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Sevgili vatandaşlarım, değerli kardeşle-
rim, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri 
sevgiyle, saygıyla selamlıyor, bugün açılışı-
nı yaptığımız Ankara-Kırıkkale Bölünmüş 
Devlet Yolu’nun, başta Ankara ve Kırıkkale 
olmak üzere tüm illerimize; başta Elmadağ 
olmak üzere tüm ilçelerimize hayırlı olma-
sını diliyorum.

Bu şiddetli soğuğa rağmen, bugün hep bir-
likte burada toplandık; zira bugün, ülkemiz 
için, illerimiz için, Elmadağ için son derece 
tarihi bir anı yaşıyor, çok büyük bir heye-
canı hep birlikte paylaşıyoruz. Ankara’nın 
tam 43 ille bağlantısını bu yol sağlıyor… 
Milyonlarca vatandaşımız her yıl bu yolu 
köyüne, ilçesine, memleketine gitmek için 

Ankara-Kırıkkale Bölünmüş 
Devlet Yolu Elmadağ-Kılıçlar-

Irmak Varyantları Açılış Töreni

Ankara | 23 Ocak 2010
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kullanıyor. Burası esasen sadece Karade-
niz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki 43 
ilimizi değil, aynı zamanda Doğu’yu Batı’ya 
ve Avrupa’yı da Türkiye’nin Doğu komşu-
larına bağlaması açısından uluslar arası 
nitelikte önemi olan bir kavşak noktasını 
teşkil ediyor.

Bu yolun nasıl bir çile yolu olduğunu 
benim sürücü kardeşim çok iyi bilir… 
Bu rampaların ne büyük bir meşakkatle 
dolu olduğunu benim kamyoncu karde-
şim bilir… Benim Kırıkkaleli, Ankaralı 
kardeşim, Elmadağlı kardeşim, bu yolun 
nasıl acı hatıralara sahne olduğunu, bu 
yolda nasıl ocakların söndüğünü, bu yol-
da nasıl insanların sakat kaldığını çok iyi 
bilir. İşte bu acı hatıraları, meşakkatleri, 
çileleri biz bugün artık tarihin tozlu rafla-
rına havale ediyoruz. Allah aşkına, bu yol 
Ankara’ya yakışıyor muydu? Bu yol Türki-
ye Cumhuriyeti’nin başkentine yakışıyor 
muydu? Avrupa’yı Asya’ya bağlayan bu yol, 
bizim büyüklüğümüze, bizim imajımıza, 
vizyonumuza denk düşüyor muydu? Elbet-
te hayır…

Ama yıllarca, Ankara’dan başını dışarıya 
uzatamayan siyasetçiler, bu yolu gör-
mediler, görmezden geldiler, bu yoldaki 
feryatlara, ağıtlara kulaklarını tıkadılar. 
2008 yılı Ramazanında geldim, burada 
işçi kardeşlerimle birlikte iftar ettim. O 
zaman talimatı verdim, bu yolu hızlandı-
ralım, hemen bitirelim dedim. Toplam 223 
milyon TL bu yolun inşaatı için harcandı. 
Ama bu yolun sağladığı emniyet, konfor, 
özellikle de vakit ve yakıt sayesinde yılda 
113 milyon Liralık bir tasarruf sağlanacak. 

Hepsinden önemlisi, babalarını bekleyen 
yavrular acı haber almayacak; yavrularını 
bekleyen anne-babalar yıkılmayacak, yol-
dan kaynaklanan kazalar en aza inecek… 
Elmadağ, Türkiye’nin hafızasında bu ölüm 
virajlarıyla değil, tabii güzellikleriyle, gü-
zel manzarasıyla, yardımsever insanlarıyla 
anılır hale gelecek.

Biz kar demiyoruz, yağmur demiyoruz, 
dolu demiyoruz, rüzgar-boran demiyoruz 
ve temeli atıyor, inşa ediyor, bitiriyor, hiz-
mete açıyoruz. Biz, millete hizmette hiçbir 
engel tanımıyoruz, hiçbir mazeretin arka-
sına sığınmıyoruz. Dikkatinizi çekiyorum: 
Türkiye genelinde sadece 7 yılda 11 bin 
337 kilometre yol inşa ettik. Bu rakam 
tek başına bir şey ifade etmeyebilir… Ama 
bakın, biz geldiğimizde, 2002 sonunda 
Türkiye’nin toplam bölünmüş yol uzunlu-
ğu 6 bin 101 kilometreydi. Tüm Cumhu-
riyet tarihimiz boyunca Türkiye’de sadece 
6 bin 101 kilometre bölünmüş yol yapıl-
mıştı. Biz, sadece 7 yılda, bunun iki katına 
yakın, 11 bin 337 kilometre yeni bölün-
müş yol inşa ettik ve halkımızın hizmetine 
sunduk. Şu anda Türkiye’nin bir ucundan 
diğer ucuna, konforlu, emniyetli, kaliteli 
şekilde seyahat etmek mümkün hale geldi. 

Yarın, Sakarya’da bir başka önemli yolu-
muzu da hizmete açıyoruz… İstanbul’u, 
hatta tüm Marmara’yı Ege’ye, Akdeniz’e 
bağlayan Bilecik-Adapazarı arasındaki o 
ölüm virajlarını da ortadan kaldırdık, ge-
niş, emniyetli, modern bir yapıyı da oraya 
kavuşturduk. Yarın o açılışı da yaptığımız-
da, bakınız, altını çiziyorum, Türkiye’de 
artık problemli yol, sorunlu yol kalmıyor. 
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Ben bu zor hava şartlarında sözlerimi 
uzatıp sizleri daha fazla bekletmek istemi-
yorum. Elmadağ rampalarının ülkemize, 
milletimize hayırlı olmasını diliyorum. 
Emeği geçenleri, Ulaştırma Bakanlığımızı, 
Bayındırlık Bakanlığımızı, Karayolları Ge-
nel Müdürlüğümüzü, MAKİMSAN’ı; mü-
hendisinden işçisine kadar herkesi tebrik 
ediyor, teşekkür ediyorum. Bu tarihi anı, 
bu heyecanı bizlerle paylaşan siz değerli 
vatandaşlarımı sevgiyle selamlıyor, hepi-
nizi Allah’a emanet ediyor, kazasız günler 
temenni ediyorum. Sağ olun, var olun.



11

Yeni Türkiye Vizyonu | Ya Allah Bismillah-4

Sevgili vatandaşlarım, değerli kardeşle-
rim, hanımefendiler, beyefendiler… Sizleri 
en kalbi duygularımla selamlıyor, açılışını 
gerçekleştirdiğimiz Bozüyük – Mekece – 
Sakarya Bölünmüş Devlet Yolu’nun başta 
Bilecik, Sakarya, İstanbul olmak üzere, 
bölgedeki tüm illere, ilçelere hayırlı olma-
sını diliyorum. 

Bugün burada, ülkemiz için son derece 
tarihi, son derece anlamlı bir açılışı gerçek-
leştiriyor; büyük bir heyecanı hep birlikte 
paylaşıyoruz. Evet, bugün, Sakarya-Me-
kece-Bozüyük Bölünmüş Devlet Yolu’nu 
hizmete açıyor, “ölüm virajları” adıyla kötü 
bir şöhret kazanmış bu yolun adeta kaderi-
ni değiştiriyoruz. Ankara’yı 43 ilimize bağ-

Sakarya – Mekece – Bozüyük 
Bölünmüş Devlet Yolu  

Açılış Töreni

Bilecik | 24 Ocak 2010
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layan, Avrupa’yı Asya’ya bağlayan devlet 
yolunun, Elmadağ’daki “ölüm rampaları” 
olarak bilinen bölümünü bitirdik ve dün 
hizmete açtık. Bugün de, ulaştırma proje-
lerimiz arasında çok önemli bir yere sahip 
olan bu bölünmüş yolu hizmete açıyoruz. 
Bugün bu açılışla birlikte, Türkiye genelin-
de devlet yollarında çok önemli bir sorunu 
daha geride bırakıyor, kronik hale gelmiş 
sıkıntılı bir güzergâhı daha sıkıntı olmak-
tan çıkarıyoruz.  

7 yılda çok büyük bir gayretle, 23 milyar 
TL yatırım gerçekleştirerek, dile kolay, tam 
11 bin 337 kilometre yeni, bölünmüş yol 
inşa ettik. Geldiğimizde 6 bin 101 kilomet-
re bölünmüş yol vardı; 7 senede bunun 
yaklaşık iki katını inşa ettik ve Türkiye’ye 
yaraşan, şehirlerimize yakışan bir yol ağını 
ülkemize kazandırdık. Şu anda ülkemizde-
ki bölünmüş yol uzunluğunu 17 bin 438 
kilometreye ulaşmış durumda. Türkiye’nin 
her ilinde, her ilçesinde, hatta KÖYDES 
projemizle her köyümüzde yol yatırımla-
rına ağırlık verdik. Karadeniz Sahil Yolu 
gibi, Bolu Tüneli gibi devasa yol projelerini 
bitirdik, hizmete açtık. Türkiye’yi dünyada 
hızlı tren işleten 8 ülke arasına soktuk.

İstanbul’da Marmaray gibi sadece bu döne-
me değil, bütün bir asra damgasını vuracak 
bir uluslararası projeyi başlattık, tamamla-
ma aşamasına geldik… “Yol Medeniyettir” 
anlayışıyla yola çıktık ve 7 senede şehir-
lerimizi birbirine, ülkemizi de dünyaya 
çağdaş, modern, kaliteli yollarla bağladık. 
Bakın, bu yolun ve diğer yaptığımız yolla-
rın bize sağlayacağı çok önemli maddi fay-
dalar var. Bu yolları yaparak ülkemize çok 

ciddi tasarruflar sağladık. Ama bunlardan 
çok daha önemli bir boyut var: Biz istedik 
ki, Türkiye’nin karayolları ölüme yolculuk 
olmasın, umuda yolculuk olsun… Biz iste-
dik ki, yollar hasreti dindirsin, gönülleri 
kavuştursun, sevenleri buluştursun… Biz 
istedik ki, yolun sonunda mutlu son olsun.

İşte bunu başarmış olmanın sevincini, 
heyecanını, memnuniyetini hep birlikte 
yaşıyoruz. Şu virajlarda nice canları yitir-
dik… Nice baba, evinde kendisini bekleyen 
yavrusuna kavuşamadı. Nice vatandaşımız 
sıcak yuvasına kavuşamadı. Niceleri sakat 
kaldı. İşte yol en çok da bunun için önemli. 
Buradan geçen sürücü kardeşim, buradan 
geçen kamyoncu kardeşim, burada seyahat 
eden yolcu kardeşlerim bize bir hayır dua 
ederse, “Allah razı olsun şu yolu yapandan” 
derse, bu bizim için en büyük bahtiyarlık-
tır.

Değerli kardeşlerim, sevgili vatandaşla-
rım…

Bu açılışları bahar aylarına da bırakmak 
mümkündü… Havalar ısındığında bu açı-
lışları yapmak, güneşin altında uzun uzun 
muhabbet edebilmek de mümkündü… 
Ama bizim acelemiz var… Biz duramayız, 
biz erteleyemeyiz, biz geciktiremeyiz… 
Biz, kar diyerek, yağmur diyerek, soğuk 
diyerek, rüzgar-boran diyerek mazeretlere 
sığınamayız. Her günümüzü, her anımızı 
milletimize hizmet yolunda sarf ediyor, ül-
keye eser kazandırabilmenin mücadelesini 
veriyoruz. Geçen Ramazan ayında kalktım, 
buraya kadar geldim, işçi kardeşlerimizle 
iftar ettim ve yolu yerinde inceledim. Ek-
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siklerin bir an önce giderilmesi, yolun bir 
an önce tamamlanması talimatını verdim. 
Yol tamamlanınca da büyük bir heyecanla 
koştum geldim ve bu açılışı gerçekleştiri-
yoruz.

Ben sözü daha fazla uzatmak istemiyo-
rum, sizi soğukta daha fazla bekletmek 
istemiyorum. Bu tarihi anı, bu büyük 
heyecanı bizlerle paylaştığınız için hepi-
nize teşekkür ediyorum. Yolun yapımını 
gerçekleştiren Ulaştırma ve Bayındırlık 
Bakanlıklarımıza, Karayolları Genel Mü-
dürlüğümüze, MÖN, LİMAK, ÖZDEMİR 
ve MAPA firmalarına, işçisinden mühen-
disine kadar herkese şükranlarımı sunuyo-
rum. Bozüyük-Mekece-Sakarya Bölünmüş 
Devlet Yolu’nun hayırlı olmasını diliyor, 
tüm sürücülerimize kazasız yolculuklar 
temenni ediyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum. Kalın Sağlıcakla.
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Sevgili Sakaryalılar… aziz vatandaşlarım, 
sizleri en kalbi duygularımla selamlıyo-
rum… Sizlerin şahsında, tüm Sakarya’yı, 
Sakarya’nın tüm ilçelerini, oralarda ya-
şayan tüm kardeşlerimizi, tüm vatandaş-
larımızı sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
Bugün toplu olarak açılışını yaptığımız 
eserlerin, hizmetlerin Sakarya’ya ve Sa-
karyalı kardeşlerimize hayırlı olmasını di-
liyorum. Bu eserlerin vücuda gelmesinde 
emeği geçenleri tebrik ediyor, başta hayır-

severlerimiz olmak üzere tüm kurum ve 
kuruluşlarımıza şükranlarımı sunuyorum.

Evet, bugün Sakarya’da tam 27 tesisin 
açılışını gerçekleştiriyoruz… Sakarya ve 
ilçelerinde hizmet verecek anaokulunu, 
ilköğretim okullarını, Liseleri, Meslek Li-
selerini, Halk Eğitim Merkezi’ni, Pansiyon 
binasını, sağlık ocaklarını, huzurevini, 
konukevini, hükümet konaklarını, kapalı 
spor salonunu Sakarya ile, Sakaryalılarla 
buluşturuyoruz. MOBESE adını verdiği-

Toplu Açılış Töreni

Sakarya | 24 Ocak 2010
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miz, şehrin, sokaklarımızın, caddelerimi-
zin emniyetini sağlayacak elektronik siste-
mi de yine bugün hizmete alıyoruz. Hepsi 
hayırlı olsun. 

Bakınız, son birkaç hafta içinde, Suriye’ye, 
Rusya’ya, Birleşik Arap Emirlikleri’ne, Su-
udi Arabistan’a resmi ziyaretlerimiz oldu. 
Aynı şekilde dünyanın birçok farklı ülke-
sinden, KKTC’den, ABD’den, Almanya’dan, 
Mısır’dan, Çin’den, Irak’tan, Pakistan’dan 
ve Lübnan’dan üst düzey konuklarımız 
oldu. Hem gittiğimiz ülkelerde, hem bizi 
ziyaret eden Devlet Başkanı, Başbakan, Ba-
kanlarla ülkelerimiz ve bölgelerimiz adına 
son derece önemli, son derece hayati mese-
leleri konuştuk. Türkiye’nin dış ticaretini 
artırmanın yollarını aradık. Yeni işbirliği 
projelerinin istişarelerini yaptık. Bölgesel 
meselelerdeki katkılarımızı dile getirdik.

Dikkatinizi çekiyorum: Bölgemizi kucakla-
yan, bütün komşu ülkelerimizle ilişkileri 
maksimum düzeye çıkarmayı hedefleyen 
küresel ve bölgesel politikalarımız, bizi 
yerel çalışmalardan asla ve asla alıkoymu-
yor, alıkoyamaz. Bir yandan Lübnan’la ara-
mızdaki vizeleri kaldırıyoruz, bir yandan 
Konya’da toplu açılışlar gerçekleştiriyoruz. 
Bir yandan Ürdün’le, Suriye’yle, Libya, 
Arnavutluk, Tacikistan’la aramızdaki vize-
leri kaldırıyor, bir yandan Rize’de açılışlar 
yapıyoruz. Bir yandan komşu ülkelerle ti-
careti geliştirmenin mücadelesini veriyor, 
bir yandan Elmadağ’da ölüm rampaları adı 
verilen yolu yeniden inşa ederek hizmete 
alıyoruz. Bir yandan Rusya ile ticaret hac-
mimizi 4 yılda 100 milyar dolara çıkarma-
yı konuşuyor, Birleşik Arap Emirlikleri’nde 

küresel enerji zirvesine katılıyor, bir 
yandan geliyor, Sakarya – Mekece – Bozü-
yük yolunu hizmete açıyoruz. Aynı anda, 
hem ABD ile model ortaklığı uygulamaya 
koyuyor, AB ile üyelik müzakerelerine ka-
rarlılıkla devam ediyor, hem de İstanbul’da 
son derece görkemli, çağdaş ve modern bir 
mimariyle inşa ettiğimiz Muhsin Ertuğrul 
Tiyatrosu’nu açıyoruz.

Bizim vizyonumuz çok geniş… Bizim uf-
kumuz çok büyük… Türkiye’ye yakışan 
budur… Biz büyük düşünmek, büyük 
adımlar atmak, ülkemizle, milletimizle, 
devletimizle büyük hedeflere doğru koşar 
adım ilerlemek zorundayız.

Değerli kardeşlerim…

Türkiye şu son 7 yılda zoru başardı… 
Türkiye kronik meselelerini çözdü, eko-
nomide, dış politikada, iç politikada, de-
mokratikleşmede kendisine bambaşka bir 
yer edindi. Bugün dünyanın her köşesinde 
Türkiye konuşuluyor, Türkiye’nin başarı-
sı konuşuluyor, Türkiye’nin artan gücü, 
Türkiye’nin artan itibarı konuşuluyor. 
Bize durmak yakışmaz… Bize artık durak-
lamak, yavaşlamak yakışmaz… Biz ufku-
muzu daraltamayız, biz Türkiye’ye hayal 
kırıklığı yaşatamayız, biz Türkiye’yi, “mua-
sır medeniyetler seviyesine ulaştırma” he-
definden vazgeçemeyiz. Biz, Ankara’ya ta-
kılıp kalamayız, Ankara’daki sonu gelmez, 
millete hiçbir fayda sağlamaz tartışmalarla 
vaktimizi heba edemeyiz.

Değerli kardeşlerim… Bakınız, bizim tüm 
bir ülke olarak, özellikle de Sakarya olarak, 
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ne yazık ki asla unutmayacağımız, unu-
tamayacağımız acı bir hatıramız var… 17 
Ağustos 1999’da Sakarya’da deprem oldu, 
enkazın altında Ankara kaldı. Günlerce 
müdahale edemediler, günlerce yaraları 
saramadılar, günlerce organize olama-
dılar. Ben, cezaevinden çıkalı bir ay bile 
olmamış, hiçbir yetkim, hiçbir görevim 
olmadığı halde kalktım geldim, buralarda 
yaraları sarmak, dertleri paylaşmak, acı-
ları dindirmek noktasında ne yapabilirim 
diye çırpındım. Ama Ankara’nın, bırakın 
devasını, sesi, sedası buralara ulaşmadı.

Bu çok acı bir hatıradır… Derin hafıza-
mızda yer etmiş bir hatıradır… Ama aynı 
zamanda bu ülkenin siyasetine de ibret 
olacak bir hatıradır. Ankara’dan baka-
rak Türkiye’nin tamamını göremezsiniz. 
Ankara’da oturarak Türkiye’nin dertlerine 
çare üretemezsiniz. Şu Sakarya-Bilecik 
yolunu geldik işte bugün biz tamamlayıp 
hizmete açtık…   Allah aşkına soruyorum: 
Sakarya’yı, Bilecik’i, İstanbul’u, Kocaeli’ni 
on yıllar boyunca bu ölüm virajlarına mah-
kum etmek bu millete reva mıdır? Niceleri 
bu yolda hayatını kaybetti, nice ocaklar 
söndü, nice evlerde bu ölüm virajlarına 
beddualar okundu, ağıtlar yakıldı…

Aynı şey, dün açılışını gerçekleştirdiğimiz 
Elmadağ’daki ölüm rampaları için geçerli. 
Aynı şey, Bolu Dağı için geçerli… Aynı şey 
Karadeniz Sahil Yolu için, Pozantı Ulukışla 
yolu için geçerli… Biz dertliyiz… Biz, mille-
tin derdiyle hemdert olmuş bir partiyiz… 
Biz Ankara’da millete, memlekete hiçbir 
fayda sağlamayan polemiklerle bu milletin 
vaktini de emanetini de heba edemeyiz. Ba-

kın dün Elmadağ’da soğuk ve kar altında 
açılış gerçekleştirdik. Bugün Bozüyük’te 
aynı şekilde soğuk altında titreyerek açılış 
gerçekleştirdik. Açık söylüyorum, erteleye-
bilirdik, Mart’ta yapardık, Nisan’da yapar-
dık, görkemli törenlerle, davul zurnayla 
bu işi şölene çevirebilirdik. Ama bizim 
acelemiz var… On yıllardır yapılmayanları 
yapmak için görev başındayız… On yılların 
ihmalini, vurdumduymazlığını, sorumsuz-
luğunu telafi etmek için iş başındayız ve 
bizim durmak, dinlenmek, mola vermek 
gibi bir lüksümüz yok.

Kalkıyorlar, her üç cümlelerinden birinde 
bize “yıkıcı” yaftasını vuruyorlar… Git-
sinler Elmadağ’a, o ölüm rampalarının 
nasıl yapıldığını görsünler… Gelsinler 
Bilecik’e, ölüm virajlarının nasıl hayat 
virajlarına döndüğünü görsünler. Gel-
sinler Sakarya’ya, işte bugün açtığımız 
okulları görsünler, sağlık ocaklarını gör-
sünler… Eğer vicdanlarıyla düşünürlerse, 
bu hükümete, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
Başbakanı’na yıkıcı dedikleri için o vicdan-
ları eminim ki sızlayacaktır…  Bu ülkede 
kimin yıktığını, kimin yıkılanı görmezden 
geldiğini… Kimin de yaptığını, imar etti-
ğini, inşa ettiğini benim milletim çok iyi 
biliyor. Sakaryalı kardeşlerim bunu daha 
da iyi biliyor. 

Bakıyorsunuz, 30 yıldır, 40 yıldır, 50 yıldır 
her fırsatta tezgaha sürülen kirli oyunlar, 
şimdi de bu hükümet için bir kez daha 
tezgaha sürülüyor. Bayat demiyorlar, çürü-
müş, kokmuş demiyorlar… İnsan biraz ye-
nilikçi olur, reformcu olur, çağı takip eder, 
dünyayı takip eder… Hayır… 30 yıl önce 
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attıkları manşetlerin aynısını alıp bugün 
yeniden atıyorlar… Merhum Menderes’e, 
Merhum Özal’a yaptıklarının aynısını bu-
gün bir kez daha yapıyorlar. Hiçbir planları 
yok, hiçbir projeleri yok, hiçbir alterna-
tifleri yok… Yapılanı bozmaktan, yapılanı 
yıkmaktan başka hiçbir becerileri yok, 
ama zeytinyağı gibi üste çıkıp bizi yıkıcılık-
la suçlayacak kadar da pervasızlar.

Değerli kardeşlerim…

Biz işimize bakacağız… Biz yapan olacağız, 
yapıcı olacağız. Açık söylüyorum… Onlar 
KAOS üretecekler… Biz inadına İSTİKRAR 
diyeceğiz… Onlar KÖTÜMSERLİK, KA-
RAMSARLIK üretecek, biz inadına UMUT 
diyeceğiz. Onlar ihanet diyecek, hıyanet 
diyecek, biz inadına MİLİ BİRLİK diyece-
ğiz, BERABERLİK diyeceğiz, KARDEŞLİK 
diyeceğiz. Onlar milletin egemenliğini 
gasp etmek için senaryolar üretecek, biz 
inadına ve inadına DEMOKRASİ diyece-
ğiz, HUZUR diyeceğiz, ÖZGÜRLÜK diye-
ceğiz, BÜYÜK TÜRKİYE diyeceğiz… Bizim 
farkımız bu…

Kim ne yaparsa yapsın, hangi senaryoyu 
hazırlarsa hazırlasın, bu ülkenin gelece-
ğini karartmak için hangi hukuk dışı olu-
şumun içinde olursa olsun; bunlara prim 
vermeyecek, bunlara taviz vermeyecek, 
bunlar karşısında boynumuzu asla ve asla 
bükmeyeceğiz. Milletin emaneti kutsal-
dır… O emanete uzananlara, aziz mille-
timiz, o yüce iradesiyle, yüce ferasetiyle, 
yüce dirayetiyle gereken cevabı her zaman 
verir… Biz bir olacağız, bütün olacağız, bir-
liğimizi, bütünlüğümüzü, beraberliğimizi, 
en önemlisi de kardeşliğimizi muhafaza 

edecek ve Türkiye’yi çok daha aydınlık ya-
rınlara taşıyacağız.

Türkiye’yi çok güzel günler bekliyor… 7 yıl-
da Türkiye’nin çehresi değişti, Türkiye’nin 
kaderi değişti, Türkiye’nin makus talihi 
değişti… Allah’ın izniyle, milletimizin des-
teği ve hayır duasıyla Türkiye çok daha faz-
lasını görecek. Sakaryalı kardeşlerimden 
rica ediyorum… Oynanan oyunları lütfen 
iyi görün… Üretilen senaryoları lütfen iyi 
anlayın… Kışkırtmalara gelmeyin, karam-
sarlık, kötümserlik pompalayan odakların 
tuzağına düşmeyin… Türkiye’yi zayıflat-
mak isteyenlerin, Türkiye’yi kutlu yolcu-
luğundan, refahtan, huzurdan, istikrardan 
alıkoymak isteyenlerin provokasyonlarına 
asla ve asla boyun eğmeyin.

Sağduyuyla, soğukkanlılıkla, birlik ve 
beraberlik içinde, kardeşlik içinde tüm 
engelleri aşarız… Tarihte bunu defalarca 
yaptık, yine yapacağız, yine başaracağız ve 
Türkiye’yi hak ettiği konuma yine taşıya-
cağız. Bugün açılışını yaptığımız tüm eser-
lerin Sakarya’ya, Sakaryalı kardeşlerimize 
hayırlı olmasını diliyorum. Bu eserlerin 
yapımında emeği geçen herkese bir kez 
daha teşekkür ediyorum. Özellikle hayır-
severlerimizi kutluyor, ülkem ve milletim 
adına şükranlarımı sunuyorum. Hepinizi 
sevgiyle, saygıyla selamlıyor, kalın sağlı-
cakla diyorum. Sağ olun, var olun.
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Değerli Osmaniyeliler, sevgili vatandaşla-
rım, hanımefendiler, beyefendiler… Sizleri 
en kalbi duygularımla selamlıyor; bugün 
bir kez daha Osmaniye’de olmaktan, siz 
Osmaniyeli kardeşlerimle kucaklaşıyor 
olmaktan büyük memnuniyet duydu-

ğumu ifade etmek istiyorum. Buradan 
tüm Osmaniye’yi, Bahçe’yi, Düziçi’ni, 
Hasanbeyli ’yi ,  Kadirli ’yi ,  Sumbas’ı , 
Toprakkale’yi oralardaki kardeşlerimi, 
oralardaki vatandaşlarımı sevgiyle selam-
lıyorum.

Tosçelik Osmaniye Tesisleri 
ve Osmaniye’de Yapımı 

Tamamlanan Eserlerin Toplu 
Açılış Töreni

Osmaniye | 06 Şubat 2010
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Bugün Osmaniye tarihi günlerinden bi-
rini daha yaşıyor… Bugün Osmaniye, bu 
toplu açılış töreniyle, birbirinden değerli, 
birbirinden önemli eserlere kavuşuyor. 
Bugün burada, bu coşkulu tören vesilesiy-
le, Osmaniye’ye 2 Anaokulu, 3 İlköğretim 
okulu, 288 kişilik bir Ortaöğrenim Kız 
Öğrenci Yurdu, 2 Kapalı Spor Salonu ka-
zandırıyoruz. Osmaniye Organize Bölgesi 
Atıksu Arıtma Tesisi’ni ve yine Organize 
Sanayi Bölgesi Trafo merkezi ile Enerji 
İletim Hattı’nı bugün bu törenle hizmete 
açıyoruz.

Buradan canlı bağlantıyla iki önemli 
eserin daha açılışını yapıyoruz… Osma-
niye Güney Çevre Yolu’nu, 10 milyon 
TL’lik bir yatırımla tamamladık, bitirdik, 
Osmaniye’yi o yoğun trafikten ve kirlilik-
ten kurtarıyoruz. İşte bugün, çevre yolunu 
ve yaya üst geçidini canlı bağlantı ile açıyo-
ruz. Yine bir başka önemli yol projemizi de 
bugün buradan, Osmaniye’den canlı bağ-
lantı ile hayata geçiriyoruz. Biliyorsunuz, 
Osmaniye’nin de içinde bulunduğu Anka-
ra-Şanlıurfa otoyolunun değişik kesimle-
rinde çalışmalarımız devam ediyor. Geçen 
yıl Mart ayında Ereğli Kavşağı-Pozantı Kav-
şağı arasındaki 66 kilometrelik bölümü aç-
mıştık ve buradaki trafik kabusuna, ölüm 
virajlarına son vermiştik. Bugün de, bura-
dan, Osmaniye’den, Kemerhisar Kavşağı, 
Eminlik Kavşağı arasındaki 20 kilometreyi 
hizmete açıyoruz.

Tüm bu eserler, okullar, yurtlar, spor sa-
lonları, tesisler, yollar Osmaniye’ye hayırlı 
olsun, Osmaniyeli kardeşlerime hayırlı 
olsun. Emeği geçenlere, katkı verenlere, 

ter dökenlere buradan milletim adına 
şükranlarımı sunuyorum. Tabii en önem-
li açılışı sona bıraktım… Bugün yine bu 
törenle, Osmaniye, özel sektörümüz eliyle 
gerçekleştirilen devasa bir yatırıma kavu-
şuyor. Tosyalı Holding, özel sektörün de, 
ülkemizin de, Osmaniye’nin de gururu sa-
yılabilecek son derece önemli bir yatırımı 
başarıyla tamamladı. Tosçelik Osmaniye 
Yassı ve Yapısal Çelik Entegre Üretim Tesi-
si, dile kolay, tam 1 milyar dolara mal oldu 
ve bu boyutuyla, ülkemizin özel sektör 
eliyle sıfırdan yapılan ilk yassı çelik üretim 
tesisi unvanını da elde etti. Yüzde 100 yerli 
sermaye ile kurulan bu tesis, yapım aşama-
sında 2 bin 500 kişiye istihdam sağladı. Şu 
anda da 2 bin kişi istihdam ediliyor ve yan 
sanayi yatırımları sayesinde Osmaniye’den 
tam 10 bin kişi bu yatırım sayesinde ekme-
ğini kazanıyor.

Bu yatırımın çok daha anlamlı bir özel-
liği daha var… Bakın değerli Osmaniyeli 
kardeşlerim… Ekim 2008’den itibaren, 
ABD kaynaklı ağır bir küresel kriz dünya-
yı etkisi altına aldı. Bu kriz, İkinci Dünya 
Savaşı’ndan sonraki en büyük küresel kriz 
olarak tanımlanıyor ve dünyanın hemen 
her ülkesi az ya da çok bu krizden etki-
lendi. Kriz ortaya çıktığı andan itibaren, 
Türkiye’de belli kesimler, ön yargı içinde, 
art niyetli bir şekilde krizi istismar etmeye 
başladılar. Daha ilk andan itibaren, “öl-
dük, bittik, tükendik, bu kriz Türkiye’yi 
mahvedecek, önlem alınmadı” gibisinden, 
karamsar, kötümser yorumlar yapıldı ve 
tüm ülkeye bir olumsuzluk yayılmak isten-
di. Biz bunlara kulak asmadık… Krizi çok 
yakından takip ettik, önlemlerimizi zama-
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nında aldık, bütün önlemleri kararlılıkla, 
cesaretle uyguladık.

Şu anda Türkiye, tüm dünya ülkeleri ara-
sında, bu küresel krizi en az etkiyle aşa-
bilen ülkeler arasında yer alıyor. Büyüme 
yükselişe geçti. 2010 ve 2011 yıllarında 
Türkiye dünyanın en hızlı büyüyen ülke-
leri arasında yer alacak. Bunu da biz söyle-
miyoruz… Bunu, uluslar arası kuruluşlar 
söylüyor. Aynı şekilde, Ekim 2008’den beri 
40’tan fazla ülkenin kredi notu düşürülür-
ken, sadece 14 ülkenin kredi notu yüksel-
tildi ve Türkiye işte bu 14 ülke arasında yer 
aldı. Son bir ay içinde 3 ayrı uluslar arası 
kuruluş Türkiye’nin kredi notunu yükselt-
ti. Biz, 7 yıl boyunca her alanda olduğu gibi 
ekonomide de yere sağlam bastık. Köklü 
yapısal reformlar gerçekleştirdik. Bankacı-
lık sistemini, finans sistemini, mali sistemi 
çok güçlü temeller üzerine yeniden inşa 
ettik.

Şu anda krizin etkilerini çok şükür üze-
rimizden atıyoruz ve yeniden istikrarlı 
büyüme sürecine giriyoruz. İşte, Tosyalı 
Holding’in Osmaniye’de gerçekleştirdiği 
bu yatırım, kriz ortamında yapılmış olması 
nedeniyle de büyük önem ve anlam ifade 
ediyor. Küresel krizi bir istismar vesilesi 
olarak kullananlara, kriz üzerinden ülke-
ye karamsarlık, kötümserlik pompalayan 
felaket tellallarına verilmiş en güzel cevap-
lardan biri, işte buradaki, Osmaniye’deki 
bu muhteşem yatırımdır. Bu ülkede güzel 
şeyler de oluyor… Bu ülkenin sanayicisi, 
girişimcisi, yatırımcısı, ihracatçısı, kriz 
demeden, mazeret üretmeden, engellere 
takılmadan kararlı bir şekilde yoluna de-
vam ediyor.

Ben, Tosyalı Holding’i, değerli kardeşim 
Fuat Tosyalı’yı bu büyük yatırımların-
dan dolayı, ülkem adına, milletim adına 
yürekten kutluyorum. Türkiye’ye ve 
Osmaniye’ye bu dev eseri kazandırdıkları 
için, Osmaniye’de istihdam sağladıkları 
için, ülkemizin ve bölgemizin ekonomi-
sine canlılık getirdikleri için kendilerini 
yürekten tebrik ediyorum. Tabii bir başka 
hususta da Fuat kardeşime teşekkür et-
mek istiyorum: Sosyal Sorumluluk gereği 
Şerif Tosyalı Sağlık Merkezi’ni inşa etti-
niz, Sağlık Bakanlığı’na bağışladınız. Yine 
İskenderun’da Türkiye’nin en büyük ve 
modern eğitim tesislerinden biri olan Tos-
çelik Fen Lisesi’ni bitirdiniz, milli eğitime 
kazandırdınız. Sevgi Evleri çalışmalarınız 
devam ediyor.

Bunlar  gerçekten güzel  yat ır ımlar, 
Türkiye’ye örnek olacak, tüm işverenle-
rimize örnek olacak yatırımlar. Sosyal 
sorumluluk bilincinin ulaştığı düzeyi gös-
termesi açısından bu tüm Türkiye için çok 
güzel bir örnektir. Ama benim burada Os-
maniye için iki talebim var: Osmaniye için 
bir kapalı spor salonu ve bir sosyal bilimler 
lisesini sizden bekliyoruz. Bunun sözünü 
de burada almak istiyorum… İnanıyorum 
ki, yaptığınız ve yapacağınız bu eserler, 
hem isminizi tarihe altın harflerle yazdı-
racak, hem de ailece hayır dua almanıza 
sebep olacaktır.

Sevgili vatandaşlarım, değerli kardeşle-
rim…

Şu Osmaniye’nin çehresi 7 yılda her açıdan 
değişti… Osmaniye, kamu yatırımlarıyla, 
özel sektör yatırımlarıyla hem bölge iller 
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arasında, hem Türkiye’de yıldızı parlayan 
bir ilimiz haline geldi. Bakın burada sadece 
bir örneği sizlerle paylaşmak isterim: 2004 
yılında biz bir teşvik yasası çıkardık ve 
Osmaniye’yi de bu teşvik edilecek illerimiz 
arasına aldık. Bu teşvik yasasından önce 
Osmaniye’de 1.578 işyeri vardı, 8 bin 796 
sigortalı vardı. Şu anda, bakın bu rakama 
dikkatlerinizi çekiyorum, Osmaniye’de 4 
bin 224 işyeri ve tam 34 bin 978 sigortalı 
var.

Osmaniye’de köy yollarını bitirdik, artık 
yayla yollarını yapmaya başladık. Okullar-
la, hastanelerle, sağlık ocaklarıyla, bizim 
kurduğumuz Korkut Ata Üniversitesi’yle 
Osmaniye gerçek bir il olma vasfını bizim 
dönemimizde kazandı. Biz iş üretiyoruz. 
Türkiye’nin 81 vilayetinde, 780 bin kilo-
metre karenin tamamında hizmet üretiyo-
ruz. 

Şimdi bakın değerli Osmaniyeli kardeşle-
rim… Ben bugün buraya biraz da sizlerle 
dertleşmeye, sizlerle hasbıhal etmeye gel-
dim. Biz yetkimizi sizlerden aldık, sizin 
iradenizi, sizin yetkinizi, sizin sorumlulu-
ğunuzu omuzlarımızda taşıyoruz ve bizim 
yegane şikayet merciimiz de sizlersiniz. 
7 yıldır iktidardayız… 7 yıl boyunca, bizi 
çalıştırmamak, bizi engellemek, bizim 
önümüzü kesmek, bizim hızımızı kesmek 
için her türlü yola başvurdular. Çetelerle 
üzerimize geldiler, yılmadık, kararlı şekil-
de çetelerle mücadele ettik. Hukuku zorla-
yarak üzerimize geldiler, boyun eğmedik, 
mücadelemize devam ettik. Kirli senaryo-
larla, kirli planlarla üzerimize geldiler, asla 
taviz vermedik. Kışkırtmalarla, provokas-

yonlarla, tahriklerle bizi yıpratacaklarını 
sandılar, buna da boynumuzu bükmedik.

Biz dedik ki: Biz yetkimizi milletten 
alıyoruz, gücümüzü milletten alıyoruz, 
milletimiz ne derse o olur… “Yeter, söz de 
karar da milletindir” diyerek çıktığımız bu 
yolda millet iradesini milletin kendisinden 
başka hiç kimseye teslim etmeyiz dedik. 
Son dönemde ise çok farklı bir senaryo 
uygulamaya konuyor. Bizi millete hizmet-
ten alıkoyamayanlar, Ankara’da ürettikleri 
kirli tahriklerle bizi kendi dipsiz kuyula-
rına çekmeye çalışıyorlar. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’ni çalıştırmamayı, terörize 
etmeyi, orayı bir gerilim ortamına çekmeyi 
bunlar muhalefet yapmak zannediyorlar. 
Aylardır, özellikle 29 Mart seçimlerinden 
bu yana, Meclis çalışmalarını yavaşlatmak 
için, yasaları engellemek için her türlü 
seviyesizliğe, her türlü hakarete, her türlü 
tahrike başvuruyorlar. 

Yahu orada yasalar millet için çıkarılıyor, 
ülke için çıkarılıyor, o yasaları engelleye-
rek siz benim partimi değil, ülkeme, mil-
letime hizmeti engelliyorsunuz. Allah aş-
kına, siyasi polemiklere malzeme yapılan 
konulara bakın… Aile mahremiyetini, kut-
sal değerleri, milletimizin hassasiyetlerini 
siyasi polemiklere alet etmek neyle izah 
edilebilir? Bizim geleneklerimizde bu var 
mı? Bizim örfümüzde, adetimizde bu var 
mı? Bizim kültürümüzde, medeniyetimiz-
de bu var mı? Siyasetçi eşlerini, kadınları, 
bu ülkenin kutsal değerlerini, hassasiyetle-
rini istismar ederek, istihza ederek siyaset 
yapmak akla, vicdana, izana sığar mı?
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3.5 yıl bu ülkede iktidar ortağı oldular… O 
3.5 yıl içinde ekonomiyi, iç politikayı, dış 
politikayı, sosyal yaşamı adeta felç ettiler. 
Bu ülkenin milli bankası, Merkez Bankası 
bir gecede hortumlandı, zarara uğratıldı. 
Gecelik Faizler yüzde 7 binlere fırladı. 
Borçlanma faizleri yüzde 60’ların üzerine 
çıktı. Enflasyon yüzde 50’lerde seyretti. 
21 banka fona devredildi. Tüm bunların 
ağır faturasını bize ödettiler, size ödetti-
ler, bütün Türkiye’ye ödettiler. Bu ülke 
için yaptıkları hiçbir şey yok, yapacakları 
hiçbir şey yok, ama yapanı da engellemek-
ten geri kalmıyorlar. Bakın… Şunu tüm 
samimiyetimle ifade ediyorum: Ben, parti 
yönetimleriyle, bu partilere destek veren 
vatandaşlarımı ayrı tutuyorum.

Ancak tüm vatandaşlarımın da, bu par-
tilerin düştüğü durumu iyi görmelerini, 
takındıkları olumsuz tavırları iyi değer-
lendirmelerini rica ediyorum. Hayırda, 
hizmette birleşemeyenler, engel olmakta, 
karalamakta birleşiyorlar. Taş üstüne taş 
koymayı beceremeyenler millete hizmet 
edenleri taşlamakta birleşiyorlar. Biz, her 
zaman diyoruz ki, bu millete, bu vatana 
taş üstüne taş koyanın başımız gözümüz 
üzerinde yeri vardır. Ülke olarak büyüye-
ceksek, kalkınacaksak, daha ileri noktalara 
ulaşacaksak, bu her bir vatan evladının 
katkısıyla, çabasıyla olacaktır. 

Türkiye’ye, Türk milletine hizmet etmek 
sadece iktidarların görevi değildir. Muha-
lefet de, medya da, sivil toplum da, özel 
sektör de, herkes ve her kesim bu sürece 
katkıda bulunmak durumundadır. Biz, 
diyoruz ki, katkı vermeyenler bari engel 

olmasınlar… Şu anda bizim demokratik-
leşme adına attığımız adımlar, bizim ken-
dimiz için, kendi çıkarımız için attığımız 
adımlar değil; 72,5 milyon Türkiye Cum-
huriyeti vatandaşı için attığımız adımlar. 
Bu adımlara destek olmak yerine köstek ol-
mak; değişim yerine statükoyu savunmak, 
demokrasiye güç vermek yerine demok-
rasiye gölge düşürmeye çalışanlara çanak 
tutmak milleti, memleketi düşünmemek 
anlamını taşır.

Bunların nasıl gözlerinin döndüğünü, ül-
keyi germek için, ülkeyi bir kaos ortamına 
çekmek için nasıl gece gündüz tahrikler 
yaptıklarını benim aziz milletim görsün. 
Bakın biz, Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi 
adı altında Türkiye’de yeni bir süreç baş-
lattık. Türkiye sorunlarını çözsün istedik, 
Türkiye engelleri aşsın, prangalarından, 
zincirlerinden kurtulsun istedik, Türkiye 
bölgesinin de, dünyanın da itibarlı, say-
gın, güçlü bir üyesi olsun istedik. Türkiye 
kardeşliğini pekiştirsin istedik. Türkiye 
birliğini, beraberliğini, bütünlüğünü daha 
ileri noktalara taşısın, bu şekilde güçlü bir 
ülke, güçlü bir devlet olsun istedik. 7 yıl bo-
yunca buna ilişkin tarihi nitelikte adımlar 
attık.

Bugün artık çok daha somut adımlarla bu 
meseleleri tarihe havale etmek niyetinde-
yiz, bizim gayemiz, bizim amacımız bu. 
Ama biz bu yola çıktığımız andan itibaren, 
bir kısım partiler tamamen istismara da-
yalı, tamamen gerçek dışı iddialara dayalı 
bir tahrik siyaseti izlemeye başladı. Her 
gün yeni bir iftira atıyorlar, her gün asılsız 
bir ithamla ortaya çıkıyorlar, her gün yeni 
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bir yalanla milletin zihnini bulandırmaya 
çalışıyorlar. Şunu buradan, Osmaniye’den 
bir kez daha açık açık ifade ediyorum: 
Türkiye Cumhuriyeti, terörle mücadeleden 
asla vazgeçmeyecek, hatta bu noktada en 
küçük bir hız kesmeye dahi müsaade etme-
yecektir. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, 
terör örgütlerini, onun liderlerini, illegal 
yapılanmaları bugüne kadar muhatap al-
mamıştır, bundan sonra da alması asla ve 
asla söz konusu değildir. 

Bölünme, parçalanma, ihanet, hıyanet gibi 
ithamlar, Türkiye’nin bütünleşme proje-
sine, Milli Birlik ve Kardeşlik Projesine 
çamur atmaya dönük, engellemeye dönük 
son derece çirkin ifadelerdir. Bu sorunla-
rın çözülmesini istemeyenler, bu sorun-
lardan nemalananlardır. Sorunları bu hale 
getiren zihniyet, bugün çözüme karşı olan 
zihniyettir. Biz artık ülkemize, milletimize 
bu bedelleri ödetmek istemiyoruz. Bölge-
sel bir güç haline gelen büyük bir Türkiye, 
artık bu tür sorunlarla enerjisini heba ede-
mez. Sorunlara göz yummak, görmezden 
gelmek büyük devlet tavrı olamaz. Büyük 
düşünemeyenlerin, cesaretle risk alama-
yanların vizyonsuzlukları sebebiyle Türki-
ye, içine kapanan, köşesine çekilen bir ülke 
haline gelemez, dünyaya sırtını dönemez.

İşte bizim yapmaya çalıştığımız Türkiye’yi 
tarihi misyonuna kavuşturmak, yeniden 
dünyanın en önemli ülkelerinden biri ha-
line getirmektir. Nitekim, hükümetimiz 
döneminde Türkiye, hem içeride büyük bir 
dönüşüm yaşamış, hem dışarıda artan bir 
öneme ve itibara kavuşmuştur.

Değerli kardeşlerim… sevgili Osmaniyeli-
ler…

Biz, Ankara’da üretilen o tahrik siyasetinin 
içinde olmayacağız. Biz, gerilimden, ka-
ostan, tahrikten beslenen, kavgadan, teh-
ditten beslenen siyaset tarzına asla prim 
vermeyeceğiz. Bizim çok işimiz var… Biz 
ülkenin 81 vilayetine eser götürmenin, hiz-
met götürmenin derdi içindeyiz. Bundan 
sonra da aynı şekilde işimize bakacağız. 
Bizi yolumuzdan alıkoymak isteyenlere 
aldanmayacak, onların seviyesine inmeye-
cek, onların üslubunu benimsemeyeceğiz. 
Kimin hizmet ürettiğini, kimin de gerilim 
ürettiğini benim aziz milletim çok iyi 
biliyor. Kimin ülke için gece gündüz ter 
akıttığını, kimin de sadece engel ürettiğini 
benim milletim çok iyi biliyor. 

Biz 7 yıl boyunca eserlerimizle konuştuk, 
bundan sonra da sadece eserlerimizle ko-
nuşacağız. İşte Osmaniye bunun şahididir. 
Biz, hiçbir şehre ayrımcılık yapmadık, hiç-
bir şehri belli kişilerle özdeş hale getirip 
farklı muamelede bulunmadık. 81 vilaye-
timiz için, 72.5 milyon vatandaşımız için 
aynı samimiyetle, aynı hassasiyetle hizmet 
ürettik, üretiyoruz. Tüm Türkiye’yi aynı 
sevdayla kucaklıyoruz. Osmaniye il olduğu 
andan itibaren en yoğun hizmeti bizim dö-
nemimizde gördü.

Osmaniye’de 7 yılda 951 dersliğin ya-
pımını tamamladık. 2003 yılına kadar 
okullarımızda çok az sayıda bilgisayar 
var iken 7 yılda okullarımıza 2 bin 921 
adet bilgisayar gönderdik. 2007 yılında 
açtığımız Osmaniye Korkut Ata Üniversi-



Recep Tayyip ERDOĞAN

24

temizin bünyesinde 3 fakülte, 2 enstitü ve 
5 meslek yüksek okulu hizmete girmiştir. 
Üniversite öğrencilerimizin 2002’de 45 TL 
olan burslarını 200 TL’ye çıkardık. İlk ve 
orta öğretimdeki öğrencilerimize 6 milyon 
937 bin ücretsiz ders kitabı dağıttık. Şartlı 
nakit transferi kapsamında ilköğretimdeki 
erkek öğrencilerimiz için aylık 20 TL, kız 
öğrencilerimiz için 25 TL; ortaöğretimde-
ki erkek öğrencilerimiz için aylık 35, kız 
öğrencilerimiz için de 45 TL’yi annelere 
teslim ediyoruz. Osmaniye’de şartlı nakit 
transferinden öğrencilerimize 13.8 milyon 
TL’lik yardım yaptık.

Osmaniye’de hükümetlerimiz dönemin-
de sağlık hizmetleri için 56,8 milyon TL 
harcama yaptık. Yapımına bizden önce 
başlanan 7 sağlık ocağını dönemimizde 
tamamladık, hizmete açtık. 99 yataklı Ka-
dirli devlet hastanesi, 3 adet sağlık ocağı ve 
4 adet sağlık evinin yapımına biz başladık, 
süratle tamamladık, hizmete açtık. Ayrıca, 
50 yataklı Düziçi devlet hastanesi ek binası 
inşaatına geçen yıl ocak ayında başladık, 
inşallah gelecek yıl tamamlamayıp hizme-
tinize açmayı planlıyoruz. Osmaniye’de 
Devlet Hastanesi Uzman Hekim Muayene 
Odası Sayısını 38’den 89’a, sağlık ocağı 
muayene oda sayısını 46’dan 134’e çıkar-
dık. Uzman hekim sayısını 80’den 116’ya 
yükselttik. 2002’de 7 adet 112 acil am-
bulansımız vardı, bugün ise 23 adet var. 
Diyaliz cihaz sayısı 15 iken bugün 29 adet 
diyaliz cihazımız var.

TOKİ aracılığıyla Osmaniye’de bugüne ka-
dar 1.361 konut uygulaması başlattık. Bu 
konutlardan 1.229’unu tamamladık. 2 bin 

28 konutla ilgili proje ve ihale çalışmaları-
mız da ayrıca devam ediyor. Bütün proje-
lerimizi tamamladığımızda Osmaniye’de 
toplam 3 bin 389 konut yapmış olacağız. 
Bu 12 bin nüfusa konut üretmek demek. 
Çalışmalarımız tamamlanınca 3 okul, 2 
hastane, 2 ticaret merkezi’ni Osmaniye’ye 
kazandırmış olacağız. Osmaniye’deki KÖY-
DES çalışmaları için 42 milyon TL harca-
ma yaptık. Bu çalışmalarda, 233 kilometre 
asfalt, 241kilometre stabilize yol yaptık. 
118 tane susuz ve 268 tane suyu yetersiz 
ünitemizin içme suyu sıkıntısına son ver-
dik. Aynı şekilde devam edeceğiz. 

Osmaniye için üretmeye devam edeceğiz, 
Osmaniye’ye eser kazandırmaya devam 
edeceğiz. Ben, bugün açılışını yaptığımız 
tüm bu eserlerin, tüm bu hizmetlerin 
Osmaniye’ye hayırlı olmasını diliyorum. 
Emeği geçen tüm kurumlarımıza, tüm 
şahıslara ülkem ve milletim adına bir kez 
daha şükranlarımı sunuyorum. Özellikle 
Tosyalı Holding’e, Sayın Fuat Tosyalı’ya, 
bu devasa tesisi Osmaniye’ye kazandırdık-
ları için teşekkür ediyorum. Hepinizi sev-
giyle, saygıyla selamlıyor, kalın sağlıcakla 
diyorum.



25

Yeni Türkiye Vizyonu | Ya Allah Bismillah-4

Sevgili öğrenciler, değerli öğretmenler, eği-
tim camiamızın çok değerli mensupları, 
hanımefendiler, beyefendiler… Sizleri en 
kalbi duygularımla selamlıyor; bu muh-
teşem açılış töreninde sizlerle birlikte 
olmaktan, bu heyecanı sizlerle paylaşıyor 
olmaktan büyük bahtiyarlık duyduğumu 
ifade etmek istiyorum.

Konuşmamın hemen başında, 2009-2010 
Eğitim Öğretim Yılı İkinci Döneminin tüm 

öğrencilerimize, öğretmenlerimize, eği-
tim camiamıza hayırlı olmasını temenni 
ediyorum. Tüm öğrenci ve öğretmenleri-
mize yeni dönemde başarılar diliyorum. 
Karnesi iyi olan öğrenciler, eminim ki bu 
başarılarını muhafaza edecek, daha ileriye 
taşıyacaklar. Karnesinde kırıkları olanla-
rın da bu dönem azami gayret sarf ederek 
o kırıkları tamir edeceklerine yürekten 
inanıyorum.

Yapımı Tamamlanan 127 Okulun 
Açılış Töreni

Ankara | 08 Şubat 2010
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Bugün Ankara’da yapımı tamamlanan, 
tam 127 okulu resmi olarak hizmete açıyo-
ruz. Bize bu mutluluğu yaşatan, ülkemize, 
milletimize, Ankaralılara bu heyecanı ya-
şatan herkese teşekkür ediyorum. Kamu 
kurumlarımıza, Milli Eğitim Bakanlığımı-
za, Toplu Konut İdaresi Başkanlığımıza, 
Dünya Bankası’na, Türkkonut’a, Türk 
Telekom’a, Milli Eğitim Vakfı’na şükranla-
rımı sunuyorum. Aynı şekilde hayırsever-
lerimize, bu anlamlı girişimlerinden, bu 
anlamlı yatırımlarından, bu en güzel hayır 
işlerinden dolayı, milletim adına, ülkem 
adına teşekkür ediyorum.

İnanıyorum ki, bu okullarda eğitim gö-
ren, buralardan mezun olan öğrenciler, 
bütün hayatları boyunca, ahde vefa için-
de, bu okulları inşa edenleri hayırla yad 
edeceklerdir. İnanıyorum ki bu okulların 
yapımında emeği geçenler, katkısı olanlar, 
alın teri dökenler, bu dünyadan ayrıldık-
ları vakit dahi, bu okullarda öğrenilen 
her bir harfle huzur bulacaklardır. Bugün 
açtığımız okullardan birinde ismi olan, 
geçenlerde kaybettiğimiz merhum Erdem 
Beyazıd bir şiirinde ne güzel ifade etmiş: 
“Ölüm bize ne uzak, bize ne yakın ölüm / 
Ölümsüzlüğü tattık, bize neylesin ölüm”. 
İşte bu okullar, yapanların isimlerini, ha-
yırseverlerin isimlerini ebediyete kadar 
taşıyacak, ebediyete kadar isimlerinin ha-
yırla anılmasına vesile olacaktır.

Bakın, hükümet olarak, iktidara geldiğimiz 
ilk günden itibaren “eğitim önemli” dedik, 
“eğitim bu ülkenin en önemli ve en önce-
likli meselesi” dedik. Bunu bizden önce de 
çok söyleyenler oldu. Ama biz, söylemekle 

kalmadık, bunu bir slogan haline getirmek-
le kalmadık, sözümüzün arkasında durduk 
ve 7 yıl boyunca en büyük yatırımları eği-
tim alanında gerçekleştirdik. 2002 yılında 
Türkiye Milli Eğitime bütçeden sadece 7.5 
milyar TL ayırmıştı. Her yıl Milli Eğitime 
ayrılan bütçeyi kademe kademe artırdık, 
Milli eğitimi bütçeden en fazla pay alan ka-
lem haline getirdik ve 2010 yılında miktarı 
28.2 milyar TL’ye çıkardık. Dikkat ediniz, 7 
yılda Milli Eğitime ayrılan payı tam yüzde 
278 oranında artırmış olduk.

Yüksek Öğrenim bütçesini yüzde 275 ora-
nında artırdık. (2002: 2.5 Milyar TL – 2010: 
9.3 Milyar TL.) Yurt-Kur bütçesini tam yüz-
de 456 oranında artırdık. (2002: 494 Mil-
yon TL – 2010: 2.7 Milyar TL) Türkiye’nin 
Araştırma-Geliştirme faaliyetlerine ayır-
dığı bütçe çok ciddi oranlarda düşüktü. 
Burada da bütçeyi 7 yılda yüzde 3 bin 411 
oranında artırdık. (2002: 57.7 Milyon TL – 
2010: 2 Milyar TL.)

Eğitimin önünde hiçbir mazeret tanımı-
yoruz dedik. Yeter ki bu ülkenin çocukları 
okusun, yeter ki bu ülkenin gençleri oku-
sun, yeter ki bizim gençlerimiz dünyanın 
gelişmiş ülkelerindeki gençler gibi eği-
timli, birikimli, donanımlı gençler olsun 
dedik. Bu hedefe dönük olarak her ne 
gerekiyorsa onu yerine getirdik, yerine 
getirmeye de devam ediyoruz. Okulu olma-
yan, ya da mevcut okulları yeterli olmayan 
illerimize, ilçelerimize, beldelerimize okul-
lar, derslikler inşa ettik. 7 yılda tam 7 bin 
445 eğitim kurumunu; 142 bin 634 yeni 
dersliği tamamladık ve eğitimin hizmetine 
sunduk. “Ders kitabı alamıyorum” mazere-
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tini ortadan tamamen kaldırdık. Devrim 
niteliğinde bir uygulama başlattık ve 7 
yılda 927 milyon, yani yaklaşık 1 milyar 
ders kitabını ücretsiz dağıttık. Şimdi, Açık 
İlköğretim ve Açık Lisede de ders kitapları-
nı artık ücretsiz dağıtıyoruz.

8 derslik ve üzeri tüm okullarımıza Bilişim 
Teknolojisi Sınıfları kurduk. Şu ana kadar 
29 bin.428 Bilişim Teknolojisi Sınıfımız 
oldu. Yine 7 yılda okullarımıza 739 bin 
bilgisayar kazandırdık. “Öğretmen yok” 
mazeretini kabul etmedik. 7 yılda Türkiye 
genelinde 228 bin öğretmen ataması yap-
tık. Buna ek olarak, usta öğretici, bilgisayar 
öğreticisi, dil öğreticisi gibi branşlarda 241 
bin personel istihdam ettik. Başta öğret-
menlerimiz olmak üzere eğitim camiasın-
da çalışanlarımızın ücretlerini iyileştirdik. 
Yokluğu, yoksulluğu eğitimin önünde ma-
zeret olarak göremezdik, nitekim görme-
dik. Özürlü öğrenciler için, yoksullar için, 
barınma sıkıntısı içindeki öğrenciler için, 
burs, şartlı nakit transferi, yurt gibi imkan-
larla eğitim fırsatı sağladık. Başlattığımız 
kampanyalarla kızlarımızı, okuma yazma 
bilmeyenleri okulla, eğitimle buluşturduk.

İlk ve orta öğretimde olduğu gibi yüksek 
öğretimde de yine devrim niteliğinde uy-
gulamalarımız oldu. 41’i devlet, 22’si vakıf 
olmak üzere 63 yeni üniversite kurduk. 
Üniversitesi olmayan ilimiz kalmadı. 2 bin 
280 Üniversite mezunumuzu, dünyanın 
en iyi okullarında yüksek lisans eğitimi 
görmek üzere yurtdışına gönderdik. Öğ-
retmen lojmanından yurtlara, spor salon-
larından kütüphanelere, kültür merkezle-
rinden bilişim merkezlerine kadar eğitimi 

ilgilendiren her alanda Cumhuriyet tari-
himizin en büyük yatırımlarını yaptık. Sa-
dece Ankara’yı, sadece İstanbul’u, İzmir’i 
değil, Türkiye’nin 81 vilayetini eşit ve eş 
zamanlı şekilde eğitimin tüm imkanlarıyla 
buluşturmanın mücadelesi içinde olduk.

Sevgili öğrenciler… değerli katılımcılar…

Bizler, çok büyük bir ülkede yaşıyoruz. 
Türkiye, tarihiyle büyük bir ülke, kültürüy-
le büyük bir ülke, inşa ettiği medeniyetiyle 
büyük bir ülke. Biz tarihin her safhasında 
adaleti savunduk, barışı savunduk, insani 
değerleri savunduk. Şunun altını özellikle 
çiziyorum: Biz, sadece kahramanlığıyla, 
sadece zaferleriyle, sadece büyük devlet 
adamlarıyla övünen değil; aynı zamanda 
bilime, sanata kazandırdığımız dünya ça-
pında büyük isimlerle, dünya bilimine ve 
medeniyete kattığımız muhteşem eserlerle 
övünen, övünmesi gereken bir milletiz.

Orhun Yazıtlarından bugüne kadar, var 
olduğumuz, varlık gösterdiğimiz her coğ-
rafyada bilimi, sanatı yücelttik; mimariye, 
edebiyata, astronomiye, matematiğe, ta-
rihe, felsefeye… Yani bilim ve sanatın her 
dalına çok büyük katkılar sağladık. Bizim 
tarihimizde Feriduddin Atar var. Bizim 
tarihimizde Ömer Hayyam var. Bizim tari-
himizde Uluğ Bey var… Bizim tarihimizde, 
Yusuf Has Hacib, Ali Şir Nevai, İbn-i Sina, 
Farabi, Ali Kuşçu, Harezmi, Katip Çelebi, 
Piri Reis, Cahit Arf var. Bizim tarihimiz-
de Mevlana var, Yunus Emre var, Nedim, 
Baki, Fuzuli, Mehmet Akif, Nazım Hikmet 
var. Bizim tarihimizde Mimar Sinan var, 
Mimar Hayrettin var, Sedefkar Mehmet 
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Ağa var. Bizim tarihimizde Fatih Sultan 
Mehmet olduğu kadar, Fatih’i Fatih yapan 
Akşemsettin var. Osman Gazi kadar, onu 
Osman Gazi yapan Şeyh Edebali var.

Bizim medeniyetimiz köksüz bir medeni-
yet değil… Tam tersine, bizim medeniye-
timiz, kökü ilime, irfana, hikmete, bilgiye, 
öğrenmeye ve öğretmeye dayalı bir mede-
niyet. Biz, “Bana bir harf öğretenin kölesi 
olurum” diyen bir medeniyetin mensupla-
rıyız… Yazıyı kutsal gören, okumayı yücel-
ten, okumuş insanlara her zaman hürmet-
le yaklaşan bir kültürün mensuplarıyız. 
Başka ülkelerde, başka milletlerde, başka 
medeniyetlerde göremeyeceğiniz ölçüde 
bilim ve sanatı önemseyen bir gelenekten 
geliyoruz biz. Bizim eğitim yarışında geri-
de kalmamız akla da, mantığa da, sahibi ol-
duğumuz tarihi mirasa da aykırıdır, terstir. 
Bu kadar zeki insanlara, genç ve dinamik 
nüfusa sahip bir ülke, en iyi okullara ve 
en iyi eğitim imkanlarına sahip olmalıdır 
diye düşünüyor ve bunun mücadelesini 
veriyoruz.

Bizim özgüvenimiz tam olacak. Kendimize 
sonuna kadar güveneceğiz. Hiçbir engel 
tanımayacağız. Hiçbir mazerete sığınma-
yacağız. Geri kalmışlığı, yoksulluğu, mah-
rumiyeti asla ve asla kabullenmeyecek, bu-
nun bizim kaderimiz olduğunu asla kabul 
etmeyeceğiz. Bakın, şu 7 yılda her alanda, 
dış politikadan iç politikaya, ekonomiden 
demokratikleşmeye kadar her alanda at-
tığımız kararlı adımlar, Türkiye’yi dünya-
nın saygın bir ülkesi konumuna yükseltti. 
Türkiye bugün dünyanın en büyük 17’inci 
ekonomisi. Birleşmiş Milletler Güvenlik 

Konseyi’nden Avrupa Birliği’ne, Avrupa 
Konseyi Parlamenterler Meclisi’nden, Me-
deniyetler İttifakı’na kadar bir çok uluslar 
arası kuruluşta Türkiye aktif roller üstle-
niyor. Türkiye, bölgesinin güçlü, itibarlı, 
sözü dinlenen bir üyesi olduğu kadar; barış 
için, istikrar için, huzur, güvenlik ve adalet 
için küresel ölçekte son derece anlamlı 
katkılar sağlıyor. Avustralya’dan Amerika 
kıtasına, Afrika’dan Asya’ya, Avrupa’ya ka-
dar her coğrafyada, her ülkede, her şehirde 
Türkiye’nin dik duruşu, Türkiye’nin adalet 
mücadelesi, Türkiye’nin barış çağrısı yan-
kılanıyor.

Değerli gençler, sevgili öğrenciler…

İşte sizler, böyle bir ülkenin vatandaşlarısı-
nız. Sizler, bu ülkenin geleceği olduğunuz 
kadar, bu ülkeyi çok daha ileri noktalara 
taşıyacak nesillersiniz… Yani sizler bu 
ülkenin umudusunuz. Sizleri büyük bir 
ülkenin büyük fertleri olarak, eğitimli, do-
nanımlı, birikimli şekilde geleceğe hazırla-
mak bizim en birinci vazifemiz, en büyük 
sorumluluğumuz. Bu büyük ülkeye yakışır 
şekilde kendinizi yetiştirin. Bizim sizlere 
sunduğumuz imkanları en iyi şekilde de-
ğerlendirin, bu imkanlara sizler de yetene-
ğinizi, azminizi, cesaretinizi katın.

Ben ülkemdeki her bir öğrencinin, en az 
bir yabancı dil bilmesini, bilgisayarı en iyi 
şekilde kullanmasını, okumasını, araştır-
masını, dünyayı ve ülkesini yakından takip 
etmesini her şeyden daha fazla önemsiyo-
rum. Mutlaka hayalleriniz olsun. Mutlaka 
hedefleriniz olsun. Umudunuzu, azminizi, 
cesaretinizi bir an bile olsun kaybetmeyin. 
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Bugünün Türkiye’sinde şikayet ettiğiniz 
her şeyi gelecekte değiştirmek sizlerin 
elinde. “Şikayet etmek yerine karanlığa bir 
mum yakmak” sizlerin ellerinde.

