turizminde, sağ-
lık turizminde, doğa sporları turizminde 
de dünyanın bu alandaki ülkeleriyle yarı-
şabilecek kapasiteye sahip.

Bu kapasiteyi, bu fırsatları, tüm bu potan-
siyeli en iyi şekilde değerlendirerek, hem 
turizm gelirlerimizi ikiye, üçe katlama, 
hem de bu sayede refahı, istihdamı artırma 
imkanımız var. Yeter ki, Türkiye’ye ayak 
bağı olan meselelerden kurtulalım. Yeter 
ki Türkiye’nin kalkınmasının, ilerlemesi-
nin önündeki engelleri kaldıralım. Yeter 
ki, istikrarı, güven ortamını, huzur ve kar-
deşlik iklimini Türkiye’nin her köşesine, 
her bölgesine hakim kılalım. İşte o zaman 
Türkiye’yi tutabilene aşkolsun!

Değerli vatandaşlarım…

Tarih boyunca her zaman çok önemli olan 
ulaştırma faaliyetleri günümüzde çok 
daha büyük önem kazanmış durumda. 
Bugün ticaret, sanayi, turizm, kültür gibi 
birçok alanda başarınız, ulaştırma ağını-
zın yaygınlığıyla, çeşitliliğiyle, kalitesiyle 
yakından ilgilidir. Her zaman söylüyorum, 
yol medeniyettir, ulaşamadığınız yer sizin 
değildir. Karayolu, havayolu, demiryolu, 
deniz ulaşımı ayrımı yapmadan işe koyul-
duk. Biz geldiğimizde Türkiye’de toplam 

bölünmüş yol uzunluğu 6 bin 101 kilo-
metre idi, 7 yılda 9 bin 953 kilometre yeni, 
bölünmüş yol inşa ettik ve bugün 16 bin 54 
kilometre bölünmüş yolumuz var. Ankara-
Eskişehir hızlı tren seferleri başladı, dün-
yada yüksek hızlı tren kullanan 8 ülkeden 
biri olduk. 40 yıl sonra ilk kez iki şehrimiz 
demiryoluna kavuşuyor… Tekirdağ ve 
Yozgat’a demiryolu hatlarını ulaştırıyoruz. 
Ankara-Konya hızlı tren hattının alt yapısı 
tamamlandı, ray döşeme çalışmalarını 
başlattık. Dikkat ediniz, Türkiye’de ilk de-
miryolu hattı, 152 yıl önce Aydın – İzmir 
arasına döşenmişti. Bu hattı, 152 yıl sonra 
ilk defa biz elden geçirdik, yeniledik ve 
Mart ayında hizmete açtık. Yüzyılın projesi 
Marmaray’ı bitirme aşamasına getirdik.

Uçağa binmeyen kalmayacak dedik, dar 
gelirli vatandaşlarımız bile uçakla seya-
hat edebilir duruma geldi, son 6 yılda 8,5 
milyon insanımız ilk defa uçağa bindi. 
Türkiye yıllarca, üç tarafının denizlerle 
çevrili olmasıyla övündü, ancak denizcilik 
sektörünü dünyanın zirvesine taşıyamadı. 
Uzun yıllar boyunca ne deniz ticaretinde, 
ne turizmde, ne de balıkçılıkta Türkiye 
imkanlarını etkin bir şekilde değerlendire-
medi. Birçok alanda olduğu gibi denizcilik 
sektörümüzü yeni ve farklı bir anlayışla 
ele aldık, uzun yıllar önce ulaşmamız ge-
reken seviyelere kısa sürede ulaştık. Biz 
iktidara geldiğimizde Türkiye’de sadece 
37 tersane faaliyet gösteriyordu, bugün 
tersane sayımız 107’ye ulaştı. Tersane sayı-
sını artırmakla kalmadık, Tuzla bölgesine 
sıkışan gemi inşa sanayisini yurt genelinde 
kıyılarımıza yaydık. Türkiye, gemi inşa-
sında dünya yirmi üçüncülüğünden, 246 
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adet gemi siparişiyle adet bazında dünya 
beşinciliğine yükseldi. Bizden önceki 4 yıl-
da, tersanelerimiz 142 Adet gemi teslim et-
mişken sadece 2008 yılında 143 adet gemi 
teslim ettiler. 2002 yılına göre deniz yolcu 
sayısında yüzde 52, taşınan araç sayısında 
yüzde 43’lük artış sağladık. Öte yandan, 
denizcilik sektöründe özel tüketim vergisi-
ni kaldırdık. 

Tüm bu gelişmelerle birlikte denizlerimiz 
sadece turizm açısından değil, aynı zaman-
da ekonomik, kültürel ve ulaşım alanların-
da da gerçek bir zenginliğimiz haline geldi. 
Denizle ilgili olan her sektörün gelişmesi, 
ilerlemesi, Türkiye’nin denizcilik noktasın-
da da dünyada ağırlığını hissettirmesi için 
çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. 
Özellikle turizm ve denizcilikle ilgili yük-
sek okul eğitimine büyük önem veriyoruz, 
işte geçen hafta Rize’de Turgut Kıran De-
nizcilik Yüksek Okulunun açılışını yaptık. 
Bakınız, denizcilik eğitimi veren fakülte 
sayısını 3’ten 8’e, meslek yüksek okulu 
sayısını 3’ten 10’a, meslek lisesi sayısını ise 
24’ten 59’a çıkardık ve bu sayı artışlarını 
özellikle kıyı sınırı bulunan illerimizde 
gerçekleştirdik.

Değerli kardeşlerim…

Aynı kararlılıkla, aynı hizmet anlayışıyla 
yolumuza devam ediyoruz. Türkiye için 
yaptıklarımızı asla yeterli görmüyoruz, 
yenilerini, daha fazlasını vatandaşlarımı-
za ulaştırmanın gayesini taşıyoruz. Uzak 
yakın demeden, küçük büyük demeden, 
il, ilçe, belde, köy demeden, insanın oldu-
ğu her yere hizmet ve eser ulaştırmaya 

çalışıyoruz. Sağ olsun, özel sektörümüz 
de bu hizmet yarışında, eser üretme yarı-
şında yerini aldı. Özel sektör yatırımları 
Türkiye’nin motoru, Türkiye’nin itici gücü 
oldu. İstikrar ortamı, güven ve huzur orta-
mı, bizim kendi yatırımcılarımıza da yeni 
imkanlar, yeni ufuklar açtı.

Milletimizle el ele, özel sektörümüzle el 
ele, huzur içinde, kardeşlik içinde yarın-
lara yürümeye devam edeceğiz. Türkiye’yi 
çok güzel günler bekliyor. Türkiye, artık 
yıllardır özlediği, arzuladığı seviyelere ula-
şıyor, muasır medeniyetler seviyesine doğ-
ru kararlı adımlarla ilerliyor. Konuşmamın 
sonunda bir kere daha yat limanımızın 
hayırlı olmasını diliyorum. Ulaştırma Ba-
kanlığımıza ve bu yatırımı gerçekleştiren 
Doğuş Grubuna bir kez daha teşekkür edi-
yorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyo-
rum. Kalın sağlıcakla…
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Sevgili Ankaralılar… değerli kardeşlerim… 
Sizleri en kalbi duygularla selamlıyor, 
yeniden düzenleyerek bugün Ankara’nın 
hizmetine sunduğumuz Gençlik Parkı’nın 
Ankara’ya, Ankaralı kardeşlerimize hayırlı 
olmasını diliyorum.

Bugün, aynı zamanda, 30 Ağustos Zafer 
Bayramını, hep birlikte, milletçe, tek bir 
yürek halinde, büyük bir coşkuyla, büyük 
bir heyecanla kutluyoruz. 87 yıl önce bu-
gün, Gazi Mustafa Kemal komutasındaki 

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bu ülkenin 
birliğine, dirliğine, istiklaline kasteden 
düşmana karşı en anlamlı cevabı verdi 
ve Büyük Zafere imzasını attı. Buradan, 
başkentimiz Ankara’dan, tüm Ankara’nın, 
tüm Türkiye’nin, aziz milletimizin Zafer 
Bayramı’nı bir kez daha tebrik ediyorum. 
Bizi bu büyük zaferle gururlandıran, 
bize bu büyük zaferle istiklalimizi ve is-
tikbalimizi armağan eden Türk Silahlı 
Kuvvetleri’ni de tebrik ediyor; Gazi Musta-

Gençlik Parkı Açılış Töreni

Ankara | 30 Ağustos 2009
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fa Kemal’i, silah arkadaşlarını, tüm şehit ve 
gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum.

Dikkat ediniz… “Bu millet bitti” dediler… 
“Bu topraklar tükendi” dediler… “Bunlar 
artık yenildi” dediler… “Anadolu, Trakya 
artık belini doğrultamaz”, “Bu insanlar 
artık ayakları üzerinde duramaz” dediler… 
Bu asil milletin, tarih boyunca, her türlü 
badireyi aştığını, her türlü engeli aştığını, 
“bitti, tükendi” denildiği zamanlarda ye-
niden doğarak şahlandığını, yeniden ve 
yeniden tarih yazdığını unutmak gibi bir 
gafletin, bir dalaletin içinde oldular.

İstiklal Marşı Şairimiz ne güzel ifade edi-
yor: “Ben ezelden beridir, hür yaşadım, hür 
yaşarım… Hangi çılgın bana zincir vura-
cakmış, şaşarım… Kükremiş sel gibiyim, 
bendimi çiğner aşarım... Yırtarım dağları, 
enginlere sığmam taşarım… Arkadaş! 
Yurduma alçakları uğratma sakın… Siper 
et gövdeni dursun bu hayasızca akın… 
Doğacaktır sana vadettiği günler Hakkın… 
Kimbilir, belki yarın, belki yarından da 
yakın…”

İşte bu ruhla, bu coşkuyla, bu heyecanla, 
bu aziz millet coştu, bu aziz millet zincir-
lerini kırdı, bu millet kendisine biçilmiş 
kefeni paramparça ederek tarihi bir kez 
daha yeniden yazdı.

Sevgili kardeşlerim… sevgili Ankaralılar…

Kurtuluş Savaşının ruhunu çok ama çok 
iyi anlamamız gerekiyor… Büyük Taarru-
zun, Büyük Zafer’in, 30 Ağustos’un mana-
sını, ehemmiyetini çok iyi anlamamız ge-

rekiyor. Bizi bir millet haline getiren, bizi, 
doğusuyla, batısıyla, kuzey ve güneyiyle 
birbirimize kardeş eden, birbirimize akra-
ba eden, birbirimize kenetleyen bu anlamlı 
günleri her daim aklımızda tutmamız 
gerekiyor… Bakın, şuraya özellikle dikkati-
nizi çekiyorum… Kurtuluş Savaşı’nı veren 
ordumuz, Türkiye’nin her köşesinden, her 
ilinden, her ilçe ve köyünden gelmiş asker-
lerden oluşuyordu. Biz, onların tamamına, 
bugün olduğu gibi Mehmetçik diyoruz… 

O büyük ordunun, Kurtuluş Savaşımızı za-
fere götüren o kutlu ordunun askerleri için-
de, Hakkari’den gelen Mehmetler de vardı, 
Edirne’den gelen Mehmetler de vardı… 
O ordunun neferleri arasında, Iğdır’dan 
gelen, Diyarbakır’dan gelen, Rize’den, 
Trabzon’dan, Diyarbakır’dan, Bitlis’ten, 
Muş’tan, Şanlıurfa’dan gelen Mehmet-
ler de vardı, Tekirdağ’dan, İstanbul’dan, 
Aydın’dan, Muğla’dan, İzmir’den, Çankırı, 
Kırşehir, Çorum, Yozgat, Ankara, Adana, 
Antalya’dan gelen Mehmetler de vardı. 
Çanakkale’de nasıl tek yürek olup bu vata-
nı savunduysak, nasıl omuz omuza şehit 
düştüysek; aynı şekilde, Kurtuluş Savaşı’nı 
da omuz omuza verdik, tek yürek olduk, 
tek millet olduk ve bu vatanı zaferle buluş-
turduk.

İşte onun için diyorum ki… Bu milletin ma-
yası, kardeşlik hamuruyla yoğrulmuştur. 
Bu millet, binlerce yıl boyunca bir ve bera-
ber yaşamış, Türküyle, Kürdüyle, Çerkezi, 
Lazı, Abazası, Gürcüsü, Arabı, Boşnağı, Ar-
navut’uyla binlerce yıl boyunca bu vatanı 
yüceltmek için hep birlikte gayret göster-
miştir. Bizim, binlerce yıl içinde oluşmuş 
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kardeşliğimizi bozmaya hiç kimsenin, ama 
hiç kimsenin gücü yetmez. Bu ülkenin Do-
ğusu ile Batısı arasına nifak tohumları ek-
meye hiç kimsenin gücü yetmez. Bu ülkeyi 
bölmeye, bu ülkenin dirliğini, düzenini, 
birlik ve bütünlüğünü sarsmaya, hiç kim-
senin gücü yetmez.

Çanakkale’de bunu denediler, başaramadı-
lar… Kurtuluş Savaşımız öncesinde bunu 
denediler, başaramadılar… Cumhuriyet 
tarihimiz boyunca, çeşitli yöntemlerle 
bunu denediler, yine başaramadılar, yine 
başaramayacaklar. Tıpkı Çanakkale’de 
olduğu gibi, tıpkı Kurtuluş Savaşımızda 
olduğu gibi, bugün de tek yürek halinde-
yiz… Gönüllerimiz bir, ideallerimiz bir, 
hayallerimiz, kaderimiz bir… Bugün bir 
kez daha, bizi birbirimize düşürmeye, bizi 
birbirimize düşman eylemeye çalışanlara 
en anlamlı cevabı, en yüksek sesimizle, en 
gür sesimizle veriyoruz… Bu ülkenin evlat-
larını birbirine düşüremeyeceksiniz, bizim 
kardeşliğimizi asla ve asla sarsamayacaksı-
nız diyoruz…

Bakın, yaklaşık 1 aydır, yeni bir kardeşlik 
projesini, bir Milli Birlik Projesi’nin başlat-
tık. 25 yıldır devam eden kardeş kavgasına 
artık bir son vermek, Türkiye’yi huzura, 
Türkiye’yi esenliğe kavuşturmak için yeni 
bir adım attık. Hamdolsun, tüm Türkiye 
sesimize yankı verdi. Türkiye’nin her kö-
şesinden son derece olumlu tepkiler aldık. 
Şuraya dikkatinizi çekiyorum… Şu son 1 ay 
içinde gördük ki: Doğu da, Batı da, Kuzey 
de, Güney de artık bu acının son bulması-
nı istiyor… 780 bin kilometre kare vatan 
toprağı üzerinde yaşayan 71 buçuk milyon 

vatandaşımız, bu acı ve gözyaşının artık 
dinmesini istiyor. 81 vilayetimizin tama-
mı, huzur istiyor, güven ve istikrar ortamı 
istiyor. Sivil toplum örgütlerimiz, medya-
mız, üniversitelerimiz, akademisyenleri-
miz, bilim adamlarımız, sanatçılarımız, 
derneklerimiz, vakıf larımız, annelerin 
gözyaşı dinsin istiyor.

Her yerden, her kesimden olumlu tepki-
ler alıyoruz. Toplumun her kesiminde, 
Türkiye’yi aydınlığa, Türkiye’yi refaha, 
Türkiye’yi huzura kavuşturmak için, bü-
yük bir arzu, büyük bir niyet, büyük bir 
coşku ve heyecan olduğunu görüyoruz. 
Herkes, bu acı bir an önce bitsin diyor. 
Herkes, kan dursun, gözyaşı dursun isti-
yor. Herkes, Anneler ağlamasın, çocuklar 
ölmesin, öldürülmesin, al yıldızlı bayrağa 
sarılmış şehit tabutları gelmesin istiyor. 
Türkiye, doğusuyla, batısıyla, her iliyle, 
her ilçesi, her köyüyle, eş zamanlı olarak 
kalkınsın, büyüsün, geleceğe hazırlansın 
istiyor.

Şu son 7 yılda Türkiye’nin dış politika-
da nereden nereye geldiğini benim aziz 
milletim görüyor, işte burada toplanmış 
Ankaralı kardeşlerim görüyor. Türkiye 
Cumhuriyeti’nin vatandaşı, yurt dışına çı-
karken, pasaportunu gizliyordu. Cebinden 
Türk Lirası’nı çıkartırken, korkuyordu, 
endişe ediyordu, utanıyordu. “Ben Türkiye 
Cumhuriyeti’nin vatandaşıyım”, “Ben Tür-
kiyeliyim” demeye çekiniyordu. Bugün, 
dünyanın her yerinde Türkiye konuşulu-
yor. Türkiye’nin onurlu duruşu, sağlam 
duruşu, tutarlı duruşu konuşuluyor.
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Avustralya’ya gidin, orada Türkiye takdir 
ediliyor… Asya’ya, Afrika’ya, Amerika’ya gi-
din, orada Türkiye konuşuluyor. Avrupa’ya 
gidin, orada Türkiye konuşuluyor, Tür-
kiye mucizesi konuşuluyor.  Türkiye 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne 
üye oldu. Türkiye Medeniyetler İttifakı 
girişimini başlattı. Türkiye, Ortadoğu’da, 
Kafkaslar’da, Balkanlar’da, barışın, huzu-
run, istikrarın, uzlaşmanın adresi oldu. 
Türkiye, 26’ıncı sıradan geldi, dünyanın 
en büyük 17’inci ekonomisi oldu. Bugün, 
hamdolsun, benim her bir kardeşim, 
pasaportunu gururla taşıyor, cebindeki 
parasını gururla taşıyor, her zeminde, her 
mekanda, başı dik şekilde, alnı ak şekilde, 
“Ben Türkiyeliyim” diyor, diyebiliyor.

Bakın, buradan, Gençlik Parkı’ndan, 
Ankara’dan, tüm Türkiye’ye sesleniyo-
rum… Demokratik açılımı gerçekleştirdi-
ğimiz zaman Türkiye bir kez daha şaha 
kalkacak. Milli Birlik Projemizi uygulama-
ya koyunca, artık Türkiye’yi, altını çizerek 
ifade ediyorum, hiç kimse tutamayacak. 
Türkiye, huzur içinde, istikrar içinde, 
güven içinde, refah içinde geleceğe yü-
rüyecek. Türkiye’nin ekonomisi daha da 
güçlenecek. Türkiye’nin demokrasisi daha 
da güçlenecek. Türkiye güçlenecek, aziz 
milletimiz güçlenecek. Artık bu yoldan ge-
riye dönüş de yok… Bedeli her ne olursa ol-
sun, bu süreci tamamlayacak, bu kardeşlik 
projesini, bu milli birlik projesini tamama 
erdireceğiz.

Süreci engellemek isteyenler olabilir. Süre-
ci tahrik etmek, provoke etmek isteyenler 
olabilir. Zihinleri bulandırmak, kamuoyu-

nu yanıltmak isteyenler olabilir. Ben inanı-
yorum ki, aziz milletim bunların hiçbirine 
kulak asmayacak. Çünkü biz samimiyiz, 
çünkü bizim niyetimiz halis. Allah’ın izniy-
le, sizlerin de hayır dualarıyla, Türkiye’yi 
inşallah aydınlık yarınlara kavuşturacağız. 

Sevgili kardeşlerim… sevgili Ankaralılar…

Bakın, şu Ankara, bundan yaklaşık 90 yıl 
önce sıradan bir kasaba görüntüsü içindey-
di. 90 yılda, bir kasabadan, bir dünya ken-
tini bu millet inşa etti, inşa etmeyi başardı. 
İşte bugün, yeniden düzenleyip açılışını 
yaptığımız bu Gençlik Parkı, Ankara’nın 
ortasında, İncesu Deresi’nin bataklığıydı. 
Bu bataklık kurutuldu, başkentimize ya-
kışan bir park haline getirildi. Ancak, 70 
yıllar boyunca, 80’li yıllar boyunca bu park 
maalesef kendi haline terk edildi. Burası 
adeta bir mezbelelik, bir harabe manzara-
sına döndü.

Ankara Büyükşehir Belediyemiz, bu par-
kımızı yeniden elden geçirdi, çok modern 
tesislerle, çok modern imkanlarla yeniden 
Ankaralıların hizmetine sundu. Eğlence 
mekanlarıyla, çocuk parklarıyla, kafele-
riyle, tiyatrolarıyla, havuzuyla, Gençlik 
Parkı Ankara’nın adeta bir nefes borusu 
haline geldi. Nasıl Londra’da Hyde Park 
varsa, nasıl New York’ta Central Park var-
sa, Ankara’da da artık Gençlik Parkı var. 
Hyde Park Londra’nın, Central Park New 
York’un simgesi haline gelmiş… Aynı şekil-
de inanıyorum ki bu güzel Gençlik Parkı da 
Ankara’nın uluslar arası bir simgesi haline 
gelecek.
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Ben, emeği geçen herkesi gönülden tebrik 
ediyorum. İşçisinden mühendisine kadar, 
tüm emek verenlere, Ankara’ya böyle gü-
zel bir eser kazandırdıkları için en kalbi 
şükranlarımı sunuyorum. Bir kez daha 30 
Ağustos Zafer Bayramınızı kutluyorum. 
İçinde bulunduğumuz Ramazan’ı Şerif ’in 
de hayırlara vesile olmasını diliyor, birli-
ğimizi, bütünlüğümüzü, kardeşliğimizi 
pekiştirmesini temenni ediyorum. Bu an-
lamlı günde açılışını yaptığımız Gençlik 
Parkı’nın, Ankara’ya, Ankaralılara hayırlı 
olmasını diliyor, sizleri sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum. Sağ olun, var olun. 
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Sevgili Polatlılı kardeşlerim… değerli 
Ankaralılar… Sizleri Sakarya Meydan 
Muharebesi’nin 88’inci Yıldönümü’nde 
böyle anlamlı bir toplu açılış töreninde en 
kalbi duygularla selamlıyorum. Bu anlamlı 
yıldönümü vesilesiyle açılışını yaptığımız 
eserlerin Polatlı’ya, Polatlılı kardeşlerime 
hayırlı olmasını temenni ediyorum.