Şunu sizlerden özellikle rica ediyorum… 
Biz, Hükümet olarak, son 7 yılda, demokra-
tikleşme alanında tarihi nitelikte adımlar 
attık. Türkiye’yi daha demokratik, modern, 
çağdaş insan hakları ve ifade özgürlüğüne 
sahip bir ülke konumuna yükseltmek için 
yoğun mücadele verdik. Türkiye’yi çağın 
gereklerine uygun şekilde dönüştürme-
nin gayreti içinde olduk. Anayasamızda 
ifadesini bulan demokratik, laik, sosyal 
bir hukuk devleti idealini en güçlü şekilde 
yerleştirmek için çaba sarf ettik. 

Türkiye, kazanımlarından asla geriye 
gidemez. Türkiye, demokrasi ve hukuk 
yolunda kat ettiği yoldan geriye dönemez. 
O eski kaos günleri, hukukun, demokrasi-
nin, insan haklarının çiğnendiği o karanlık 
günler Türkiye’de tekrar yeşerme imkanı 
bulamaz. Bunu sağlayacak olan sizlersiniz. 
Bu ideallere, bu ilkelere sahip çıkacak, de-
mokrasiyi, tıpkı Türkiye Cumhuriyeti gibi 
koruyacak ve kollayacak olan sizlersiniz. 
Gazi Mustafa Kemal’in ifade ettiği “muasır 
medeniyetler seviyesine” Türkiye’yi taşıya-
cak olan sizlersiniz. Ben sizlere yürekten 
inanıyor ve güveniyorum. Bu aziz millet 
de size inanıyor ve güveniyor. Dikkat 
ediniz… Bugün okuduğunuz okullar, önü-
nüzdeki ders kitapları, bilgisayarlar, sahip 
olduğunuz imkanlar, bu milletin dişinden 
tırnağından artırarak sizlere sunduğu 
imkanlardır. Sizlerin, milletin tevdi ettiği 

emanete en iyi şekilde sahip çıkacağınızı 
biliyorum.

Sevgili öğrenciler, değerli öğretmenler, ha-
nımefendiler, beyefendiler…

Eğitim noktasında imkanlarımızı azami 
düzeyde seferber etmeye devam edeceğiz. 
Eğitim noktasında Cumhuriyet tarihimi-
zin rekor seviyede hizmetlerini bu ülkeye 
kazandırdık ve aynı şekilde yolumuzda 
yürüyeceğiz. Türkiye’yi aydınlık yarınlara 
ulaştıracak olanın eğitim ve eğitimli genç-
ler olduğu fikrinden sapmadan, her türlü 
modern imkanı ülkemize taşıyacağız. Ben, 
bugün Ankara’da açtığımız bu 127 okulun, 
eğitim camiamıza, öğrenci ve öğretmenle-
rimize, aziz milletimize hayırlı olmasını di-
liyorum. Bir kez daha, başta hayırseverler 
olmak üzere emeği geçen herkesi, bütün 
kurumlarımızı ülkem ve milletim adına 
tebrik ediyorum. Öğrenci ve öğretmenleri-
mize başarı dolu bir yarıyıl temenni ediyor, 
hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 
Sağ olun, var olun. 
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Değerli arkadaşlarım, çok değerli katı-
lımcılar, hanımefendiler, beyefendiler… 
Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor; bugün 
açılışını yaptığımız Türkiye Tohum Gen 
Bankası’nın ülkemize, milletimize, özellik-
le de tarım sektörümüze hayırlı olmasını 
diliyorum. 

Açıkçası bugün, ülkemizin geleceği adına 
çok büyük bir adım atıyor; Türkiye’nin 

tarım alanında lider ülkelerden biri ha-
line gelmesini sağlayacak dev bir projeyi 
hayata geçiriyoruz. Türkiye Tohum Gen 
Bankası, şu anda 250 bin numune saklama 
kapasitesi ile, ABD ve Çin’den sonra dün-
yanın en büyük 3’üncü gen bankası olma 
özelliğine sahip. Gerekli görülmesi halinde 
kapasiteyi 300 bine çıkaracağız. Şu anda 
Tohum Gen Bankası’nın faaliyetlerine 
10 bin adet tohum örneği ile başlıyoruz. 

Türkiye Tohum Gen Bankası 
Açılışı

Ankara | 02 Mart 2010
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İzmir’de bulunan gen bankasındaki 55 bin 
tohum örneğinin de birer kopyasını buraya 
taşıyacak, zaman içinde ülkemizdeki bitki 
türlerinin hepsini burada muhafaza ediyor 
olacağız.

Değerli dostlarım...

Aynı anda 4 mevsimin yaşandığı, tarımın 
hemen her türünün yapıldığı, son derece 
bereketli, son derece verimli topraklara sa-
hibiz. Dünyada 11 bin civarında endemik, 
yani nadir bitki türü var. Dikkat ediniz, 
bunların 3’te birinden fazlası, yaklaşık 4 
bin tanesi ülkemizde bulunuyor. Ülkemi-
zin 7 bölgesinin tamamında, dünyada eşi 
benzeri olmayan bitkiler bulunuyor. Bili-
yorsunuz ülkemiz toprakları, özellikle Gü-
neydoğu Anadolu Bölgemiz, Harran Ovası 
dünyada tarımın ilk kez yapıldığı topraklar 
olarak biliniyor ve bu noktada da binlerce 
yıllık bir tecrübenin sahibiyiz. Evet bizim 
petrolümüz yok, bizim uçsuz bucaksız 
altın madenlerimiz yok. Ama bizim, belki 
bunlardan çok daha önemli, çok daha de-
ğerli, bereketli topraklarımız var. 

Burada bir Kızılderili atasözünü sizlerle 
paylaşmak isterim: “Son ağaç kesildiğin-
de, son nehir kirlendiğinde ve son balık 
öldüğünde, o zaman paranın yenmediğini 
anlayacaksınız”. Kaynakların verimli kul-
lanılması ve adil biçimde paylaşımı için 
küresel ölçekte önlem alınması bugün her 
zamankinden daha fazla önem arz ediyor. 
Şu anda dünya genelinde 1 milyar insan 
açlığın pençesinde bulunuyor. Küresel 
finans krizi bu sayının daha da artması-
na yol açtı. Kaynakların sınırsız şekilde 

kullanılması, tabiatın sorumsuz şekilde 
kirletilmesi, gelecek nesilleri düşünmeden 
imkanların büyük bir iştahla tüketilmesi 
aslında gelecek adına hepimizi kaygılan-
dırmaya yetiyor. Bugünden önlem almak 
zorundayız. Sorumlu davranmak, öngörü-
lü davranmak, tedbirli olmak ve bugünden 
gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dün-
ya teslim etmenin mücadelesini vermek 
zorundayız.

İşte bugün açılışını yaptığımız Tohum Gen 
Bankası, bu alanda çok önemli bir tedbirin 
de hayat bulması anlamına geliyor. Elbette 
aldığımız önlemler bundan ibaret değil… 
Türkiye’de tarım sektörünü çok köklü bi-
çimde ele aldık ve kısa vadeli değil, uzun 
vadeli bir bakış açısıyla tarımda çok büyük 
yatırımlar gerçekleştirdik. Yedi buçuk yıl 
içinde tarımda başlattığımız birçok uy-
gulama ilk olma özelliğini taşıyor. İlk kez 
mazot desteği vermeye başladık, ilk kez 
tarım arazilerinin bölünmesinin önüne 
geçen yasal düzenlemeyi yaptık, ilk kez ta-
rımsal kalkınma projelerini desteklemeye 
başladık. Birçok tarımsal destek ilk kez bi-
zim dönemimizde uygulanmaya başlandı. 
Tarım sigortası gibi, damla sulama gibi, Ta-
rım danışmanları, organik tarıma destek, 
Tarım Stratejisi gibi birçok uygulamayı 
yine biz başlattık.

Liste uzayıp gidiyor… Tarımı bu ülkenin 
en büyük zenginliği, en büyük birikimi 
ve geleceğinin garantisi olarak gördük ve 
bu anlayışla çiftçimizi, köylümüzü imkan-
ları da zorlayarak teşvik ettik. Tabii, Gü-
neydoğu Anadolu Projesi, Doğu Anadolu 
Projesi ve Konya Ovası Projesi bu noktada 
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geleceğimiz adına çok daha büyük anlam 
ifade ediyor. Dünya muhtemel bir gıda 
krizi beklentisi içindeyken, biz bu devasa 
boyuttaki projelerle Türkiye’yi dünyanın 
bir gıda üssü, bir tahıl ve tarım merkezi 
yapmak için tüm imkanlarımızı seferber 
ettik. Şu anda her üç proje de, GAP, DAP ve 
KOP, belirlediğimiz takvim çerçevesinde 
ilerliyor. Doğu Anadolu Projemiz, eğitim-
den sağlığa, ulaştırmadan kültüre kadar 
her alandaki yatırımlarımızla bölgenin 
çehresini değiştiriyor. Konya Ovası Projesi 
kapsamında suyla buluşturmayı hedefledi-
ğimiz arazi miktarı 703 bin hektar. Şu anda 
bu miktarın yarısından fazlasını, 429 bin 
hektarı suyla buluşturduk ve kalan kısmıy-
la ilgili çalışmalar süratle devam ediyor.

Güneydoğu Anadolu Projesi’ne 2010 yı-
lında da 3.1 milyar TL kaynak tahsis ettik. 
Orada da çok boyutlu bir kalkınma prog-
ramı ilerliyor. Ancak tarım ve sulama nok-
tasında ulaştığımız birkaç seviyeyi burada 
sizlerle paylaşmak isterim. GAP Bölgesin-
de suyla buluşturmayı hedeflediğimiz ara-
zi yüzölçümü 1 milyon 820 bin hektar. Şu 
anda 300 bin hektar suyla buluştu. 2013 
yılına geldiğimizde 1 milyon 60 bin hektar-
lık kısmı suyla buluşturmayı hedefliyoruz. 
Bölgedeki önemli uygulamalarımızdan 
biri de Arazi Toplulaştırma Projeleri oldu. 
GAP Bölgesi’nde bu proje ile 2.1 milyon 
hektar alanda arazi toplulaştırması gerçek-
leşecek. Projeye ilişkin ihalelerinin büyük 
bölümü 2009 yılı sonu itibarıyla tamam-
landı. 

Şuraya dikkatlerinizi çekiyorum: Ülkemiz-
de bugüne kadar yapılan toplam toplu-

laştırma yaklaşık 1 milyon hektar. Bizim 
planladığımız toplulaştırma alanı ise, Cum-
huriyet tarihimizin tamamının iki katı: 2.1 
milyon hektar. Değerli arkadaşlarım, sa-
dece bölgenin değil, sadece bölge illerinin 
değil, Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesinin, 81 
vilayetinin çehresi değişiyor. Hükümeti 
tarıma, çiftçiye, köylüye, bu dev projelere 
hiçbir şey yapmamakla itham edenleri 
gidip o toprakları, o toprakları ekip biçen 
vatandaşlarımı ziyaret etmeye çağırıyo-
rum. Eğer çiftçinin ayağına gitmezseniz, 
çiftçiyi toprağında çalışırken, alınteri dö-
kerken ziyaret etmezseniz, sorununu da 
anlayamazsınız, çözüm de üretemezsiniz. 
Sıkıntı yok mu? Elbette var… Ama aşmak 
için de ortada Hükümetin samimi gayreti 
var, çabası var, orta ve uzun vadeli pro-
jeleri var. Üstelik biz, tarıma da, tarımın 
geleceğine de dar bir vizyonla bakmıyoruz. 
Yerel değerlerden yola çıkıyor, önümüze 
küresel boyutta, evrensel boyutta hedefler 
koyuyoruz.

Bakınız, tarım sektörü, 2008 yılında, kü-
resel krize rağmen yüzde 3.5’luk büyüme 
kaydetti. 2009 yılının ilk üç ayında tarım 
sektöründeki büyüme, yüzde 3.3. Öbür ta-
raftan tarımsal dış ticaret hacmimiz 2002 
yılına göre 2.6 kat artış kaydetti ve 20.8 
milyar dolara ulaştı. 2002 yılında yüzde 59 
olan tarımsal kredi faiz oranlarını yüzde 
13’e kadar çektik. Kullandırılan kredinin 
yüzde 94’ü sübvansiyonlu kredi kapsamı-
na alındı ve faiz oranları yüzde 0 – 9.75 
aralığına kadar çekildi. Bunlar son derece 
önemli rakamlar ve Türkiye’nin ilk kez şa-
hit olduğu rakamlar. 
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Biz bunlarla yetinmedik, yetinmiyoruz… 
Türkiye bu noktadaki tüm potansiyeli-
ni azami derecede kullanmak zorunda. 
Türkiye, tarıma, adeta petrol rezervi gibi, 
altın rezervi gibi yaklaşmak, hem de hiç-
bir zaman tükenmeyecek bir rezerv gibi 
yaklaşmak ve buna göre politikalar üret-
mek zorunda. Hükümet olarak yedi buçuk 
yıl boyunca bu anlayışla hareket ettik ve 
inşallah çok daha fazlasını Türkiye’ye, 
milletimize kazandıracağız. Ben, tarımın 
geleceğine ilişkin çok büyük umutlar taşı-
yorum. Dolayısıyla ülkemin, milletimin ge-
leceği adına çok büyük umutlar taşıyorum. 
Hükümet olarak biz su kanallarını inşa 
edeceğiz, barajlar, göletler inşa edeceğiz, 
çiftçimizi, köylümüzü her açıdan destek-
leyecek, tarımın neye ihtiyacı varsa onu 
yerine getireceğiz. Bizim çalışkan çiftçi-
miz de emeğini, alın terini toprağa tohum 
olarak ekecek ve bunun karşılığını kat kat 
alacak. Kazanan çiftçimiz olacak, kazanan 
ülkemiz olacak.

Tarım sektörümüz adına hayati önem 
taşıyan, geleceğimizi bugünden şekillen-
direcek olan bu Tohum Gen Bankası’nın 
bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. 
Emeği geçen tüm arkadaşlarımı tebrik 
ediyor, kendilerine teşekkür ediyorum. Ka-
tıldığınız ve katkı verdiğiniz için sizlere de 
şükranlarımı sunuyor, hepinizi sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum.
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Sevgili Şanlıurfalılar, değerli kardeşlerim, 
sizleri en kalbi muhabbetlerimle selam-
lıyor; bugün bir kez daha Şanlıurfa’da 
olmaktan, bugün bir kez daha sizlerle ku-
caklaşmaktan, hasret gidermekten büyük 
memnuniyet duyduğumu ifade etmek 
istiyorum. Buradan, bu coşkulu meydan-
dan, Akçakale’ye, Birecik’e, Bozova’ya, 
Ceylanpınar ’a ,  Harran’a ,  Halfeti ’ye, 
Hilvan’a, Suruç’a, Siverek’e, Viranşehir’e, 
oralarda yaşayan tüm kardeşlerime, tüm 

gönüldaşlarıma selamlarımı, sevgilerimi 
yolluyorum.

Bu şehre gelip de huzur bulmamak müm-
kün değil, bu şehrin manevi havasını te-
neffüs edip de sürur bulmamak mümkün 
değil, bu şehrin güzel insanlarıyla kucak-
laşıp, dertleşip, hasbihal edip görnül dert-
lerine şifa bulmamak mümkün değil. Bize 
olan itimadınızdan, bize olan sevdanız-
dan, coşkunuzdan, heyecanınızdan dolayı 
her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Toplu Açılış Töreni

Şanlıurfa | 07 Mart 2010
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Hani Hazreti Mevlana diyor ya: Dert ada-
mı yollara düşürür... Evet, biz dertliyiz... 
Bizim derdimiz var... Biz, milletin derdiyle 
dertliyiz, milletin sorunlarıyla, milletin ih-
tiyaçlarıyla dertliyiz. İşte onun için biz yol-
lara düştük... İşte onun için, Türkiye’nin 81 
vilayetini, ilçelerini, beldelerini, köylerini, 
hatta mezralarını yeniden imar etmek, 
oralardaki her bir vatandaşımıza ulaşmak, 
halini hatırını sormak, ihtiyaçlarını gider-
mek için yollara düştük.

Sanmayın ki sadece 81 vilayetle sınırlı 
kalıyoruz. Nerede Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşı varsa, nerede soydaşlarımız 
varsa, Türkiye’nin çıkarı neredeyse biz 
oradayız ve orada milletimizin, memleke-
timizin çıkarları için gayret sarf ediyoruz. 
Ben, Türkiye içinde 81 vilayeti gezerken, 
aynı zamanda yedi yılda 81 ülkeye tam 
233 kez ziyarette bulundum. Yanımda 
bakanlarımla, milletvekilleriyle, bürok-
ratlarla, işadamlarıyla ülke ülke dolaştım; 
Türkiye’nin ihracatını, Türkiye’nin ticare-
tini, Türkiye’nin yatırımlarını artırmanın 
mücadelesini verdim.

Derdi olmayanlar bizi anlayamazlar. Derdi 
olmayanlar, milletin derdiyle dertlenme-
yenler, milletin içine giremeyenler bizi an-
layamazlar. Bakın; şurada, yanı başımızda, 
hemen yüz kilometre uzağımızda Suriye 
var... Daha 10 yıl öncesine kadar Türkiye 
ile Suriye’nin ilişkileri yok denecek kadar 
azdı. İki ülke, basit meselelerden dolayı, 
iletişimsizlikten dolayı savaşın eşiğine 
gelmişti. Biz geldik, böyle olmaz dedik. Biz 
yüzlerce yıl birlikte yaşadık, kız aldık, kız 

verdik, birbirimize akraba olduk, kardeş 
olduk dedik. 

Nedir şu meseleler bir görelim dedik, 
hepsini masaya yatırdık ve gördük ki, iki 
ülke arasındaki meseleler incir kabuğunu 
dahi doldurmuyor. Çok kısa sürede tüm 
sorunları çözüm yoluna koyduk. Şimdi 
aramızdaki mayınları temizliyoruz. Şimdi 
aramızda tren seferleri başlattık. Şimdi 
aramızdaki vizeleri kaldırdık. Yüzlerce 
yıl bir arada yaşamış iki ülke, iki toplum, 
iki halk şimdi artık kucaklaşıyor, hasret 
gideriyor... Şam bizim kardeşimiz, Amman 
bizim kardeşimiz, Trablus, Doha, Tiran, 
Beyrut bizim kardeşimiz... Nasıl ki Saray-
bosna bizim kardeşimizse, nasıl Üsküp, 
Priştine, Gümülcine, Sofya, Bükreş, Tiflis, 
Batum bizim kardeşimizse, işte o kadar da 
Halep bizim kardeşimiz, Bağdat bizim kar-
deşimiz, Riyad bizim kardeşimiz.

Biz onlara sırtımızı dönemeyiz... Biz, yıl-
larca oraların sevinciyle sevindik, oraların 
hüznüyle hüzünlendik. Şimdi biz Gazze’ye 
sırtımızı dönemeyiz, şimdi biz Kudüs’e sır-
tımızı dönemeyiz, Kahire’ye sırtımızı dö-
nemeyiz. İşte onun için, biz meseleye çok 
geniş bir ufukla, geniş bir vizyonla bakıyo-
ruz. Biz diyoruz ki, Dünya küçülüyor, ama 
o küçülen dünyada Türkiye büyüyor... Bu-
gün dünyanın her köşesinde Türkiye’nin 
dik duruşu konuşuluyor. Bugün dünyanın 
hangi şehrine giderseniz gidin, Türkiye’nin 
barış çağrısı, Türkiye’nin adalet çağrısı, 
hoşgörü çağrısı konuşuluyor.

Bugün Allah’ın izniyle, benim Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşım, pasaportunu da, 
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cebindeki parasını da büyük bir gururla, 
büyük bir onurla taşıyor. Birleşmiş Millet-
ler Güvenlik Konseyinde biz varız. Avrupa 
Konseyi Parlamenterler Meclisi’nde biz 
varız. Medeniyetler İttifakı’nda biz varız. 
İslam Konferansı Örgütü’nde biz varız. Ne-
rede barış için, adalet için bir gayret varsa, 
tüm imkanlarımızla orada biz varız. Çünkü 
biz büyük bir ülkeyiz, biz büyük bir mille-
tiz... Hazreti İbrahim’in topraklarına küçük 
düşünmek yakışmaz... Hazreti Şuayb’ın, 
Hazreti Eyüb’ün, Hazreti Elyasa’nın şehrine 
küçük düşünmek yakışmaz... Kılıçarslan’ın 
şehrine küçük düşünmek yakışmaz... Pey-
gamberlerin, evliyanın, kahramanların, 
hoşgörünün, medeniyetin şehrine küçük 
düşünmek yakışmaz...

İşte biz onun için, Şanlıurfa’dan aldığımız 
ilhamla, bu bereketli topraklardan aldığı-
mız güçle büyük düşünüyor, büyük karar-
lar alıyor, büyük adımlar atıyoruz. Varsın, 
birileri bizim büyüklüğümüzü henüz kav-
ramamış olsun... Varsın birileri bu ülkenin 
tarihini, kültürünü, medeniyetini henüz 
anlamamış olsun. Onlara da anlatacağız, 
onlara da Türkiye’nin nasıl bir büyük ülke 
olduğunu ispat edeceğiz. Şimdi, Komite 
toplanıyor, elini indiriyor, elini kaldırıyor 
ve bu toprakların tarihini yargılamak gibi 
son derece mesnetsiz, son derece temelsiz 
kararlar alıyor. 22 kişi hayır diyor, 23 kişi 
evet diyor, güya tarihin akışı değişiyor. 
Tarih, siyasetçilerin eline bırakılmayacak 
kadar ciddi bir ilim dalıdır. 

Tarihi gerçekleri arayanlar, işte, gelsinler, 
Şanlıurfa’da o gerçekleri bulurlar... Bu 
Şanlıurfa’nın çektiği acıları biz biliriz... 

Şanlıurfa’nın uğradığı mezalimi biz bili-
riz. Şanlıurfa’nın nasıl kükrediğini, nasıl 
şaha kalktığını, düşmana karşı nasıl bir 
kahramanlık sergilediğini ve toprakları-
nı nasıl işgalden kurtardığını biz biliriz. 
Yine biz, bu şehrin, Şanlıurfa’nın, binlerce 
yıldır nasıl bir medeniyet şehri olduğunu, 
nasıl bir hoşgörü şehri olduğunu, nasıl bir 
karşılıklı saygı ve sevgi şehri olduğunu da 
biliriz. Ermenistan’ın yerini haritada gös-
teremeyecek olanlar, kalkıyorlar, Türkiye 
Ermenistan arasındaki meseleye müdahil 
oluyorlar. Türkiye bu tür komedilere, bu 
tür ayak oyunlarına, bu tür ciddiyetsiz yak-
laşımlara prim vermeyecek kadar büyük 
bir ülkedir, yüce bir ülke, asil bir ülkedir.

Geçmişe takılıp kalanlar, uluslararası iliş-
kileri, kin, öfke, nefret, intikam duygusu 
üzerine inşa edenler her zaman kaybetme-
ye mahkumdur. Biz geçmişten ders alacak, 
ama geçmişe takılıp kalmayacağız. Bizim 
yüzümüz geleceğe dönük ve barışın ege-
men olduğu bir dünyanın oluşması için 
çaba sarf etmeye devam edeceğiz. 

Değerli kardeşlerim... Sevgili Şanlıurfalı-
lar...

H e r  z a m a n  o l d u ğ u  g i b i ,  b u g ü n  d e 
Şanlıurfa’ya ellerim dolu geldim. Bugün 
Şanlıurfa’da gerçekten tarihi nitelikte 
açılışlar gerçekleştiriyoruz. Bugün, Şan-
lıurfa Merkez’de, Harran’da, Birecik’te, 
Viranşehir’de, Siverek’te tam 9 sağlık 
tesisini, sağlık ocağı, semt polikliniği, 
ana çocuk sağlığı merkezini hizmete açı-
yoruz. Şanlıurfa Merkez’de, Birecik’te, 
Ceylanpınar’da, Halfeti’de, Harran’da, 
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Siverek’te, Viranşehir’de toplam 580 yeni 
dersliği ve 101 adet lojmanı yine bu tören-
le hizmete alıyoruz. Bitmedi... SODES Pro-
jesi kapsamında, 15 adet Kadın ve Kültür 
Merkezi’ni, 3 adet Eğitim Etüd Merkezi’ni, 
10 tane spor sahasını, 3 tane Tiyatro ve 
Sinema Salonu’nu bugün Şanlıurfa’ya ve 
ilçelerine kazandırıyoruz. Sosyal Hizmet-
ler Müdürlüğümüzün tamamladığı Sos-
yal Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni, 
Karaköprü Bakım ve Rehabilitasyon 
Merkezi’ni; Sosyal Güvenlik İl Müdürlü-
ğümüzün tamamladığı Birecik Sosyal Gü-
venlik Merkezi’ni yine bugün Şanlıurfa’nın 
hizmetine sunuyoruz.

Harran Üniversitesi’ne bağlı Osmanbey 
Kampüsü Spor Salonu’nu da bitirdik, 
bugün hizmete alıyoruz. Şanlıurfa’nın kal-
kınmasına, gelişmesine, ilerlemesine çok 
önemli katkı sağlayacak Şanlıurfa Yatırım 
Destek Ajansı’nın Ofisini de yine bugün 
Şanlıurfa’yla buluşturuyoruz. Şanlıurfa 
Valiliği İz Özel İdaresi Kale’yi ve kale ete-
ğini restore etti, son derece güzel bir çeh-
reye kavuşturdu. Bugün bu iki restorasyon 
çalışmasını da açıyoruz. Tüm bu eserler 
Şanlıurfa’ya hayırlı olsun, Şanlıurfalı kar-
deşlerime hayırlı olsun...

Şunu lütfen unutmayın... Bizler, sizin des-
teğinizle bu makamlara geldik, sizin hayır 
dualarınızla bu makamlarda bulunuyo-
ruz. Bizim gayemiz, hedefimiz, amacımız 
sadece ve sadece sizlere hizmet etmek. 
Biz yetkimizi sizden alıyoruz, gücümüzü 
sizden alıyoruz. Anayasamızda ne diyor: 
Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir... 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin duvarın-

da ne yazıyor? Egemenlik Kayıtsız Şartsız 
Milletindir... Yegane karar mercii millettir. 
En son kararı verecek, en son sözü söyle-
yecek, yetki sahibi, mühür sahibi, karar sa-
hibi millettir. Sizin, oylarınızla seçtiğiniz, 
sizin belirlediğiniz, sizin sahibi olduğunuz 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin üzerinde 
bir güç, bir irade yoktur, olamaz.

Yedi buçuk yıl boyunca, sizin yetkinizi, si-
zin iradenizi, sizin tercihinizi gaspetmeye 
çalışanlara karşı yıkılmadan, eğilmeden, 
bükülmeden dimdik durduk. Çetelerle, 
mafyayla, hukuk dışı örgütlenmelerle, kirli 
senaryolarla üzerimize geldiler. Hukuku 
zorlayarak, hukukun sınırlarını zorla-
yarak, yasaları, Anayasayı eğip bükerek, 
kendi çıkarlı doğrultusunda yorumlayarak 
üzerimize geldiler; yılmadık, yıkılmadık, 
asla ve asla taviz vermedik. Milletten al-
dığımız yetkiyle ve millet adına her türlü 
hukuksuzluğun, her türlü demokrasi dışı 
müdahalenin karşısında cesur bir duruş 
sergiledik.

Yedi buçuk yıl boyunca defalarca tartış-
maya açtıkları konuları bugün yeniden 
tartışmaya açıyorlar. “Şu Harran’lı çoba-
nın, şu Ceylanpınar’lı, Siverekli çiftçinin, 
Birecik’li, Halfetili köylünün oyu ile İstan-
bul’daki profesörün oyu bir olmaz diyor-
lar... Millet bir konuda yüzde yüz ittifak 
bile etse, bunun bir manası yok diyorlar. 
Nasıl geçmişte “Cumhurbaşkanı seçtirme-
yiz” dedilerse, bugün de “Anayasayı değiş-
tirtmeyiz, yasaları mahkemeye götürür 
iptal ettiririz” diyorlar. Biz de en başından 
itibaren tekrar tekrar söylediğimizi, arka-
sında durduğumuz o ilkeyi onlara bura-
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dan, Şanlıurfa’dan bir kez daha hatırlatı-
yoruz: “Yeter, söz de, karar da milletindir” 
diyoruz.

İşte millet burada, işte halk burada, 
Şanlıurfa’nın meydanında... Eğer cesareti-
niz varsa, eğer milletin içine girecek yüzü-
nüz varsa, buyurun buralara gelin, burada 
benim aziz milletimle yüzleşin. Referan-
dum demokratik bir haktır, demokrasinin 
en önemli mekanizmalarından biridir. 
Referandum çağdaş demokrasilerin, mo-
dern demokrasilerin, standartları yüksek 
demokrasilerin olmazsa olmazıdır. Nerede 
tıkanıklık varsa, referandum o tıkanıklığı 
açar. Referandum meselelerin millete ta-
şınması ve millete danışılmasıdır. Kimse 
referandumdan korkmasın, çekinmesin... 
Hele hele, milletin oyu ile Meclis’e gelmiş, 
milletin yetkisini almış olanların referan-
dumdan korkması, çekinmesi dünya siya-
set tarihine, demokrasi tarihine geçecek 
derecede bir utanç vesilesidir.

Millet sizi seçip oralara, Türkiye Büyük 
millet Meclisi’ne gönderiyor; ama siz, bu 
Meclis Anayasayı değiştiremez, bu Meclis 
reform yapamaz, bu Meclis yasa çıkara-
maz diyorsunuz. Böyle siyaset anlayışı 
olur mu? Böyle demokratik anlayış olur 
mu? Şunu da belirtmek durumundayım... 
Biz, nasıl millet egemenliğini her şeyin 
üzerinde tutuyor, hukukun üstünlüğüne 
inanıyor, demokrasinin standartlarını yük-
seltmeye çalışıyorsak, bu ülkedeki her bir 
kurumun da bunu yapması, buna gayret 
göstermesi gerekiyor. Ülkenin bir kesimi 
modern demokrasiye, evrensel hukuka 
doğru kararlı adımlarla ilerlerken, diğer 

bir kesiminin ülkeyi geriye götürmeye, 
ülkenin paçasından tutup aşağı çekmeye 
hakkı yoktur, olamaz.

Herkes demokrasiyi içselleştirecek. De-
mokratik normlar herkes için geçerli ve 
herkes bu normlara ulaşmanın mücadele-
sini verecek. Biz, demokrasi yolunda, hu-
kuk yolunda mücadele verdikçe, ülkenin 
ufkunu açtıkça, birileri çıkıp bizi “sivil ve-
sayetçilikle” suçluyor... Aynı kişiler, kurum-
ların vesayetçi anlayışını tartışmıyor, hatta 
tartıştırmıyor. Biz bu ülkede her türlü 
vesayete karşıyız. Meşrutiyetini milletten 
alanlar, milletin tercihini yok sayamazlar. 
“Yürütme Yargıyı kuşatıyor” diyenler, as-
lında yargının yürütmeyi, millet iradesini, 
milletin tercihlerini nasıl yok saydığını, na-
sıl çiğnediğini, nasıl görmezden geldiğini 
lütfen görsünler.

Biz, demokratik standartlarda, evrensel 
hukuk normlarında, Avrupa Birliği kriter-
lerine uygun şekilde reformlar yapmak ni-
yetindeyiz. Bundan çekinenler, buna itiraz 
edenler, değişime, gelişmeye, büyümeye ve 
ilerlemeye itiraz ediyorlar. Biz bunları aşa-
cağız değerli kardeşlerim... Bu engelleri, bu 
hırçınlığı, bu kural ve kanun tanımazlığı 
sizin meseleye el koymanızla aşacağız. Bize 
milletimiz yeter... Bize milletimizin hayır 
duası yeter... Biz milletimizin hayır duasını 
arkamıza aldık, Allah’ın izniyle korkma-
dan, çekinmeden yolumuzda yürüyeceğiz.

Değerli kardeşlerim... sevgili Şanlıurfalı-
lar...

Biz, tüm Türkiye olarak, 72 buçuk Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşı olarak, Şanlıurfa 
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gibi bir kadim şehre, bir medeniyet şehrine 
sahip olmanın gururunu taşıyoruz. Şanlı-
urfa, bin yıllar boyunca, peygamberlerin, 
evliyanın yurdu oldu. Şanlıurfa, tarihteki 
ilk üniversiteye sahip olmanın ayrıcalığı 
ile bilimin, medeniyetin merkezi oldu. 
Şanlıurfa, bereketli topraklarıyla, dünyada 
tarımın ilk kaz yapıldığı topraklara sahip 
olmakla tarımın, çiftçiliğin anavatanı oldu. 
Ama tüm bunların ötesinde, Şanlıurfa, bir-
likte yaşamanın, kardeşliğin, akrabalığın, 
hoşgörünün, diyaloğun adeta abideleşmiş 
bir şehri oldu.

Evet, Şanlıurfa’yla milletçe gurur du-
yuyoruz... Çünkü Şanlıurfa’da her türlü 
etnik grup, her türlü inanç özgür biçim-
de, birbirine saygı çerçevesinde bir ve 
bütün olarak varlığını sürdürüyor. Bu 
topraklar bizi birbirimize kardeş yaptı. 
Biz hepimiz, Harran’ın bereketli toprak-
larının, Dicle’nin, Fırat’ın, Sakarya’nın, 
Kızılırmak’ın, Çoruh’un çocuklarıyız. 
Bizim aramıza nifak sokmak isteyenler, 
bizim aramıza fesat tohumları ekmek iste-
yenler, bizi birbirimize düşürmek isteyen-
ler; bizim tarihimizi, kültürümüzü, mede-
niyetimizi bilmeyenler, bizim birbirimize 
nasıl kardeş olduğumuzu, nasıl akraba 
olduğumuzu bilmeyenlerdir.

1919’da Şanlıurfa işgal edildiğinde biz 
bütün bir millet olarak bunun acısını yüre-
ğimizde hissettik. 11 Nisan 1920’da Şanlı-
urfa işgalden kurtulduğunda, İzmir’e nasıl 
sevindiysek, Erzurum’a nasıl sevindiysek, 
İstanbul’a, Edirne’ye nasıl sevindiysek öyle 
sevindik. Bizim tarih boyunca hüznümüz 
de bir oldu, tasamız, derdimiz de bir oldu, 

sevincimiz, coşkumuz, heyecanımız da bir 
oldu. Aynı gök kubbenin altında yaşamak-
la kalmıyoruz biz... Biz, aynı bayramı kutlu-
yor, aynı halayı çekiyor, aynı gönül diliyle 
konuşuyoruz. Şu Şanlıurfa’daki peygam-
berlerin hepsine yürekten inanıyor, hep-
sine aynı derecede hürmet gösteriyoruz. 
Bizim aramızda ayrı-gayrı olamaz... Bizim 
aramızda asla ve asla husumet olamaz...

Bu ülkenin her bir vatandaşı, ister Arap ol-
sun, ister Kürt olsun, ister Türk olsun, Ro-
man olsun... Bir tarağın dişleri gibi birbiri-
ne eşittir. Devlet önünde, hukuk önünde, 
her türlü imkan ve fırsat önünde bu ülke-
nin Doğu’su da, Batı’sı da, Kuzey’i, Güney’i 
de eşittir; her bir vatandaş birinci sınıf 
vatandaştır. Geçmişte bir takım hatalar 
yapılmış olabilir, geçmişte bir takım ihmal-
ler yaşanmış olabilir. Bugün artık geçmişi 
unutmak, bugün artık geleceğe bakmak 
zamanıdır. Yaraları hızla sarıyoruz... Buruk 
gönülleri, kırgın gönülleri hızla tamir et-
menin gayreti içindeyiz. Biz, Milli Birlik ve 
Kardeşlik Projesi adını verdiğimiz süreçte, 
samimiyetimizi ortaya koyduk, yüreğimizi 
ortaya koyduk.

Bu süreçte devlet ile millet arasındaki o me-
safeyi azaltıyor, devlet ile milleti kucaklaş-
tırıyoruz. Milli Birlik ve Kardeşlik Süreci, 
Demokratik Açılımlar, evet, hız kesmeden, 
ivme kaybetmeden devam ediyor. Buralara 
gelemeyenler, buralara adım atamayanlar, 
buraların halini hatırını soramayanlar, 
açılımın bittiğini, Milli Birlik ve kardeşlik 
Süreci’nin hız kestiğini düşünebilir. Biz 
buna asla müsade etmeyiz. Başlattığımız 
bu son derece önemli süreci kararlılıkla 
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yürütüyoruz ve Allah’ın izniyle de nihaye-
te erdireceğiz. Geçmişi nasıl birlikte inşa 
ettiysek, geleceği de birlikte inşa etmek, 
ortak bir kaderi, ortak idealleri paylaşmak 
için bu süreci kararlılıkla yürütüyoruz.

Başını kuma gömenler, bu ülkenin me-
selelerini göremiyor, idrak edemiyorlar. 
Mevlana’nın dediği gibi, “sen gözünü kapa-
tınca, alem yok olmuyor.” Görmezden ge-
lince, duymazdan gelince, sırtını dönünce, 
gençlerin ölümü sona ermiyor, kan durmu-
yor, anaların gözyaşı dinmiyor. Biz var olan 
sorunları gördük, bu sorunlar daha da bü-
yümesin, geleceğimizi karartmasın dedik. 
Her türlü etnik grubun, her türlü inanç 
grubunun sorunları bizim sorunumuzdur 
dedik. Bu ülkenin ekonomik meseleleri 
bizim sorunumuzdur dedik ve bunların 
üzerine gidiyoruz. Bu ülkenin Doğusu ile 
Batısı artık birbirini anlamak, kendisini 
ötekinin yerine koyarak düşünmek ve 
buna göre hareket etmek zorundadır. Bu 
ülkenin Batısındaki vatandaş, köy boşalt-
manın, köy yakmanın, faili meçhullerin, 
olağanüstü halin, çaresizliğin ve çaresiz-
liğin nasıl istismar edildiğinin ne demek 
olduğunu anlamak zorunda.

Aynı şekilde, bu ülkenin Doğusundaki 
vatandaş da, evine ateş düşen, gencecik ev-
ladının yolunu gözlerken şehadet haberini 
alan annelerin, babaların feryadını, acısını 
anlamak zorundadır. Bunu başardığımız-
da, birbirimizi anladığımızda, kendimizi 
ötekinin yerine koyduğumuzda inanın 
mesele çözülmüş olacaktır. Bizim yapmaya 
çalıştığımız işte bu... Biz gerçeklerle yüzle-
şiyor, bu ülkeyi de gerçeklerle yüzleştiriyo-

ruz. Ben burada, Şanlıurfa’da diyorum ki: 
Birbirimizin hassasiyetlerine dikkat ede-
lim, birbirimizin hassas noktalarına saygı 
gösterelim. Elbirliği içinde, omuz omuza 
vererek, gönüllerimizi birleştirerek artık 
bu acıları dindirelim. 

Yedi buçuk yılda hükümet olarak bu 
noktada çok önemli adımlar attık. Ana 
dilinin konuşulması, ana dilde yayın yapıl-
ması, farklı dil ve lehçelerin öğrenilmesi 
için kurs açılması gibi adımlarımız oldu. 
Üniversitelerde farklı dil ve lehçelerde 
enstitülerin kurulmasını mümkün hale 
getirdik. Olağanüstü Hal’i kaldırdık. Şimdi 
yol kontrollerini azaltıyoruz. Kamu Düzeni 
ve Güvenliği Müsteşarlığını kurduk. İnsan 
hakları noktasında, ayrımcılıkla mücadele 
noktasında yeni ve güçlü kurumların ihda-
sı için çalışmalarımız devam ediyor. Kısa 
vadede atacağımız adımları attık, atıyoruz. 
Orta ve Uzun vadede atacağımız adımları 
da yeri zamanı geldikçe hayata geçireceğiz.

Biz artık yeni bir başlangıç yapmak, 
Türkiye’yi her yönüyle, 81 vilayetiyle atı-
lıma geçirmek, şaha kaldırmak istiyoruz. 
Bakın; bu meselenin en can alıcı, en önemli 
boyutu ekonomi... 2008 yılında GAP, DAP 
ve KOP Eylem Planını Diyarbakır’da açık-
ladım. O tarihten itibaren bu her üç proje 
de hızla yol alıyor. Geçen ay GAP, DAP ve 
KOP Eylem Planı çerçevesinde yapılanları 
kamuoyuna açıkladık. Sosyal boyutuyla, 
ekonomik boyutuyla, tarım, sulama, kültü-
rel boyutuyla bölgelerimizin çehresi hızla 
değişiyor. Allah’ın izniyle sadece bereketli 
toprakları suyla buluşturmuyor, aynı za-
manda gönüllere de su serpiyoruz. KÖY-
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DES, BELDES Projelerimizle köylerimize, 
mezralara, belediyelere yol yaptık, su ge-
tirdik. Şimdi bunlara SODES’i de ekledik, 
SODES’le sosyal sorunlara da kalıcı çareler 
üretiyoruz.

Türkiye’de güzel şeyler oluyor... Türki-
ye’nin 7 bölgesinde hamdolsun güzel şey-
ler oluyor... Bunlar daha başlangıç... Çok 
daha fazlasını Allah’ın izniyle birlikte başa-
racağız. Yeter ki sizin desteğiniz arkamızda 
olsun. Yeter ki hayır dualarınız bizimle 
olsun. Aşamayacağımız engel, ulaşamaya-
cağımız hedef kalmayacaktır. 

Sevgili kardeşlerim, değerli Şanlıurfalılar...

Yedi buçuk yıllık iktidarımız süresince 81 
vilayetimizle birlikte Şanlıurfa’da da çok 
önemli eserlere, çok önemli hizmetlere im-
zamızı attık. Şanlıurfa’da 7 yılda 4 bin 22 
dersliğin yapımını tamamladık. 2003 yılı-
na kadar okullarımızda çok az sayıda bil-
gisayar var iken 7 yılda okullarımıza 8 bin 
762 adet bilgisayar gönderdik. Harran Üni-
versitesi bünyesinde 2 fakülte ve 2 meslek 
yüksek okulunu hizmete açtık. 2002 yılın-
da yükseköğretimde 948 olan yurt kapasi-
tesini 2008 yılında açtığımız bin kapasiteli 
yurtla 1.948’e çıkardık. 2002 yılına göre 
yurt kapasitesinde yüzde 105’lik bir artış 
sağladık. Şanlıurfa ilimizde öğrencilerimi-
ze 25 milyon 894 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’yi 
annelere teslim ediyoruz.

Şanlıurfa’da Hükümetimiz Döneminde 
yatırım, bakım-onarım, donanım ve ambu-
lans alımı işleri için 146 milyon TL harca-
ma yaptık. Yapımına bizden önce başlanan 
529 yataklı Merkez Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi, 18 yataklı Bozova ilçe hastanesi 
ve 4 sağlık ocağını biz tamamladık hizmete 
açtık. 40 yataklı Suruç devlet hastanesi ek 
binası, Birecik merkez Ana Çocuk Sağlığı 
Merkezi ve 28 sağlık ocağının yapımına biz 
başladık süratle tamamlayıp hizmete açtık. 
Devlet Hastanesi Uzman Hekim Muayene 
Odası Sayısını yaklaşık 4 katına, sağlık 
ocağı muayene oda sayısını ise 4 katından 
fazlaya çıkardık. Uzman hekim sayısını 
141’den 403’e, pratisyen hekim sayısını 
287’den 409’a çıkardık. 2002’de 5 ambu-
lansımız vardı, bugün ise 37 ambulansımız 
var. 2002’de 20 diyaliz cihazımız vardı, 
bugün ise 61.

TOKİ aracılığıyla Şanlıurfa’da bugüne ka-
dar 5 bin 34 konut uygulaması başlattık. 
Bu konutlardan 4 bin 671 tanesini bitirdik. 
1.204 konutla ilgili proje ve ihale çalışma-
larımız da ayrıca devam ediyor. Bütün pro-
jelerimizi tamamladığımızda Şanlıurfa’da 
toplam 6 bin 238 konut yapmış olacağız. 
2002 yılına kadar Şanlıurfa’da sadece 28 
kilometre bölünmüş yol yapılmıştı, biz 
ise tam 356 kilometre daha bölünmüş yol 
yaptık. Bunun 123 kilometresi ise otoyol 
olarak yapıldı. Yani cumhuriyet tarihinde 
yapılan bölünmüş yolun yaklaşık 13 katını 
sadece 7 yılda yaptık. Şanlıurfa’yı modern 
ve uluslar arası standartlara sahip bir 
havaalanına kavuşturduk. Havaalanımız 
kamunun kendi kaynakları ile yaptığı en 
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büyük havaalanıdır. Havaalanımızın yıllık 
yolcu trafiği 23 bin’den 185 bin’e yükseldi.

2003–2009 döneminde Şanlıurfa’da top-
lam 2 milyar 367 milyon TL tarımsal des-
tek verdik. 2002’de 128 milyon TL olan 
tarımsal destek miktarını 3 kat artırdık, 
2009’da 421 milyon TL’ye çıkardık. Çiftçi-
lerimize 132 milyon TL mazot desteği, 84 
milyon TL kimyevi gübre desteği sağladık. 
2003 yılından bu yana Şanlıurfa’da çiftçi-
lerimize toplam 1.5 milyar TL prim desteği 
verdik. 2002’de Şanlıurfalı çiftçilerimiz 
sadece 33 milyon TL fark ödemesi aldılar, 
2009’da 10 kattan fazla artışla 331 milyon 
TL fark ödemesi aldılar. 2002’de sadece 
145 bin TL olan hayvancılık desteklerini 
2009’da yaklaşık 80 kat artırdık, 11,5 mil-
yon TL’ye çıkardık. 2003–2009 döneminde 
Şanlıurfa’da toplam 38 milyon TL hayvan-
cılık desteği verdik. Bizden önceki 3 yılda 
sadece 2 kooperatifimize 955 bin TL kredi 
desteği sağlanmış. Biz ise 48 kooperatifimi-
ze 45.3 milyon TL kredi desteği sağladık. 
2005 – 2009 arasında 80 projemize 11.5 
milyon TL hibe desteği verdik.

Şanlıurfa’daki KÖYDES çalışmaları için 
151,5 milyon TL harcama yaptık. Bu ça-
lışmalarda, 2 bin 647 kilometre asfalt, 4 
bin 218 kilometre stabilize yol yaptık. 909 
tane susuz ve 2 bin 693 tane suyu yetersiz 
ünitemizin içme suyu sıkıntısına son ver-
dik. Bunlar Şanlıurfa için yaptıklarımızın 
yalnızca bir kısmı. Daha fazlasını da yapa-
cak, Şanlıurfa’yı şanına yakışan şekilde, 
tarihine, kültürüne, potansiyeline yakışan 
şekilde bir dünya kentine dönüştürmek 
için mücadelemizi sürdüreceğiz. Ben, 

bugün açılışını yaptığımız tüm tesislerin, 
eserlerin, hizmetlerin hayırlı olmasını dili-
yorum. Allah yar ve yardımcınız olsun, yo-
lunuz da, bahtınız da açık olsun diyorum. 
Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, Allah’a 
emanet ediyor, kalın sağlıcakla diyorum. 
Sağ olun, var olun.
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Sevgili Ankaralılar, değerli kardeşlerim, 
hanımefendiler, beyefendiler... sizleri sev-
giyle, saygıyla selamlıyor; bugün açılışını 
yaptığımız, Ankara’ya kazandırdığımız çok 
değerli sağlık tesislerinin başkentimize, 
Ankaralılara hayırlı olmasını diliyorum...

Dile kolay... Bugün bir kalemde 56 sağlık 
tesisini ve 21 Hastane birimini açıyoruz. 
Açılışını yaptığımız tesislerin ve birimle-

rin adlarını dahi tek tek saymak dakikala-
rımızı alır... Akyurt’ta, Altındağ’da, Bâlâ’da, 
Beypazarı ’nda ,  Çankaya’da ,  Çubuk , 
Etimesgut, Gölbaşı, Kazan, Keçiören’de, 
Mamak, Polatlı, Pursaklar, Sincan, Şerefli-
koçhisar ve Yenimahalle’de tam 46 sağlık 
ocağını bitirdik, bugün bu törenle toplu 
olarak açılışını gerçekleştiriyoruz. Keçi-
ören, Mamak, Sincan ve Gölbaşı’na birer 
adet Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi inşa ettik, 

Yapımı Tamamlanan Sağlık 
Tesislerinin Açılış Töreni

Ankara | 11 Mart 2010
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onları da bugün resmen hizmete açıyo-
ruz. 3 adet hizmet destek birimi, Mamak, 
Sincan ve Çankaya Kızılay’da 3 adet semt 
polikliniğini de tamamladık, bugün vatan-
daşlarımızla buluşturuyoruz.

Yani toplam 56 sağlık tesisi bugün Anka-
ra’nın, Ankaralıların hizmetine giriyor. 
Bitmedi... Ankara genelinde 21 hastanemi-
ze çeşitli birimler ve cihazlar kazandırdık; 
bugün bu törenle bunların da açılışını ya-
pıyoruz. Heliport’tan kuvöz’e, Nükleer Tıp 
cihazlarından EM-AR cihazlarına, diyaliz 
cihazlarına kadar; Odyoloji bölümlerin-
den Yanık ünitelerine kadar çok sayıda 
modern, son teknoloji ürünü cihaz ve 
birimi bugün 21 hastanemize, dolayısıyla 
Ankara’nın hizmetine sunuyoruz. Bütün 
bu sağlık tesisleri, bütün bu cihazlar, bi-
rimler Ankara’ya ve Ankaralı kardeşlerimi-
ze hayırlı olsun...

Bizim en büyük dileğimiz, en büyük arzu-
muz, vatandaşlarımız inşallah sağlık ve 
sıhhat içinde bu hizmetlere ihtiyaç duy-
mazlar... Ama ihtiyaç duyulduğunda da en 
kaliteli hizmeti, en hızlı, en güzel hizmeti 
alsınlar istiyoruz. Hamdolsun... Allah bana 
bu ülkeye, bu millete hizmet etme bahti-
yarlığını ve şerefini bahşetti. Yedi buçuk 
yıl boyunca Hükümet olarak her anımızı 
Türkiye’ye hizmete vakfettik. Türkiye’nin 
gecikmiş, ertelenmiş, ihmal edilmiş mese-
lelerini hızlı bir şekilde, yoğun bir şekilde 
ele aldık ve yedi buçuk yılda birçok reko-
run, bir çok tarihi başarının altına imza 
attık.

Ama şunu samimiyetle ifade ediyorum... 
Bütün yaptıklarımız bir yana, sağlıkta 
yaptıklarımız bir yana. Bütün yaptıkları-
mız bir yana, eğitimde, adalette, emniyet-
te yaptıklarımız bir yana. Yola çıkarken, 
Türkiye’yi 4 temel üzerinde yeniden inşa 
edeceğimizi ifade ettik: Eğitim, Sağlık, 
Adalet ve Emniyet. Çünkü her şeyin başı 
eğitim, her şeyin başı sağlık, her şeyin başı 
adalet ve emniyet. Bu dört alanda iyileşme 
kaydedemezseniz, diğerleri hiçbir anlam 
ifade etmez. İşte onun için, Eğitime büyük 
ağırlık verdik. Yedi buçuk yılda Türkiye ge-
nelinde 142 bin 634 yeni derslik inşa ettik; 
63 yeni üniversite kurduk. Eğitimi modern 
imkânlara kavuşturduk, imkânı olmayan 
aileler için, çocuklar için, burs, pansiyon, 
yurt, kredi, şartlı nakit transferi gibi yollar-
la destekler sağladık.

Yine, bu Eğitim-Öğretim yılının ikinci 
döneminin başında, Ankara’da yaptığımız 
muhteşem bir törenle Ankara ve ilçelerin-
de inşa ettiğimiz 127 yeni okulun açılışını 
gerçekleştirdik. Sağlıkta aynı şekilde... 
Türkiye’nin 81 vilayetinde yeni hastaneler 
inşa ettik. Başlanıp bitirilmeyen, 10 yıldır, 
20 yıldır inşaatları devam eden hastaneleri 
tamamladık. Hastanelerimize ek binalar 
kazandırdık. Sağlıkta çok büyük bir dönü-
şümü bu süreçte gerçekleştirdik, gerçek-
leştirmeye de devam ediyoruz.

Şuraya dikkatlerinizi çekiyorum... Bir ül-
kede sağlık hizmetlerinde ilerleme olup 
olmadığını görmek için, uluslararası kabul 
görmüş 3 kriter var... Nedir bu üç kriter? 
1.Sağlık göstergeleri iyiye gidecek. 2.Va-
tandaşı finansal riskten koruyacaksın. 
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Parası yok diye hiç kimse sağlık hizmet-
lerinden mahrum kalmayacak. 3. Verilen 
hizmetlerden vatandaş memnun olacak. 
Peki, biz bu uluslararası 3 kriterde hangi 
noktadayız... 

Sağlık göstergeleri noktasında geçmişle kı-
yaslanamayacak ölçüde önemli gelişmeler 
kaydettik. Sadece bir kaç örnek veriyorum: 
2002’de bebek ölüm hızı binde 28,5 idi; bu-
gün binde 13’e kadar düşürdük. Aşılama 
oranı yüzde 78’di, yüzde 96’ya çıkardık. Kı-
zamık vaka sayısı, 2002’de yılda 7 bin 810 
idi, 2009’da sadece ve sadece 5. Sıtma vaka 
sayısı 2002’de 10 bin 224. 2009’da sadece 
39. Finansman noktasında yine Türkiye’de 
büyük bir değişim ve dönüşüm gerçek-
leştirdik. 112 Acil hizmetlerini yaygın ve 
tamamen ücretsiz hale getirdik. Ücretsiz 
gezici sağlık hizmetlerini tüm kırsala yay-
gınlaştırdık.

Şartlı nakit transferini sağlıkta da uygu-
lamaya başladık. İhtiyaç sahibi anne ve 
çocuklarının düzenli sağlık kontrollerini 
yaptırmaları ve anne adaylarına doğum-
larını hastane ortamında gerçekleştir-
meleri şartıyla destekte bulunuyoruz. 81 
ilimizde kanser tarama eğitim merkezleri 
açarak ücretsiz tarama hizmetlerini baş-
lattık Kamu hastanelerini tek çatı altında 
birleştirerek 35 milyon SSK’lının kamu 
hastanelerinden hizmet almasını sağladık. 
Hekimlerimize yönelik düzenlemelerle va-
tandaşların özel muayenehanelere gitme 
mecburiyetini büyük ölçüde azalttık. Tam 
gün yasası ile bu ihtiyaç inşallah tamamen 
ortadan kalkacak. Yeşil kartlı vatandaşları-
mız, kamu sağlık hizmetlerinden rahatça 

faydalanabiliyor ve ilaçlarını istedikleri 
eczaneden alabiliyor. Acil ve yoğun bakım 
tedavileri tüm hastanelerde, özel hastane-
ler dahil, ücretsiz veriliyor.

Dikkat ediniz... Bunlar da yaptıklarımız-
dan sadece bir kısmı. Tüm bu ve benzeri 
yapılanlarla birlikte, Uluslararası kuru-
luşların ölçümüyle, sağlık hizmetlerinden 
memnuniyet oranı 2002 yılında yüzde 
39.5 iken, bugün bu oran da yüzde 65.2’ye 
çıkmış. Daha çok çalışacak, daha çok tesisi, 
daha çok imkanı Türkiye’ye kazandıracak 
ve inşallah bu oranı, memnuniyet oranını 
yüzde 90’lara kadar çıkaracağız. Adalette 
aynı şekilde Türkiye genelinde seferberlik 
başlattık ve yedi buçuk yılda 122 adalet 
sarayını bitirdik, 85 tanesi de inşaat, proje 
ve ihale aşamasında. Emniyet aynı şekil-
de... Türkiye’yi her açıdan çok daha hu-
zurlu, çok daha emniyetli bir ülke haline 
dönüştürmek için orada da yoğun gayret 
içindeyiz.

Sevgili vatandaşlarım... sevgili Ankaralı-
lar...

Bu dört ilkeden, bu dört alandan, Eğitim, 
sağlık, adalet ve emniyetten biri eksik 
kalırsa, bir tanesi ihmal edilirse, bir tane-
sinde Türkiye ilerlemezse, inanın her alan 
bundan etkilenir. Bunların hepsi birbiriyle 
yakından ilgili ve ilişkili... Şimdi, çıkıyor-
lar, bize, “siz sağlık hizmetlerini iyileştirin, 
eğitime yatırım yapın. Ama adalete karış-
mayın, emniyete karışmayın” diyorlar... 
“Türkiye eğitimde, sağlıkta, ulaştırmada, 
konutta, dış politikada, ekonomide mo-
dern dünyayı yakalasın, ama adalette 
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statüko iyidir” diyorlar. “Siz yol yapın, 
Türkiye’yi duble yollarla donatın, hızlı tren 
hatları inşa edin, ama demokrasiye dokun-
mayın, onun standartlarını yükseltme-
yin” diyorlar. “Her alanda Avrupa Birliği 
kriterlerini uygulayalım, ama Anayasa’ya 
gelince, yargı reformuna gelince, oraya do-
kunmayın” diyorlar.

Böyle bir anlayışın, bu tür siyaset tarzının 
geçmişte Türkiye’ye nasıl ağır bedeller 
ödettiğini hep birlikte gördük. Biz diyoruz 
ki, “Hayır... Türkiye her alanda ilerleyecek, 
Türkiye her alanda çağdaş, modern, evren-
sel normları yakalayacak”. Türkiye yeni ve 
modern hastanelere de kavuşacak, Türkiye 
eğitimde dünyanın parmakla gösterdiği 
ülke olacak, Türkiye konut inşa edecek, 
yol inşa edecek ama bunları yaparken de-
mokrasisini de, hukukunu da ihtiyaçlara 
göre geliştirecek. Türkiye nasıl 11 bin 373 
kilometre yeni duble yolu şu yedi buçuk 
yılda yaptı, bitirdi, hizmete sunduysa, aynı 
şekilde demokrasi otobanını, hukuk otoba-
nını da geliştirecek, daha güçlü, daha sağ-
lıklı bir yapıya kavuşturacak. Aksi takdirde 
yerimizde saymaya mahkûm oluruz.

Biz bu ülkenin derdiyle dertliyiz... Biz bu 
milletin derdiyle dertliyiz. Ama bu ülkenin 
derdini kendisine dert edinmeyenler, bu 
milletin derdiyle dertlenmeyenler, kendi 
şahsi ikballerini, kendi şahsı çıkarlarını 
her şeyin üzerinde tutuyorlar. Daha reform 
paketinin mahiyeti dahi belli olmadan kar-
şı çıkmaya başladılar... Allah aşkına, böyle 
bir siyaset tarzı Türkiye’ye hizmet kazandı-
rır mı? Böyle bir siyaset üslubu bu milletin 
dertlerine deva üretir mi? Böyle bir muha-

lefet anlayışı, bu kadar kısır bir muhalefet 
vizyonu Türkiye’nin uluslararası itibarına, 
ağırlığına hiç yakışıyor mu? Önce bir re-
form paketinin mahiyetini görün, içeriğini 
görün... Belki katkınız olur, belki beğenir-
siniz, belki yapıcı eleştirileriniz olur. Ama 
yok... Daha reform kelimesini telaffuz eder 
etmez “istemezük” diyerek ortaya dökü-
lüyorlar. Biz de diyoruz ki, “yegane karar 
mercii millettir. Millet her şeyin üzerinde-
dir ve son sözü söyleyecek olan da millet-
tir”. Siz eğer Türkiye’nin büyümesine, iler-
lemesine, kalkınmasına karşı çıkarsanız, 
biz de meseleyi millete götürürüz. 

Bakın şu Ankara’da bir haftadır bir ulaşım 
kargaşası yaşanıyor. Danıştay karar alıyor, 
toplu taşıma ücretlerini tam 6 yıl öncesi-
ne döndürüyor. İdareci olarak risk benim 
üzerimde, benim belediye başkanlarımın 
üzerinde. Bütçeyi Belediye başkanı denk-
leştirecek, kaynağı o bulacak, kaynağı o 
idare edecek, uluslararası piyasalardan 
kaynaklanan akaryakıt fiyat artışıyla o baş 
etmeye çalışacak. Arkasından da seçim 
gününde milletin önüne çıkacak, hesabını 
verecek, millet karşısında kendisini muha-
sebeye çekecek. Milletin karşısına çıkmak 
gibi, risk almak gibi kaygıları olmayanlar 
ise, bir karar alıp bilet fiyatlarını kendileri 
belirleyecek...

Dünyanın neresinde böyle bir yaklaşım 
var? Dünyanın neresinde bunun adı 
demokrasidir, halk iradesidir, millet 
hâkimiyetidir? Bu ülkeyi idare etmek iste-
yen için siyaset yolu açık, şehri idare etmek 
isteyenler için siyaset yolu açık. Kurarsınız 
partinizi, girersiniz seçime, milletim sizi 
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tercih ederse ülkeyi de, şehri de siz idare 
edersiniz. İşte bu çarpık anlayışla, böyle bir 
demokrasi anlayışıyla Türkiye atılımlarını 
daha ileri seviyelere taşıyamaz. Türkiye 
artık kabına sığmıyor. Türkiye hızlı şekilde 
reformlarını gerçekleştirmek ve gelecek 
hedeflerine doğru kararlı adımlarla ilerle-
mek zorunda. Sizin desteğiniz, sizin hayır 
duanız arkamızda olduğu müddetçe biz 
Türkiye’yi büyütmeye devam edeceğiz. Sa-
bırla, sağduyuyla, aklıselimle yolumuzda 
ilerleyecek, yapıcı olacak, Türkiye’ye hiz-
met ve eser kazandırmaya devam edeceğiz.

Sevgili Ankaralılar...

Şimdi buradan ayrılıp Elazığ’a, deprem 
bölgesine hareket ediyorum. Orada incele-
melerde bulunacak, depremzede vatandaş-
larımızın durumunu yerinde inceleyece-
ğim. Deprem haberini alır almaz devletin 
tüm imkanları o bölge için seferber oldu. 
Çadırlardaki vatandaşlarımızın barınma 
sorunlarını gidermek için de harekete geç-
tik. Bu vesileyle, depremde hayatını kaybe-
den kardeşlerimize bir kez daha Allah’tan 
rahmet diliyorum. Geride kalanlara sabır 
ve başsağlığı temenni ediyorum.

Konuşmamın sonunda, 14 Mart’ta, Pazar 
günü kutlanacak olan tüm sağlık çalışan-
larımızın Tıp Bayramı’nı tebrik ediyo-
rum. Açılışını yaptığımız tüm eserlerin 
Ankara’ya hayırlı olmasını diliyor, başta 
Sağlık Bakanlığımız, Ankara Valiliğimiz ve 
İl Genel Meclisimiz olmak üzere emeği ge-
çenlere teşekkür ediyor, hepinizi sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, 
Allah’a emanet olun.
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Sevgili Kocaelililer, değerli vatandaşlarım, 
sevgili kardeşlerim, hanımefendiler, be-
yefendiler… sizleri en kalbi duygularımla 
selamlıyor; bugün açılışını yaptığımız 

özel sektörümüze ait tesisin, Çayırova 
Namet Fabrikası’nın Kocaeli’ne, ülkemize, 
milletimize hayırlı olmasını diliyorum. 
Konuşmamın hemen başında, İstiklal Mar-

Çayırova Namet Fabrikası 
Açılış Töreni ve ÖSS’de İlk 100’e 

Giren 8 Kocaelili Öğrenciye 
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 
Tarafından Otomobil Takdimi

Kocaeli | 12 Mart 2010
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şımızın kabulünün 89’uncu yıldönümünü 
kutluyor; İstiklal Marşı şairimiz merhum 
Mehmet Akif ’e bir kez daha Allah’tan rah-
met diliyorum.

Bundan 89 yıl önce bugün, 12 Mart 
1921’de İstiklal Marşı Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nde okundu ve büyük bir 
coşkuyla milli marşımız olarak kabul edil-
di. Ülkemize ve milletimize ışık tutan, he-
yecanımızı, coşkumuzu, aşkımızı her dem 
tazeleyen bu muhteşem marşı bize kazan-
dırdığı için merhum Mehmet Akif ’e, Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi’ne, şehitlerimize 
ve gazilerimize de buradan bir kez daha 
şükranlarımı iletiyorum. İstiklal Marşımı-
zın son kıtasını da buradan bir kez daha 
hatırlatmakta fayda görüyorum: Dalgalan 
Sen De Şafaklar Gibi Ey Şanlı Hilal / Olsun 
Artık Dökülen Kanlarımın Hepsi Helal. / 
Ebediyyen Sana Yok, Irkıma Yok İzmihlal 
/ Hakkıdır, Hakka Tapan Milletimin Hür-
riyet / Hakkıdır, Hakka Tapan Milletimin 
İstiklal.

Sevgili vatandaşlarım, değerli kardeşle-
rim...

Yine konuşmamın başında, dün İsveç 
Parlamentosu’nda alınan 1915 olaylarına 
ilişkin karara değinmek istiyorum. İsveç 
Parlamentosu’nun aldığı bu karar, son de-
rece iyi seyreden Türkiye - İsveç ilişkilerine 
maalesef gölge düşürmüştür. Bundan 85 
yıl önce olmuş, mahiyeti, nedenleri, so-
nuçları, hatta mağdurları dahi tam olarak 
aydınlığa kavuşmamış; tarihin ve tarihçi-
lerin konusu olması gereken bu mesele-
nin, adeta bir tehdit gibi çeşitli ülkelerde 

Türkiye’nin karşısına çıkarılmasını son 
derece insafsız ve izansız bir girişim olarak 
görüyorum.

Parlamentolar toplanacak, işi gücü bıra-
kacak, el kaldırıp el indirecek ve 85 yıl 
öncesinin olayları hakkında hüküm vere-
cek... Bu yaklaşım bilimden, mantıktan, 
aklı selimden uzak bir yaklaşımdır. Bu 
kararlar, altını çizerek ifade ediyorum, 
normalleştirmek için gayret sarf ettiğimiz 
Türkiye Ermenistan ilişkilerini de olum-
suz etkileyecek kararlardır. Türkiye bu 
oldu bittilere, bu art niyetli girişimlere, 
bu sorumsuz tavırlara pabuç bırakmaya-
cak, boyun eğmeyecek kadar büyük bir 
ülkedir. Tarihi tarihçilere bırakmayanlara, 
arşiv belgelerinden kaçıp ayak oyunlarıyla 
Türkiye’yi rencide etmeye çalışanlara da 
asla prim vermeyeceğiz. Önümüzdeki Salı 
ve Çarşamba günleri İsveç’e yapmayı plan-
ladığım ziyareti iptal ediyorum. Türkiye’ye 
yönelik bu tür art niyetli yaklaşımlar kar-
şısında da kararlılığımızdan asla taviz ver-
meyeceğimizi bir kez daha ifade ediyorum.