88 yıl önce bugün, yani 13 Eylül 1921’de, 
Polatlı, tarihin en büyük meydan savaş-
larından birine, tarihin en büyük kahra-
manlık destanlarından birine şahit oldu. 
Mehmetçik, vatanını işgale kalkışan düş-
manı burada durdurdu, düşmanı buradan 
püskürttü, taarruza geçerek buradan itiba-
ren vatan topraklarına istiklalini yeniden 
kazandırdı. 13 Eylül 1921’de burada elde 

Polatlı Belediyesi Toplu Açılış 
Töreni

Ankara | 13 Eylül 2009
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ettiğimiz zafer, bu ülke ve bu millet için 
tam anlamıyla bir dönüm noktası oldu. 

Sakarya Zaferi elbette tarihimizin en bü-
yük, en şanlı zafer sayfalarından birini teş-
kil ediyor. Ancak, bu zaferin hangi şartlar 
altında kazanıldığı, özellikle bugün için 
çok daha büyük bir anlam ve önem ihtiva 
ediyor. Ülkenin neredeyse yarısı işgal edil-
mişti. Milletimiz, varını, yoğunu, on yıllar-
dır devam eden savaşlarda kaybetmişti. 
Tam bir yoksulluk manzarası vardı, tam 
bir yoksunluk manzarası vardı. Ama bu 
millet umudunu asla ve asla kaybetmedi. 
İstiklale olan azmini ve kararlılığını hiç yi-
tirmedi. Ülkeyi işgalden kurtarma yönün-
deki iradesini hiçbir zaman eksiltmedi.

İşte bu ruh, bu heyecan, 13 Eylül 1921’de, 
bir ülkenin, bir milletin kaderini değişti-
recek zaferi beraberinde getirdi. Ben, bu 
anlamlı yıldönümü vesilesiyle, bir kez 
daha tüm şehitlerimizi, tüm gazilerimizi 
minnetle, rahmetle anıyorum. Başta Gazi 
Mustafa Kemal olmak üzere, Kurtuluş Sa-
vaşımızın tüm kahramanlarını şükranla 
yad ediyorum. 

Bakınız, Gazi Mustafa Kemal, burada, 
Polatlı’da, Sakarya Meydan Muharebesi 
sırasında son derece anlamlı, tarihe geçmiş 
olan bir ifade kullandı… Bu ifadeyi bir kez 
daha ve altını kalın harflerle çizerek hatır-
latmak istiyorum: “Hattı müdafaa yoktur, 
sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatan-
dır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın 
kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz…” O 
gün, Gazi Mustafa Kemal de, silah arkadaş-
ları da, her bir Mehmetçik de, bu hattın her 

hangi bir yerinden yarılması durumunda, 
bütün vatan sathının büyük bir tehlike 
altına gireceğini çok iyi biliyordu. Belki 
Ankara elden gidecekti… Belki Milletimi-
zin kalbi durumunda olan Türkiye Büyük 
Millet Meclisi elden gidecekti… Belki düş-
man içerilere kadar ilerleyecek ve ülkenin 
kaderi tamamen değişecekti. İşte onun için 
bütün bir vatan sathının savunulması söz 
konusuydu.

Dikkat ediniz, aynı anlayış, Cumhuriyeti-
mizin kuruluşundan sonra da devam etti-
rildi. Bütün bir vatan sathının kalkınması, 
bütün vatan topraklarının imar edilmesi, 
yeniden inşa edilmesi bir hedef olarak or-
taya kondu. Bugün de, aynı anlayışla, aynı 
ruhla, aynı heyecanla, 780 bin kilometre 
kare vatan toprağının, eş zamanlı olarak 
kalkınması, ilerlemesi, muasır medeniyet-
ler seviyesine ulaşması için var gücümüzle 
gayret ediyoruz. Türkiye’nin 7 bölgesini, 
81 vilayetini aynı anda yüceltmenin müca-
delesini veriyoruz. 

Burası son derece önemli… Ülkenin yalnız-
ca bir kısmının refah ve huzura kavuşması 
asla yeterli olamaz. Bazı bölgelerimiz, bazı 
illerimiz hızla kalkınırken, hızla ilerlerken, 
diğer bazılarının oldukları yerde sayması 
asla kabul edilemez. Milletimizin bir bö-
lümü kendisini ötelenmiş, dışlanmış, hor 
görülmüş hissederse, aziz milletimiz tam 
anlamıyla huzur ve esenlik içinde olamaz. 
Bu ülkenin bölgeleri arasında, illeri arasın-
da, ilçeleri arasında, tek tek vatandaşları 
arasında ayrım yapmak, ayrımcılık yap-
mak, altını çizerek ifade ediyorum, en baş-



391

Yeni Türkiye Vizyonu | Ya Allah Bismillah-3

ta Kurtuluş Savaşımızın ruhuna, kuruluş 
felsefemize, Cumhuriyet anlayışına terstir.

Bakınız, Sakarya Meydan Muharebesi’nde, 
resmi rakamlara göre, 5 bin 713’ü şehit 
olmak üzere, yaralı, esir, kayıplar dahil 
tam 49 bin 289 kişilik zayiatımız oldu. 
İşte şurada, yanı başımızda Sakarya Şe-
hitliği her şeyi çok açık bir şekilde ifade 
ediyor… O şehitlikte, Kurtuluş Savaşımıza 
katılmış, canını vatan uğruna feda etmiş 
81 vilayetimizden şehitlerimiz yatıyor. 
Dikkat ediniz, sadece 81 vilayetimizden 
değil, Azerbaycan’dan Bosna’ya, Halep’ten 
Yemen’e kadar çok geniş bir coğrafyadan 
kardeşlerimiz de burada, bu topraklarda 
bizimle omuz omuza çarpıştılar, şehit oldu-
lar ve onlar bu şehitliklerde yatıyorlar.

Bu manzarayı çok iyi anlamak zorundayız. 
Bu fotoğrafı çok iyi görmek durumunda-
yız. Okumakla, dinlemekle olmuyor… Ben, 
Türkiye’nin tüm çocuklarının, tüm gençle-
rinin gelip buraları ziyaret etmelerini, bu 
şehitlikleri görmelerini, bu mezar taşlarını 
tek tek okumalarını arzu ediyorum. Dua 
Tepe’ye gelsinler, Dumlupınar’a gitsinler, 
Çanakkale’yi ziyaret etsinler… Bu milletin 
istiklalini nasıl kazandığını, nasıl fedakar-
ca çarpıştığını, sadece varını yoğunu değil, 
vatan uğruna canlarını da nasıl ortaya 
koyduklarını yeni nesiller gözleriyle gör-
sünler. En önemlisi de, bu milletin nasıl 
kaynaştığını, nasıl bütünleştiğini, nasıl bir 
ve beraber olduğunu, nasıl ayrılmaz, bö-
lünmez, parçalanamaz şekilde birbirlerine 
kardeş haline geldiklerini işte bu şehitlik-
leri teneffüs ederek anlasınlar, bilsinler.

Değerli kardeşlerim…

Bugün burada, Sakarya Zaferimizin Yıl-
dönümünü kutlarken, biraz önce de ifade 
ettim, bu savaş sırasında şehit olan yak-
laşık 6 bin vatan evladını da rahmetle ve 
minnetle anıyoruz. Bugün aynı zamanda, 
acıları henüz çok taze olan, yüreklerimizi 
dağlayan, son iki hafta içinde terörle müca-
deleye şehit verdiğimiz 11 vatan evladını 
da rahmetle ve minnetle yad ediyoruz. 
Bunlardan bir tanesi, Şehit Jandarma Uz-
man Çavuş Abdullah Erkmen, Polatlı’nın 
evladıydı .  Ailesinin başı  sağ olsun , 
Polatlı’nın başı sağ olsun, tüm milletimizin 
başı sağ olsun.

Ben bugün buradan, Polatlı’dan, bu şehit-
ler diyarından bazı hususları artık açık 
açık ifade etmek durumundayım. Terör, 
sinsi ve kalleş yüzünü her fırsatta ortaya 
koymaya devam ediyor. Bugüne kadar 
nasıl tarihinde görülmemiş bir etkinlikte 
terörle mücadele ettiysek, bundan sonra 
da bu asla taviz vermeyeceğiz. Birliğimize, 
bütünlüğümüze, dirliğimize, huzurumuza 
ve kardeşliğimize kastedenlere karşı devlet 
olarak asli fonksiyonumuzu hakkıyla yeri-
ne getirmeye devam edeceğiz. Bazıları çı-
kıyor, “operasyonlar dursun” diyor. Herkes 
şunu çok iyi bilmeli: Devletin görevi ken-
disine başkaldıran, insanına silah çeken 
illegal örgütlere karşı gereken mücadeleyi 
vermektir; ülkesini, milletini ve hukuk sis-
temini korumaktır. Devletin operasyon ya-
pıp yapmaması tartışma konusu değildir, 
olamaz. Güvenlik güçlerimiz, askeriyle, 
polisiyle, diğer birimleriyle bugüne kadar 
terörle kahramanca mücadele ettiler, bun-
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dan sonra da üzerine düşen görevi yerine 
getirecekler.

Ancak, şunun da artık net olarak görülme-
si gerekiyor: Türkiye yaklaşık 30 yıldır bu 
teröre karşı mücadele veriyor. Ne yazık ki, 
bu mücadele sırasında, terörün bir piya-
sası oluşmuş, terörün simsarları türemiş, 
terörün istismarcıları ortaya çıkmış. Dağ-
dan her ceset indiğinde, ya da al yıldızlı 
bayrağımızın sarılı olduğu tabutlar içinde 
her şehit geldiğinde, bunu siyasete alet 
edecekler var. Terörün devam etmesinden 
maddi ve siyasi çıkarı olanlar var. İşte 
onun için, biz, kardeşlik dediğimiz zaman, 
Milli Birlik dediğimiz zaman, demokratik 
açılım dediğimiz zaman rahatsız oluyorlar. 
Ayaklarının altından istismar zeminleri-
nin kayıp gittiğini görüyorlar. Kanlı terör 
piyasasında rantları azalacağı için feryat 
ediyorlar.

Terörün doğurduğu olumsuz psikolojiyi 
tahrik etmek, bu olumsuzluğun devamını 
arzulamak nasıl bir insafsızlıktır, bunun 
üzerine siyaset yapmak nasıl bir pervasız-
lıktır? Biz, akan kan dursun, gencecik fi-
danlar toprağa düşmesin diye uğraşırken, 
gayretlerimizi boşa çıkarmaya çalışanlar, 
bir yandan da gerilimi artırmanın gay-
reti içindeler… Kan akmaya devam etsin 
istiyorlar… Annelerin gözyaşı dinmesin 
istiyorlar… Ama biz de diyoruz ki: Bu kan 
artık dursun, bu gözyaşı dinsin, ocaklara 
daha fazla ateş düşmesin…

Bütün gayretimiz bunun için, bütün çaba-
larımız, çalışmalarımız bunun için… İşte 
onun için mücadeleye devam edeceğiz. 

Daha önce de ifade ettim: Bu süreci tahrik 
etmek isteyenler olacak, provoke etmek 
isteyenler olacak, sabote etmek isteyenler 
olacak… Sabrımızı zorlayacaklar, diren-
cimizi ölçemeye yeltenecekler… Nitekim, 
görüyorsunuz, bunu da yapıyorlar… Ama 
biz, sabırla, soğukkanlılıkla, sağduyuyla, 
suhuletle bu süreci inşallah tamama erdi-
receğiz. Bir kez daha söylüyorum: Biz bu 
süreci siyasi hesaplarla, oy hesaplarıyla 
yürütmüyoruz. Bunu bir devlet meselesi, 
bir millet meselesi olarak görüyoruz. Her-
kesin de bu duyarlılıkla hareket etmesini 
istiyoruz. 

Milletimiz, hamaset yaparak meseleyi ka-
şıyanların yaklaşımlarının sorunu daha da 
derinleştireceğini çok iyi biliyor. Sorunu 
bu hale getiren zihniyetin, milletimizin 
ufkunu açacak, huzur ve güvenliğini tesis 
edecek bir yaklaşım ortaya koyması müm-
kün değildir. Zaten bildik statükocu yakla-
şımlardan başka bir şey ortaya koydukla-
rını görmüyoruz. Sadece “hayır” diyorlar, 
sadece “olmaz” diye bağırıyorlar, sadece 
yokuşu gösteriyorlar. Milletimiz artık bu 
yaklaşımları tasvip etmiyor. Halkımız artık 
çözüm istiyor, netice istiyor, yeni yaklaşım-
lar görmek istiyor.

Şurası da son derece önemli… Ne terör 
örgütü ne de onun uzantıları, benim Kürt 
kardeşimin temsilcisi hiçbir zaman olma-
mıştır, bundan sonra da olmaz, olamaz… 
Bakın, şurada, Polatlı’nın şehitliklerinde, 
vatanın her karış toprağından gelip burada 
şehit düşmüş, burada yan yana yatan Meh-
metçikler var… Aynı zamanda, Polatlı’da, 
toprağın üzerinde de, Türküyle, Kürdüyle, 
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Lazıyla, Gürcüsüyle, Tatarıyla, diğer etnik 
gruplarıyla kardeşliğin de ötesinde artık 
birbirine akraba olarak yaşayan vatan-
daşlarımız var… Ama hepsi de Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşlığı üst kimliğinde 
bir ve beraber olarak ortak bir gelecek için 
yaşamını sürdürüyor.

Polatlı’dan daha güzel örnek arayan boşu-
na arar… Polatlı Türkiye’nin en büyük ilçe-
lerinden bir tanesi… Polatlı’yı bu seviyelere 
taşıyan, işte buradaki dostluktur, kardeş-
liktir, akrabalıktır, huzur iklimidir. Polatlı, 
aynı vatan toprağı üzerinde, aynı al yıldızlı 
bayrak altında birbirine kenetlenerek bu 
seviyeleri yakalamıştır. Polatlı’yı daha ileri 
noktalara taşımak için, Türkiye’nin tüm 
ilçelerini Polatlı seviyesine taşımak için 
mücadeleye hız kesmeden devam edece-
ğiz. Geri adım atmayacağız, sinmeyeceğiz 
ve Allah’ın izniyle, milletimizin desteğiyle 
bu süreci hayırlı bir sonuca ulaştıracağız.

Bakın, küresel ekonomik kriz, tüm dün-
yada olduğu gibi Türkiye’de de gerileme 
sürecine girdi. Sanayide kapasite kullanım 
oranları her ay bir öncekine göre artış kay-
dediyor. İkinci çeyrek büyüme oranı, evet, 
yine negatif ama bir önceki döneme göre 
o da olumlu bir seyir izliyor. İnşallah kısa 
zamanda krizin etkilerinden kurtulacak ve 
Türkiye’yi hep birlikte büyütmeye devam 
edeceğiz. Türkiye’nin enerjisini tüketen, 
Türkiye’nin kaynaklarını heba eden tüm 
kronik sorunları aşarak, tüm meseleleri 
tek tek çözüm yoluna koyarak yolumuzda 
ilerleyeceğiz. Türkiye şu son 7 yılda köklü 
şekilde değişti. Türkiye demokrasinin stan-
dartlarını yükseltti. Türkiye’de ekonomide 

ilkleri başardı. Türkiye, ulaşılamaz gibi gö-
rünen hedefleri yakaladı. Çok daha iyisini, 
çok daha güzelini hep birlikte göreceğiz. 
Yeter ki istikrarı koruyalım, yeter ki huzu-
rumuzu, dostluğumuzu, kardeşliğimizi pe-
kiştirelim. İşte o zaman ulaşamayacağımız 
hedef, aşamayacağımız engel, yakalayama-
yacağımız hiçbir seviye kalmayacaktır.

Sevgili Polatlılılar… değerli kardeşlerim…

Başta da ifade ettim, bugün, bu anlamlı yıl-
dönümünde Polatlı’ya çok önemli eserler 
ve hizmetler kazandırıyoruz. Belediyemiz 
önceki dönem olduğu gibi bu dönemde de 
yoğun faaliyetlerini sürdürüyor. Bugün, 
Polatlı Belediyemizin inşa ettiği, 31 bin 
metrekare kapalı alana sahip, çok katlı 
otoparkı, kapalı Pazar yeri ve iş merkeziyle 
Polatlı PERPA’yı hizmete açıyoruz. Yine, 
sadece Polatlı’nın değil, çevre ilçelerin 
de ihtiyacını karşılayacak hazır beton ve 
parke üretim tesisini de bugün hizmete 
alıyoruz. Yine Belediyemiz, Yunus Emre 
Mahalle Konağı’nın, Gazitepe Alt Geçidini 
tamamladı, bu eserleri de bugün Polatlılı 
kardeşlerimizin hizmetine sunuyoruz. 
Polatlı’ya kamu yatırımlarımız da hızla 
sürüyor. Bugün, Duatepe Lisesi ve Necip 
Doğu Sağlık Ocağı’nı hizmete açıyor, bu 
kamu yatırımlarını da Polatlı’yla buluştu-
ruyoruz. Tüm bu eserlerin, bu hizmetlerin 
hayırlı olmasını diliyorum.

Polatlı’ya yönelik birçok yatırımımız, pro-
jemiz var. Ancak çok önemli bir tanesini 
burada hatırlatmak istiyorum: Biliyorsu-
nuz, Kartal Tepe’de Mehmetçik Anıtı ya-
nında Sakarya Zaferi Panoramik Müzesi’ni 
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inşa ediyoruz. Bu eserin temeli 2008 
yılında atıldı, Ulaştırma Bakanlığımız ve 
Başbakanlık Tanıtma Fonu’nun gayretle-
riyle inşallah 2010 yılı Ağustos ayına bu 
eseri tamamlayacağız. İstanbul’a bu yıl 
başında böyle panoramik bir fetih müzesi 
kazandırdık ve bu müze şu anda ziyaretçi 
rekorları kırıyor. Benzeri bir müzeyi de 
Polatlı’da inşa ederek, Kurtuluş Savaşımızı 
canlandıracak, yeni nesillere çok farklı bir 
atmosfer içinde Kurtuluş ruhunu inşallah 
veriyor olacağız.

Ben, bir kez daha, Sakarya Zaferimizin 
88’inci yıldönümünün ülkemize, mille-
timize kutlu olmasını diliyorum. Bugün 
Polatlı’ya kazandırdığımız eserlerin de 
ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyo-
rum. Bu arada tüm Polatlılı, tüm Ankaralı 
kardeşlerimin mübarek Ramazan Bay-
ramını tebrik ediyor, huzur içinde, barış 
içinde, dayanışma ve kaynaşma içinde nice 
bayramlara ulaşmayı diliyorum. Hepinizi 
sevgiyle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla…
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Sevgili Ağrılı kardeşlerim… değerli va-
tandaşlarım… Sizleri en kalbi duygularla 
selamlıyor, bugün açılışını yaptığımız eser-
lerin Ağrı’ya, Ağrılı vatandaşlarıma, kar-
deşlerime hayırlı olmasını diliyorum. Bu-
radan, sizlerin aracılığıyla, Doğubayazıt’a, 
Patnos’a, Eleşkirt’e, Taşlıçay’a, Tutak’a, 
Hamur’a, Diyadin’e selamlarımı, sevgileri-
mi iletiyorum.

Hani Ağrı türküsü diyor ya… Ağrı dağın 
eteğinde / Uçan güvercin olsam / Türkü 

olsam dillerde / Diyar diyar dolansam… 
İşte o şekilde, siz her zaman bizim dili-
mizde türkü, gönlümüzde sevgi oldunuz… 
Biz, enerjimizi size hizmetten alıyoruz… 
Şehirlerimizin çehresinin değiştiğini 
görmek, ülkemizin kalkındığını görmek, 
milletimizin yüzünün güldüğünü görmek 
bize yetiyor. Ben, 29 Mart Seçimlerinin 
hemen öncesinde Ağrı’ya gelmeyi, seçim 
sürecinde finali Ağrı’da yapmayı hedefle-
miştim. Ama biliyorsunuz, Büyük Birlik 

Toplu Açılış Töreni

Ağrı | 21 Ekim 2009
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Partisi genel başkanı rahmetli Muhsin 
Yazıcıoğlu’nun elim bir kazada vefatı nede-
niyle bu ziyaretimi ertelemek zorunda kal-
dım. Geç de olsa, bugün sizlerle kucaklaş-
manın, sizlerle hasbihal etmenin, sizlerle 
dertleşmenin memnuniyetini, coşkusunu, 
heyecanını yaşıyorum. Tüm Ağrılı kardeş-
lerime bize bugüne kadar verdikleri des-
tekler sebebiyle şükranlarımı sunuyorum.

Şundan emin olunuz… Sizin emanetiniz 
emin ellerde… Sizin emanetiniz bizim 
omuzlarımızda, bizim sorumluluğumuz-
da… 7 yıldır bu emanete halel getirmedik, 
emanetinizi kutsal bildik, mübarek bildik, 
o emaneti gururla taşıdık, daha yükseğe 
taşıdık ve sizlerin desteğiyle, sizlerin hayır 
dualarıyla çok daha yükseğe taşımaya de-
vam edeceğiz.

Sevgili Ağrılı kardeşlerim…

Türkiye çok önemli süreçlerden geçiyor, 
tarihi günlerden geçiyor… İç politikada, 
dış politikada, ekonomide geleceğimizi şe-
killendirecek, çok daha aydınlık, çok daha 
mutlu ve müreffeh bir geleceği inşa edecek 
süreçlerden geçiyoruz. İktidara geldiği-
mizde, Türkiye’nin önünde engeller vardı. 
Türkiye’nin ayağına prangalar bağlanmış-
tı. Türkiye’nin kendi iç çekişmeleri, çözüm-
süz siyaseti, sanal gündemleri ülkemizin 
paçasına yapışmış, ilerlemesini engelliyor, 
atılıma geçmesini önlüyordu. Tüm o engel-
leri, o prangaları ortadan kaldırmak için 
büyük bir mücadele başlattık, bu yolda 
önemli gelişmeler sağladık. Türkiye’ye 
yeni bir ufuk çizdik, yeni bir vizyon belir-
ledik… 

Bugün dünyanın birçok bölgesinde Tür-
kiye konuşuluyor. Bugün dünyanın bir-
çok bölgesinde, Türkiye’nin başarıları, 
Türkiye’nin yükselişi, Türkiye’nin dik 
duruşu konuşuluyor. Bugün dünyanın 
bir çok bölgesinde, Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşları, bizim işadamlarımız, bizim 
soydaşlarımız, arkalarında böyle güçlü, 
böyle büyük bir ülkenin varlığından dola-
yı, gururla, başları dik, alınları açık şekilde 
dolaşabiliyorlar.

Bunu biz sizinle başardık… Sizin desteği-
nizle başardık… Sizin hayır dualarınızla 
başardık… Allah’ın izniyle çok daha fazlası-
nı başaracağız. Yeter ki bir olalım… Yeter ki 
birlik olalım… Yeter ki kardeşliğimizi mu-
hafaza edelim, kardeşliğimizi yüceltelim, 
pekiştirelim… Yeter ki ayrı gayrı olmaya-
lım, ortak idealler etrafında kenetlenelim. 
İnanın, o zaman, aşamayacağımız hiçbir 
engel yoktur, ulaşamayacağımız hiçbir he-
def yoktur… 

Bakınız, bu ülkeyi, şehitlerimizden, gazile-
rimizden emanet aldık. Biz bu toprakları, 
Anadolu’yu, Trakya’yı nakış nakış işleyen, 
bu ülkenin hamurunu sevgiyle, aşkla, kar-
deşlikle yoğuran, Hacı Bayram Veli’den, 
Hacı Bektaş Veli’den, Mevlana’dan, Yunus 
Emre’den emanet aldık. Onların hatırası 
karşısında boynumuzu eğemeyiz. Hacı 
Bayram Veli’nin, Hacı Bektaş Veli’nin hatı-
rası önünde boynumuzu eğemeyiz. Yunus 
Emre’nin, Mevlana’nın hatırası önünde 
boynumuzu eğemeyiz. Ve bütün kalbimle, 
bütün samimiyetimle söylüyorum, şurada, 
yanı başımızda metfun, aşkın, kardeşliğin, 
sevginin şairi, gönül insanı Ağrılı Ahmet 
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Hani’nin hatırası önünde boynumuzu eğe-
meyiz. Onların bize emanet ettiği bu vatan 
topraklarını geriye değil, her zaman ileriye 
götürmek, her zaman yüceltmek, her za-
man en ileri hedeflere taşımak zorundayız.

Hükümet olarak başlattığımız Milli Bir-
lik Süreci’nin hedefi işte budur. Halis bir 
niyetle yola çıktık… Samimi hislerle yola 
çıktık. Anneler ağlamasın dedik… İzmir’in 
de, Ankara’nın da, Kayseri’nin de anneleri 
ağlamasın, Ağrı’nın da anneleri ağlamasın 
dedik… Çocuklar artık yetim kalmasın de-
dik… Ocaklar sönmesin dedik… Bu toprak-
lar üzerinde yaşayan herkes, Türkiye Cum-
huriyeti devleti vatandaşlığı üst kimliği 
altında birleşsin, kenetlensin istedik. Her 
vatandaşımız, kendi kültürünü, örfünü, di-
lini, meşrebini özgürce yaşatarak, bu ülke-
nin vatandaşı olma hakkını sonuna kadar 
kullanabilsin. İnşallah attığımız adımlarla 
Türkiye bu sıkıntıları geride bırakacak. Sa-
dece kan durmakla kalmayacak, gönüller 
de ferahlayacak. Sadece bizim insanımızı 
huzura ve refaha kavuşturmakla kalmaya-
cağız, bu sorunlar üzerinden beslenenlerin 
de heveslerini kursaklarında bırakacağız. 

Bakın, şuraya lütfen çok dikkat edin… 
Bizim başlattığımız demokratik açılım sü-
recini akamete uğratmak, önünü kesmek, 
onu baltalamak, kardeşliğin, huzurun önü-
ne geçmek için çabalayanlar var… Siz, onla-
rın kimler olduğunu çok iyi biliyorsunuz… 
Onları her gün televizyon ekranlarından 
seyrediyorsunuz… Onların, siyaset ahlakı-
na sığmayan, nezaket kurallarına sığma-
yan, adaba, erkana uymayan bağırışlarını 
duyuyorsunuz… Bu süreçten kendilerine 

rol çıkarmak, bu süreçten kendilerine pay 
çıkarmak için süreci nasıl tahrik ettiklerini 
görüyorsunuz. Bunlara kulak asmayın… 
Bunların tahriklerine, kışkırtmalarına ku-
lak asmayın…

Önceki gün Habur’da, umutlarımızı ar-
tıran bir gelişme yaşandı. 34 kişi geldi, 
sorgulandı ve yasalarımız çerçevesinde, 
suça karışmadıkları için serbest bırakıldı. 
İnşallah çok daha fazlası gelecek. İnşallah 
bu sorun artık Türkiye’nin gündeminden 
çıkacak. Ama Habur’daki o anlamlı manza-
rayı, sorumsuzca, kaygısızca, düşüncesizce 
kışkırtanları da gördünüz… Allah aşkına, 
bu mudur samimiyet? Sorumluluk sahibi 
insanlara yakışan bir manzara mıdır o 
tavırlar? Bu ülkenin gerçekten felaha, ger-
çekten huzura kavuşmasını arzulayanlar, 
böyle bir tavır, böyle bir şovun peşine nasıl 
düşebilir? Buradan, herkesi sorumlu dav-
ranmaya, sağduyulu davranmaya, samimi 
davranmaya davet ediyorum.

Milli Birlik Süreci’ni bu tür provokatif 
eylemlerle, bu tür şovlarla engelleyebile-
ceklerini zannediyorlarsa, çok büyük bir 
yanılgı içindeler demektir. Onlara rağmen 
biz bu süreci tamama erdireceğiz. Onların 
kışkırtmalarına, tahriklerine rağmen bu 
süreci nihayete erdireceğiz. Onlara rağ-
men, onların sorumsuz tavırlarına rağmen 
kardeşliğimizi pekiştireceğiz. Milletim 
uyanık olsun… Ağrılı kardeşim uyanık ol-
sun… Kimin nerede durduğuna, ne dediği-
ne, ne yapmak istediğine, gerçek emelinin 
ne olduğuna lütfen dikkat edin. Kimin 
samimi, kimin gayri samimi olduğuna lüt-
fen dikkat edin. Şunu da unutmayın, sizin 
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hayır dualarınız arkamızda olduğu sürece, 
biz geri adım atmayız, taviz vermeyiz, geri 
dönmeyiz.

Değerli kardeşlerim…

Bakınız, 7 yıldır Ağrı için, Ağrı gibi 81 
vilayetimiz için gece gündüz demeden 
koşturuyoruz. Eğitim alanında, Ağrı’da 7 
yılda 1.773 dersliğin yapımını tamamla-
dık. Okullarımıza 5 bin 613 adet bilgisayar 
gönderdik. Üniversitesi olmayan hiçbir 
şehir bırakmamak için çıktığımız yolda, 
Ağrı’mızı da kendi üniversitesine kavuş-
turduk. 2007 yılında kurulan İbrahim Çe-
çen Üniversitemizin bünyesinde 3 fakülte, 
2 Enstitü, 1 Yüksekokul ve 1 meslek yüksek 
okulu bulunuyor. Bugün, bu açılış töreni-
nin ardından Üniversitemize geçecek, ora-
da 2009-2010 Eğitim Öğretim Yılını ve Fen 
Edebiyat Fakültesi ile Rektörlük binalarını 
açacağız. İnşallah geçmişte bölgenin önem-
li birer ilim-irfan merkezi durumunda olan 
Ağrı’mızı yeniden o günlerine kavuştura-
cağız. 

İlk ve orta öğretimdeki 810 bin öğrenci-
mize 8 milyon 625 bin ücretsiz ders kitabı 
dağıttık. Şartlı nakit transferi kapsamında 
ilköğretimdeki erkek öğrencilerimiz için 
aylık 20 TL, kız öğrencilerimiz için 25 TL; 
ortaöğretimdeki erkek öğrencilerimiz için 
aylık 35, kız öğrencilerimiz için de 45 TL 
veriyoruz. Bu paraları, doğrudan annelere 
teslim ediyoruz ki, yerini bulsun. Bugün 
de, işte bu açılışla, Ağrı’ya tam 40 adet 
eğitim kurumunu kazandırıyoruz. Kamu 
tarafından, özel şirketlerimiz tarafından, 
hayırseverler tarafından yaptırılan, tam 33 

İlköğretim Okulu’nu, 2 Anadolu Lisesi’ni, 2 
Anaokulu’nu, 1 Meslek Lisesi, 1 Genel Lise 
ve 1 Pansiyonu Ağrı’ya, Ağrılı yavruları-
mızın hizmetine sunuyoruz. Hepsi hayırlı 
olsun… Emeği geçenleri gönülden tebrik 
ediyor, teşekkür ediyorum.

Sevgili Ağrılı kardeşlerim,

Aynı şekilde sağlık alanında, Türkiye’nin 
her yerinde olduğu gibi, Ağrı’mızda da, 
bugün her vatandaşımız istediği hasta-
neden hizmet alıyor ve mahallesindeki 
eczaneden ilacını temin edebiliyor. Ağrı’da 
hükümetimiz döneminde sağlık hizmetleri 
için 67,2 milyon TL harcama yaptık. Ya-
pımına bizden önce başlanan 150 yataklı 
Ağrı Devlet hastanesi, 25 yataklı Diyadin 
Devlet hastanesi ve 30 yataklı Eleşkirt Dev-
let hastanesini dönemimizde tamamladık, 
hizmete açtık. Ayrıca, 150 yataklı Patnos 
Devlet hastanesi, 150 yataklı Doğubayazıt 
Devlet Hastanesi, 30 yataklı Hamur Devlet 
hastanesinin inşaatına devam ediyoruz. 
İnşallah, 300 yataklı Ağrı Merkez Devlet 
hastanesinin ihalesini önümüzdeki ay 
yapıyoruz. Ağrı’da Devlet Hastanesi Mu-
ayene Odası Sayısını 11’den 121’e, sağlık 
ocağı muayene oda sayısını 38’den 76’ya 
çıkardık. Uzman hekim sayısını 20’den 
124’e yükselttik. Bakın, nereden nereye 
geldik, Türkiye 7 yılda nereden nereye 
geldi. Artık, Hastalar acil servislerden geri 
çevrilmiyor. Hastanede yatış ücreti ödene-
mediği için vatandaşımız rehin alınmıyor. 

Bütün bunlar, Türkiye için, insanımız için 
çok önemli gelişmeler. Ağrı’da TOKİ ara-
cılığıyla bugüne kadar 1.166 konut uygu-
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laması başlattık ve bunlardan 467 konutu 
tamamladık. Bütün projelerimizi tamam-
ladığımızda Ağrı’da toplam 5 bin 934 ko-
nut yapmış olacağız. Ayrıca, Doğubayazıt 
Adalet Sarayını da sizlerin hizmetine sun-
duk. 2002 yılına kadar Ağrı’da sadece 22 
kilometre bölünmüş yol yapılmıştı. Biz ise 
7 yılda tam 198 kilometre daha bölünmüş 
yol yaptık. Yani, 2002 yılına kadar yapılan 
bölünmüş yolun 9 katını sadece 7 yılda 
yaptık. Hava ulaşımını bir lüks olmaktan 
çıkartıp, günlük hayatın parçası haline 
dönüştürdük. Bu sayede, havaalanımızın 
2002’de 9 bin 312 olan yolcu trafiği, 6 ka-
tından fazla artarak 2008’de 60 bin 360’a 
yükseldi. 

Ağrı Belediyemiz de, kısa sürede önemli 
hizmetler gerçekleştirdi. Bunlardan yeni 
sanayi sitesinin alt ve üst yapı sorunlarının 
çözümü ile devam eden çevre düzenleme-
leri özellikle önemli. Şehirdeki seyyar satıcı 
sıkıntısını çözmek için yapılan Türkiye’nin 
en büyük uzay çatılı semt pazarı da bitmek 
üzere. Yine bizim yaptığımız Yazıcı Bara-
jından şehre su sağlayacak “Arıtılmış Su 
Projesi”nin ihalesi yapıldı, en kısa zaman-
da tamamlanarak hizmete açılacak. İn-
şallah, buralarda huzur kökleştikçe, barış 
gönüllerde yer ettikçe altyapısını kurdu-
ğumuz bu refah hamlelerinin meyvelerini 
hep birlikte toplamaya başlayacağız. 

Şu Nuh’un gemisi sembolü bir başka ül-
kenin elinde bulunsaydı, inanın burayı 
her yıl, değil milyonlarca, on milyonlarca 
insan ziyaret ediyor olurdu. Fakat biz bu 
güzelim dağları, terör yüzünden kendi in-
sanımıza dahi zaman zaman kapattık. İşte 

Türkiye sorunlarını aştıkça, komşularıyla 
sorunlarını geride bıraktıkça, kendi iç me-
selelerini çözdükçe, Türkiye’nin de, şehir-
lerimizin de, Ağrı’nın da çehresi daha fazla 
değişecek. Ben, bu düşüncelerle hepinizi 
bir kez daha yürekten selamlıyorum. Açı-
lışını yaptığımız okulların Ağrı’ya, Ağrılı 
kardeşlerime hayırlı olmasını diliyorum. 
Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor, ka-
lın sağlıcakla diyorum.
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Sevgili Erzurumlular… değerli kardeşle-
rim… Sizleri sevgiyle, muhabbetle selam-
lıyor, Erzurum’a kazandırdığımız yeni 
eserlerin, yeni hizmetlerin açılışını birlikte 
yapmaktan büyük memnuniyet duyduğu-
mu ifade etmek istiyorum.

Bugün, TOKİ tarafından yaptırılan 883 ko-
nutumuzun anahtar teslimini yapıyoruz. 
Yine TOKİ’nin yaptırdığı, Oltu Anadolu 
Lisesi’ni, 200 kişilik pansiyonu bugün 
açıyoruz. Erzurum için son derece önemli 

bir eseri, Atatürk Üniversitesi Yakutiye 
Araştırma Hastanesi bugün resmen hiz-
mete alınıyor. Büyükşehir Belediyemizin 
tamamladığı çok değerli eserleri, Redev-
ko Erzurum Alışveriş Merkezi’ni, Kültür 
Merkezi’ni, Meslek Edindirme Merkezi’ni, 
Toplum Merkezi’ni, Kapalı Spor Salonu’nu 
da bugün Erzurum’a kazandırıyoruz.

Bitmedi… Aziziye Belediye Kaplıcaları, Azi-
ziye İMKB Yavuz Selim Anadolu Öğretmen 
Lisesi, Yakutiye İMKB İnönü İlköğretim 

Toplu Açılış Töreni

Erzurum | 21 Ekim 2009
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Okulu, Palandöken Türk Telekom Sosyal 
Bilimler Lisesi, Halk Bankası Bölge Baş-
kanlığı Hizmet Binası, Halk Bankası’nın iki 
şubesi de bugün bu törenle resmi olarak 
hizmete giriyor. Hepsi Erzurum’a hayırlı 
olsun. Emeği geçenleri, destek ve katkı ve-
renleri, kamu kurumlarımızı, şirketlerimi-
zi, Büyük Şehir Belediyemizi tebrik ediyor, 
teşekkürlerimi sunuyorum.

Erzurum Şark’ın Kapısıdır, Erzurum 
Türkiye’nin kilididir, Erzurum, Türkiye’nin 
özüdür, özetidir. Erzurum için ne yapsak 
azdır ve bu anlayışla Erzurum’a hizmet 
taşımaya, Erzurum için hizmet üretmeye 
devam edeceğiz.

Sevgili kardeşlerim…

Bu yıl, Erzurum Kongresi’nin 90’ıncı Yıl-
dönümünü kutluyoruz. Erzurum, büyük 
acılar çekti, mezalimler gördü, nice çileler 
çekti… Ama aynı Erzurum, şahlanarak kah-
ramanca yurdunu savundu ve burada bir 
tarih yazdı. Kurtuluş Savaşımızın ilk adım-
ları da, 90 yıl önce burada, Erzurum’da atıl-
dı. Erzurum Kongresi Kararlarıyla ortaya 
çıkan irade, ülkemizin istiklalini olduğu 
kadar istikbalini de şekillendirdi. 90 yıl 
sonra, bu ruhla, bu heyecanla, bu anlayışla 
yolumuza devam ediyor, aldığımız emane-
ti çok daha yükseğe çıkarmanın gayretini 
veriyoruz.

Bakın, ben bugün buraya, çok değerli eser-
lerin, çok değerli hizmetlerin açılışı yanın-
da, Erzurumlu kardeşlerimle, Dadaşlarla 
hasret gidermeye, dertleşmeye, hasbıhal 
etmeye geldim. Türkiye için son derece 

mühim, tarihi bir süreçten geçiyoruz. 
Türkiye’yi büyütmek, ülkemizi yüceltmek, 
refah seviyesini artırmak, ülkemizin iti-
barını hak ettiği seviyeye ulaştırmak için 
yoğun mücadele veriyoruz. Hamdolsun, 
büyük başarılar elde ettik…

Türkiye’yi hak ettiği seviyelere ulaştırdık, 
daha da yüceltmeye, yükseltmeye azimle, 
kararlılıkla devam edeceğiz. Şunu lütfen 
unutmayınız… Türkiye, tarihiyle, kültü-
rüyle, medeniyetiyle büyük bir ülkedir, 
büyük bir devlettir. Türkiye korkularla ha-
reket edemez… Türkiye kaygılarla hareket 
edemez… Türkiye, büyüklüğüne yaraşır 
şekilde, Büyük bir devlet olmanın gereğini 
yerine getirerek yoluna devam etmek zo-
rundadır. İşte onun için, Komşularımızla 
Sıfır Problem dedik, 7 yılda Türkiye’nin 
tüm komşularıyla sorunlarını masaya ya-
tırdık, çoğunu çözdük, kalanını da çözüm 
yoluna koyduk.

Bizim, hiçbir ülkeye, hiçbir devlete karşı 
husumetimiz olamaz… Zira biz, Kurtu-
luş Savaşı’nda, Erzurum Kongresi’nde, 
Sakarya’da, Dumlupınar’da, Cumhuriye-
timizin ilanında, bize karşı düşmanlığı 
olanlara her cephede söyleyeceğimizi söy-
ledik. Elde ettiğimiz zaferin ardından da 
diplomatik ilişkilerimizi yeniden kurduk 
ve yolumuza devam ettik, ediyoruz. Bizim-
le husumeti olanların kendi bileceği iştir… 
Ama biz, hiç kimseye husumet etmeyiz, hiç 
kimseye düşmanlık etmeyiz.