Değerli vatandaşlarım... sevgili kardeşle-
rim...

Bu ve benzeri gelişmeler bizim kutlu yürü-
yüşümüzü, bizim azmimizi, kararlılığımızı 
asla etkileyemez. Ne yaparlarsa yapsınlar, 
Türkiye büyüyecek, Türkiye barış için, 
adalet için, demokrasi ve insan hakları için 
çağrısını ısrarla sürdürecek. Bakınız... Na-
met Gıda Sanayi, özel sektörün de, ülkemi-
zin de, Kocaeli’nin de gururu sayılabilecek 
son derece önemli bir yatırımı başarıyla 
tamamladı. İnşaat, 2007 yılında, burada, 
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34 bin metrekarelik alanda başlamıştı... 
Kısa süre önce deneme üretimi başladı ve 
bugün de artık resmen açılışın yapıyor ve 
bu büyük tesisi Çayırova’ya, Kocaeli’ne, 
Türkiye’ye kazandırıyoruz.

Et üretimi, malumunuz, bütün dünyada 
çok büyük önem taşıyor… Özellikle, yakın 
zamanlarda tüm dünyayı etkisi altına alan 
salgın hastalıklar; et üretiminde, hayvan-
cılık yöntemlerinde, besi çiftlikleri işleti-
minde hijyenik şartların ne kadar önemli 
olduğunu hepimize bir kez daha hatırlat-
tı… Ben, bu bakımdan da NAMET fabri-
kalarını tebrik ediyorum; zira, buradaki 
fabrika tamamen Avrupa Birliği hijyen 
standartlarına uygun bir üretim amaçla-
narak dizayn edilmiş, bu amaca dönük 
ileri teknolojilerle donatılmış… Bu tesis, 
şu anda Türkiye’nin en yeni, en modern 
tesisleri arasında gösteriliyor. 2003, 2004 
ve 2005 Tüketici Ödülleri’yle taçlandırılan; 
dünya standartlarında üretim yapan Na-
met, 85 farklı ürünü, 85 sağlıklı ve güvenli 
ürünü vatandaşlarımıza ulaştırıyor.

Bu tesis aynı zamanda üretimin yanında, 
istihdama da önemli katkılar sağlıyor, 
Kocaelili vatandaşlarımız için yeni bir ek-
mek kapısı aralıyor, yüzlerce ailenin geçim 
kaynağı oluyor… Ben, burada, Kocaeli’ne, 
Türkiye’ye böylesine hayırlı bir tesis ka-
zandıran Namet’e teşekkür ediyorum. Ama 
Namet firmasına, firmanın yöneticilerine 
bir başka noktada hassaten şükranlarımı 
sunuyorum... Çünkü onlar, küresel kriz 
ortamında yatırım yaparak, Türkiye’nin 
özgüvenini, özel sektörümüzün özgüveni-
ni de ispat etmiş oldular. 

Bugün gelişmiş ülkeler, gelişmiş ekono-
miler çok büyük zorluklar içindeyken, 
Avrupa’da kimi ülkeler adeta iflasın eşiği-
ne gelmişken, Türkiye’de çarklar işliyor, 
üretim, yatırım, ihracat küresel krize dire-
nerek yoluna devam ediyor. Bir ay kadar 
önce, 6 Şubat’ta Osmaniye ilimizde Tosyalı 
Holding’e ait devasa bir tesisi hizmete aç-
tım. 1 milyar dolara mal olmuş, son derece 
modern bu demir-çelik tesisi, Osmaniyeli 
tam 10 bin kişiye ekmek kapısı aralıyor. 
Yine son bir kaç hafta içinde İstanbul’da 
bir alışveriş merkezinin, bir özel hastane-
nin açılışını yaptım. Bunlarla birlikte, ka-
munun yatırımları da hız kesmeden devam 
ediyor. İşte en son dün, Ankara’da 46 sağlık 
ocağı ve 21 hastane birimini hizmete açtık. 
Onun öncesinde yine Ankara’da 127 okul, 
Osmaniye’de, Şanlıurfa’da çok sayıda eği-
tim ve sağlık tesisi, Ankara-Kırıkkale yolu, 
Sakarya Bilecik yolu, TOKİ yatırımları gibi 
büyük yatırımları halkımızla buluşturduk.

Yani biz küresel kriz demiyoruz... Ertele-
meyi, ötelemeyi asla kabul etmiyoruz. Kü-
resel krize rağmen devlet-özel sektör elele 
biz işimize bakıyoruz. Şuraya dikkatlerini-
zi çekiyorum... Küresel kriz sürecinde 37 
ülkenin kredi notu 97 kez düşürülürken, 
Türkiye’nin kredi notu son iki ay içinde 
tam 4 kez artırıldı. Uluslararası kuruluşlar, 
Türkiye’nin kriz karşısında son derece ba-
şarılı bir sınav verdiğini, kirizin etkilerini 
hızla geride bıraktığını teyit ediyor. Bu na-
sıl oldu... İşte bu özgüven sayesinde oldu... 
Hükümetin sağlam duruşu, tedbirli duru-
şu sayesinde oldu... Özel sektörümüzün de 
krize aldırmayıp, krizi bir fırsata dönüştür-
me çabaları sayesinde oldu.
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Şunu buradan özellikle vurgulamak is-
tiyorum... Sevgili vatandaşlarım, değerli 
dostlarım, biz, millet olarak, azmedince 
başarıyoruz. Kendimize güvendiğimizde, 
kendimize inandığımızda, gücümüzün far-
kına vardığımızda Allah’ın izniyle her en-
geli aşıyor, her hedefe ulaşıyoruz. Biz tarih 
boyunca nasıl kendi ayaklarımız üzerinde 
durmayı başardıysak, bugün de bunu yapı-
yoruz, bugün de kendi ayaklarımız üzerin-
de sapasağlam duruyoruz. Krizin başladığı 
andan itibaren bir IMF’dir tutturdular... 
“Türkiye IMF’yle stand-by imzalamazsa 
tükenir, biter, iflas eder” diyerek yoğun bir 
“gaz verme” süreci başlattılar. Ama biz ne 
dedik... İşimize gelirse şartlar uygun olur-
sa, anlaşabilirsek IMF’yle anlaşırız. Ama 
anlaşamazsak, hiç bir şey olmamış gibi 
yolumuza devam ederiz dedik.

Yaklaşık iki senedir stand-by olmadan 
bu süreci başarıyla yürütüyoruz. Türkiye 
artık böyle bir ülke... Türkiye artık, ekono-
misiyle, dış politikasıyla, demokrasisiyle 
güçlü bir ülke. Türkiye özel sektörüyle, 
özel sektörün vizyonuyla, özel sektörün di-
namizmiyle güçlü bir ülke. O eski istikrar-
sızlık günleri Allah’ın izniyle geride kaldı... 
Ekonomi politikalarının her gün değiştiği, 
dengelerin bir anda alt üst olduğu, siyasi 
krizler neticesinde ülkenin topyekun yok-
sulluğa itildiği günler geride kaldı. IMF’yle 
her türlü şartı kabul ederek anlaşma im-
zalama günleri artık geride kaldı. Şu anda 
Türkiye, küresel bir krizi, dikkat ediniz, 
kendisinin üretmediği, kendisinin dahli ol-
madığı bir krizi, kendi imkânlarıyla, kendi 
öz değerleriyle, kendi politikalarıyla aşma 
iradesini gösteriyor.

Ben buradan, Kocaeli’nden, Çayırova’dan, 
yani Türkiye sanayisinin kalbinden, tüm 
özel sektörümüze şükranlarımı iletiyo-
rum. Başarılı performanslarından, dina-
mizmlerinden, sağlam duruşlarından 
dolayı özel sektörümüzü tebrik ediyorum. 
Tabii, bugün açılışını yaptığımız Namet 
Fabrikası sahiplerini, bu yatırımı gerçek-
leştiren değerli dostlarımı da tebrik ediyor, 
başarılarının devamını diliyor, hayırlı ol-
sun diyorum.

Sevgili vatandaşlarım...

Türkiye’nin ufku bugün artık olabildiğince 
açık... Türkiye, ekonomisiyle, dış politika-
sıyla sadece bölgesel değil, küresel ölçekte 
bir aktör haline geldi. Şu anda artık, daha 
güçlü bir atılım, daha güçlü bir sıçrama 
yapma arifesindeyiz. Türkiye’ye ayak bağı 
olan, Türkiye’nin kalkınmasını, ilerlemesi-
ni, atılım yapmasını önleyen her türlü so-
runu tek tek çözerek kararlı adımlarla yo-
lumuzda ilerliyoruz. Bir yandan Türkiye’yi 
büyütürken, bir yandan ekonomiyi büyü-
türken, bir yandan ülkemizin itibarını, gü-
cünü artırırken; diğer yandan demokrasi-
mizi, hukuku, birliğimizi, bütünlüğümüzü, 
kardeşliğimizi güçlendiriyor; her noktada 
standartlarımızı daha yükseğe çekiyoruz.

Bizimle aynı vizyonu paylaşamayanlar; 
milletin vizyonuyla aynı vizyonu, aynı ufku 
paylaşamayanlar, maalesef engel çıkar-
mak, Türkiye’nin atılımlarını engellemek 
için her yola başvuruyorlar. Yedi buçuk yıl 
boyunca ne tür badireler atlattığımızı, ne 
tür engellerle karşılaştığımızı sizler çok 
iyi biliyorsunuz. Milletin iradesini gölgele-
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mek, milletin tercihlerini yok saymak için 
her yola başvurdular. Çetelerle üzerimize 
geldiler, hukuk dışılıkla üzerimize geldiler, 
hukuku zorlayarak üzerimize geldiler. Hiç-
birine boyun eğmedik, milletin emanetine 
hiç bir şekilde halel getirmedik.

Şu anda da, Türkiye’ye güç katacak, mille-
timize güç katacak reformları yapmak için 
kollarımızı sıvadık. Buradan, Kocaeli’nden 
şu hususun altını çiziyorum: Bizim yapa-
cağımız reformlar, yapacağımız düzenle-
meler, sadece ve sadece Türkiye’nin ihtiyaç 
duyduğu reformlar ve düzenlemelerdir. 
Şahsi çıkarlar, şahsi beklentiler, makam 
ve ikbal hırsı bizim politikalarımıza yedi 
buçuk yıl boyunca yön vermedi, bundan 
sonra da vermez, veremez.

Avrupa Birliği ile katılım müzakerelerini 
yürüten bir ülke ne reformlara ihtiyaç 
duyuyorsa, biz onları yapıyoruz. Büyüyen, 
gelişen, küresel bir güç haline dönüşen bir 
ülke hangi düzenlemelere ihtiyaç duyuyor-
sa, biz işte onları yapıyoruz. Hiç bir şeyi, 
hiç kimseyi kuşatmamız söz konusu dahi 
olamaz. Şahsi düzenleme, kişisel reform 
bizim kitabımızda yazmaz. Biz yetkimizi 
milletimizden alıyoruz ve sadece 72 buçuk 
milyon için çalışıyoruz.

Bizim yaptığımız her reforma, sırf biz 
yapıyoruz diye karşı çıkmak sorumlu bir 
muhalefet tarzı değildir. Böyle bir muhale-
fet tarzı çağın gerçeklerine de, Türkiye’nin 
gerçeklerine de uzaktır. Bakın... Türkiye 
genelinde suça itilmiş çocuklar konusun-
da yeni bir düzenleme için adımlarımızı 
atıyoruz ve bu noktada muhalefetin de 

katkı vereceğini görüyoruz. Bu yaklaşımın, 
bu yapıcı tavrın her konuda, her aşamada 
gösterilmesi Türkiye’nin yararına olacak-
tır. Mahiyeti bile belli olmadan reformlara 
karşı çıkmak, sağduyuyla, aklı selimle izah 
edilemez. Ne olacağı belli olmadan Ana-
yasa Mahkemesi’nin yollarına düşmek, 
yapıcı muhalefet anlayışıyla, sorumlu 
muhalefet anlayışıyla bağdaşmaz. Eğer bu 
uzlaşmaz tavır inatla sürdürülürse, işte o 
zaman son sözü millet söyler diyoruz. İşte 
o zaman biz de millete gider, size gelir ve 
sizin onayınıza başvururuz diyoruz.

Son söz millete aittir. Son karar mercii 
milletin bizatihi kendisidir. Demokrasi de 
esasen budur. Türkiye’ye artık bu elbise 
dar geliyor... Türkiye’ye bu Anayasa artık 
dar geliyor... Değişim kaçınılmaz bir hal 
almıştır ve biz değişimden kaçmayacak, 
Türkiye için, milletimiz için bu değişimi 
yine milletimizle birlikte gerçekleştirece-
ğiz. Siz arkamızda olduğunuz sürece, sizin 
hayır duanız arkamızda olduğu sürece biz 
azimle, gayretle yolumuzda yürüyecek, 
sizin emanetinizi gururla taşımaya devam 
edeceğiz. 

Sevgili vatandaşlarım, değerli kardeşle-
rim...

Bugün, bu güzel tesisin açılış töreniyle 
birlikte, Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin 
son derece anlamlı bir ödül törenini de 
gerçekleştiriyoruz. Kocaeli Büyükşehir Be-
lediyemiz, “Eğitime tam destek” sloganıyla 
öğrencilerimize gerçekten örnek destekler 
sağlıyor, onları teşvik ediyor. 29 Aralık 
2009’da Kocaeli’nde muhteşem bir törenle 
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ilköğretim öğrencilerimize 26 bin dizüs-
tü bilgisayar dağıtıldı. Belediyemiz, 5 yıl 
içinde tam 130 bin bilgisayarı ilköğretim 
öğrencilerimize dağıtmış olacak. 25 bin 
öğrencimiz Büyükşehir Belediyemizin kır-
tasiye yardımlarından yararlandı. SBS’de 
ilk 10’a giren öğrenciler dizüstü bilgisayar; 
OKS’de ilk 300’e giren öğrenciler bisiklet 
ve yine Kocaeli’nde, ÖSS’de ilk 100’e giren 
öğrenciler otomobille ödüllendiriliyor.

İşte bugün, 2009 ÖSS’de Kocaeli’nden ilk 
100’e giren 8 öğrencimize bu törenle oto-
mobillerini dağıtıyoruz. Ben, öncelikle bu 
başarıyı elde eden, ÖSS’de dereceye giren 
Kocaelili genç kardeşlerimizi kutluyorum. 
Bu güzel hediyelerinin hayırlı olmasını di-
liyorum. Bu anlamlı ve teşvik edici ödülle-
rinden, eğitime verdiği destekten dolayı da 
Kocaeli Büyükşehir Belediyemize, değerli 
başkanımıza şükranlarımı sunuyorum.

Sevgili kardeşlerim, değerli Kocaelililer...

Biliyorsunuz, Pazartesi sabahı Elazığ’dan 
bir acı haber aldık... O gün sabah meyda-
na gelen 6 büyüklüğündeki depremin, 
Elazığ’ın bazı illerinde hasara yol açtığını 
ve 41 vatandaşımızın ölümüne neden 
olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendik. 
Dün Elazığ’a gittim... Köylerimizi, oradaki 
vatandaşlarımızı ziyaret ettim. Yardımları 
yerinde inceledim, ihtiyaçları tespit ettik 
ve eksiklerin giderilmesi için de talimat-
ları verdim. Kocaeli, bu acının ne demek 
olduğunu çok iyi bilir... Kocaeli bu acıyı 
çok derinden yaşadı. Ama Kocaeli, gerek 
yaraların sarılması, gerek tedbirlerin alın-
ması noktasında da ülkemize, hatta bütün 

dünyaya örnek olacak bir performans ser-
giledi. 1999’daki o büyük depremde çok 
büyük zayiat veren Kocaeli, bugün deprem 
noktasında azami derecede tedbirlerini 
almış, örgütlenmiş, depreme her yönüyle 
hazırlıklı bir ilimiz haline geldi.

Maalesef, bir musibet bize, ağır bedeller 
ödeterek bin nasihat verdi. Şimdi burada 
özellikle şu hususu vurgulamak durumun-
dayım... Türkiye deprem kuşağında yer 
alıyor. Ülkemizde birçok il, ilçe ve köy, fay 
hatlarının üzerine inşa edilmiş durumda. 
Bilim ilerledikçe, biz deprem haritamızı 
oluşturduk. Bu harita çerçevesinde de ça-
lışmalarımız devam ediyor. Ancak, bakın, 
altını çizerek ifade ediyorum, deprem ve 
benzeri tabii afetler, tek başına devletin, 
tek başına hükümetlerin baş edebileceği 
afetler değildir. Elbette devlet tedbirleri 
alacak... Elbette devlet afet yerine ulaşacak 
ve yardımı ulaştıracak... Ancak, bu noktada 
bir zihniyet dönüşümünü de gerçekleştir-
mek, her bir vatandaşımızda deprem bilin-
cini oluşturmak zorundayız.

On yıllar boyunca hükümetler de, yerel 
yönetimler de alt yapı çalışmalarında, şe-
hirleşme yatırımlarında deprem boyutunu 
maalesef göz ardı etmişler. Denetim yapıl-
mamış, çarpık yapılaşmaya, gecekonduya 
göz yumulmuş, deprem ihtimali hiç dikka-
te alınmamış. Şu anda on yılların birikimi 
olan bir sorunla karşı karşıyayız ve biz bu 
sorunu çözmenin mücadelesi içindeyiz. 
Şimdi TOKİ, belli kentlerde kentsel dönü-
şüm gerçekleştirmek istiyor, fakat bakı-
yorsunuz, muhalefetin de kışkırtmasıyla 
o illerde bu dönüşüm engelleniyor. “TOKİ 
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fakirin arsasını alıp zenginlere dağıtacak” 
şeklinde aslı astarı olmayan söylentilerle 
halkımız kandırılıyor.

Mesela Diyarbakır’da biz bu sorunu yaşı-
yoruz... Oradaki sağlıksız, çürük, yıkılmaya 
yüz tutmuş evlerin yerine daha sağlam, 
sağlıklı, modern yapılar inşa edelim di-
yoruz, anlamsız engeller önümüze çıka-
rılıyor. Bir çok şehrimizde, ilçemizde bu 
ve benzeri dirençler karşılaşıyoruz. Yeni, 
modern, sağlam ev inşa ediyorsunuz, va-
tandaş gidip oturmuyor, kerpiç evi tercih 
ediyor. Yani bir zihniyet sorunu, bir anlayış 
sorunu var ve bunu artık kırmak zorun-
dayız. Yaşanan afetlerden ders alarak, 
Türkiye’nin her köşesinde artık deprem 
bilincini inşa etmek ve devletten önce ken-
di yapmamız gerekenleri yapmak zorunda-
yız. Bakın, Elazığ’da sabah 4 buçuk’ta dep-
rem oldu, sabah 7’den itibaren devlet tüm 
imkanlarıyla bölgeye ulaştı. Ankara’nın, 
İstanbul’un yanı başındaki Kocaeli’ne dev-
let 3 günde zor ulaşmıştı; biz bir kaç saat 
içinde seferber olduk ve yaraları sarmaya 
başladık. 

TOKİ, Türkiye genelinde son dönemde 
meydana gelen her afet sonrasında bölge-
de konut inşaatlarını başlattı ve şu anda 
550 milyon TL tutarında 10 bin 318 konut 
uygulaması devam ediyor. Ankara Bala; 
Artvin Murgul; Bingöl; Bursa İnegöl; Çan-
kırı, Denizli, Erzurum, Tunceli, Hakkari... 
Afet yaşanan her ilimizde, her ilçemizde, 
köyümüzde TOKİ şu anda konutlar inşa 
ediyor. Türkiye bu seviyelere ulaştı... Ama 
daha yapılması gerekenler var... Ben, tüm 
yerel yönetimlerin bu noktada Kocaeli’ni, 

Sakarya’yı, İstanbul’u örnek almalarını; 
afetlere karşı tedbirleri azami seviyede 
tutmalarını bilhassa rica ediyorum. Vatan-
daşlarımızın da artık bu mesele karşısında 
daha hassas olmalarını, devlete, yerel yö-
netimlere her aşamada katkı sağlamalarını 
istiyorum.

Şunu artık unutmayalım: Deprem öldür-
müyor, çürük bina, kaçak bina, bilgisizlik, 
cehalet öldürüyor. Bunu görmemiz lazım. 
Ben bu duygu ve düşüncelerle sözlerime 
son veriyor; açılışını yaptığımız NAMET te-
sislerinin ülkemize ve Kocaelimize hayırlı 
olmasını diliyorum. Yine, bugün ödül da-
ğıttığımız öğrencilerimize de başarılarının 
devamını diliyorum. Kocaeli Büyükşehir 
Belediyemizi eğitime verdiği destekten 
dolayı tekrar kutluyor; hepinizi sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, 
Allah’a emanet olun...
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Değerli vatandaşlarım, sevgili Ankaralılar, 
Ufuk Üniversitesi’nin değerli öğrencileri, 
değerli mensupları, hanımefendiler, be-
yefendiler… Sizleri en kalbi duygularımla 
selamlıyor, resmi açılışını gerçekleştirdi-
ğimiz Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege 
Hastanesi’nin başkentimize, ülkemize ve 
milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

Sözlerimin başında, bu önemli sağlık ku-
ruluşunu Ankara’ya kazandıran değerli 
büyüğümüz Sayın Rıdvan Ege’ye, Ufuk 
Üniversitesi yönetimine, işçisinden mü-
hendisine kadar katkısı olan, emek veren 
herkese ülkem adına, milletim adına, An-
karalılar adına teşekkür ediyorum. Ayrıca, 
buradaki sağlık hizmetlerinin yürütülme-
sinde görev alan tüm sağlık çalışanlarımızı 

Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan 
Ege Hastanesi Açılış Töreni

Ankara | 24 Mart 2010
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da kutluyor, başarılar diliyorum. İnanı-
yorum ki, bu hastane, ülkemizin sağlık 
hizmetlerine, sağlık altyapısına büyük güç 
katacaktır.

Dr. Rıdvan EGE Eğitim ve Araştırma Has-
tanesi, toplam 250 yatak kapasitesine ve 
14 bin metrekare kapalı alana sahip… Has-
tane, 73 öğretim üyesi, 101 Öğretim Üyesi 
Yardımcısı, 450 Hemşire ve idari personel 
de dahil olmak üzere toplam 624 kişiyle 
hizmet üretiyor. Ufuk Üniversitesi ve Üni-
versiteye bağlı Tıp Fakültesi, eğitim öğreti-
me başladığı 2002-2003 yılından itibaren 
hem Ankara için, hem de tüm Türkiye için 
adeta bir umut oldu. Bir yandan buradaki 
hastanemiz Ankaralılara kaliteli hizmet 
sunarken, bir yandan da buradan yetişen 
doktorlarımız Türkiye geneline hizmet 
eriştiriyorlar. Bu vesileyle, Tıp Fakültemi-
zin çok değerli hocalarına, öğrencilerine, 
çalışanlarına da teşekkür ediyor, başarılar 
diliyorum. 

Ankaralı kardeşlerimiz hatırlayacak-
lardır… Çok değil, daha 15 gün önce, 
Ankara’da birbirinden değerli sağlık tesis-
lerinin toplu açılışını gerçekleştirdik. Tam 
56 sağlık tesisini ve 21 hastane birimini 
tek bir törenle Ankara’ya kazandırdık. 
Onun öncesinde, 7 Mart’ta Şanlıurfa’da 
toplu açılış yaptık, Şanlıurfa’nın değişik 
ilçelerine, sağlık ocağı, semt polikliniği ve 
ana çocuk sağlığı merkezleri olmak üzere 
9 sağlık tesisini kazandırdık. Onun önce-
sinde İstanbul’da yine özel bir hastane açı-
lışı yaptık. Hiç durmadan, dinlenmeden, 
hayırseverlerimizle birlikte, özel sektörü-
müzle birlikte, üniversitelerimizle birlikte 

Türkiye’de sağlık hizmetlerinin çehresini 
değiştirmenin mücadelesini veriyoruz.

Hükümet olarak 4 alanı her şeyin üzerinde 
görüyor, bu 4 alana yedi buçuk yıldır özel 
bir önemle eğiliyoruz. Eğitim’de, sağlıkta, 
adalette ve emniyette Türkiye’de köklü bir 
değişim ve dönüşümü gerçekleştirdiğimiz-
de, Türkiye’nin de köklü şekilde değişece-
ğine, dönüşeceğine inanıyor ve bu inançla 
yolumuza devam ediyoruz. Şuranın altını 
çiziyorum… Hükümet olarak, Türkiye’nin 
kalkınmışlık seviyesini sadece göstergeler-
den, sadece grafiklerden takip etmiyoruz. 
Biz, her an halkımızın, milletimizin arasın-
dayız. 

Bakan arkadaşlarımla, milletvekillerimiz-
le, valilerimiz, kaymakamlarımız, tüm bü-
rokratlarımızla her an toplumun nabzını 
tutuyor, ihtiyaçları, talepleri yerinde tespit 
ediyor ve bunlara çözüm üretmek için ça-
balıyoruz. Türkiye’yi yalnızca Ankara’dan 
izleyenler ülkemizin nasıl geliştiğini, nasıl 
değiştiğini göremez ve iyi değerlendire-
mezler. Çok şükür bugün Hakkari’den, 
Van’dan, Ağrı’dan, Iğdır’dan Edirne’ye, 
Kırklareli’ne, İzmir’e, Muğla’ya kadar vata-
nın her bir sathında hizmet üretiyor, eser 
üretiyor, eğitim, sağlık, adalet ve emniyet 
başta olmak üzere her köşeye yetişmeye 
çalışıyoruz.

Yedi buçuk yılda Türkiye’ye çok şey kazan-
dırdık… Ama en önemlisi, Türkiye’ye özgü-
venini yeniden kazandırdık. Bugün, tam 
bir sinerji içinde, işbirliği içinde, uyum ve 
koordinasyon içinde Türkiye kalkınıyor 
ve büyüyor. Hastaneleriyle, okullarıyla, 
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üniversiteleriyle, bölünmüş yollarıyla, 
hızlı tren ağlarıyla Türkiye 7 yıl öncesine 
göre, çok daha bayındır, çok daha mamur 
bir ülke haline geldi. Ulaşılamaz gibi görü-
nen, hayal gibi, rüya gibi görünen birçok 
hedef bugün gerçeğe dönüştü. Biz, ulaştı-
ğımız bu konumu da asla yeterli görmüyor, 
Türkiye’nin çok daha fazlasını hak ettiğine 
inanıyor ve bu yolda gayretlerimizi hız kes-
meden sürdürüyoruz.

Bakın, yedi yıl önce Türkiye ekonomisi 
dünya ülkeleri arasında 26’ıncı sıradaydı. 
Yedi yılda ortalama yüzde 7 oranında bü-
yüme kaydettik ve bugün Türkiye ekono-
misi dünyanın 17’inci büyük ekonomisi. 
Düşmez gibi görünen, hiç düşmeyecek sa-
nılan enflasyon tarihinin en düşük seviye-
lerine geriledi. Faizler noktasında aynı şe-
kilde Türkiye çok büyük başarı kaydetti. 36 
milyar dolar ihracat yapabiliyorduk, küre-
sel finans krizine rağmen 102 milyar dolar 
ihracat rakamını 2009’da yakaladık. Yani 
biz, ülke olarak, millet olarak, kendimize 
güvendiğimizde, kendimize inandığımız-
da her türlü engeli aşıyor, hedeflerimize 
ulaşıyoruz. İnanın, daha fazlasını da yapa-
rız ve yapacağız. 1 trilyon dolar milli gelir 
asla hayal değil ve Türkiye bunu inşallah 
başaracak. 500 milyar dolar ihracat, 500 
milyar dolar ithalat hayal değil ve Türkiye 
bunu da başaracak. Cumhuriyetimizin 
100’üncü kuruluş yıldönümünde, 2023’te 
inşallah Türkiye dünyanın en büyük ilk 10 
ekonomisi arasındaki yerini alacak. Bunu 
başaracak güce, potansiyele, en önemlisi 
de inanca ve özgüvene sahibiz.

Şuraya da dikkatlerinizi çekiyorum… 
Türkiye bugün, bölgesinde ve dünyada 
yıldızı parlayan, itibarı yüksek, güçlü, ge-
lecek vadeden bir ülke olarak öne çıkıyor. 
Türkiye’nin barış çağrıları, adalet çağrıları 
çok geniş bir coğrafyada yankı buluyor, 
akis buluyor. Türkiye’nin kalkınması, iler-
lemesi, demokrasi standartlarını yükselt-
mesi ilgiyle, takdirle izleniyor. Biz bu ge-
lişme çizgisini, büyüme çizgisini, ilerleme 
çizgisini devam ettireceğiz. Türkiye’yi her 
alanda büyüteceğiz, özellikle de demokrasi 
noktasında Türkiye’yi bölgesinin yıldız ül-
kesi haline getireceğiz. 

Bakın değerli vatandaşlarım… Değişim 
kolay değildir, değişim güçlü bir irade 
ister, cesaret ister, azim ve kararlılık ister. 
Değişim, değişime direnenlere karşı direnç 
ister, sağduyu ister, sabır ister. Benim aziz 
milletim tarih boyunca her zaman deği-
şimin yanında oldu, her zaman değişime 
açık oldu. Bu millet, değişiklikleri çok 
çabuk benimsedi, çok çabuk özümsedi ve 
kendisini yeni şartlara çok çabuk uyarla-
dı. Türkiye, yerinde sayabilecek bir ülke 
değildir. Dünya değişirken, bilim, tekno-
loji gelişirken, insan hakları ve demokrasi 
standartları genişlerken Türkiye bunu iz-
leyemez, Türkiye tüm bunlara seyirci kala-
maz. Türkiye ilerlerken kurumlar yerinde 
sayabilir mi? Ekonomi büyürken demokra-
si yerinde sayabilir mi? Eğitimde, sağlıkta, 
ulaştırmada, enerjide Türkiye dünyayla 
yarışırken, adalette, insan haklarında ye-
rinde durabilir mi?

On yıllardır, sanal tehditlerle, asılsız teh-
ditlerle, aslı astarı olmayan korkularla bu 
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ülkede değişim engellendi ve ertelendi. 
Demokrasi benim ülkeme, benim milleti-
me çok görüldü ve azar azar verildi. İnsan 
hakları, özgürlükler benim insanıma çok 
görüldü. Ekonomik refah benim ülkemden 
esirgendi. Artık daha fazla erteleyemeyiz, 
daha fazla geciktiremeyiz. Bu millet her 
şeyin en iyisini hak ediyor, her şeyin en iyi-
sine layık ve hiç ertelenmeden, hiç gecikti-
rilmeden bunlara kavuşsun arzu ediyoruz. 

Bakın ,  Anayasa’da gerçekleştirmeyi 
planladığımız değişiklikler, büyük bir 
Türkiye’nin, güçlü, itibarlı, demokra-
tik, laik, sosyal bir hukuk devleti olan 
Türkiye’nin önünü açacak ve yoldaki tüm 
engelleri ortadan kaldıracaktır. Toplumun 
tüm kesimlerinin bu noktada büyük bir 
ihtiyaç hissettiğini görüyor ve biliyoruz. 
Herkes Anayasa’dan şikayetçi ve herkes 
değişmesini istiyor. Biz de diyoruz ki: İşte 
fırsat, işte o değişim zamanı bugün, gelin 
hep birlikte bunu yapalım diyoruz. Hiçbir 
ön yargımız yok, hiçbir ön kabulümüz yok. 
Biz bir taslak hazırladık, gerekirse değişti-
relim, eleştirilerinizi, önerilerinizi dikkate 
alalım, nihai halini verelim ve gelin bunu 
değiştirelim diyoruz. Modern ve özgür-
lükçü Anayasal düzenlemeler, Türkiye’nin 
artık görmezden gelinemez bir ihtiyacıdır.

Anayasa değişikliği artık ertelenemeyecek 
bir taleptir diyoruz. İşte taslağı açıkladık… 
Tıkanan noktaları, kilitlenen noktaları 
açıyor, Türkiye’ye yeni bir vizyon kazın-
dırıyoruz. Bu taslakta şahsi çıkarlar yok, 
şahsi beklentiler yok. Bu taslakta Türkiye 
var, Türkiye’nin ihtiyaçları var. Bu taslak-
ta modern bir Türkiye’nin gelişmiş bir 

Türkiye’nin, büyük bir Türkiye’nin özlem 
ve hedefi var. Hiç kimse, bahanelerin 
arkasına saklanarak bu tarihi vazifeden 
kaçmasın. Hiç kimse, ipe un sererek, bin 
dereden su getirerek bu sürecin karşısında 
durmasın. Bizim hazırladığımız taslağın, 
gelişmiş ülke anayasalarından ve oradaki 
kurumlardan hiçbir farkı, eksiği yok. İm-
tiyazlarını koruma peşinde olanlar, kendi 
koltuklarını, kendi makamlarını düşünen-
ler lütfen şahsi çıkarlarını sürece yansıt-
masınlar. Bizim kapılarımız ardına kadar 
açık… Biz uzlaşmaya da açığız… Eleştirisi, 
önerisi olan buyursun gelsin, bunu açık 
açık söylesin. Ama değişimin kendisine 
karşı çıkmak, toptancı bir şekilde değişi-
me karşı çıkmak Türkiye’nin menfaatine 
değildir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi bu aziz mil-
letin temsilcisidir, bu aziz milletin kutsal 
emanetini sırtında taşıyan yüce bir kurum-
dur. Türkiye Büyük Millet Meclisi millet-
ten aldığı yetkiyle Anayasa yapacak güce, 
yetkiye, iradeye sahiptir. Kimse milleti de, 
millet iradesini de, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’ni de küçümsemesin. Bu kimse-
nin hakkı da değildir, haddi de değildir. 
“Bu Meclis Anayasa yapamaz” diyenler, 
Meclis’i ve milleti küçümseyenlerdir. Dün 
ana muhalefet liderinin son derece talihsiz 
bir beyanına şahit olduk: “Tilkiye kümes-
teki tavukları teslim ediyorsunuz” diyor… 
Tilki kim? Türkiye Büyük Millet Meclisi 
mi? Millet iradesi mi? Milletin egemen-
liği mi? Millet mi? Milletin kurumlarını 
milletten mi kaçırıyorsunuz? Milletin ku-
rumlarını milletten mi koruyorsunuz? O 
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Millet Meclisi’nin bir ferdine, bir üyesine 
bu sözler yakışıyor mu?

Meclisi küçümseyenlere, milleti yok sayan-
lara, milleti hafife alanlara benim aziz mil-
letim en güzel cevabı verecektir. Değişim 
mutlaka ve mutlaka gerçekleşecek değerli 
vatandaşlarım. Siz isterseniz, bu değişim 
gerçekleşir, siz istemezseniz, olmaz. Karar 
sizin, yetki sizin, söz sizin. Daha güçlü 
Türkiye için, daha büyük Türkiye için, kal-
kınmış, gelişmiş, güçlü Türkiye için en son 
kararı siz verecek, en son sözü tabii ki siz 
söyleyeceksiniz. Daha fazla okul için, daha 
fazla hastane için, adalet ve emniyet için 
yetkiyi de, iradeyi de siz vereceksiniz.

Ben bu düşüncelerle sözlerime son verir-
ken, bir kez daha bu anlamlı yatırımın, bu 
güzel yatırımın Ankara’ya, ülkemize, mil-
letimize hayırlı olmasını diliyorum. Başta 
Sayın Dr. Rıdvan Ege olmak üzere, Ufuk 
Üniversitesi’nin tüm mensuplarına şük-
ranlarımı sunuyorum. Hayırlı olsun diyor, 
hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Sevgili Antalyalılar, sevgili kardeşlerim, 
sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor; 
bugün bir kez daha Antalya’da bulunmak-
tan, bugün bir kez daha sizlerle kucakla-
şıyor olmaktan büyük heyecan duyduğu-
mu ifade etmek istiyorum. Buradan, bu 
coşkulu meydandan, bütün Antalya’ya, 

Akseki’ye, Aksu’ya, Alanya’ya, Demre’ye, 
Döşemealtı ’na ,  Elmalı ’ya ,  Finike’ye, 
Gazipaşa’ya, Gündoğmuş’a, İbradı’ya, 
Kaş’a, Kemer’e, Kepez’e, Konyaaltı’na, 
Korkuteli’ne, Kumluca’ya, Manavgat’a, 
Muratpaşa’ya, Serik’e selamlarımı, sevgile-
rimi yolluyorum.

Antalya Havalimanı İç Hatlar 
Yeni Terminal Binası ve 

Tüneller Açılışı

Antalya | 17 Nisan 2010
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Bugün, Antalya’ya büsbütün yenilenmiş, 
modernize, edilmiş, dünya standartların-
da bir İç Hatlar Terminali kazandırıyo-
ruz. Ayrıca, Antalya’nın zorlu dağlarını, 
Antalya’nın sarp dağlarını, sıra dağlarını 
delerek açtığımız 3 tüneli de bugün hiz-
mete açıyoruz. Ben, şimdiden bu eserlerin, 
bu projelerin Antalya’mıza, milletimize, 
Türkiye’mize hayırlı olmasını, bereket ge-
tirmesini diliyorum. 

Antalya, tarihinde görmediği hizmetlerle 
bizim iktidarımız döneminde tanıştı… 
Antalya, tarihinde görmediği yatırımlarla 
bizim iktidarımız döneminde tanıştı… Biz 
o hizmetleri milletimize olan sevgimizden, 
vefamızdan, vatan aşkımızdan yaptık… 
Biz, bu millete sevdalı bir hükümetiz. Biz 
bu millete, biz bu ülkeye, biz 81 vilayetimi-
zin, 73 milyon insanımızın tümüne, ayrım 
yapmaksızın, kayırma gütmeksizin, po-
pülizme kaçmaksızın hizmet götürmenin 
sevdası içindeyiz. Ömrümüz yettiği sürece, 
nefesimiz yettiği sürece, sizler bize “yola 
devam” dediğiniz müddetçe aynı aşkla, 
aynı şevkle sizin hizmetinizde, ülkemizin 
hizmetinde çalışmaya devam edeceğiz. 

Değerli kardeşlerim…

Antalya iç Hatlar Terminali tam 25 yıldan 
bu yana Antalya’ya, Türkiye’ye hizmet ve-
riyor… Bu zaman zarfında tam altı kez ta-
dilattan geçirildi… Eski İç Hatlar Terminal 
Binası’nın yapımı tam 11 yıl sürmüştü… 
Biz, bu terminal binasının işletmesini, 
2024 yılına kadar özel sektörümüze, yani 
ICF Airport’a ihale ettik ve bu noktada da 
bir şart koştuk: Dedik ki, burayı alacaksın, 

işleteceksin ama terminali Antalya’nın 
markasına, Antalya’nın potansiyeline, 
Antalya’nın büyüklüğüne yakışır bir şekil-
de yeniden inşa ederek daha da büyütecek-
sin… Sağ olsunlar, IC! Airport yönetimi, 
büyük bir sorumluluk örneği göstererek, 
hemen işe soyundu, 100 milyon AVRO de-
ğerinde bir yatırım gerçekleştirerek, geçti-
ğimiz şubat ayında düğmeye bastı… 

Özel sektörümüzle yaptığımız bu işbirliği 
sayesinde, Antalya’ya sadece 11 ay kadar 
kısa bir zamanda, eski terminal binasın-
dan 3 kat daha büyük bir kapasiteye sahip 
yepyeni bir terminal kazandırdık. Bildiği-
niz gibi, terminal binasının yapımı, ocak 
ayında tamamlandı ve hizmet vermeye 
başladı. Bakınız, eski terminal binası 11 
yılda bitirilmişti, 3 kat daha fazla kapasi-
teyle bu yeni terminal binası ise 11 ay gibi 
rekor bir sürede bitti… Burada şunu da 
hatırlatmak istiyorum: Bu tesise tam 100 
milyon AVRO yatırım yapıldı… Ama hiçbir 
kamu kaynağı kullanılmadı, devletin ka-
sasından bir kuruş para eksilmediği gibi, 
devletimiz, Antalya’mız, milletimiz çok bü-
yük kazanımlar elde etti… Yolcu güvenliği 
arttırıldı, konforlar yükseltildi, terminal 
altyapısı bütünüyle yenilendi… Yeni ter-
minal binasında, eski terminalde bulun-
mayan dört yolcu köprüsü, köprülere özel 
klima sistemleri, iç hatlar binası önüne 
açık otopark ve apron inşa edildi. Kullanım 
alanı, neredeyse iki kat arttırılarak, 20 bin 
metrekareden 38 bin 500 metrekareye çı-
karıldı…

Böyle bir tesisi Antalya’ya kazandırdığımız 
için büyük gurur duyuyoruz. Biz, hükümet 
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olarak, Antalya’yı dünya standartların-
da bir turizm kenti haline getirmek için 
her türlü yatırımı gerçekleştiriyor, hiçbir 
fedakârlıktan kaçınmıyoruz. Her şeyden 
önce, Antalya Türkiye’nin dünyaya açılan 
vitrini ve vizyonu olduğu gibi, Antalya’nın 
vizyonu da havaalanıdır. Antalya Havali-
manını, bir dünya kenti olan Antalya’ya ya-
kışır hale getirdik. Bildiğiniz gibi, bundan 
önce de Antalya Dış Hatlar Terminalini, 
yine 11 ay gibi kısa bir zamanda tamamla-
yarak, hizmete açmıştık. O düzenlemeyle, 
Antalya Havalimanı Dış Hatlar Termina-
lini tam 25 milyon yolcu kapasiteli hale 
getirmiştik. 

Antalya bunu hak ediyor, Antalya bunlar-
dan çok daha fazlasını hak ediyor… Çünkü 
biz biliyoruz ki, Antalya ileride, bugün 
olduğundan çok daha büyük bir turizm ve 
ticaret merkezi haline gelecek, bu havaa-
lanı bile Antalya’nın dinamizmine yetişe-
meyecek. Şuraya dikkatinizi çekiyorum: 
Havaalanımızın 2002’deki uçak trafiği 69 
bin iken, yüzde 84 artışla 2009 yılında 127 
bine yükseldi. 2002’de 10,3 milyon olan 
yolcu trafiği, yüzde 78 artışla 2009’da 18,3 
milyona yükseldi… Antalya gelişiyor, An-
talya kalkınıyor… Antalya gerek ekonomik, 
gerekse sosyal bakımdan her geçen yıl kat-
lanarak büyüyor. Bu gelişmeler hep bizim 
dönemimizde yaşandı, bizim dönemimiz-
de ortaya çıktı…

Değerli kardeşlerim, sevgili Antalyalılar...

Antalya gibi dünya çapında bir turizm 
kentinin ulaşım sorunu asla ve asla ola-
maz, olmamalı. İç turizmin de en gözde 

şehirlerinden olan Antalya’ya, karayoluyla 
ulaşımı da kolaylaştırmak için tarihi nite-
likte yatırımlar yaptık. Bakınız, 2002 yılına 
kadar, 79 yıl boyunca Antalya’ya yapılan 
bölünmüş yol toplamı ne kadar biliyor 
musunuz? 199 Kilometre… Biz ise, sadece 
yedi buçuk yılda 172 kilometre bölünmüş 
yolu kazandırdık Antalya’ya. Antalya-Alan-
ya yolu 1993 yılından beri inşa halindeydi, 
bir türlü tamamlanamıyordu. Bu yolun en 
zor etaplarının da içinde bulunduğu 50 
kilometrelik kısmını tamamladık, hizmete 
açtık. Turizm bölgelerine ulaşım bakımın-
dan son derece önemli olan 60 kilometre-
lik Antalya-Kemer-Tekirova yolunu kulla-
nıma açtık. 21 kilometrelik Finike-Demre 
yolunu da bitirip hizmete açtık.

Bunun yanında, 229 km uzunluğundaki 
Antalya-Burdur-Sandıklı yolunu da ta-
mamladık… Bu yolun bizden önce yalnızca 
50 kilometresi tamamlanmıştı… Göreve 
geldik, kalan 179 kilometreyi bölünmüş 
yol olarak tamamladık… İnşallah yakın bir 
zamanda o yolun da açılışını sizlerle birlik-
te yapacağız.

Bugün, ulaştırmada yeni ve büyük bir 
adım daha atıyoruz. Antalya-Kemer-Te-
kirova Yolu üzerinde yer alan Tüneller 
Bölgesi Projesi ile, üç ayrı tüneli hizmete 
alarak, trafiğin en yoğun olduğu bu bölgeyi 
rahatlatıyoruz. Bu tüneller, görüntüleme, 
yangın sistemleri, haberleşme sistemleri 
dahil olmak üzere her türlü modern im-
kanlarla, teknolojilerle, güvenlik sistemle-
riyle, donatılmış tüneller… Bildiğiniz gibi, 
tüneller bölgesi Beydağlarının yeşil çam 
ormanları ile Akdeniz’in mavi sularının 
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kucaklaştığı bir bölge… Yol üzerinde çok 
sayıda doğal plaj, antik şehir, mesire alanı, 
çadır kampı ve mağara yer alıyor. Ayrıca, 
üreticimiz de, ürettikleri turfanda sebze 
ve turunçgillerin sevkiyatını bu güzergâh 
üzerinden yapıyor… Normal zamanda bu 
güzergahta bir günde ortalama 21 bin 882 
araç geçişi olurken, turizm sezonunda bu 
ortalama günde 50 bine kadar çıkıyor… 
Tüm bunlar bir arada düşünüldüğünde, bu 
tünellerin Antalya için ne kadar büyük bir 
önem taşıdığı daha iyi anlaşılacaktır.

Sevgili Antalyalılar, değerli kardeşlerim...

Şunu da burada özellikle ifade etmek isti-
yorum: Antalya bir turizm şehri olabilir, 
bir tatil beldesi olabilir... Ama bizim için 
Antalya, biraz önce de ifade ettim, dün-
yaya açılan kapımız, vizyonumuz. Herkes 
Antalya’ya tatil beldesi olarak bakabilir, 
ama biz Antalya’ya geleceğin şehri olarak 
bakıyor, hakettiği hizmetleri alabilmesi 
için var gücümüzle çalışıyoruz. Zaten 
bu inanç ve azim sayesinde Antalya’yı 
Türkiye’nin altın şehri, pırlanta kenti ha-
line getirdik. Şundan emin olunuz: Aynı 
şekilde devam edeceğiz. Hız kesmeden, 
ivmemizi, heyecanımızı kaybetmeden 
Antalya’ya hizmet taşımaya devam edece-
ğiz. 

Bakınız, bugüne kadar Antalya için neler 
yaptık, Antalya’ya hangi hizmetleri kazan-
dırdık… Antalya’da yedi buçuk yılda 5 bin 
112 dersliğin yapımını tamamladık. 2003 
yılına kadar okullarımızda çok az sayıda 
bilgisayar var iken yedi buçuk yılda okul-
larımıza 13 bin 550 adet bilgisayar gönder-

dik. Antalya Akdeniz Üniversitemizin bün-
yesinde 1 fakülte, 4 meslek yüksek okulu, 
2 yüksek okul, 1 Devlet konservatuarı, 13 
araştırma ve uygulama merkezi ile Antalya 
Teknokenti hizmete açtık. Antalya’da şartlı 
nakit transferinden öğrencilerimize 6,8 
milyon TL’lik yardım yaptık.

Antalya’da hükümetlerimiz döneminde 
sağlık hizmetleri için 256 milyon TL har-
cama yaptık. İnşallah bu sene sonunda 
Antalya ilimizde de aile hekimliğine ge-
çiyoruz. Antalya’da hava ambulansımız 
devreye girdi. Hükümetimiz öncesi yapı-
mına başlanan 100 yataklı Kumluca Devlet 
Hastanesini, 100 yataklı Serik Devlet Has-
tanesini, Aşır Aksu Devlet Hastanesinin Ek 
Bloğunu, İbradı ve Kaş Merkez Ahmet Sarı-
caoğlu sağlık ocaklarını hızla tamamladık 
hizmete açtık. Yine hükümetlerimiz döne-
minde 400 yataklı Merkez Devlet hastane-
sini, Antalya Devlet Hastanesinin, Korku-
teli Devlet Hastanesinin ve Kemer Devlet 
Hastanesinin poliklinik binalarını, Antalya 
Devlet Hastanesi Talasemi Merkezini, Mer-
kez Ağız Diş Sağlığı Merkezini ve 27 adet 
sağlık ocağının yapımına başladık hızla ta-
mamladık ve hizmete açtık. Atatürk Devlet 
Hastanesi Kepez Semt Poliklinik binasının 
yapımını tamamladık, inşallah kısa sürede 
hizmete açacağız. Ayrıca, Kaş Devlet Has-
tanesinin yapımına hızla devam ediyoruz. 
Antalya’da Devlet Hastanesi Uzman Hekim 
Muayene Odası Sayısını 208’den 473’e, 
sağlık ocağı muayene oda sayısını 170’ten 
494’e çıkardık. 2002’de 18 ambulansımız 
vardı, bugün ise 38 ambulansımız var. Di-
yaliz cihaz sayısı 38 iken bugün 114 adet 
diyaliz cihazımız var.
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Antalya merkez, Korkuteli, Alanya ve 
Manavgat adalet saraylarını tamamladık 
hizmete açtık. Demre ve Gazipaşa adalet 
saraylarının inşaatına devam ediyoruz. 
Ayrıca, Serik ve Kumluca adalet sarayları-
nın projesi devam ediyor. 120’si hareketli 
264’ü sabit olmak üzere toplam 384 ka-
meradan oluşan Antalya Kent Güvenlik 
Sistemine 11,5 milyon TL harcadık, 2008 
yılının şubat ayında hizmete açtık. TOKİ 
aracılığıyla Antalya ve ilçelerinde bugüne 
kadar 2 bin 721 konut uygulaması baş-
lattık. 2 bin 126 konutu tamamlayarak 
sahiplerine teslim ettik. 1.896 konutla il-
gili proje ve ihale çalışmalarımız da ayrıca 
devam ediyor. Bütün projelerimizi tamam-
ladığımızda Antalya’da toplam 4 bin 617 
konut, 3 hastane, 3 lise, 7 ilköğretim okulu 
ve 2 ticaret merkezi yapmış olacağız.

Değerli kardeşlerim...

İşte bizim iktidarımızın farkı burada... 
Biz başkaları gibi laf üretmiyoruz, iş ya-
pıyoruz. Eserlerimizle toplumun önüne 
çıkıyoruz. Allah’ın izniyle çok daha fazla-
sını yapacağız. Türkiye’ye, şehirlerimize, 
Antalya’ya çok daha fazlasını kazandı-
racağız. Ben, bugün açılışını yaptığımız 
İç Hatlar Terminali’nin, 3 adet tünelin 
Antalya’ya, Antalyalı kardeşlerime hayırlı 
olmasını diliyorum. Emeği geçen herkesi 
tebrik ediyorum, özel sektörümüze, kamu 
kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Sizlere 
de, siz değerli vatandaşlarıma da, katkınız 
için, desteğiniz için, hayır dualarınız için 
şükranlarımı sunuyor, hepinizi sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, 
Allah’a emanet olun. 
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Değerli Manisalılar… sevgili kardeşlerim… 
Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, 
bütün Manisalı kardeşlerime, vatandaş-
larıma buradan sevgilerimi, saygılarımı 
gönderiyorum. Buradan, sizlerin aracı-
lığıyla, Ahmetli’yi, Akhisar’ı, Alaşehir’i, 
Demirci’yi, Gölmarmara’yı, Gördes’i, 
Kırkağaç’ı, Köprübaşı’nı, Kula’yı, Salihli’yi, 
Sarıgöl’ü, Saruhanlı’yı, Selendi’yi, Soma’yı, 

Turgutlu’yu, orada yaşayan kardeşlerimi 
de coşkuyla, muhabbetle selamlıyorum.

Bugün Manisa’da tarihi bir günü daha 
yaşıyoruz. Bugün Manisa’da, özel sektö-
rümüz eliyle, kamu eliyle yapılan tam 22 
büyük tesisin, büyük yatırımın toplu açı-
lışını yapıyoruz. Manisa Organize Sanayi 
Bölgesi’nde, özel sektörümüzün tamam-
ladığı 18 yatırım, bugün resmen açılıyor. 

Organize Sanayi Bölgesi Toplu 
Açılış Töreni

Manisa | 15 Mayıs 2010
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Alaşehir ilçemizde Sarıkız Petrol Üretim 
Tesisi’ni yine buradan, uydu bağlantısıyla 
açıyoruz. Manisa Organize Sanayi Bölgesi 
Lojistik Merkezi’ni; Manisa Organize Sana-
yi Bölgesi 4 ve 5’inci Kısım Altyapı Tesisle-
rini, Manisa Gümrük Müdürlüğü Hizmet 
Binası’nı yine bugün, buradan hizmete 
alıyoruz. Tam 491 milyon 255 bin Liralık, 
yani yarım milyar Liralık yatırımı bugün 
Manisa’ya kazandırıyoruz. Toplamda 2 
bin 332 vatandaşımız buralarda istihdam 
imkanı buluyor.

Tüm bu tesislerin, bu yatırımların, Ma-
nisa’mıza, Manisalı kardeşlerimize ha-
yırlı olmasını diliyorum. Bu yatırımları 
Manisa’ya, ülkemize kazandıran herkesi, 
özel sektörümüzü, Kamu kurumlarımızı, 
bu yatırımların ortaya çıkmasında emeği 
geçen her bir arkadaşımı tebrik ediyor, 
kendilerine ülkem ve milletim adına şük-
ranlarımı sunuyorum.

Ben buradan, kriz tellallarına, felaket 
tellallarına, karamsarlara, kötümserlere, 
Türkiye’nin ufkunu sisli ve puslu göster-
meye çalışanlara da bir çağrıda bulunuyo-
rum: Yüreğiniz yetiyorsa Manisa’ya gelin. 
Krizin nasıl teğet geçtiğini görmek istiyor-
sanız Manisa’ya gelin. Türkiye’nin küresel 
krizi nasıl atlattığını görmek istiyorsanız 
Manisa’ya gelin, ve işte bugün açtığımız şu 
yatırımları yerinde görün.

Bakın sevgili kardeşlerim…

Bugün tüm dünyada ,  İkinci  Dünya 
Savaşı’ndan sonraki en büyük ekonomik 
kriz yaşanıyor. Tüm dünyada büyüme ya-

vaşladı, işsizlik arttı, dış ticaret hacimleri 
daraldı, kamu açıkları arttı. Dünyanın dev 
ekonomileri, en büyük ekonomileri çok 
sıkıntılı günler yaşadı. Dünyanın en büyük 
bankaları, finans kuruluşları, sigorta şir-
ketleri battı, çok ucuza el değiştirmek zo-
runda kaldı. Biz, Türkiye olarak, en başın-
dan itibaren krizi çok iyi şekilde yönettik. 
Tüm gelişmeleri dikkatle izledik, tedbirleri 
cesaretle aldık. Şu anda Avrupa’nın birçok 
ülkesi krizi çok derinden hissederken, biz 
küresel krizi artık ardımızda bırakıyor, kri-
zin etkilerinden hızlı sıyrılıyor ve geleceğe 
bakıyoruz.

Türkiye ekonomisi pozitif büyüme süre-
cine girdi. İşsizlikte gerileme sinyallerini 
almaya başladık. Dış ticaretimiz çok ciddi 
oranlarda artış gösteriyor. Sanayide kapa-
site kullanım oranları yükseliyor. Bütün 
bunların ötesinde, ABD’nin, Avrupa’nın, 
Japonya’nın finans kuruluşları, IMF gibi, 
Dünya Bankası, OECD gibi uluslar arası fi-
nans kuruluşları, Türkiye’nin krizi başarıy-
la atlattığını, hızla büyüdüğünü, geleceğe 
güvenle baktığını teyit ediyorlar. Avrupa 
basını her gün Türkiye mucizesini sayfala-
rına taşıyor.

Şuraya özellikle dikkatlerinizi çekiyo-
rum… Kriz başladığı andan itibaren, “IMF 
OLMAZSA OLMAZ” dediler, “IMF’LE AN-
LAŞMA YAPMADAN BU KRİZ AŞILMAZ” 
dediler, “HER ŞART ALTINDA IMF’LE 
ANLAŞIN” diye baskı yaptılar. Ama biz 
soğukkanlılığı elden bırakmadık. “İŞİMİ-
ZE GELİRSE ANLAŞIRIZ, YOKSA YOLU-
MUZA DEVAM EDERİZ” dedik. Nitekim, 
şartlar işimize gelmedi ve şu an için bir 
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stand-by anlaşmasına sıcak bakmadık, 
anlaşma imzalamadık. Türkiye, yardım 
almadan, uluslar arası kuruluşların yardı-
mına, desteğine, yönlendirmesine gerek 
kalmadan, tamamen kendi kaynaklarıyla, 
kendi yöntemleriyle bu krizi geride bırak-
tı, bırakıyor. Biz kendimize güveniyoruz. 
Biz ülkemize güveniyoruz. Biz milletimize, 
özel sektörümüze, işçimize, çiftçimize, 
sanayicimize güveniyoruz. Bu millet ken-
di imkanlarıyla, kendi kaynaklarıyla çok 
badireyi aştı, bunu da aşar dedik ve işte 
aşıyoruz. 

Bakınız değerli kardeşlerim… Moral çok 
önemli, iyimserlik çok önemli… Moraller 
iyi olursa, işte bugün Manisa’da olduğu 
gibi yatırımlar ardı ardına gelir. Moraller 
iyi olursa, istihdam artar, üretim artar, 
ihracat artar. Onun için morallerimiz yük-
sek olacak. Birbirimize güveneceğiz, bir-
birimize inanacağız ve tek yürek halinde 
Türkiye’yi geleceğe taşıyacağız. Moralleri 
bozmaya çalışanlara, Türkiye’yi karamsar-
lığa itmeye çalışanlara, kötümserlere asla 
prim vermeyecek, inanacak, çalışacak ve 
hep birlikte kazanacağız.

Bugün, şu anda, sadece Manisa’da değil, 
81 vilayetimizin tamamında çok şükür 
çarklar tıkır tıkır işliyor. 6 Şubat’ta Osma-
niye ilimizde tam 1 milyar dolar tutarında 
devasa bir yatırımın açılışını yaptım. Kriz 
ortamında tam 1 milyar dolarlık yatırım 
gerçekleşti ve orada, yan sanayi ile birlik-
te 10 bin kişi ekmek yiyor. İstanbul’da, 
Ankara’da ,  Konya’da ,  Ş anl ıurfa’da , 
Kocaeli’nde özel sektörün yatırımlarını, 
kamunun yaptığı yolları, okulları, has-

taneleri açtım. Hiç durmadan, açılıştan 
açılışa koşuyor, milletimize, ülkemize eser 
kazandırmanın, hizmet kazandırmanın 
mücadelesini veriyoruz. Türkiye’nin değiş-
tiğini gördükçe, Türkiye’nin büyüdüğünü, 
geliştiğini gördükçe heyecanımız katlana-
rak artıyor, coşkumuz katlanarak artıyor, 
azmimiz, kararlılığımız katlanarak artıyor.

Şimdi sevgili Manisalılar… Şu hususa özel-
likle dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Bir 
ülkenin Anayasası, o ülkenin her şeyidir. 
Anayasa sadece hukuki bir metin değildir, 
Anayasa sadece kurallar koyan, üst bir 
norm değildir. Anayasa, altını çizerek ifade 
ediyorum, günlük hayatı doğrudan ilgi-
lendiren, ülkenin bugününü ve geleceğini 
doğrudan ilgilendiren, ekonomiyi, siyaseti, 
hukuku, dış politikayı çok ama çok yakın-
dan ilgilendiren bir metindir. Anayasa, 
ekmeğimizle, işimizle, aşımızla doğrudan 
alakalı bir metindir. Modern bir Anayasa-
nız yoksa, vizyoner bir Anayasanız yoksa, 
hukukun üstünlüğünü savunan, insan 
haklarını koruyan ve geliştiren, demokra-
siyi yücelten bir anayasanız yoksa, hiç ama 
hiçbir alanda ilerleme kaydedemezsiniz.

Birileri çıkıyor, yoksulluk edebiyatı yapa-
rak, “şimdi Anayasa değiştirmenin zamanı 
mı, Türkiye’nin daha büyük meseleleri 
var” diyor. Bunlar Anayasa’nın ne olduğu-
nu bilmiyor. Bunlar Türkiye’nin meselele-
rine işte böyle dar gözlüklerle bakıyor. Ben 
de buradan, Manisa’dan, açık açık bir kez 
daha ilan ediyorum: Türkiye’de on yıllar 
boyunca oluşmuş gelir dağılımındaki eşit-
sizliğin temel nedeni mevcut Anayasa’nın 
Türkiye’ye dar gelmesindendir. Ekono-
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minin daha da büyümesinin önündeki, 
yatırımların, istihdamın, üretimin önün-
deki en temel engel, mevcut Anayasa’nın 
ihtiyaçları karşılayamıyor olmasıdır. 
Türkiye’nin büyük ülke, büyük devlet ol-
masının önündeki en temel sorun, mevcut 
Anayasa’nın modern bir yaklaşım, çağdaş 
bir yaklaşım içinde olmamasıdır.

Türkiye’nin yönetiminde, hukuk sistemin-
de, demokratik işleyişinde ortaya çıkan so-
runların en temelinde, mevcut Anayasa’nın 
anti demokratik yapısı yer alıyor. İnsan 
haklarının gelişmesinde, demokrasinin 
standartlarının yükselmesinde, mevcut 
Anayasa yetersiz kalıyor. Modern bir Ana-
yasa, demokratik bir Anayasa, herkesi 
kucaklayan, herkese eşit mesafede duran 
bir Anayasa, Türkiye’nin huzurunun, is-
tikrarının, refahının teminatıdır. Bugün 
Türkiye’de nereye gitseniz, kime sorsanız, 
1982 Darbe Anayasası’ndan şikayetçidir, 
değişmesini ister. 

Biz, 2007 yılında, milletimizin yoğun te-
veccühüyle, yüzde 47 gibi rekor düzeyde 
bir oy oranıyla yeniden iktidara geldik. 
O seçimler öncesinde sizin huzurunuza 
geldik ve size bir söz verdik: BİZ BU ANA-
YASAYI DEĞİŞTİRECEĞİZ dedik. Anayasa 
Türkiye’ye dar geliyor, Anayasa Türkiye’nin 
ihtiyaçlarına cevap vermiyor dedik. Sizden 
yetki istedik ve siz 22 Temmuz’da bize bu 
yetkiyi verdiniz. Sizden aldığımız yetkiye, 
sizin bize yüklediğiniz emanete uyarak, 
Anayasayı değiştirmek için girişimlere 
başladık. İstedik ki, böyle önemli bir mese-
lede geniş mutabakat sağlayalım, geniş bir 
uzlaşma zemini oluşturalım.

Ama ne yazık ki, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nde grubu bulunan diğer siyasi 
partiler bu uzlaşmaya yanaşmadılar. Sırf 
biz yapıyoruz, sırf bu iktidar yapıyor di-
yerek Türkiye’nin bu en acil, en önemli, 
en hayati ihtiyacına kulaklarını tıkadılar, 
sırtlarını döndüler. Sizler de eminim tele-
vizyon ekranlarından izlediniz. İki hafta 
boyunca Meclis’i kilitlediler, önümüze 
engeller çıkardılar, süreci yavaşlattılar. Son 
derece çirkin, son derece kaba, son derece 
nezaketsiz bir üslupla, milletin önünde, 
milletin huzurunda bize iftiralarla, haka-
retlerle saldırdılar.

Buradan, Manisa’dan, siz Manisalı kar-
deşlerime soruyorum: Bunların iki hafta 
boyunca Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 
her hangi bir öneri getirdiğine şahit oldu-
nuz mu? İki haftalık görüşmeler boyunca 
yapıcı tek bir eleştirilerine şahit oldunuz 
mu? “ŞÖYLE OLMASIN, BÖYLE OLSUN” 
dediklerini duydunuz mu? “İSTEMEZÜK” 
dediler, başka hiçbir şey söylemediler. 
“KARŞIYIZ” dediler, tek bir gerekçe gös-
termediler. “BU MECLİS ANAYASA YAPA-
MAZ” dediler, kendilerini inkar ettiler, mil-
letin onlara verdiği yetkiyi, milletin onlara 
yüklediği emaneti inkar ettiler. Bu millet 
sizi oraya yasa yapmak, Anayasa yapmak, 
çalışmak, milletin iradesini orada temsil 
etmek için gönderdi. Ama onlar ne yaptı? 
Onlar, kendileri çalışmadığı gibi, çalışanla-
rı da engellemek için var güçleriyle çalıştı. 

Biz bunların hiç birine aldanmadık. Mil-
letimize mahçup olmayacağız dedik, mil-
letimizin önünde başımızı eğmeyeceğiz 
dedik. Milletimize verdiğimiz sözden geri 
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dönmeyeceğiz dedik. Dikkatinizi çekiyo-
rum: Cumhuriyet tarihinde hiçbir zaman, 
bir siyasi partinin grubu, böyle güzel, 
böyle anlamlı, böyle güçlü bir dayanışma 
göstermemiştir. Birbirimize kenetlendik, 
birbirimize kardeşçe bağlandık, milletin 
bize yüklediği emanetin bilinciyle, has-
sasiyetiyle hareket ettik. Biz, sadece bize 
oy verenlerin değil, oy vermeyenlerin de 
hakkını, hukukunu yılmadan, yorulmadan 
savunduk. CHP, MHP, BDP aynı safta, el 
ele, kol kola bu değişiklik sürecine karşı 
çıktılar. Blok halinde, dayanışma halinde, 
Türkiye’nin aydınlık ufkunu karartmanın 
mücadelesini verdiler. Sabırla, sağduyuyla, 
aklıselimle hareket ettik; birlik ve bütün-
lük ruhundan kopmadık. Milletin ema-
netine halel getirmedik, o emaneti kutsal 
bildik ve o emaneti yere düşürmedik. 