Şuraya dikkatinizi çekiyorum… 7 yıl önce 
Türkiye’nin etrafındaki tüm komşularıyla 
problemleri vardı… Tüm bu problemleri, 
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aktif  bir dış politika anlayışıyla çözü-
me kavuşturduk. Bakınız, Türkiye’nin 
Yunanistan’a toplam ihracatı 2002 yılında 
590 milyon dolardı. 2008 sonunda ulaştı-
ğımız rakam, dikkat ediniz, tam 2 milyar 
429 milyon dolar. Yani Yunanistan’a ih-
racatımız 4 kat arttı. Bundan 10 yıl önce 
Türkiye ile Suriye’nin ilişkileri son derece 
gergin seyrediyordu. Bugün, vizeyi kaldır-
dık, aradaki mayınlı araziyi temizliyoruz, 
siyasi ve ekonomik işbirliğini güçlendiri-
yoruz. 2002’de bizim Suriye’ye ihracatımız 
266 milyon dolardı, 2008 sonunda 1 mil-
yar 115 milyon dolara yükseldi. Diğer tüm 
komşu ülkelerle dış ticaret hacimlerimiz 
4 kat, 5 kat, bazı ülkelerle tam 10 kat arttı.

Türkiye ekonomisi 2002 yılında 26’ıncı 
sıradayken bugün dünyanın en büyük 
17’inci ekonomisi oldu ve inşallah yıl so-
nunda bir basamak daha atlıyor ve 16’ıncı 
büyük ekonomi oluyoruz. Kazanan kim 
oldu? Kazanan Türkiye’nin sanayicileri, 
Türkiye’nin ihracatçıları, küçük ve orta öl-
çekli işletmeler, esnafımız, işçilerimiz, yani 
72 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatanda-
şının tamamı oldu. Şimdi Ermenistan’la 
başlatılan yeni sürece de bu zaviyeden bak-
mak durumundayız… Biz bir şey kaybet-
meyiz, Türkiye’nin kaybetmesine müsaade 
etmeyiz, Türkiye’nin kazancına olmayacak 
hiçbir girişimin içinde olmayız. Türkiye’yle 
birlikte, Azerbaycan’ın da, Azerbaycanlı 
kardeşlerimizin de kaybetmesine göz 
yummayız, yumamayız. Ankara’da dile ge-
tirilen, hem son derece çirkin bir dille, son 
derece nezaketsiz bir üslupla dile getirilen 
iftiralara kulak asmayın… Onlar, tahrik 

üzerine, kışkırtma üzerine, istismar üzeri-
ne politika yürütüyorlar.

Allah aşkına soruyorum… Şu Erzurum’da, 
Çifte Minareli Medrese’ye, Selçuklunun 
yadigarına kim sahip çıktı? Erzurum 
Kalesi’nin etrafını mezbelelikten kim 
kurtardı? Rüstem Paşa Bedesteni’nin et-
rafını kim düzenledi? Sadece Erzurum’da 
değil, Konya’da, Kayseri’de, İstanbul’da, 
hatta Moğolistan’da, Makedonya’da, Bosna 
Hersek’te, Kırım’da, Kudüs’te ata yadi-
garlarına kim sahip çıktı? Erzurum bizim 
mührümüzdür… Biz, Erzurum karşısında 
boynumuzu yere eğecek hiçbir girişimin 
içinde olamayız. Biz, Nene Hatun’a, İbra-
him Hakkı Hazretleri’ne, Dadaşlara bizi 
mahcup edecek hiçbir girişimin içinde 
olamayız. Bugüne kadar olmadık, bundan 
sonra da asla olmayacağız. 

Aynı şekilde, Milli Birlik Süreci’ni de bu an-
layışla yürütüyor, halis bir niyetle, samimi 
bir niyetle kardeşliğimizi, uhuvvetimizi, 
dayanışmamızı artırmanın mücadelesini 
veriyoruz. Türkiye bu sorunu süratle çöz-
mek ve ileriye dönük büyük hedeflerine 
doğru yürüyüşüne devam etmek zorunda-
dır. Bu sorunun, Türkiye’nin geleceğe dair 
tüm planlarını, projelerini sabote etmek 
için kullanılan bir araç haline geldiğini 
görmemek mümkün mü? Sorunun çözü-
münü samimi olarak isteyen asıl büyük 
kitlenin de, bu oyundan bıktığını görü-
yoruz, biliyoruz. İnşallah, Türkiye hızla 
çözüm sürecine doğru ilerliyor. Sabotajlar, 
çelmeler, provokasyonlar olsa da, kısa sü-
rede bu meseleyi hal yoluna koyacağımıza 
samimi olarak inanıyorum. İşte o gün 
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Türkiye’nin her alanda vites yükselttiği, 
hedef büyüttüğü, özgüvenini zirveye ulaş-
tırdığı gün olacaktır. 

Değerli kardeşlerim…

Huzurun ve istikrarın sembolü Erzurum’u, 
eğitimde, sağlıkta, turizmde, ticarette de 
gelişmenin, kalkınmanın örneği haline 
getirmek istiyoruz. Bunun altyapısını kur-
mak için, geçtiğimiz 7 yılda her alanda 
pek çok hizmeti hayata geçirdik. Her işin 
başının eğitim olduğu inancıyla, öncelikle 
eğitim alanındaki sorunların çözümüne 
yoğunlaştık. Erzurum’da 7 yılda 1.259 
dersliğin yapımını tamamladık. Okulları-
mıza 4 bin 243 adet bilgisayar gönderdik. 
1992 yılında ihalesi yapılan 570 yataklı 
Erzurum Hizmet içi Eğitim Enstitüsünü 
13 yıl sonra biz bitirdik. Atatürk Üniver-
sitemizin bünyesinde 3 fakülte, 3 meslek 
yüksek okulu, 1 yüksek okul ve 4 araştırma 
merkezi hizmete girdi.

Sağlık hizmetleri Erzurum’un en şans-
lı olduğu konuların başında geliyor. 
Erzurum’da hükümetlerimiz döneminde 
sağlık hizmetleri için 327 milyon lira 
harcama yaptık. Erzurum, Hava ambu-
lansımızın hizmet vermeye başladığı ilk 
illerimizden biri. Çok sayıda hastaneyi, 
sağlık ocağını Erzurum’a kazandırdık. 100 
yataklı Horasan Devlet hastanesi ile 50 
yataklı Hınıs devlet hastanesini de bu sene 
tamamlıyoruz. 

Erzurum belediye hizmetleri bakımından 
da çok önemli hizmetlerin nasip olduğu 
bir şehrimiz. Modern Katı Atık düzenli 

depolama tesisi, tıbbi atık tesisi, yürüyen 
merdivenli üst geçit, çok katlı yeraltı ve 
yerüstü otoparklar ile birçok alt ve üst ge-
çidi şehrimize kazandırdık. Doğunun en 
büyük rekreasyon ve park düzenlemesine 
Erzurum sahip oldu. Bugün ise Doğunun 
en büyük alışveriş merkezi ve yine doğu-
nun en büyük Belediye Kültür Merkezini 
hizmete açıyoruz. Doğalgaz kentin büyük 
bir bölümüne verilmeye başlandı; 100 bin 
aboneye doğal gaz verecek alt yapı çalışma-
sını tamamladık. Doğu Anadolu Bölgesi-
nin en büyük ve en modern İtfaiye binasını 
tamamlayarak hizmete açtık.

Toplu konut alanında da Erzurum’da 
büyük hizmetler gerçekleştirdik. TOKİ 
aracılığıyla Erzurum’da bugüne kadar 5 
bin 225 konut uygulaması başlattık. Bun-
lardan 3 bin 426’sını tamamladık. 883 
konutun anahtar teslimini de bugün işte 
bu törenle gerçekleştiriyoruz. Bütün pro-
jelerimizi tamamladığımızda Erzurum’da 
toplam 11 bin 571 konut yapmış olacağız. 
Bölünmüş yol çalışmaları konusunda da 
Erzurum’a özel önem verdik. 2002 yılına 
kadar Erzurum’da sadece 87 kilometre 
bölünmüş yol yapılmıştı, biz ise tam 329 
kilometre daha bölünmüş yol yaptık. 2002 
yılına kadar yapılan bölünmüş yolun yak-
laşık dört katına yakınını sadece 7 yılda 
yaptık. Erzurum’u 2011 Kış Olimpiyatları-
na hazırlamak için de yatırımlarımız tam 
hızla devam ediyor.

Yaptığımız hizmetleri teker teker saymaya 
vakit yetmez. Onun için sadece ana başlık-
larıyla hizmetleri ifade etmeye çalıştım. 
Türkiye’nin önündeki iç ve dış engeller 
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kalktıkça, demokrasi yolunda, kalkınma 
yolunda, refah yolunda daha büyük adım-
lar atacağımıza inanıyorum. Türkiye’nin 
aydınlık geleceğine giden yolda bize verdi-
ğiniz destek için hepinize şükranlarımızı 
sunuyorum. Açılışını yaptığımız hizmet-
lerin hayırlı olmasını diliyorum. Hepinizi 
bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyor, 
Allah’a emanet ediyorum. 
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İnönü Üniversitesi’nin değerli Rektörü… 
değerli öğretim üyeleri… sevgili öğren-
ciler… hanımefendiler… beyefendiler… 
Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, 
açılışını gerçekleştirdiğimiz birbirinden 
kıymetli eserlerin tümünün üniversite-
mize, Malatya’mıza, hayırlı olmasını dili-
yorum. Bu vesileyle, 2009-2010 Eğitim ve 
Öğretim Yılında İnönü Üniversitemizin 
tüm mensuplarına, öğrenci ve öğretim 

görevlilerimize başarı dileklerimi iletiyo-
rum. Malatya için büyük anlam ifade eden 
İnönü Üniversitesinde bulunmaktan, siz 
değerli öğrencilerimize ve hocalarımıza 
hitap etmekten dolayı büyük memnuniyet 
duyduğumu da ifade etmek istiyorum.

Göreve gelirken milletimize bir söz ver-
miştik; “üniversitesiz hiçbir vilayetimiz 
kalmayacak” demiştik. Neden? Çünkü 

İnönü Üniversitesi Toplu Açılış 
Töreni

Malatya | 14 Kasım 2009



Recep Tayyip ERDOĞAN

406

Türkiye’nin en önemli meselesinin eğitim 
olduğuna, her şeyden önce okul öncesi eği-
timden yüksek öğretime varıncaya kadar 
eğitim meselesini külliyen çözüme kavuş-
turmak gerektiğine yürekten inandık. Tür-
kiye eli kalem tutan, bilgisayar kullanmayı 
bilen, ilim tahsil eden, bilimsel çalışmalara 
meraklı, sorgulayan, okuyan, araştıran, dü-
şünen ve düşündüğünü ifade edebilen bir 
gençlikle geleceğini inşa edecektir, dedik, 
buna inandık. Bu bakımdan gençlerimi-
zin önünü açmak, gençlerimizin ufkunu 
ağartmak için tüm imkanlarımızı seferber 
ettik. 7 yıl gibi kısacık bir zamanda 41’i 
Devlet, 22’si vakıf üniversitesi olmak üzere 
63 yeni üniversite kurduk. Yapamazsınız, 
başaramazsınız, imkansız diyenlere, her 
fırsatta Türkiye’nin moralini, milletimizin 
moralini sıfırlamak isteyenlere rağmen 
yaptık, başardık, onların imkansız gördü-
ğü yatırımların bizim için kısa zamanda 
mümkün fiiller olduğunu ispatladık. 

İşte bakın, tabela üniversitesi olur, öğretim 
elemanı bulamazsınız dedikleri o üniver-
siteler bugün bulundukları her ilde gür 
bir şekilde umudu yeşertmeye başladılar. 
Şuraya dikkatinizi çekmek istiyorum: 
Üniversite, sadece bir eğitim kurumu de-
ğildir… Üniversite, sadece diploma veren 
bir kurum asla değildir… Üniversite, özgür 
düşüncenin, özgün düşüncenin, evrensel 
fikir ve değerlerin serbestçe konuşulduğu, 
tartışıldığı, istişare edildiği, üretildiği bir 
kurumdur. Üniversite, bulunduğu şehrin, 
bulunduğu ülkenin, bölgenin meselelerine 
ışık tutan, meselelere çözümler öneren bir 
kurumdur. Ve üniversite, demokrasinin 

olmazsa olmaz bir unsuru, aynı zamanda 
da demokrasinin teminatlarından biridir.

Ben, özellikle bu hususu önemsediğimi 
ifade etmek durumundayım… Üniversite 
tutuculuğun zemini olamaz. Üniversite 
hürriyetlerin kısıtlandığı, tek tip düşünce-
nin dayatıldığı, ideolojilerin zihinleri esir 
aldığı bir ortam da olamaz. Tersine üni-
versite, zihinleri açmalı, ufukları açmalı, 
öğrencilerine, öğrencileriyle birlikte tüm 
şehre engin bir vizyon kazandırmalıdır… 
Şunu üzülerek ifade ediyorum… Bizde ne 
yazık ki kimi üniversiteler, zaman zaman 
varlık nedenlerinin, var olma hedeflerinin 
tam tersi bir konuma savruldular. Halktan 
koptular… Şehirden koptular… Ülkenin, 
dünyanın gerçeklerinden koptular… Daha 
da acısı, demokrasiden koptular… Demok-
rasiyi geliştirmesi, güçlendirmesi, yücelt-
mesi, standartlarını daha ileri seviyelere 
taşıması gereken bazı üniversitelerimiz, 
maalesef demokrasinin, halk iradesinin 
hiçbir şey ifade etmediğini, edemeyeceğini 
savunan zihniyetlerin elinde kaldılar…

İşte bizim bugün yaptığımız, üniversitele-
rin asli görevlerine dönmeleri için gerekli 
zemini hazırlamaktır. Hiçbir kompleksi-
miz yok… Yapıcı hiçbir eleştiriye karşı asla 
çekincemiz yok… Buradan özgür beyinler 
yetişsin, özgür düşünce burada yeşersin, 
dünyaya açık gençler buradan çıksın. Ye-
ter ki çıksın… Gerektiğinde bizi eleştirsin, 
gerektiğinde yol göstersin, gerektiğinde 
bizden daha iyisini ortaya koysun ama 
yeter ki bu ülkenin gençleri okusun… İşte 
o nedenle üniversitelerimizi modern birer 
kurum haline getirmek, dünyayla rekabet 
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edebilen kurumlar haline getirmek için 
hiçbir kompleks duymadan, imkanlar öl-
çüsünde elimizden geleni yapıyoruz…

Bakın, Hakkari’de bizim artık üniversite-
miz var… Üstelik Oxford Üniversitesi’nde 
tahsilini yapmış yürekli bir hocamız geldi, 
bu üniversitenin başına geçti… Ben ina-
nıyorum ki Hakkari, üniversitesiyle artık 
çok farklı bir şehir haline gelecek, orta 
vadede üniversitenin katkılarıyla çehre-
si değişecektir… Mardin’de aynı şekilde 
Artuklu Üniversitesi’ni kurduk… Orada 
da üniversite çok hızlı şekilde büyüdü ve 
şehre olumlu katkılar sağlamaya başladı… 
Geçtiğimiz ay Kırşehir’e gittim… Ahi Evren 
Üniversitemiz kısa zamanda uzun bir yol 
kat etmiş… Genç, pırıl pırıl öğrencileriyle, 
öğretim üyeleriyle Kırşehir’in çehresini de-
ğiştirmiş… 81 vilayetimizin tamamında bu 
şekilde umutlar yeniden hayat buluyor…

Bakınız… Dünyanın birçok ülkesinde, siya-
setçiler eğitimli insanlardan, eğitimli top-
lumlardan korkmuş, çekinmişlerdir. Biz 
bunu son derece yanlış buluyoruz ve ülke-
mizin yegane umudunun eğitimli insanlar 
olduğuna tüm yüreğimizle inanıyoruz. 
Biz bu koltuklarda, bu makamlarda gelip 
geçiciyiz… Yarın sizler gelip bu koltuklara 
oturacaksınız… Bu ülkenin başbakanları, 
bakanları, milletvekilleri olacaksınız… 
Bunu Malatya’da özellikle söylüyorum… 
Zira Malatya ülkemiz siyasetine en fazla 
etki yapmış illerimizden birisi… Vakti 
zamanı gelince, yerimizi, koltuğumuzu, 
makamlarımızı gençlere, arkadan gelenle-
re devretmek büyüklüğünü göstermek zo-
rundayız… İşte onun için eğitim diyoruz… 

Ne kadar iyi eğitebilirsek, ne kadar iyi 
yetiştirebilirsek, bizim emanetimizi alan 
gençlerin o derecede iyi bir hizmet ortaya 
koyacaklarına inanıyoruz.

Yine şu noktayı da hatırlatmakta fayda 
görüyorum… Malatya, artık üniversitesine 
daha fazla sahip çıkmalıdır… Ben eminim 
ki İnönü Üniversitesi, Malatya ile kaynaş-
mak, Malatya ile bütünleşmek, Malatya 
için üretmek yolunda çok büyük gayret 
sarf ediyor… Aynı şekilde Malatyalıların 
da üniversiteyi geliştirmek, büyütmek için 
gayret sarf etmesi gerektiğini düşünüyo-
rum… Özellikle Malatyalı işadamlarına bir 
kez daha çağrı yapıyor ve üniversitenin 
sorunlarıyla daha yakından ilgilenme-
lerini rica ediyorum. Malatya, geçmişte, 
siyasetten sanata, bilimden edebiyata 
kadar Türkiye’ye çok değerli isimler kazan-
dırmış, vakıf insanlar, ülkesi için adanmış 
insanlar, büyük kıymetler yetiştirmiş bir 
vilayetimiz. İki cumhurbaşkanı ve bunun 
yanında yine başbakanlar çıkarmış bir 
şehrimiz… Yokluklar, imkansızlıklar içe-
risinde bu kadar büyük değerler ortaya 
çıkarmayı başarmış bu aziz millet, bütün 
kalbimle inanıyorum ki, imkanlar ayağına 
geldiğinde çok daha büyük dehalar, çok 
daha büyük değerler çıkartacaktır.

İşte onun için, Malatya’nın eksiklerini te-
lafi etmek, yıllarca ulaşmayan hizmetleri 
hızlı bir şekilde buraya taşımak için var 
gücümüzle çalışıyoruz, üretiyoruz. 7 yılda 
Malatya’ya tam 1.543 yeni derslik kazan-
dırdık. 6 bin 356 bilgisayar gönderdik. 10 
milyon 243 bin ders kitabını Malatya’da 
öğrencilerimize ücretsiz olarak dağıttık. 
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Türkiye geneliyle birlikte Malatya’dan da 
öğrenim kredisi talep eden tüm öğrenci-
lerimizin bu taleplerini Kredi ve Yurtlar 
Kurumumuz karşılıyor. Burs miktarları 
biz geldiğimizde sadece 45 TL idi. Benim 
Malatya’daki üniversite öğrencim artık her 
ay, 180 TL burs ve kredi alıyor, yemek yar-
dımlarını da dahil ettiğimizde bu rakam 
260 TL’ye ulaşıyor.

İşte bugün, Devlet Konservatuarını, Diş 
Hekimliği Fakültesi’ni, Tıp Fakültesi 
Derslikleri’ni, Akaryakıt-Petrol Analiz ve 
Makine Laboratuarlarını hizmete alıyoruz. 
Malatya’ya bugün yeni bir kütüphane bina-
sı kazandırıyoruz. Sürgü yurt binası bitti, 
bugün açılışını yapıyoruz… Engelli Çocuk-
lar, İnme, Kemik İliği Merkezlerini de yine 
bugün hizmete açıyoruz. İnşallah daha faz-
lasını da yapacağız… İmkanlar el verdikçe 
bu ülkenin eğitimini, şehirlerimizin eğiti-
mini güçlendirmeye, kalitesini artırmaya, 
dünyayla rekabet edebilir hale getirmeye 
devam edeceğiz. Yeter ki Malatya okusun, 
yeter ki Malatya’nın gençleri okusun, yeter 
ki Malatya’nın zeki, dinamik evlatları dün-
ya gerçeklerinin uzağında kalmasın… Bize 
düşeni biz en iyi şekilde yaptık ve yapmaya 
devam edeceğiz.

Sevgili gençler… değerli hocalarım…

Türkiye’nin geleceği açısından son derece 
tarihi bir süreçten geçiyoruz… Dün, Türki-
ye Büyük Millet Meclisi’nde, Milli Birlik ve 
Kardeşlik Süreci adını verdiğimiz yeni bir 
dönemin ilk adımlarını attık. Milli Birlik 
ve Kardeşlik Sürecinde atılacak adımlarla 
ilgili milletimizin vekillerine, milletimizin 

temsilcilerine süreci anlattık, hükümeti-
mizin öncülük ettiği bu süreçle ilgili bilgi 
sunduk… Vekillerimizden sonra şimdi 
de asillere yöneldik, şimdi de milletimize 
yöneldik ve bunun ilk adımını buradan, 
Malatya’dan atıyoruz. Malatya, etnik grup-
ların, farklı inançların, mezheplerin dost-
ça, kardeşçe, birlik ve dayanışma içinde 
yaşadığı renkli yapısıyla Türkiye için son 
derece anlamlı bir emsal teşkil ediyor. Ma-
latya, bu ülkenin milletleşme sürecini ve 
tek bir millet olarak birlikte yaşama azmini 
en iyi şekilde yansıtıyor…

Yakın tarihimizdeki birçok badireye, bir-
çok tahrik girişimine, birçok provokasyona 
Malatya asla fırsat vermedi. Malatya her 
zaman kardeşlik dedi… Malatya her zaman 
dayanışma dedi… Merhum Turgut Özal’ın 
ortaya koyduğu vizyon, esasen Malatya’nın 
iklimini, Malatya’nın atmosferini en güzel 
şekilde tanımlamaya yetiyor… Bu toprakla-
rın insanı, insanları, sadece ve sadece insan 
olduğu için sevmiş; Yaratılanı Yaradan’dan 
ötürü bağrına basmıştır… Anadolu insanı, 
Trakya insanı, menşeine, ırkına, genleri-
ne, cinsiyetine değil, ahlakına, fikirlerine, 
faziletlerine göre insanı değerlendirmiş-
tir… Çünkü biz birlikte Türkiye’yiz. Çünkü 
biz birlikte güçlüyüz. Çünkü biz birlikten 
yanayız. Çünkü biz çoklukta birlikten, 
kesrette vahdetten yanayız. Bizim tarih 
boyunca kaderimiz de bir oldu, kederimiz 
de bir oldu… Malazgirt de, Çanakkale de 
hepimizin zaferidir, Sarıkamış hepimizin 
hüznüdür. İstiklal Savaşımız hepimizin 
istiklali, hepimizin istikbali olmuştur… 
Bayrak hepimizin bayrağı, üzerinde yer 
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alan ay-yıldız hepimizin sahiplendiği ortak 
sembolümüzdür…

Tarih boyunca sefayı da, cefayı da bölüş-
tük, varlığı da, yokluğu da paylaştık… Bi-
rimizin acısı diğerinin mutluluğu olamaz, 
birimiz için bahar olan bir durumun diğe-
rimiz için zemheriye dönüşmesine gönlü-
müz razı olamaz. Ama öyle bir gün geliyor 
ki, tarihi acılarımız bile bazıları için alay 
konusu olabiliyor… Öyle bir an geliyor ki, 
anaların gözyaşları bile alay konusu olabi-
liyor. Öyle bir an geliyor ki, evlat acısı bile 
siyasetin gaddar çarklarına kurban edile-
biliyor… İçinde sevgi, merhamet, şefkat ba-
rındırmayan bir siyaset bir ülke için çıkar 
yol olabilir mi? İçinde sevgi, merhamet, 
şefkat barındırmayan bir siyaset bir mille-
tin sorunlarına şifa olabilir mi? O milleti 
geleceğe taşıyabilir mi? Elbette taşıyamaz, 
elbette bunda bir yanlışlık vardır… İşte 
biz, hükümet olarak, bu ülkenin birliğine, 
bütünlüğüne, dayanışmasına, en önemlisi 
de kardeşliğine kasteden sinsi bir tehdidi, 
sinsi bir tehlikeyi ortadan kaldırmak için 
bu yola çıktık.

Şunu açık açık açık ifade ediyorum… 
Milli Birlik ve Kardeşlik Süreci, bir devlet 
projesidir ve muhatabı da topyekun aziz 
milletimizdir… Türkiye’yi büyütmekten, 
Türkiye’ye aydınlık bir gelecek inşa etmek-
ten, kardeşliğimizi pekiştirmekten başka 
hiçbir gayemiz yoktur ve asla da olamaz… 
Bizim söylediğimiz şudur… Edirne ağlar-
ken, Van gülemez… Malatya’nın sıkıntısı 
varken, İstanbul huzur içinde olamaz… 
Diyarbakır geri kalırken, Kocaeli ilerleye-
mez… Doğu Anadolu’nun sorunları var-

ken, Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu bu so-
runlardan uzak kalamaz… Biz bir aileyiz… 
Ailenin bir ferdinin derdi olduğunda, tüm 
aile bu derdi yüreğinde hisseder… Bir kar-
deş dara düştüğünde, diğer bir kardeş gün-
lük yaşamına güle oynaya devam edemez… 
Anne zengin olup, baba yokluk, yoksulluk 
içinde kalamaz… Aile içindeki meseleyi 
çözmediğiniz müddetçe, o aile gün yüzü 
göremez…

İşte biz, bu büyük ailenin, Türkiye ailesi-
nin sorunlarını çözmek, geride bırakmak 
ve hep birlikte daha güçlü bir Türkiye’yi 
inşa etmenin gayesi içindeyiz. Hiç kimseyi 
incitmeden, kimsenin hukukunu eksilt-
meden, kimsenin özgürlüklerini daraltma-
dan, kimsenin hissiyatına dokunmadan, 
meseleleri çözmek, kardeşliğimizi pekiş-
tirmek durumundayız… Çözümün karşı-
sında durmak, çözüm iradesinin önünde 
engel teşkil etmek, bu ülkeye de, bu ülke-
nin geleceğine de asla yarar getirmez. “Kan 
akmaya devam etsin, anneler ağlamaya 
devam etsin” demek, bu ülkenin istikbali-
ne en büyük kötülüğü yapmaktır… Terörle 
mücadeleden asla taviz vermek yok… Bu-
güne kadar nasıl kararlılık içinde mücade-
le ettiysek, bundan sonra da terörle kararlı 
şekilde mücadeleye devam edeceğiz… Ama 
eş zamanlı olarak, terörü besleyen, teröre 
zemin hazırlayan nedenleri de ortadan kal-
dırmalıyız… Bizim yapmak istediğimiz de 
esasen budur…

25 yıllık süreç sonunda, terörün sadece gü-
venlik tedbirleriyle çözülemeyeceği, artık 
demokrasinin de, en az güvenlik tedbirleri 
kadar devreye alınmasının kaçınılmaz ol-
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duğu ortaya çıkmıştır… Demokrasiden hiç 
kimsenin korkusu olmasın… Demokrasi 
bölen değil, birleştirendir… Demokrasi 
geriye götüren değil, ileriye götürendir… 
Demokrasi her türlü korkunun panzehi-
ridir… Ve biz, modern standartlarda bir 
demokrasiyi tüm kural ve kurumlarıyla 
işleterek Büyük Türkiye’yi inşa edeceğiz. 
Türkiye yeni döneme hazırlanıyor, yeni 
ve aydınlık yarınlara hazırlanıyor… Doğu-
suyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle, 780 
bin kilometrekarenin tamamına, bütün 
kültürel farklılıklarına, bütün etnik farklı-
lıklarına karşın 72 milyon vatandaşımızın 
tamamına hitap edeceğiz. Zorlu bir süreç 
olduğunu biliyoruz. Dayanıklılık isteyen, 
sabır isteyen, direnç isteyen, çelik gibi si-
nirler isteyen bir süreç olduğunu biliyoruz. 
Aziz milletim de, biz de, sabırla bu süreci 
nihayete erdireceğiz.

Süreç ilerledikçe, rol kapmaya çalışanların, 
istismarcıların da maskesi inanıyorum ki 
önlerine düşecek ve akla kara belli olacak. 
Milletimden sabır istiyorum, suhulet isti-
yorum, soğukkanlılık istiyorum. Ben Tür-
kiye adına umutluyum. Ben, ülkem adına, 
milletim adına umutluyum. Türkiye 7 yıl-
da çok güzel hedefler yakaladı, hepimizi se-
vindiren başarılara ulaştı. İnşallah bundan 
sonra da hedeflerimize doğru kararlı adım-
larla ilerleyecek, Türkiye’yi mutlaka ve 
mutlaka aydınlık yarınlara kavuşturacağız. 
Sözlerime bu duygu ve düşüncelerle son 
verirken, Üniversitemize kazandırdığımız 
tesislerin, hizmetlerin bir kez daha hayırlı 
olmasını diliyorum. İnönü Üniversitesi’ne, 
tüm öğrenci ve hocalarımıza 2009-2010 
Eğitim ve Öğretim Yılı’nda başarı dilek-

lerimi iletiyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum.
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Sevgili vatandaşlarım… değerli İzmirli-
ler… Sizleri en kalbi duygularımla selam-
lıyorum.

Bugün ülkemiz için tarihi bir anı yaşıyo-
ruz. Bugün, Türkiye için, şehirlerimiz için 
son derece önemli bir açılışı gerçekleşti-
riyoruz. Bugün İzmir, Ankara, Kütahya, 
Afyon, Uşak’ın bir hayalini daha gerçeğe 
dönüştürüyoruz. Hatta, bütün Türkiye’nin 

bir hayalini gerçeğe dönüştürüyoruz. Zira, 
şu anda açılışını gerçekleştirmekte olduğu-
muz İzmir – Ankara devlet yolu projesi çok 
daha geniş bir coğrafyayı yakından ilgi-
lendiriyor. Çünkü bugün Ege’yi Başkent’e 
bağlıyoruz. Yaptığımız bu muhteşem duble 
yolla birlikte Turgutlu, Salihli, Uşak, Afyon 
ve Eskişehir üzerinden Güzel İzmir’imizi, 
Ankara’ya bağlıyoruz. 

İzmir-Ankara Devlet Yolu Açılış 
Töreni

İzmir | 15 Kasım 2009
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Bu yolla, sadece İzmir’i Ankara’ya değil, 
İzmir’i ülkenin doğusuna; Türkiye’nin Ba-
tısını, Türkiye’nin doğusuna bağlıyoruz. İz-
mirliler bu yolun ne anlama geldiğini çok 
iyi bilirler. Ankaralılar bu yolun ne anlama 
geldiğini çok iyi bilirler. Uşaklılar, Afyon-
lular, Eskişehirliler bu yolun ne anlama 
geldiğini çok iyi bilir… Özellikle bayram ve 
tatil dönemlerindeki yoğunluk nedeniyle, 
İzmir’den yola çıkan bir araç, ortalama 40 
kilometre hızla yol alabiliyor; beklemelerle 
birlikte Ankara’ya ancak 12 saatte ulaşabi-
liyordu. Şimdi, biz bu yolla birlikte İzmir’le 
Ankara arasındaki mesafeyi kapatıyoruz… 
İzmir-Ankara devlet yolu ile İzmir-Ankara 
arasındaki seyahat süresini 12 saatten 7 
saate indiriyor, vatandaşlarımıza 5 saatlik 
bir kazanç sağlıyoruz. Sadece zamandan 
değil, yakıttan da tasarruf sağlıyor, bu yol-
la ekonomiye yıllık tam 194 milyon dolar 
kaynak kazandırıyoruz.

Bildiğiniz gibi bu duble yolun uzunluğu, 
tam 569 kilometre. Bu 569 kilometre 
uzunluğundaki yol Ege ve İç Anadolu’yu 
Doğu Anadolu ile birbirine bağlıyor; diğer 
yandan Orta ve Doğu Karadeniz’i Marma-
ra, Akdeniz ve Ege Bölgesi’ne bağlıyor… 
Bu da demek oluyor ki, bu yolun varlığı, 
güzergah üzerinde yer alan bütün il ve 
ilçe ekonomilerine de önemli katkı yapa-
caktır. Zira bu yol; İzmir Limanı’na gelen 
ürünlerin iç bölgelere taşınmasında ve iç 
bölgelerde üretilen ihraç mallarının sev-
kiyatında da büyük kolaylık sağlayacak. 
Bizim öncelikli ulaştırma projelerimiz 
arasında bulunan Kütahya, Afyon ve Uşak 
illerinin ortak kullanımına açılacak ulus-
lararası havaalanından gelen trafik de 

İzmir-Ankara Devlet Yolu’nu kullanacak. 
Bu sayede Ege’nin turizmi de canlanacak, 
özellikle Ege’nin termal turizm potansi-
yelini kullanma kapasitesi de artacak. Bu 
sayede otellerimizin yatak kapasitelerinde 
de öyle sanıyorum ki, kısa zamanda ciddi 
artış gözlemleyeceğiz.

Tabii, açılışını yaptığımız bu yolun sağla-
yacağı faydalar bunlarla da sınırlı değil… 
İzmir-Ankara devlet yolu, sağlık turizmine 
yapacağı katkının yanında inanıyorum ki, 
otomotiv ve madencilik sektörlerine de 
ivme kazandıracaktır. Ulaşımın kolaylaş-
ması nedeniyle bu sektörlerdeki yeni yatı-
rımların Ege’yi tercih etmesinin önü açıl-
mış olacak. Fakat bütün bunlardan daha 
önemli bir husus, bütün bunlardan daha 
önemli bir kazanç daha var. Malum, geç-
miş yıllarda meydana gelen acı olaylardan 
ötürü bu yol, birçok aile için kötü hatıralar 
taşıyor. Nice vatandaşımız, bu yolun içler 
acısı durumu nedeniyle bayramı göreme-
di. Nice bayram dönüşü, eve varamadan, 
yuvaya ulaşamadan burada tamamlandı. 
Nice insanımız burada dram yaşadı, nice 
insanımız hayatını kaybetti, sakat kaldı. 
Nice insanımızın kurduğu hayaller, nice 
ailelerimizin kavuşma hayalleri bu yola 
saplanıp kaldı…

Ancak, bu dramatik hikayeyi bugün niha-
yete erdiriyor, bu yolu acı tatlı hatıralarıyla 
tarihe havale ediyoruz. Allah’ın izniyle 
insanımızın hayallerinin yolda kalmasına 
müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz. Bizler, 
yıllardır aile facialarına yol açan kaza kara 
noktalarını bir bir tespit ettik; bunları 
iyileştirdik. Buralardaki kaza oranlarının 
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yüzde 65, ölüm oranlarının yüzde 89, ya-
ralı oranının yüzde 74, maddi hasarlı kaza 
oranlarının yüzde 66 azalmasını sağladık. 
Yol kusurundan kaynaklanan kaza oranını 
nerdeyse sıfırladık.

Değerli kardeşlerim… aziz vatandaşlarım…

Biz her zaman söylüyoruz: Yol, hiçbir za-
man tek başına sadece yol değildir. Yol 
medeniyettir, yol ufuktur, yol vizyondur, 
yol birlikteliktir, yol dostluktur… Büyük 
medeniyetler büyük yollar üzerinde inşa 
edilir. Bizim de medeniyetimizi muasır 
medeniyetler seviyesinin üstüne çıkara-
bilmemiz için, yollarımızı geliştirmemiz, 
büyütmemiz, modernize etmemiz gereki-
yor. Yol demek ulaşım demektir; sanayi, 
üretim, turizm, kültür, emniyet, kalkınma 
demektir. Biz, göreve başladığımız günden 
bu yana bunun altını önemle çizdik. Onun 
için kendimize bir hedef koyduk, dedik ki, 
Türkiye’yi yollarla öreceğiz, bütün şehirle-
rimizi duble yollarla birbirine bağlayaca-
ğız, bırakın şehirlerimizi bir kenara, yolu 
olmayan, suyu olmayan köyümüz dahi 
kalmayacak dedik. Ve dediğimizi yaptık, 
yolsuz, susuz köy bırakmadık…

Bakınız, biz, bundan 7 yıl önce, 2002’de 
göreve geldiğimizde, bütün cumhuriyet 
tarihimiz boyunca, yani 79 yılda yapılmış 
olan duble yolların uzunluğu ne kadardı 
biliyor musunuz? Sadece ve sadece 6 bin 
100 kilometre idi. Pek biz 7 yılda ne kadar 
duble yol inşa ettik, biliyor musunuz? Tam 
11 bin 121 kilometre. 79 yılda 6 bin 100 ki-
lometre nerede, 7 yılda 11 bin 121 kilomet-
re nerede? 11 Bin 121 kilometre bölünmüş 

yolun zaman tasarrufu 94 milyon saat… 
Bu zamanın ekonomik değeri 3 milyar 270 
milyon TL… Hani bir söz vardır, dile kolay 
diye… Biz böyle, yaptığımız açılışlarda şu 
kadar bin kilometre, bu kadar bin kilo-
metre diye söylüyoruz ama bazılarınızın 
kafasında 11 bin kilometre canlanmaya-
bilir… Bu mesafe dünyanın çevresinin 
dörtte birinden daha uzun… Bu mesafe, 
kuş uçuşu olarak söylüyorum, Türkiye’den 
Avustralya’ya kadar uzanıyor… İzmir’den 
Amerika’nın en batıdaki şehrine, Los 
Angeles’e kadar uzanıyor, onu da aşıyor… 
Şunu da burada açık açık söyleyeyim: 11 
Bin 121 kilometre yola yaptığımız yatı-
rımla bugün 3 Milyon nüfuslu bir Panama 
Devleti, bir Litvanya inşa edebilirdik.

Sevgili vatandaşlarım…

Hazır bu rakamları vermişken, size, İzmir-
Ankara yolu ile ilgili bir hatırlatmada daha 
bulunmak istiyorum. Bakınız, bu yolun 
yapımına, bundan tam 17 yıl önce, 1992’de 
DYP-SHP koalisyon hükümeti döneminde 
başlanmıştı… 1992’den bizim hükümeti-
miz görevi devralıncaya kadar 11 yıllık za-
manda, bu yolun ne kadarı bitirilebilmişti 
biliyor musunuz? Sadece 265 kilometre-
si… Biz ise, aradan geçen 7 yılda kaç kilo-
metre inşa etmişiz, biliyor musunuz? Tam 
olarak 304 kilometre… 1992’den bu yana 
kaç hükümet gelmiş geçmiş? Bizim hü-
kümetimizi dışarıda tutarak söylüyorum, 
tam 8 hükümet bu projede görev yapmış… 
Evet, İzmir – Ankara devlet yolu tam 8 hü-
kümet eskitmiş… Sekiz hükümetin gücü, 
ancak ve ancak bu yolun 265 kilometre-
sine yetebilmiş… İşte bu manzaralar, işte 
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bu gerçekler, işte bu kaybolan yıllar, işte 
bu kaybolan emekler bizi üzüyor, bizim 
canımızı yakıyor. Ama inşallah, Türkiye bir 
daha emeklerin zayi edildiği, insanımızın 
enerjisinin boşa harcandığı o yıllara asla 
geri dönmeyecektir…

Bizler her geçen gün hedeflerimizi büyütü-
yoruz, bütün şehirlerimizin imarı için, 81 
vilayetimizin daha bayındır hale gelmesi 
için yoğun bir gayret sarf ediyoruz. Çağı-
mıza yakışmayan, ülkemize yakışmayan, 
milletimize yakışmayan geri kalmışlık 
manzaralarını, yoksulluk ve yoksunluk 
manzaralarını gidermek, şehirlerimizin, 
milletimizin temel ihtiyaçlarını karşıla-
mak için var gücümüzle çalışıyoruz. Ülke-
mizin bütün şehirlerini, ilçelerine, mahal-
lelerine, köylerine, en küçük birimlerine 
varıncaya kadar geziyor, insanımızın ya-
şadığı en ücra köşeye dahi hizmet götürü-
yor, bugün burada olduğu gibi, ülkemizin 
kalkınma heyecanını, ilerleme coşkusunu 
milletimizle birlikte paylaşıyoruz. Bir yan-
dan 50 yıl önce yapılması gereken ama o 
dönemden bu yana görev yapan hükümet-
lerin ihmal ettiği yatırımları gerçekleştiri-
yoruz, diğer yandan 50 yıl sonrasını düşü-
nerek, geleceğin Türkiye’sinin temellerini 
bugünden atıyoruz. 

Tek derdimiz bu ülkeye uzun yıllar hizmet 
üretecek eserler ortaya koymak… Bütün 
derdimiz aziz milletimize uzun yıllar hiz-
met edecek eserler üretmek… Biz, milleti 
oyalayan boş sözlerle, sadece gönül eğlen-
dirmek için sarf edilmiş hoş sözlerle anıl-
mak istemiyoruz; biz eserlerimizle konuş-
mak, eserlerimizle hatırlanmak istiyoruz. 

Bakınız, 2012 için hedefimiz, bölünmüş 
yol ağını 22 bin 500 kilometreye çıkart-
mak. 2009 yılı için hedefimiz 644 kilomet-
re tek platformlu yol iken, hedefi aştık, 789 
kilometre tek platformlu yol yaptık. Bugün, 
sizlerle birlikte Ankara-İzmir arasındaki 
bu 569 kilometrelik yolu açıyoruz… Daha 
birçok yolumuz da önümüzdeki açılış için 
sırasını bekliyor; bunlardan biri 262 kilo-
metre Afyon-Antalya yolu… Bir diğeri 134 
kilometre uzunluğundaki Bozüyük-Adapa-
zarı yolu… Diğeri 323 kilometre uzunlu-
ğundaki Bursa-İzmir yolu… Bir diğeri 367 
kilometre uzunluğundaki Şanlıurfa-Habur 
yolu… Bunlar yıl sonuna kadar açılışa 
hazır hale getireceğimiz yollardan sadece 
bir kısmı… 2010 yılında Bozüyük-Afyon, 
Ankara-Kastamonu, Afyon-Konya-Ereğli, 
Sivrihisar-Bursa, Delice-Sivas-Refahiye, 
Malatya-Bitlis, Amasya-Yıldızeli… 2010’da 
da inşallah toplam 2 bin 081 kilometre yol 
hizmete açılacak. 