Sevgili kardeşlerim, değerli Manisalılar…

Biz üzerimize düşeni yaptık. Biz, sizin 
emanetinize sahip çıktık. Şimdi söz sizde, 
şimdi yetki sizde, şimdi karar sizde, şimdi 
mühür sizde. Son sözü siz söyleyeceksiniz, 
son kararı sizler vereceksiniz. Bu Anayasa 
değişikliği sizin önünüze gelecek, milletin 
önüne gelecek, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
asıl sahiplerinin önüne gelecek ve son 
noktayı siz koyacaksınız. Bütün tartışma-
lara, bütün ihtilaflara siz son vereceksiniz. 
Size inanmayanlar, size güvenmeyenler, 
sizin tercihlerinizi, sizin kararınızı cid-
diye almayanlar, bir kez daha Anayasa 
Mahkemesi’nin yoluna düştüler.

Peki bu millet size sormaz mı? BİZ BU-
RADAYIZ, BİZE GEL, KARARI BİZ VERE-

CEĞİZ demez mi? Burada millet varken, 
neden başka hakem arıyorsunuz? Millete 
danışmak varken kendinize neden do-
lambaçlı yollar çiziyorsunuz? Neden bu 
millete güvenmiyorsunuz? Bu milletin 
tercihine, takdirine, görüşlerine, önerileri-
ne neden kıymet vermiyorsunuz? İnşallah 
sandık kurulacak ve Anayasa Değişikliği 
paketi sizin önünüze gelecek. Orada mille-
tim takdirini kullanacak. Orada milletim, 
inanıyorum ki bunları mahçup edecek. 
Onlar nereye giderse gitsin. Biz millete 
gideceğiz, millete gidiyoruz. Biz, bir kez 
daha, “YETER, SÖZ DE KARAR DA MİLLE-
TİNDİR” diyoruz.

Sevgili kardeşlerim… değerli Manisalılar…

Manisa Şehzadeler şehri. Manisa, Osmanlı 
Şehzadelerinin sultanlık tecrübesini ka-
zandığı tarihi bir ilimiz. 2’inci Murat, Fatih 
Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman 
gibi dünyaya hükmetmiş padişahlar bura-
da, Manisa’da yetişti, Manisa’da valilik yap-
tı, Manisa’nın ekmeğini yedi, Manisa’nın 
suyunu içti. Manisa, cihan imparatorlu-
ğunun adeta okulu oldu. İşte onun için 
Manisa büyük düşünecek. İşte onun için, 
Manisa 81 vilayete örnek teşkil edecek.

Manisalı vatandaşlarımın, Manisalı kar-
deşlerimin, Türkiye üzerine oynanan 
oyunları çok iyi görmelerini, çok iyi değer-
lendirmelerini rica ediyorum. Bakın… Şu-
raya dikkatlerinizi çekiyorum… Türkiye’de 
ne zaman işler yoluna girse, Türkiye’de 
ne zaman ekonomi şahlansa, Türkiye’de 
ne zaman huzur, istikrar, kardeşlik güç 
kazansa, kirli bazı senaryoların, kirli bazı 
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tahriklerin devreye sokulduğunu gördük. 
Yedi buçuk yıl boyunca bunlara karşı da 
mücadele verdik. Bu ülkeye artık hukuk 
dışı örgütlenmeler yön veremez dedik. Bu 
ülkeye artık çeteler, mafya istikamet çize-
mez dedik. Tek tek maskeleri düşürüyor, 
tek tek kirli senaryoları açığa çıkarıyoruz.

Elbette nihai sonuca ulaşmış değiliz. Ama 
sizden rica ediyorum, şu son günlerde 
huzurumuza yönelen saldırıların hangi 
amacı taşıdığını çok iyi değerlendirin. 
Terör örgütünün bu ülkenin huzurunu 
ve kardeşliğini bozmak için bir kez daha 
nasıl kirli bir senaryoyu uygulamaya koy-
duğunu lütfen iyi görün. Bütün bu kalleşçe 
saldırılar, Türkiye’nin kardeşliğine yönelik 
saldırılardır. Biz bunlarla baş ederiz, biz 
bunlarla sonuna kadar mücadele ederiz ve 
ediyoruz. Ama aziz milletim bunlara karşı 
uyanık olsun. Aziz milletim bu kirli oyun-
lara, bu kirli senaryolara baş eğmesin, bu 
kirli tuzaklara düşmesin.

Şehitlerimizin cenazeleri, sorumsuzca, 
saygısızca istismar ediliyor ve siyasi bir 
şova dönüştürülmek isteniyor. Şunu çok 
açık söylüyorum: Şehit cenazelerinde atı-
lan sloganlar, orada yapılan el hareketleri, 
orada yapılan kışkırtıcı tertipler, şehitleri-
mizin ruhunu incitiyor. Şehitlerimize kur-
şun atan tetikçiler, cenaze merasimlerinde-
ki o çirkin görüntülerden dolayı ikinci kez 
seviniyorlar. Cenaze merasimlerini siyasi 
şova çevirenler, esasen, şehit cenazelerin-
den siyasi rant elde etmek gibi çok çirkin 
bir niyetin arkasına gizlenenlerdir.

Bizim, “Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi” 
adı altında başlattığımız süreç, teröre 
darbe vuracak, terörün elinden istismar 
araçlarını çekip alacak, terörün zeminini 
çürütecek, bataklığı kurutacak bir süreçtir. 
Bu süreç, aramızdaki ayrılıkları gidere-
cek, tarih boyunca olduğu gibi bugün de, 
yarın da kardeşliğimizi yüceltecek bir sü-
reçtir. Biz bin yıl boyunca bu topraklarda 
bir ve beraber yaşadık. Yediğimiz ekmek, 
içtiğimiz su ayrı gitmedi. Defalarca bizi 
birbirimize düşürmeye çalıştılar, defalarca 
aramıza nifak sokmaya çalıştılar ama başa-
ramadılar. Bugün de başaramayacaklar. Bu 
milletin sağduyusu, bu milletin feraseti, bu 
milletin cesareti tüm o saldırıları bertaraf 
etmeye fazlasıyla yetecektir.

Bakın, şu Manisa’da, ULU CAMİ, ÇEŞNİ-
GİR CAMİİ, SULTAN CAMİİ, MURADİYE 
CAMİİ bizim ortak kültürümüzün, ortak 
inancımızın tarihe malolmuş eserleri. Ala-
şehir’deki SEN JAN KİLİSESİ, Salihli’deki 
SİNAGOG bizim hoşgörü kültürümüzün 
eseri. Bu topraklar, SARUHAN BEY’İN, 
REVAK SULTAN’IN, TAPDUK EMRE’NİN, 
22 SULTAN’IN bizlere emaneti. Onlar, bu 
toprakların hamurunu kardeşlikle yoğur-
dular. Biz onlara mahcup olamayız, yarın, 
ruz-ı mahşer’de onların karşısında boynu-
muzu eğemeyiz. Onlardan aldığımız ema-
neti daha yükseklere taşıyarak, birlik için-
de, kardeşlik içinde geleceğe yürüyeceğiz. 
Kimseyi horlamadan, kimseyi dışlamadan, 
kimseyi aşağılamadan geleceği hep birlikte 
inşa edeceğiz.

İşte onun için, ben, Milli Birlik ve Kardeş-
lik Projemize en çok da Manisa’dan destek 
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bekliyorum. Tahriklere boyun eğmeden, 
iftiralara kulak asmadan, samimiyetimizi, 
iyi niyetimizi, ne yapmak istediğimizi gör-
menizi, bizlerden hayır dualarınızı eksik 
etmemenizi istiyorum. Tam 300 milyar do-
ları, 30 yılda terörle mücadele için kullan-
mak zorunda kaldık. Eğer bu sorun o gün 
çözülseydi, eğer o gün tedbirler alınsaydı, 
eğer bugün bizim gösterdiğimiz cesaret o 
gün gösterilseydi, ne maddi kaynakları-
mız, ne de gencecik fidanlarımız heba olup 
gitmeyecekti. Ama bugün biz artık DUR 
demek istiyoruz. Bunu samimi şekilde isti-
yoruz. Siz arkamızda olursanız, siz destek 
verirseniz, siz dualarınızı yollarsanız, emin 
olun biz bu engelleri, bu badireleri aşar, 
güçlü bir ülke olarak geleceğe yürürüz.

Sevgili kardeşlerim…

Yedi buçuk yıl boyunca Manisa’ya çok 
büyük eserler, çok önemli hizmetler ka-
zandırdık. Manisa’nın ihmal edilmişliğini 
telafi etmek için yoğun gayret sarf ettik. Ta-
rih kenti Manisa’yı, Tarım kenti Manisa’yı, 
Sanayi kenti Manisa’yı büyütmek, yücelt-
mek için hep birlikte yoğun mücadele 
verdik. Eğitim noktasında Manisa’da yedi 
buçuk yılda 2 bin 249 dersliğin yapımını 
tamamladık. Okullarımıza 6 bin 370 adet 
bilgisayar gönderdik; 521 bilgi teknoloji sı-
nıfı kurduk. Yükseköğretimde 1.000 kişilik 
öğrenci yurdumuzun ihalesini yaptık, in-
şallah bu yurdumuzu önümüzdeki eğitim 
döneminde hizmete açmayı planlıyoruz.

Sağlıkta, Hükümetimiz öncesi yapımına 
başlanan 146 yataklı Akhisar Devlet Has-
tanesi, 30 yataklı Köprübaşı İlçe Hastanesi, 

25 yataklı Ahmetli Devlet Hastanesi, Sa-
lihli Devlet Hastanesi Yeni Bloğu, Merkez 
Devlet Hastanesi Ek Poliklinik Binası ve 3 
adet Sağlık Ocağını hızla tamamladık hiz-
mete açtık. Yine hükümetlerimiz dönemin-
de 25 yataklı Kırkağaç Devlet Hastanesi, 32 
yataklı Salihli Devlet Hastanesi Yeni Bloğu, 
Merkez Devlet Hastanesi Yeni Bloğu, Saru-
hanlı Devlet Hastanesi Acil Servisi, Kula 
Devlet Hastanesi Poliklinik Binası, Moris 
Şinasi Çocuk Hastanesi Yeni Bloğu, Tur-
gutlu Devlet Hastanesi Radyoloji Merkezi, 
Ruh Sağlığı Hastalıkları Hastanesi Prefab-
rik Poliklinik Binası ve Nöroloji, Amatem, 
Çocuk Psikiyatri Servisi Binalarına biz 
başladık ve tamamlayarak Manisa’ya ka-
zandırdık. 18 adet sağlık ocağı ile 2 adet 
Sağlık İstasyonu’nun yapımına başladık 
hızla tamamladık ve hizmete açtık. 200 
yataklı Alaşehir Devlet Hastanesi ve 200 
yataklı Akhisar Devlet Hastanesinin yapı-
mı devam ediyor; Merkez Efendi Devlet 
Hastanesi Yeni Blok yapımı ve 300 yataklı 
Turgutlu Devlet Hastanesi inşaatlarının da 
ihalelerini yaptık inşaatlarına başladık. 

Ayrıca, 300 yataklı Soma Devlet Hastanesi 
ile Merkez 40 ünitelik Ağız ve Diş Sağlığı 
Merkezi inşaatlarının proje çalışmalarına 
başladık, inşallah en kısa zamanda in-
şaatlarına başlayacağız. Manisa’da 2002 
yılında 185 olan uzman hekim muayene 
oda sayısını 2009 sonunda 430’a çıkardık. 
2002’de 6 ambulansımız vardı, bugün ise 
26 ambulansımız var. 2002 yılında 61 olan 
diyaliz cihaz sayısını 2009 sonunda 89’a 
çıkardık. Manisa ilimizde aile hekimliğine 
2008 yılı ocak ayında geçtik. Bugün 378 
aile hekimimiz, 155 aile sağlığı merkezi ve 
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18 toplum sağlığı merkezinde 1.3 Milyon 
vatandaşımıza hizmet veriyoruz.

TOKİ aracılığıyla Manisa ve ilçelerinde 
bugüne kadar 3 bin 317 konut uygulama-
sı başlattık. 2 bin 763 konutu daha önce 
tamamladık, sahiplerine teslim ettik. 554 
konutun inşaatına devam ediyoruz. 1.334 
konutla ilgili proje ve ihale çalışmalarımız 
da ayrıca devam ediyor. Bütün projelerimi-
zi tamamladığımızda Manisa’da toplam 4 
bin 651 konut yapmış olacağız.

2002 yılına kadar Manisa’da sadece 80 
kilometre bölünmüş yol yapılmıştı, biz ise 
189 kilometre daha bölünmüş yol yaptık. 
Yani Cumhuriyet tarihinde yapılan bölün-
müş yolun iki katından fazlasını yedi bu-
çuk yılda Manisa’ya biz kazandırdık. Çevre 
yolu inşaatı devam ediyor. İzmir Ankara, 
İzmir- İstanbul yollarının Manisa içinde 
kalan kısımları tamamen bölünmüş yol 
haline geldi.

Tarım kenti Manisa’da çiftçimizi, tarımı 
ihmal etmedik. 2003–2010 döneminde 
Manisa’ya 745 milyon TL tarımsal destek 
verdik. Çiftçilerimize 71 milyon TL ma-
zot desteği, 51 milyon TL kimyevi gübre 
desteği sağladık. 2003 yılından bu yana 
Manisa’da çiftçilerimize toplam 173 mil-
yon TL prim desteği verdik. 2002’de sade-
ce 941 bin TL olan hayvancılık desteklerini 
2010 yılı ilk dört ayında 22 kattan fazla 
artırarak, 21 milyon TL’ye çıkardık. 2003–
2010 döneminde Manisa’ya 107 milyon 
TL hayvancılık desteği verdik. 2007’de ku-
raklık nedeniyle sıkıntı yaşayan 22 binden 
fazla çiftçimize 6 milyon TL destekle nefes 

aldırdık. Bizden önceki 3 yılda sadece 2 ko-
operatifimiz 650 bin TL kredi kullanabildi, 
biz ise 48 kooperatifimize 34 milyon TL 
kredi kullandırdık.

Manisa için üretmeye, Manisa’ya hizmet-
ler kazandırmaya devam edeceğiz. Ben, 
bugün açılışını yaptığımız yatırımların 
bir kez daha Manisa’ya, Manisalı kardeş-
lerimize hayırlı olmasını diliyorum. Özel 
sektörümüzü, kamu kuruluşlarımızı, bu 
yatırımlarda emeği geçen tüm vatandaş-
larımı tebrik ediyor, kendilerine teşekkür 
ediyorum. Yeni açılışlarda buluşmak, yeni-
den kucaklaşmak, en kısa zamanda hasret 
gidermek umuduyla her birinizi Allah’a 
emanet ediyor, sevgilerimi, saygılarımı su-
nuyorum. Sağolun, varolun…
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Sevgili Menemenliler, değerli kardeş-
lerim… Sizleri en kalbi duygularımla 
selamlıyor; bugün burada, Menemen’de 
bulunmaktan, Menemen’de ortak açılış 
heyecanını sizlerle birlikte yaşıyor olmak-
tan büyük memnuniyet duyduğumu ifade 
etmek istiyorum.

Evet… Güzel İzmir’imizin bu güzel ilçesi-
ne, bugün 3 büyük eser kazandırıyoruz… 
Sağlık Bakanlığımız, Menemen’de 2009 
Mayıs ayında Toplum Sağlı Merkezi’nin 

temelini attı. Bir yıldan daha az bir sü-
rede, Şubat 2010’da inşaat tamamlandı. 
Menemen, 2 bin metrekarelik bir arsa 
üzerinde, 2 bin 850 metrekare kapalı alana 
sahip son derece modern bir toplum sağ-
lığı merkezine kavuştu. 1.9 milyon Liralık 
yatırımla Menemen’e kazandırdığımız bu 
Merkez’den ayda ortalama 15 bin vatan-
daşımız yararlanacak. Menemen’de bugün 
açılışını yaptığımız bir başka eserimiz de 
Menemen Devlet Hastanesi Ek Binası.

Toplu Açılış Töreni

Menemen, İzmir | 16 Mayıs 2010
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Buraya dikkatinizi çekiyorum sevgi-
l i  Menemenliler… Menemen Devlet 
Hastanesi’nin inşaatına 1993 yılında baş-
lanmıştı. Bu inşaat yıllarca sürüncemede 
bırakıldı, Menemen yıllarca hastane’nin 
sadece inşaatını görebildi. Biz geldik, ge-
rekli ödeneği ayırdık ve 24 Ocak 2005’te 
Hastaneyi tamamlayarak hizmete açtık. 
Bugün açılışını yaptığımız ek binanın 
inşaatı ise 11 Ağustos 2008’de başladı, 1 
sene 4 ay sonra, 1 Ocak 2010’da tamam-
landı. Hastane binasının kapalı alanı 10 
bin metrekare. Yatak sayısı 96, oda sayısı 
40. Hastane ek binasının kapalı alanı, 8 bin 
400 metrekare. Yatak sayısı 96, oda sayısı 
50. Yani Hastane binası, biz iş başına gelip 
meseleye el atıncaya kadar, tam 10 yılda 
bitirilemezken; hemen hemen Hastane ana 
binası kadar yeni bir ek binayı biz 16 ayda 
bitirdik. Hem hastane binamızda, hem ek 
binada odalarda banyo, tuvalet, en fazla iki 
hasta yatağı, telefon, televizyon, buzdolabı 
ve refakatçi koltuğu bulunuyor.

Menemen Adliye Sarayı’nı, 4 milyon 965 
bin Liralık bir harcama yaparak, bir yıldan 
çok daha kısa bir süre zarfında bitirdik. 
Bugün Menemen’e yakışan, Menemen’in 
bugün ve gelecekte ihtiyaçlarını karşıla-
yacak muhteşem bir adliye sarayını resmi 
olarak açıyoruz. Yine bugün, buradan, 
Menemen’den, Torbalı Adliye Sarayı’nı da 
hizmete açıyoruz. 7 Kasım’da inşaata başla-
dık, 4.5 milyon liralık bir harcamayla, tam 
bir yıl sonra, 9 Kasım’da binayı bitirdik ve 
bugün de resmi olarak açılışını yapıyoruz. 
Bu arada, Torbalı’daki Adalet Sarayımızın 
üzerine kurulduğu arsa, Merhum Sezai Çe-
tinel ile kardeşi Hüsnü Çetinel tarafından 

bağışlandı. Merhumu minnetle yadediyor, 
Hüsnü Bey’e de şükranlarımı sunuyorum. 
Bu Adalet Sarayı’nın da Torbalı ilçemize, 
oradaki vatandaşlarımıza hayırlı olmasını 
diliyorum.

İşte bizim farkımız bu… Biz bu yola mille-
timize hizmet için çıktık. 81 vilayetimizi, 
tüm ilçelerimizi, tüm köylerimizi, 73 mil-
yon vatandaşımızı, 780 bin kilometrekare 
vatan toprağını eş zamanlı olarak büyütme 
gayesiyle biz bu yollara düştük. Biz, hiz-
mette, eser üretmede, büyük küçük ayrımı 
yapmıyoruz. Kimin neye ihtiyacı varsa tes-
pit ediyor, imkanlar ölçüsünde onu derhal 
bitirmenin, o ihtiyaçları derhal karşılama-
nın çabası içinde oluyoruz. Şunu da burada 
özellikle ifade etmek istiyorum… Hizmet 
ederken, vatandaşlarımıza, il ve ilçeleri-
mize, köylerimize hizmet götürürken, biz 
oralardan aldığımız oy oranlarını zerre 
kadar dikkate almıyoruz. Bizim hizmet 
anlayışımızda partizanlığa asla yer yoktur. 
Bu ülkenin 73 milyon vatandaşı, bizim gö-
zümüzde birdir, beraberdir ve eşittir.

Ben, partizanlığın yol açtığı ayrımcılığın 
acısını çekmiş bir kardeşinizim. İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı olduğum 
dönemde, iktidarların ayrımcı uygulama-
larının acısını bizzat çektim. Ama buna bir 
bahane olarak, bir mazeret olarak sarılma-
dım. Beni hizmet etmek için o göreve getir-
miş tüm İstanbul’lulara, kaynak üreterek, 
kaynakları iyi idare ederek en iyi hizmeti 
sunmanın mücadelesi içinde oldum. Bu-
gün de Başbakan olarak aynı hassasiyet 
içindeyim.
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Şunu burada, Menemen’de bir kez daha 
altını çizerek vurgulamak istiyorum: Bize 
oy versin, ya da vermesin, her bir vatan-
daşımın emaneti bizim üzerimizdedir. 73 
milyon vatandaşımızın her birinin hukuku 
bizim üzerimizdedir. Her bir vatandaşı-
mın yaşam tarzı, temel hak ve hürriyetleri 
bizim güvencemiz altındadır. Biz başka-
larının yaptığı gibi ayrımcı politikaları 
benimseyemeyiz, başkalarının yaptığı gibi 
partizanlığı bir hizmet tarzı olarak kabul 
edemeyiz, başkalarının yaptığı gibi, ge-
rilim üzerinden, kutuplaşma üzerinden 
siyaset üretemeyiz. Biz Türkiye’ye bir bü-
tün olarak bakıyor, ayrım gözetmeksizin 
Türkiye’ye hizmet götürmek için ter dökü-
yoruz.

Bakınız… Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
6 Mayıs’ı 7 Mayıs’a bağlayan gece tarihi 
bir oylama yaptı ve 1982 Darbe Anaya-
sası üzerindeki en büyük, en demokratik 
değişimi gerçekleştirdi. Biz bu değişimi 
kendimiz için değil, iktidarımız için değil, 
topyekün Türkiye için, aziz milletimiz için 
gerçekleştirdik. Her kesimin görüşlerini al-
dık, herkesi dinledik, herkesin taleplerini 
dikkate aldık. 1982 Anayasasına yönelik 
28 yıllık eleştirileri tek tek dikkate alarak 
kapsamlı bir değişimin adımlarını attık. 
Parlamento içindeki diğer partiler yıllardır 
söylediklerinin, yıllardır eleştirdiklerinin, 
yıllardır yazıp çizdiklerinin, hazırladıkları 
raporların tam tersini yaptılar, Anayasa 
değişikliğine blok halinde karşı durdular.

Ama biz, tekrar ediyorum, bize oy verenler 
kadar, oy vermeyenlerin de hükümetiyiz. 
Onlar Türkiye’nin taleplerine kulak tı-

kayabilir, onlar Türkiye’nin ihtiyaçlarını 
görmezden gelebilir, onlar Türkiye’nin 
sorunlarını küçümseyebilir. Bizim böyle 
bir lüksümüz yok. İşte onun için bu yola 
koyulduk. Uzlaşma imkanlarını sonuna 
kadar aradık. Bize kapısını açanlarla gö-
rüştük, kapımızı her zaman açık bıraktık. 
Ama görüyorsunuz, onlar bir kez daha 
mahkemeye, biz bir kez daha millete gidi-
yoruz. 30’uncu Yıldönümünde, 12 Eylül 
2010’da inşallah Türkiye yeni bir sabaha, 
ama bu sefer karanlık, belirsiz, demokra-
sinin askıya alındığı değil, aydınlık, ufku 
açık, demokratik bir sabaha uyanacak.

Sevgili Menemenliler…

Menemen, Kurtuluş Savaşımızda en bü-
yük acıları çeken, buna karşılık en büyük 
kahramanlığı gösteren ilçelerimiz arasın-
da yer alıyor. Menemen, isimlerini tarihe 
yazdırmış, Kemal Bey gibi kahramanları 
çıkardı. Menemen, Cumhuriyet tarihimi-
zin en kanlı provokasyonlarından birine 
sahne oldu ve Asteğmen Kubilay ile Bekçi 
Hasan’ın şehadetine şahitlik etti. Ben, 
Menemen’in tüm aziz şehitlerini bir kez 
daha rahmetle anıyorum. Menemen’in 
benzeri acıları yaşamaması, Menemen’le 
birlikte tüm Türkiye’nin kirli senaryolara 
tekrar sahne olmaması için büyük bir has-
sasiyet içindeyiz.

Şunu Menemen’den samimiyetle duyur-
mak istiyorum… Türkiye’de artık oynanan 
kirli oyunlar tek tek açığa çıkıyor. Hiçbir 
olay, hiçbir kirli senaryo üzeri kapalı kal-
mıyor. Türkiye artık, çetelerin, mafyanın, 
hukuksuzluğun yön verdiği bir ülke ol-
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maktan, milletin istikamet çizdiği, rotayı 
milletin belirlediği demokratik bir ülke 
olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Çok 
ağır bedeller ödedik, çok acılar yaşadık… 
Ama bugün Türkiye tarihiyle yüzleşiyor, 
geleceğini açıklık üzerine, şeffaf lık üze-
rine, demokrasi ve millet iradesi üzerine 
yeniden kuruyor. 

Bu milletin ulaşamayacağı hiçbir hedef 
yoktur, olamaz. Yedi buçuk yıl önce olmaz 
gibi görünenleri bugün gerçeğe dönüş-
türdük. Allah’ın izniyle çok daha fazlasını 
başaracak, çok daha ileri seviyeleri yakala-
yacağız. Ben, sizlerden, Türkiye üzerine oy-
nanan kirli oyunlara karşı uyanık olmanızı 
rica ediyorum. Tahriklere, provokasyonla-
ra karşı dikkatli olmanızı rica ediyorum. 
Türkiye’nin büyümesini, gelişmesini, güç-
lenmesini arzu etmeyenlerin tuzaklarına 
karşı sabır ve sağduyuyu öne çıkarmanızı 
rica ediyorum. Bir olursak, iri olursak, diri 
olursak, hiç kimse bu ülkenin kutlu yürü-
yüşünü durduramaz.

Bugün Menemen’e kazandırdığımız eser-
lerin hepinize hayırlı olmasını diliyorum. 
Menemen için üretmeye, Menemen’i hak 
ettiği seviyelere taşımaya devam edeceğiz. 
Her birinizi Allah’a emanet ediyor, sevgi 
ve saygılarımı sunuyor, kalın sağlıcakla 
diyorum.
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Sevgili Bayındırlılar, değerli kardeşlerim, 
çevre ilçelerden gelmiş sevgili kardeşle-
rim, değerli İzmirliler… Sizleri en kalbi 
duygularımla selamlıyor; bugün burada 
sizlerle buluşuyor, sizlerle hasret gideriyor 
olmaktan büyük memnuniyet duyduğu-
mu ifade etmek istiyorum.

Bugün ayrıca, Bayındır ilçemizde yapımı 
tamamlanan çok sayıda hizmetin de açı-
lışını yapmak üzere buradayım. Bayındır 
Kaymakamlığının, Bayındır Belediyesinin, 
Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin yapı-

mını tamamladığı çok sayıda eseri, çok sa-
yıda hizmeti bugün resmi olarak açıyoruz. 
Ben öncelikle, Bayındır’a bu hizmetleri 
kazandıran kamu kuruluşlarına, beledi-
yemize, emeği geçen tüm arkadaşlarımıza 
teşekkür ediyorum. Bayındır’ı, adına yara-
şır şekilde bayındır bir hale getirmek için 
çalışanlara şükranlarımı sunuyorum.

Değerli vatandaşlarım…

Çarşamba günü, Ankara’da Rusya Devlet 
Başkanı Sayın Medvedev’i ağırladık. Rusya 

Toplu Açılış Töreni

Bayındır, İzmir | 16 Mayıs 2010
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ile enerjiden ulaştırmaya, ihracattan tu-
rizme kadar 17 farklı anlaşma imzaladık. 
Vizeleri kaldırdığımız ülkelere bir yenisini 
ekledik, artık Rusya ile aramızdaki vize-
leri de kaldırdık. Ardından, Cuma günü 
Yunanistan’a geçtim ve orada da Yüksek 
Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısını ger-
çekleştirdik. Dün, Manisa’da, özel sektörü-
müzün ve kamunun yaptığı tam 22 farklı 
yatırımı hizmete açtım. Bugün Bayındır’da 
açılış yapıyoruz. Buradan Menemen’e ge-
çiyor, orada yeni adalet sarayının, Toplum 
Sağlığı Merkezi’nin ve Hastane ek bina-
sının açılışını yapıyoruz, oradan İzmir’e 
geçiyor, gençlerimizle buluşuyoruz.

Bitmedi… Ankara’ya  dönmek yok … 
İ z m i r ’ d e n  A z e r b a y c a n ’ a ;  o r a d a n 
Gürcistan’a; oradan İspanya’ya geçiyoruz. 
Gittiğimiz her yerde açılışlar yapıyor, 
Türkiye’nin çıkarları için, milletimizin 
çıkarları için görüşmeler yapıyor, imzalar 
atıyor, dostluğumuzu, işbirliğimizi güçlen-
direcek temaslarda bulunuyoruz. Sadece 
Türkiye değil… Biz, bölgesel barışı, küresel 
barışı kendisine dert edinmiş bir hüküme-
tiz. Biliyorsunuz, Türkiye, Medeniyetler 
İttifakı girişimine İspanya ile birlikte eş 
başkanlık yapıyor. 

Mevlana Celaleddin Rumi’nin çok anlamlı 
bir ifadesi var değerli kardeşlerim… Pergel 
gibi, bir ayağını merkeze koyacak, diğer 
ayağınla alemlere seyahat edeceksin. Yine 
diyor ki Mevlana: Dert, adamı yollara dü-
şürür… İşte biz dertliyiz… Biz milletin der-
diyle dertliyiz, biz bu ülkenin dertleriyle 
dertliyiz ve onları çözmek için durmadan, 

duraklamadan, yorulmadan çalışıyor, ça-
balıyoruz. Bir ayağımız burada, Türkiye’de, 
milletimizin içinde… Milletimizden güç 
alıyor, tarihimizden, kültürümüzden güç 
alıyoruz. Diğer ayağımızla da bölgemizin 
sorunlarını, küresel sorunları çözmek için, 
mağdurların, mazlumların sesi olmak için 
yüreğimizi ortaya koyuyoruz. 

Türkiye çok hızlı şekilde büyüyor değerli 
vatandaşlarım… Türkiye ekonomisiyle 
büyüyor, Türkiye dış politikasıyla bü-
yüyor, Türkiye uluslar arası etkinliğiyle 
büyüyor. Bugün her yerde Türkiye ko-
nuşuluyor… Türkiye’nin ekonomideki 
başarısı, Türkiye’nin dış politikadaki 
başarısı, Türkiye’nin barış çağrılarındaki 
samimiyeti konuşuluyor. Bize yakışan da 
işte budur… Şanlı bir tarihin, köklü bir me-
deniyetin, zengin bir kültürün çocuklarına 
yakışan budur.

Biz küçük düşünemeyiz. Biz büyük dü-
şünmek zorundayız, büyük düşünüyor, 
büyük adımlar atıyoruz. Bizim ne yapmak 
istediğimizi hala anlamayanlar varsa, çık-
sınlar Ankara’dan, çıksınlar İstanbul’dan, 
şöyle Anadolu’yu, Trakya’yı bir dolaşsınlar. 
Bizim niyetimizden hala şüpheleri olan 
varsa, illerimizin, ilçelerimizin, hatta köy-
lerimizin nasıl değiştiğini gitsinler, yer-
lerinde görsünler. Bizimle ilgili hala kötü 
niyetleri olan varsa, gitsinler, yurtdışından 
Türkiye’ye baksınlar; Türkiye’nin imajının, 
itibarının nasıl değiştiğini oradan görsün-
ler, oradaki soydaşlarımızdan, oradaki 
vatandaşlarımızdan Türkiye’yi dinlesinler.
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Sevgili Bayındırlılar, sevgili İzmirliler…

Önceki hafta, 6 Mayıs’ı 7 Mayıs’a bağlayan 
gece, Türkiye Büyük Millet Meclisi bir kez 
daha tarih yazdı. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, sizin ona yüklediğiniz emanete 
sahip çıktı ve 1982 Anayasası’ndaki en 
kapsamlı değişikliği gerçekleştirdi. Bu 
Anayasa değişikliği, hiç kuşkunuz olmasın, 
ekonomiden siyasete, dış politikamızdan 
demokratikleşmeye, insan haklarından 
kardeşliğimizin daha da kuvvetlenmesine 
kadar her alanda etkisini olumlu yönde 
hissettirecek. Bu değişiklik benim çiftçi 
kardeşimi, köylü kardeşimi, işçi, memur, 
sanayici kardeşimi çok yakından ilgilen-
diriyor. Bu Anayasa Değişikliği, Türkiye’yi 
üstünlerin hukukundan kurtarıyor, huku-
kun üstünlüğüne götürüyor. 12 Eylül 1980 
askeri darbesinin izlerini taşıyan bu ana-
yasa, yaptığımız değişikle, Türkiye’nin bü-
yüklüğüne, Türkiye’nin vizyonuna, ufku-
na, itibarına yarışan bir nitelik kazanıyor.

Yüksek Seçim Kurulu, referandumun 12 
Eylül’de yapılacağı kararını verdi. 12 Eylül 
2010’da, 1980 darbesinin 30’uncu yıldö-
nümünde inşallah Türkiye 12 Eylül’ün 
izlerini üzerinden atacak. 12 Eylül 2010’da 
Türkiye inşallah yeni bir sabaha, aydınlık 
bir sabaha uyanacak. 12 Eylül 2010’da 
Türkiye, prangalarından, zincirlerinden, 
ayakbağlarından kurtulacak, ufkunu, viz-
yonunu, onlarla birlikte ekonomisini, de-
mokrasisini daha yüksek standartlara ta-
şıyacak. Biz, sizin seçtiğiniz vekiller olarak 
üzerimize düşeni yaptık. Şimdi söz sizde. 
Şimdi karar sizin. Şimdi mühür sizin elle-
rinizde ve kararı siz vereceksiniz. Birileri 

Anayasa Mahkemesi’ne gidiyor… Varsın 
gitsinler… Biz her zaman, “Bize Milletimiz 
Yeter” dedik… Biz her zaman milletin 
hakemliğine başvurduk. Bugün de millet 
diyoruz, son sözü millet söyler, son kararı 
millet verir diyoruz. Bugün bir kez daha, 
Türkiye olarak, tek yürek halinde, “Yeter! 
Söz de Karar da Milletindir” diyoruz.

Sevgili kardeşlerim…

Bayındır, Ege Bölgemizin önemli bir tarım 
ilçesi. Bayındır ve Bayındır’la birlikte Ege 
bölgemizin tamamında tarımı destekledik, 
yedi buçuk yılda tarıma rekor düzeyde 
destek ve teşvik sağladık. Bayındır’da 2 bin 
51 üreticimize 9.5 milyon TL kütlü pamuk 
desteği ödemesi yaptık. 702 üreticimize 
1 milyon TL mısır desteği verdik. 26 bin 
799 üreticimiz 14 milyon TL tutarında 
doğrudan gelir desteği aldı. 8 bin üretici-
mize 2.5 milyon Liralık mazot ve gübre 
desteği sağladık. Diğer desteklerle birlikte, 
yedi buçuk yılda sadece Bayındır’a, sade-
ce tarımda sağladığımız tarımsal destek 
miktarı, dikkat ediniz, tam 87.5 milyon TL 
oldu. Bundan 59 bin üreticimiz yararlandı. 
Bu destekler imkanlar ölçüsünde artarak 
devam edecek.

Biz Türkiye’ye hizmet için varız… Biz 73 
milyon vatandaşımıza hizmet için bu yol-
lardayız. Sizin desteğiniz, sizin hayır duala-
rınız arkamızda olduğu sürece de hizmete 
durmadan devam edeceğiz. Ben, bugün 
açılışını yaptığımız eserlerin hayırlı olma-
sını diliyorum. Yeniden buluşmak üzere 
kalın sağlıcakla diyor, sizleri Allah’a ema-
net ediyor, her birinize sevgilerimi, saygıla-
rımı sunuyorum. Sağolun, varolun…
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Sevgili Konyalılar, değerli kardeşlerim, 
sizleri sevgiyle, saygıyla, en kalbi muhab-
betlerimle selamlıyorum… Bugün bir kez 
daha Konya’da bulunmaktan, bugün bir 
kez daha sizlerle kucaklaşmaktan, sizlerle 
hasret gideriyor olmaktan büyük heyecan 
duyuyor, büyük memnuniyet duyuyorum. 
Bir kez daha coşkunuz, heyecanınız, aşkı-
nız ve sevdanız için sizlere teşekkür edi-
yorum. Bizi yüreğinizde misafir ettiğiniz 

için, bize gönlünüzde yer açtığınız için, 
hayır dualarınızı bir an bile olsun bizden 
eksik etmediğiniz için sizlere şükranlarımı 
sunuyorum.

Sevgili Konyalılar… Değerli kardeşlerim…

Konya, Selçuklu Devleti’nin tarihi baş-
kentidir… Konya, Bahaeddin Veled’in, 
Muhyiddin İbni Arabi’nin, Sadreddin 

Dünya Çevre Günü ve Toplu 
Açılış Töreni

Konya | 04 Haziran 2010
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Konevi’nin ,  Şemsi Tebrizi ’nin ,  Kadı 
Burhaneddin’in, Hoca Nasreddin’in şeh-
ridir. Konya, “Gİel, her ne olursan ol, yine 
gel… Bizim dergahımız ümitsizlik dergahı 
değildir” diyerek, dünyaya kucak açmış, 
insanlığa yüreğini sunmuş, bütün vicdan-
ları kucaklamış HAZRETİ MEVLANA CE-
LALEDDİN RUMİ’NİN şehridir… Diyor ki 
Mevlana: 

Cömertlik ve yardımda akarsu gibi ol. Şef-
kat ve merhamette güneş gibi ol. Kusurları 
örtmede gece gibi ol. Hiddet ve asabiyette 
ölü gibi ol. Tevazu ve alçak gönüllülükte 
toprak gibi ol. Hoşgörüde deniz gibi ol. Ya 
olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi 
ol.

Bu sözler, bu anlayış, bu hoşgörü, bu sami-
miyet bizim ruhumuzun aşıdır, ekmeğidir. 
Bu sözler Anadolu’nun, Anadolu’daki 73 
milyon insanın vicdanının haritasıdır. 
İşte en son, Brezilya’da, Rio şehrinde, 120 
ülkeden devlet, hükümet başkanları ve 
dışişleri bakanlarının olduğu uluslararası 
Medeniyetler İttifakı Zirvesi’nde, Hazre-
ti Mevlana’nın bu sözlerini bir kez daha 
dünyaya ilettim. Ama biz, şunu da biliriz… 
Konya ne kadar Mevlana’nın şehriyse, o 
kadar da KILIÇARSLAN’IN şehridir. Kon-
ya ne kadar Şemsi Tebrizi’nin şehriyse, o 
kadar da ALAADDİN KEYKUBAT’IN şeh-
ridir… Konya ne kadar Hoca Nasreddin’in 
şehriyse, o kadar da SÜLEYMAN ŞAH’IN 
şehridir. Konya, altını çizerek söylüyo-
rum, Yıldırım Beyazıd’ın, Fatih Sultan 
Mehmet’in, Yavuz Sultan Selim’in, Kanuni 
Sultan Süleyman’ın şehridir… Biz bu ül-
kede, 780 bin kilometre kare vatan top-

rağında, Yunus Emre’yi bildiğimiz kadar, 
Dadaloğlu’nu da biliriz… 

Hiç kimse Türkiye’yi başkalarına benzet-
mesin… Hiç kimse Türkiye’nin sabrını test 
etmeye kalkmasın… Hiç kimse, Türkiye’yi 
ülkelerden bir ülke olarak görme yanılgı-
sına düşmesin. Hiç kimse bu ülkeye, bir 
kabile devleti muamelesi yapmaya yelten-
mesin… Hani, diyor ya Akif: 
Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem; 

Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. 

Yumuşak başlı isem, kim demiş uysal koyu-
num 

Kesilir belki, fakat çekmeye gelmez boynum! 

Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğe-
rim, 

Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim! 

Adam, aldırmada geç git, diyemem aldırırım. 

Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım! 

Zalimin hasmıyım amma severim mazlumu... 

Ve ben buradan, Konya’dan, tüm Türki-
ye’ye, tüm dünyaya bir kez daha sesleni-
yorum… Küdüs’ün kaderi, İstanbul’un 
kaderinden ayrı değildir… Gazze’nin 
kaderi, Ankara’nın kaderinden ayrı de-
ğildir… Ramallah’ın, Nablus’un, Refah’ın, 
Eriha’nın, Han Yunus’un, Beytüllahim’in, 
Cenin’in kaderi, asla ve asla Konya’nın ka-
derinden ayrı değildir… Dünya sussa, biz 
susmayız, susmayacağız. Dünya katliam-
lara göz yumsa, biz gözümüzü yummayız, 
yummayacağız. Dünya akan kana seyirci 
kalsa, biz olan biteni elimiz kolumuz bağlı 
izlemeyeceğiz. Dünya Filistin’e sırtını dön-



Recep Tayyip ERDOĞAN

82

se, biz Filistin’e, Filistin halkına, Gazze’ye, 
Kudüs’e sırtımızı dönmeyeceğiz. 

Bakın şimdi değerli kardeşlerim… Bunlar, 
kundaktaki masum bebekleri dahi teh-
dit olarak gördüler, o masum bebekleri 
analarının kucağında katlettiler. Yetmedi! 
Şimdi, bebek mamalarını tehdit olarak 
görmeye başladılar. Bunlar, çocukları teh-
dit olarak gördüler, çocuk parklarını, oyun 
bahçelerini tehdit olarak gördüler. Masum 
yavruları bisikletleri üzerinde katlettiler. 
Yetmedi! Şimdi Çocuk oyuncaklarından 
korkmaya başladılar. Bunlar, gençleri, öğ-
rencileri tehdit olarak gördüler. Okullarda, 
üniversitelerde eğitim görenlere saldırdı-
lar. Yetmedi! Şimdi kalemden, defterden, 
kitaptan, kağıttan, silgiden dahi ürkmeye 
başladılar. Bunlar, masum sivillerden, ka-
dınlardan, yaşlılardan, engellilerden, hatta 
hastanedeki hastalardan korktular, onla-
rı beyaz fosfor bombalarıyla katlettiler. 
Yetmedi! Şimdi, bastonlardan, tekerlekli 
sandalyelerden, sargı bezinden, serumdan, 
ilaçtan korkmaya başladılar. Dün, evler-
den, yuvalardan, ocaklardan, binalardan 
korkuyorlardı. Gazze’de taş üstünde taş 
bırakmıyorlardı. Bugün inşaat demirlerin-
den, tuğlalardan, çimentodan dahi kork-
maya başladılar…

Her türlü rezilliği, her türlü alçaklığı, her 
türlü zorbalığı, haydutluğu korsanlığı yapı-
yorlar. Ardından HAMAS diyorlar, EL KA-
İDE diyorlar, ANTİSEMİTİZM diyorlar… 
Ama artık Mızrak çuvala sığmıyor… Artık 
bu kılıflar, bu minareye dar geliyor. Antise-
mitzm, evet, insanlık suçudur… Terör, evet 
insanlık suçudur… Bunu her yerde söyle-

dim, söylüyorum ve söylemeye devam ede-
ceğim. Ama Antisemitzm istismarıyla, te-
rörle mücadele bahanesiyle artık insanlık 
suçu işleme, haddi aşma, hukuku çiğneme, 
devlet terörü uygulama dönemi geride kal-
mıştır. Savaşın bile hukuku vardır, kuralla-
rı vardır. Savaşta bile dokunulmayacaklar 
vardır. Allah aşkına, beyaz bayrak asılı 
yardım gemisine saldırdınız, 19 yaşında-
ki Furkan Doğan’ı vahşice öldürdünüz… 
Elinde silah mı vardı, üzerinde bomba mı 
vardı, alnında terörist mi yazıyordu? Han-
gi hukuk sistemi, hangi din, hangi inanç, 
hangi kutsal kitap sizin bu korsanlığınıza, 
bu yargısız infazlarınıza, bu katliamları-
nıza gerekçe olabilir? Uluslararası yandaş 
medyaları artık bunların korsanlıklarını 
örtemez hale geldi.

Kanlı eylemlerine ortak ettikleri yazarları, 
çizerleri, yorumcuları, işbirlikçileri artık 
bunların insanlık dışı terör eylemlerini 
saklayamaz hale geldi. Akdeniz’de, ulusla-
rarası sularda, tamamen yardım malzeme-
si yüklü, tamamen sivil yolcu, yardım gö-
nüllüsü taşıyan gemilere hukuksuz saldırı 
hiçbir bahaneyle izah edilemez. Dahası, bu 
gemilerin yolcuları sadece Türkiye’den 
değil, sadece İslam ülkelerinden değil, 
İngiltere’nin, İsveç’in, Yunanistan’ın da 
içinde bulunduğu 32 farklı ülkenin vatan-
daşlarını taşıyordu. Bu açık bir devlet terö-
rüdür. Bu hukuk tanımamaktır. Bu saldır-
ganlıktır. Bu, İsrail’deki hükümetin, nasıl 
bir hastalıklı ruh hali içinde olduğunun, 
nasıl bir paranoya, nasıl bir travma içinde 
olduğunun en bariz örneğidir. 
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Çıkmış, “dünya bize karşı iki yüzlü davra-
nıyor” diyor… Hayır… İki yüzlü olan sen-
sin, yalancı olan sensin, katliam yapanlar-
dan gurur duyan sensin… Sen, evet, bir kez 
daha söylüyorum: SEN ÖLDÜRMEYİ İYİ 
BİLİRSİN… Bak ben sana, senin dilinden, 
senin kitabından konuşuyorum: Tevrat’ta-
ki On Emir’den altıncısı diyor ki: ÖLDÜR-
MEYECEKSİN… Anlamadın mı? Bak bir 
kez de İngilizce söylüyorum: You shall not 
kill… Yine mi anlamadın. Bak senin dilin-
den söylüyorum, İbranice söylüyorum: Lo 
tir tzakh… 

Buradan bir hususu da altını çizerek söy-
lüyorum… İsrail’deki hükümetin bu zorba 
tavrı, sadece Filistin’i değil, sadece bölgeyi 
değil, İsrail halkını da zora sokuyor, İsrail 
halkını da rahatsız ediyor. Hükümetin, 
İsrail’i yalnızlaştıran, dünyadan tecrit 
eden, dünya nezdinde imajını zedeleyen 
bu hırçın siyaseti İsrail vatandaşlarını da 
zora sokuyor. Hükümetin sebep olduğu, 
Siyon Yıldızı’nı Gamalı Haçla yan yana gös-
teren dünya algısı eminim ki İsrail halkını 
da rahatsız ediyor. İsrail halkını, bu düşün-
cesiz, bu öngörüsüz, bu zalim ve vicdansız 
yöneticilere karşı daha dikkatli davranma-
ya, İsrail’in sokulmak istendiği macerayı 
daha dikkatli okumaya davet ediyorum.

Sevgili kardeşlerim… değerli Konyalılar…

Türkiye olarak, olayın vuku bulduğu an-
dan itibaren, büyük bir devlete, güçlü bir 
devlete, köklü bir devlete düşen neyse, onu 
çok hızlı bir şekilde yaptık, yapmaya da de-
vam ediyoruz. Ben İskenderun’daki alçak-
ça terör saldırısı ve ardından Akdeniz’deki 

devlet terörünü duyar duymaz, Şili’deki 
temaslarımı kestim ve Türkiye’ye döndüm. 
Bu arada, birçok devlet başkanını, başba-
kanı aradım ve onlara olayın vehametini, 
ciddiyetini ve hassasiyetlerimizi aktardım. 
Dışişleri Bakanım, Konyalı kardeşiniz 
Ahmet Davudoğlu Brezilya’dan ABD’nin 
Başkenti Washington’a gidiyordu, rotası-
nı New York’a çevirdi, üyesi olduğumuz 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne 
toplantı çağrısı yapıldı ve Konsey, çok hızlı 
bir şekilde toplanarak çok sert bir kınama 
yayınladı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komite-
si, önceki gün Cenevre’de gerçekleştirdiği 
toplantıda İsrail’in saldırısının uluslarara-
sı ve tarafsız bir gerçekleri araştırma ko-
misyonu tarafından incelenmesini kabul 
etti. Tel Aviv Büyükelçimizi geri çektik, 
Ankara’daki İsrail Büyükelçisini çağırdık 
ve şiddetli protestomuzu ilettik. İKÖ, AB 
üyeleri ile diğer ülkelerin Büyükelçilerine 
ve Daimi Temsilcilere ayrı gruplar ha-
linde Dışişleri Bakanlığımızın Müsteşar 
Yardımcıları tarafından birer bilgilendir-
me toplantısı düzenlendi. AGİT Güvenlik 
ve İşbirliği Forumu Daimi Konsey ortak 
oturumunda Temsilcimiz ulusal beyanda 
bulundu. Ülkemizin çağrısı üzerine NATO 
Konseyi toplandı. 

Cenazelerin, yaralıların ve tüm ülke va-
tandaşlarının tahliyesi amacıyla Genel 
Kurmay Başkanlığımızın tahsis ettiği 2, 
Sağlık Bakanlığımızın tahsis ettiği 1, Türk 
Hava Yolları’nın tahsis ettiği 3 uçağı İsrail’e 
gönderdik. TBMM’de grubu bulunan 
partiler, İsrail’in Gazze’ye yardım götüren 
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gemilere yönelik saldırısının kınanmasına 
yönelik ortak bir deklarasyon yayımla-
dılar. Bugün itibariyle 466 gönüllü ile 9 
cenaze İstanbul’a, 22 yaralı vatandaşımız 
da Ankara’ya ulaştı. Bütün imkanlarımızı 
kullandık, uluslararası gücümüzü devreye 
soktuk, diplomasiyi hızlı şekilde çalıştır-
dık ve ilk planda ne yapılması gerekiyorsa 
yaptık.

Nitekim yoğun diplomatik çabalarımız 
çok hızlı şekilde sonuç getirdi. İsrail’deki 
gönüllülerin derhal Türkiye’ye gönde-
rilmesini istedik ve sonuç aldık. Yoğun 
girişimlerimiz tüm dünyada yankı buldu, 
karşılık buldu… Mısır, Gazze sınırındaki 
Refah kapısını açtı. Diğer ülkeler, diğer 
devletler de çeşitli şekillerde tepkilerini 
ortaya koymaya başladılar. Elbette durma-
yacağız… Diplomasi çerçevesinde, ulusla-
rarası hukuk çerçevesinde, tüm imkanları, 
tüm ihtimalleri sonuna kadar kullanacak, 
gerekeni sonuna kadar yapacağız. Yine 
buradan açık açık söylüyorum: Hak yerini 
bulana kadar, adalet tecelli edene kadar, 
Gazze’de abluka kalkana kadar da durma-
yacak; dünyanın ilgisini Gazze’den uzak-
laştırmayacak, hak için, hukuk için, adalet 
için haykırmaya devam edeceğiz.

Değerli kardeşlerim…

Bu arada son günlerde yaşanan kanlı terör 
eylemlerine, alçakça saldırılara da burada 
dikkatlerinizi çekmek istiyorum… En son 
İskenderun’da Deniz Komutanlığı’na yapı-
lan saldırıda 7 gencimizi şehit verdik. Ben, 
aziz milletimizin, yaşanan bu gelişmeleri 
iyi okumasını, iyi değerlendirmesini, iyi 

analiz etmesini rica ediyorum. Şuraya özel-
likle dikkatlerinizi çekiyorum… Bu saldırı-
lar, bu üst üste gelen terörist eylemler, asla 
ve asla bir tesadüf eseri değildir. 30 yıldır 
kan döken terör örgütü, kendisini Kürt hal-
kının, benim Kürt kardeşlerimin sözcüsü 
gibi göstermeye çalışıyordu. Bu saldırılar, 
terör örgütünün bir taşeron örgüt olduğu-
nu, bir tetikçi olduğunu bir kez daha açık-
ça ortaya koydu. Türkiye dünyanın güçlü, 
saygın bir ülkesi haline geliyor – Türkiye 
ekonomisi dünyanın en büyük 17’inci 
ekonomisi konumuna yükseliyor – Küre-
sel finans krizini Türkiye çok hızlı şekilde 
aşıyor; bakıyorsunuz, terör örgütü hemen 
devreye girip, bu atılımları sabote etmeye 
çalışıyor. Türkiye demokratikleşiyor – Tür-
kiye, 1982 Anayasası’nda en kapsamlı ve 
en demokratik değişimi gerçekleştiriyor – 
Türkiye kendisine yeni bir vizyon çiziyor, 
yeni ufuklar açıyor; bakıyorsunuz, terör 
örgütü kanlı saldırılarla devreye giriyor. 
Türkiye, milli birliğini, kardeşliğini pekiş-
tirecek, refahı, huzuru, istikrarı hiç bozul-
mayacak şekilde tesis edecek demokratik 
açılımlar gerçekleştiriyor; bakıyorsunuz 
terör örgütü hemen tahrik eylemlerini dev-
reye sokuyor.

Açık söylüyorum, artık ne biz, ne de aziz 
milletim bu bayat senaryoya, bu kirli ve 
çirkin senaryoya prim vermeyecek, bu 
bildik oyunlara boyun eğmeyeceğiz. Biz, 
sizden aldığımız yetkiyle, yedi buçuk 
yıldır, her türlü karanlık senaryoya, her 
türlü hukuk dışı girişime, her türlü çeteye, 
mafyaya, karanlık örgüte karşı dik durduk, 
sizin hayır dualarınızla, sizin desteğinizle 
dik durmaya devam edeceğiz. Buradan 
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siyasetçilere de sesleniyorum: Oy istismarı 
yapmayın… Şehitlerimizi istismar etme-
yin… Şehit cenazelerini istismar etmeyin… 
Bu istismar politikalarıyla teröre dolaylı 
destek sağlıyor, terörün ekmeğine yağ sü-
rüyorsunuz. Gelin, gerçeği görün, oynanan 
oyunu görün, karanlık senaryoyu görün, 
istismardan vazgeçin, ya hayır konuşun, 
ya da lütfen susun… Biz, Milli Birlik ve 
Kardeşlik Projesi diyoruz, Demokratik 
Açılım diyoruz, bunu sanki terörle müca-
delede bir zaaf gibi yansıtma gayreti içine 
giriyorlar.

Şimdi dikkat edin… Milli Birliğe, Kardeş-
liğe, Demokratik Açılımlara kimler karşı? 
MHP karşı, CHP karşı, BDP karşı… Başka 
kim karşı? Terörist başı karşı, terör örgütü 
karşı… Neden? Çünkü her biri istismar 
zeminlerini kaybedecek, kimi benim Kürt 
vatandaşımı istismar edemeyecek, kimi 
şehitlerimizi istismar edemeyecek, kimi 
yoksulluğu istismar demeyecek… Bu 
oyunları, bu tavırları çok iyi görmenizi rica 
ediyorum. Türkiye’nin kutlu yürüyüşünü 
durdurmaya hiç kimsenin gücü yetmeye-
cek. Türkiye’nin büyümesini, daha fazla 
huzura, daha fazla kardeşliğe, daha fazla 
demokrasiye kavuşmasını hiç kimse engel-
leyemeyecek. Türkiye’nin barış çağrılarını, 
adalet çağrılarını, hukuk çağrılarını hiç 
kimse susturamayacak. Yeter ki siz arka-
mızda durun… Yeter ki siz bizden hayır 
dualarınızı eksik etmeyin… Allah’ın izniyle 
Türkiye çok daha büyük hedefleri yakala-
yacak, çok daha güçlü, çok daha itibarlı bir 
ülke olacak.

Bakın, biz, 6 Mayıs’ta Türkiye Büyük Mil-
let Meclisi’nde tarihi bir oylama yaptık ve 
Anayasa’da yaklaşık 30 yıldır en kapsamlı, 
en demokratik değişikliği gerçekleştirdik. 
Statükoya direndik, statükoculara diren-
dik, iftiralara, ithamlara, karalamalara 
direndik, “Türkiye değişmeli, bu Anayasa 
değişmeli” dedik ve sizlerin 22 Temmuz’da 
bize yüklediğiniz emanetin hakkını bir 
kez daha orada verdik. Muhalefet partileri 
dayanışma içine girdiler, ittifak kurdular 
ama millet egemenliğinin karşısında du-
ramadılar. Biz üzerimize düşeni hakkıyla 
yaptık… Şimdi sıra sizde, şimdi karar siz-
de, şimdi mühür sizde… 12 Eylül sabahı, 
önünüze sandık gelecek ve sizden bir ter-
cih yapmanız istenecek… O gün, 12 Eylül 
2010’da, yine bir 12 Eylül’ün ürünü olan 
Anayasayı siz değiştireceksiniz. Büyük 
Türkiye’ye siz EVET diyeceksiniz… De-
ğişime siz EVET diyeceksiniz… Çetelerle 
mücadeleye, hukuksuzlukla mücadeleye, 
statükonun değişimine siz omuz verecek-
siniz. Ben Konya’dan bir kez daha rekor 
bekliyorum… Ben Konya’nın bir kez daha 
Türkiye’ye anlamlı bir mesaj vermesini is-
tiyorum. Bizi mahcup etmeyeceğinizi bili-
yor, daha şimdiden hepinize şükranlarımı 
sunuyorum.

Sevgili Konyalılar… değerli kardeşlerim… 

Bugün Konya’ya sizinle hasret gidermeye, 
sizinle muhabbete, sizinle dertleşmeye 
geldim. Hazreti Mevlana’nın dediği gibi: 
DERT ADAMI YOLLARA DÜŞÜRÜR… Bi-
zim derdimiz var, bizim memleket sevda-
mız var, bizim millet aşkımız var işte onun 
için biz her daim yollardayız. Konya’ya her 
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gelişimizde olduğu gibi, bugün de yine 
açılış törenleriyle geldik. Bugün sadece 
Konya için değil, Konya’dan, Tokat için, Ça-
nakkale Eceabat için, Karaman, Kütahya, 
Aydın iline bağlı ilçe ve beldeler, Samsun 
Çarşamba için yaptığımız, bitirdiğimiz hiz-
metlerin açılışını yapıyoruz. Bugün Dünya 
Çevre Günü… Ve biz, buradan, Konya’dan, 
Dünya Çevre Günü’nü çok anlamlı bir 
şekilde kutluyor, illerimizin, ilçelerimizin 
çevre sorunlarına, katı atık sorunlarına 
kalıcı çözümler üretecek tesisleri açıyoruz. 
Ayrıca bugün, 96 adet Katı Atık Toplama 
Aracını da belediyelerimize dağıtıyoruz. 
Karatay Belediyemiz Olimpik Parkı bitirdi, 
bugün onu da Konyalı kardeşlerimizin hiz-
metine sunuyoruz.

İktidarlarımız döneminde çevre noktasın-
da çok büyük işlere imza attık. 2003 yılın-
da sadece ülkemizin yüzde 5.5’inin çevre 
düzeni planları yapılmışken, 2009’da bu 
oranı yüzde 65’e ulaştırdık. 2011 sonu iti-
bariyle ülke genelinde çevre düzeni plan-
larını tamamlamış olacağız. 2002 sonunda 
15 adet katı atık bertaraf tesisi ile 23 mil-
yon kişiye hizmet götürülüyordu. Şu an 
itibariyle 42 adet tesisle 32 milyon kişiye 
hizmet verir hale geldik. 2010 yılı sonunda 
54 adet tesisle 35.5 milyon nüfusa hizmet 
vermeyi hedefliyoruz. 2002 yılında 145 
atıksu arıtma tesisi ile hizmet verilen be-
lediye sayısı 248 iken, 2009 yılı itibariyle 
242 atıksu arıtma tesisi ile hizmet verilen 
belediye sayısı 466’ya ulaştı. 26 Ağustos 
2009 tarihinde Kyoto Protokolü’ne resmen 
taraf olduk. AB’ye katılım müzakereleri 
sürecinde diğer ülkelerin en son açtığı fasıl 
çevre faslı iken, biz çevreye verdiğimiz de-

ğerin bir göstergesi olarak 21 Aralık 2009 
tarihinde Çevre Faslını açtık. Orman varlı-
ğımızı arttırmak için Cumhuriyet tarihimi-
zin en büyük Ağaçlandırma Seferberliğini 
başlattık. 

Konya Ovası Projesi, yani kısa adıyla KOP 
gibi çok büyük bir proje yürütüyoruz. 
Şu anda, 17 kilometre olarak planlanan 
Mavi Tünel’in sekiz buçuk kilometresini 
tamamlamış durumdayız. İnşallah KOP ta-
mamlandığında; bölgede yaşayan 3 milyon 
kişinin içme-kullanma ve endüstri suyu 
ihtiyacı karşılanacak, 1 milyon 100 bin 
kişiye doğrudan istihdam imkanı, binlerce 
kişiye de dolaylı iş imkanı sağlanmış ola-
cak. Bugün burada açılışını yapacağımız 
tesislerden Konya Atıksu Arıtma Tesisi ile 
Tuz Gölü’nün kirlenmesine önemli bir set 
çekiyoruz. Konya ile birlikte açtığımız di-
ğer illerimizdeki tesisler de, o illerimizin, 
ilçelerimizin artık daha temiz, daha sağlık-
lı, yaşanabilir çevre şartlarına kavuşmasını 
sağlayacak. 

Bu arada, bir tarım şehri, Türkiye’nin bir 
tarım ambarı olan Konya’da, çiftçilerimizi 
yakından ilgilendiren bir konuyu da bir 
kez daha hatırlatmak istiyorum. Tarım Ba-
kanlığımız, 2010 ve 2011 yılları için Ana-
dolu Kırmızı Sert Ekmeklik Buğday alım 
fiyatlarını açıkladı. Haziran ayında ton 
başına 550 TL’den müdahale alımı yapı-
yoruz. Bu rakam, kademe kademe artıyor 
ve Kasım ayında 580 TL’ye ulaşıyor. Ayrıca 
ton başına 50 TL de prim ödemesi yapıyo-
ruz. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, 2010 
yılında da gübre, mazot, sertifikalı tohum-
luk ve toprak analizi gibi destek ödemele-
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rine devam ediyoruz. Gübre desteği olarak 
ton başına 15 TL; Mazot desteği olarak ton 
başına 11 TL; Sertifikalı Tohumluk desteği 
olarak ton başına 18 TL; Toprak analizi 
desteği olarak da ton başına 9 TL ödeyece-
ğiz. Bunun da ülkemiz çiftçisine, Konyalı 
çiftçilere hayırlı olmasını diliyorum.

Bu arada Konya için yaptıklarımızı da 
sizlerle paylaşmak istiyorum: Konya’da hü-
kümetimiz döneminde 3 bin 416 dersliğin 
yapımını tamamladık. Okullarımıza 13 bin 
432 adet bilgisayar gönderdik. Konya’ya 
2 vakıf üniversitesi kazandırdık. Mevlana 
Üniversitesi ve Konya Ticaret Odası Kara-
tay Üniversitesi Konya’ya hayırlı olsun… 
Selçuk Üniversitemiz bünyesinde 2 Fakül-
te, 1 Enstitü, 2 yüksek okul, 1 meslek yükse-
kokulu ile 15 araştırma ve uygulama mer-
kezi hizmete girdi. Yükseköğretimde yurt 
kapasitesini 1.892 kişi artırdık. Ereğli’de 
348, Kadınhanı’nda 400, Beyşehir’de 576, 
Seydişehir’de 144, Konya’da 350, Bozkır’da 
180 kapasiteli yurtları hizmete açtık. Kon-
ya merkezde 1.000 kapasiteli yurdun inşa-
atına bu ay içerisinde başlıyoruz. 2010 Yılı 
Yatırım Programında Kadınhanı’nda 500, 
Cihanbeyli’de 300 ve Ereğli’de 500 kapasi-
telik yurt projelerimiz yer alıyor. İnşallah, 
bu yurtlarımızı tamamladığımızda 2002 
yılına göre yurt kapasitesinde yüzde 66’lık 
bir artış sağlamış olacağız. Öğrencilerimi-
ze 25 milyon 236 bin ücretsiz ders kitabı 
dağıttık.

Sağlıkta, Konya’da hükümetimiz döne-
minde 343 milyon TL harcama yaptık. 
Biliyorsunuz Konya hava ambulansımızın 
hizmet verdiği illerimiz arasında. Yapımı-

na bizden önce başlanan 320 yataklı Bey-
hekim Devlet Hastanesi, 200 yataklı Akıl 
ve Ruh Sağlığı Hastanesi, 15 yataklı Hadim 
İlçe Hastanesi, 30 yataklı Taşkent Devlet 
Hastanesi ve 7 adet Sağlık Ocağını hızla 
tamamladık hizmete açtık. 34 yataklı Ka-
dınhanı Devlet Hastanesi, Sarayönü Devlet 
Hastanesi Acil Ünitesi, Numune Hastanesi 
Merkez Laboratuvar Binası, Yunak Devlet 
Hastanesi Yeni Bloğu, Beyşehir Devlet Has-
tanesi Yeni Bloğu, Akşehir Devlet Hastane-
si Yeni Bloğu, Dr.Faruk Sükan Doğum ve 
Çocuk Hastanesi Yeni Bloğu, 1 adet Semt 
Polikliniği, 34 adet Sağlık Ocağı ve 3 adet 
Sağlık Evininin yapımına biz başladık, 
süratle tamamladık, hizmete açtık. Ayrıca, 
100 yataklı Merkez fizik tedavi ve reha-
bilitasyon merkezi, 200 yataklı merkez 
onkoloji hastanesi, 75 yataklı Cihanbeyli 
devlet hastanesi, 50 yataklı Bozkır devlet 
hastanesi ve 3 adet sağlık ocağının inşaa-
tına devam ediyoruz. Akşehir, Seydişehir, 
Karapınar devlet hastanelerinin inşaatına 
inşallah bu sene başlıyoruz. Karatay bölge 
eğitim ve araştırma hastanesi ile Merkez 
kadın ve doğum hastalıkları hastaneleri-
nin yapımına önümüzdeki yıllarda başla-
yacağız. İnşallah, Konya ilimizde de aile 
hekimliğine bu ay içerisinde geçiyoruz. 
Muayene odası sayısını devlet hastanele-
rinde 173’ten 507’ye, sağlık ocaklarında 
230’dan 449’a çıkardık. 2002’de 13 adet 
112 acil ambulansımız vardı, bugün ise 
64 adet var. Diyaliz cihaz sayısı 51iken bu-
gün138 adet diyaliz cihazımız var.

Konya’da bugüne kadar 11 bin 305 konut 
uygulaması başlattık. 8 bin 566 konutu 
bitirdik. 3 bin 954 konutla ilgili proje 
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ve ihale çalışmalarımız devam ediyor. 
Bütün projelerimizi tamamladığımızda 
Konya’da toplam 15 bin 259 konut, 19 
okul, 3 hastane, 11 ticaret merkezi ve 19 
spor salonu yapmış olacağız. 2002 yılına 
kadar Konya’da sadece 167 kilometre 
bölünmüş yol yapılmıştı, biz ise tam 484 
kilometre daha bölünmüş yol yaptık. Yani 
cumhuriyet tarihinde yapılan bölünmüş 
yolun yaklaşık 3 katını biz sadece yedi 
buçuk yılda yaptık. Konya-Cihanbeyli, 
Kulu ayrım-Cihanbeyli, Konya-Karaman, 
Konya-Akşehir, Afyonkarahisar-Akşehir, 
Konya-Ereğli, Ereğli ayrım-Ulukışla ayrım, 
Konya-Aksaray ve Konya-Seydişehir-Antal-
ya yallarını tamamladık. Ankara – Konya 
hızlı tren projesindeki çalışmalarımız hızla 
devam ediyor. 

2002’de Konya’da 183 milyon TL tarımsal 
destek verilmişti, biz ise 2010 yılı ilk beş 
ayında 247 milyon TL tarımsal destek ver-
dik. Böylece, 2003–2010 yıllarında toplam 
2.2 milyar TL tarımsal destek sağlamış 
olduk. Konya’da çiftçilerimize 246 milyon 
TL mazot ve 181 milyon TL kimyevi gübre 
desteğinde bulunduk. 2002 yılında çift-
çilerimize sadece 2 bin TL fark ödemesi 
yapılmıştı, biz 2010 yılında tam 45 bin kat 
artışla 89.6 milyon TL fark ödemesi yaptık. 
2003–2010 yılları arasında Konya’da çift-
çilerimize toplam 337.3 milyon TL prim 
desteği verdik. Konya’da toplam 249 mil-
yon TL hayvancılık desteği verdik. 2007 ve 
2008 yıllarında kuraklık nedeniyle sıkıntı 
yaşayan çiftçilerimize 139.4 milyon TL 
destekle nefes aldırdık.

2 0 0 9  y ı l ı n d a  ç ı k a r d ı ğ ı m ı z  Te ş v i k 
Yasası’nda Konya 3’üncü bölgede bulu-
nuyordu. 2009 yılının Ocak-Nisan ayla-
rında Konya’da sadece 8 firma teşvikten 
yararlanmıştı. Yasayı çıkardıktan sonra, 
yaklaşık 1 yıl içinde tam 87 firma teşvikten 
yararlandı. Konya, işsizlik oranlarında, 
yüzde 10.1 ile Türkiye ortalamasının al-
tında, iyi bir performans sergiliyor. İnşal-
lah kriz geride kaldıkça, işsizliği daha da 
azaltacak, bu oranı çok daha aşağılara hep 
birlikte çekeceğiz. Ben, bugün açılışını 
yaptığımız tüm bu hizmetlerin Konya’ya, 
Konyalı kardeşlerime, buradan açılışını 
yaptığımız tüm il ve ilçelerimize hayırlı 
olmasını diliyorum. Allah yar ve yardımcı-
mız olsun; yolumuz, bahtımız açık olsun… 
Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor, en 
kısa zamanda yeniden görüşmek umuduy-
la hepinizi tek tek Allah’a emanet ediyor, 
kalın sağlıcakla diyorum. 
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Sevgili Bursalılar, değerli kardeşlerim, 
sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum. 
Buradan tüm Bursa’ya; Büyükorhan’a, 
Gemlik’e, Gürsu’ya, Harmancık’a, İnegöl’e, 
İznik’e, Karacabey’e, Keles’e, Kestel’e, 
Mudanya’ya, Mustafa Kemalpaşa’ya, 
Nilüfer ’e, Orhaneli’ne, Orhangazi’ye, 
Osmangazi’ye, Yıldırım’a, Yenişehir’e se-
lamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. 

Konuşmamın hemen başında, Süperlig’de 
şampiyon olan, sadece Bursa’nın değil, 
Anadolu’nun, Türkiye’nin gururu haline 
gelen Bursaspor’u, oyuncularını, Teknik 
Direktörünü, yöneticilerini, tüm mensup-
larını kutluyor, başarılarının devamını 
diliyorum. Bursa Büyükşehir Belediye-
miz İzmir Yolu üzerine, Bursa’ya yakışan, 
Bursaspor’a yakışan yeni bir stadın inşa ça-
lışmalarına başlıyor. 43 bin kişi kapasiteli 

Toplu Açılış ve TOKİ Anahtar 
Teslim Töreni

Bursa | 06 Haziran 2010
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bu stadın bir an önce bitirilmesi talimatını 
verdim. İnşallah 1,5 yıl içinde, 18 ay içinde 
ben bu stadın Bursa’ya kazandırılmasını 
istiyorum. İnanıyorum ki arkadaşlarım 
bunu başaracak ve dünya standartlarında 
bir stat Bursalıların hizmetine girecek. Bu-
nun da hayırlı olmasını diliyorum. 

Değerli kardeşlerim…

Bugün Bursa’ya yine Toplu Açılış tören-
leri için geldik… Önce burada, Bursa 
Merkez’de, tam 23 farklı eserimizi hizmete 
açıyoruz. TOKİ tarafından yapılan Hamit-
ler 2’inci Etap 1.189 konut, ticaret merke-
ziyle, okuluyla, lisesiyle, spor salonuyla 
tamamlandı, anahtar teslimini bugün ya-
pıyoruz. Orhangazi’de 3’üncü Etap 812 ko-
nut, yine ilköğretim okulu, ticaret merke-
ziyle birlikte tamamlandı, bugün buradan 
o konutları da hizmete alıyor, anahtarları 
hak sahiplerine teslim ediyoruz. Yıldırım 
ilçesi Akçağlayan’da 774 konutu yine TOKİ 
bitirdi, sosyal tesisleriyle birlikte bu ko-
nutların da anahtarlarını teslim ediyoruz. 
Toplamda, bugün bir kalemde tam 2 bin 
775 konutu, 2 ilköğretim okulunu, bir li-
seyi, 2 ticaret merkezini, 3 spor salonunu, 
2 camiyi ve diğer sosyal tesisleri Bursa’ya 
kazandırıyoruz. TOKİ Bursa’da daha önce 
de 7 bin 874 konutu tamamladı. Şu anda 3 
bin 471 konutun da inşaatı devam ediyor. 
Tam 1 milyar TL konut yatırımı yaptık. 
Osmangazi’de Bursa’nın en büyük kentsel 
dönüşümünü gerçekleştirdik, bunu da hiç-
bir vatandaşımızı mağdur etmeden yaptık, 
yapıyoruz.

Açılışlarımız bunlardan ibaret değil… Bur-
sa Büyükşehir Belediyemiz Atatürk Kong-
re Merkezi’ni tamamladı. 60 trilyon har-
cadık ve Bursa’yı uluslararası kent olma 
yolunda çok önemli bir Merkeze kavuş-
turduk. Yıldırım’da, Gemlik’te, Nilüfer’de, 
Gürsu’da, Orhangazi’de, Osmangazi’de bi-
tirdiğimiz okulların bugün resmi açılışını 
yapıyoruz. Uludağ Üniversitesi Sahra Sağ-
lık Merkezi’ni, Sırameşeler Sevgi Evleri’ni, 
Beyçelik Fabrikası’nı yine bu törenle resmi 
olarak Bursa’ya kavuşturuyoruz. Bosna–
Hersek Fahri Konsolosluğu’nu da bugün 
bu törenle açıyoruz. Bütün bunların ya-
nında, buradan canlı bağlantıyla, Bursa 
Ticaret ve sanayi Odası Mesleki Eğitim 
Kampüsü’nün Temel Atma Töreni’ni de 
gerçekleştiriyoruz. Bursa Ticaret ve Sanayi 
Odamız, 3 okul, 3 yurt, 2 spor salonu, bir 
uygulama oteli, bir kantin ve ortak eğitim 
alanları için bugün çok anlamlı bir adım 
atıyor. Buradan kendilerine de teşekkür 
ediyorum. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası 
bugün, Kuruluşunun 121’inci yıldönümü-
nü kutluyor. Onlara da teşekkür ediyorum, 
Bursa’ya, Türkiye’ye kazandırdıkları için 
şükranlarımı sunuyorum.

Tüm bu eserlerin, tüm bu hizmetlerin 
Bursa’ya, ilçelerimize, tüm Bursalı kar-
deşlerime hayırlı olmasını diliyorum. Biz 
sizin hayır dualarınızla buralara geldik. 
Biz sizin hayır dualarınızla hizmete revan 
olduk. Rabbime Hamdolsun, size mahcup 
olmadık, sizi mahcup etmedik, size hayal 
kırıklığı yaşatmadık. Sizin desteğiniz, 
sizin katkınız, aşkınız, sevdanız arkamız-
da oldukça, hayır dualarınız arkamızda 
oldukça, hizmet üretmeye, eser üretmeye, 
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Bursa’yı büyütmeye, bir dünya kenti yap-
maya devam edeceğiz.

Bakın sevgili kardeşlerim… Ben, 81 vila-
yetimizin her birine yaptığım ziyarette, 
oralarda yatan, oraların adeta manevi 
bekçisi konumunda olan ulu insanların, 
gönül insanlarının ağırlığını üzerimde 
hissediyorum… İşte önceki gün Konya’day-
dım… Konya demek Mevlana demek… 
Konya demek Kılıçarslan demek, Konya 
demek, Şemsi Tebrizi, Sadrettin Konevi, 
Süleyman Şah demek… Ben Konya’ya 
gittiğim zaman, Konyalı vatandaşlarımın 
olduğu kadar, bütün bu ulu insanların, bu 
gönül erlerinin de huzurunda olmanın he-
yecanını yaşıyorum. Aynı şekilde Bursa’ya 
geldiğim zaman, sizlerin huzurunda, 
Bursalıların huzurunda olmanın heyeca-
nını yaşıyorum. Ama aynı şekilde, şurada, 
yanıbaşımızda yatan, Osman Gazi’nin, 
Orhan Gazi’nin, 1’inci Murat, 2’inci Murat, 
Yıldırım Beyazıd’ın huzurunda olduğumu 
da biliyorum. Çelebi Mehmet, Emir Sultan, 
Molla Fenari, Okçu Baba, Devlet Hatun, 
Çoban Bey’in hatırası önünde olduğumu 
biliyorum.

Bu topraklar bizlere onların emaneti. Bu 
vatan bizlere onların yadigarı. Diyor ki 
Şeyh Edebali Osman Gazi’ye… “Ey oğul, in-
sanlar vardır, şafak vaktinde doğar, akşam 
ezanında ölürler. Güçlüsün, kuvvetlisin, 
akıllısın, kelamlısın… Ama bunları nere-
de, nasıl kullanacağını bilmezsen, öfken 
ve nefsin bir olup aklını yener, sabah 
rüzgârlarında savrulur gidersin. Ananı-
atanı say. Bereket büyüklerle beraberdir. 
Bu dünyada inancını kaybedersen, yeşil-

ken çorak olur, çöllere dönersin. Ey oğul! 
Sabretmesini bil, vaktinden önce çiçek 
açmaz... Şunu da unutma! İnsanı yaşat ki, 
devlet yaşasın. Ey oğul! Yükün ağır, işin 
çetin, gücün kul’a bağlı. Allah yardımcın 
olsun!...”

Evet değerli kardeşlerim… Bursa’nın hamu-
runda işte bu anlayış vardır. Anadolu’nun, 
Trakya’nın mayasında işte bu inanç vardır. 
Türkiye’nin çimentosunda, ruh ikliminde, 
medeniyet tasavvurunda işte bu engin gö-
nül, bu zengin hoşgörü vardır. Bu topraklar 
köksüz değildir. Bu medeniyet ruhsuz de-
ğildir. Bu devlet, bu ülke, bu millet vefasız 
değildir, şuursuz değildir, hele korkak, hiç 
değildir… Bizim Osman Gazi’den, onun 
torunları olan Fatih Sultan Mehmet’ten, 
Yavuz Sultan Selim’den, Kanuni Sultan 
Süleyman’dan öğrendiğimiz işte budur. Biz 
nasıl ki, şehitlerimizin, gazilerimizin, ulu 
insanlarımızın bize emaneti olan bu vatan 
topraklarını namusumuz, şerefimiz bildiy-
sek; aynı şekilde adaleti, hakkı, hukuku, 
zalime karşı durmayı, mazlumun yanında 
olmayı da onlardan öğrendik, onlardan 
miras aldık.

Şunun altını buradan, Bursa’dan özellikle 
çiziyorum… Bizim bölgemizde de istikrarı 
tesis etmekten başka gayemiz yok. Bizim 
bölgemizde huzuru, refahı, barışı tesis et-
mekten başka gayemiz yok. Ortadoğu’da, 
Kafkasya’da, Balkanlar’da adaleti, hakkı, 
hukuku, demokrasiyi, insan haklarını 
tesis etmekten başka gayemiz yok. Kim 
ki Türkiye’nin dış politikasında eksen 
kayması var diyorsa, açık söylüyorum, art 
niyetlidir. Kim ki Türkiye’nin dış politi-
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kası başka yönlere gidiyor diyorsa, bilin 
ki kötü niyetlidir… Allah aşkına, biz İsrail 
Hükümetiyle sorun yaşıyoruz, İsrail Hükü-
metinin zorbalığına, korsanlığına, hukuk 
tanımazlığına karşı sesimizi yükseltiyoruz, 
hem içerden, hem dışarıdan, “Türkiye 
Batı’dan uzaklaşıyor” diye yaygara koparı-
yorlar… Bunlar yönlerini dahi bilmiyorlar. 
Bunlar, demokrasiden, insan haklarından, 
temel hak ve özgürlüklerden, uluslararası 
hukuktan dahi bî haberler.

Bizim itirazımız var… Biz zulme itiraz edi-
yoruz, haksızlığa, hukuksuzluğa itiraz edi-
yoruz, adaletsizliğe, korsanlığa itiraz edi-
yoruz. Biz, bir şehrin, Gazze’nin, içindeki 
tüm insanlarla, çocuklarla, bebeklerle, ka-
dınlarla, hastalarla bir açık hava hapisha-
nesine dönüştürülmesine itiraz ediyoruz. 
Biz, uluslararası sularda, yardım konvo-
yuna saldırıp, vahşice adam öldüren, kor-
sanca gemi kaçıranlara itiraz ediyoruz. Biz, 
Ortadoğu’yu ateşe atan, Ortadoğu’yu bir 
yangın yerine çevirmeye çalışan zihniyete 
itiraz ediyoruz. Soruyorum size… Soruyo-
rum Bursa’ya… Gazze karşısında sussak, 
şu Osman Gazi’nin kemikleri sızlamaz mı? 
Kudüs karşısında gözümüzü yumsak, şu 
Orhan Gazi’nin ruhu sızlamaz mı? Adalet-
sizliğe, hukuksuzluğa, zulme, korsanlığa, 
devlet terörüne kulaklarımızı tıkasak, Sul-
tan Murat’ların, Sultan Beyazıd’ın hatırası 
çiğnenmez mi? 

Gazze’deki abluka insanlık dışıdır. Gaz-
ze’deki tecrit hukuk dışıdır. En başından 
itibaren biz bunu seslendirdik, bu onurlu 
duruşu sergiledik, bundan sonra da geri 
adım atmadan bu onurlu duruşu sergile-

meye devam edeceğiz. En başından itiba-
ren tüm dünyanın dikkatlerini bu insanlık 
dışı politikalara çekmeye çalıştık, bundan 
sonra da aynı şekilde sesimizi yükseltmeye 
devam edeceğiz. Gazze’de abluka kalkın-
caya kadar, katliamlar duruncaya kadar, 
Ortadoğu’daki, Akdeniz’deki devlet terörü-
nün hesabı soruluncaya kadar biz dik du-
ruşumuzu muhafaza edeceğiz. Bakın dün, 
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki 
Moon’la bir telefon görüşmesi yaptım. Bir-
leşmiş Milletler, girişimlerimiz neticesinde 
şimdi, kanlı baskının araştırılması için 5 
kişilik bir komisyon kuruyor. Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyi’nden çıkan kı-
nama bildirisinin yeterli olmadığını ifade 
ettim; Gazze’ye uygulanan ablukanın kal-
dırılmasını, somut adımlar atılmasını, Re-
fah sınır kapısının kalıcı olarak açılmasını 
ve yardımların ulaştırılması noktasında 
Birleşmiş Milletler’in görev üstlenmesini 
belirttim.

Bakın değerli kardeşlerim… Kudüs üç 
semavi dinin kutsal şehridir… Sadece 
Müslümanların, sadece Musevilerin değil, 
Kudüs, Hıristiyanların da kutsal şehridir. 
Kudüs yanarsa Ortadoğu yanar; Kudüs 
yanarsa dünya yanar… Çünkü küresel bir 
çağda yaşıyoruz. Dünyanın bir ucundaki 
olay, artık diğer ucunu da etkiliyor. Bir 
yerdeki sorun, lokal kalmıyor, sınırlı kal-
mıyor, geniş bir coğrafyayı, tüm dünyayı 
etkiliyor. İşte onun için, Kudüs ağlarsa 
İstanbul ağlar; Gazze üzülürse Ankara 
üzülür; Filistin acı çekerse, Bursa bunu 
yüreğinde hisseder. Biz aynı duygu ik-
liminin insanlarıyız, aynı coğrafyanın, 
aynı medeniyetin mensuplarıyız. Nasıl ki 
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Saraybosna’nın sevinci Bursa’nın sevinciy-
se, nasıl ki Rusçuk’un, Filibe’nin, Kırcaali, 
Deliorman, Razgrad’ın neşesi tüm Balkan-
ların neşesiyse, aynı şekilde, Ortadoğu’nun 
meselesi de, Gazze’nin, Kudüs’ün meselesi 
de tüm dünyanın meselesidir.

Dünya artık bu gerçeği görmelidir. Dünya, 
İsrail’in kural tanımaz, hukuk tanımaz 
siyasetini artık görmelidir. İvedilikle Gaz-
ze’deki ablukanın kaldırılmasını, tecride 
son verilmesini istiyoruz. Filistin İsrail 
Barış görüşmelerinin yeniden başlatılma-
sını, Başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin 
Devleti’nin kurulmasını, buna ilişkin ça-
lışmaların acilen başlatılmasını istiyoruz. 
Ortadoğu’nun bir an önce huzura, istikra-
ra, refaha, barışa kavuşmasını istiyoruz. 
Biz bu isteklerin, bu taleplerin takipçisi 
olacak, Ortadoğu’ya barış, Ortadoğu’ya 
huzur gelinceye kadar da mücadelemizi 
kesintisiz sürdüreceğiz. Bundan hiç şüp-
heniz olmasın. Yeter ki siz arkamızda du-
run… Yeter ki gönlünüz, yüreğiniz, aklınız 
bizimle olsun… Yeter ki hayır dualarınızı 
bizden eksik etmeyin…Biz, diklenmeden 
dik durmaya, barış çağrılarını daha güçlü 
şekilde haykırmaya devam edeceğiz… 

Şuraya da dikkatlerinizi çekmek istiyo-
rum… Önceki gün ben Konya’da İsrail’e, 
İsrail Hükümeti’ne seslendim, üç dilde, 
Tevrattaki On Emir’in altıncısını hatırlat-
tım. ÖLDÜRMEYECEKSİN dedim… Çok 
ilginçtir, ben Tel Aviv’e seslendim, cevabı 
Keşan’dan geldi… Birileri çıkmış, Tel Aviv 
adına cevap veriyor, bana Tevrat’taki baş-
ka emirleri hatırlatıyor… Biz hamdolsun 
Tevrat’ı da okuduk, İncil’i de okuduk, 

Kur’an’ı defalarca okuduk. Zahmet olmaz-
sa o kitapları, o emirleri sen oku… Okuduk-
larını da yine zahmet olmazsa arkadaşları-
na anlat… Tarihleri, çalmayla, çırpmayla, 
yağmayla, yalanla, iftirayla dolu olanlar, 
şimdi kalkmış, Tel Aviv üzerinden bize söz 
yetiştiriyorlar. Desteksiz atmayla bir şey 
elde edilse, Erzurumlu Teyyo Pehlivan ci-
han padişahı olurdu…

Sevgili Bursalılar… değerli kardeşlerim…

Bakın, sizlerden bir konuda çok büyük 
hassasiyet rica ediyorum… Son günlerde 
terör örgütü kanlı eylemlerle yeni tahrik-
lere başladı. Bu eylemlerin, bu kanlı saldı-
rıların, bu alçakça girişimlerin zamanla-
masına hepinizin dikkatlerini çekiyorum. 
Türkiye dış politikada büyük atılımlar 
gerçekleştiriyor, bölge barışı adına, küresel 
barış adına çok önemli adımlar atıyor, tüm 
dünyada gücüyle, saygınlığıyla kendisin-
den söz ettiriyor. Türkiye ekonomisi hızlı 
şekilde büyüyor, Türkiye küresel krizi çok 
hızlı şekilde aşıyor, Türkiye, dünyanın en 
büyük 10 ekonomisi arasında yer almayı 
hedefliyor. Türkiye, 1982 Anayasası’nda 
en kapsamlı ve en demokratik değişimi 
gerçekleştiriyor. Türkiye kronik problem-
lerinin üzerine cesaretle, kararlılıkla gidi-
yor, kardeşliğini, birliğini, bütünlüğünü 
pekiştiriyor.

İşte tam böyle bir anda, böyle bir süreçte, 
terör örgütü devreye giriyor, Türkiye’nin 
bu kutlu yürüyüşünü durdurmak amaçlı 
provokatif ve kanlı eylemler yapıyor. Bun-
lar, kendilerini, benim Kürt kardeşlerimin, 
Kürt vatandaşlarımın sözcüsü olarak gös-
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termeye çalışıyorlardı. Bugünlerde gerçek-
leştirdikleri saldırılarla, benim Kürt kar-
deşlerimi istismar etmekten başka hiçbir 
gaye taşımadıkları ortaya çıktı. Asıl gayele-
rinin taşeronluk olduğu, tetikçilik olduğu, 
figüranlık olduğu bir kez daha ayan beyan 
göründü. Türkiye’nin büyümesinden, 
gelişmesinden, 73 milyon vatandaşın her 
birinin umutla geleceğe bakmasından 
rahatsız oldular, oluyorlar. İstikrardan, 
huzurdan, kardeşlikten rahatsız oldular ve 
oluyorlar.

Bu oyunu iyi görmenizi sizlerden rica 
ediyorum… Bu kirli senaryoyu fark et-
menizi sizlerden rica ediyorum… Eğer 
öf kelenirsek, eğer hiddetlenirsek, eğer 
kardeşliğimizi sorgulamaya başlarsak, açık 
söylüyorum, terör gayesine, hedefine ula-
şır. Güvenlik güçlerimiz özveriyle terörün 
üstüne gidiyor, mücadele ediyor, mücadele 
etmeye de devam edecek. Biz, Hükümet 
olarak, terörü doğuran, bölge insanını 
istismar eden zemini ortadan kaldırmak 
için yoğun mücadele veriyoruz. Sizlerin 
de, tüm vatandaşlarımızın da, bu tahrik-
lere gelmeden, bu tahriklere aldanmadan, 
boyun eğmeden, sabırla, vakarla sürece 
destek vermenizi istiyorum.

Biz bu kirli oyunları bozarız değerli kar-
deşlerim… Bu ülkede siyasete çeteler yön 
veriyordu, kararlılıkla üzerine gittik. Bu ül-
kede demokrasiyi mafya tehdit ediyordu, 
cesaretle üzerine gittik. Hukuk dışı örgüt-
lenmeler, karanlık odaklar bu ülkeye rota 
çizmeye çalışıyordu, hiç birine eyvallah 
etmedik. Şimdi, aynı şekilde, Türkiye’nin 
kardeşliğine, demokrasiye, taşeron terör 

örgütü zarar vermek istiyor. Onun da, 
onun işbirlikçilerinin de oyunlarını hep 
birlikte bozacağız. Bizim terörle mücadele-
mizden rahatsız olanlar var. Milli Birlik ve 
Kardeşlik Projesi’nden rahatsız olanlar var. 
Demokratik bir Anayasa’dan, demokratik-
leşmeden rahatsız olanlar var. Çetelerle 
mücadelemizden rahatsız olanlar, çetelere 
avukatlık yapanlar var.

Neden rahatsız olduklarını sizler çok iyi 
biliyorsunuz… Çünkü bu ülkede terör bi-
terse, benim Kürt vatandaşlarımı istismar 
edemeyecekler, ondan rahatsızlar… Çünkü 
bu ülkede terör biterse, benim şehitlerimi, 
şehit ailelerini istismar edemeyecekler, 
ondan rahatsızlar. Çünkü bu ülkede terör 
biterse, çetelerden hesap sorulursa, varlık 
zeminlerini kaybedecekler, ondan rahat-
sızlar. Varsın onlar rahatsız olsunlar… Biz 
rahatız. Biz bu ülkeyi büyütmeye yemin 
ettik ve Allah’ın izniyle büyütüyoruz, bü-
yüteceğiz.

Bakın, 12 Eylül sabahı bir kez daha sandık 
kurulacak. 12 Eylül 1980 darbesinden 
tam 30 yıl sonra, bir başka 12 Eylül saba-
hı sizler çok tarihi, çok kritik bir tercihte 
bulunacaksınız. Biz, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi olarak, sizin emanetinizi taşıyan 
milletvekilleri olarak üzerimize düşeni 
yaptık, emanetinizin hakkını verdik. Şim-
di sıra sizde, söz sizde, karar sizde, şimdi 
mühür sizde. Ben Bursa’dan 12 Eylül 
sabahı koca bir EVET bekliyorum. Bü-
yük Türkiye’ye EVET diyeceksiniz. Daha 
demokratik Türkiye’ye EVET diyeceksi-
niz. Üreten, istihdam eden, ihracat yapan 
Türkiye’ye EVET diyeceksiniz. Çetelerle 
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mücadeleye, terörle mücadeleye EVET di-
yeceksiniz. Bursa’nın bir kez daha gür bir 
şekilde EVET diyeceğine, Bursa’nın bir kez 
daha tarih yazacağına, rekor kaydedeceği-
ne ben yürekten inanıyorum.

Sevgili kardeşlerim… değerli Bursalılar…

Bursa bir sanayi şehri. Bursa Türkiye’nin 
üreten şehri. Bursa Türkiye’nin ihracat 
şehri, istihdam şehri. İşsizliğin Bursa’da 
da önemli bir sorun olduğunu çok iyi bili-
yorum. Küresel kriz, tüm dünyada olduğu 
gibi Türkiye’de de işsizliği bir miktar artır-
dı. Ancak, son aylarda işsizlikte ciddi oran-
larda düşüş kaydediyoruz. Çok sayıda ted-
bir aldık, tedbirleri cesurca hayata geçirdik 
ve uyguluyoruz. Cumhuriyet tarihimizin 
en kapsamlı, en etkili ve en cesur tedbir-
lerini alarak işsizlikle mücadele ediyoruz. 
İnşallah kısa sürede krizin etkilerinden 
tamamen sıyrılacak, işsizlik oranlarını da 
makul bir seviyeye çekeceğiz.

Biz vaad üretmiyoruz, biz olmayacakları 
vaat etmiyoruz. Biz, yoksulluğu, işsizliği 
istismar eden siyasetçilerden değiliz. Biz 
iş üretiyoruz, proje üretiyoruz, formül 
üretiyoruz ve ürettiklerimizi de ülkemizle 
paylaşıyoruz. Bu sorunu da hep birlikte 
çözeceğiz. İşverenimizle, sanayicimizle, 
çiftçimizle, işçimiz, memurumuzla işsizliği 
hep birlikte makul seviyelere indireceğiz. 
Bursa’da şu yedi buçuk yılda, Hükümet 
olarak, yerel yönetimler olarak yaptıkları-
mız, yapacaklarımızın garantisidir. Bakın 
Bursa’da neler yaptık…

Eğitimde, Bursa’da yedi buçuk yılda 4 
bin 14 dersliğin yapımını tamamladık. 
Okullarımıza 11 bin 830 adet bilgisayar 
gönderdik. Bursa Uludağ Üniversitemizin 
bünyesinde 1 enstitü, 2 fakülte, 1 meslek 
yüksek okulu ve 6 Araştırma ve uygulama 
merkezi ile Uludağ Teknoloji ve Geliştirme 
Bölgesi hizmete girdi. Bursa’ya İkinci bir 
Üniversiteyi de biz kazandırıyoruz. Bursa 
Teknik Üniversitesi’nin kurulmasına iliş-
kin tasarı şu anda Meclis’te. İnşallah kısa 
sürede kanunlaşacak ve Bursa, hak ettiği 
ikinci Üniversiteye kavuşacak. Bursa’da 
hükümetlerimiz döneminde sağlık hizmet-
leri için 415 milyon TL harcama yaptık.

Bizden önce yapımına başlanan 400 ya-
taklı Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi, 250 
yataklı Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Has-
tanesi, Karacabey Devlet Hastanesi yeni 
bloğu, Mustafa Kemalpaşa Devlet Hasta-
nesi yeni bloğunu tamamladık hizmete 
açtık. Gemlik’te, Yenişehir’de, İnegöl’de, 
Merkez’de, Osmangazi’de hastaneler, 
sağlık merkezleri, sağlık ocakları inşa et-
tik. 200 yataklı Kadın Doğum Hastanesi, 
Mustafa Kemalpaşa Toplum Sağlığı ve Aile 
Sağlığı Merkezi’ni bu yıl bitiriyoruz. 200 
yataklı Dörtçelik Ruh Sağlığı Hastalıkları 
Hastanesini 2011 yılında ve 50 yataklı 
Orhaneli Devlet Hastanesini inşallah 2012 
yılında bitirmeyi planlıyoruz. Ayrıca, 100 
yataklı Mudanya Devlet Hastanesi, 300 
yataklı İnegöl Devlet Hastanesi ve 100 
yataklı Karacabey Devlet Hastanesinin 
projelerini tamamladık inşallah en kısa 
sürede inşaatına başlayacağız. 200 yataklı 
Mustafa Kemalpaşa Devlet Hastanesi pro-
je çalışmalarına süratle devam ediyoruz. 
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Bursa’ya, 1200 yatak kapasiteli büyük bir 
sağlık kampusu kuruyoruz. Proje tamam, 
Temmuz’da ihaleye çıkıyoruz. İl merke-
zinde 465 dönüm arsa tahsisi yapıldı. 400 
yataklı genel hastane, 200 yataklı kalp ve 
damar hastalıkları hastanesi, 200 yataklı 
onkoloji hastanesi, 100 yataklı psikiyatri 
hastanesi, 100 yataklı yüksek güvenlikli 
adli psikiyatri hastanesi ve 200 yataklı re-
habilitasyon hastanesi olmak üzere 1200 
yataklı kampusu inşallah en kısa sürede 
Bursa’nın hizmetine açacağız. 

Biliyorsunuz, Bursa ilimizde de aile he-
kimliğine geçen sene ekim ayından itiba-
ren geçtik. Bugün 17 helikopter 2 uçak 
ambulansı ile yurdun dört bir yanına 
ulaşıyor, hastaları, yaralıları süratle büyük 
merkezlere taşıyoruz. Sadece birkaç örnek 
veriyorum: Helikopter ambulanslarımız, 8 
Mayıs’ta bir gün içinde 5, 19 Mayıs’ta bir 
gün içinde 4 ve 20 Mayıs’ta yine bir gün 
içinde 4 defa Bursa’ya indi, hastalarımızı 
aldı ve acil şekilde gidecekleri hastanelere 
ulaştırdı. Ulaşım noktasında, 2002 yılına 
kadar Bursa’da 198 kilometre bölünmüş 
yol yapılmıştı, biz ise 196 kilometre daha 
bölünmüş yol yaptık. Yani Bursa’ya Cum-
huriyet tarihinde yapılan kadar yolu biz 
yedi buçuk yılda yaptık. 

Tarihi eserlerimize sahip çıkmak, muhafa-
za etmek, yenilemek noktasında Bursa’da 
büyük çalışmalarımız oldu Şuraya dikkat-
lerinizi çekiyorum: 1996-2002 yılları ara-
sında Bursa’da hiçbir vakıf eserine doku-
nulmadı, hiçbir vakıf eseri onarılmadı. Biz, 
2003-2010 yılları arasında tam 137 adet 
vakıf eserinin onarımını gerçekleştirdik. 

Hali hazırda 5 adet eserin onarımına de-
vam ediyoruz. Murat Hüdavendigar tara-
fından yaptırılan 650 yıllık Birinci Murat 
Hüdavendigar Camiini tamir ettik. Emir 
Sultan Camii ve Türbesi, Ördekli Hamamı, 
Hançerli Hamamı, Şağbani Tekkesi, Emir 
Sultan Hamamı, İnegöl Karaca Ahmet Paşa 
Kervansarayı, Karacabey Issız Han, Os-
mangazi Postinpost Camii, Ali Paşa Camii, 
Orhan Camii ve Maskem Camii gibi önemli 
eserlerin onarımlarını tamamladık. Yeşil 
Camii, Çandarlı İbrahim Paşa Türbesi, 
Üftade türbesi, Hacı Sevindik Camii ve 
İç Koza Han gibi eserlerin onarımlarına 
devam ediyoruz. Osmangazi Belediyemiz, 
diğer belediyelerimiz bu noktada büyük 
gayret gösterdiler. Osmanlı Devleti’nin ta-
rihi Başkenti, ata yadigarlarımız, tarihimiz 
adeta yeniden gün yüzüne çıkarıldı.

Bu şekilde devam edeceğiz sevgili Bur-
salılar… Bursa için üretmeye, Bursa’nın 
çehresini değiştirmeye, Bursa’yı bir dünya 
kentine dönüştürmeye devam edeceğiz. 
Bursa’yla birlikte Türkiye büyüyecek. 
Bursa’yla birlikte 81 vilayet büyüyecek. 
Bizim ufkumuz geniş, bizim vizyonumuz 
büyük. Biz büyük düşünüyor, büyük adım-
lar atıyor, büyük hedeflere doğru koşuyo-
ruz. Allah, hep birlikte yar ve yardımcımız 
olsun. Yolumuz da bahtımız da açık olsun. 
Bugün açılışını yaptığımız eserlerin hayırlı 
olmasını diliyor, sizleri sevgiyle, saygıyla 
selamlıyor, hepinizi Allah’a emanet ediyo-
rum.
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Sevgili Trabzonlular, değerli kardeşlerim... 
Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor; 
buradan, bu coşkulu meydandan, tüm 
Trabzon’a, Trabzon’un tüm ilçelerine, 
köylerine, yaylalarına, oralarda yaşayan 
tüm kardeşlerime selamlarımı, sevgilerimi 
gönderiyorum.

Bugün Trabzon bir kez daha tarihi günle-
rinden birini yaşıyor. Bugün Trabzon, bu 

toplu açılış töreniyle, bir seferde tam 33 
ayrı hizmete birden kavuşuyor. Açılışını 
yaptığımız eserlerin, hizmetlerin isimle-
rini bile tek tek saymak vaktimizi alır... 
Trabzon Belediyemiz 5 mahalleye daha 
doğalgaz ulaştırdı. Bugün bu törenle bu 
mahallelerimizi resmen doğalgazla buluş-
turuyoruz. Trabzon Belediyemizin tam do-
nanımlı sağlık otobüsünü, çift katlı turist 
otobüsünü bugün hizmete alıyoruz. Toplu 

Toplu Açılış ve TOKİ Anahtar 
Teslim Töreni

Trabzon | 12 Haziran 2010
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Konut İdaremizin yapımını tamamladığı 
Arsin’deki 187 konutu, Yenimahalle’deki 
214 konutu da bugün hak sahiplerine 
teslim ediyoruz. Trabzon’da mikro kredi 
projesini bugün başlatıyoruz. Merkez’de, 
Dernekpazarı’nda, Sürmene’de yapımı ta-
mamlanan okulları bugün hizmete açıyo-
ruz. Düzköy ilçe hastanesini, Maçka Sağlık 
Grup Başkanlığını yine bugün o ilçelerde 
yaşayan vatandaşlarımızın hizmetine 
sunuyoruz. Trabzon Merkez ve ilçelerde 
yapımı tamamlanan, futbol sahalarından 
spor salonlarına, belediye hizmetlerinden 
ulaşım hizmetlerine kadar tam 33 hizmeti 
ve eseri Trabzon’la bugün buluşturuyoruz.

Tamamı Trabzon için hayırlı olsun, Trab-
zonlular için hayırlı olsun. Trabzon’a bu 
eserlerin kazandırılmasında emeği geçen-
leri, kamuyu, özel sektörümüzü, hayırse-
verlerimizi kutluyorum. Kendilerine, bu 
güzel eserlerden dolayı ülkem ve milletim 
adına şükranlarımı sunuyorum. Tabi 
konuşmamın başında, Trabzonspor’u da 
unutmuyorum. Trabzonspor, bu sene Tür-
kiye kupasını kazandı. Kendilerini tebrik 
ediyorum, başarılarının artarak devamını 
diliyorum. Trabzonspor Basketbol takımı 
da büyük başarı elde ederek 1’inci lige 
yükseldi. Onları da tebrik ediyor, onlara da 
başarılarının devamını diliyorum.

Değerli kardeşlerim... Sevgili Trabzonlu-
lar...

Şu yedi buçuk yıldır, hükümet olarak 
Trabzon’a hayal kırıklığı yaşatmadık, 
Trabzon’un güvenini sarsmadık, Trabzon’a 
mahçup olmadık. Siz bize destek oldunuz, 

siz emaneti bize yüklediniz, siz hayır du-
alarınızı bizden eksik etmediniz; biz de o 
emanete sımsıkı sarıldık, o hayır duaları-
nıza mazhar olmaya çalıştık. Şu güzel Trab-
zon Türküsü ne güzel söylemiş:
Oy benum sevduceğum

Olur mi böyle keder

Of sürmene yaylasi

15 doktora bedel… 

Trabzon büyük şeher

Doyamadum tadina

Uzaktan sevmak olmaz

Gel yakina yakina… 

İşte ben bugün Trabzon’a sadece açılışlar 
yapmaya değil; o 15 doktora bedel havayı 
bir kez daha teneffüs etmek için, sizlerle 
konuşmak, sizlerle sohbet etmek, sizlerle 
özlem gidermek, en önemlisi de sizlerle 
dertleşmek için geldim.

Bakınız değerli kardeşlerim...

Trabzon bize Fatih Sultan Mehmet’in ema-
neti. Trabzon bize şehitlerimizin emaneti, 
gazilerimizin emaneti. Trabzon, Yavuz Sul-
tan Selim’in şehri; Trabzon Kanuni Sultan 
Süleyman’ın şehri. O büyük insanların, o 
ulu insanların bize teslim ettikleri emane-
te gözümüz gibi, yüreğimiz gibi, şerefimiz 
gibi sahip çıkmak bizim boynumuzun bor-
cudur. O büyük insanların adaleti, hakkı, 
hukuku yücelttikleri gibi, onların izinden 
giderek adaleti, hak ve hukuku yüceltmek 
bizim boynumuzun borcudur. O büyük 
insanlar, üç kıtada zalimin hasmı oldular, 
mazlumu sevdiler ve hakkını korudular. 
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Eğer biz bugün, zulüm karşısında susar-
sak, emin olunuz Fatih Sultan Mehmet’in 
kemikleri sızlar. Eğer biz bugün çocukların 
ölümü karşısında gözümüzü yumarsak, 
inanın Trabzonlu Yavuz Sultan Selim’in 
kemikleri sızlar. Eğer biz bugün, devlet 
terörü karşısında, korsanlık karşısında ses-
siz, tepkisiz, eli kolu bağlı kalırsak, bilin ki 
Trabzonlu Yavuz Sultan Selim’in kemikleri 
sızlar...

Bizim yüreğimiz Akdeniz kadar büyük... 
Biz Ege kadar, Marmara kadar barış 
sevdalısıyız, hoşgörü sevdalısıyız. Ama 
unutmayın Trabzonlu kardeşlerim, biz, 
gerektiğinde Karadeniz gibi coşmayı da 
biliriz, Karadeniz gibi kükremeyi de biliriz, 
gerektiğinde Trabzon gibi gürlemeyi de 
biliriz. Bizi köksüz bir devlet zannedenler 
hayatlarının hatasını yaparlar. Bizim me-
deniyetimizi köksüz zannedenler, sığ zan-
nedenler yanılırlar. Biz bölgemizde devlet 
terörüne göz yummayız. Biz uluslararası 
sularda korsanlığa tepkisiz kalmayız. Biz, 
kara propagandaya pabuç bırakmayız, bo-
yun eğmeyiz, boynumuzu bükmeyiz.

Filistin’de şu son 10 yılda 1500 çocuk 
katledildi. Sadece son bir buçuk yılda 
300 masum çocuğu öldürdüler. Dünya 
bunların katliamlarını görmezden geldi... 
Hukuksuzluğun, saldırganlığın, kanun 
tanımazlığın üzeri her seferinde örtülmek 
istendi. En son, Akdeniz’de, uluslararası su-
larda, 32 farklı ülkeden sivil yardım gönül-
lülerini taşıyan, sadece ve sadece yardım 
malzemesi taşıyan gemilere saldırdılar. 
Benim 9 vatandaşımı, 9 kardeşimi orada 
katlettiler; 24 kişiyi yaraladılar, bütün o 

yolcuları insanlık dışı muameleye maruz 
bıraktılar. Her zamanki gibi yaptıklarının 
yanlarına kar kalacağını zannettiler. Her 
zamanki gibi dünyanın sessiz ve derinden 
kendilerini destekleyeceğini zannettiler. 
Her zamanki gibi bu hukuksuzluğun, bu 
korsanlığın üzerinin örtüleceğini sandılar. 
Ama biz, Türkiye olarak, güçlü bir devlet 
olarak, itibarlı bir devlet olarak, bu korsan-
lık, bu hukuksuzluk karşısında susmadık 
ve susmayacağız. 

Şimdi şuraya dikkatlerinizi çekiyorum sev-
gili Trabzonlular... Şu sıralar, Amerika’da 
ve Avrupa’da çıkan İsrail destekli bazı ga-
zetelerde, bazı televizyonlarda Türkiye’ye 
yönelik bir kara propaganda start aldı. 
Bizim Gazze için sesimizi yükseltmemiz-
den rahatsız olmuşlar. Bizim Filistin için 
yüreğimizi ortaya koymamızdan rahatsız 
olmuşlar. Bizim, Akdeniz’deki korsanlığa 
karşı tepkimizden rahatsız olmuşlar. Bizim 
İran meselesini barışçıl yollardan, diplo-
matik yollardan çözüm çabalarımızdan 
rahatsız olmuşlar. Suriye ile, Ürdün, Lüb-
nan, Libya ile aramızda vizelerin kalkma-
sından rahatsız olmuşlar. Yüzlerce yıldır 
birbirimize sırtımızı döndüğümüz Arap 
kardeşlerimizle yakınlaşmamızdan rahat-
sız olmuşlar.

Türkiye’nin ekseni kayıyormuş... Türki-
ye Batı’dan kopuyormuş... Türkiye’nin 
yönü değişiyormuş... Türkiye’de Yahudi 
düşmanlığı varmış... Yalan üstüne yalan 
söylüyor, iftira üstüne iftira atıyorlar. Ba-
kın buradan size çok çarpıcı bir rakam 
veriyorum... Ortadoğu ülkelerinin Ame-
rika Birleşik Devletleri’ndeki yatırımları 
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son 8 yılda tam 15 milyar dolar. Amerika 
Birleşik Devletleri’nin, Ortadoğu ülkeleri-
ne son 8 yılda yaptığı yatırım, bunun iki 
katı, tam 30 milyar dolar. Arap ülkelerinin 
tamamında Batılı ülkeler var. İngiltere var, 
Fransa var, İtalya var, Almanya, ABD var. 
Ama biz işbirliğini artırma girişiminde 
bulunduğumuz anda, gizli bir el, sinsi bir 
el hemen devreye giriyor. Bugüne kadar 
dünya siyasetini, dış politikayı bu kara pro-
pagandayla, bu saldırgan manşetlerle, bu 
ısmarlama yorumlarla dizayn ettiler; bu-
gün korsanlığı, hukuksuzluğu, katliamları 
da bu şekilde örteceklerini zannediyorlar. 

Daha da acısını söylüyorum... İsrail’de ya-
yınlanan gazeteleri önünüze koyun. Sonra, 
Türkiye’deki bir takım malum gazeteleri 
o gazetelerin yanına koyun. İnanın, lisan 
dışında hiç bir fark göremezsiniz. Çünkü 
bunlar taşeron. Bunlar Ortadoğu’daki bü-
tün katliamları, bütün zulümleri, bütün 
hukuksuzlukları, tıpkı İsrail Basını gibi, 
tıpkı İsrail destekli uluslararası basın gibi 
örtmeyi görev zannediyorlar. Bakın bura-
dan, Trabzon’dan soruyorum: Mavi Mar-
mara gemisinde 60 kadar basın mensubu 
vardı. Bir kısmı Türk bir kısmı Yunanlı, 
Amerikalı, İrlandalı gazeteciler vardı. Bu 
gazeteciler de tıpkı diğer siviller gibi tar-
taklandı, dövüldü, sorgulandı ve işkence 
gördü. Kameraları, fotoğraf makineleri, 
teypleri ellerinden alındı, kırıldı parçalan-
dı. 

Şimdi o meşhur basın örgütlerine, ulus-
lararası basın kuruluşlarına soruyorum: 
Nerede basın özgürlüğü? Nerede düşünce 
özgürlüğü, fikir özgürlüğü? O gemide 

yazarlar tartaklandı hapse atıldı neden 
sesiniz çıkmıyor? Hatırlayın... Daha geçen 
sene, Türkiye’de bir medya grubuna vergi 
cezası kesildi. “Türkiye’de basın özgürlüğü 
yok” diye dünyayı ayağa kaldırdılar, Bizim 
hükümetimizi basın düşmanı ilan ettiler. 
Türkiye’yi her platformda şikayet ettiler. 
Peki şimdi neredesiniz? Neden İsrail’in 
basına uyguladığı şiddeti eleştirmiyorsu-
nuz? Öyle vergi cezası falan değil, resmen 
işkence yapılıyor gazetecilere, neden sesi-
niz çıkmıyor?

Bir cümle yazıyorlar, “İsrail yanlış yaptı” 
diyorlar, ardından “AMA” diye başlayıp, 
İsrail’i haklı göstermek, mazur göstermek, 
hatta mağdur göstermek için kırk dereden 
su getiriyorlar. Önceki gün, manşet manşet 
Türkiye Batı’dan kopuyor, Türkiye yönünü 
Arap ülkelerine döndü diye yaygara kopa-
rıyorlar. Açın bakın, İsrail basını da aynı 
yalanı söylüyor... Açın bakın, İsrail destekli 
uluslararası basın da aynı şeyi söylüyor. 
Bunu yabancı basın dedi diye sen neden 
yemeyip içmeyip bu iftiraları, bu kara 
propagandayı hemen kendi gazetene taşı-
yorsun? O yabancı gazete İsrail’e hizmet 
etmek için kurulmuş, görevini yapıyor, 
peki sen kime hizmet ediyorsun, sen hangi 
görevi yerine getiriyorsun? Senin ülken 
bir mücadele veriyor. Senin milletin ayağa 
kalkmış ölen kardeşleri için ağlıyor, peki 
sen hangi ülkeye, hangi millete hizmet 
ediyorsun?

Neymiş efendim, “gerçekleri konuşanlar 
İsrail yanlısı olarak ilan ediliyormuş...” Ha-
yır... biz kimseyi itham etmiyoruz, kimseye 
iftira atmıyoruz, biz sizin yaptığınız gibi 
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kara propaganda yapmıyoruz. Biz sade-
ce gerçekleri söyledik, sadece gerçekleri 
söylüyoruz. Birileri buna boyun eğebilir. 
Birileri bu kara propaganda karşısında geri 
adım atabilir. Birileri korkabilir, katliamla-
ra, korsanlığa göz yumabilir. Bugüne kadar 
bu devran böyle gelmiş olabilir... Ama bilin 
ki bu devran artık böyle gitmeyecek. Biz 
korkmayacağız, bu kara propagandaya 
boyun eğmeyeceğiz, bu korsanlığa karşı 
sessiz, tepkisiz kalmayacağız. Değil Türki-
ye’deki taşeronlar, tüm dünya basını üze-
rimize gelse, biz doğru bildiğimiz yoldan 
ayrılmayacak, mazlumun hakkını savun-
maktan asla ve asla vazgeçmeyeceğiz.

Şimdi ben, Trabzonlu tüm kardeşleri-
min dikkatini bir noktaya çekiyorum... 
Trabzon’dan tüm Türkiye’ye sesleniyor, 
önemli bir hususta aziz milletimin dikkat-
lerini rica ediyorum... Türkiye ne zaman 
büyük bir ülke olma yolunda kararlılıkla 
ilerlemeye başladıysa, bazı kirli eller dev-
reye girdi. Türkiye ekonomisi ne zaman 
atağa geçtiyse, kirli senaryolar devreye 
sokuldu. Türkiye ne zaman uluslararası 
itibar kazandı, ne zaman güçlü bir devlet 
olma yolunda tarihi adımlar attıysa, içer-
den ya da dışardan tahrikler devreye sokul-
du. Bakın, yedi buçuk yıl boyunca, millet 
egemenliğini yok sayan, milletin iradesini 
çiğnemek isteyen, milletin tercihlerini 
küçük görenler, her türlü provokasyonla 
üzerimize geldiler. Çeteler, mafya, hukuk 
dışı örgütlenmeler bizi yolumuzdan alı 
koymak istedi. Hiç birine boyun eğmedik, 
dik durduk, eyvallah etmedik, çetelerle 
mücadele ettik, etmeye de devam edeceğiz. 
Danıştay’a kanlı bir saldırı yaptılar. Fatura-

yı da hükümete kesmek istediler. Bu sefer 
olmadı. Bu sefer takke düştü, kel göründü. 
Bu sefer iyot gibi açığa çıktılar. Kirli oyun-
ları ellerinde kaldı.

Aynı şekilde... Biz, Milli Birlik ve Kardeşlik 
Projesini devreye koyduk. Anneler ağla-
masın dedik, gençler ölmesin dedik, bin 
yıllık kardeşliğimizin arasına nifak tohum-
ları ekilmesin dedik, Türkiye’nin enerjisi, 
kaynakları çar çur olup gitmesin dedik. 
Hemen devreye taşeron terör örgütü girdi. 
Kanlı saldırılarla, kanlı eylemlerle süreci 
bozmaya, süreci bulandırmaya, güya bizi 
hedeflerimizden vazgeçirmeye niyetlendi. 
Onlara da eyvallah etmedik, etmeyeceğiz... 
Bir yandan terörle mücadeleyi kesintisiz 
sürdürecek, bir yandan da istismarcılara 
inat, o taşeronlara inat, o kökü dışarıda eli 
kanlı örgütlere inat, biz kardeşliğimizi yü-
celtecek, oyunu bozacağız.

Aynı şekilde... 1982 darbe Anayasası’nda 
en kapsamlı değişikliği yaptık, Anayasa’da 
en demokratik değişimi gerçekleştirdik. 
İttifak ettiler karşı durdular. Yalanla, if-
tirayla, hırçınlıkla Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nde bu değişimin önünü kesmek 
istediler. Onlara da boyun eğmedik, biz 
milletten bir emanet aldık, onun hakkını 
vereceğiz dedik ve üzerimize düşeni yap-
tık. Şimdi söz sizde. Şimdi mühür sizde. 
Anayasa değişikliği şimdi sizin önünüze 
gelecek ve son kararı siz vereceksiniz, 
benim aziz milletim verecek. İşte en son, 
korsanlığa karşı durduğumuz için, hukuk-
suzluğa boyun eğmediğimiz için, devlet 
terörüne karşı gürlediğimiz için üzerimize 
geliyorlar.
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Şunu unutmayın sevgili kardeşlerim... 
Dış politikada Türkiye’nin atılımları, ak-
tif girişimleri, çok boyutlu faaliyetleri, 
doğrudan doğruya bizim ekonomimizle 
ilgili. Milli Birlik ve kardeşlik Projesi, hu-
zurumuz kadar, birliğimiz, kardeşliğimiz 
kadar, ekonomimizle, cebimizdeki parayla, 
soframızdaki ekmekle ilgili. Anayasa de-
ğişikliği, doğrudan doğruya Türkiye’nin 
büyümesiyle, soframızdaki ekmeğin art-
masıyla, kazancımızın artmasıyla ilgili. 
Türkiye artık zincirlerini kırıyor. Türkiye 
artık prangalarından kurtuluyor. Türkiye, 
yıllardır ertelenen değişimi bugün artık 
kararlı şekilde gerçekleştiriyor.

S i z  a rka m ı z d a  d u rd u ğ u n u z  s ü re c e 
Türkiye’ye durmak yok. Siz hayır duaları-
nızı eksik etmediğiniz sürece Türkiye’ye 
duraklamak yok. Biz büyük bir devletiz, 
biz büyük bir milletiz, tarihimizle, kül-
türümüzle, medeniyetimizle biz büyük 
düşünmek zorundayız. Bugün işte büyük 
düşünüyoruz. Ekonomide, dış politikada, 
iç politikada büyük düşünüyor, büyük 
adımlar atıyoruz. Şu anda, dikkat ediniz, 
uluslararası örgütler, Türkiye ekonomi-
sinden övgüyle bahsediyorlar. 2011 yılı 
için büyüme tahmini yapıyor, aradan bir 
kaç ay geçmeden tahminlerini daha yuka-
rıya çekiyorlar. Bizim, 2023 yılına kadar, 
Cumhuriyetimizin 100’üncü kuruluş yıl-
dönümüne kadar, dünyanın en büyük 10 
ekonomisi arasında yer alma hedefimiz 
asla hayal değil. Türkiye ekonomisini 7 
yılda 3 kat büyüttük. Önümüzde 13 yıl var. 
Allah’ın izniyle ekonomiyi kat kat büyüte-
cek ve hedeflerimizi yakalayacağız.

Gelin bu kirli senaryoların tamamını bo-
zalım. Gelin, bu kirli oyunlara boyun eğ-
meyelim. Gelin, Türkiye üzerine oynanan 
oyunlara boyun bükmeyelim. Bir olalım, 
iri olalım, diri olalım ve Türkiye’yi hep bir-
likte daha güzel günlere taşıyalım.

Sevgili kardeşlerim… değerli Trabzonlu-
lar...

Şu yedi buçuk yılda Trabzon için çok bü-
yük yatırımlar gerçekleştirdik. Trabzon’un 
çehresini değiştirmek için tarihi nitelikte 
yatırımlar yaptık. Trabzon’da yedi buçuk 
yılda 1.589 dersliğin yapımını tamamla-
dık. Okullarımıza 8 bin 946 adet bilgisa-
yar gönderdik. Eğitime yüzde yüz destek 
kapsamında 37.5 milyon TL’lik kaynağı 
Trabzon’a kazandırdık. Trabzon’da farklı 
türde 42 liseyi hizmete açtık, bugün de 
yeni okullarımızı hizmete alıyoruz. Yedi 
buçuk yılda Trabzon’a 15 yeni spor salonu 
kazandırdık, bugün de yenilerini açıyoruz. 
Karadeniz Teknik Üniversitemizin bünye-
sinde 7 fakülte, 6 meslek yüksek okulu, 5 
yüksek okul ve devlet konservatuarı hiz-
mete girdi. Bugün de orada yeni birimleri 
hizmete açtık. Teknokent’in açılışını en 
kısa sürede yapacağız. Yüksek öğretimde 
bu sene yatırım programında toplam 3 
bin 600 yatak kapasiteli 4 yurt projemiz 
var. KTÜ kampüs alanı içerisindeki 500 
yatak kapasiteli yurdumuzu bu sene eylül 
ayında, 2 bin 500 yatak kapasiteli yurdu-
muzu da önümüzdeki yıl mayıs ayında 
tamamlamayı planlıyoruz. Beşikdüzü ve 
Of ’ta 300’er yatak kapasiteli yurtlarımızın 
inşaatına ise inşallah bu ay içerisinde başlı-
yoruz. Bu projelerimizi tamamladığımızda 
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Trabzon’da toplam kapasite oranını yüzde 
67 arttırmış olacağız.

Trabzon ilimizde biliyorsunuz 2009 yılı ba-
şında aile hekimliğine geçtik. İstediğinizde 
kapısını çalabileceğiniz, istediğinizde tele-
fonla danışabileceğiniz üstelik hiçbir ücret 
ödemeyeceğiniz artık ailenize özel doktor-
larınız var. Trabzon’da hükümetlerimiz dö-
neminde sağlık hizmetleri için 245 milyon 
TL harcama yaptık. Yapımına bizden önce 
başlanan Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar 
Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi Yeni 
Bloğu, 25 yataklı Şalpazarı İlçe Hastanesi, 
25 yataklı Çaykara İlçe Hastanesi, 50 yatak-
lı Köprübaşı İlçe Hastanesi ve 10 adet Sağ-
lık ocağını biz tamamladık, hizmete açtık. 
Araklı, Sürmene, Of ilçelerinde devlet has-
taneleri inşa ettik, hizmete açtık. Maçka 
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, 
Numune Hastanesi poliklinik binası, Nu-
mune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Rad-
yasyon Onkoloji Kliniği, Ana Çocuk Sağlığı 
ve Aile Planlaması Merkezi ve 10 adet 
Sağlık Ocağının yapımına biz başladık, 
süratle tamamladık, hizmete açtık. Ayrıca, 
400 yataklı Trabzon Bölge hastanesi ve 
200 yataklı Akçaabat devlet hastanesinin 
yapımına süratle devam ediyoruz inşallah 
en kısa zamanda tamamlayıp hizmetinize 
açacağız. 

Geçmiş hükümetler tarafından size reva 
görülen hastanelerdeki koğuş sistemini in-
sanlık ayıbı olarak görüyoruz. Utanç verici 
buluyoruz. Yeni yaptığımız bütün hastane-
leri banyosu tuvaleti bulunan en fazla iki 
yataklı odalar olacak şekilde inşa ediyoruz. 
Mevcut hastaneleri de bu insani anlayışla 

yeniden düzenliyoruz. Kamu hastanelerini 
cihaz fakiri olmaktan kurtardık. Devlet 
hastanelerimizde tetkik ve tahliller için 
aylar hatta yıllar sonrasına randevu verme 
dönemi bitti. Peki nasıl bitti? İktidarımız 
döneminde tüm devlet hastanelerimizi ya 
hizmet alarak ya da satın alarak modern 
cihazlarla donattık. Devlet hastanelerinde 
kullanılan MR sayısını yedi buçuk yılda 
tam 14 katına çıkardık. Fazla uzak değil, 
iktidarımızdan önce böbrek hastalarının 
ne çileler çektiğini çok iyi biliyorsunuz. Bu 
gün hamdolsun Türkiye’nin her tarafında 
diyaliz hastaları evinden alınıyor, evine 
bırakılıyor, üstelik bu hizmet için hiçbir 
ücret ödenmiyor. Trabzon’da 2002’de 8 
adet 112 acil ambulansımız vardı, bugün 
ise 35 adet var. Biliyorsunuz Trabzon hava 
ambulansımızın hizmet verdiği illerimiz 
arasında.

Bugün Trabzon’da tamamlanan 401 
konutun anahtar teslimini yapıyoruz. 
Düzköy’de 1990 yılında meydana gelen sel 
felaketinde evlerini kaybedenlerin evleri 
20 yıldır yapılmamıştı. Biz tamamladık 
teslim ediyoruz. TOKİ aracılığıyla Trabzon 
ve ilçelerinde 1.927 konutu tamamladık. 
887 konutun inşaatı devam ediyor. Bugün 
anahtar teslimi yaptığımız konutlarla bir-
likte toplam 3 bin 215 konut ürettik. 2 bin 
82 konutla ilgili proje ve ihale çalışmala-
rımız da ayrıca devam ediyor. Trabzon’da 
Zağnos Vadisinde Türkiye’nin en büyük 
dönüşüm projelerinden birini tamamla-
dık. Salaş yapıların yerini Trabzon’un en 
güzel park ve yeşil alanı aldı. Trabzon-
lular buranın ne halde olduğunu çok iyi 
biliyordu. TOKİ ve Gençlik Spor Genel 
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Müdürlüğümüz birlikte hareket ederek, 
Trabzon’umuza Dünyanın en modern spor 
komplekslerinden birini ve 40 bin kişilik 
futbol stadını kazandırmak üzere çalışma-
ları başlattık. Artık Trabzonsporumuzun 
stat derdi bitiyor. Bir buçuk ay içinde ihale-
ye çıkacak bu spor kompleksini Akyazı’da 
deniz üzerinde 660 bin metrekare alanı 
doldurarak yapıyoruz. Bu alanda; 40 bin 
kişilik stat, il müdürlüğü hizmet binası, 3 
bin kişilik kapalı spor salonu, kamp eğitim 
merkezi, 3 bin seyircili kort, açık tenis kort-
ları ve çim futbol sahaları bulunacak. 

1996-2002 yılları arasında Trabzon’da tek 
bir vakıf eseri onarılmamıştı. 2003-2010 
yılları arasında 63 eseri gün yüzüne çı-
kardık. Şu anda 2 eserin onarımı devam 
ediyor. Yavuz Sultan Selimin Annesinin 
adına yaptırılan Trabzon Merkez Gülbahar 
Hatun Camii ile Fetihten sonra Camiye çev-
rilen ve Fatih Sultan Mehmet’in ilk Cuma 
Namazını kıldığı Yeni Cuma Camiinin de 
aralarında bulunduğu Çarşı Camii, Konak 
Camii, İskenderpaşa Camii, İskenderpaşa 
Hamamı ve Fatih Hamamı gibi önemli 
eserlerin onarımlarını tamamladık. Trab-
zon merkezde Tavanlı ve Kudrettin camile-
rinin onarımları sürüyor.

Karadeniz sahil yolunu tamamladık. 2002 
yılına kadar Trabzon’da sadece 73 kilomet-
re bölünmüş yol yapılmıştı, biz ise tam 77 
kilometre daha bölünmüş yol yaptık. Yani 
cumhuriyet tarihinde yapılan bölünmüş 
yoldan fazlasını biz sadece yedi buçuk 
yılda yaptık. Trabzon Hava Limanı Yeni İç 
Hatlar Terminal Binasını hizmete açtık. Es-
kiden iç ve dış hatlar ortak olarak kullanı-

lan 9 bin 710 metrekare büyüklüğündeki 
eski terminal binasını da düzenledik. Artık 
bu terminali sadece dış hatlara yönelik 
olarak kullanıyoruz. Sürmene Yeniçam 
Tersanesi projesiyle ilgili çalışmalarımızı 
tamamladık. Yıllık 130 milyon ABD Doları 
gelir elde edeceğini tahmin ettiğimiz bu 
projeyle direk ve dolaylı olarak 5 bin kişiye 
istihdam sağlamayı planlıyoruz. 175 yat 
kapasiteli Trabzon Yat Limanının yeniden 
ihalesine yönelik çalışmalarımız sürüyor.

Bunlar Trabzon için yaptıklarımızın, 
Trabzon’a kazandırdıklarımızın yalnızca 
bir kısmı. Daha çok çalışacak, daha çok hiz-
met üretecek, 81 vilayetimizi, onların için-
de Trabzon’u da modern bir dünya kentine 
dönüştürmenin gayreti içinde olacağız. 
Ben bir kez daha bugün açılışını yaptığımız 
eserlerin, hizmetlerin Trabzon’a, siz değer-
li kardeşlerime hayırlı olmasını diliyorum. 
Emeği geçen herkesi, tüm kardeşlerimi, 
özellikle hayırseverlerimizi bir kez daha 
tebrik ediyorum. Allah yar ve yardımcımız 
olsun. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Sa-
ğolun, varolun, Allah’a emanet olun.
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Sevgili Akçaabatlılar, Sevgili Trabzonlular, 
değerli kardeşlerim... Hepinizi en kalbi 
duygularımla selamlıyor, Akçaabat’ta bu-
gün açılışını yaptığımız tesislerin, hizmet-
lerin Akçaabat’a, siz değerli kardeşlerime 
hayırlı olmasını diliyorum.

Bugün hem pek çok hizmetin açılışını yap-
mak, hem de sizlerle muhabbet edip hasret 
gidermek üzere burada bulunuyoruz. Açı-
lışını yaptığımız; Akçaabat Dörtyol İlköğ-
retim Okulu’nun, Akçaabat Yaylak İMKB 
Lisesi’nin, Karadeniz Teknik Üniversitesi 

Akçaabat Meslek Yüksek Okulu’nun, Kara-
deniz Teknik Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi’nin, Akçaabat-Söğütlü Sentetik 
Futbol Sahalarının, Akçakale Balıkçı Barı-
nağının, Fevzi Hoca Yeni Tesislerinin hepi-
nize hayırlı olmasını diliyorum. 

Daha düne kadar çocuklarımızın okuya-
cak okul bulamadığı, okulu bulsa eğitim 
alacağı öğretmen bulamadığı günlerden, 
Akçaabat’ta bir fakülte ve bir yüksekokulu 
aynı anda açtığımız günlere geldik. Ben, 
Türkiye’nin birçok bölgesiyle birlikte, özel-

Toplu Açılış Töreni

Akçaabat, Trabzon | 13 Haziran 2010
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likle Karadeniz Bölgesi’nin çocuklarının, 
eğitim için ne tür zorluklara, ne tür me-
şakkatlere katlandığını çok iyi biliyorum. 
Bugün ise çok şükür, Türkiye genelinde 
açtığımız 143 bin derslik ile, ilköğretim 
okulları, liseler, meslek liseleriyle, 70 yeni 
üniversiteyle Türkiye’nin eğitim haritasını 
köklü şekilde değiştirdik.