B a k ı n ,  2 7  E k i m - 1  Ka s ı m  Ara s ı n d a 
İstanbul’da 10’uncu Uluslar arası Ulaştır-
ma ve Haberleşme Şurasını düzenledik. 
2023 yılında ülkemizi dünyada ilk sekiz 
rekabetçi ülke haline getirecek projeleri 
tartıştık, kararlar aldık. Cumhuriyetimizin 
100’üncü yılında Bölünmüş Yol ağını 32 
Bin kilometreye çıkaracağız. Doğu-Batı ko-
ridorlarını bölünmüş yol haline getirdik; 
Kuzey-Güney koridorlarına öncelik verece-
ğiz. İşte bakın, burada kendimizi de bağla-
yan hedefler koyuyoruz… Hangi hükümet, 
hangi iktidar adayı bu kadar cesur yürekle 
milletin önüne, kendi önüne hedefler koy-
ma cesaretini gösterebiliyor… Onlar bu 
millete ufuk çizmekten acizler. Onlar bu 
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milleti esenliğe çıkarmaktan, bu milleti 
selamete ulaştırmaktan acizler… Onların 
kaptanlığındaki Türkiye, her zaman kriz-
lerden krizlere sürüklenip durdu… Ne 
zaman dümene geçtilerse, rotayı şaşırdılar, 
ne zaman dümene geçtilerse gemiyi balçı-
ğa sapladılar… Şimdi de Türkiye’nin kal-
kınmasından, Türkiye’nin kendi meselele-
rini çözüme kavuşturmasından rahatsızlık 
duyuyorlar.

Değerli kardeşlerim…

Herkesin şunu iyi anlamasını istiyorum: 
Demokrasi hepimiz içindir; özgürlükler 
hepimiz içindir. Geçmiş dönemleri bir 
hatırlayın… Türkiye’de ne zaman demok-
rasi askıya alındıysa, aynı yıllar içinde 
Türkiye’nin kalkınması da, ilerlemesi de, 
gelişmesi de durmuştur… Demokrasinin 
askıya alındığı yıllarda, demokrasinin 
kesintiye uğradığı, demokrasinin zaafa 
uğratıldığı yıllarda Türkiye gerilemeye 
başlamıştır. Onun için, Türkiye’nin geldiği 
noktadan geri adım atmayacağını, demok-
rasinin bütün vatandaşlarımız tarafından 
hissedilerek derinleşeceğini herkesin bil-
mesi gerekir. Demokratik sürecin geriye 
doğru işlemesine izin vermeyeceğiz. Bütün 
meselelerimizi demokratik kaideler, de-
mokratik usuller içinde çözeceğimizden 
hiç kimsenin kuşkusu olmamalıdır. 

Türkiye’de demokrasinin aldığı mesafenin 
ekonomik refahla ne kadar alakalı oldu-
ğunu, en azından şu son 7 yılda yaşayarak 
gördük. Demokrasi, adaletin başka bir 
adıdır. Demokratikleşme, kalkınmanın 
diğer adıdır. Demokratikleşme, ekonomik 

büyümenin, refahın, hukukun, özgürlükle-
rin diğer adıdır. Zira demokrasi halkın ira-
desinin yönetime yansımasıdır. Demokrasi 
kalkınmanın ön şartı, kalkınma demokra-
sinin tabii sonucudur. Şiddet ve terörün 
olduğu yerde üretim, istihdam, kalkınma, 
refah nasıl kendiliğinden kaçıyorsa, huzu-
run olmadığı yerde de refah olmuyor. Bu 
tarihi problemleri çözmek için siyasette 
ve ekonomide büyük reformlar yaptık. 
Demokrasiye, hukuka ve insana büyük ya-
tırımlar yaptık. 

Bu adımları atarken insanı merkeze aldık. 
Bize göre ülkenin büyüklüğü insanına 
verdiği değerle ölçülür. Bize göre ülkenin 
büyüklüğü, bizim 3-H olarak formüle 
ettiğimiz hizmeti, hukuku ve hürriyeti 
vatandaşları arasında eşit bölüştürüp bö-
lüştürmediğine bakılarak ölçülür… Bize 
göre bir ülkenin büyüklüğü, bir ülkenin 
demokrasisi şehirleri, bölgeleri ve hepsin-
den önemlisi insanları arasında imtiyaz 
gözetip gözetmemesiyle ölçülebilir. İşte 
biz, hükümet olarak, 7 yıldan bu yana 
bunun mücadelesini veriyoruz. Gayemiz, 
milletimizin hayat standartlarını, hayat ka-
litesini arttırmak, çok daha ileri seviyelere 
taşımaktır. İnşallah, hiçbir vatandaşımızın 
kendisini yoksul, yoksun ve mağdur his-
setmeyeceği bir Türkiye’yi elbirliğiyle inşa 
edeceğiz.

Değerli konuklar, aziz vatandaşlarım…

Türkiye büyük bir ülke. Büyük bir ülkede 
büyük düşünmek, büyük projeler üretmek 
gerekiyor. Biz hep bunun gayretini taşıdık, 
ülkemizin ihtiyaçlarını belirledik, bu ihti-
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yaçları giderecek çözümleri geliştirdik. Bu 
çözümleri geliştirirken dar bir çerçeveye 
sıkışıp kalmadık. 30 yıl, 40 yıl sonrasını 
düşündük, bölgemizle, dünya ile olan iliş-
kilerimizi hesap ettik. Türkiye’nin son 7 
yılda yakaladığı ivmenin, kazandığı başa-
rıların, kırdığı rekorların izahı budur. Zira 
milletimiz büyük düşünüyor, bizlerden 
büyük işler bekliyor.

Sadece bitirdiğimiz şu yollar bile Tür-
kiye’nin nereden nereye geldiğini, nasıl 
bir değişim ve dönüşümün içinden geçti-
ğini somut olarak gösteriyor. Ülkemizin 
kaynakları müsrifçe harcanmayınca böyle 
güzel işler yapılıyor. Zira milletimizi bek-
letmeye, oyalamaya hakkımız olmadığını 
çok iyi biliyoruz. Emeği geçen herkese, 
işçisinden mühendisine kadar her kade-
medeki arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 
Ben, bir kez daha bu yolun, ülkemize, , baş-
ta İzmir, Ankara, Uşak, Afyon ve Eskişehir 
olmak üzere şehirlerimize hayırlı olmasını 
diliyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlı-
yorum.
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Sevgili Konyalılar… değerli kardeşlerim… 
Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor; 
bugün açılışını yaptığımız, Konya’ya kazan-
dırdığımız yeni eserlerin, yeni hizmetlerin 
tüm Konya’ya, Konyalı kardeşlerime hayır-
lı olmasını diliyorum. Yine buradan, bir 
kez daha, tüm Konya’yı, Ahırlı’yı, Akören’i, 
Akşehir’i, Altıntekin’i, Beyşehir’i, Bozkır’ı, 
Cihanbeyli’yi, Çeltik’i, Çumra’yı, Derbent’i, 
Derebucak’ı, Doğanhisar’ı selamlıyorum. 
Emirgazi’ye, Ereğli’ye, Güneysınırı’na, 

Hadim’e, Halkapınar’a, Hüyük’e, Ilgın’a, 
Kadınhanı’na, Karapınar’a, Karatay’a, 
K u l u ’ y a ,  M e r a m ’ a ,  S a r a y ö n ü ’ n e , 
Selçuklu’ya, Seydişehir ’e,  Taşkent’e, 
Tuzlukçu’ya, Yalıhöyük’e, Yunak’a selamla-
rımı, sevgilerimi yolluyorum.

Bugün Konya’ya bir kez daha Açılış Şöleni 
yaşatıyoruz… TOKİ ile Büyükşehir Beledi-
yemiz 640 konut inşa ettiler, bugün bu ko-
nutların açılışını gerçekleştiriyoruz. TOKİ 
ile Meram Belediyemiz 958 konut inşa 

Toplu Açılış Töreni

Konya | 17 Aralık 2009
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ettiler, onları açıyoruz… TOKİ Halkapınar, 
Sarayönü, Ilgın Konutlarını, buralarda ya-
pılan toplam 635 konutu hizmete alıyoruz. 
Büyük Şehir Belediyemizin düzenlediği, 
bugün bu açılış şölenini gerçekleştirdiği-
miz Kültür Park’ı, Selçuk Üniversitemizin 
Teknokenti’ni; Türk Telekom Prof. Erol 
Güngör Sosyal Bilimler Lisesi’ni, çok amaç-
lı Salonu ve Öğrenci Yurdunu; Endüstri 
Meslek Lisesi’ni Karatay Belediyesi Fetih 
Kent İlköğretim Okulu’nu da yine bugün 
Konya’ya kazandırıyoruz… Tüm bu ko-
nutların, okulların, Teknokent ve Kültür 
Park’ın hayırlı olmasını diliyorum… Emeği 
geçenlere, belediyelerimize, özel kuruluş-
lara, katkı sağlayan, destek veren herkese 
teşekkür ediyorum.

Bugün Konya’ya gelişimizin bir başka 
sebebi var… Bugün, Hazreti Mevlana’nın 
Hakka Kavuştuğu kutlu gün… Onun “Gel” 
çağrısına uyarak, “Kavuşma” dediği, “Dü-
ğün Günü” dediği Şeb-i Arus’u ifa etmek 
için bir kez daha Konya’dayız. Kendisini 
bir kez daha rahmetle, minnetle yad edi-
yoruz… Onun bize bıraktığı eşsiz mirasa, 
onun, bu bereketli topraklara ektiği fikir 
tohumlarına, onun bize öğrettiği gönül 
kazanma sanatına sımsıkı sarılıyor, onun 
ışığıyla yolumuzu aydınlatıyoruz. Ne güzel 
söylemiş Hazreti Mevlana: Dert, insana 
yol gösterir… Biz dertliyiz… Biz bu ülke-
nin dertleriyle dertliyiz… Biz bu milletin 
dertleriyle dertliyiz… İşte tüm bu dertler 
bize yol gösterdi… İşte tüm bu dertler bizi 
yollara düşürdü.

7 yıldır, ülkemin her köşesine ulaşmaya, 
her bir vatandaşımın derdini dinlemeye, 

her bir kardeşimin dertlerine çare bul-
maya çalışıyor, yılmadan, yorulmadan, 
bıkmadan, usanmadan, gece-gündüz de-
meden, yağmur-çamur demeden ülkemde 
taş üstüne taş koymaya çalışıyoruz. Diyor 
ki Mevlana: Yoldaki tepecik seni bunalt-
masın… Zira nice dağlar var önünde… 
Evet, önümüze çıkan küçük engellere 
aldırmıyoruz… Çünkü biz büyük düşü-
nüyor, büyük hedefler belirliyor, o büyük 
hedeflere ulaşmak için gayret ediyoruz… 
Mevlana gibi bir şahsiyete, Mevlana gibi 
bir ulu insana, Mevlana gibi bir kutlu değe-
re sahip olanlara küçük düşünmek yakış-
maz… Mevlana’nın, fikirleriyle nakış nakış 
işlediği bu toprakların insanına küçük 
düşünmek yakışmaz. İşte onun için büyük 
düşünüyor, büyük adımlar atıyoruz.

Değerli kardeşlerim… sevgili Konyalılar…

Evet, bugün açılışlar için Konya’ya geldim, 
bugün Şeb-i Arus için Konya’ya geldim… 
Ama bugün, en çok da sizlerle kucaklaş-
mak, sizlerle hasret gidermek, sizlerle 
dertleşmek için Konya’ya geldim… Biz 
gücümüzü sizden alıyoruz, biz yetkimizi 
sizden alıyoruz, biz sizin iradenizi emanet 
olarak omuzlarımızda taşıyoruz… Aynı 
şekilde, biz hesabımızı da size verir, mu-
hasebemizi sizin önünüzde yaparız. Şimdi 
bakın… Bugün Konya’da, Konya’daki kar-
deşlerimle her şeyi açık açık konuşmak, 
her şeyi istişare etmek, biraz önce de dedi-
ğim gibi Konyalı kardeşlerimle dertleşmek 
istiyorum…

Yıllar yılı bu ülke insanının başını yere 
eğdiler. Dışarıda ülkeyi itibarsızlaştırdılar; 
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içeride yokluğa, yoksulluğa mahkum etti-
ler. Çözüm aramak, çözüm üretmek yerine 
ülkeye yeni sorunlar kazandırdılar… So-
runları çözmek yerine daha da karmaşık, 
daha da girift, daha da çözümsüz hale ge-
tirdiler. Şunu bütün kalbimle, bütün yüre-
ğimle, bütün samimiyetimle söylüyorum: 
Bu millet her türlü zorluğu aşacak, her 
engeli aşacak, her sorunu çözecek güce, 
iradeye, ferasete, dirayete sahiptir…

Hiçbir şey bize ayak bağı olamaz… Hiçbir 
şey bu milleti kutlu yürüyüşünden alı 
koyamaz. Tarih boyunca nice badireler 
atlattık, nice zor zamanlar gördük, nice 
engellerle karşılaştık… Allah’ın izniyle 
hepsini aştık, bugün de aşarız… Yeter ki 
bu özgüvene sahip olalım, yeter ki çözebi-
leceğimize inanalım, yeter ki bir olalım, 
birlikte olalım, beraber olalım… Yeter ki 
kardeşliğimizi, uhuvvetimizi, dayanışma-
mızı muhafaza edelim… Bin yıldır biz sof-
radaki ekmeğimizi, aşımızı kardeşlerimiz-
le, komşularımızla tereddütsüz paylaştık… 
Yeter ki ekmeğimizi paylaşmaya, aşımızı 
paylaşmaya, derdimizi paylaşmaya, sevinci 
ve kederi paylaşmaya devam edelim…

Allah aşkına, burada, Konya’da soruyo-
rum… 30 yıldır bu ülkede devam eden 
terörden kim kazandı? Kürt mü kazandı? 
Türk mü kazandı? Alevi mi, Sünni mi ka-
zandı? Doğu mu kazandı? Batı mı kazandı? 
Kim kazandı? Kimin kazandığını ben size 
söyleyeyim… Silah satan kazandı, mayın 
satan kazandı, uyuşturucu pazarlayan 
kazandı, gençlerin kanıyla beslenenler 
kazandı, şehitleri, dağa çıkanları istismar 
edenler kazandı… Peki kim kaybetti? Sen 

kaybettin, ben kaybettim, gençler kaybetti, 
gençlerin anaları, babaları, eşleri, masum 
yavruları kaybetti. Ülke kaybetti, millet 
kaybetti… Akıl sahibi, mantık sahibi, vic-
dan ve insaf sahibi bir insan, bu manzara-
nın, bu tablonun böyle devam edip gitme-
sine rıza gösterebilir mi? Bu durum böyle 
devam edip gidebilir mi? Bu statüko bu 
şekilde sürdürülebilir mi? Gençlerin ölü-
müne daha ne kadar tahammül edeceğiz? 
Konya’nın gençlerinin, fidan gibi delikan-
lılarının, düğüne gider gibi askere gönderi-
lip, ay yıldızlı bayrağımıza sarılı tabutlarla 
dönmesine daha ne kadar katlanacağız?

Buradan hiç kimse farklı bir anlam çıkar-
masın… Elbette vatanımızı canımız pa-
hasına savunacağız, elbette terörle bütün 
imkanlarımızı seferber ederek mücadele 
edeceğiz. Şu anda Cudi’de, Kato’da, Gabar 
dağında, Aralık ayının soğuğuna, karına, 
ayazına rağmen kahraman Mehmetçiği-
miz, korucularımız, şehirlerde polisimiz, 
jandarmamız fedakarca vazife yapıyorlar. 
Ama gelinen noktada, terörle mücadelenin 
salt güvenlik tedbirleriyle başarıya ulaş-
mayacağı açıkça ortaya çıkmıştır. Başka 
tedbirlerin alınması gerektiği, terörle bir-
likte terörü doğuran nedenlerle de müca-
dele edilmesi gerektiği artık saklanamaz 
bir gerçeğe dönüşmüştür. Siz orada en 
modern silahları kullanın, en gelişmiş tek-
nolojiyi seferber edin… Ama demokratik 
standardınızı yükseltemiyorsanız, insanı-
nıza en geniş manada hak ve özgürlükleri 
temin edemiyorsanız terörü bitiremezsi-
niz. Siz orada binlerce değil, milyonlarca 
Mehmetçiği vazifelendirin… Ama yoksul-
luğu tüketemiyorsanız, terörü de tükete-
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mezsiniz… Ülkenin tüm kaynaklarını, tüm 
enerjisini oraya sevk edin… Ama gönülleri 
yapamıyorsanız, o insanları kazanamıyor-
sanız, bir katre bile yol alamazsınız…

İşte bizim yaptığımız budur… Bizim yaptı-
ğımız, terörle topyekun mücadeledir, çok 
boyutlu mücadeledir. Bu işin diplomasi 
ayağı var… Tam 7 yıldır uluslar arası her 
platformda terörü anlattık, teröre verilen 
destekleri anlattık, teröre destek verenleri 
uyardık ve bu destekleri kestik. Bu işin 
ekonomik ayağı var… Bölgenin ihtiyaçları-
nı gidermek için 7 yıldır önemli yatırımlar 
yaptık. Yaptığımız yatırımlar 15 katrilyon 
liraya yaklaştı. Bu işin kültürel ayağı var… 
Bölge insanın taleplerini dinledik, mağ-
duriyetlerini gidermek için samimi çaba 
içinde olduk. Bu işin psikolojik boyutu var, 
sosyal boyutu var… Oradaki insanımızı 
kazanmak için 7 yıl boyunca gayret göster-
dik. 7 yıl boyunca hazırlıklarımızı yaptık, 
süreci olgunlaştırdık, zemini hazırladık 
ve çözüm için artık somut adımlar atmaya 
başladık.

Son derece samimiyiz, son derece hasbi-
yiz… Milli Birlikten, kardeşlikten başka 
hiçbir kastımız yok… Bu ülkeyi huzura 
kavuşturmaktan; bu ülkenin istikrar ve 
güven ortamını kuvvetlendirmekten, kar-
deşliğimizi daha da pekiştirmekten başka 
hiçbir gayemiz yok. Bakın, 30 yılda yak-
laşık 300 milyar dolar kaynağımız, terör 
yüzünden heba oldu. Bu sorun zamanında 
çözülebilseydi, bu sorun zamanında görü-
lüp tedbir alınsaydı, bu imkanlarla Türkiye 
neleri başarabilirdi… Bu kaynaklarla ne 

kadar yol, ne kadar okul, ne kadar fabrika, 
baraj yapılabilirdi? 

Şimdi şuraya da Konyalı kardeşimin dikka-
tini çekiyorum… Biz bu yola çıkarken, bir-
lik ruhuyla, beraberlik ruhuyla, bütünlük 
ruhuyla çıktık… Böyle milli bir meseleye, 
kardeşlik gibi böyle ulvi bir meseleye her-
kes omuz vermeli dedik, herkes katkı ver-
meli, herkes destek olmalı dedik… Ama ne 
oldu? Ne olduğunu görüyorsunuz… CHP 
bu işe yanaşmadı, MHP bu işe yanaşmadı… 
Böyle çok önemli bir ülke meselesinde ke-
nara çekilmekle kalmadılar, yapanı taşla-
mak, süreci baltalamak, zihinleri bulandır-
mak, topluma, ülkeye karamsarlık yaymak 
için de ellerinden geleni yaptılar, yapmaya 
devam ediyorlar. Türkiye Cumhuriyeti’nin 
Başbakanı’na, Türkiye Cumhuriyeti’nin, 
halkın oyuyla iktidara gelmiş hükümetine 
en ağır ifadelerle hakaretler ediyorlar. Ger-
gin, öfke dolu, nefret dolu bir dille ülkeyi 
gerginliğe sürüklemek için ellerinden gele-
ni yapıyorlar.