Sadece eğitimde değil, sağlıkta, adalette, 
emniyette Türkiye çok büyük bir atılıma 
sahne oldu. Gittiğim her ilde, her ilçede 
şantiyeler görüyorum. Gidiyorum, tek tek 
yatırımları yerinde inceliyor, bir an önce 
tamamlanması talimatını veriyorum. 
Bizim kaybedecek tek bir saniyemiz yok. 
Boşa harcanacak bir tek anımız yok. Tür-
kiye bizden hizmet bekliyor... Türkiye, yıl-
lardır özlediği, arzuladığı hizmeti, eserleri 
artık görmek istiyor. Bizler de size mahçup 
olmamak için, gecemizi gündüzümüze ka-
tıyor, ihmal edilmiş hizmetleri bir an önce 
telafi etmenin mücadelesini veriyoruz. 
İnşallah, her geçen gün, her geçen ay, her 
geçen yıl çok daha büyük başarılara şahit 
olacağız. İnşallah bundan sonra bize geriye 
gidiş yoktur. Daima ileriye bakacağız, dai-
ma ileriye gideceğiz. 

Türkiye, sahip olduğu o büyük medeniyet 
yolunda her zamankinden daha güçlü bir 
şekilde ilerliyor. Türkiye, artık kabuğunu 
kırıyor, prangalarından kurtuluyor, ağır-
lıklarını atıyor ve emin adımlarla geleceğe 
yürüyor. Bugün artık, ekonomisi büyüyen, 
üretimi büyüyen, hizmet standartları bü-
yüyen bir Türkiye var. Bugün artık, güçlü, 
itibarlı, tüm dünyada cesaretle barışı savu-
nan, hakkı, adaleti savunan bir Türkiye var. 
Biz desteğimizi sizlerden aldık. Sizin bize 

yüklediğiniz emanetin sorumluluğunu 
bildik, onu hakkıyla taşıdık. Şundan emin 
olunuz, size asla hayal kırıklığı yaşatmaya-
cak, o emaneti asla yere düşürmeyeceğiz. 

Bakın, en son, 6 Mayıs’ta Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nde Türkiye adına, geleceği-
miz adına, emeğimiz ve ekmeğimiz adına 
son derece önemli bir değişiklik gerçekleş-
tirdik. 1982 Anayasası’nı daha demokratik 
bir yapıya kavuşturacak değişiklikleri yap-
tık ve paket şimdi referanduma gelecek. 
Yine bir 12 Eylül sabahı, 12 Eylül ürünü 
olan bu Anayasa değişecek, Türkiye’nin 
gerçekleriyle örtüşen yeni bir Anayasa 
yürürlüğe girecek. Ben, referandumda 
Akçaabat’tan yine rekor bekliyorum. Biz 
üzerimize düşeni yaptık, sizin emanetinize 
sahip çıktık ve Meclis’te Anayasa’yı değiş-
tirdik. Şimdi artık son kararı siz vereceksi-
niz. Referandumda EVET diyerek, aslında, 
istismar siyasetine HAYIR diyeceksiniz, 
çetelere hayır diyeceksiniz, karanlık örgüt-
lere hayır diyeceksiniz, hukuksuzluğa ha-
yır diyeceksiniz. Referandumda EVET di-
yerek, büyük Türkiye’ye, güçlü Türkiye’ye, 
çetelerle mücadeleye, hukukun üstünlüğü-
ne EVET diyeceksiniz.

Göreceksiniz... İşte o zaman Türkiye daha 
bir atağa geçecek. İşte o zaman Türkiye 
atılıma geçecek. İşte o zaman, ekonomimiz 
daha bir hızlı büyüyecek. Allah’ın izniy-
le, sizin hayır dualarınızla, bizim yoğun 
gayretlerimizle Türkiye’yi çok daha güzel 
günler bekliyor. Ben, bu düşüncelerle, açı-
lışını yaptığımız tesislerin Akçaabat’a ha-
yırlı olmasını diliyor; hepinize sevgilerimi, 
saygılarımı sunuyorum. Sağolun, varolun, 
Allah’a emanet olun...
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Sevgili Oflular, sevgili Trabzonlular, değer-
li kardeşlerim... Hepinizi en kalbi duygu-
larımla selamlıyor, bugün açılışını yaptı-
ğımız tesislerin Of ’a, Oflu kardeşlerimize 
hayırlı olmasını diliyorum.

Bugün, Of Sahil Tesisinin açılışını yapıyo-
ruz... Of Belediyemiz, 70 dönümlük arazi 
üzerinde 9.5 milyon Liralık bir harcamayla 
çok güzel, örnek bir tesis inşa etti. Eğlence 
ve dinlenme tesisleriyle, spor tesisleriyle 
Of ’un çehresini değiştirecek bu tesisin ha-
yırlı olmasını diliyorum. Yine Of Belediye-

miz, Derin Deniz Deşarj Projesini tamam-
ladı. 2.2 milyon TL’ye mal olan, çevre için, 
denizin temizliği için bu son derece önem-
li projenin de bugün açılışını yapıyoruz. Of 
Üzümsü Meyve ve kivi Üreticileri Birliği, 
ilçemize çok faydalı olacak bir Soğuk Hava 
Deposu ve paketleme Tesisi’ni bitirdi, bu-
gün onu da hizmete açıyoruz.

Geçen yıl Mart ayında Halk Eğitim Mer-
kezi inşaatına başlandı. 1.5 yıl olmadan 
bunu da tamamladık, yaklaşık 2 milyon 
TL’lik bir yatırım yaptık ve Of ’a çok güzel 

Toplu Açılış Töreni
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bir Halk Eğitim Merkezi kazandırdık. Yine, 
Devlet-vatandaş işbirliğinin güzel bir örne-
ği olan, 3.7 milyon TL’lik bir harcamayla 
bir yıl gibi kısa bir sürede tamamlanan 
Aydıner Kültür ve Sanat Merkezi’ni de 
bugün hizmete alıyoruz. Çevreden tarıma, 
spordan kültür-sanata kadar her alanda 
Of ’umuzdaki hayat kalitesini artıracak bu 
hizmetlerin gerçekleştirilmesinde emeği 
geçenleri, kamu kurumlarımızı, Of Bele-
diyemizi, özel sektörümüzü tebrik ediyo-
rum. Elbette, hayırsever işadamlarımız, 
Mehmet ve Turgut Aydıner kardeşlerimize 
de, bu güzel eseri, Aydıner Kültür Sanat 
Merkezi’ni Of ’a kazandırdıkları için ayrıca 
teşekkür ediyorum. 

Bu tesisleri, bugün açılışını yaptığımız bu 
eserleri, Türkiye’nin bütününde hayata 
geçirmekte olduğumuz büyük hizmet 
hamlesinin Of ’taki yansımaları olarak gö-
rüyoruz. Dalga dalga bütün Türkiye’yi sa-
ran bu büyük hizmet hamlesinden her va-
tandaşımız, her köyümüz, her mahallemiz, 
her ilçemiz, her ilimiz kademe kademe 
faydalanıyor. Altyapısıyla, üst yapısıyla, 
sağlık hizmetiyle, eğitim hizmetiyle çehre-
si değişen Türkiye, daha büyük hedeflere, 
daha büyük hizmetlere doğru emin adım-
larla ilerliyor. Yaptıklarımızla gurur duyu-
yoruz; ama asıl heyecanı yapmak istedikle-
rimizle yaşıyoruz. Çözdüğümüz her sorun, 
önümüze daha yüksek standartta hizmet 
üretmemiz gerektiği gerçeğini koyuyor. 
Allah’ın izniyle bize durmak yok... Çok 
büyük hedeflerimiz var tüm o hedefleri de 
hep birlikte yakalayacağız.

Bakınız değerli kardeşlerim... Sizler bizi 
her zaman bağrınıza bastınız... Sizler, biz-
den hayır dualarınızı eksik etmediniz... 
Siz değerli Oflu kardeşlerimin, Trabzonlu 
kardeşlerimin, Rizeli kardeşlerimin gözle-
rinde müşahade ettiğim samimi sevginin 
kat be kat fazlası emin olunuz bizim yüre-
ğimizde var. O yürek ki, sizin sevginizden, 
desteğinizden, hayır duanızdan aldığı 
güçle, Balkanlardan Ortadoğu’ya, Kafkas-
lardan Afrika’ya kadar dünyanın dört bir 
yanına barış çağrılarını iletiyor. O yürek ki, 
bütün dünya sırtını dönse de, görmezden 
gelse de, zalimin zulmüne karşı en büyük 
güçle haykırıyor.

Biliyoruz ki, Türkiye’nin huzuru, bölgenin 
huzurundan geçiyor. Türkiye’nin güç-
lenmesi, hedeflerine ulaşması, bölgedeki 
sorunların çözümünden geçiyor. Ülke-
mizdeki her bir vatandaşımızın refahının, 
arzuladığımız düzeye çıkması, bu coğraf-
yadaki her bir bireyin insanca yaşama şart-
larına kavuşmasından geçiyor. Biz bölge-
mizde artık barış istiyoruz. Biz bölgemizde 
çatışma değil, kan değil, gözyaşı değil, hu-
zur istiyoruz, refah istiyoruz. Bütün çaba-
mız bunun içindir, bütün mücadelemiz bu 
gaye içindir. Bizim köklü medeniyetimiz, 
haksızlık karşısında susmayı asla ve asla 
onaylamaz. Biz, bölgemizdeki meselelerin, 
sorunların, susarak değil, görmezden gele-
rek değil, diplomasinin diliyle konuşarak, 
gerçekleri ortaya koyarak, hakkı, adaleti, 
hukuku savunarak çözülebileceğine inanı-
yoruz.

Biz bölgemizde devlet terörü görmek 
istemiyoruz. Biz bölgemizde, korsanlık 
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görmek istemiyoruz. Biz artık bölgemizde 
çocukların katledilmesini istemiyoruz. 
Yardım gemilerine saldırıyorlar, 9 kişiyi 
öldürüyorlar, 24 kişiyi yaralıyorlar, bütün 
yardım gönüllülerine insanlık dışı muame-
le yapıyorlar. Şimdi de çıkmış, uluslararası 
medyayı kullanarak yaptıkları insanlık dışı 
saldırıları mazur göstermeye, haklı göster-
meye çalışıyorlar. Herkesi kandırabilirler, 
ama Türkiye bu oyunlara gelmez. Yalan-
ları, iftiraları, kara propagandaları bizim 
üzerimize yapışmaz. Ne bunların kara pro-
pagandalarına boyun eğecek, ne de bunla-
rın Türkiye içindeki taşeronları karşısında 
geri adım atacağız. Siz arkamızda olduğu-
nuz sürece, siz bizden hayır dualarınızı ek-
sik etmediğiniz sürece, biz bölgemizde de, 
dünyada da en güçlü şekilde hakkı, adaleti 
savunmaya devam edeceğiz. Bundan hiç 
şüpheniz olmasın.

Bakın değerli kardeşlerim, şuraya dikkat-
lerinizi çekiyorum… Türkiye büyüdükçe, 
Türkiye güçlendikçe, Türkiye her alanda 
büyük hedeflere ulaştıkça, içerde ya da dı-
şarıda birileri bundan ciddi şekilde rahat-
sız oluyorlar. Neden rahatsız oluyorlar… 
Çünkü kendilerine kirli bir sistem kur-
muşlar, kirli bir rant düzeni kurmuşlar… 
Türkiye barış dedikçe, insanlık dedikçe, 
çocuklar öldürülmesin dedikçe, işte o kat-
liamlardan beslenenler Türkiye’nin bu gi-
rişimlerinin önünü kesmek istiyorlar. Milli 
Birlik diyoruz, kardeşlik diyoruz… Yıllar-
dır terörden beslenenler, benim askerime, 
polisime kurşun atarak, alçakça saldıra-
rak taşeronluk yapanlar bundan rahatsız 
oluyor, saldırılarını daha da artırıyor. Biz 
demokrasi dedikçe, statükodan beslenen-

ler rahatsız oluyor, Anayasa değişikliğine, 
demokrasi mücadelesine karşı çıkıyorlar.

Bu ülkeye çeteler musallat olmuştu. Hu-
kuk dışı örgütlenmeler bu ülkenin emeği-
ne, ekmeğine musallat olmuştu. Cesaretle 
üzerlerine gittik, gidiyoruz. Çetelerle hiç 
geri adım atmadan mücadele ediyoruz. 
Görüyorsunuz, orada da bize karşı çıkı-
yorlar, bizi engellemeye çalışıyorlar. Biz 
ekonomide tarihi başarılar elde ediyoruz… 
Milletimiz adına çok büyük başarılara 
imza atıyoruz… Bunu dahi hazmedemiyor, 
karamsarlıkla, felaket telalığıyla başarıları 
gölgelemek istiyorlar. Türkiye büyüyor, 
Türkiye güçleniyor, hemen kirli oyunlar, 
kirli tahrikler, kirli senaryolar devreye so-
kuluyor.

İşte görüyorsunuz… Terör örgütü son 
zamanlarda kanlı eylemlerine hız verdi… 
Şunu herkesin sormasını, herkesin sorgu-
lamasını istiyorum… Neden şimdi? Lütfen 
bunu herkes kendisine sorsun ve lütfen 
herkes bunun cevabını arasın… Neden şim-
di? Tam Anayasa Değişikliği TBMM’den 
geçmişken, tam Anayasa Değişikliği halkın 
önüne, sizin önünüze gelecekken neden 
terör örgütü eylemlerini artırdı? Milli 
Birlik ve Kardeşlik Projemiz kararlılıkla 
ilerlerken, bu konuda çok güzel gelişmeler 
yaşanırken, terör örgütü neden şimdi ey-
lemlerini sıklaştırdı? Türkiye ekonomide 
yeni başarılara koşarken, küresel krizi en 
hızlı şekilde atlatırken, dünyanın en hızlı 
büyüyen ülkeleri arasında yer almak için 
emin adımlarla ilerlerken, neden şimdi? 
Türkiye küresel bir güç olurken, itibarını 
artırırken, bölgesinde, dünyada söz sahibi, 
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ağırlık sahibi bir ülke olmuşken, niye bu 
terör yoğunlaştı, niye bu kara propaganda 
hız kazandı?

Bu soruları lütfen sorun… Bu soruların 
cevabını lütfen araştırın… Geçmişte zaman 
zaman devreye konulan kirli senaryolar, 
bugün yeniden devreye alınmak isteniyor. 
Geçmişte başarılı hükümetlere yönelik 
uygulamaya konulan çirkin senaryolar, 
çirkin kampanyalar, bugün bir kez daha 
uygulanmak isteniyor. Bir kez daha mil-
letin zihnini bulandırmaya çalışıyorlar. 
Bir kez daha ante demokratik yollardan 
siyaseti dizay etmek istiyorlar. Biz bunlara 
aldanmıyoruz, aldanmayacağız değerli 
kardeşlerim… Biz bunlara boyun eğmedik, 
eğmeyeceğiz… Siz bize bir emanet yükle-
diniz… Biz o emaneti kutsal görüyoruz, 
kutsal biliyoruz… Yedi buçuk yıldır o ema-
neti yere düşürmedik, o emaneti bizden 
gasp etmeye çalışanlara aman vermedik, 
bundan sonra da o emaneti yere düşürme-
yecek, ona zarar vermek isteyenlere boyun 
eğmeyeceğiz.

Çetelerle mücadelemiz hız kesmeden 
devam edecek. Terörle mücadelemiz hız 
kesmeden devam edecek. Ekonomiyi bü-
yütme, Türkiye’yi büyütme mücadelemiz 
devam edecek. Milli Birlik ve Kardeşlik 
için mücadelemiz hız kesmeden devam 
edecek. Bunun yanında, Türkiye’nin kar-
deşliğine, Türkiye’nin birliğine musallat 
olan terörle mücadelemiz kararlılıkla de-
vam edecek. Türkiye’yi daha demokratik 
standartlara kavuşturma gayretimiz aynen 
devam edecek. Bütün bunlarla birlikte, 
bölgemizde ve dünyada barış mücadele-

miz de hız kesmeden devam edecek. Siz 
arkamızda olduğunuz müddetçe, sizin sev-
giniz, desteğiniz, hayır dualarınız arkamız-
da olduğu müddetçe, biz durmayacağız, 
duraklamayacağız, vazgeçmeyeceğiz ve 
cesaretle sorunların üzerine gideceğiz.

Sevgili kardeşlerim...

Dün Trabzon’da çok büyük açılışlar ger-
çekleştirdik. Bugün, önce burada, Of ’ta 
açılışlar yapıyoruz. Buradan Akçaabat’a 
geçecek, orada açılışlar yapacağız. Bakın, 
Of ’tan bir kardeşimizi, bir hemşehrimizi, 
TOKİ’nin Başkanlığına getirdik, sağolsun, 
yedi buçuk yılda çok büyük işlere imza 
attı, Türkiye’nin her ilinde, her ilçesinde 
konut inşa etti. Şu anda 430 bin konut 
sayısına ulaştık. İnşallah 2011’de 500 bin 
hedefini yakalamış olacağız. Bir başka 
hemşehrimiz, bir başka kardeşimiz Kredi 
Yurtlar Kurumu’na Genel Müdürlük ya-
pıyor... O da Türkiye genelinde yüzümüzü 
ağartan işler başardı. Yüksek Öğrenim Yurt 
kapasitemiz arttı, yeni ve modern yurtlar 
inşa edildi. Kredilerde, burslarda önemli 
artışlar sağlandı. Of ’ta 300 kişilik yükse-
köğrenim yurdunun inşaatı da inşallah bu 
ay içinde başlıyor.

Durmadan, dinlenmeden, bıkmadan, 
usanmadan sizlere hizmet getirmeye, 
Türkiye’nin her köşesini hizmetlerle buluş-
turmaya devam edeceğiz. Şunu unutmayı-
nız: Herkesin bir hesabı var, Allah’ın da bir 
hesabı var. Bize düşen çalışmak, çalışmak, 
daha çok çalışmak. Elimizdeki imkanları 
en iyi şekilde kullanarak, potansiyelimizi 
en üst düzeyde harekete geçirerek hedef-
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lerimize ulaşacağız. Yeter ki sizler bizden 
desteğinizi esirgemeyin. Yeter ki sizler 
bizden hayır dualarınızı eksik etmeyin. 
Çok güzel işler başardık, inşallah daha da 
fazlasını başaracağız.

Bu düşüncelerle, bir kez daha açılışını yap-
tığımız tesislerin hayırlı, uğurlu olmasını 
diliyorum. Allah yolumuzu, yolunuzu açık 
etsin. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selam-
lıyor, sizleri Allah’a emanet ediyor, kalın 
sağlıcakla diyorum.
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Sevgili Yalovalılar, değerli kardeşlerim… 
Sizleri en kalbi duygularla selamlıyor; bu-
gün Yalova’da açılışını gerçekleştirdiğimiz 
eserlerin, hizmetlerin Yalova’ya, siz değerli 
vatandaşlarıma hayırlı olmasını diliyo-
rum.

Bugün Yalova’da 6 büyük hizmeti, 6 büyük 
eseri açıyoruz. Yalova Yat Limanı’nın iha-
lesini 11 Temmuz 2007’de yaptık, Nisan 
2009’da çalışmalara başladık ve 14 ay gibi 
kısa bir sürede inşaatı bitirerek hizmete 
aldık. 10 milyon dolarlık bedelle tamam-

ladığımız bu yat limanı, 243’ü denizde, 
97’si karada olmak üzere toplam 340 yat 
kapasitesine sahip. 2003 yılından itibaren 
arka arkaya yatırımlarını gerçekleştirdiği-
miz ve hizmete aldığımız yat limanlarıyla 
bugün artık Türkiye bu sektörde dikkatleri 
üzerinde toplayan bir konuma yükseldi. 
Şu anda Yat kapasitemiz 14 bin 500’e ulaş-
mış durumda. İnşaatı bitenler hizmete 
alındığında, ihalesi devam edenler tamam-
landığında kapasite 25 bin adede ulaşacak. 
Bu noktada hedefimiz 50 bin ve inşallah 

Marina ve Toplu Açılış Töreni

Yalova | 23 Temmuz 2010
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bu hedefi de yakalayacağız. Şu anda yat 
turizminden 3.5 milyar dolar gelir elde 
eden ülkemiz, bunu önce 8 milyar dolara, 
ardından da 2023’te 10 milyar dolara çı-
karacak. Ben, bugün Yalova’da, ülkemize 
kazandırdığımız bu muhteşem eserin bir 
kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Başta 
Ulaştırma Bakanlığımız olmak üzere, SE-
TUR olmak üzere emeği geçenlere, katkı 
verenlere ülkem ve milletim adına şükran-
larımı sunuyorum.

Bugün, yine bu toplu açılışla, İstanbul De-
niz Otobüsleri Terminal Binası ve Çevre 
Düzenlemesini de Yalova’nın hizmetine 
sunuyoruz. Yalova terminal binasını 2008 
yılında yenilemeye aldık, 13 milyon TL’lik 
bir yatırım gerçekleştirdik ve Yalova’ya, 
Marmara Bölgemize, İstanbul’a yine mo-
dern bir terminal binası kazandırmış ol-
duk. Terminal binamız, 2 bin metrekaresi 
kapalı olmak üzere 2 bin 500 metrekare-
den oluşuyor. Yolcular için her türlü imkan 
sağlanıyor. Asfaltıyla, parklarıyla, altyapı 
çalışmalarıyla gerçekten Yalova’ya çok çok 
yakışan bir eseri böylece tamamladık ve 
bugün hizmete alıyoruz. Bu güzel eserin de 
Yalova’ya, İstanbul’a, tüm Marmara Bölge-
mize hayırlı olmasını diliyor, başta İstan-
bul Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere 
tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum.

Açılışını  yaptığımız bir  başka eser, 
Kızılay’ın Bölge deposu. Kızılay, sadece 
yurtiçindeki hizmetleriyle değil, yurtdı-
şındaki hizmetleriyle de bizim her zaman 
gururumuz oldu, yüzümüzü ağartan bir 
kurum olarak dünyanın gönlünde yer etti. 
Bugün de Yalova’da 240 bin TL harcamayla 

her an hizmete hazır bir depoyu hizmete 
açıyoruz… İnşallah gerekmez, ama gerek-
tiğinde Kızılay bölgede her an müdahale 
edecek şekilde hazır bulunacak.

Açılışını yaptığımız dördüncü eserimiz Çı-
narcık Hükümet Konağı… 1 milyon TL tu-
tarında bir yatırımla, 800 günde bitirdiği-
miz bu Hükümet konağının da Çınarcık’a, 
Yalova’ya hayırlı olmasını diliyorum. Bu-
gün yine Altınova Müftülük Binasını hiz-
mete alıyoruz. Yalova Valiliğimiz, KÖYDES 
kapsamında 2005 yılından itibaren toplam 
18.8 milyon liralık bir yatırım gerçekleş-
tirdi ve Yalova dahilinde yolu olmayan, 
suyu olmayan köy bırakmadı. BELDES’e 
3 milyon TL yatırım yaptık, Yalova’da 
belediyelerimizin yol ve içme suyu so-
runlarını çözdük. Şu anda Yalova, ulaşım 
noktasında, alt yapı noktasında, eğitim, 
sağlık, adalet, emniyet, turizm noktasında 
Marmara Bölgesi’nin en dikkat çeken ille-
rinden biri haline geldi. İzmit - Yalova yolu 
neredeyse tamamlanmak üzere. Deniz 
ulaşımında işte bugün açtığımız yatırımlar 
gibi önemli yatırımlarla Yalova farklı bir 
noktaya ulaştı. KÖYDES ve BELDES’le Ya-
lova turizmi daha da canlandı. YEŞİL MAVİ 
YOL, valiliğimizin yatırımlarıyla Türkiye 
genelinde çok ayrıcalıklı bir yer elde etti. 
Bir tarafta Gemlik körfezini seyrederek, bir 
tarafta Marmara’yı seyrederek, huzur için-
de dinlenerek yaylalara, köylere ulaşmak 
mümkün hale geldi. Yalova’ya kazandırdı-
ğımız üniversiteyle, şehre ulaştırdığımız 
doğalgazla, bölünmüş yollarla, hastane-
lerle Yalova bir turizm şehrine, bir yatırım 
şehrine, bir sağlık şehrine dönüştü.
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Bugün açtığımız yatırımlarla Yalova’yı bu 
noktada daha da güçlendiriyor, daha faz-
la turist çekmesi için, daha fazla yatırım 
çekmesi için büyük imkanları Yalova’yla 
buluşturuyoruz. Bakın, bugün buradan, bu 
toplu açılış töreninden AKSA’nın karbon 
elyaf üretim tesislerini açmaya gidiyoruz. 
AKSA’nın Yalova’da yaptığı bu yatırım, 
Türkiye’yi karbon elyaf yatırımında dünya-
nın 9 ülkesinden biri haline getirdi. 20’inci 
yüzyıl demir çelik yüzyılıydı. 21’inci yüzyıl 
ise karbon-elyaf yüzyılı olacak. Fatih Sultan 
Mehmet Köprüsü’nün halatları dikkatinizi 
çekiyorum, çelik halat değil, karbon elyaf 
halat. Uydu yapımında, otomobil yapımın-
da, depreme dayanıklı inşaat sektöründe 
artık karbon elyaf kullanılıyor ve Türkiye, 
Yalova’dan bu sektöre dev adımlarla giriş 
yapıyor.

Bakın sevgili Yalovalılar, sevgili kardeşle-
rim…

Bu iş; aşk işidir, sevda işidir… Bu iş yürek 
işidir… Eğer millete hizmet için yüreğinizi 
ortaya koymazsanız, milletle bütünleşmez-
seniz, aynı frekansı tutturamazsanız bu iş-
ler olmuyor, bu yatırımlar yükselmiyor, bu 
hizmetler millete ulaşmıyor. Birlik olacak-
sınız, bir sinerji oluşturacaksınız, moralle-
ri yüksek tutacaksınız ve o zaman işte ülke-
nin her alanda hızlı şekilde şaha kalktığını 
göreceksiniz. Bizim bugün yaptığımız işte 
budur… Biz, devlet millet kaynaşmasını 
tesis ettik. Hükümran, buyurgan devlet 
yapısını elimizin tersiyle ittik, milletle ku-
caklaşan, millete hizmetkarlık yapan bir 
devlet anlayışını, böyle bir zihniyeti ülkeye 
kazandırdık.

Şuraya dikkatlerinizi çekiyorum… Bir ül-
kede demokrasi yoksa, demokrasi eksikse, 
demokrasi modern standartlarda değilse, 
o ülkede yatırım olmaz, üretim olmaz, 
istihdam olmaz. Bunu biz çok uzun yıllar 
boyunca yaşadık. Bir ülkede hukukun üs-
tünlüğü değil, üstünlerin hukuku hakimse, 
orada yoksulun derdine çare bulunmaz, fa-
kir fukaranın sorunu çözülmez, yetim ök-
süzün feryadı duyulmaz. On yıllar boyun-
ca, hukuk sistemindeki sorunlar nedeniyle 
biz bunu iliklerimize kadar yaşadık. Bir 
ülkede söz milletin değilse, karar milletin 
değilse, siyaset vesayet altındaysa, çeteler 
siyasete yön veriyorsa, o ülke büyümez, 
kalkınmaz, ilerlemez… Biz ülke olarak ne 
yazık ki bunu da yaşadık… Çetelerin provo-
kasyonlarında nice gençlerimizi yitirdik. 
Askeri darbelerde nice delikanlılarımız 
darağacında asıldı. Siyasete yapılan mü-
dahalelerle Türkiye her 10 yılda bir geriye 
gitti, tüm kazanımlarını heba etti.

Şimdi bize diyorlar ki, “Siz 12 Eylül’de ne 
gördünüz, ne yaşadınız…” Biz 12 Eylül 
öncesinin acılarını da yaşadık, biz 12 Eylül 
zulmünü de yaşadık, biz 12 Eylül sonra-
sının baskılarını da bütün ruhumuzda, 
bedenimizde hissettik. Bizi sadece 12 Eylül 
vurmadı… 27 Mayıs’ı da biz yaşadık, 28 
Şubat’ı da biz yaşadık, 27 Nisan’ı da biz 
yaşadık, bunlarda da biz hedef olduk. 27 
Mayıs’a çanak tutanlar bizim neler yaşa-
dığımızı anlayamazlar. 28 Şubat’a alkış 
tutanlar bizim neler yaşadığımızı anlaya-
mazlar. 27 Nisan’da dut yemiş bülbüle dö-
nenler bizim neler yaşadığımızı bilmezler. 
Ama bizim bir farkımız var… Biz, onların 
12 Eylül’den sonra yaptıkları gibi, mağ-
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duriyet edebiyatına sığınmadık, darbeleri 
kendimiz için, şahsi çıkarlarımız için ranta 
çevirmedik, darbelerden nemalanmadık. 
Biz bütün darbelere karşı nasıl onurlu, 
nasıl dik bir duruş sergilediysek, bugün de 
yeniden müdahaleler yaşanmaması için 
dik ve onurlu bir duruş sergiliyoruz. 

Bizi samimiyet testine tutanlara bura-
dan, Yalova’dan sesleniyorum: Madem 
12 Eylül’ün acısını yaşadığınızı, bedelini 
ödediğinizi söylüyorsunuz; neden 12 Ey-
lül öncesi meydanları kan gölüne çeviren 
çetelerle, mafyayla, hukuk dışı örgütlen-
melerle, onların benzerleriyle, onların 
uzantılarıyla mücadeleyi bugün destekle-
miyorsunuz. Neden o çetelerin avukatlı-
ğını yapıyorsunuz? Bugün tek tek ortaya 
çıkan o kirli senaryoların üzerine neden bi-
zim kadar gitmiyorsunuz? Hadi bu kirli se-
naryoların üzerine gitmiyorsunuz, hadi bu 
cesareti gösteremiyorsunuz, neden yargıya 
bu konuda yardımcı olmuyorsunuz? Allah 
aşkına, 12 Eylül’de acı çekmiş bir insan, 
12 Eylül’de bedel ödemiş, fatura ödemiş, o 
acıyı yüreğinde hisseden bir insan, kalkar 
da Danıştay saldırganlarının yargılandığı 
davada avukatların bölümüne oturur mu? 
12 Eylül’den gerçekten rahatsız olanlar, 
kalkıp da Ergenekon’a avukatlık yapar mı? 
Madem 12 Eylül’ün acısını yaşadınız, ne-
den bugün 12 Eylül’le hesaplaşamıyorsu-
nuz? Niçin askeri vesayet yerine milli ira-
denin üstünlüğüne vurgu yapmıyorsunuz? 
Niçin her sıkıştığınızda askere davetiye 
çıkaran yorumlar yapıyorsunuz? Madem 
12 Eylül’de bedeller ödediniz, neden bu-
gün, yeniden 12 Eylül’lerin yaşanmaması 

için Anayasa Değişikliği’ne EVET demiyor-
sunuz…

Evet… Çünkü siz rantını yersiniz, siz istis-
mar edersiniz, siz edebiyatını yaparsınız. 
Ama biz samimi şekilde mücadele ediyor, 
acılarla yüzleşiyor, tekrar bu acıların ya-
şanmaması için samimi bir irade ortaya 
koyuyoruz. Geçmişle yüzleşmeyenler, ay-
dınlık bir gelecek inşa edemezler. Bizim 
hissiyatımızı, bizim samimiyetimizi test 
edenler, o gencecik fidanların aziz hatı-
rasına bakamasalar bile, lütfen gitsinler, 
aynaya baksınlar, kendileriyle yüzleşsin-
ler. Parti kapatmayı zorlaştırıyoruz, karşı 
çıkıyorsunuz. Sivillerin askeri mahkemede 
yargılanmasına son verelim diyoruz, karşı 
çıkıyorsunuz. İhraç kararlarıyla ilgili YAŞ 
kararları, yargıya açılsın diyoruz, karşı 
çıkıyorsunuz. Meclisin iradesi üzerindeki 
vesayeti kaldıralım, daha ileri demokrasi-
ye ulaşalım diyoruz, karşı çıkıyorsunuz. 
Hangi hayırlı adımı atsak, soluğu hemen 
Anayasa Mahkemesi’nde alıyor, milli irade-
yi mahkemelik yapıyorsunuz. 

Peki, kim demokrasiyi, kim hukuku sa-
vunuyor, kim bunların gelişmesine engel 
oluyor? Aziz milletimiz bunu çok iyi gö-
rüyor, anlıyor… Bunların mantığı çok ama 
çok basit değerli kardeşlerim… Bunlar 
şunu söylüyor… Bu hükümet kazanmasın, 
Türkiye kaybederse kaybetsin. Bu hükü-
met başarılı olmasın, Türkiye büyümezse 
büyümesin. Bu hükümet eser üretmesin, 
Türkiye’ye ne olursa olsun. Bugün Ana-
yasa Değişikliği’ne karşı çıkmalarının tek 
ve yegane nedeni de işte bu… Anayasa 
Değişikliği’nin Türkiye’nin yararına olaca-
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ğını bal gibi biliyorlar; biliyorlar ama ken-
dilerine bile itiraf etmekten kaçınıyorlar. 
Bu Anayasa Değişikliği’nin Türkiye’yi şaha 
kaldıracağını, ekonomiyi, demokrasiyi, 
özgürlükleri uluslar arası standartlara ka-
vuşturacağını bal gibi biliyorlar; biliyorlar 
ama itiraf etmekten kaçınıyorlar. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nde kendi arkadaş-
larını sandığa gitmekten alıkoydu bunlar. 
Neden? Çünkü arkadaşları sandığa gider-
se, vicdanlarıyla yüzleşip EVET diyecekler 
de ondan.

Şimdi bazıları çıkmış, vatandaşın da sandı-
ğa gitmesini engellemeye çalışıyor. Neden? 
Çünkü korkuyor, çünkü vatandaşın sandı-
ğa gittiğinde gür bir sesle EVET diyeceğini 
biliyor. Ana muhalefet partisi, kendisi Ge-
nel Kurula girip ‘hayır’ diyemediği konu-
da, milletin sandığa gidip ‘hayır’ demesini 
istiyor. Siz kendi yapamadığınız şeyi, mil-
letten nasıl isteyeceksiniz? Bu ne samimi-
yetsizliktir? Dikkat edin, konuştukları her 
yerde, yaptıkları her açıklamada, neden 
HAYIR denilmesi gerektiğini anlatırken, 
aslında neden EVET denilmesi gerektiğini 
anlatıyorlar. Geldiler burada, Yalova’da 27 
Mayıs’ın astığı Başbakanı, 12 Eylül’ün as-
tığı gençleri size anlattılar. Vicdanınız sız-
lamıyor mu dediler. Evet, biz de aynı şeyi 
söylüyoruz: Vicdanınız sızlamıyor mu? Bu 
Anayasa Değişikliği’ne hayır demekle ken-
dinizle, vicdanınızla çelişmiyor musunuz?

Benim aziz milletim feraset sahibidir. Be-
nim milletim dirayet sahibidir. Benim 81 
vilayetteki tüm vatandaşlarım, Yalovalı 
kardeşlerim çok engin bir basiret sahibidir. 
Önceki seçimlerde kim hangi partiye oy 

vermiş olursa olsun. Gelecek seçimlerde 
kim hangi partiye oy verecek olursa olsun. 
Kim hangi partiye gönül vermiş olursa 
olsun. Bu halkoylamasında partileri değil, 
kendi geleceğinizi oylayacaksınız. Bu Hal-
koylamasında kendinizin, çocuklarınızın, 
gençlerin istikbalini oylayacaksınız. Bu 
halkoylamasında hükümetin icraatlarına, 
muhalefetin performansına değil; kadın-
ların haklarına, memurların, işçilerin de-
mokratik haklarına, çocukların, özürlüle-
rin, şehit yakınlarının, gazilerin haklarına 
oy vereceksiniz. Fişlemenin son bulmasına 
EVET diyeceksiniz. Üstünlerin hukukun-
dan hukukun üstünlüğüne geçişe EVET 
diyeceksiniz. 12 Eylül’le yüzleşmeye, yeni 
12 Eylüllerin yaşanmamasına EVET diye-
ceksiniz. Avrupa standartlarında, modern 
dünyanın standartlarında bir özgürlüğe, 
demokrasiye, istikrara, hukuka EVET diye-
ceksiniz. Büyük Türkiye’ye, kalkınmış, iler-
lemiş, zenginleşmiş bir Türkiye’nin önü-
nün açılmasına EVET diyeceksiniz. Ben 
12 Eylül’de Yalova’dan koskoca bir EVET 
bekliyorum. Her partiden, her yaştan, her 
kesimden Yalovalı kardeşimin gür bir sesle 
EVET demesini bekliyorum. Yalova 2007 
referandumunda yüzde 63.3 oranında 
EVET oyu verdi. Bu sefer çok daha büyük, 
çok daha gür, çok daha yüksek bir EVET’i 
Yalova’dan görmek istiyorum. Daha fazla 
yatırıma EVET. Daha büyük bir Yalova’ya 
EVET. Turizmi daha da canlanmış, altyapı-
sı daha da gelişmiş bir Yalova’ya EVET.

Değerli kardeşlerim, sevgili Yalovalılar…

Son yedi buçuk yılda Yalova’yı her alanda 
geliştirmek için, Yalova’nın çehresini de-
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ğiştirmek için önemli yatırımlarımız oldu. 
Yalova’da yedi buçuk yılda 354 dersliğin 
yapımını tamamladık. 2003 yılına kadar 
okullarımızda çok az sayıda bilgisayar var 
iken yedi buçuk yılda okullarımıza 3 bin 
163 adet bilgisayar gönderdik. 2008 yılın-
da Yalova Üniversitemizi açtık. Üniversite 
bünyesinde 3 fakülte, 2 enstitü ve 2 meslek 
yüksek okulu hizmete girdi. 2006 yılında 
yükseköğretimde 288 yatak kapasiteli yur-
du hizmete açtık. Ayrıca, 2010 yılı yatırım 
programında Yalova’da 500 kapasiteli yurt 
projemiz var.

Yalova’da hükümetlerimiz döneminde sağ-
lık hizmetleri için 35 milyon TL harcama 
yaptık. 120 yataklı termal otel fizik tedavi 
ve rehabilitasyon merkezi ve 5 adet sağlık 
ocağının yapımına biz başladık, süratle 
tamamladık, hizmete açtık. Ayrıca, 25 
yataklı Çınarcık entegre ilçe hastanesi ve 
10 yataklı Çınarcık Altınova ilçe hastane-
sinin yapımına süratle devam ediyoruz. 
Yalova’da Devlet Hastanesi Uzman Hekim 
Muayene Odası Sayısını 36’dan 61’e, sağlık 
ocağı muayene oda sayısını 26’dan 56’ya 
çıkardık. Uzman hekim sayısını 48’den 
68’e yükselttik. 2002’de 6 adet 112 acil 
ambulansımız vardı, bugün ise 11 adet var. 
Yalova’da Diyaliz cihaz sayısı 9 iken bugün 
26 adet diyaliz cihazımız var.

TOKİ aracılığıyla Yalova ve ilçelerinde 
bugüne kadar bin 315 konut uygulaması 
başlattık. Bu uygulamaları tamamlayarak 
sahiplerine teslim ettik. 336 konutla ilgili 
proje ve ihale çalışmalarımız da ayrıca de-
vam ediyor. Bütün projelerimizi tamamla-
dığımızda Yalova’da toplam bin 651 konut 

yapmış olacağız. Çalışmalarımız tamamla-
nınca 1 hastane, 3 okul, 4 atölye ve sevgi 
evlerini de Yalova’ya kazandırmış olacağız. 
2002 yılına kadar Yalova’da sadece 24 ki-
lometre bölünmüş yol yapılmış iken biz 
buna yedi buçuk yılda tam 25 kilometre 
daha bölünmüş yol ekledik. Yani Cumhu-
riyet tarihi boyunca yapılan bölünmüş yol-
dan fazlasını biz yedi buçuk yılda yaptık 
ve bölünmüş yol miktarını 49 kilometreye 
çıkardık. Yalova ilimize yapılmakta olan 
Armutlu Balıkçı Barınağı İnşaatı projemiz 
devam ediyor. İnşallah bu projeyi önü-
müzdeki yıl sonuna kadar tamamlamayı 
planlıyoruz.

Yalova’da 2002’de çiftçilerimize 571 bin 
TL tarımsal destek verilmişti, biz sadece 
2010 yılı ilk altı ayında 803 bin TL’yi çiftçi-
lerimize destek olarak ödedik. 2003–2010 
yıllarında Yalova’ya toplam 13.1 milyon 
TL tarımsal destek; 501 bin TL mazot ve 
310 bin TL kimyevi gübre desteği verdik. 
2003–2010 yıllarında Yalova’da çiftçileri-
mize toplam 85 Bin TL prim desteği ver-
dik. Bakınız, 1999-2002 yılları arasında 
sadece 1 kooperatifimize 130 bin TL’lik 
destek verilmişti, biz ise 2003-2010 yılları 
arasında 10 kooperatifimize 4.9 milyon TL 
destek verdik. 2003-2010 yılları arasında 
Yalova’da 14 kırsal kalkınma yatırım pro-
jesine 2.6 milyon TL hibe sağladık.

Yalova için çalışmaya, Yalova için üretme-
ye devam edeceğiz sevgili kardeşlerim… 
Yalova’yı Marmara Bölgemizin turizm 
merkezi, ticaret merkezi, sanayi merkezi, 
sağlık merkezi yapmak için yatırımları-
mızı hız kesmeden sürdüreceğiz. Yeter ki 
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desteğiniz arkamızda olsun. Yeter ki hayır 
dualarınız bizimle olsun. Bugün açılışını 
yaptığımız eserler, hizmetler Yalova’ya 
hayırlı olsun, emeği geçenler sağolsun, 
varolsun. Hepinizi Allah’a emanet ediyor, 
saygıyla, muhabbetle selamlıyorum.
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Sevgili Aydınlılar, değerli kardeşlerim, 
aziz vatandaşlarım… Sizleri en kalbi 
duygularımla selamlıyor; bugün, bu 
coşkulu törenle açılışını yaptığımız 
muhteşem eserlerin Aydın’a, Aydınlı kar-
deşlerimize hayırlı olmasını diliyorum. 
Buradan, bütün Aydın’ı, Aydın’la birlikte 
BOZDOĞAN’I, BUHARKENT’İ, ÇİNE’Yİ, 
DİDİM’İ, GERMENCİK’İ, İNCİRLİOVA’YI, 
K A R A C A S U ’ Y U ,  K A R P U Z L U ’ Y U , 
KOÇARLI’YI, KUŞADASI’NI, KUYUCAK’I, 
NAZİLLİ’Yİ, SÖKE’Yİ, SULTANHİSAR’I, 

YENİPAZAR’I oradaki tüm kardeşlerimi 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Efelerin 
efesi Yörük Ali’nin memleketini, Demirci 
Mehmet Efe’nin memleketini, kızanlar di-
yarı, zeybekler diyarı, efeler diyarı Aydın’ı 
selamlıyorum.

Aydın’ın dağlarından yağ, ovalarından bal 
akar… Aydın bize Çaka Bey’in emaneti. Ay-
dın bize Umur Bey’in emaneti. En önem-
lisi Aydın bize, bir yiğidin, bir özgürlük 
kahramanının, bir demokrasi şehidinin, 
merhum Adnan Menderes’in emaneti. 

Toplu Açılış Töreni

Aydın | 05 Ağustos 2010
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Merhum Menderes siyaset sahnesine çık-
tı, yiğitçe, mertçe, kızanlara, zeybeklere, 
efelere yakışır biçimde demokrasi dedi, 
özgürlük dedi, millet dedi… Yeter! dedi 
Adnan Menderes… “Yeter, söz milletindir” 
dedi… İşte biz de o emaneti yüklenerek bu 
yola çıktık.

Yedi buçuk yıl boyunca Menderes’in ema-
netine, Aydın’ın emanetine, sizlerin ema-
netine gözümüz gibi baktık. Yedi buçuk yıl 
boyunca her an söylediğimiz gibi bugün 
de söylüyoruz: ileri demokrasiye EVET 
diyoruz, özgürlüklere evet diyoruz, güçlü 
Türkiye’ye, büyük Türkiye’ye evet diyoruz. 
Tıpkı Adnan Menderes gibi haykırıyoruz: 
YETER! diyoruz… YETER, SÖZ DE, KA-
RAR DA MİLLETİNDİR diyoruz…

İdamından hemen önce Merhum Men-
deres şunları söylemişti: “İdam edilmek 
için ortada hiçbir sebep yok. Ölüme kadar 
metanetle gittiğimi, silahların gölgesinde 
yaşayan kahraman efendilerinize acaba 
söyleyebilecek misiniz? Dirimden korkma-
yacaktınız. Ama şimdi milletle el ele vere-
rek Adnan Menderes’in ölüsü ebediyete 
kadar sizi takip edecek ve bir gün sizi silip 
süpürecektir.”

Şundan hiç şüpheniz olmasın sevgili Ay-
dınlılar: 12 Eylül 2010, Merhum Adnan 
Menderes’in vasiyetinin yerine getirileceği 
tarihtir. 12 Eylül 2010, Adnan Menderes’in 
uğruna canını verdiği milli iradenin, de-
mokrasi mücadelesinin güç kazanacağı 
gündür. 12 Eylül 2010, 27 Mayıs’la baş-
layan statükocu, vesayetçi, milli iradeyi 

küçümseyen, milleti yok sayan zihniyetin 
artık son bulacağı gündür.

Sevgili Aydınlılar…

Şuraya özellikle dikkatlerinizi çekiyo-
rum… 27 Mayıs 1960 müdahalesi önce-
sinde, hükümeti yıpratmak, ülkeyi kaosa 
sürüklemek, şehirleri kışkırtmak amacıyla 
çok kirli senaryolar devreye sokuldu. Bir 
defasında Merhum Menderes aynen şun-
ları söylemişti: “Kurdun koyun postuna 
bürünmesi gibi kendilerini demokrasi 
havarisi gösterip karşımıza çıkıyorlar ve 
halkımızı nimetlerden mahrum etmek için 
her türlü hileyi, desiseyi mübah görüyor-
lar. Cenab-ı Hakk, Türk milletini bunların 
ihtiras ve şerrinden korusun…”

İşte o ihtiras sahipleri, o gözü dönmüş ka-
ranlık odaklar, bugün de aynı şekilde milli 
iradeyi ortadan kaldırmak, ülkenin iler-
leyişini durdurmak için her türlü hileye, 
her türlü desiseye başvuruyorlar. Bugün 
de, tıpkı 27 Mayıs öncesinde olduğu gibi, 
aynı sinsi politikaları devreye sokuyorlar. 
27 Mayıs öncesinde atılan manşetlerin 
tıpa tıp aynısını bugün de atıyorlar. Nasıl ki 
Demokrat Partiyi sivil diktatörlükle, sivil 
darbeyle suçladılarsa, bugün de aynı şekil-
de AK Parti’yi sivil diktatörlükle suçluyor, 
milletin emanetini bu şekilde gaspetmek 
istiyorlar. Nasıl ki Menderes’e, Demokrat 
Parti’ye iftiralar attılarsa, çamur attılarsa, 
çirkin ithamlarda bulundularsa, bugün de 
Hükümeti yıpratmak için ellerinden geleni 
yapıyorlar. 27 Mayıs öncesinde şehirleri 
kargaşaya sürükleyen, milleti gerginliğe 
sevkeden, ülkede kaos provaları yapan o 
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kirli eller, bugün de aynı şekilde kirli oyun-
ları tezgaha sürüyorlar.

Dikkat edin… Sırf Demokrat Parti’yi anti-
demokratik yollardan iktidardan uzaklaş-
tırmak için ülkeyi kaosa sürüklemekten 
çekinmediler. 12 Eylül Müdahalesine 
zemin hazırlamak için kardeş katline göz 
yumdular. Bugün de AK Parti’yi yıpratmak 
adına ülkeye, millete zarar vermekten 
kaçınmayacak kadar şuurlarını yitirmiş 
durumdalar. Merhum Menderes’i ölümle 
tehdit eden, onu darağacına gönderen 
zihniyet, bugün de bizi Menderes’in akıbe-
tiyle, yüce divanla korkutmak istiyor. Biz 
bu yola beyaz gömleğimizi giyerek çıktık. 
Biz bu yola başımızı koyduk, ruhumuzu, 
bedenimizi koyduk. Bir canımız var, onu 
da millet uğruna feda etmekten kaçınma-
yız. Millet bize seçimler yoluyla bir emanet 
yükledi… O emanet bizim namusumuzdur, 
şerefimizdir, onurumuzdur… Millet o ema-
neti bizden geri alıncaya kadar da koru-
yacak, o kutsal emanete asla ve asla gölge 
düşürmeyeceğiz.

Bu ülkede artık iktidarlar sadece ve sadece 
milletin tercihiyle işbaşına gelecek, sade-
ce ve sadece milletin takdiriyle emaneti 
teslim edecek. Bu ülkede artık bürokratik 
oligarşinin, tuzu kuru seçkinlerin, çetele-
rin, mafyanın değil, milletin dediği olacak. 
Bu ülkede artık üstünlerin hukuku değil, 
hukukun üstünlüğü egemen olacak. Ba-
kın… Ben burada bir siyasi partinin genel 
başkanı olarak değil, bu ülkenin, 73 mil-
yonun Başbakanı olarak konuşuyorum. 
Kim hangi partiye oy vermiş olursa olsun, 
ben onların da başbakanıyım, ben onların 

da emanetini üzerimde taşıyorum. Geçen 
seçimlerde hangi partiye oy vermiş olur-
sanız olun, gelecek seçimde oyunuzu kime 
atacak olursanız olun. 12 Eylül bir hal-
koylamasıdır. 12 Eylül’de partileri değil, 
kendinize, kendi geleceğinize oy verecek-
siniz. Muhalefet partileri, halkoylamasını 
kendi şahsi çıkarlarına, kendi hırslarına 
alet etmenin peşindeler. Haftalardır neden 
hayır dediklerini izah edebilmiş değiller. 
Ben asla ve asla bunu yapmıyorum… Ben 
sizden, ne partime, ne hükümetime oy is-
temiyorum. Vereceğiniz her EVET oyunu, 
AK Parti’ye, ya da başka bir partiye değil, 
kendinize vereceksiniz. Çocuklarınız için, 
geleceğiniz için EVET diyeceksiniz.

Şimdi lütfen hatırlayın… Türkiye Büyük 
Millet Meclisi, başörtülü kız çocuklarımı-
zın okuyabilmesi için bir Anayasa Değişik-
liği gerçekleştirdi. Tam 411 milletvekili, 
sizin vekilleriniz bu Anayasa Değişikliğine 
el kaldırdı, EVET dedi. Ama 411 milletve-
kilinin EVET dediği Anayasa değişikliği, 
Ankara’daki 11 kişi tarafından yok sayıldı. 
Böyle demokrasi olur mu, böyle adalet olur 
mu, böyle hukuk olur mu? Türkiye Büyük 
Millet Meclisi, yani milletin vekilleri Cum-
hurbaşkanı seçecek dedik. O zaman da 
367 saçmalığını, 367 garabetini önümüze 
çıkardılar. Hayır, siz Cumhurbaşkanı se-
çemezsiniz dediler. Biz de o zaman millet 
seçer dedik ve kararı size bıraktık. Mille-
tin seçip Meclis’e gönderdiği Vekil Cum-
hurbaşkanı seçemiyordu. Neden, çünkü 
Ankara’da bazıları öyle istiyordu.

Bunun adı demokrasi olabilir mi? Bunun 
adı adalet, hukuk olabilir mi? Size daha 
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çarpıcı bir örnek veriyorum… Danıştay’ın 
bazı yatırımlardaki gecikmeli kararları 
nedeniyle bu ülke tam 2.6 milyar dolar 
kaybetti. Bazı davalarda Danıştay tam 30 
ay görüş bildirmedi. Ankara’da üç beş tuzu 
kuru seçkinin keyfi için, bu ülke, bu millet, 
benim Aydınlı kardeşim tam 2.6 milyar 
dolar kaybetti. Aynı Danıştay, Tam Gün 
Yasası’nı sudan bir bahane ile, sadece ve 
sadece 1 gün içinde iptal etti. Vatandaşın 
mağdur olması için ışık hızıyla karar veri-
yorlar. Vatandaş kazanmasın diye 30 ay bo-
yunca karar vermiyorlar. Bunun adı hukuk 
olabilir mi, adalet olabilir mi?

İşte sevgili Aydınlılar… 12 Eylül’de bu dü-
zene dur diyorsunuz. KEYFİLİĞİN SONA 
ERMESİNE EVET Mİ? ÜSTÜNLERİN HU-
KUKUNDAN, HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ-
NE GEÇİŞE EVET Mİ? Bakın… Bu Anayasa 
Değişikliği ile, Anayasa Mahkemesi’nin 
ve Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu’nun 
yapısını siz değiştireceksiniz. Avrupa’daki 
Anayasa Mahkemeleri nasıl bir yapıya sa-
hipse, bizdekiler de öyle olacak. Gelişmiş 
demokrasilerde Anayasa Mahkemesi’nin 
yapısı neyse, bizde de o olacak. Hukukun 
üstün olduğu bir ülkede HSYK’nın yapısı 
nasılsa, bizde de o olacak. Anadolu’daki, 
Trakya’daki ilk derece mahkemelerinin 
hakim ve savcıları artık kurula kendi tem-
silcilerini seçebilecekler. Hukuk artık hiç 
kimsenin arka bahçesi olmayacak. Anka-
ra’daki, bütün hayatını garanti altına almış 
seçkinler artık kendisini millet iradesinin 
üzerinde göremeyecek. Hukukta kast siste-
mi, kapalı devre sistem artık sona erecek. 
BU DEĞİŞİKLİĞE EVET Mİ? TÜRKİYE’Yİ 

EVRENSEL HUKUK NORMLARINA TAŞI-
MAYA EVET Mİ?

Şimdi bakın… Birileri çıkmış, Anayasa 
metni içinde kayısı arıyor, fındık arıyor, 
leblebi-çekirdek arıyor. Anayasa metninin 
içinde çerez arayanlar, orada çocukları-
mıza, hanım kardeşlerimize, yaşlıları-
mız, özürlülerimiz, şehitlerimizin dul ve 
yetimleri, gazilerimize getirilen hakları 
görmüyor, görmek istemiyorlar. İşte biz, 
12 Eylül’de Anayasamıza kadınlarla ilgili, 
çocuklarla ilgili, yaşlılar, özürlüler, şehit-
lerimizin dul ve yetimleri, gaziler için özel 
hükümler getiriyoruz. Çocuklarımızın 
her türlü istismara karşı korunmalarını 
Anayasal güvence altına alıyoruz. Hanım 
kardeşlerim… SİZLERİN HAKLARINI 
ANAYASAL TEMİNAT ALTINA ALAN BU 
DEĞİŞİKLİĞE EVET Mİ? ÇOCUKLARIN, 
YAŞLILARIN, ÖZÜRLÜLERİN HAKLARI-
NI KORUMAYA EVET Mİ? ŞEHİTLERİMİ-
ZİN BİZE EMANETİ OLAN DUL VE YE-
TİMLERE, GAZİLERİMİZE DAHA FAZLA 
SAHİP ÇIKMAYA EVET Mİ? 12 EYLÜL’DE 
EVET DİYECEĞİNİZ BİR BAŞKA ÖNEMLİ 
DEĞİŞİKLİK, FİŞLEMEYE SON VERİLME-
Sİ… Bundan sonra benim vatandaşımın 
özel hayatı, aile hayatı, kendi kişisel verile-
ri koruma altına alınacak. Kişi, kendi hak-
kında tutulmuş kişisel verilere istediği gibi 
ulaşacak, bunların düzeltilmesini isteyebi-
lecek. Bundan sonra, “bu namaz kılıyor”, 
“bu içki içiyor”, “bu Alevidir, bu Sünnidir” 
gibi yaftalamalarla kimsenin hayatı karar-
tılamayacak, kimsenin geleceğiyle oynan-
mayacak. BU BÜYÜK DEĞİŞİKLİĞE, BU 
DEVRİM NİTELİĞİNDEKİ DÜZENLEME-
YE EVET Mİ?
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Aydınlı memur kardeşim, memur emeklisi 
kardeşlerim… 12 Eylül’den itibaren toplu 
sözleşme hakkına kavuşuyorsunuz. Artık 
Toplu Görüşme yok, işçiler gibi toplu söz-
leşme var. MEMURLARA, EMEKLİLERE 
TOPLU SÖZLEŞME HAKKINA EVET Mİ? 
Aydınlı işçi kardeşlerim… 12 Eylül’den 
itibaren birden fazla sendikaya üye olma 
hakkına kavuşuyorsunuz. Sendikalar daha 
da güçleniyor. Ekonomik Sosyal Konsey 
Anayasamıza giriyor. İşçi, memur, esnaf, 
çiftçi artık hükümet politikalarında söz sa-
hibi oluyor. 12 EYLÜL’DE AVRUPA STAN-
DARTLARINDA ÇALIŞMA HAYATINA 
EVET Mİ? Hak arama özgürlüğü bu deği-
şikle genişliyor. Memuru memura şikayet 
etme dönemi kapanıyor. Meclis adına ida-
reyi denetleyecek kamu denetçiliğini geti-
riyoruz. BUNA EVET Mİ? 12 EYLÜL’DE 12 
EYLÜL MÜDAHALESİYLE YÜZLEŞMEYE 
EVET Mİ? BU ÜLKEDE BİR DAHA 12 EY-
LÜL’LERİN, BİR DAHA 27 MAYIS’LARIN 
YAŞANMAMASI İÇİN EVET Mİ? Lütfen, 
12 Eylül’de elinizi vicdanınıza koyun, 
kendinizi düşünün, geleceğinizi düşünün, 
çocuklarınızın istikbalini düşünün ve ka-
rarınızı ona göre verin.

Sevgili Aydınlılar, değerli vatandaşlarım…

Bugünkü açılış törenimizle birlikte İncir-
liova ilçesinde yapılan devasa bir yatırımı, 
İkizdere Barajı’nı açıyoruz. Bildiğiniz gibi, 
İkizdere Barajı’nın temeli, bizim hüküme-
timizden çok önce, 1999 yılında atılmıştı. 
Biz göreve geldik, Aydınlı kardeşlerimiz 
için aciliyeti olan bu önemli yatırımı ive-
dililikle ele aldık, hız kazandırdık, tamam-
ladık ve hizmete sunduk. İşte bugün de 

resmi açılışını gerçekleştiriyor, Aydın’ın 
heyecanına, coşkusuna ortak oluyoruz. 
İkizdere Barajı’yla, Aydın il merkezi ve 29 
yerleşim yerinin içme ve kullanma suyu ih-
tiyacı tam 2050 yılına kadar karşılanıyor.

Buradan Aydın’a bir müjde daha vermek 
istiyorum: 3 padişahın rüyası, 59 hüküme-
tin isteyip bitiremediği Çine Barajı’nı çok 
yakın bir zamanda tamamlıyor ve hizmete 
açıyoruz. Dünyanın 5’inci en yüksek ba-
rajı Avrupa’nın ise en yüksek barajı olan 
Çine Barajı Aydın ve Türkiye’nin gururu 
olacak… Bildiğiniz gibi, Çine Barajı ve HES 
inşaatına 1995 yılında başlanmış ve 2003 
yılına kadar yalnızca yüzde 30’u tamam-
lanmıştı. Şu anda Çine Barajı’nda yüzde 
98’lik kısım tamamlandı ve inşallah Ekim 
ayında barajda su tutulmaya başlanacak. 
Bu barajla 22 bin 358 hektar tarım arazisi 
sulanacak, yılda 118 ciga vat saat enerji 
üretilecek, 9 bin 100 hektar arazi taşkın-
dan korunacak. 

Koçarlı ilçesinde tamamladığımız, adeta 
harikalar diyarı diyebileceğimiz bir proje-
yi, Adnan Menderes Kent Ormanı’nı yine 
bu törenle hizmete alıyoruz. Kredi Yurtlar 
Kurumumuz, Aydın’da eğitim gören öğ-
rencilerimizin barınma hizmetini sağla-
mak amacıyla, Koçarlı’da, Kuşadası’nda 
ve Nazilli’de yurtlar inşa etti. Şimdi de, 
Nazilli’nin İsabeyli beldesinde 500 kişilik 
Nazilli Öğrenci Yurdu’nu tamamladık, bu-
gün açılışını yapıyoruz. 8 ay gibi kısa bir 
sürede tamamladığımız bu yurt 1 ve 3 ki-
şilik odalardan oluşuyor. Aydın Merkez’de 
bin kişilik bir yurdumuzun da inşaatı de-
vam ediyor. Bu yurdumuz da yeni eğitim 
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öğretim yılında inşallah hizmete giriyor. 
Aydın’da yedi buçuk yılda yurt kapasitemi-
zi tam yüzde 191 oranında artırdık.

Açılışlarımız bunlardan ibaret değil… İn-
cirliova ve Bozdoğan’da bulunan 500’er 
kişilik iki ayrı spor salonunu; Kuyucak 
Hükümet Konağı’nı, İncirliova İlçe Em-
niyet Müdürlüğü ek binasını, Buharkent 
Anaokulu’nu, Germencik – Tire Enerji 
Nakil Hattı projesini, 3 adet sentetik halı 
sahamızı ve 9 adet ayrı tesisten, hizmetten 
oluşan KÖYDES yatırımlarımızı Aydın’a 
kazandırıyoruz. Tüm bu eserlerin, bu hiz-
metlerin Aydın’a hayırlı olmasını diliyo-
rum.

SEVDAMIZ MİLLET, KARARIMIZ EVET, 
diyor, tüm Aydın’ı, tüm Aydınlı kardeşleri-
mi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Yaklaş-
makta olan Ramazanınız mübarek olsun, 
bereketli olsun diyorum. Sağolun, varolun, 
Allah’a emanet olun…
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Sevgili Aydınlılar, değerli vatandaşlarım, 
sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor; 
bugün açılışını yaptığımız ÇİNE Barajı’nın 
Aydın’a, Ege Bölge’mize, tüm Türkiye’ye 
hayırlı olmasını diliyorum. Yine bura-
dan, Denizli’yi, Hatay’ı, Adana’yı, İzmir’i, 
Çankırı’yı, Konya’yı, Afyonkarahisar’ı, 
oralardaki açılışlar için toplanmış vatan-
daşlarımızı da sevgiyle selamlıyor; oralar-

da açılışını yaptığımız eserlerin de hayırlı 
olmasını temenni ediyorum.

Evet... Bugün burada, Çine Barajıyla bir-
likte 9 büyük tesisi Türkiye’nin hizmetine 
sunuyoruz. Denizli’de, Gölemezli Sarayköy 
Sulamasını; Adana ve Hatay’da, Erzin, 
Dörtyol ve Cevdetiye Sulamalarını bugün 
hizmete açıyoruz. Denizli’de Yenidere 
Barajı’nı, Çankırı’da Akhasan Barajı’nı, 

Çine Barajı ve 9 Tesisin Açılış 
Töreni

Aydın | 10 Ekim 2010
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Afyonkarahisar’da Kuruçay Barajı’nı ve 
sulamasını, Konya’da İnönü Yaylası Göleti 
ve Sulamasını yine bugün buradan mille-
timizle buluşturuyoruz. İzmir İçmesuyu 
İsale Hattını tamamladık, bugün hizme-
te alıyoruz. Çankırı İçmesuyu Arıtma 
Tesisi’ni tamamladık, onu da bugün devre-
ye alıyoruz.

Yani bugün, bir kalemde, bir açılış töreniy-
le, tam 5 adet barajın, 2 adet içme suyu pro-
jesinin ve 3 adet sulama tesisi projesinin 
açılışını yapıyoruz. Bu açılışını yaptığımız 
eserlerle, toplamda 58 bin hektar toprağı-
mız sulu tarıma açılıyor. 14 bin hektarlık 
alanı sulayan şebeke rehabilite ediliyor. 74 
milyon metreküp içme ve kullanma suyu 
temin ediliyor. 9 bin hektar alan taşkınlar-
dan korunuyor ve Yıllık 118 milyon kilovat 
saat enerji üretimi başlıyor. Tüm bu eser-
lerin, bu tesislerin maliyeti, 2 milyar 338 
milyon Türk Lirası.

Ben bir kez daha, ilçelerimiz, illerimiz, böl-
gelerimiz açısından hayati önem taşıyan 
bu 10 eserin ülkemize, milletimize hayırlı 
olmasını diliyorum. Bu eserlerin inşasında 
emeği geçen, başta Çevre ve Orman Bakan-
lığımız olmak üzere, tüm çalışanlara, tüm 
alın teri dökenlere, bu eserleri milletimize 
kazandıran mühendisinden işçisine kadar 
herkese şükranlarımı sunuyorum.

Sevgili Aydınlılar, değerli kardeşlerim...

Çine Barajı’nın hikâyesi, tam 141 yıl önce-
sine kadar gidiyor. Aydınlılar, 1869 yılın-
da, dönemin padişahı Sultan Abdülaziz’e 
bir rapor hazırlayıp sundular. Çine Neh-

rine bir bent yapılmasını, inşa edilecek 
kanallarla etraftaki bereketli toprakların 
sulanacağını, bundan da büyük kazanç 
elde edileceğini İstanbul’a ilettiler. Bu 
büyük hayali, bu 141 yıllık hayali gerçek-
leştirmek, Çine suyuna bu güzel gerdanlığı 
takmak Hamdolsun bizlere nasip oldu.

Dikkatinizi çekiyorum: Bu baraj için ilk 
kazma 1995 yılında vurulmuştu. Ama 
1995’ten 2003 yılına kadar, barajla ilgili 
olarak sadece yol inşaatları tamamlanabil-
mişti. Eğer, o yıllardaki ödeneklerle devam 
edilseydi, bu baraj tam 81 yılda tamamla-
nacaktı. Arkadaşlarıma gerekli talimatları 
verdim, gereken ödeneği çıkarttık. Hatır-
layacaksınız... 5 Ağustos’ta Aydın’a geldim 
ve o gün İkizdere Barajı’nın açılışını siz-
lerle birlikte yaptık. Orada sizlere bir söz 
vermiştim: 10.10.2010’da Çine Barajı’nın 
açılışını yapacağımızı müjdelemiştim. İşte 
bugün, o sözümüzü yerine getirmenin he-
yecanını hep birlikte yaşıyoruz.

Çine Barajı, kendi sınıfında Avrupa’nın bi-
rinci, dünyanın da 5’inci en yüksek barajı 
olma sıfatını taşıyor ve bu boyutlarıyla da 
ülkemiz adına gurur verici bir eser olarak 
yükseliyor. 22 bin hektar araziyi suyla bu-
luşturacak, 9 bin hektar araziyi taşkından 
koruyacak bu eser, aynı zamanda yılda 
118 milyon kilovat saat elektrik üreterek 
enerji noktasında da ülkemize büyük katkı 
sağlayacak. Aydınlı çiftçi kardeşlerim, bu 
eser sayesinde yılda 2. hatta üç kez ürün 
hasadı yapabilecek; toprağına bereket ge-
lecek, alın teri karşılığını misliyle bulacak. 
Bu muhteşem eserin inşası için 1.6 milyar 
Liralık harcama yapıldı. Ancak Çine barajı, 
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ekonomimize yılda ortalama 100 milyon 
Lira katkı sağlayacak, yine yıllık yaklaşık 
75 milyon Liralık taşkın zararlarının da 
önüne geçecek.

Aydın’a bundan önce de yine bu noktada 
büyük eserler kazandırdık. İktidarımız dö-
neminde tamamladığımız tesislerle Aydın 
ilimizde toplam 34 bin 609 hektar araziyi 
suya kavuşturduk. Tamamladığımız Aydın 
Ovası Sulaması ile 21 bin hektar arazinin 
sulanması sağlandı. Sultanhisar sulaması 
ile 7 bin hektar arazinin sulanması sağ-
landı. Bozdoğan Ovası Sulaması ile 42 bin 
metre ana kanal inşa edildi, 1.100 hektar 
arazinin şebekeli olarak sulanması sağ-
landı. Çine Çatak Göleti tamamlanarak 
160 hektar arazinin sulanması sağlandı. 
Tamamladığımız 11 adet taşkın kontrol 
tesisleri ile Aydın’ımızda birçok yerleşim 
yerini taşkından koruduk. Aydın’ın bu be-
reketli topraklarını suyla buluşturmak, bu 
susuz toprakların suya hasretini gidermek 
için 8 yılda canla başla çalıştık, çalışmaya 
da devam edeceğiz. Ben bir kez daha, bu 
muhteşem eserin Aydın’a, Aydınlı kardeş-
lerimize, Aydınlı çiftçilerimize, ülkemize 
ve milletimize hayırlı olmasını diliyor; 
emeği geçenlere teşekkür ediyorum.

Değerli vatandaşlarım…

Sadece Aydın’da değil, Ege Bölgemizin 
tümünde tarım, sulama ve enerji alanın-
da 8 yılda bir çok eseri vatandaşlarımızın 
hizmetine sunduk. Bodrum İçmesuyu 
Temini, Muğla Bayır Barajı, Milas Akgedik 
Barajı, Dalaman Akköprü Barajı, Denizli 
Cindere Barajı, Denizli Tavas Yenidere Ba-

rajı, Beydağ Barajı, Gördes Barajı eserleri-
mizden, hizmetlerimizden yalnızca bir kaç 
tanesi. Bugün yine Ege Bölgemizde, İzmir, 
Denizli ve Afyonkarahisar’da yeni eserleri-
mizin açılışını buradan, Aydın’dan yapıyo-
ruz. İzmir İsale Hattı ile İzmir’in içmesuyu 
problemini artık çözüyoruz. Bu isale hattı 
ile Gördes Barajı’ndan İzmir’e başlangıçta 
yıllık 60 milyon metreküp içme suyu te-
min edilecek. Bir başka ifadeyle, İzmir’de 
800 bin kişiye ilave su temin ediliyor. İle-
ride kapasite yıllık 107 milyon metreküpe 
yükselecek ve bir buçuk milyon İzmirli 
vatandaşımıza ilave su sağlanmış olacak.

Dikkatinizi çekiyorum: Talimat verip hız-
landırmasaydık, yılan hikâyesine dönen 
Gördes Barajı ancak 2012 yılında tamam-
lanacaktı. Arkadaşlarımızın üstün gayret-
leriyle biz Gördes Barajı’nı 2009 yılında ta-
mamladık ve 17 Ocak 2009 tarihinde toplu 
açılış merasimiyle Gördes Barajı’nı açtık. 
Özellikle 2007-2008 yıllarında had safha-
da su sıkıntısı yaşanan İzmir’in içmesuyu 
problemini süratle çözmek istedik. Beledi-
ye başkanının partisine bakmadık, ayrım 
yapmadık. Aslında; DSİ ile İzmir Büyükşe-
hir Belediyesi arasındaki mutabakata göre 
Gördes Barajı DSİ; isale hattı ile arıtma 
tesisinin proje ve inşaatı ise İzmir Büyük-
şehir Belediyesi tarafından yapılacaktı. 
Fakat İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 
isale hattının proje hazırlama hizmetlerini 
dahi zamanında yetiştirememesi sebebiyle 
talimat verdim, isale hattının inşaatının da 
DSİ tarafından yapılmasını istedim. 22 Ma-
yıs 2009 tarihinde Manisa’da temeli atılan 
40 km uzunluğunda ve 2 metre çapındaki 
dev isale hattı 9 Eylül 2010 tarihi itibariyle 
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tamamlandı ve işte bugün de resmi açılış 
törenini yapıyoruz. İzmir’in susuzluğunu 
giderecek, İzmir’in gelecekteki su sorunu-
nu da ortadan kaldıracak bu dev projenin 
İzmirli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını 
diliyorum.

Siyaset hizmet sanatıdır sevgili kardeş-
lerim... Siyaset, hiç bir ayrım yapmadan, 
Doğu’yu Batı’dan, Kuzey’i Güney’den ayır-
madan, her bir vatandaşa hizmet üretme, 
eser üretme sanatıdır. Biz 8 yıldır, 81 vila-
yetimizin tamamına, her bir ilçemize, bel-
demize, köyümüze, hatta yaylalara kadar 
hizmet götürmenin gayreti ve mücadelesi 
içindeyiz. Planlama yaparken, projeler üze-
rinde müzakere yaparken, yatırımlarımızı 
belirlerken bizden öncekilerin yaptığı gibi, 
“getirin şu oy oranlarına bir bakalım; bu 
ilden, bu ilçeden bizim partimize ne kadar 
oy çıkmış” diye hareket edenlerden ve ona 
göre politika belirleyenlerden asla olma-
dık, olmayacağız. Biz hizmeti insan için 
üretiyoruz, siyaseti insan için yapıyoruz.

Hiçbir seçim sonrasında, hiç bir halkoy-
laması sonrasında biz Türkiye haritasını 
farklı renklere boyamadık. Bizim partimi-
ze oy çıkmayan illeri, bölgeleri kendi ka-
derlerine terk etmedik; tam tersine, oraları 
da kazanmak, oraların da kalbini, gönlünü 
fethetmek için daha fazla ne yapabiliriz, 
bunun çabası içinde olduk. Partizanlık, 
bu ülkeye de, bu millete de yakın tarihte 
çok şey kaybettirdi. Ülkenin belli bölgele-
rini, belli illerini kendi oy depoları olarak 
görenler, bununla yetindiler ve Türkiye’yi 
kucaklamaktan, Türkiye’yi bir bütün ola-
rak el almaktan, Türkiye’ye daha geniş bir 

vizyonla hizmet üretmekten kaçındılar. Biz 
bu hatanın içinde olmadık, olamayız ve 
olmayacağız.

İşte görüyorsunuz... Bazı illerimizde bele-
diye başkanlarının yapmadığı hizmetleri, 
yapamadığı hizmetleri de biz ele alıyor, 
biz yükleniyor, sosyal devlet olmanın, 
kucaklayıcı bir devlet olmanın gereğini 
yerine getirerek oralara biz hizmetler 
kazandırıyoruz. İzmir’de de bizim eserle-
rimiz var, Artvin’de de bizim eserlerimiz 
var. Aydın’da da eserimiz, hizmetimiz var, 
Hakkari’de, Diyarbakır’da da eserimiz, 
hizmetimiz var. Denizli’ye yaptığımızı 
Adana’ya da yapıyoruz. Yozgat’a, Çankırı’ya 
kazandırdığımızı, Antalya’ya, Muğla’ya da 
kazandırıyoruz. Bugün çıkıp, bizi eleştiren-
ler, yaptıklarımızı görmeyenler, bu toplu 
açılışları görmezden gelenler, lütfen önce 
kendilerine baksınlar, kendi iktidar dö-
nemlerine baksınlar, kendi belediyelerinin 
performansına baksınlar.

Rakamları çarpıtarak, yaptığımız işleri, 
eserleri, hizmetleri küçümseyerek aslın-
da kendilerini küçülttüklerinin farkında 
değiller. Daha 4-5 ay öncesine kadar, 
Ankara’dan dışarıya çıkmıyor, Türkiye’yi 
dolaşmıyor, Sivas’ın ötesine geçemiyor, 
Türkiye’nin nasıl değiştiğini, nasıl dönüş-
tüğünü müşahede etmekten kaçınıyorlar-
dı. Bizim ısrarlarımızla şimdi Ankara’dan 
çıktılar; hamdolsun gezmeye başladılar. 
Ama o şehirlerin, o ilçelerin eski halini 
bilemedikleri için bir kıyas yapamıyorlar.

Eskiler ne güzel söylemiş: “Görmeye göz 
gerek; sezmeye öz gerek...” Duble yollardan 
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geçiyorlar ama o yolların bu hükümet ta-
rafından inşa edildiğinin farkında değiller. 
Gittikleri illerde, ilçelerde onları TOKİ’nin 
modern konutları karşılıyor ama onlar bu-
nun bu hükümet tarafından inşa edildiği-
nin farkında değiller. Okullardaki derslik-
leri görüyorlar, üniversiteleri görüyorlar, 
yeni ve modern yurt binalarını görüyorlar 
ama bütün o hizmetlerin bu dönemde 
inşa edildiğinden haberdar değiller. Hava-
alanlarını kullanıyor, hızlı treni görüyor, 
devasa ulaşım projelerine, devasa enerji 
projelerine şahit oluyorlar; ama onların ne 
zaman nasıl başladığını, nasıl bitirildiğini, 
kimler tarafından inşa edildiğini görmek, 
anlamak istemiyorlar. Bu ülkenin eski ha-
lini bilmedikleri için, yeninin de kıymetini 
bilmekten uzaklar.

Şunu da samimiyetle ifade ediyorum: İyi ki 
fark etmiyorlar... Zira Anadolu’daki, Trak-
ya’daki şu devasa eserleri, şu tarihi hizmet-
leri fark etselerdi, maazallah alır onları 
da Anayasa Mahkemesi’ne götürürlerdi. 
İmkan bulsalar, fırsat bulsalar, eğer göre-
bilseler, şu barajları, şu sulama kanallarını, 
göletleri alırlar, Anayasa Mahkemesi’ne 
taşırlardı. Şunu da tüm samimiyetimle söy-
lüyorum sevgili kardeşlerim... Biz Türkiye 
için aşkla, sevdayla hizmet üretirken, bunu 
bir oy kaygısıyla, bunu bir iktidar hırsıyla, 
makam ve mevki hırsıyla yapmıyoruz. 
Biz, milletimizin yüzü gülsün istiyoruz, 
milletimiz hakettiği hizmetlere kavuşsun 
istiyoruz, milletimiz ileri ülkelerin, kalkın-
mış ülkelerin, muasır devletlerin standart-
larında yaşam şartlarına artık kavuşsun 
istiyoruz. İşte onun için bizde partizanlık 
yok. Bizde haritayı renklere ayırmak yok. 

Bizde ülkeyi oy verenler ve vermeyenler 
diye ayırmak yok. 8 yıldır olduğu gibi gece 
gündüz çalışmaya, ülkenin her karışının 
çehresini değiştirmeye devam edeceğiz. 
Ülkemizin her köşesine, her bir vatandaşı-
mıza hizmet taşımaya devam edeceğiz.

Ben, bugün açılışını yaptığımız, 141 yıl-
lık bir hayali gerçeğe dönüştürdüğümüz 
Çine Barajı’nın, Aydın’a, Aydınlı kardeş-
lerimize, Aydınlı çiftçilerimize hayırlı 
olmasını diliyorum. Denizli’ye, Adana’ya, 
Hatay’a, İzmir’e, Çankırı’ya, Konya’ya, 
Afyonkarahisar’a, oradaki vatandaşları-
mıza, bu toplu açılış heyecanını bizimle 
yaşayan oralardaki tüm kardeşlerime de 
şehirlerine kazandırdığımız eserlerin ha-
yırlı olmasını temenni ediyorum. Bir kez 
daha, başta Çevre ve Orman Bakanlığımız 
olmak üzere, emeği geçen herkese şükran-
larımı sunuyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum.
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Sevgili Ankaralılar, değerli kardeşlerim, 
hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en 
kalbi duygularımla selamlıyor, açılışını 
gerçekleştirdiğimiz Ankara Lojistik Üssü 
ve Gümrük İdari Birimleri’nin ülkemize, 
milletimize, ekonomimize hayırlı olmasını 
diliyorum. Küresel bir finans krizi süre-
cinde, 100 milyon dolarlık bir yatırım ger-
çekleştiren, Türkiye’nin en büyük lojistik 
üssünü burada, Kazan’da kuran tüm ortak-
lara, tüm girişimcilere, ilgili tüm kurum ve 

kuruluşlarımıza ülkem ve milletim adına 
şükranlarımı sunuyorum.

389 bin metrekare alanda 2 bin 500 tır 
ve kamyonun ihtiyacına cevap verecek, 
Avrupa standartlarındaki bu devasa tesis, 
4 bin kişiye istihdam temin etmesi boyu-
tuyla da tüm takdirleri üzerinde topluyor. 
İnşallah, 2011 yılında, projenin ikinci 
etabı da devreye alınacak… Depoları, ant-
repoları, gümrükleme alanları, otel, banka, 
benzin istasyonu gibi bölümleriyle adeta 
bir ilçe büyüklüğündeki bu tesis, sadece 

Ankara Lojistik Üssü Açılışı

Ankara | 15 Ekim 2010
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Türkiye’nin değil, inanıyorum ki Doğu ile 
Batı arasında, Asya ile Avrupa arasında bir 
taşımacılık merkezi unvanına kavuşacak-
tır.

Türkiye ekonomisi, 2003-2009 arasın-
da yıllık ortalama 4.3 oranında büyüme 
kaydetti. Bunun yanında, dış ticaret hac-
mimizdeki artış da ortada: 2002 sonunda 
88 milyar olan dış ticaret hacmimiz, 2009 
sonunda yaklaşık 3 kat artışla 243 milyar 
dolara ulaştı. Bu büyümenin, ticaretteki 
bu artışın bir yansımasını da işte taşıma-
cılıkta görüyoruz. Hava, deniz, demiryolu 
ve karayolu taşımacılığında trafiğin ciddi 
oranda arttığına, özellikle karayollarında 
TIR’ların, kamyonların sayısının ciddi 
oranda yükseldiğine şahit oluyoruz.

Bizim ulusal taşımacılık sektörümüzün ya-
nında, bir transit ülke olan Türkiye ulusla-
rarası taşımacılıkta da önemli bir konum-
da bulunuyor. Tarihi İpek yolu, dün olduğu 
gibi bugün de önemini koruyor ve Pekin 
ile Londra arasında Türkiye tam merkezde 
yer alıyor. Bizim, gerekli alt yapıyı tesis 
ederek, Türkiye’nin bu imkanını azami 
derecede kullanmamız ve milletimizin, 
ülkemizin hizmetine sunmamız gerekiyor. 
İşte Hükümet olarak bu vizyonla hareket 
ettik, ediyoruz ve ulaştırma noktasında 
Türkiye’ye çok büyük yatırımları kazandı-
rıyoruz. 2002 sonunda 6 bin 101 kilometre 
olan bölünmüş yol uzunluğumuz bugün 
18 bin 874 kilometre uzunluğa erişti. Yani 
79 yılda 6 bin 101 kilometre bölünmüş yol 
inşa edilmişti, biz şurada 8 yılda bunun 
iki katından fazla, 12 bin 773 kilometre 
bölünmüş yol inşa ettik. Bölünmüş yolla-

rın ne anlama geldiğini, hayatı ne kadar 
kolaylaştırdığını aziz milletimiz çok iyi 
biliyor ve takdir ediyor. Ancak, özellikle tır 
ve kamyon şoförlerimiz, bu yolların kıyme-
tini, önemini herkesten fazla takdir ediyor, 
adeta bu hizmetleri yaşıyorlar.

Demiryolu taşımacılığında aynı şekilde 
Türkiye’yi uluslararası bir merkez haline 
getiriyoruz. MARMARAY Projesi ile İs-
tanbul Boğazı’ndan raylı geçişi mümkün 
kılıyoruz. Hem MARMARAY’la, hem Bakü 
Tif lis Kars Demiryoluyla Londra Pekin 
arasındaki demiryolu ulaşımını kesintisiz 
hale getiriyoruz. Türkiye Deniz taşımacı-
lığında farklı bir boyuta geçti, denizlerini 
yeniden keşfetti ve gemi inşa sanayinde 
olduğu kadar deniz taşımacılığında da 
dünya ile rekabete başladı. Hava taşıma-
cılığı aynı şekilde... 2002 sonunda sadece 
THY’nin 103 uçuş noktası varken, bugün 
bu sayı 163 uçuş noktasına ulaştı. Özel sek-
tör, hava insan taşımacılığıyla birlikte kar-
go taşımacılığında da piyasada yerini aldı.

Türkiye ekonomisi istikrarlı şekilde bü-
yümeye devam edecek değerli arkadaşla-
rım... Türkiye’nin stratejik olduğu kadar 
lojistik önemi uluslararası ölçekte daha 
da artacak. Biz, ekonomideki, ticaretteki, 
dış politikadaki bu istikrarlı büyümenin 
gerektirdiği alt yapı yatırımlarını sürdüre-
ceğiz. Özel sektörümüzün de bu büyümeye 
paralel olarak böyle devasa eserleri ülkemi-
ze kazandırıyor olmasından ayrıca gurur 
duyuyoruz.

Bugün Kazan’da açılışını yaptığımız bu 
büyük yatırım, sadece 100 milyon dolarlık 
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yatırım boyutuyla değil; Türkiye’nin büyü-
yen ekonomisini, canlanan ticaretini, artan 
uluslararası önemini de temsil ediyor. Ay-
rıca bu yatırım, küresel bir kriz sürecinde 
pekala yatırım yapılabileceğini, pekala bü-
yük eserlerin ortaya konulabileceğini tüm 
Türkiye’ye, hatta tüm dünyaya ispat ediyor. 
Taşımacılık sektörümüze yeni bir soluk 
getiren, Türkiye’nin yüzünü ağartan, umu-
dunu çoğaltan bu yatırımın bir kez daha 
hayırlı olmasını diliyorum. Tüm ortaklara, 
girişimcilere, kurumlarımıza, kuruluşla-
rımıza, emeklerinden dolayı şükranlarımı 
sunuyorum. Allah yolunuzu açık etsin, 
Allah kazalardan esirgesin diyor, hepinizi 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Sevgili Balıkesirliler, sevgili Bandırmalılar, 
çok değerli katılımcılar, hanımefendiler, 
beyefendiler, sizleri sevgi ve saygıyla 
selamlıyor, bugün açılışını gerçekleştir-
diğimiz ENERJİSA Bandırma Doğalgaz 
Çevrim Santrali’nin ülkemize, milletimize 
hayırlı olmasını diliyorum. Bu muhteşem 
tesisi ülkemize kazandıran çok değerli Gü-
ler Sabancı Hanımefendiye, onun şahsında 
Sabancı Holding’e, ENERJİSA Grubu’na 

ülkem ve milletim adına şükranlarımı 
sunuyorum. Bu tesisin iki yıl gibi kısa bir 
sürede tamamlanmasında emeği geçen 
herkesi, yöneticisinden, mühendisinden 
işçisine kadar her kademedeki arkadaşımı 
da tebrik ediyor, onlara da emeklerinden 
dolayı teşekkür ediyorum.

Bu santralin inşaat faaliyetleri 1 Ağustos 
2008’de başlamıştı. İnşaatın başlamasın-

Bandırma Doğalgaz Kombine 
Çevrim Santrali Açılış Töreni

Balıkesir | 23 Ekim 2010
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dan bir ay kadar sonra, ABD merkezli küre-
sel bir kriz ortaya çıktı ve bu kriz, tüm dün-
yada yatırım projelerini olumsuz yönde 
etkiledi. Ancak, Sabancı Holding ve ENER-
JİSA, krize aldırış etmeden, Türkiye’nin 
ekonomi politikalarına, mali disipline tam 
anlamıyla güvenerek, örnek bir umut yol-
culuğuna çıktı ve işte bu 550 milyon avro 
tutarındaki yatırımı Türkiye’ye kazandır-
dı. 7 milyar kilovatsaat elektrik üretecek, 
Türkiye’nin toplam üretiminin yüzde 
3.3’ünü karşılayacak bu tesis, modern ya-
pısı, çevreye duyarlı üretimi ve yüzde 59’a 
ulaşan çevrim oranıyla, büyük bir tesis 
olmanın yanında örnek bir tesis olma özel-
liğini de taşıyor. Ayrıca, bu eserin inşası 
sırasında 1.200 kişi çalıştı ve çalışanlar da 
büyük oranda Bandırma’dan, Balıkesir’den 
istihdam edildi. Tabii, ENERJİSA’nın, en az 
çevrim santrali kadar değerli bir başka 
eseri için de bu vesileyle şükranlarımı ilet-
mek istiyorum: ENERJİSA Bandırma Fen 
Lisesi ve yurt binaları da tamamlandı ve 
hizmet vermeye başladı. Sabancı Holding 
ve ENERJİSA’yı, tıpkı enerji gibi eğitim 
alanında da geleceğe yaptıkları yatırım ve 
sosyal sorumluluk projelerinden dolayı 
kutluyorum.

Değerli arkadaşlarım...

Türkiye ekonomisi 2002 – 2009 yılları 
arasındaki 7 yılda ortalama yüzde 4.3’lük 
bir büyüme kaydetti. Aynı dönemde sana-
yimiz de yılık ortalama yüzde 4.9 oranında 
büyüdü. Küresel kriz dönemindeki kısmi 
daralmanın ardından, son üç çeyrekte ye-
niden büyüme sürecine girdik ve 2010’yılı-
nın ilk çeyreğinde yüzde 11 gibi yüksek bü-

yüme oranlarına ulaştık. Ekonomideki ve 
sanayideki büyüme önümüzdeki dönemde 
de istikrarlı şekilde devam edecek. Tabii, 
bu miktardaki büyüme, enerjiye olan tale-
bi de aynı oranda artırdı. 

Şu rakamlara özellikle dikkatlerinizi çek-
mek istiyorum: 2002 sonunda, Elektrik 
enerjisinde Türkiye’nin kurulu gücü 32 
bin megavat idi. Şu anda Türkiye’nin ku-
rulu gücü 47 bin 700 megavata ulaşmış 
durumda. 2002 sonunda 131 milyar ki-
lovat saat elektrik tüketimi varken, 2009 
sonunda tüketim 198 milyar kilovat saat 
olarak gerçekleşti. 2010 yıl sonu tahmi-
nimiz de 209 milyar kilovat saat. Enerji 
sektöründe 25 milyar dolarlık yatırım ya-
pıldı ve büyüyen ekonominin ihtiyacı, çok 
şükür büyüyen enerji arzıyla karşılandı ve 
karşılanıyor. Türkiye şu anda, kurulu güç 
itibariyle Avrupa’da 6’ıncı sırada bulunu-
yor. 2020 yılına kadar, ülkemizin elektrik 
talebinin yaklaşık iki katına çıkacağını tah-
min ediyoruz. Bu da sektörde yıllık ortala-
ma yüzde 6’lık bir büyüme gerektiriyor. Bu 
büyüme oranlarıyla, 2020 yılında inşallah 
Türkiye, Avrupa’nın 3’üncü en büyük ku-
rulu gücüne sahip olacak.

Değerli dostlarım...

Her zaman ifade ediyorum... Türkiye pet-
rol zengini bir ülke değil, Türkiye doğal-
gaz zengini bir ülke değil... Akarsularımız 
itibariyle de Türkiye dünyada çok çok 
avantajlı bir konumda bulunmuyor. Ancak 
bu durumu bir mazeret olarak görme, bir 
bahane olarak görme; elimizi kolumuzu 
bağlayarak tepkisiz kalma lüksüne sahip 
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değiliz. Öncelikle şunu söylemeliyim ki, 
enerji kaynaklarımız ne kadar kıt olsa da, 
akılcı politikalarla, proaktif politikalarla 
Türkiye’yi bir enerji üssüne dönüştürme 
imkanımız vardı ve 8 yılda bu konuda çok 
ciddi mesafe kat ettik. Başta Bakü – Tiflis – 
Ceyhan olmak üzere, uluslararası ölçekte 
büyük ve önemli projeleri başarıyla ta-
mamladık.

Şu anda Orta Asya’nın, Orta Doğu’nun 
doğal kaynaklarını Avrupa’ya aktarma 
konusunda da önemli projeleri yürütüyor, 
enerji arz güvenliğinde kilit bir ülke olma 
yolunda kararlılıkla ilerliyoruz. Enerji üre-
timinde artık farklı kaynaklara da yönel-
meye başladık. Rüzgar ve güneş enerjisi, 
nükleer enerji konularında Türkiye önem-
li adımlar attı, önemli yatırımlar gerçekleş-
tirdi. Şu anda Türkiye, enerjideki kurulu 
gücüyle olduğu kadar, enerji güvenliğin-
deki stratejik konumuyla da Avrupa’nın 
önde gelen bir ülkesi konumuna yükselmiş 
durumda. Geçen ay, Türkiye elektrik siste-
minin, Avrupa elektrik sistemine bağlan-
masına yönelik denemeleri başlattık. Bir 
yıl içinde denemeleri tamamlayıp, Avrupa 
Elektrik sistemine entegre olma, yani tam 
üye olmayı hedefliyoruz.

Türkiye’nin bu noktadaki önemine ve kay-
dettiği ilerlemeye rağmen, Avrupa Birliği 
müzakerelerinde halen enerji faslının açıl-
mamış olması da son derece manidardır. 
Her zaman söylüyorum: Avrupa Birliği 
içinde bazı liderler ne yazık ki ciddi bir viz-
yon eksikliği içindeler ve bunun faturasını 
da kendi halklarına, Avrupa’ya ödetmek 
zorunda kalıyorlar. Tek başına enerji sek-

töründeki yeri ve önemi bile Türkiye’yi 
Avrupa Birliği için hayati önemde bir ortak 
konumuna yükseltiyor. Bunu ister görsün-
ler, ister görmesinler... Biz, üzerimize düşe-
ni yaptık ve yapıyoruz. Enerji sektöründe 
Avrupa standartlarını yakalamak için yatı-
rımlarımızı, düzenlemelerimizi kararlı şe-
kilde gerçekleştirdik ve gerçekleştiriyoruz.

Bakınız dün, Yunanistan’da Akdeniz İk-
lim Değişikliği Zirvesi’ne katıldık... Orada 
da muhataplarımıza ifade ettim: Nasıl ki 
küresel finans krizi bir ülkenin, bir böl-
genin krizi değilse, nasıl ki enerji sorunu 
belli ülkelerin, belli bölgelerin sorunu 
değilse, çevre sorunu da aynı şekilde belli 
ülkelerin, bölgelerin sorunu değildir. Da-
yanışma olmadan, işbirliği olmadan, ortak 
çözümler üzerinde uzlaşmadan, bizim bu 
küresel tehditleri aşmamız mümkün değil. 
Dikkatinizi çekiyorum değerli arkadaş-
lar... Şu anda dünyada, elektrik enerjisine 
ulaşamayan, elektriği kullanamayan 1.4 
milyar kişilik bir nüfus bulunuyor. Daha 
çarpıcı bir rakamı paylaşmak isterim: New 
York, 19.5 milyonluk nüfusuyla, Sahra Altı 
Afrikası’ndaki 790 milyon kişinin tükettiği 
kadar elektrik tüketiyor.

İşte bizim, Türkiye olarak çığlığımız, bu 
acı manzaranın değişmesi içindir. Her 
platformda, bu tablonun adil olmadığını, 
en önemlisi de sürdürülebilir olmadığını 
ifade ediyoruz. Bu ve benzeri konuları, 
özellikle de adalet konusunu, hakça pay-
laşım konusunu ısrarla dile getirdiğimiz 
için, bize farklı etiketler yapıştırmak iste-
yenler oluyor... Hayır... Eksen kaymasıymış, 
yön değiştirmeymiş, Batı’yı sırtına dön-
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meymiş... Bizim bunlarla hiç ilgimiz yok, 
gündemimizde de bu konular yok... Ama 
biz, yeryüzündeki bu eşitsizliğe artık dur 
denilmesi gerektiğini, bu tablonun tersine 
çevrilmesi için çaba harcanması gerektiği-
ni söylüyoruz ve bunu da Doğu için dert 
ettiğimiz kadar Batı için de dert ederek 
söylüyoruz.

Bu sorunlar sadece bizim sorunlarımız 
da değil... Bu sorunlar sadece Türkiye’yi 
ilgilendiren sorunlar da değil... Sorunlar 
gibi çözümlerin de ortak olduğunu ısrarla 
söylüyoruz ve söylemeye devam edeceğiz. 
Umuyoruz ki Avrupa Birliği, özellikle de 
bazı liderler, meselenin ciddiyetini kavrar 
ve politikalarını uzun vadeli bir vizyon 
üzerine kurarlar. Avrupa’nın, hem enerji 
için, hem de çevre kirliliğini önleyebilmek 
için böyle uzun vadeli bir vizyona, aynı za-
manda da Türkiye’ye ihtiyacı var. Açıkçası, 
Bandırma’da kurulan bu enerji tesisinin, 
temiz enerji üretimiyle, kapasitesiyle, 
gücüyle Avrupa nezdinde de Türkiye’nin 
imajına katkı sağlayacağına inanıyorum.

Ben, sözlerime bu noktada son verirken, 
bir kez daha bu önemli tesisi Bandırma’ya, 
Türkiye’ye kazandırdıkları için Sabancı 
Holding’e, ENERJİSA’ya teşekkür ediyo-
rum. Hem bu tesisin, hem de bugün açı-
lışını yapacağımız ENERJİSA Fen Lisesi 
ve Yurtlarının, ayrıca Bandırma Devlet 
Hastanesi’nin hayırlı olmasını diliyor, he-
pinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
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Sevgili Gönenliler, çok değerli Balıkesir-
liler, çevre ilçelerden gelmiş değerli kar-
deşlerim, sizleri sevgiyle, saygıyla selam-
lıyorum... Balıkesir’in bu güzel ilçesinde, 
Gönen’de, siz değerli kardeşlerimle bulu-
şuyor olmanın, hasbihal ediyor olmanın 
memnuniyeti içindeyim. Bu vesileyle tüm 
Gönen’e, tüm Gönenli kardeşlerime, Balı-
kesirli kardeşlerime, desteklerinden, ahde 

vefalarından, hayır dualarından dolayı 
şükranlarımı sunuyorum. 

Bugün, Bandırma’da, özel sektörümüzün 
ve kamunun yapımını tamamladıkları 
çok önemli tesislerin açılışını yaptık. 
Özel sektör tarafından, 550 milyon avro-
luk bir bedelle Bandırma’da inşa edilen 
enerji santrali, yılda 7 milyar kilovat saat 
elektrik enerjisi üretecek. Yani Türkiye’de 

Gönen Belediyesi Hizmet Binası 
Açılışı

Balıkesir | 23 Ekim 2010
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üretilen toplam elektrik enerjisinin yüzde 
3.3’ü artık Bandırma’daki bu tesisten elde 
edilecek. Bu büyük yatırımın ardından, 
Bandırma’da Devlet Hastanesi’nin açılışı-
nı yaptık. Bu hastanenin yapımına 1995 
yılında başlanmıştı. Çeşitli sorunlar nede-
niyle bitirilemeyen hastane inşaatına 2005 
yılından itibaren hız verdik ve 25 milyon 
Lira ödenek sağlayarak bu hastaneyi ta-
mamladık, vatandaşlarımızın hizmetine 
açtık. Yine özel sektör tarafından yaptı-
rılan son derece modern bir Fen Lisesi 
ve Yurt binalarının açılışlarını da orada 
gerçekleştirdik. Şimdi de Gönen’de, önce 
siz değerli vatandaşlarımızla buluşuyor, 
ardından da Gönen Belediyesi hizmet bina-
sının açılışını yapıyoruz.

Tüm bu eserlerin, bu hizmetlerin, Balıke-
sirli kardeşlerime hayırlı olmasını diliyo-
rum. Gönen Belediye hizmet binasının da 
Gönen’e, Gönenli kardeşlerime hayırlar 
getirmesini temenni ediyorum. Gönenli 
hanım kardeşlerimizin, hem Türkiye ça-
pında, hem de artık uluslararası ölçekte 
bilinen bir marifetleri var... Gönenli hanım-
lar, iğne ve ipliği ustaca kullanarak, el eme-
ği, göz nuruyla, sabırla, incelikle ortaya 
şaheserler çıkarıyorlar. İşte bizler de, tıpkı 
Gönen’in iğne oyaları gibi, Türkiye’yi tel 
tel, nakış nakış, ilmek ilmek dokumanın, 
göz nuruyla, sabırla Türkiye’ye hizmetler, 
eserler kazandırmanın mücadelesi içinde-
yiz. 

Merhum Gönenli Mehmet Efendi ne güzel 
söylemiş: Allahım diyor; bizi, soğuk sıcak 
demeden, aşk-ı ilahi ile koşan ve koştuğu-
nu bilenlerden eyle... Biz de Aşk-ı İlahi ile 

sevdayı millet ile soğuk sıcak demeden, 
gece gündüz demeden koşuyor, koşturuyo-
ruz. Ülkemizin esenliği, milletimizin huzu-
ru ve refahı için her bir ilimizi, her bir ilçe-
mizi, köylerine, yaylalarına kadar hizmetle 
buluşturmanın gayreti içindeyiz. Hiç bir 
ayrım yapmıyoruz... Burası doğudur, şura-
sı batıdır diyerek illerimizi, bölgelerimizi 
asla ve asla ayrımcılığa tabi tutmuyoruz. 
Şuradan bizim partimize oy geldi, şuradan 
gelmedi demiyoruz. Diline, inancına, et-
nik kökenine, siyasi görüşüne asla ve asla 
aldırış etmeden, insanı insan olduğu için, 
insanı, yaratılmışların en kutsalı olduğu 
için bir ve bütün olarak görüyor, öyle de-
ğerlendiriyor, öyle hizmet götürüyoruz. 
Edirne’ye, Tekirdağ’a, Çanakkale’ye yaptı-
ğımız hizmeti, aynı oranda Muş’a, Bitlis’e, 
Van’a da kazandırmanın gayreti içindeyiz. 
Ağrı için, Iğdır için, Erzurum için ne ya-
pıyorsak, aynısını Antalya için, İzmir için, 
Muğla için de yapmanın mücadelesi için-
deyiz.

Bizim siyasetimizde, bizim hizmet anla-
yışımızda Türkiye’yi kutuplara, kampla-
ra, bölgelere ayırmak yok. Bizim siyaset 
anlayışımızda Türkiye’yi oy oranlarına 
bakıp da farklı renklere ayırmak yok. Biz, 
Türkiye’yi de, bu aziz milleti de bir ve bü-
tün olarak görüyor, her birine eşit mesa-
fede duruyoruz. Bize oy vermedi diyerek, 
bir ilçeyi, bir ili, bir bölgeyi adeta ceza-
landırmak, oraya hizmeti kesmek, oranın 
sorunlarına sırtını dönmek, bizim siyaset 
anlayışımıza göre hem çağdışıdır, hem 
de insanlık dışıdır. Biz, bize oy verenlerin 
değil, 73 milyonun hükümetiyiz. 73 mil-
yonun huzuru, güvenliği, esenliği, refahı 
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bizim sorumluluğumuz altındadır. 8 yıldır 
bu anlayışla hareket ettik, bundan sonra da 
aynı minval üzere yolumuzda yürümeye 
devam edeceğiz.

Bakınız sevgili Gönenliler... Gönen’de 
doğmuş, burada büyümüş, edebiyatımıza 
çok güzel eserler kazandırmış yazarımızı, 
Merhum Ömer Seyfettin’i burada, memle-
ketinde bir kez daha hayırla yadediyorum. 
Çocukluğumuzda hepimizin hikayelerini 
heyecanla okuduğumuz Ömer Seyfettin, 
bize dostluğun, kardeşliğin, dayanış-
manın, fedakarlığın ve vatanseverliğin 
kıymetini anlattı. Biz, Ömer Seyfettin’in 
“Pembe İncili Kaftan” adlı hikayesi gibi 
bir çok kıymetli eseri okuyarak itibarlı 
bir Türkiye’nin, büyük düşünen, büyük 
adımlar atan, diklenmeden dik duran 
güçlü bir Türkiye’nin özlemi içinde olduk. 
Osmanlı’nın elçisi gidiyor, başka bir ülke-
nin hükümdarı önünde boynunu bükme-
den, el etek öpmeden, elini ovuşturmadan, 
gururla onurla söyleyeceklerini söylüyor; 
bir servet harcayarak, malını mülkünü ta-
mamen elden çıkararak satın aldığı elbise-
sini de orada bırakarak geri dönüyor. Ömer 
Seyfettin bize nasıl bir millet olduğumuzu, 
nasıl bir tarihe, nasıl bir medeniyete sahip 
olduğumuzu en güzel hikayelerle hatırlat-
tı. Bugün ekonomimizle, dış politikamızla, 
içerdeki yatırımlarımızla, hizmetlerimizle, 
biz işte yıllardır özlemini duyduğumuz, 
nesiller boyu hasretini çektiğimiz o büyük 
Türkiye’yi yeniden inşa etme çabasını ve-
riyoruz. 

İşte bakın... Şu anda, gelişmiş ülkeler, bü-
yük ekonomilere sahip ülkeler, küresel 

kriz karşısında çok ciddi önlemler almaya, 
çok ciddi tedbirleri uygulamaya başladı-
lar. İngiltere Hükümeti, önümüzdeki 5 
yıl için kamu harcamalarında 128 milyar 
dolar kesinti yapma kararı aldı. İspanya, 
Macaristan, İtalya, Yunanistan, Almanya 
aynı şekilde büyük oranlarda kesintilere 
gidiyor. Emeklilerin maaşları donduru-
luyor, emeklilik yaşı yükseltiliyor, sosyal 
güvenlik harcamaları kısılıyor, kamu 
çalışanlarının maaşlarında yüzde 25’e 
varan oranlarda kesinti yapılması plan-
lanıyor. Avrupa, Amerika, Japonya böyle 
sıkıntıları yaşarken, biz Türkiye’de emekli 
maaşlarına yüzde 8 ile yüzde 24 arası oran-
larda zam yaptık. Dünyanın birçok ülkesi 
memur maaşlarını aşağıya çekerken, biz 
enflasyonun üzerinde zam yaptık, 2011’de 
de yine memurları enflasyona ezdirmeye-
ceğiz. Küresel kriz nedeniyle bir çok ülke 
IMF’nin kapısında sıraya girerken, biz 
“kendi kaynaklarımız bize yeter, biz bu 
krizi kendi imkanlarımızla aşarız” dedik ve 
IMF’le anlaşma yapmadık. Bizden önceki 
hükümet, bize tam 23.5 milyar dolar IMF 
borcu devretmişti. Bu borcu ödeye ödeye 
bugün 6.1 milyar dolara kadar çektik. 2012 
sonunda da inşallah IMF borçlarını tama-
men sıfırlıyoruz.

Hafta içinde Finlandiya’da temaslarımız 
oldu; dün Yunanistan’da uluslararası bir 
toplantıya katıldık. Yine hafta içinde başta 
Almanya Cumhurbaşkanı ve Irak Başba-
kanı olmak üzere bir çok devlet adamını 
ülkemizde ağırladık... Hepsi de Türkiye’nin 
reformlarından, Türkiye’nin ekonomik 
büyümesinden, küresel kriz karşısında 



Recep Tayyip ERDOĞAN

140

gösterdiğimiz performanstan dolayı övgü-
lerini ilettiler.

Türkiye istikrarlı şekilde büyüyor sevgili 
kardeşlerim... Türkiye, hak ettiği, özlediği, 
hasretini çektiği seviyelere artık kararlı bir 
şekilde, koşar adım yaklaşıyor. Dünyada 
artık Türkiye Mucizesi konuşuluyor... Dün-
yada artık Türkiye’nin onurlu duruşu, dik 
duruşu konuşuluyor. Sadece Ortadoğu’da, 
sadece Ortadoğu’nun sokaklarında, cadde-
lerinde değil, Afrika’nın içlerinde, Asya’nın 
derinliklerinde, Avrupa’da, Amerika kıta-
sında Türkiye’nin haksızlıklar karşısındaki 
cesur duruşu konuşuluyor. Biz büyük bir 
milletiz, büyük ve kadim bir medeniyetin 
varisleriyiz; biz büyük düşünmek, büyük 
adımlar atmak zorundayız...

İşte görüyorsunuz... Bu milleti on yıllar 
boyunca küçük meselelerle oyalayanlar, 
kendi şahsi hırsları için bu millete bedel 
ödetenler, bu ülkenin büyümesini, geliş-
mesini, kalkınmasını hazmedemeyenler, 
dün olduğu gibi bugün de suyu bulandır-
mak için harekete geçtiler. Biz Anayasa De-
ğişikliği Halkoylaması öncesinde milleti-
mize bir söz verdik ve dedik ki: Türkiye’de 
artık üstünlerin hukuku değil, hukukun 
üstünlüğü geçerli olacak. Hukuk belli bir 
zümrenin, belli bir kitlenin, belli siyasi 
görüşlerin arka bahçesi değil; Türkiye’nin 
bahçesi olacak, milletin bahçesi olacak 
dedik. Milletimiz de 12 Eylül’de takdirini 
bu yönde kullandı. İşte milletin bu kararını 
hazmedemeyenler, değişimi, dönüşümü 
içlerine sindiremeyenler, cübbeleri üzerle-
rinde olduğu halde siyaset yapmaya devam 
ediyorlar. Bizi, yargıyı siyasallaştırmakla 

itham edenler, şu anda kendi oturdukları 
makamları, bir siyasi partinin il başkanlığı 
gibi kullanabilme cüretini gösteriyorlar. 
Bunlar kendilerini, Cumhuriyetin tek ve 
yegane sahibi zannediyorlar.

Önümüzdeki hafta 87’inci kuruluş yıldö-
nümünü kutlayacağımız Cumhuriyet, adı 
üstünde, Cumhur’un rejimidir, yani sahibi 
Cumhurdur, sahibi millettir, sahibi halktır. 
Hiç kimse kendisini, milletin hür iradesiy-
le seçtiği, egemenliği kayıtsız şartsız temsil 
eden Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne, mil-
letvekillerine, siyasi partilere emir vere-
mez, talimat veremez, onları korkutamaz, 
tehdit edemez. Hiç kimsenin, kendisini 
yasama ve yürütme erklerinin üzerinde 
görme; onlara istikamet çizme yetkisi 
yoktur ve olamaz. Millet adına karar ver-
mekle yükümlü olanların, gücünü sadece 
ve sadece milletten alması gerekenlerin; 
milletin takdiriyle oluşmuş parlamentoya 
karşı kullandıkları üsluba, yönteme dikkat 
etmeleri gerekir.

Ortada demokrasiye yönelik ciddi bir üs-
lup hatası var. Ortada, Türkiye Büyük Mil-
let Meclisi’ne yönelik çok ciddi bir tehdit 
var, sindirme gayreti var. Ortada, milletin 
takdirine, milletin teveccühüne yönelik 
çok ciddi bir hazımsızlık var. Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi, Başkanı aracılığıyla 
gereken cevabı vermiştir. Siyasi partiler ge-
reken cevabı vermiştir. Ancak Cumhuriyet 
Halk Partisi, kendisini de, kendi varlığını 
da, kendi yetkisini de hedef alan bu tavır 
karşısında, ne yazık ki her zaman yaptığı-
nı yapmış, statükodan yana tavır almıştır. 
Demokrasinin en önemli parçası olan par-
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tilerden ve özellikle ana muhalefet partisi 
CHP’den, biz bu olayda, demokratik irade-
ye gölge düşüren bu yanlışlık karşısında 
millet lehine bir duruş beklerdik. CHP, 
her zamanki gibi demokrasi ve sivil siya-
set tarafında pozisyon alamamıştır. CHP, 
her şeyin eskisi gibi olduğunu, zihniyetin 
değişmediğini bir kez daha ispat etti. Yani 
CHP’de eski hamam, eski tas...

Şimdi bakınız sevgili kardeşlerim... 12 
Eylül Halkoylaması öncesinde, CHP’nin 
Genel Başkanı il il, ilçe ilçe dolaştı; gittiği 
her yerde, başörtüsü sorunu biz çözeriz 
dedi... Basına mülakatlar verdi, bu sorunu 
biz çözeceğiz dedi... Biz de dedik ki, “Sana 
bu vaadini halkoylaması sonrasında hatır-
latacağız, bu vaadinin takipçisi olacağız” 
dedik... Biz sözümüzü tuttuk ve CHP Genel 
Başkanı’nın verdiği sözün takipçisiyiz. 
Ama CHP ne yapıyor... CHP, verdiği sözden 
çark etmek için çareler arıyor... Meseleyi 
bir eğitim hakkı, bir inanç özgürlüğü me-
selesi olarak görmüyor, yaptırdığı tasarım-
larla genç kızlara kılık kıyafet dayatıyor. 
Başka başka konuları gündeme getirerek, 
ön şartlar ortaya atarak, işi yokuşa sürü-
yor. Bu konuda kendisi hiç bir girişimde 
bulunmuyor, bizim girişimlerimize cevap 
vermiyor. Bir yandan özgürlükçüyüz diyor, 
bir yandan başörtüsü meselesini çözeriz 
diyor, bir yandan çözüm girişimlerine 
destek vermiyor, üstüne üstlük çözüm ça-
balarını ve Millet iradesini tehdit eden 
bildirilerin arkasında duruyor. Genel Baş-
kan bir tarafa çekiyor, milletvekilleri, grup 
başkan vekilleri başka tarafa çekiyor. Grup 
Başkanvekili, başörtüsü yüzünden Cum-
huriyet resepsiyonunu boykot edeceğiz 

diyor, Genel Başkan böyle bir kararımız 
yok diyor.

Horozu çok olan köyün, sabahı geç olur. 
Çok seslilik iyidir, hoştur da, ahenk yoksa 
senfoni değil, curcuna olur. CHP’de davul 
kimin boynunda, tokmak kimin elinde 
açıkçası görmekte zorlanıyoruz. Şu hu-
susun da altını özellikle çiziyorum; aziz 
milletimizin de bu hususa dikkatlerini 
çekmek istiyorum: Bakınız, bu ülkede 
zaman zaman bir takım karanlık güçler, 
kirli senaryolarla, kirli oyunlarla, bir takım 
provokasyonlarla siyasete rota çizmenin 
gayreti içinde oldular. Bunu 28 Şubat’ta 
yaşadık... Bunu, bizim iktidarımız döne-
minde çeşitli şekillerde yaşadık... Bir takım 
sahte hocaları kullandılar... Çetelerle med-
yanın işbirliği içerisinde olduğu bir takım 
oyunlar sergilendi. Danıştay saldırısı gibi, 
suikast girişimleri gibi, terör saldırıları, 
Dörtyol, İnegöl provokasyonları gibi tah-
riklerle millet korkutulmaya, sindirilmeye 
çalışıldı.

Şimdi bugünlerde de benzeri kirli oyunlar 
bir kez daha deneniyor. Üniversitelerimiz-
de gençlerimiz tahrik ediliyor. İlkokul’lar-
dan çekilen fotoğraflar, provokasyon aracı 
olarak kullanılıyor. Medya, bir kez daha 
bu psikolojik operasyonun aracı haline 
geliyor. CHP, bir kez daha bu senaryolara 
gözünü kapatıyor, çirkin senaryoların ar-
kasında duruyor. Buradan, Gönen’den açık 
açık söylüyorum: Ne bu provokasyonlara 
göz yumarız, ne de bu provokasyonlarla 
psikolojik operasyon yapanlara eyvallah 
deriz... Bu yöntemlerin son kullanma tarihi 
çoktan dolmuştur. Bu bayat yöntemlerle 
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hiç kimse ne siyasete, ne millete hiza vere-
mez. CHP’yi de, CHP Genel Başkanı’nı da, 
dik durmaya, sözlerini tutmaya, verdiği 
sözlerin arkasında durmaya davet ediyo-
rum. Sandık kurulunca “Biz çözeriz” diye 
meydanlara çıkanlar, sandıklar kapatıldığı 
andan itibaren çark ettiler, çözüm iradesi-
nin karşısına dikildiler.

Bu siyaset tutarlı siyaset değildir... CHP’yi 
de Genel Başkanını da tutarlı siyasete da-
vet ediyorum. Siyaset sorun çözmek için 
vardır, siz sorun çözmeye yanaşmıyor ak-
sine sorun üretmeye devam ediyorsanız, 
bu millet size itibar etmez. Bu milletin boş 
laflara artık karnı tok. Çözüme var mısınız 
yok musunuz? Çözüm istiyorum deyip ipe 
un sermek, milletin basiretiyle dalga geç-
mektir, gençlerin umutlarıyla oynamaktır.

Sevgili Gönenliler, sevgili vatandaşlarım... 
8 yıl boyunca Türkiye’de demokratik stan-
dartların yükselmesi, hak ve özgürlüklerin 
genişlemesi için yoğun mücadele verdik. 
Sanal korkuları aşmak için yoğun gayret 
gösterdik. Türkiye yapay gündemlerden 
arındıkça büyüdü. Türkiye sanal korkuları 
aştıkça büyük bir ülke haline geldi. Türki-
ye prangalarından kurtuldu ve yeryüzün-
de itibarlı bir konuma yükseldi. Zincirleri 
kırdıkça, ayak bağlarından kurtuldukça 
ekonomi şahlandı. Millete empoze edilen 
korkuların tamamıyla yersiz olduğu, asıl-
sız olduğu şu 8 yılda ayan beyan ortaya 
çıktı.

Biz, demokrasi standartlarını çok daha 
yükseltmiş bir Türkiye için çalışıyoruz. 
Biz, yaşam tarzlarının garanti altında ol-

duğu, inanç özgürlüğünün teminat altın-
da olduğu bir Türkiye’yi imar etmek için 
çalışıyoruz. Biz 73 milyonun tamamı için 
en modern hayat standartlarının tesisi 
için uğraşıyoruz. Bu mücadelemizde, bu 
gayretlerimizde millet arkamızda olduğu 
sürece biz de yılmadan, yorulmadan hiz-
met üretmeye devam edeceğiz. Türkiye her 
gün güçleniyor, her gün büyüyor, her gün 
çıtayı daha yukarılara çekiyor, hedeflerini 
büyütüyor. 

Hiç kimsenin, Türkiye’nin bu yürüyüşünü 
engellemesine müsaade etmeyeceğiz. Yeter 
ki siz arkamızda durun... Yeter ki hayır 
dualarınızı eksik etmeyin... Yeter ki des-
teğinizi, katkınızı bizlerden esirgemeyin. 
Allah’ın izniyle çok daha güzel günleri hep 
birlikte görecek ve yaşayacağız. Allah, ülke-
mizin de, milletimizin de yolunu açık etsin 
diyorum. Bugün Balıkesir’e, Bandırma ve 
Gönen’e kazandırdığımız eserlerin hayır-
lara vesile olmasını diliyorum. Hepinizi 
muhabbetle selamlıyor, kalın sağlıcakla 
diyorum. Sağolun, varolun, Allah’a emanet 
olun.
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Çok değerli arkadaşlar, sevgili vatandaşla-
rım, hanımefendiler, beyefendiler... Sizleri 
en kalbi duygularımla selamlıyor; bugün 
Gebze’de, ülkemiz adına, geleceğimiz adına 
son derece gurur verici bu temel atma töre-
nini gerçekleştiriyor olmaktan büyük heye-
can duyduğumu ifade etmek istiyorum.

Bugün burada, Cumhuriyet tarihimizin 
en büyük projelerinden birine daha start 
veriyoruz. Bu büyük proje ile, yarın kurulu-
şunun 87’inci yıldönümünü milletçe kutla-
yacağımız Cumhuriyetimizi taçlandırıyor, 
adeta ülkemize bir Cumhuriyet Bayramı he-
diyesi sunuyoruz. Evet, ben, sadece bir kaç 
istisna dışında bugüne kadar temel atma 

Gebze – İzmir Otoyolu ve İzmit 
Köprü Geçişi  

Temel Atma Töreni

Kocaeli | 28 Ekim 2010
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törenlerine katılmadım. Çünkü bu ülkede, 
yakın tarihimizde, temel atma törenlerinin 
nasıl istismara ve göz boyamaya dönüştüğü-
nü, atılan temellerin millet nezdinde nasıl 
hayal kırıklığıyla sonuçlandığını çok iyi 
hatırlıyoruz. İşte onun için ben, temel atma-
lara değil, açılışlara katılıyor; başlangıçlarla 
değil, sonuç odaklı politikalarımızın bir ge-
reği olarak sonuçlarla ilgileniyorum.

Ancak, elbette, bugün gerçekleştirdiğimiz 
temel atma töreni büyük bir istisna teşkil 
ediyor. Bugün, Türkiye’nin iki büyük şeh-
rini, İstanbul ve İzmir’i, geniş bir otoban 
ve muhteşem bir köprü ile birbirine bağ-
layacak çok büyük bir projenin temelini 
atıyoruz. Buradan, Dilovası’ndan otobana 
girecek bir araç, Körfez üzerindeki asma 
köprüyü geçecek, Hersek’e ulaşacak, ora-
dan Orhangazi ve Gemlik üzerinden Bursa 
çevre yoluna çıkacak. Bursa Çevre yolundan 
sonra araç, Ulubat Gölü’nün doğusundan, 
Mustafakemalpaşa ve Susurluk ilçelerimi-
zin kenarından geçerek Balıkesir’e gelecek. 
Savaştepe, Soma, Kırkağaç ilçelerimizden 
geçen araç, Turgutlu’dan Batı’ya yönelecek 
ve İzmir çevre yoluna girerek İzmir’e vasıl 
olacak.

Dikkatinizi çekiyorum: Bu proje, sadece 
İzmir’i İstanbul’a geniş bir otoyol aracı-
lığıyla bağlamakla kalmayacak. Hem yol 
üzerindeki Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Manisa 
illerimiz bu otoyoldan istifade edecek, hem 
de çevre iller, örneğin Yalova, Bilecik, Eski-
şehir, Uşak bu otoyolu kullanacak. Otoyo-
lun etki alanı içindeki çok geniş bir hat, bu 
otoyolla birlikte ticari ve sınai olarak yeni 
bir canlanma yaşayacak. Şu anda, İstanbul 

İzmir arası, mevcut devlet yoluyla, 8-10 saat 
sürüyor. Yolun tamamlanmasıyla İstanbul 
İzmir arası 3.5-4 saate düşecek. Aynı şekil-
de, İstanbul’dan yola çıkan araç, 2-2.5 saatte 
Eskişehir’e ulaşacak. İstanbul İzmir arası, 
bu otoyolun tamamlanmasıyla birlikte 377 
kilometreye düşecek. Yani mevcut yol 140 
kilometre kısalmış olacak. Bağlantı yollarıy-
la birlikte tam 421 kilometre yol inşa etmiş 
olacağız.

Tabii bu büyük projenin içinde, bu büyük 
proje kapsamında bir başka büyük projeyi 
de gerçekleştiriyoruz. Şu an bulunduğu-
muz mevkiden, Dilovası’ndan Hersek’e 3 
kilometre uzunluğunda bir asma köprünün 
de inşaatına başlıyoruz. Bu asma köprü 
tamamlandığında, dünyada, Japonya’daki 
Akaşi Köprüsü’nden sonra en uzun ikin-
ci köprü Türkiye’de inşa edilmiş olacak. 
Dünyadaki en uzun 20 köprü arasında 
Türkiye’den şu anda iki köprü var: Boğaz 
Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü. 
Körfez’e yaptığımız bu köprü ile, listeye 
üçüncü bir köprüyü de dahil ediyor ve dün-
yanın en uzun ikinci köprüsüne sahip ülke 
konumuna yükseliyoruz.

Burada bir kaç teknik rakamı da sizlere 
hatırlatmak, ne büyük boyutta bir projeyi 
başlattığımızı bu rakamlarla daha somut-
laştırmak istiyorum. Proje kapsamında, top-
lam 18 kilometre uzunluğunda 30 viyadük; 
7.5 kilometre uzunluğunda 4 tünel ve 209 
köprü inşa ediyoruz. İnşaat süresince, yak-
laşık 50 bin kişilik bir istihdam sağlanacak 
ve inşaat sektörümüz bu projeden olumlu 
yönde etkilenecek. Yolun kısalması, trafiğin 
hafiflemesi sayesinde, hesaplarımıza göre 
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yılda 870 milyon liralık bir tasarruf elde 
edilecek. Projenin maliyeti 11 milyar Türk 
Lirası... 7 yılda bitmesi planlanan köprü, 
ben inanıyorum ki, konsorsiyumun gay-
retleri sayesinde 7 yıldan çok daha kısa bir 
sürede tamamlanacak ve inşallah milletimi-
zin hizmetine açılacak.

Değerli arkadaşlarım...

Bakınız, bizim, Kurtuluş Savaşımızda ve 
öncesinde yaşadığımız en büyük sıkıntılar-
dan biri, yol sıkıntısıydı. O günlerin hatıra-
tını okuyanlar göreceklerdir... İstanbul’dan 
Yemen’e gitmek, Yemen’e asker götürmek 
ya da oradaki askerlerimizi Anadolu’ya 
transfer etmek için, yabancı şirketlerin ge-
milerini kullanıyorduk ve seyahat aylarca 
sürüyordu. Yolculuk yapmak isteyenler, 
aylarca limanlarda taşıt bekliyorlardı. 
Doğu cephesine asker sevkiyatı yapılacak... 
Erzurum’a asker gidecek... Dikkat ediniz, 
askerlerimiz trenle Pozantı’ya taşınıyor, To-
ros dağları yürüyerek aşılıyor, ardından da 
Elazığ’a, Erzurum’a kadar çok meşakkatli 
bir sevkiyat yapılıyordu.

Yabancıların elinde olan demiryolu ve 
deniz taşımacılığı yüzünden, Hicaz’daki, 
Kanal’daki silah bırakmış askerlerimiz dahi 
Anadolu’ya güvenle ulaşamıyorlardı. Yol 
olmayışının bedellerini bu millet gerçekten 
çok ağır şekilde ödedi. Cumhuriyetimizin 
ilanı ardından başlatılan karayolu, demir-
yolu inşa seferberliği de maalesef sonraki 
yıllarda aynı kararlılıkla devam ettirilmedi. 
Nüfus arttı, ticaret hacmi arttı, taşıt sayısı 
arttı ama bizim yol uzunluğumuz bunlarla 
orantılı artmadı. 2002 yılına geldiğimizde, 
Türkiye’deki bölünmüş yol uzunluğu sa-

dece 6 bin 101 kilometreye ulaşmıştı. Biz, 
2002 yılında, 3 Kasım seçimlerine girerken 
milletimize bir söz verdik: Türkiye’yi bölün-
müş yol ağıyla donatacağız, 15 bin kilomet-
re bölünmüş yol inşa edeceğiz dedik.

Bu sözümüzün arkasında durduk ve şu 
anda 13 bin kilometre rakamına ulaşmış 
durumdayız. Yani 8 yılda 13 bin kilometre 
bölünmüş yol inşa ettik ve Türkiye’nin bö-
lünmüş yol uzunluğunu 19 bin kilometreye 
çıkardık. Sadece bölünmüş yol değil, her ka-
demede illerimizi, ilçelerimizi, köylerimizi, 
hatta yayla ve mezralarımızı yola kavuştur-
duk. Demiryolu, deniz yolu, hava taşımacı-
lığında Türkiye’ye ilkleri yaşattık. İşte yarın, 
Türk Hava Yolları’na kazandırdığımız 4 yol-
cu ve 1 kargo uçağının teslim alma törenini 
yapacağız. Uçak sayımızı böylece 149’a çıka-
racağız. Öte yandan, İstanbul’daki üç büyük 
projemiz, MARMARAY, Tüp Geçit ve 3’üncü 
Köprü Projelerimizle, Doğu’nun Batı’ya 
bağlantısını kara ve demiryoluyla çok farklı 
şekillerde gerçekleştirmiş olacağız.

Bakın değerli arkadaşlarım... Ziya Paşa’nın 
şu sözlerini burada bir kez daha hatırlat-
makta fayda görüyorum: Diyor ki Ziya Paşa: 
Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz

Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde... 

Bizim ayinemiz, bizim aynamız, işte şu 
Anadolu’ya, şu Trakya’ya kazandırdığımız 
eserler. Bizim politikalarımız, bizim vizyo-
numuz, ideallerimiz, işte bu yollarda, bu 
köprülerde, inşa ettiğimiz okullarda, açtığı-
mız üniversitelerde kendisini ispat ediyor, 
kendisini yansıtıyor. Her zaman söylüyo-
rum: Eğer Ankara’nın sığ gündemine takılıp 
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kalsaydık, Ankara’daki o seviyesiz üsluba 
takılıp kalsaydık, inanın, 8 yıl boyunca 
Türkiye’ye bu hizmetleri, bu eserleri kazan-
dıramazdık.

İktidar oldukları dönemlerde Türkiye’de taş 
üstüne taş koyamayanlar, hizmet üreten, 
eser üreten bir iktidarı oyalamak, engelle-
mek, yavaşlatmak için ellerinden ne geliyor-
sa yapıyorlar... Allah aşkına bakar mısınız? 
Bizim dilimizde MARMARAY var; bizim 
dilimizde, dünyanın en büyük ikinci köprü-
sünü inşa etmek var; bizim dilimizde Hızlı 
Tren var, demiryolları var, Cumhuriyetin en 
büyük ulaşım projeleri var; bizim dilimizde 
Doğu’yla Batı’yı buluşturmak, adalet, barış, 
bölgesel ve küresel politikalar var. Ama aynı 
anda, aynı zamanda Ankara’nın, oradaki 
bazı politikacıların dilinde nelerin olduğu-
nu görüyorsunuz.

Türkiye Cumhuriyeti’nin başbakanına, 
düzeysiz şekilde hitap eden, son derece ne-
zaketsiz bir dil ve üslup kullanan politikacı 
profili, Türkiye adına, Türk siyaseti adına 
bir talihsizliktir, bir yüz karasıdır. Bu dil, bu 
üslup, işte Ziya Paşa’nın dediği gibi, rütbe-i 
aklın, yani fikir düzeyinin de, edep düzeyi-
nin de nerelerde olduğunu gösteriyor. Bu 
hakaretler, açık söylüyorum, sadece Türk 
siyaseti adına değil, bu sözleri sarf eden 
kişinin mensup olduğu hareket ve temsil et-
tiği kitle adına da bir talihsizliktir. Eminim 
ki, en az bizim kadar, o kitle de bu üsluptan 
rahatsızdır. Hiç kimsenin, politikanın se-
viyesini, siyaset dilinin düzeyini, bu kadar 
yerlere düşürmeye, bu kadar pespaye bir 
seviyeye indirmeye hakkı olamaz.

Belli ki içine düştüğü siyasi tıkanıklık, ken-
disini böyle bir hırçınlığa ve nezaketsizliğe 
sevk ediyor. Biz ne bu dile, bu üsluba ey-
vallah ederiz, ne de bu dilin ve bu üslubun 
seviyesine ineriz. Bakın biz, dünyanın en 
büyük ikinci köprüsünün temelini atıyoruz, 
Cumhuriyetimizin Kuruluşunun 87’inci 
Yıldönümünde Cumhuriyetimize en büyük 
armağanlardan birini veriyoruz. Biz köprü-
ler inşa etmenin sevdası içindeyiz, onlarsa 
Deli Dumrul olmanın sevdası içinde. Ben 
bir kez daha bu üslubu, bu edep ve adab 
yoksunluğunu milletime havale ediyorum... 
Milletim bu seviyesizlik karşısında zaten 
gereken cevabı verecektir.

Değerli dostlarım, çok değerli vatandaşla-
rım...

Türkiye adına, Cumhuriyetimiz adına, 
milletimiz adına böyle büyük bir projenin 
temelini atıyor olmanın tarifsiz gururunu 
yaşadığımızı bir kez daha ifade etmek istiyo-
rum. Projeyi yürütecek Olan Otoyol A.Ş.’ye, 
Nurol, Yüksel, Astaldi, Makyol, Özaltın ve 
Göçay firmalarına, bu büyük projede yer al-
dıkları için teşekkür ediyor, şimdiden kolay 
gelsin diyorum. Projede çalışacak olan her 
kademedeki arkadaşıma da kolaylıklar di-
liyorum; inşallah hiç kimsenin burnu dahi 
kanamadan bu projenin tamamlanmasını 
temenni ediyorum. İstanbul – İzmir Otoyo-
lu ve İzmit Köprüsü’nün, başta İstanbul ve 
İzmir olmak üzere, sınırları içinden geçece-
ği, olumlu yönde etkileyeceği tüm şehirle-
rimize, ülkeme, milletime hayırlar getirme-
sini diliyor, emeği geçen herkesi kutluyor, 
hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
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Sevgili Şanlıurfalılar, değerli kardeşle-
rim... Sizleri en kalbi duygularımla se-
lamlıyor, bugün bir kez daha Şanlıurfa’da 
bulunmaktan, bugün bir kez daha sizlerle 
kucaklaşıyor olmaktan büyük heyecan 
duyduğumu ifade etmek istiyorum. Biz-
leri Video Konferans aracılığıyla izleyen, 
Balıkesir ’deki, Kahramanmaraş’taki, 
Zonguldak ve Kayseri’deki vatandaşları-
mıza, oradaki kardeşlerimize de, buradan, 
Şanlıurfa’dan sevgilerimi, selamlarımı 
iletiyorum.

Konuşmamın hemen başında, bugün 
İstanbul’da meydana gelen terör saldırı-
sında yaralanan polislerimize ve vatandaş-
larımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyo-
rum. Bir teröristin, üzerindeki bombayı 
İstanbul’un en kalabalık noktasında, Tak-
sim meydanı’nda patlatması neticesinde, 
15’i polis memurumuz, 17’si da oradan 
geçmekte olan vatandaş olmak üzere 32 
kişi yaralandı. Tüm yaralı polis memurları-
mıza, vatandaşlarımıza Allah’tan acil şifa-
lar temenni ediyorum. Polis teşkilatımıza, 

DSİ Toplu Açılış Töreni

Şanlıurfa | 31 Ekim 2010
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vatandaşlarımıza ve aziz milletimize bir 
kez daha geçmiş olsun diyorum. Bu hun-
harca saldırıyı şiddetle kınıyorum hiçbir 
şey elde edemediler, bundan sonra da asla 
ve asla elde edemeyecekler.