Benim Konyalı işçi kardeşim, çiftçi karde-
şim, emekli, ev hanımı kardeşim yüksek 
faiz, yüksek enf lasyon yoluyla nice be-
deller ödedi… Milliyetçiydiniz de o faizi, 
o enf lasyonu neden düşürmediniz, bu 
milletin kaynaklarının çar çur edilmesine 
neden göz yumdunuz? Siz önce bunun 
hesabını verin, ondan sonra çıkın başka-
larını ihanetle, hıyanetle suçlayın. Bakın, 
şuraya da dikkatlerinizi çekiyorum… Ta-
rih, 19 Şubat 1931… Gazi Mustafa Kemal, 
Başvekil İnönü’ye Acele ve Mühimdir 
notuyla bir telgraf çekiyor ve şunları söy-
lüyor: “Konya’da asırlarca devam etmiş 
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ihmaller sebebiyle büyük bir harabe içinde 
bulunmalarına rağmen, sekiz asır evvelki 
Türk medeniyetinin hakiki şaheserleri 
kıymettar bazı mebani vardır. Bunlardan 
bilhassa Karatay Medresesi, Alaaddin Ca-
misi, Sahipata Medrese, Cami ve Türbesi, 
Sırçalı Mescid ve İnce Minare, derhal ve 
müstacelen tamire muhtaç bir haldedir. 
Bu tamirin gecikmesi, bu abidelerin kami-
len inhirasını mucip olacağından, evvela 
asker işgalinde bulunanların tahliyesinin 
ve kaffesinin mütehassıs zevat nezaretiyle 
tamirinin temin buyrulmasını rica ederim. 
Gazi Mustafa Kemal”

Değerli arkadaşlarım, işte bu beş eser, 
bizim dönemimize kadar köklü bir tami-
rat görmedi… İlk kez biz ciddi olarak bu 
eserleri ele aldık ve tarihe, kültüre, mede-
niyetimize biz kazandırdık… 3,5 yıllık ikti-
darları döneminde sadece 46 vakıf eserini 
onarabilmişler… Biz şu ana kadar tam 3 
bin 383 vakıf eserini onardık, çocukların, 
genç nesillerin hizmetine sunduk. Tarih 
bunu size sormaz mı? Milliyetçiler bunu 
size sormaz mı? Moğolistan’dan Bosna 
Hersek’e, Kırım’dan Yemen’e kadar ata ya-
digarlarımızın olduğu her yerde biz varız, 
oradaki eserlerimize sahip çıkıyoruz. TRT 
Türk’ü kurduk, tüm dünyaya Türkçeyle, 
kendi dilimizle sesleniyoruz. Yunus Emre 
Enstitüsü’nü kurduk, şimdi dünyada kendi 
dilimizi yabancılara öğretiyoruz. Milliyet-
çilik budur… Millete hizmet budur, ülkeye 
hizmet budur…

Cumhuriyet Halk Partisi, 1989’dan beri 
Doğu-Güneydoğu meselesine ilişkin ra-
porlar hazırlıyor… Bu raporlarda bizim 

şu anda kabul bile edemeyeceğimiz çok 
ileri öneriler var. Ana dilde eğitimi bile o 
raporlarda tavsiye ediyorlar. CHP’ye diyo-
rum ki, bu raporlarda böyle söylemişsiniz, 
şimdi başka söylüyorsunuz, bize kızıyorlar, 
köpürüyorlar, “CHP’nin böyle bir raporu 
yok” diyorlar… Sayın Baykal, aç, CHP’nin 
resmi web sitesine bak… O raporlar orada 
duruyor… Kendi partinin web adresini bil-
miyorsan sana onu da hatırlatayım: CHP 
NOKTA ORG NOKTA TR… Senin resmi 
web sitende o raporlar öyle duruyor. Sen 
neyi inkar ediyorsun? Gerçeklerle neden 
yüzleşmiyorsun, kendi kendini neden in-
kar ediyorsun? Hazreti Mevlana diyor ki: 
İki parmağının ucunu gözlerine koy… Bir 
şey göremezsin dünyadan… Sen göremi-
yorsun diye, bu alem yok değildir… İşte, 
muhalefet gözünü kapatmış, muhalefet 
başını kuma gömmüş, ülkeyi de göremiyor, 
milleti de göremiyor, bu ülkenin, bu mille-
tin meselelerini de göremiyor.

Sevgili Konyalılar… değerli kardeşlerim…

Bakın buradan bazı önemli hususları sizle-
rin aracılığıyla iletmek istiyorum… Her za-
man söylüyorum… Terörden nemalanan-
lar var, gençlerin ölümünü kendileri için 
çıkara çevirenler var, ülkeyi huzursuzluğa, 
ülkeyi istikrarsızlığa mahkum edip, bura-
dan kendilerine çıkar devşirmek isteyenler 
var… Yıllarca böyle yapmışlar, siyaseten, 
manen, maddeten böyle ayakta kalabil-
mişler. Adeta, benim genç yavrularımın, 
gencecik delikanlıların kanıyla beslenerek 
bugünlere gelmişler. Şimdi bu çevreler, bi-
zim Milli Birlik ve Kardeşlik sürecimizden 
rahatsız oluyorlar. Kurdukları kirli çıkar 



Recep Tayyip ERDOĞAN

422

çarkına çomak sokulmasından rahatsız 
oluyorlar. Ortada çok kirli bir tezgah var… 
Ama tezgahta piyasaya sürülenler bayat. 
Kardeşliğimizi, huzurumuzu, birlik ve 
bütünlüğümüzü bozmaya, süreci akamete 
uğratmaya dönük kirli bir oyun oynanıyor. 
Çocuklar istismar ediliyor, gençler kullanı-
lıyor, hem Doğu’daki, hem Batı’daki insanı-
mız tahrik ediliyor.

Gençlerin kanı aksın, şehitler gelsin, genç-
ler dağa çıksın, ülkenin kaynakları emil-
sin, huzursuzluk devam etsin diye, benim 
milletim, bu tezgaha gelmeyecek, bu kirli 
senaryolara alet olmayacak, bu düzmece 
provokasyonlara prim vermeyecek. Bu kir-
li tezgahın içinde, bilerek ya da bilmeyerek 
bazı medya kuruluşları da var… Ülkede bir 
kaos varmış, ülkede sanki bir çatışma or-
tamı varmış gibi her gün en kara ve en ka-
ramsar sayfalarla, en kötümser haberlerle 
milletin karşısına çıkıyorlar. Lokal olayları 
ülkenin genel manzarası gibi yansıtmak 
için ellerinden geleni yapıyorlar. Altını çi-
ziyorum, bilerek ya da bilmeyerek, medya 
bu kirli tezgahın değirmenine su taşıyor. 
“Açılım kapandı” diyenler, “Açılım durdu” 
diyenler, bu hükümetin, bu milletin karar-
lılığını göremiyorlar, görmek istemiyorlar.

Biz bu meydanı, bu kirli tezgah sahipleri-
ne bırakmayacağız. Bu süreci asla ve asla 
yavaşlatmayacak, durdurmayacağız. Milli 
birlikten, kardeşlikten geriye dönüş asla ve 
asla olmayacak.

Durursak, ülke kaybeder, yavaşlarsak, mil-
let kaybeder, vazgeçersek, memleket kay-
beder, Konya kaybeder, Konya ile birlikte 

81 vilayetimiz kaybeder. Vazgeçmeyecek, 
ertelemeyecek, durdurmayacak ve karar-
lılıkla bu süreci nihayete erdireceğiz. Bize 
millet yeter… Konya arkamızda durdukça, 
Konya ile birlikte 72 milyon arkamızda 
durdukça biz bu oyunu bozarız, bu kirli 
tezgahı yerle bir ederiz. Aziz milletimden 
rica ediyorum… Bu tahriklere gelmesinler, 
bu provokasyonlara boyun eğmesinler. 
Eğer tahriklere cevap verirsek, eğer kışkırt-
malara boyun eğersek, dikkat edin, kaza-
nan onlar olur. Bizim güvenlik güçlerimiz, 
polisimiz, askerimiz, bizim hukuk sistemi-
miz, hakimlerimiz, savcılarımız gerekeni 
en iyi şekilde yapıyorlar. Bu kışkırtmalara 
yasalar çerçevesinde gereken karşılık ve-
riliyor. Milletimden sabır istiyorum, sağ-
duyu istiyorum, soğukkanlılık istiyorum. 
Aziz milletimin bir kez daha dirayetle, 
ferasetle bu süreci aşmakta bize yardımcı 
olacağına tüm kalbimle inanıyorum.

Sevgili Konyalılar…

Şu deredeki su kaç kere değişti diyor 
Mevlana… Ama yıldızların akisleri hep 
yerinde… Tarih akıp gidiyor, zaman su 
gibi akıp gidiyor… Önemli olan orada bir 
akis bırakmak, önemli olan geride bir 
eser bırakmak. Biz, milletimize, ülkemize 
eser bırakmak, kalıcı bir akis bırakmak 
gayesindeyiz. İşte bugün, Konya’da açılı-
şını yaptığımız eserler ortada… TOKİ ta-
rafından yapılan 2 bin 215 konutu bugün 
sahiplerine teslim ediyoruz. Bugün 2 bin 
215 ailemiz, daha mutlu, daha huzurlu 
bir yuvada yaşamaya başlıyorlar. Eğitimde 
3 okul, bir adet çok amaçlı salon ve 200 
kişilik öğrenci yurdumuzu hizmete açı-
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yoruz. Bugün açılışını yaptığımız eserler 
arasında beni en çok sevindirenlerden biri 
de Selçuk Üniversitesi Teknokent’inin yeni 
hizmet binasına kavuşmasıdır. Bu yeni 
binayla Teknokent’in, Konya’da üniversite-
sanayi işbirliğini kuvvetlendirmede, Ar-Ge 
faaliyetlerini artırmada daha da başarılı 
olacağını düşünüyorum. Konya Teknokent 
bugün bünyesinde 108 Ar-Ge kuruluşuyla 
187 Ar-Ge projesi yürütüyor. Şimdiye ka-
dar tamamlanan Ar-Ge projesi sayısı 42. 
Konya Teknokent, bünyesindeki Ar-Ge ku-
ruluşu sayısı itibarıyla ülkemizdeki üçün-
cü büyük teknopark konumunda. Buraya 
lütfen dikkat edin, Türkiye’de 2002 yılında 
2 olan teknopark sayısını 37’ye çıkardık. 
Bunlardan 26 tanesi bu yılsonu itibariyle 
faaliyete geçiyor. İnşallah, bu teknopark-
ların bilimsel faaliyetlerin ve teknolojinin 
yaygınlaşmasına, sanayimizin gelişmesine 
çok büyük katkısı olacak.

Bugün açılışını yaptığımız bir diğer önemli 
eser Büyükşehir belediyemiz tarafından 
yapılan Kültür Park. Toplam 80 bin met-
rekare alana kurulu olan ve 40 bin metre-
kare yeşil alana sahip bu park, 1000 kişilik 
anfisi, sergi alanı, havuz ve kafeteryasıyla 
Konyalılar için önemli bir kültür, sanat 
ve eğlence merkezi olacak. Ben burada 
detaylara girecek değilim ama Konya için 
yaptıklarımızı kısaca hatırlatmak istiyo-
rum. Konya Ovası Projemiz ve Hızlı Tren 
çalışmalarımız devam ediyor… GAP, DOP 
ve KOP gibi büyük bölgesel projelerimizi 
tamamlamak için 2008 yılında bir eylem 
planı hazırladık. Bağbaşı Barajı ve Mavi 
Tünelin ihalesini yaptık. Konya’nın 100 
yıllık hayali olan 17 kilometre uzunlu-

ğundaki Mavi Tünel, Urfa Tünelleri’nden 
sonra Türkiye’nin en uzun ikinci sulama 
tüneli olacak, Konya Ovası’na ciddi miktar-
da sulama suyu sağlayacak. Mavi Tünel ile 
Konya Ovası’nda 233 bin 410 hektar arazi-
yi sulayacağız.

Konya’da 7 yılda 3 bin 346 dersliğin ya-
pımını tamamladık, okullarımıza 13 bin 
432 adet bilgisayar gönderdik. İlk ve orta 
öğretimdeki 2 milyon 350 bin öğrencimize 
25 milyon 600 bin ücretsiz ders kitabı da-
ğıttık. Selçuk Üniversitemizin bünyesinde 
1 Yüksekokul ile 16 araştırma ve uygulama 
merkezi hizmete girdi. Bugün, bu törenin 
ardından, Selçuk Üniversitemizin yeni bi-
rimlerini de hizmete açıyoruz. Biraz önce 
de bahsettim, bugün de bu açılışla Tek-
nokent hizmete girdi. Yükseköğretimde 6 
yeni yurt ve blok açarak yurt kapasitesini 
1.998 artırdık. Merkezde 1.000 ve Kadın-
hanı ilçemizde 500 kişilik iki yurdumuz 
inşaat ihalesi aşamasında. Cihanbeyli’de 
300, Ereğli’de 500 kapasitelik iki yurt pro-
jemizin de 2010 yılı içerisinde ihalesini 
yapacağız.

Konya’da hükümetlerimiz döneminde sağ-
lık hizmetleri için 318 milyon TL harcama 
yaptık. 320 yataklı Merkez devlet hasta-
nesi, 200 yataklı Akıl ve Ruh Sağlığı Has-
talıkları Hastanesi, 50 yataklı Kadınhanı 
devlet hastanesi, 50 yataklı Beyşehir dev-
let hastanesi ek binası, 30 yataklı Hadım 
devlet hastanesi, 30 yataklı Taşkent devlet 
hastanesi, 30 yataklı Sarayönü Devlet has-
tanesi ek binası, Numune Hastanesi ek 
binası ile 38 sağlık ocağını biz tamamladık, 
hizmete açtık. Ayrıca, 100 yataklı Merkez 
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fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi, 200 
yataklı merkez onkoloji hastanesi, 75 ya-
taklı Cihanbeyli devlet hastanesi ve 50 ya-
taklı Bozkır Devlet Hastanesinin inşaatına 
devam ediyoruz. Bu yıl Eylül ayında hava 
ambulansımız da hizmete girdi. Konya, 
Karapınar ve Ereğli adalet saraylarını hiz-
mete açtık. Bugün anahtar teslimini yap-
tığımız 2 bin 215 konuttan önce 5 bin 316 
konutu tamamlamıştık. 3 bin 366 konutun 
da inşaatına devam ediyoruz. Bütün proje-
leri tamamladığımızda 14 bin 920 konutu 
Konya’ya kazandırmış olacağız.

2002 yılına kadar Konya’da sadece 153 
kilometre bölünmüş yol yapılmıştı, biz ise 
7 yılda tam 498 kilometre daha bölünmüş 
yol yaptık. Allah’ın izniyle daha fazlasını 
yapacağız… Konya’nın çehresini değiştir-
meye, Konya’yı yatırımlarla, hizmetlerle, 
eserlerle tanıştırmaya devam edeceğiz… 
Bugün açılışlarını yaptığımız eserlerin ha-
yırlı olmasını diliyorum. Emeği geçenlere, 
ülkem, milletim ve Konya adına teşekkür 
ediyorum… Sizleri Allah’a emanet ediyor, 
her birinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyo-
rum…
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Değerli müftülerimi,… çok değerli katılım-
cılar… Hepinizi en kalbi muhabbetlerimle 
selamlıyor; Türkiye’nin manevi hüviyetini 
temsil eden siz saygıdeğer müftülerimizle 
birlikte olmaktan büyük memnuniyet duy-
duğumu ifade ederek sözlerime başlıyo-
rum. Bugün Rize’de açılışını yaptığımız Di-
yanet işleri Başkanlığı Yusuf Karali Eğitim 
Merkezi’nin Diyanet camiamıza ve Rize’ye 
hayırlı olmasını diliyorum. Kütüphanesiy-

le, spor salonuyla, derslikleriyle, 175 kişi-
lik yatak kapasitesiyle bu modern tesisin 
başta din hizmeti veren kardeşlerimize ve 
dini hizmet alacak olan vatandaşlarımıza 
yeni bir heyecan getirmesini temenni edi-
yorum.

Sizlerle daha çok görüşme arzusunda ol-
duğumu biliyorsunuz. Sizlerle istişare ha-
linde olmak, sizlerle birlikte olmak bizim 

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim 
Merkezi Açılışı

Rize | 18 Aralık 2009
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için bir zenginleşmedir, bir gönül ferahlı-
ğıdır. Zira sizlerin ifa ettiği ulvi görevler 
milletimizin en çok muhtaç olduğu mane-
vi alana tekabül eden görevlerdir. Din hiz-
metleri, her birinizin çok iyi bildiği üzere 
gönül esaslı hizmetlerdir. Gönül dediğimiz 
şey, dokunduğu her şeyi yüceltir ve bugün 
bütün insanlığın ihtiyacı gönül darlığını 
aşmaktır. Modern hayatın en önemli çe-
lişkisi maddeyi insan ve toplum hayatının 
merkezine oturtmasıdır. 

Bu realiteden insan olarak, hangi vazifede 
olursak olalım hiçbirimizin muaf ve masun 
olmayışı sürekli kendimizi ve birbirimizi 
sorgulamayı, gözden geçirmeyi, muhasebe-
yi, yenilenmeyi gerektiriyor. Zira, insanlık 
bugün bütün değerleri değersizleştiren 
maddeci, materyalist, bireyci, hazcı, tekel-
ci bir kuşatma ile yüz yüzedir. Yüreklerin 
boşalmasıyla paylaşma ve adalet duygusu 
yerini bencilliğe bırakıyor, sevgi yerini 
nefrete ve şiddete bırakıyor. Bu durumda 
yürekleri manevi değerlerle doldurmak 
herhalde ulvi görevlerin en ulvisidir. 

Değerli hocalarım…

Büyük sorumluluklarımız var. Biz, kendi 
sorumluluklarımızı azami ölçüde yerine 
getirmek için olağanüstü bir gayretin 
içindeyiz. Allah’a şükür ki, milletimizin 
maddi ve manevi gücü arttıkça Türkiye’nin 
dünyadaki saygınlığı da her geçen gün ar-
tıyor. Fakat fotoğrafın tamamına bakarken 
detayları kaçırmamak zorundayız. Hiç 
şüphesiz milletler manevi değerleriyle, 
manevi dinamikleriyle millet olurlar. Bi-
zim medeniyet tasavvurumuz insana ve 

topluma hizmet etmektir. Kalbi boş bir 
insanın ve toplumun yalnızca maddi güç 
ile ayakta durabileceğini düşünmüyoruz. 
Milletimizi madden ve manen güçlen-
dirmek, nesillerimizi bilgiyle donatmak, 
gençliğimizi yanlışlardan korumak sizlerle 
müşterek sorumluluğumuzdur. 

Bu anlamda hayatın hiçbir şubesine yaban-
cı ve bigane kalamayız. Bir hususu özellik-
le arz etmek istiyorum. Yeni nesillerin ebe-
di hakikatler ile aralarındaki engeller eski 
zamanlara göre çok daha donanımlı, çok 
daha hazırlıklı olmayı gerektiriyor. Zira, 
hocalarımdan öğrendiğime göre dinin en 
asli gereklerinden biri neslin emniyetini 
sağlamasıdır. Hepimiz kendi evlatlarımı-
zın üzerine titrediğimiz gibi yeni nesille-
rimizin, çocuklarımızın ve gençlerimizin 
üzerine titremek zorundayız. Nerede bir 
iyilik yükseliyorsa orada olmak zorunda 
olduğumuz gibi, nerede bir yanlışlık varsa 
onu bertaraf etmede bizim katkımızın, 
bizim hissemizin ne olduğunu düşünmek 
zorundayız. 

Bizim milletimiz İslam’ı bin yıldır en yüce 
değer olarak benimsemiş bir millettir. Şu 
yakıcı soruyu sormak zorundayım. Peki 
bizim bin yıllık hüviyetimize, bin yıllık ma-
nevi kimliğimize rağmen neden yeterince 
kardeşliği tesis edemiyoruz? Nerede hata 
yapıyoruz ki, toplumsal dokumuza zarar 
veren davranışlar aramızdan sudur edebi-
liyor? “Bir insanı öldüren bütün insanlığı 
öldürmüş gibidir, bir insanı dirilten bütün 
insanlığı diriltmiş gibidir” diyen bir dinin 
mensupları arasına nasıl olur da kardeşlik 
hukukuna bile riayet etmeyenler olabilir? 
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Elbette her topluluğun içinde iyiler oldu-
ğu gibi kötüler de olabilir, istisnalar her 
toplumda olabilir. Ancak belli değerler 
aşınıyorsa, belli seciyelerimizi koruyamı-
yorsak, kültürümüz çok kolay erozyona 
uğrayabiliyorsa, bunu da sorgulamak du-
rumundayız.

Bu soruların cevabı üzerinde durmak zo-
rundayız ve yeniden birbirimizi kazanmak 
zorundayız. Adı ‘Barış’ olan İslam’ın yeni 
sorulara cevap olabilmesi ve ebedi mesa-
jını insanlığa iletebilmesi din bilginleri-
mizin de evrensel mesuliyetini bütün eski 
zamanlardan daha çok artırmıştır. Bütün 
ülkelerin, bütün kültürlerin iç içe geçtiği, 
iletişim araçlarının alabildiğine güçlendiği 
günümüz dünyasında İslam’ın, yani barış 
ve adaletin hakkıyla temsil edilmesi zaru-
retlerin en büyüğü haline gelmemiş midir? 
Ferdi sorumluluktan, aile bağlarından, 
toplumsal hayattan, devlet toplum ilişkile-
rinden, ülkeler arası ilişkilere kadar bütün 
iyilikler ve bütün kötülükler insanın aldığı 
manevi değerler üzerinden şekilleniyor. 

Bir insanı kurtarmak ve doğru yola sevk 
etmek bütün insanlığı kurtarmak ve doğru 
yola sevk etmek olduğuna göre işimiz hem 
kolaydır hem de zordur. İşimiz kolaydır ye-
ter ki, insana tam olarak yönelelim. İşimiz 
zordur, hakikatin önünde daima engeller 
vardır ve olacaktır. Bize düşen doğru üslup 
ile hakikati anlatmaktır, gönüller kazan-
maktır. Bildiğiniz ve dikkatle izlediğiniz 
üzere bütün dünyada İslam en önemli gün-
dem konusudur. İslam ile ilgili dünyadaki 
gelişmeleri pür dikkat izlemek herkesten 
önce dini hizmet veren hocalarımızın göre-
vi olmak durumundadır. 

Ne yazık ki, bu konuda yeteri kadar din bil-
ginimizin hazırlıklı olmağını samimiyeti-
nize güvenerek söylemek durumundayım. 
Birleşmiş Milletler Teşkilatının metinle-
rinde bile İslamofobia tehlikesine işaret 
edilirken dini hizmet veren hocalarımızın 
eski usul içine kapalı bir tarzda bu hizmet-
leri yürütmesi ve eleştirilere cevap vermesi 
mümkün değildir. İslam hakkındaki bilgi 
kirliliği ile Anadolu’nun en ücra köşesinde-
ki din görevlimiz de, dünyanın her tarafına 
giden hocalarımız da ilgilenmek, yanlışları 
tashih etmek, doğru bilgiyi, doğru bir üs-
lup ile anlatmak durumundadır. Zira, İs-
lam korkunun değil, sevginin, hayatın dini-
dir. Kalbinde Allah sevgisi olan her insanın 
en büyük korkusu kul hakkıdır. Dolayısıyla 
başkasının hukukunu korumak en önemli 
görevimizdir. 

Bakınız İslam’ın en masum sembollerin-
den bir olan minarenin bile ülkelerden 
bir ülkede referandum konusu haline ge-
tirilmesini anlamak bizim için mümkün 
değildir. Hiç kuşkusuz, başkasının yanlışı 
üzerinde durarak sorumluluğumuzu yeri-
ne getirmiş olamayız. Nerede bir yanlış gö-
rürsek o yanlışa müdahale etmek kadar bir 
görevimiz daha olmalı. Acaba ben ne yap-
tım ki, o yanlış yaptı demeliyiz. Böyle bir 
dünyada hakikati doğru anlatmak için “din 
görevlisi” tanımı yerine “din gönüllüsü” 
olmak, insanlık için yeni ufuklar açacaktır. 
Bunun için en yakınlarımızdan başlayarak 
yeni bir “gönül seferberliği” başlatabiliriz. 

“Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta 
ciğerim / Onu dindirmek için çifte yerim 
kamçı yerim / Çiğnerim çiğnenirim Hakkı 
tutar kaldırım” diyen merhum Akif ’in an-
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layışı kanaatimce bu gönül seferberliğinin 
mihrak noktası olabilir. Zira, sizler bili-
yorsunuz ki, gönül sahibi olmak ve bunu 
muhatabına hissettirmek gönül kazanma-
nın yegane yoludur. Daha dün, Hazreti 
Mevlana’nın huzurunda, Konya’daydık. 
736 senedir Hazreti Mevlana’yı büyük 
hürmetle yad ediyoruz. Ama onun öğreti-
sini, onun sevgiyle yoğrulmuş dilini yeteri 
kadar genç nesillerimize anlatamıyor ol-
malıyız ki, tarihe istikamet veren bu büyük 
milletin evlatları tam bir kardeşlik iklimini 
teneffüs edemiyor. “Bir mum diğer mumu 
tutuşturmakla ışığından bir şey kaybet-
mez.” diyor Hazreti Mevlana. Bu üslubu, bu 
felsefeyi kaybettiğimiz oranda toprakları-
mızda husumet tohumları yeşerir. 

Bu ülkede yapılan her yanlıştan hissemize 
düşen bir sorumluluk olduğunu yüre-
ğimizle hissetmek; adaleti, merhameti 
yaygınlaştırmak, birbirimizi kazanmak 
durumundayız. Bu anlamda bize yar-
dımcı olacak, muazzam bir medeniyet ve 
üslup mirasına sahip olduğumuzu evvela 
din hizmeti veren bütün hocalarımız iyi 
bilmek durumundadır. Zira, din hayata 
dokunan, hayata anlam veren bir mana 
bütünlüğü olduğuna göre toplumda adale-
ti, kardeşliği tesis etmek, tefrikadan uzak 
durmak ve bunun için gönüller fethetmeyi 
şiar edinmek gerekir. 

Değerli hocalarım…

Sizler bu gerçekleri zaten biliyorsunuz. 
Biliyorum ki, bu milletin dertleriyle gece 
gündüz dertleniyor, çareler arıyorsunuz. 
Ulvi görevler yapıyorsunuz. Sizlerden 

ricam gönül kapılarımızın daha çok açıl-
masına, adalete, merhamete, sevgiye, 
şefkate daha çok katkıda bulunmanızdır. 
Asabiyetle değil merhametle doğrulacağız 
ve Allah’ın izniyle geleceğe hep birlikte 
yürüyeceğiz. Bileceğiz ki, hakikatin sesini 
kısmak isteyenler de hiçbir zaman boş 
durmuyor. Onların da görevi budur. Bize 
düşen hayatın her alanıyla ilgilenerek insa-
nımızı manevi uçurumlardan korumaktır. 
Bunun için farklı yorumları dışlamadan, 
bizim gibi düşünmeyenleri peşinen reddet-
meden kazanmaktır. 

Gençlerimizi yanlış fikirlerle zehirleyenler, 
milletimizin manevi değerlerini çökert-
mek isteyenler, bu milletin asli hüviyetini, 
tarihini, manevi dünyasını unutturmak 
isteyenlerden daha çok gayret göstererek 
nesillerimizi doğru istikamete yöneltmek 
durumundayız. Türkiye’nin milli birlik ve 
bütünlüğünü, toplumumuzun kardeşlik ve 
dayanışmasını her zamankinden daha faz-
la geliştirmek, güçlendirmek zorundayız. 
Bu yöndeki bütün gayretlerinizi şükranla 
anıyor, istişaremizin insanımızın ve bütün 
insanlığın hayrına, ufuk açıcı, yol gösterici 
olmasını diliyorum. Siz değerli müftüleri-
mizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. 
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Sevgili İstanbullular… aziz vatandaşla-
rım… Sizleri en kalbi duygularımla selam-
lıyor, bugün, Türkiye’nin dört bir yanında 
hizmete aldığımız 55 tesisin ülkemize, 
milletimize hayırlı olmasını diliyorum. 

Evet, dile kolay… Tam 55 tesisi, Devlet Su 
İşleri Genel Müdürlüğümüzün kuruluşu-
nun 55’inci yıldönümünde tam 55 tesisi 
bugün aynı anda açıyor, aynı anda ülke-

mizin, milletimizin hizmetine sunuyoruz. 
Bursa’da, Karaman’da, Konya’da, Çorum’da, 
Adana’da, Sinop’ta, Erzincan’da, Tunceli’de, 
Siirt’te, Şırnak’ta, Yozgat’ta, Kayseri’de, 
Antalya’da, Sivas’ta, Şanlıurfa’da tamam-
ladığımız tesisleri bugün buradan açı-
yoruz… Bitmedi… Kahramanmaraş’ta, 
Adıyaman’da ,  Denizli ’de,  Muğla’da , 
Gümüşhane’de, Balıkesir’de, Muğla’da, 
Çanakkale’de, Kırıkkale’de, Mersin’de, 

DSİ’nin 55. Kuruluş Yıldönümü 
ve 55 Tesis Açılış Töreni

İstanbul | 27 Aralık 2009
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Düzce’de, Amasya’da, Diyarbakır ’da, 
H a k k a r i ’ d e ,  I s p a r t a ’ d a ,  S i v a s ’ t a , 
Adıyaman’da, Aydın’da, Trabzon, Giresun, 
Artvin’de barajları, hidroelektrik santral-
lerini, sulama tesislerini hizmete alıyoruz. 
Tüm bu eserler, illerimize, buralarda yaşa-
yan vatandaşlarımıza, Türkiye’ye hayırlı 
olsun.

Tam 7 milyar Liralık yatırım yapıldı, 11 ba-
raj, 28 hidroelektrik santrali ve 12 sulama 
tesisi tamamlandı. Bu eserlerin 29’unu DSİ 
Genel Müdürlüğümüz, 26 tanesini de özel 
sektörümüz inşa etti. İlgili bakan arkadaşı-
ma, Genel Müdürümüze, Özel sektör tem-
silcilerine, bürokratlarımıza, işçisinden 
mühendisine kadar emeği geçen, katkısı 
olan tüm arkadaşlarıma en kalbi şükranla-
rımı sunuyorum.

Sevgili kardeşlerim…

Tüm bu tesisler, Türkiye’nin her yerinde 
açılışını yaptığımız eserler, ülkemizin nasıl 
bir istikbale doğru ilerlediğini, nasıl mutlu 
ve müreffeh günlere doğru yol aldığını gör-
mek için somut örneklerdir. Geride kalan 
7 seneyi bir başarı öyküsüne çeviren şey, 
milletimizle el ele gönül gönüle yürüttü-
ğümüz büyük değişim hareketidir. Şuraya 
dikkatinizi çekiyorum: Biz, 7 yıl önce ikti-
dara geldiğimizde, sadece bu kurumumuz-
da, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nde 
1.402 adet projeyi ihale edilmiş olarak 
kucağımızda bulduk. Bunların toplam 
yatırım maliyeti 54 katrilyon lirayı bulu-
yordu. İhaleler yapılmış, ama bu projelerin 
çok büyük bir çoğunluğuna kazma dahi 
vurulmamıştı.

Maharet çok sayıda ihale yapmakta değil, 
maharet, iş yapmakta, eser üretmekte, 
hizmet üretmekte, ortaya gözle görünür 
tesisler koyabilmekte. 2000 yılında kaç te-
sis hizmete alınmış biliyor musunuz? Yal-
nızca 1 tesis! Evet, yalnızca 1 tesis… 2001 
yılında kaç tesis hizmete alınmış biliyor 
musunuz? Yalnızca 2 tesis… 2002 yılında 
ise yalnızca 6 adet tesis hizmete alınmış… 
Şimdi sıkı durun, onlar 3 yılda yalnızca 
9 tesisi hizmete alırken, bakın biz ilk üç 
yılımızda kaç tesisi hizmete almışız… 2003 
yılında 53 tesis… 2004 yılında 71 tesis… 
2005 yılında 111 tesis… Evet, onlar ilk üç 
yılında ancak 9 tesis tamamlarken, biz tam 
tamına 235 tesisi hizmete açarak vatandaş-
larımızın istifadesine sunduk. Sakın yanlış 
anlaşılmasın, 235 tesis sadece ilk üç yıllık 
iktidarımızda… Aynı şekilde 2006, 2007, 
2008, 2009 yıllarında da hizmete aldığımız 
bu tesislerin sayısı artarak devam etti. 

7 yılda toplam 617 tesisi tamamlayarak 
hizmete aldık… Hizmete aldığımız; 617 
adet tesisin 146’sı Baraj ve Göletlerden olu-
şuyor… 13 adedi ise Baraj ve Hidroelektrik 
Santrallerinden oluşuyor… Bakın, nasıl iş 
ürettiğimizi, nasıl eser ürettiğimizi size bir 
başka örnekle açıklayayım… Devlet Su İş-
leri Genel Müdürlüğü bundan 55 yıl önce, 
1954 yılında kuruldu… 1954-2002 yılları 
arasında, 48 yılda, 56 milyar metreküp-
lük depolama kapasitesi oluşturuldu. Biz 
geldik, 7 yılda buna 14 milyar metreküp 
depolama kapasitesi ekledik… 48 yılda 56 
milyar metreküp; 7 yılda 14 milyar met-
reküp… İşte bizim farkımız bu… Bugün 
burada yalnızca küçük bir parçasını gördü-
ğünüz tablo, hiç şüphe yok ki bu ülkenin 
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bir uçtan bir uca imar edildiğini açık seçik 
ortaya koyan bir başarı tablosudur. Tür-
kiye ayağa kalkıyor derken, bunu işte bu 
tabloya, bu hizmet ve yatırım tablolarına 
bakarak söylüyorum. 

Bunlar kolay gerçekleşen işler değil. Takip 
istiyor, liyakat istiyor, azim istiyor, inanç 
istiyor, kararlılık istiyor. Sulama bu ülke-
nin haritasının tamamı için büyük bir ihti-
yaç… Bu konuda ilgili bakanlarıma talimat 
verdim, ülkemizin bütün topraklarını bir 
uçtan bir uca suyla buluşturacağız, suları-
mız boşa akıp gitmeyecek dedim. Dünya 
ülkeleri su kaynaklarından azami şekilde 
faydalanmak için büyük gayret gösteriyor-
lar. Japonya, Portekiz ve İtalya’da hidroe-
lektrik üretim potansiyelinin yüzde 90’ı 
kullanıma alındı. Bu oran Avrupa’da yüzde 
75, Kuzey Amerika’da ise yüzde 70 mer-
tebesinde... Türkiye neden bu medeniyet 
yarışından geri kalsın? Türkiye neden bu 
ülkelerin kalkınmada elde ettiği seviyeleri 
yakalayamasın? Ülke olarak bizim de su 
kaynaklarımızdan son damlasına kadar 
istifade etmemiz gerekiyor. 

Bakın, burada şunun özellikle altını çiziyo-
rum: Türkiye sanıldığı gibi, su zengini bir 
ülke değildir. Onun için mevcut su kaynak-
larımızı iyi değerlendirmeliyiz. Bu kaynak-
ların bir damlasını bile israf etmeye, bir 
damlasını bile heba etmeye hakkımız yok. 
Şimdi, GAP’ı, DAP’ı ve KOP’u da acil eylem 
planı çerçevesinde yeniden ele aldık, bura-
lara kaynak aktardık ve inşallah bu proje-
leri de tamamlayarak bu bölgelerimizin, 
tüm Türkiye’nin çehresini değiştireceğiz. 
7 yılda suyun kaderini değiştirdik. 7 yılda 

suyun tarihini yeniden yazdık. Akarsula-
rımıza gerdanlıklar taktık, suyu enerjiye 
dönüştürdük, Anadolu’nun, Trakya’nın 
bereketli topraklarına can suyu verdik, 
topraklarımızı suyla kucaklaştırdık.

Değerli kardeşlerim…

Bizim, başarmaktan başka alternatifimiz 
yok. Biz başarmak zorundayız. Bizim sınır-
sız petrol rezervlerimiz yok… Bizim son-
suz altın madenlerimiz yok… Ama bizim, 
bunlardan çok daha değerli varlıklarımız 
var, bunlardan çok değerli birikimlerimiz, 
zenginliklerimiz var. Bizim, altını çizerek 
ifade ediyorum, özgüvenimiz var. Bizim 
tarihimiz var, kültürümüz var, medeniyet 
tasavvurumuz var, sorun çözme yetene-
ğimiz, tecrübemiz var. Bizim, birliğimiz, 
bütünlüğümüz, genç, dinamik nüfusumuz, 
çalışkan, zeki, girişimci insanımız var. Ta-
rih boyunca özgüvenle, ferasetle, sabırla 
her türlü meseleyi çözdük, her türlü engeli 
aştık ve bugünlere ulaştık. Daha fazlasını 
yaparız… Daha fazlasını yapacak güce, 
kuvvete sahibiz.

Bakın, şuraya dikkatlerinizi çekiyorum… 
7 yılda, Türkiye’nin milli gelirini üç kat 
artırdık, faizleri düşürdük, enflasyon gibi 
temel bir meseleyi tarihi seviyede düşük 
noktalara çektik. Türkiye’yi 26’ıncı sıradan 
aldık, dünyanın en büyük 17’inci ekonomi-
si yaptık. 133 bin derslik inşa ettik, 10 bin 
300 kilometre yeni bölünmüş yol yaptık, 
300 bin konut rakamına ulaştık, hızlı tren 
seferlerini başlattık, 63 yeni üniversite 
kurduk… Liste uzayıp gidiyor… Ama bize 
bunlar yetmez… Biz burada duramayız, 
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biz bu seviyeye takılıp kalamayız… Daha 
fazlasını başarmak zorundayız, Türkiye’ye 
çok daha fazla başarıyı, çok daha fazla ilki 
yaşatmak zorundayız…

Değerli kardeşlerim, işte bunu birlik için-
de başaracağız, bütünlükle başaracağız, 
kardeşlikle başaracağız. Türkiye’yi istikrar 
içinde, güven içinde, huzur içinde gelece-
ğe taşıyacağız. Bunu başarmak için, bunu 
gerçekleştirmek için, Türkiye’ye ayak bağı 
olan, Türkiye’nin hızını kesen, Türkiye’yi 
yavaşlatan her meseleden kurtulmamız 
gerekiyor. Yıllarca, kirli oyunlarla, kirli 
planlarla, kirli senaryolarla, hukuk dışı 
eylemlerle Türkiye’ye vakit kaybettirdiler, 
Türkiye’nin kaynaklarını heba ettiler. Bi-
zim kardeşliğimize kastederek, aramıza ni-
fak sokmaya çalışarak Türkiye’yi oyaladı-
lar, Türkiye’yi yavaşlattılar… Buna daha ne 
kadar katlanacağız? Buna daha ne kadar 
sessiz kalacağız? Bu durumun devam edip 
gitmesine daha ne kadar göz yumacağız…

İşte, son günlerde, milletimizin moralini 
bozmaya dönük, ülkemizi karamsarlaş-
tırmaya dönük girişimlerin altında bu 
yatıyor… Birileri, Türkiye’nin ilerlemesini, 
kalkınmasını, büyümesini, güçlenmesini 
hazmedemiyor ve bizi kutlu yolculuğu-
muzdan alıkoymaya çalışıyor. Milletim bu 
oynanan oyunları lütfen görsün, bu kirli 
eylemlerin, kirli senaryoların neye hizmet 
etmek istediğini lütfen çok iyi görsün, çok 
iyi anlasın. Ülkede bir kaos varmış gibi, 
ülkenin tüm sathı bir çatışma alanıymış 
gibi, kurumlarımız birbiriyle kavga halin-
deymiş gibi bir tablo çizilmek isteniyor. 
Açık söylüyorum, kasıtlı yapıyorlar, planlı 

yapıyorlar, kirli senaryolarını uygulamak 
amacıyla yapıyorlar. Ne yazık ki, muhalefet 
de, medya da bu kirli senaryoya, bilerek ya 
da bilmeyerek destek sağlıyor, bu planla-
rın değirmenine su taşıyor, ekmeğine yağ 
sürüyor.

Rahatsızlığın nedeni, Türkiye’nin büyü-
mesi… Rahatsızlığın nedeni, Türkiye’nin 
güçlenmesi… Rahatsızl ığın nedeni , 
Türkiye’nin, hem kendi içinde, hem de 
bölgesinde itibarlı bir ülkeye dönüşmesi. 
Rahatsızlığın nedeni, işte bugün, bura-
da olduğu gibi, Türkiye’nin barajlara 
kavuşması, hidroelektrik santrallerine 
kavuşması, Türkiye’nin her alanda çehre-
sinin değişmesi. Bunu engellemeye, bunu 
durdurmaya, bizim kardeşlik projemizi 
bunun için baltalamaya çalışıyorlar. Biz 
buna izin vermeyeceğiz… Türkiye’yi kutlu 
yürüyüşünden hiç kimse alıkoyamayacak, 
Türkiye’nin büyümesini, gelişmesini, daha 
fazla huzura, daha fazla istikrara, daha 
fazla güvenliğe kavuşmasını hiç kimse en-
gelleyemeyecek…

Bizim kurumlarımız arasında hiçbir çatış-
ma, hiçbir uyumsuzluk yoktur. Evet, ku-
rumlar içinde suç işleyenler, hata yapanlar, 
yanlış yapanlar olabilir… Kurumlarımız, 
hukuk çerçevesinde bunları zaten temiz-
liyorlar. Hukuk sistemi, bağımsız, hür bir 
şekilde soruşturmasını yapıyor, yargılama-
sını yapıyor ve hükmünü veriyor. Emniyet 
güçlerimiz, son derece başarılı bir şekilde 
suça ve suçluya karşı vazifelerini yerine 
getiriyorlar. Hukuk sistemini, güvenlik 
güçlerini yıpratarak, onları töhmet altın-
da bırakarak, kurumlarımız arasında bir 
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çatışma varmış gibi göstererek hiç kimse 
bir yere varamaz. Moralleri bozarak, ka-
ramsarlık pompalayarak, lokal eylemleri, 
istisnai olayları istismar ederek hiç kimse 
kendisine siyasi rant sağlayamaz. Bu millet 
basiretli bir millettir… Bu millet sabırlı-
dır… Bu millet, kimin nerede durduğunu 
ve neye hizmet ettiğini çok iyi görüyor. Bu 
millet, kimin huzuru, kardeşliği, istikrarı 
savunduğunu; kimin de huzuru bozmak, 
istikrarı yaralamak, kardeşliği sabote et-
mek için gayret gösterdiğini çok iyi görü-
yor, çok iyi biliyor.

Değerli kardeşlerim…

Hepimizin derdi ortaktır, hepimizin so-
runları ortaktır, hepimizin ülküsü ortaktır, 
hepimizin istiklali ve hepimizin istikbali 
ortaktır. Türkiye için birlikte çalışmaya de-
vam edeceğiz. Türkiye’ye çok daha güzel, 
çok daha anlamlı eserler kazandırmaya 
devam edeceğiz. Yeni açılışlarda, yeni eser-
lerin, yeni hizmetlerin açılış törenlerinde 
birlikte olmak umuduyla ben hepinizi bir 
kez daha saygıyla selamlıyorum. İstan-
bul’daki bu heyecanı illerimizde bizimle 
paylaşan tüm kardeşlerimize selamla-
rımı yolluyorum. Devlet Su işleri Genel 
Müdürlüğü’nün 55’nci yılını kutluyor, bu-
gün burada açılışını yaptığımız 55 tesisin 
hayırlı olmasını diliyorum. Bu tesislerin 
hizmete alınmasında emeği geçen Çevre 
Orman Bakanlığımıza, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığımıza, Devlet Su İşleri 
Genel Müdürümüze ve bütün DSİ mensup-
larına, özel sektörümüze, müteahhit firma 
ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. 