Bakın sevgili vatandaşlarım Türkiye son 
8 yılda bir yandan ekonomik olarak istik-
rarlı bir şekilde kalkınırken bir yandan 
dünyada saygınlık kazanırken, bir yandan 
da içerde huzuru emniyeti ve kardeşliği 
tesis etmek için çok önemli reformlar 
gerçekleştirdi. Bu terörist saldırılar işte 
Türkiye’nin bütün bu reformlarını kalkın-
masını, ilerlemesini hazmedemeyenlerin 
son çırpınışlarıdır. Yoksulluğun bitmesini 
istemiyorlar benim doğulu güneydoğulu 
vatandaşlarımın makus talihinin değişme-
sini istemiyorlar. Yatırımları, hastaneleri, 
okulları, barajları içlerine sindiremiyorlar. 
İşsizliğin bu bölgenin değişmez kaderi ola-
rak kalmasını istiyor, işsizliğin azalmasını 
kabullenemiyorlar. Demokratikleşmeden 
ciddi bir şekilde rahatsızlık duyuyorlar, 
bölge yoksul kalsın işsiz kalsın bizde bölge-
nin insanını istismar edelim diyorlar.

Bu alçakça plana bu insanlık dışı saldırıla-
ra asla ve asla boyun eğmeyeceğiz. Türkiye 
ilerlemesine kalkınmasına devam edecek. 
Türkiye, bir yandan ekonomik olarak kal-
kınacak, bir yandan dünyada barış ve ade-
leti savunarak bir yandan demokratikleş-
me reformlarını yapacak bir yandan da bu 
millet düşmanlarıyla mücadelesini kararlı 
bir şekilde sürdürecek. Hiç endişeniz ol-
masın bugüne kadar hiçbir şey elde edeme-
diler bundan sonrada elde edemeyecekler. 
Türkiye’yi karıştırmak, huzuru, istikrarı, 

güvenlik ortamını bozmak isteyenlere asla 
ve asla müsamaha gösterilmeyeceğini, bu 
saldırıların hiç bir şekilde Türkiye’yi bir-
lik, kardeşlik ve kalkınma hedeflerinden 
alıkoyamayacağını da burada bir kez daha 
hatırlatıyorum.

Bugün ,  hem Şanlıurfa için ,  hem de 
Şanlıurfa’yla birlikte, Balıkesir için, Şırnak 
için, Isparta için, Kahramanmaraş, Zongul-
dak, Sivas, Yozgat ve Kayseri için gerçekten 
tarihi bir anı hep birlikte yaşıyoruz. Bugün, 
buradan, Şanlıurfa’dan tam 11 dev tesisin 
açılışını yapıyoruz. 1 Baraj, 5 sulama tesisi, 
5 içme suyu temin tesisini bugün resmi 
olarak vatandaşlarımızın hizmetine su-
nuyoruz. Şanlıurfa’da Harran Ovası 6’ıncı 
Kısım Sulamasını, 255 milyon TL yatırım 
bedeliyle bitirdik. Şanlıurfa Yukarı Harran 
Şebeke inşaatını 112.5 milyon TL bir ya-
tırım bedeliyle tamamladık. Bu tesislerle 
Harran Ovası’nda 42 bin hektar tarım ara-
zisi artık suya kavuşuyor. Yozgat Yerköy’de 
Yenimahalle sulamasını, Sivas Ulaş Ka-
racalar Sulaması’nı, Kayseri Zamantı De-
rivasyon Tünelini yine bugün bu törenle 
açıyoruz. Siirt’te üç ayrı içme suyu temin 
tesisin, onlarla birlikte Kahramanmaraş ve 
Zonguldak içmesuyu arıtma tesisini hiz-
mete alıyoruz. Yine bugün, 48 milyon TL 
yatırım bedeliyle tamamladığımız Şırnak 
Barajı’nı da hizmete açıyoruz.

Toplamda, dikkat ediniz, 912 milyon TL, 
yani yaklaşık 1 milyar TL’lik 11 ayrı büyük 
yatırımı vatandaşlarımızın hizmetine su-
nuyoruz. Bu yatırımların gerçekleşmesini 
sağlayan Çevre ve Orman Bakanlığımıza, 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’ne, özel 
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sektörümüze, müteahhit firmalarımıza, 
emeği geçen herkese şükranlarımı sunu-
yorum. Tüm bu yatırımların, Şanlıurfa’ya, 
diğer illerimize, tüm Türkiye’ye hayırlı 
olmasını diliyorum.

Bakın... Buraya gelirken, Batman’da Ilı-
su Barajı’nda incelemeler yaptık. Ilısu 
Köyü’nde, oradaki köylülerimiz için 
TOKİ’nin yaptığı 48 evi hak sahiplerine 
teslim ettik. Dün, İstanbul’da, Türk Hava 
Yolları’na yeni katılan 5 uçağın teslim 
törenindeydik. Ardından İstanbul’da 200 
milyon dolarlık bir yatırımı, bir büyük 
alışveriş merkezini açtık. Onun öncesinde, 
İzmit’te, Dilovası’nda, İstanbul’u İzmir’e 
bağlayacak yeni bir otoyol inşaatının ve 
dünyanın en uzun ikinci asma köprüsü 
olacak İzmit Körfez Geçişi’nin temelini at-
tık. Onun öncesinde Balıkesir’de, özel sek-
tör tarafından yaptırılan büyük bir enerji 
santralini, Fen Lisesi’ni, devlet hastanesini 
açtık. Bugün, bu toplu açılışın ardından 
Harran Üniversitesi’ne geçiyor, orada da 
yeni Morfoloji binasının açılışını yapıyo-
ruz.

Bunlar, sadece şu son 1 hafta içinde yap-
tığımız açılışlar. Her hafta, Türkiye’nin 
çeşitli illerinde, Doğu’da, Batı’da, Kuzey’de, 
Güney’de toplu açılışlar yapıyor, yeni okul-
ları, hastaneleri, yolları, barajları ülkemize, 
milletimize kazandırıyoruz. 8 yılda, sadece 
DSİ için söylüyorum, 791 ayrı tesisi bitir-
dik ve hizmete aldık. Türkiye genelinde 
174 adet baraj ve gölet, 140 adet sulama, 
32 içmesuyu temini, 430 taşkın koruma 
ve diğerleri olmak üzere tam 791 tesis. 
Yıllık 6 milyar kilovatsaat enerji üretecek 

yatırım yaptık. 901 bin hektar araziyi suy-
la buluşturduk, 20 milyon vatandaşımıza 
sağlıklı içme suyu ulaştırdık, 134 bin hek-
tar araziyi taşkınlardan koruyacak yatırım 
yaptık. Geçmişte, bir göletin temel atma 
töreni için, Başbakanlar, Bakanlar seferber 
oluyor, küçük bir temel atma töreni büyük 
bir hadiseye dönüştürülüyordu. Ben, bazı 
istisnalar dışında, bazı büyük projeler 
dışında hiç bir temel atma törenine katıl-
mıyor, sadece açılışlara gidiyor; tek tek 
değil, toplu açılışlara katılıyorum. Çünkü 
Türkiye’nin beklemeye tahammülü yok; 
Türkiye’nin zaman kaybına artık taham-
mülü yok.

Şu Şanlıurfa’nın bereketli topraklarında 
yedi-sekiz bin yıldır tarım yapılıyor sevgili 
kardeşlerim. Şu Harran toprakları, dün-
yada tarımın ilk kez yapıldığı topraklar 
olarak biliniyor. Tarım gelişti, teknoloji 
gelişti, dünya değişti, ama Türkiye’de Dicle 
ile Fırat, bu bereketli toprakların kenarın-
dan akıp gitti. Şimdi çıkıyorlar, güya çevre 
bahanesinin arkasına saklanıp, Türkiye’de-
ki değişimi, Türkiye’deki dönüşümü erte-
lemenin, engellemenin mücadelesi içine 
giriyorlar. O çevre için eylem yaptıklarını 
söyleyenlerin tamamı, akşam evlerine gi-
diyor ve elektrik düğmesine basıyorlar. Ak-
şama kadar slogan atıyor, akşam eve gidip 
buzdolaplarıyla, bilgisayarlarıyla, televiz-
yonlarıyla elektriğin konforunu yaşıyorlar. 
O elektrik nereden geliyor, nasıl geliyor, 
hangi maliyetle kendilerine ulaşıyor bunu 
düşünmüyorlar.

Bakın, kültür ve tabiat varlıklarını koruma 
noktasında hiç kimse bizimle yarışamaz. 
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Yeşili koruma noktasında, ağaçlandırma 
noktasında hiç kimse bizimle yarışamaz. 
Dikkatinizi çekiyorum, 1998-2002 yılları 
arasında, Türkiye’de sadece 46 adet vakıf 
eseri, yani sadece 46 kültür varlığımız 
restore edilmişti. 2003 yılından bugüne ka-
dar biz, yaklaşık 4 bin adet vakıf eserinin 
onarımını gerçekleştirdik. Kimin kültür 
varlıklarına sahip çıktığı ortada. Şurada 
Birecik’te 14’üncü yüzyıldan kalma Ulu 
Camii biz restore ettik. Siverek’te 1894 yı-
lından kalma Hamidiye Camii’ni biz resto-
re ettik. Şanlıurfa’da Balıklı Göl ve çevresi 
bizden önce nasıl bir görünümdeydi, şimdi 
nasıl? Halepli Bahçe’nin bizden önceki 
hali neydi, şimdi ne? Sadece Şanlıurfa’da, 
sadece Türkiye’de değil; Moğolistan’dan 
Bosna Hersek’e, Kudüs’ten Kırım’a kadar 
nerede bize ait eser varsa ona sahip çıktık, 
onardık, hizmete açtık.

Hiç bir dönemde kültür ve tabiat varlık-
larına bizim kadar sahip çıkılmadı, bu 
eserlerle, bu zenginlikle bizim kadar ilgi-
lenilmedi. Amaç başka... Amaç, kültürü 
korumak değil, amaç tabiatı korumak 
değil; amaç, Hükümet’e hakaret etmek, 
Hükümet’i eleştirmek. Vatanseverlik kisve-
si altında, Türkiye’yi dışardan enerji ithal 
etmeye mahkum bırakmak. İşte, iz’anı, 
insafı, edebi, adabı nasıl bıraktıklarını, bu 
hükümetin mensuplarına nasıl haddi aşan 
küfürler savurduklarını görüyorsunuz. 
Beyefendi güya çevreyi korumanın der-
dinde... Ama yazdığı yazılarla, üslubuyla, 
edep ve adabdan uzak tavırlarıyla bizzat 
kendisinin, bizzat kendi dilinin çevreyi 
nasıl kirlettiğini fark etmiyor. Sadece ken-
di gazetesini kirletmiyor, basın camiasını 

da kirletiyor, gazetecilik mesleğini de kir-
letiyor, çevreyi de kirletiyor. Bu ülkenin 
idarecilerine ağza alınmayacak küfürler 
edeceksin, Basın Konseyi’nin başında 
olduğun halde bunu yapacaksın, buna 
rağmen orada oturmaya devam edeceksin, 
ondan sonra da çıkacaksın, yurt içinde, 
yurt dışında, “Türkiye’de basın özgürlüğü 
yok” diyeceksin, “Türkiye’de basın baskı al-
tında” diyeceksin. Bir ülkenin hükümetine, 
bir ülkenin kabine üyelerine bu kadar galiz 
küfretmenin ne ifade özgürlüğüyle, ne de 
basın özgürlüğüyle uzaktan yakından ilgisi 
alakası olamaz.

Dünyanın hiç bir yerinde bu saygısızlık 
basın özgürlüğü olarak, ifade özgürlüğü 
olarak değerlendirilemez. Önceki gün de 
söyledim: Biz bu zihniyetle, bu kafayla 
mücadele etmeyeceğiz, savaşacağız. De-
mokratik yollardan, hukuk yollarından bu 
anlayışa, bu edepsizliğe karşı gerekeni ya-
pacağız. Biri çıkıyor, Cumhurbaşkanı’nın 
muhterem eşine ağza alınmayacak benzet-
meler yapıyor, bir diğeri çıkıyor, Hükümet 
üyelerine karşı ağzını bozuyor, bir başkası 
milleti aşağılıyor, hakaret ediyor. EDEB 
YAHU diyorum; EDEB YAHU...

Biliyorsunuz, bunlar, bir siyasi partinin 
kongresinde ayakkabılarını çıkardılar, 
masanın üzerine çıkıp gözyaşlarıyla parti 
liderine alkış tuttular. Liderlerinin dili ve 
üslubu da ortada, bunların dili ve üslubu 
da ortada. İşte geçtiğimiz günlerde, Gazi 
Mustafa Kemal’e ait ses ve görüntü kayıt-
ları ortaya çıktı... Orada nasıl bir dil, nasıl 
bir üslup kullandığını, nasıl bir nezaket 
sergilediğini izleyenler gördüler. Bunlar, 
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Atatürk’ün partisi olduklarını söylerler, 
Atatürkçülüğü hiç kimseye bırakmazlar, 
ama bırakınız Atatürk’ün fikirlerini, onun 
dilini, onun üslubunu, onun nezaketini 
dahi tevarüs etmiş değiller. Benim aziz 
milletim, 12 Eylül’de bunlara da, bunların 
üslubuna da, bunların zihniyetine de gere-
ken cevabı en güzel şekilde verdi. Şanlıurfa 
çok yüksek bir katılım oranıyla, yüzde 94 
gibi rekor bir oy oranıyla EVET diyerek, 
millete “bidon kafalı” diyenlere, millete 
“göbeğini kaşıyan adam” diyenlere, bu 
ülkenin, bu milletin hükümetine hakaret 
edenlere gereken cevabı en güzel şekilde 
verdi. İnanıyorum ki millet, inanıyorum ki 
Şanlıurfa, vakti zamanı geldiğinde bir kez 
daha bunlara en güzel cevabı verecektir.

Biz, tüm bu edepsizlikler, tüm bu terbiye-
sizlikler karşısında, sabrımızı, edebimizi, 
adabımızı muhafaza edecek, bir yandan 
hukuk yollarını işletirken, bir yandan 
da 8 yıldır olduğu gibi bundan sonra da 
milletin diliyle konuşmaya devam ede-
ceğiz. Her zaman söylüyorum: Bizim di-
limiz Yunus Emre’nin dili, bizim dilimiz 
Hazreti Mevlana’nın dili, bizim dilimiz 
Fakı Tayran’ın dili. Peygamberler Şehri 
Şanlıurfa’nın dili neyse, bizim dilimiz o. 
Hazreti Elyasa’nın, Hazreti Eyüp’ün, Haz-
reti İbrahim’in edebini, adabını biz kendi-
mize örnek aldık. Onlar ne yaparsa yapsın, 
ne derse desin, biz dilimizi, üslubumuzu 
bozmayacak, nezaketten asla taviz verme-
yeceğiz.

İşte  önceki  gün ,  Cumhuriyetimizin 
Kuruluşu’nun 87’inci yıldönümünde, 
çıktılar,  Cumhuriyet resepsiyonunu 

boykot ettiler. Yıllarca bu ülkede halk, o 
resepsiyonlara yaklaştırılmadı, dışarıda 
tutuldu, dışlandı. Bırakınız resepsiyonla-
rı, Ankara’nın Ulus semtine bu ulus, yani 
bu millet, kılığından, kıyafetinden dolayı 
sokulmadı. Ardından, inancından dolayı 
örtünmüş genç kızları üniversite kapıla-
rından geri çevirdiler. Bakın o zihniyet, o 
yasakçı zihniyet, baskıcı zihniyet, halk re-
sepsiyonlara katıldığı için, o resepsiyonlar 
millete açıldığı için, bu sefer de kendileri 
oralara gelmez oldular. Ben Ana Muhalefet 
Partisi’nin o resepsiyona niye gelmediğini 
size söyleyeyim... Bunlar milletten rahat-
sızlar. Bunlar Harran ovasındaki çiftçinin 
alın terinin kokusundan rahatsızlar. Bun-
lar işçinin nasırlı ellerinden rahatsızlar. 
Bunlar Anadolu’nun, Trakya’nın kavruk 
yüzlü köylüsünden rahatsızlar. Bunların 
bu millete de, bu milletin değerlerine de 
tahammülleri yok. İşte onun için millet-
le aynı yerde bulunmayı, aynı ortamda 
bulunmayı, aynı Cumhuriyet coşkusunu 
yaşamayı istemiyorlar. Cumhuriyetin ken-
dilerine bir imtiyaz sağladığını düşünüyor, 
Cumhuriyeti Cumhurla paylaşmak istemi-
yorlar.

Biz de diyoruz ki: Cumhuriyet, Cumhu-
rundur. Bu Cumhuriyet halkın Cumhuri-
yetidir. Zengin ne kadar bu Cumhuriyetin 
sahibiyse, yoksul da o kadar bu Cumhuri-
yetin sahibidir. Şehirli ne kadar bu Cum-
huriyetin sahibiyse, köylü de o kadar bu 
Cumhuriyetin sahibidir. Ankara ne kadar 
Cumhuriyetin sahibiyse, Şanlıurfa da o 
kadar Cumhuriyetin sahibidir. Hiç kimse, 
bu ülkenin şehirleri, bölgeleri, insanları 
arasında ayrım yapamaz, ayrımcılığa gide-
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mez. İşte yıllarca belli illere, belli bölgelere 
imtiyaz tanıdılar, oy aldıkları bölgelere hiz-
met götürdüler, ama buraları umursamadı-
lar. Yıllarca buraların köyünü, köylüsünü 
hatırlamadılar. Bugün artık tablo tersine 
dönüyor. Bugün artık Cumhuriyet, 73 mil-
yonun tamamını hiç bir ayrım gözetmeden 
kucaklıyor. Bugün artık devlet ayrı yerde, 
millet ayrı yerde durmuyor; tam tersine 
devletle millet kucaklaşıyor. Bu ülkede her-
kes, ama herkes, birbirine saygı dairesinde, 
birbirinin hakkına ve hukukuna hürmet 
dairesinde özgürce yaşayacak. Herkes 
inançlarına, değerlerine, geleneklerine, 
diline, kültürüne özgürce sahip çıkacak. 
Herkes kendisini özgürce ifade edecek. 
Benim 73 milyon vatandaşımın her biri, 
devlet karşısında eşit muamele görecek 
ve kendisini birinci sınıf vatandaş olarak 
hissedecek.

Bizim bunları söylüyor olmamız, bunları 
uygulama planına geçiriyor olmamız, işte 
o millet kaçkınlarını rahatsız ediyor. 12 
Eylül’de biliyorsunuz bir başka boykot gi-
rişimini de bu yörelerde yaşadık. Milletin 
sandığa gitmemesi için adeta seçmene 
terör uyguladılar, tehdit ettiler. Çünkü seç-
menin sandığa gittiğinde EVET oyu verece-
ğini çok iyi biliyorlardı. HAYIR cephesine 
destek vermek için, ama HAYIR cephesiyle 
aynı safta görünmemek için, boykotu 
uydurdular ve milletin EVET demesini 
engellemeye çalıştılar. Doğu Güneydoğu 
kalkındıkça, buraya okullar, üniversiteler, 
hastaneler yapıldıkça, hak ve özgürlükler 
teminat altına alındıkça, bunlar istismar 
alanlarını tek tek kaybediyorlar. Bunlar 
istiyorlar ki, Harran’ın topraklarına su git-

mesin. Bunlar istiyorlar ki buralara baraj-
lar, su kanalları yapılmasın. Bunlar istiyor-
lar ki, bu toprakların insanı yüz yıllardır 
olduğu gibi bundan sonra da fakir kalsın. 
Çünkü burada ne kadar fakirlik olursa, o 
kadar istismar zemini bulacaklarını bili-
yorlar. İşte onun korkusuyla demokratik-
leşmeyi, demokratik açılımı, Milli Birlik ve 
Kardeşlik Projesi’nin engellemenin gayreti 
içindeler.

Ben Şanlıurfalı kardeşimden rica ediyo-
rum... Kimin ne dediğine, kimin neyin 
yanında yer aldığına lütfen dikkat etsinler. 
Kimin, aslında bu millet için, bu yörenin 
halkı için gerçekte neyi istediğine lütfen 
dikkat etsinler. Kimin bu millete yoksul-
luğu reva gördüğünü, yatırımları engelle-
diğini, eğitim, sağlık, ulaşım hizmetlerini 
engellediğini; kimin de bu millet için gece 
gündüz çalıştığını lütfen görsünler. Ne 
yaparlarsa yapsınlar... Biz yatırımlara son 
sürat devam edeceğiz. Biz bölgenin kade-
rini değiştirmeye ahdettik, bu ahdimizi 
inşallah yerine getireceğiz. 1936’dan beri 
bitirilemeyen GAP’ı da inşallah bitirecek, 
Şanlıurfa’yı, onunla birlikte tüm GAP ille-
rini inşallah Türkiye’nin de, dünyanın da 
tahıl ambarına, cazibe merkezine dönüştü-
receğiz. Siz arkamızda olduğunuz müddet-
çe Allah’ın izniyle biz yaparız. Sizin hayır 
dualarınız bizimle oldukça Allah’ın izniyle 
biz her engeli aşar, hedeflere ulaşırız.

Ben bu düşüncelerle sözlerime son ve-
rirken, bugün Şanlıurfa’dan açılışını 
yaptığımız 11 tesisin, Şanlıurfa’ya, diğer 
illerimize, ülkemize ve milletimize hayırlı 
olmasını diliyorum. Çevre ve Orman Ba-
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kanlığımıza, Devlet Su İşleri Genel Müdür-
lüğümüze, özel sektöre, müteahhit firma-
larımıza, işçilerimize, mühendislerimize, 
emeği olan herkese teşekkürlerimi sunuyo-
rum. Hepinizi Allah’a emanet ediyor, Allah 
yar ve yardımcınız olsun diyor, sevgiyle, 
saygıyla hepinizi selamlıyorum.
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Mamuşa Belediye Başkanı Sayın Arif Bü-
tüç, değerli Mamuşalılar, hanımefendiler, 
beyefendiler… Sizleri sevgiyle, saygıyla 
selamlıyor, Mamuşa’da sizlerle beraber 
olmaktan, bu açılış heyecanını sizlerle 
yaşamaktan büyük memnuniyet duydu-
ğumu ifade etmek istiyorum. Bugün resmi 
açılışını gerçekleştirdiğimiz Türk İşbirliği 
ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Küçük-
çekmece Belediyesi’nin katkılarıyla inşa 

edilen ilköğretim okulunun Mamuşa’ya, 
Mamuşalı kardeşlerimize hayırlı olmasını 
diliyorum. TİKA’ya, İstanbul Küçükçek-
mece Belediyemize, Kosova devlet makam-
larına bu eğitim kurumunun inşasındaki 
emek ve katkıları için şükranlarımı sunu-
yorum.

Ebeveynler olarak çocuklarımızın, gele-
cekte layık oldukları yere ulaşmalarını 

Mamuşa’da İlköğretim Okulu 
Açılışı

Mamuşa, Kosova | 03 Kasım 2010
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sağlamak hepimizin en insani ve en temel 
vazifesi. Bu itibarla, kız erkek ayırt etmek-
sizin tüm çocuklarımızın eğitime kazan-
dırılması, daha iyi eğitim şartlarına ka-
vuşması büyük önem taşıyor. Mamuşa’da 
bu yıl özellikle kızlarımızın büyük ölçüde 
lise eğitimine devam ettiklerini müşahede 
ettik ve bundan büyük bir memnuniyet 
duyduk. 

Kosova makamları, çocukların en iyi eğiti-
mi almaları, en modern imkanları kullan-
maları için tüm imkanları seferber ediyor-
lar. Kardeş ülke Türkiye olarak, her alanda 
olduğu gibi eğitim alanında da Kosova’ya 
en iyi şekilde destek vermeye çalışıyoruz. 
Her yıl, yaklaşık 100 öğrenci devlet burs-
lusu olarak ülkemizde eğitim görüyor. Ay-
rıca, üniversitelerimiz aracılığıyla, yüksek 
öğrenimini Türkiye’de sürdürmek isteyen 
Kosovalı öğrencilere kucak açıyoruz. Koso-
valı gençlerin iyi bir eğitim alarak bu ülke-
nin kalkınmasına daha etkin katkı yapma-
larını tüm kalbimizle temenni ediyoruz. 

Değerli Mamuşalılar…

Bir hususu daha özellikle vurgulamak is-
tiyorum: Kosova’daki tek Türk Belediye’si 
olan Mamuşa’nın başarılı çalışmalarıyla, 
kalkınma yönünde gösterdiği büyük gay-
retlerle tüm Kosova’da örnek bir beledi-
yecilik ortaya koymasını, parmakla göste-
rilen bir Belediye olmasını memnuniyetle 
izliyoruz. Bu başarı, siz Mamuşalıların ve 
tüm Kosova Türklerinin azimli çalışması 
sonucunda gerçekleşmiştir. Sizleri yürek-
ten kutluyor, refahınızın artmasını, daha 
müreffeh, daha aydınlık günlere ulaşma-

nızı diliyorum. Belediyenizin bana Fahri 
Hemşehrilik beratı vermesinden dolayı 
Mamuşa Belediyesi’nin tüm mensuplarına 
da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 

Bakınız değerli kardeşlerim, bu sabah Baş-
bakan Sayın Taçi ve diğer yetkililerle çok 
önemli, çok yararlı görüşmeler yaptık. Bu 
görüşmelerde ikili ilişkilerimizin ulaşmış 
olduğu mükemmel seviyeyi bir kez daha 
müşahede ettik. Görüşmelerimizde, Ko-
sova Türk Toplumu’nun bu ülkenin çok 
etnili, çok kültürlü yapısının temel un-
surlarından birini oluşturduğunun altını 
bir kez daha çizdik. Kosova Türklerinin 
Kosova’nın istikrar ve refahına yapmış ol-
duğu önemli katkıları dile getirdik. 

Şunu tüm yüreğimle, tüm kalbimle ifade 
etmek istiyorum: Kosova’da yaşayan soy-
daşlarımız ve Türkiye’de yaşayan Kosova 
kökenli vatandaşlarımız, iki ülke arasında-
ki bu ayrıcalıklı ilişkilerin en güçlü temel 
taşıdır. Kosova Türk Toplumu, en zor za-
manlarda dahi birlik ve beraberliğini koru-
muş, bu ülkenin istikrar ve güven unsuru 
olmuştur. İnanıyorum ki, sizler, dayanışma 
ruhu içinde, birlik ve beraberlik anlayışı 
içinde el ele verdiğiniz sürece haklarınızı 
daha da ileriye götürecek, daha müreffeh 
yarınlara kavuşacaksınız. 

Ben, Kosova Türk Toplumu’nun bu birlik 
ve beraberliğini önümüzdeki dönemde de 
korumasını, bunu çok daha güçlü bir şekil-
de geleceğe taşımasını temenni ediyorum. 
Bu süreçte, Kosova Türk Toplumu’nun 
varlığını, kimliğini ve değerlerini uzun 
vadede güvenceye alacak yatırımlar yap-
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ması; sosyal, kültürel ve eğitim alanları 
başta olmak üzere hemen her alanda daha 
büyük hamleler gerçekleştirmesi en büyük 
arzumuzdur. Türkiye olarak, geçmişten 
bugüne olduğu gibi bundan sonra da her 
zaman yanınızda olmaya devam edeceği-
mizi bilmenizi isterim. Bu anlayışla hepini-
zi en samimi duygularla selamlıyor, saygı 
ve sevgilerimi sunuyorum.
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Sevgili Elazığlılar, sevgili kardeşlerim, 
sizleri en kalbi duygularımla selamlıyo-
rum... İlçeleriyle, beldeleriyle, köyleriyle, 
tüm Elazığ’ı, tüm Elazığlı kardeşlerimi 
selamlıyorum. Bugün açılışını yaptığımız, 
Elazığ’a kazandırdığımız 36 ayrı tesisin, 
36 ayrı eserin Elazığ’a ve Elazığlı kardeşle-
rime hayırlı olmasını diliyorum.

12 Eylül Halkoylamasında Elazığ bir kez 
daha farkını ortaya koydu ve Anayasa De-
ğişikliğine yüzde 82 oranında EVET dedi. 

Elazığ, 3 Kasım’dan itibaren hiç bir zaman 
bizi yalnız bırakmadı, bize hayal kırıklığı 
yaşatmadı. Elazığ bize olan itimadını bir 
kez daha gösterdi. Elazığ, ahde vefasını 
bir kez daha ortaya koydu. Harputlu Şair 
Mehmet Bico ne güzel söylemiş, ne doğru 
söylemiş:
Gakgom babacandır gözü de pektir

Mazluma yumuşak, zalime serttir

Kalleşliği bilmez haşa, kadındır, erkektir 

Herkese gakgomsun denilmez gakgoş! 

Toplu Açılış Töreni

Elazığ | 07 Kasım 2010
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İşte buradan tüm Elazığ’a, tüm Elazığlı kar-
deşlerime, tüm Gakkoş’lara şükranlarımı 
sunuyorum. Gökten ne yağdı da yer kabul 
etmedi... Şair diyor ya:
Gelse celalinden cefa

Yahut cemalinden vefa 

İkisi de cana sefa 

Kahrın da hoş, lütfun da hoş... 

Biz bu millete sevdalıyız değerli kardeş-
lerim... Biz size sevdalıyız... Biz 81 ilimize 
sevdalıyız, Elazığ’a sevdalıyız... Bizi sizin 
sevdanız yollara düşürdü. Biz milletin der-
diyle dertlendik ve bu yola da öyle revan 
olduk. Bakın, Elazığlıların, Gakkoşların 
güzel bir sözü vardır: “Durup durup duz 
gavurmah” der Elazığlılar... İşte Ankara’da-
kiler durup durup duz gavuruyor... Onlar 
döne döne aynı şeyleri tekrar ediyor. 12 
Eylül öncesinde şöyle bir başlarını Ankara 
dışına çıkardılar, 12 Eylül akşamından beri 
yine köşelerine çekildiler, kendi dertlerine 
derman arıyorlar. Çayda Çıra’nın mumla-
rıyla arasanız bulamazsınız onları... Öyle 
meşguller ki, milletin derdini bir kez daha 
ellerinin tersiyle ittiler, kendi dertlerine 
düştüler... Milletin dertleriyle dertlenme-
diklerinden kendi dertlerinin de sonu 
gelmiyor. Şunu artık görmeleri gerekiyor: 
Milletin rotasına giremeyenler, kendi rota-
larını da bulamazlar. Milletin sorunlarına 
yoğunlaşmayanlar, kendi sorunlarıyla bo-
ğuşmaktan kurtulamazlar. Kendi ikballe-
rini milletin istikbalinin önünde tutanlar, 
ikbal kavgası vermekten kurtulamazlar. 

Peki, biz ne yapıyoruz? Size sadece şu son 
2 haftanın özetini veriyorum: 28 Ekim’de 

Kocaeli’nde Cumhuriyet tarihimizin en 
büyük projelerinden birinin, İstanbul – İz-
mir Otoyolunun temelini attık. Dünyanın 
en büyük ikinci asma köprüsünü İzmit 
Körfezi’nin üzerine inşa ediyor, Marmara 
Denizi’nin iki tarafını 3 kilometrelik köp-
rüyle birbirine bağlıyoruz. Aynı günün 
akşamı TRT’nin yeni bir kanalını hizmete 
açtık. 30 Ekim’de Türk Hava Yollarına 
aldığımız 5 yeni ve modern uçağın teslim 
törenini yaptık. Türkiye’nin ve dünyanın 
uçaklarına bakım yapacak uluslararası bir 
motor merkezini hizmete aldık. İstanbul’da 
200 milyon dolarlık bir özel sektör yatırı-
mını açtık. 31 Ekim’de Batman’a, Mardin’e 
gittik. Ülkemizin ve dünyanın en büyük 
barajlarından birini, Ilısu Barajını yerinde 
inceledik. Ilısu Köylülerine yaptığımız vil-
la konutlarını teslim ettik. Oradan geçtik 
Şanlıurfa’ya... Devlet Su İşleri tarafından 
Türkiye genelinde inşa edilen 11 ayrı te-
sisin, yaklaşık 1 milyar  liralık yatırımın 
açılışını yaptık. Harran Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’nin morfoloji binasını hizmete 
aldık. Salı günü gün boyunca 81 vilayetin 
sanayicileriyle toplantı yaptık, Türkiye 
ekonomisini masaya yatırdık. Çarşamba 
Günü Kosova’ya gittik. Kosova’yla, Kosova-
lı kardeşlerimizle, oradaki Türk soydaşları-
mızla kucaklaştık. Fatih Sultan Mehmet’in 
Kosova’da yaptırdığı cami harabe halin-
deydi. Kosova devletiyle el ele verdik, o 
camiyi restore ettik ve açılışını yaptık. 
Osmanlı Devleti’nin üçüncü padişahı, tek 
şehit sultan olan Murat Hüdavendigar’ın 
metruk türbesini onarmıştık. Oraya, ziya-
retçileri karşılamak üzere bir de selamlık 
inşa ettik. Gittik, onun açılışını yaptık. 
Sultan Murat Hüdavendigar’ı bir kez daha 
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rahmetle yad ettik. Prizren’de Sinan Paşa 
Camii’nin onarımını yapıyoruz. Gittik, ora-
da incelemelerde bulunduk. Kosova’nın 
güvenliği için orada görev yapan askerleri-
mizi, Türk Taburu’nu ziyaret ettik. Kosova 
ve Türk bayraklarından oluşan bir bayrak 
denizinin altında, Kosovalı çocukların, 
Kosovalı kardeşlerimizin tezahüratları 
altında Prizren’de, Priştine’de, Mamuşa’da 
Kosova’yla kucaklaştık. Okul açtık, hastane 
açtık, resmi temaslarda bulunduk, Kosova 
Türkiye dayanışmasını daha da güçlendir-
dik.

Bitmedi... Önceki gün İstanbul’da, Boğaziçi 
Üniversitemizde Türkiye’yi, Türkiye’nin 
çocuklarını  geleceğe  hazırlayacak , 
Türkiye’nin adını dünyaya duyuracak bi-
lim ve teknoloji merkezlerini açtık. İşte bu-
gün de Elazığ’dayız... Önce Kovancılar’da 
1.474 deprem konutunu sahiplerine teslim 
ettik. Şimdi de burada, merkezde, ilçelerde, 
köylerde yaptığımız eserleri bugün sizlerle 
birlikte resmi olarak açıyoruz. 5 ilköğretim 
okulu, 4 lise, 200 öğrenci kapasiteli bir 
pansiyon ve deprem bölgesindeki 11 köy-
de 11 derslik ve öğretmen lojmanını bu-
gün Elazığ’a kazandırıyoruz. 15 kilometre 
uzunluğunda, 3 şeritli Elazığ Güney Çevre 
Yolu’nu tamamladık, bugün açıyoruz. 33 
Kilometre uzunluğunda, Alacakaya- Arı-
cak yolunu tamamladık, bugün açıyoruz. 
Kovancılar – Tunceli Yolu’nun 21 kilomet-
resini daha tamamladık, bugün açıyoruz. 
Palu-Murat Köprüsü’nün restorasyonunu 
tamamladık, bugün hizmete alıyoruz. 
Koçyiğitler Jandarma Karakolu’nu, sosyal 
güvenlik merkezlerini, emniyet amirliği 
binasını, halk eğitim merkezlerini, bele-

diye ve hükümet hizmet binalarını, Ko-
vancılar da Devlet Hastanesi ek binasını 
yine bugün buradan resmi olarak sizlerin 
hizmetine sunuyoruz. Özel sektörümüzün 
Elazığ’daki yatırımlarını da unutmuyo-
ruz... 14 farklı özel sektör yatırımını bugün 
açıyoruz. 410 milyon  liralık bu özel sektör 
yatırımları, Elazığ’da yaklaşık 500 kişiye iş 
imkanı sağlayacak.

Toplam 36 yatırımın, 36 eserin Elazığ’a 
hayırlı olmasını diliyorum. Bu yatırımları 
Elazığ’a kazandıran tüm kurumlarımıza, 
emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür 
ediyorum. İsimlerini tek tek sayamayaca-
ğım tüm özel sektör kuruluşlarımıza, işa-
damlarımıza, Elazığ’a kazandırdıkları bu 
yatırımlar için ülkem, milletim ve Elazığ 
adına şükranlarımı sunuyorum...

İşte bizim farkımız bu sevgili Elazığlılar... 
Biz seçimden seçime değil, her gün, her 
saat, her an milletimizin arasındayız, mil-
letimizle birlikteyiz. Biz kendi istikbalimiz 
için değil, milletimizin istikbali için müca-
dele ediyoruz. İnsanımızın mutluluğunu, 
huzurunu, yaşama umudunu artırdığımız 
zaman biz de mutlu oluyoruz. Biz siyaseti 
de, devlet yönetimini de insanımızın istik-
bali için, selameti için yapıyoruz. Vatandaş-
larımızın hayır duası, bizim için en büyük 
ödül. Elazığlı kardeşlerimizin yüzlerindeki 
memnuniyeti görmek, gözlerindeki parıltı-
yı görmek bizim için en büyük saadet…

Şundan hiç endişeniz olmasın sevgili kar-
deşlerim... Bu milletin birliğini, bu ülkenin 
bütünlüğünü, bizim kardeşliğimizi hiç 
kimse bozamaz, hiç kimse sarsamaz. Bu 
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toprakların kardeşliği, öyle 30 yılda, 40 
yılda oluşmadı... Bu topraklara kardeşlik 
tohumu yüzyıllar önce atıldı. Bu milletin 
kardeşliği, bir çınar gibi, derinlere kök 
salmış bir kardeşliktir. Ne terör, ne çeteler, 
ne kirli senaryolar, ne çirkin tahrikler, bu 
ülkenin kardeşliğini asla ve asla sarsamaz, 
bu topraklara husumet tohumları ekemez.

Elazığlı kardeşlerimden özellikle rica edi-
yorum... Sorumsuz siyasetçilerin tahrikle-
rine, gerilim üreten açıklamalarına lütfen 
prim vermeyin. Kendi şahsi çıkarları için, 
kendi koltuk sevdaları, kendi ikbal hırsları 
için, terörü, terör olaylarını, şehitlerimi-
zi istismar edenlere lütfen aldanmayın. 
Bakın... 12 Eylül akşamı, biz sokaklara dö-
külmedik, zafer naraları atmadık, kibire, 
gurura asla ve asla prim vermedik... Çünkü 
EVET diyenler nasıl bu ülkenin insanıysa 
ve Türkiye’nin geleceğini düşünüyorsa, 
HAYIR diyenler de bu ülkenin insanı ve 
onlar da Türkiye’nin geleceğini düşünüyor. 
Bizim için asıl olan milletimizin iradesidir, 
tercihidir. Herkesin düşüncesi, tercihi, 
siyasi iradesi saygıdeğerdir, makbuldür. 
Yüzde 58 bizim nezdimizde ne kadar mu-
teberse, yüzde 42 de o kadar muteberdir. 
Aynı şekilde, Elazığ’da yüzde 82’nin verdi-
ği mesajı da aldık, yüzde 18’in mesajını da 
aldık, doğru okuduk ve gereğini yapıyoruz.

Biz bu ülkeyi bir bütün olarak kucaklıyo-
ruz. Hiç bir ayrım yapmadan, diline, ren-
gine, inancına bakmadan biz 73 milyonun 
tamamına eşit mesafede duruyor, tamamı-
nın hissiyatını anlama çabası gösteriyoruz. 
Bizim bu samimi çabamıza rağmen mu-
halefetin nasıl ayrımcı, nasıl uzaklaştırıcı 

bir dil kullandığını görüyorsunuz. Bizim 
yüzde 42’yi anlamak için gösterdiğimiz 
çabaya, iyi niyete bir bakın, bir de yüzde 
58’i bırakın anlamayı, küçümseyenlerin 
tavırlarına bakın… İşte onlar milletle em-
pati yapamadıkları için, milletin iradesini 
küçümsedikleri için, halkın mesajını doğ-
ru anlamaya, gereken dersleri çıkarmaya 
çalışmadıkları için başarılı olamıyorlar. 
Kendi tabanının hissiyatını bile doğru 
anlamayanlar, kendi teşkilatlarının sesine 
bile kulak veremeyenler, 73 milyonun bü-
tününü anlamakta, onların sesine kulak 
vermekte başarılı olamazlar.

Bakın sevgili kardeşlerim... Dünyanın 
hangi ülkesine gitsek, orada, o ülkenin va-
tandaşları nezdinde büyük bir muhabbetle 
karşılanıyoruz. İşte Kosova’da olduğu gibi, 
kimi ülkelerde soydaşlarımızla birlikte, 
vatandaşlarımızla birlikte, o ülke vatan-
daşlarının da sokaklara döküldüğünü, 
bayrağımızı salladıklarını, bize muhab-
betle tezahürat ettiklerine şahit oluyoruz. 
8 yılda bu ülkenin pasaportunun itibarını 
artırdık. 8 yılda bu ülkenin para biriminin, 
Türk Lirası’nın değerini, itibarını artırdık. 
8 yılda bu ülkenin vatandaşlarının saygın-
lığını artırdık. Şunu üzülerek ifade ediyo-
rum... Biz yurtdışına gittiğimizde, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin Başbakanı olarak, büyük 
bir ülkenin, büyük bir milletin temsilcileri 
olarak, coşkuyla, heyecanla, son derece 
samimi bir muhabbetle karşılanıyoruz. 
Ama yabancı ülkelerde, yabancı ülkelerin 
nezdinde gördüğümüz o saygıyı, o neza-
keti, o hürmeti, maalesef burada, kendi 
ülkemizde, bazı hazımsızlar nezdinde gö-
remiyoruz. Siyasi mücadele elbette çetin 
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geçebilir, ancak demokratik rekabet belli 
bir nezaketi, belli bir seviyeyi gerektirir. 
Türkiye Cumhuriyetinin Başbakanına 
edepten, adaptan, nezaketten uzak bir dille 
hakaret eden bir muhalefetimiz var. Devlet 
adamlarına, milletin temsilcilerine en çir-
kin küfürler savuran bazı gazeteciler var. 
Çok daha ileri giden, milleti küçümseyen, 
millete tepeden bakan, millete “bidon ka-
falı” diyen, “göbeğini kaşıyan adam” diyen, 
millete hakaret eden bir zihniyet var. Milli 
Birlik ve Kardeşlik Projesini, kendi şahsi 
çıkarları için bir tehdit olarak görüp, de-
mokratik açılımı canlı bomba eylemcisiyle 
aynı kefeye koyacak kadar hezeyan içinde 
olanlar var.

Sen benim partimden, benim şahsımdan, 
benim arkadaşlarımdan hazzetmeyebilir-
sin... Ama bu ülkenin Başbakanına, bakan-
larına hakaret edemezsin. Milletin tercihi 
küçümseyemezsin. Milletin tercihini, mil-
letin teveccühünü, milletin seçimini artık 
hazmetmek, içine sindirmek zorundasın. 
Demokratik olgunluğu yakalayamayan 
bu seviyenin, bu ölçüsüzlüğün Türkiye’ye 
kazandırabileceği hiçbir şey olamaz. Mu-
halefetin ufku dar olabilir, vizyonu zayıf 
olabilir, birikimi-tecrübesi yetersiz olabilir. 
Ancak siyasi ahlaka sahip olmak, seviyeli 
bir üsluba sahip olmak siyasetin olmazsa 
olmazıdır. Birbirinin yüzüne bakamayacak 
derecede ölçüsüz söylemlerde bulunanla-
rın, hakaret ve saldırganlıkta bulunanların 
diyaloga, uzlaşıya, müzakereye açık olması 
mümkün müdür? Diyalogun olmadığı, 
seviyeli bir üslubun kullanılmadığı bir or-
tamda demokrasi gelişebilir mi? Biz Türk 
siyasetinin seviyesini yukarılara çekmeye, 
kalitesini artırmaya çalıştıkça, birileri bize 

engel olmak için, bizi aşağıya çekmek için 
elinden geleni yapıyor.

Biz bunlara aldırış etmeyeceğiz. Milleti-
mize yakışan bir üslupla, bir vakarla, bir 
nezaketle siyaset yapmaya devam edece-
ğiz. Yaklaşık 7 ay sonra seçim var... 7 ay 
sonra millete gidecek, milletin takdirine 
başvuracağız. Aziz milletimiz, işte o zaman 
bir kez daha, bu edepten, adaptan uzak 
üsluba dersini verecektir. Aziz milletimiz o 
zaman, kendisine hakaret edenle, kendisi-
ne hizmet edenin ayrımını orada, sandıkta 
yapacaktır. Bu millet, Elazığ’ın o güzel 
Türkçesiyle, Harput’un o süt gibi temiz 
Türkçesiyle konuşanı da, içindeki kini, nef-
reti, öfkeyi dışa vuranı da ayırt eder. Her 
zaman söylüyorum: “SÖZ DE MİLLETİN, 
KARAR DA MİLLETİN...” Son sözü millet 
söyler, son kararı millet verir...

Ben bir kez daha, bugün açılışını yap-
tığımız 36 eserin Elazığ’a, Elazığlı kar-
deşlerime hayırlı olmasını diliyorum. 
Açılışını yaptığımız okulların, yurtların, 
dersliklerin, yolların, kamu hizmet binala-
rının, özel sektör yatırımlarının Elazığ’ın 
ufkunu daha da açmasını, Elazığ’ın viz-
yonunu daha da genişletmesini temenni 
ediyorum. Tüm kurumlarımıza, emeği 
geçen tüm kardeşlerimize şükranlarımı 
sunuyorum. Mübarek Kurban Bayramınızı 
şimdiden tebrik ediyorum. Ailenizle, sev-
diklerinizle nice bayramlara huzur içinde 
erişmenizi niyaz ediyorum. Şundan emin 
olun... Bu şarkı burada bitmeyecek, hizmet 
kervanı asla durmayacak. Aşkla, şevkle hiz-
metlerimiz kesintisiz devam edecek. Allah 
yar ve yardımcınız olsun diyor, hepinizi 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Sevgili Sivaslılar, sevgili kardeşlerim... Siz-
leri en kalbi duygularla selamlıyor; bugün 
açılışını yaptığımız, bugün Sivas’a kazan-
dırdığımız tüm eserlerin, Sivaslı kardeşle-
rimize hayırlı olmasını diliyorum. Bir kez 
daha bize yüreğinizi açtığınız için, bir kez 
daha bizi bağrınıza bastığınız için, Sivas’ın 
misafirperverliğini bize bir kez daha ya-
şattığınız için sizlere teşekkür ediyorum. 
Ayrıca, bu açılış töreni vesilesiyle, Sivas’a 
bir başka önemli konuda da şükranlarımı 
sunmak istiyorum. 12 Eylül Halkoylama-

sında Sivas değişim dedi, Sivas demokrasi 
dedi, Sivas, Üstünlerin hukuku değil, hu-
kukun üstünlüğü dedi ve yüzde 77 gibi çok 
yüksek bir oranda Anayasa değişikliğine 
EVET dedi... Bize olan güveninden, bize 
olan itimadından dolayı tüm Sivas’a, tüm 
Sivaslı kardeşlerime minnettarlığımı ifade 
ediyaorum.

Sivas Selçuklu şehridir. Sivas Osmanlı 
şehridir. Sivas, Kurtuluş Savaşımız öncesi 
kongreye ev sahipliği yapmış, Kurtuluş 

Toplu Açılış Töreni

Sivas | 05 Aralık 2010
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Savaşı’na öncülük etmiş bir Cumhuriyet 
şehridir. Bu köklü şehir, bu kadim şehir, 
aynı zamanda kardeşliğin şehridir, birliğin 
şehridir, dayanışmanın şehridir. Sivas’a 
her geldiğimde, büyük bir memnuniyetle 
ifade ediyorum: Sivas’ta eli kalem, dili 
kelam tutan insan kıtlığı yaşanmaz... İşte 
onun için Sivas bizim ışığımız, Sivas bizim 
canımız... Bütün vilayetlerimizle birlikte, 
Sivas’ın da çehresini değiştirmek, Sivas’a 
hizmet etmek, Sivas’ın hizmetkarı olmak 
bizim boynumuzun borcudur.

İşte bugün bir kez daha, Sivas’ı büyük 
eserlerle, büyük hizmetlerle buluşturu-
yoruz. Bugün, Sivas’ta tarihi nitelikte bir 
açılış törenini gerçekleştiriyoruz. Biraz 
önce Ulaştırma Bakanımız da ifade etti... 
2002 yılında Sivas havaalanı kapatılmış-
tı. Sivas kongresi’nin yıldönümünde, 4 
Eylül 2003’te buraya geldik, Bakanlar 
Kurulumuzu burada topladık ve Sivas 
havaalanının yeniden açılması kararını 
verdik. Bütün eksikleri tamamladık, 2006 
yılında buraya tarifeli seferleri başlattık. 
Havaalanı terminal binası yıllık 620 bin 
yolcuya hizmet verecek kapasitede idi... 
Terminal binasını yeniden ele aldık, Sel-
çuklu mimarisinde yeniden inşa ettik ve 3 
milyon yolcu kapasiteli bu muhteşem eseri 
Sivas’a kazandırdık. Terminaliyle, pistiyle, 
teknolojisiyle, çevre düzenlemesi ve yan 
yollarıyla Sivas Nuri Demirağ Havaalanı, 
Türkiye’nin, hatta bölgenin en muhteşem 
havaalanlarından biri oldu.

Sivas’a 79 yılda yapılan bölünmüş yol 
miktarı sadece 24 kilometre idi; 8 yılda 
594 kilometre bölünmüş yolu Sivas’a 

kazandırdık. Karadeniz’i Akdeniz’e bağla-
yacak Kuzey – Güney Aksının çalışmaları 
hızla devam ediyor. 2012 yılında bu proje 
tamamlandığında, Ordu’yu Sivas’a, Sivas’ı 
Kahramanmaraş’a, oradan da Akdeniz’e 
bağlıyoruz. Sivas-Ankara Yüksek Hızlı 
Tren Projesi’nin yapımı devam ediyor. Şu 
anda Sivas Ankara arası, trenle yaklaşık 
11 saat. Bu projeyi tamamladığımızda, 
Ankara Sivas arası da inşallah 2 saat 50 
dakikaya iniyor. Bununla da kalmıyoruz... 
Sivas’ı hızlı trenle Kars’a, oradan Bakü’ye 
bağlıyor; Londra Pekin arasında Sivas’ı 
kilit bir konuma yükseltiyoruz. Bu vesiley-
le, Türkiye’nin demiryollarını inşa eden, 
1930’lu yıllarda Türkiye’de bir uçak fabri-
kası kurma girişiminde bulunan Merhum 
Nuri Demirağ’ı da rahmetle yad ediyor, Si-
vas Havaalanının, yeni terminal binasının 
hayırlı olmasını diliyorum.

Bugün açılışını yaptığımız bir başka 
önemli eser, Kredi ve yurtlar Kurumumuz 
tarafından inşa edilen bin kişilik Yüksek 
Öğrenim Öğrenci Yurdu... Sivas Yurdunu, 
Özel Proje uygulayarak 29 bin metreka-
relik alan üzerine, 20 milyon lira bedelle 
sadece ve sadece 15 ayda inşa ettik. Yurtta 
öğrenci odaları, 1 ve 3’er kişilik olarak 
hazırlandı. Banyosu, tuvaleti, elbise dola-
bı, buzdolabı, televizyon, telefon, masası 
bulunan odalarıyla son derece modern bir 
öğrenci yurdunu Sivas’a kazandırıyoruz. 
Sivas Suşehri’nde 500, Sivas Yıldızeli’nde 
500 öğrenci kapasiteli yurt projelerimiz 
devam ediyor ve inşallah gelecek ay, Ocak 
ayında bu yurtlarımızı da hizmete açı-
yoruz. Sivas’ta biz geldiğimizde öğrenci 
yurdu kapasitesi 2 bin 620 idi. Bir yandan 
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odalarda kalan öğrenci sayısını düşürdük, 
bir yandan da kapasiteyi iki kat artırarak 
5 bin öğrenci sayısına çıkardık. Bu yeni 
yurdumuzla birlikte, Sivas Cumhuriyet 
Üniversitemizin de imkanlarını artırıyor, 
üniversitemizi güçlendiriyor, cazibesini 
daha ileri seviyelere yükseltiyoruz. Sivas’a 
kazandırdığımız öğrenci yurdunun da 
Sivas’a, öğrencilerimize hayırlı olmasını 
diliyorum.

Bugün açılışını yaptığımız, bugün Sivas’a 
kazandırdığımız eserler bunlarla sınırlı 
değil... Sivas Merkez’de bir Anaokulunu, 2 
ilköğretim okulunu, 1 kız meslek lisesini, 
otistik çocuklar eğitim merkezini bugün 
Sivas’a kazandırıyoruz. Kangal’da KOÇ 
Anadolu lisesi’nin, Suşehri’nde TOKİ İl-
köğretim okulunun, Şarkışla ve Zara’da 
Anadolu liselerinin, Yıldızeli’nde 2 ilköğ-
retim okulunun, Merkez’de ortaöğretim 
pansiyonunun ve spor salonunun da 
açılışını buradan gerçekleştiriyoruz. Tüm 
bu eserlerin, tüm bu hizmetlerin hayırlı ol-
masını diliyor; Milli Eğitim Bakanlığımıza, 
Ulaştırma Bakanlığımıza, Kredi ve yurtlar 
Kurumumuza, hayırsever vatandaşlarımı-
za, tüm kurum, kuruluş ve şahıslara şük-
ranlarımı sunuyorum.

Allah’ın izniyle Sivas için üretmeye, Sivas’a 
hizmet kazandırmaya, Sivas’ın çehresi-
ni değiştirmeye aynı hızla, aynı aşkla ve 
şevkle devam edeceğiz. Bakın ben, mu-
halefeti harekete geçirmek, muhalefeti 
yollara düşürmek, muhalefet partilerinin 
Anadolu’yla, Trakya ile buluşmasını sağla-
mak için onlara her fırsatta Sivas’ın ötesine 
geçin diyorum. Sivas’a gelin, Sivas’ın ötesi-

ne geçin ki, Türkiye’nin nasıl değiştiğini, 
Türkiye’nin nasıl dönüştüğünü, illerimizin 
artık nasıl farklı bir çehreye büründüğünü 
görün. Mesele seçim döneminde gitmek 
değil... Mesele her an, her saniye halkla 
birlikte olmak, halkla bütünleşmek, halkın 
derdiyle dertlenmek... Ankara’ya kapanıp 
kalanlar, fotoğrafın tamamını göremezler. 
Ankara’dan başını dışarıya uzatamayanlar, 
milletin taleplerini duyamazlar. Seçim 
arefelerinde değil, her fırsatta buraya, 
Sivas’a gelemeyenler, Sivas’ın ötesine ge-
çemeyenler, yapılan hizmetlere gözleriyle, 
kalpleriyle şahit olamayanlar, Türkiye’nin 
ufkunu, Türkiye’nin vizyonunu sahiplene-
mezler.

Bakın... Sivaslı kardeşlerimin çok güzel 
bir sözü var... Sivaslı der ki: “Ayakkabı dar 
olunca, dünya geniş olmuş, ne fayda?” İnsa-
nın ufku darsa, değil bir adım ötesini, bur-
nunun ucunu dahi göremez... Biz küresel 
bir vizyonla hareket ediyoruz. Biz buradan, 
Türkiye’den bakınca, Asya’nın derinlik-
lerini, Afrika’nın sahralarını, Kafkasya’yı, 
Balkanları, Ortadoğu’yu, Avrupa’yı görüyo-
ruz. Biz buradan bakınca, atalarımızın Mo-
ğolistan’daki eserlerini, Saraybosna’daki 
hizmetlerini, Kabil’deki izlerini, Yemen’de-
ki hatıralarını, Kosova’daki camilerini, 
Makedonya’daki köprülerini, üç kıtaya da-
ğılmış hoşgörüsünü, insanlığını, vicdanını, 
adaletini görüyoruz. Biz, atalarımızdan, 
tarihimizden, kültürümüzden, medeniye-
timizden hem böyle bir vizyon devraldık; 
hem de insani bir misyonu, insani, vicdani 
bir vazifeyi omuzladık.
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Dikkatinizi çekiyorum sevgili Sivaslılar... 
Biz Bağdat dediğimizde, biz Kabil dediği-
mizde, Beyrut, Saraybosna, Gazze, Kudüs 
dediğimizde, bizi farklı şekillerde itham 
ettiler. Dış politikamızı sorguladılar, ni-
yet okuyuculuğu yaptılar, eksen kayması 
dediler, içerde dışarda bizi yolumuzdan 
dönmeye çağırdılar. Birileri, hayatları 
boyunca samimiyetten nasiplenemediği 
için, bizim de samimi olacağımıza ihtimal 
vermediler. Biz uluslararası hukuk derken, 
bunu samimiyetle söylüyoruz. Biz adalet 
derken, barış derken bunu samimiyetle 
söylüyoruz. Biz insanlık derken, vicdan 
derken ne kadar yürekten söylüyorsak, 
Gazze derken de o kadar yürekten söylü-
yoruz. İşte önceki gün, Hayfa’daki Orman 
Yangınına, Türkiye 2 yangın söndürme 
uçağı ile yardım elini uzattı. İnsanlığımı-
zın gereği buydu. Manevi değerlerimizin 
gereği buydu. Atalarımızdan gördüğümüz, 
medeniyetimizden devraldığımız tutum, 
tavır buydu. Biz dünyanın hiç bir yerinde, 
mazlumların, mağdurların, felakete maruz 
kalmış insanların rengine, diline, inancına 
bakmadık. Dünyanın neresinde olursa 
olsun, insanların ölmesine, tabiatın yok 
olmasına seyirci kalmadık. Haiti’ye, Şili’ye, 
Pakistan’a, Tiflis’e nasıl elimizi uzattıysak, 
aynı hissiyatla Hayfa’ya da elimizi uzattık.

Bunu hiç kimse farklı yerlere çekmesin... 
Bunun altında, bizim insana, bizim tabiata 
bakışımız vardır. Bunun altında sadece ve 
sadece bizim insanlığımız, bizim vicdanı-
mız, bizim dayanışma kültürümüz vardır. 
Şimdi birileri çıkıyor, yeni bir dönemi 
başlatalım diyor... Önce taleplerimiz yerine 
getirilecek... Önce Gazze’ye insani yardım 

taşıyan Mavi Marmara’nın, orada katledi-
len 9 kardeşimizin hesabı verilecek... Önce 
özür dilenecek, önce tazminat ödenecek... 
Biz elini uzatanın elini havada bırakmayız, 
adım atana biz de adım atarız... Ama elin 
samimi şekilde uzandığını, olumlu bir 
adım atıldığını görmek ve buna inanmak 
istiyoruz. Akdeniz’e dökülen kan temizlen-
medikçe, o kan lekesi İsrail’in üzerinden 
kalkmadıkça, hiç kimse bizden susmamızı, 
hukuktan, adaletten vazgeçmemizi bekle-
mesin...

Sevgili Sivaslılar... Sevgili kardeşlerim...

Bir süredir, bir internet sitesi aracılığıyla, 
Amerika Birleşik Devletleri Hariciyesinin 
gizli yazışmaları ortalığa saçılıyor. Çeşitli 
Büyükelçiliklerden, konsolosluklardan 
Washington’a gönderilen yorumlar, bu 
internet sitesi aracılığıyla parça parça 
açıklanıyor. Öncelikle şunu söylemek is-
tiyorum... Bu belgelerin, yayınlanış şekli, 
bu belgelerin seçilme kriterleri, arkasında 
farklı niyetler olabileceğine dair kuşku-
larımızı teyit ediyor. Belli ki birileri, belli 
ülkeleri töhmet altında bırakmanın, ülke-
ler arasındaki ilişkileri bozmanın, dediko-
du, magazin, iftira niteliğindeki ipe sapa 
gelmez yorumlarla kafaları karıştırmanın 
mücadelesi içinde. 

Şimdi biz, bu belgeler açıklanmaya baş-
lanınca, bekleyelim dedik, ne yapılmak 
istendiğini görelim dedik, amaç, hedef, 
gaye nedir, ortalığa dökülsün dedik... Biz 
meseleye böyle bir soğukkanlılıkla, böyle 
bir sağduyuyla yaklaşırken, birileri adeta 
define bulmuş gibi bu belgelerden medet 
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ummaya başladı. Yabancı bir diplomat se-
nin ülkenin Başbakanına, senin ülkenin se-
çimle işbaşına gelmiş hükümetine, partile-
rine, milletvekillerine iftira atacak, sen de 
bu iftiradan medet umacaksın. Sivaslıların 
çok güzel bir deyimleri var... “Akıl elden, 
fikir emanet...” Bunlar artık aklı yabancı 
diplomatlardan almaya başladılar. Bunlar 
artık fikri, yabancı diplomatların heze-
yanlarından emanet almaya başladılar. 
Kendileri üretemiyor, artık ithal ediyorlar. 
Bunlar doğru kılavuzu bir türlü bulamadı-
lar... Neyi kılavuz edinseler, neyin peşine 
düşseler, yanlış yollara gidiyorlar.

Günlerdir bir belgedir tutturmuş... Benden 
olmayan şeyin belgesini istiyor... Bak ben 
sana belgeyi Sivas’tan veriyorum... Sivaslı 
Aşık Veysel’in şu dizeleri, anlayana kafi 
miktarda belge veriyor: 
Aldanma cahilin kuru lafına,

Kültürsüz insanın kulu yalandır. 

Hükmetse dünyanın her tarafına, 

Arzusu, hedefi, yolu yalandır… 

Kar suyundan süzen çeşme göl olmaz. 

Gül dikende biter, diken gül olmaz. 

Diz diz eden her sineğin balı olmaz 

Peteksiz arının balı yalandır.

Şunu da burada özellikle ifade etmek 
durumundayım... 1919 yılında, Gazi Mus-
tafa Kemal, Erzurum’un ardından geldi, 
Sivas’ta Sivas kongresini topladı. Sivas’ta 
alınan kararlar, Kurtuluş Savaşımızın rota-
sını çizdiği kadar, sonrası için de istikamet 
belirledi. Burada, Sivas’ta, vatanın bölün-

mezliği, bütünlüğü, bağımsızlığı ifade edi-
lirken, milli iradeye de bir kez daha vurgu 
yapıldı. Ana muhalefet Partisi artık şunu 
anlamalı ve kabul etmeli... Milli iradenin 
üzerinde bir güç yoktur. Siyaset milletle 
yapılır... Siyaset millet için yapılır... Yabancı 
diplomatların iftiralarıyla, ithamlarıyla, 
hezeyanlarıyla siyaset yapılmaz.

Düne kadar iktidar olmak için farklı ara-
yışların peşine düşen, farklı yerlerden me-
det umanlar, bugün de ciddiyeti tartışılır 
belgelerden medet ummaya başladılar. Biz 
de diyoruz ki... Millete gelin millete... Gelin 
siyaseti milletle yapın, gelin siyaseti millet 
için yapın. Başka yerlerde, başka odaklarda 
çare aramayın, kılavuz aramayın. Millet 
kılavuz olarak yeter, gelin milletin arasına 
girin... Ben bu düşüncelerle sözlerime son 
verirken, bir kez daha açılışını yaptığımız 
eserlerin, havaalanının, öğrenci yurdunun, 
okulların Sivas’a hayırlı olmasını diliyo-
rum. Emeği geçenleri kutluyor, şahsım, 
ülkem ve milletim adına şükranlarımı 
sunuyorum. En kısa zamanda yeniden gö-
rüşmek, yeniden kucaklaşmak arzusuyla, 
hepinizi Allah’a emanet ediyor, sevgileri-
mi, saygılarımı sunuyorum.
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Sevgili Mardinliler, değerli kardeşlerim, 
sizleri en kalbi duygularımla selamlıyo-
rum… Buradan bütün Mardin’e, bütün 
Mardinli kardeşlerime, Dargeçit’e, Derik’e, 
Kızıltepe’ye,  Mazıdağı’na ,  Midyat’a , 
Nusaybin’e, Ömerli’ye, Savur’a, Yeşilli’ye 
sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. Ayrı-
ca bugün Mardin’e, tüm Mardinli kardeşle-
rime 12 Eylül Anayasa Halkoylamasında, 
yüzde 93.5 gibi çok yüksek bir oy oranıyla 
EVET dedikleri için şükranlarımı sunuyo-
rum.

Mardin, 12 Eylül’de kendisinden bekle-
neni yaptı. Mardin, 12 Eylül’de değişime 
EVET dedi, demokrasiye EVET dedi, 
Hukukun Üstünlüğüne EVET dedi. Mar-
din, 12 Eylül’de, güçlü Türkiye’ye, büyük 
Türkiye’ye, kardeşliğe, hoşgörüye, birlik 
ve beraberliğe EVET dedi. Mardin bizi 
mahcup etmedi, Allah’ın izniyle bizler de 
8 yıl boyunca olduğu gibi bundan sonra da 
Mardin’e mahcup olmayacağız. Bölgedeki 
illerimizde olduğu gibi, Mardin’de de bas-
kıyla, tehditle, terörle, insanların sandığa 

Toplu Açılış Töreni

Mardin | 11 Aralık 2010
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gitmesi ve oy kullanması engellenmek 
istendi. (Katılım oranı yüzde 43) Burada 
da insanların hür iradesine ipotek koymak 
isteyenler oldu. Mardin’de oy vermeye 
gidenlerin oranı daha yüksek olsaydı, ben 
inanıyorum ki EVET oylarının oranı da 
daha yüksek olacak, eminim ki Mardin 
EVET oranıyla Türkiye rekorunu kıracaktı. 

İşte  bundan korktular.  Değişimden 
korktular, demokrasiden, hukukun üs-
tünlüğünden çekindiler. Bu topraklarda 
kardeşliğimizin, bu topraklarda birlik ve 
bütünlüğümüzün pekişmesinden nasıl 
korkuyorlarsa, bu topraklara huzurun, is-
tikrarın, demokrasinin, değişimin hakim 
olmasından da işte o derece korkuyor, 
çekiniyorlar. Onlar istemese de, onlar haz-
zetmese de, onlar dirense de, bu topraklara 
Allah’ın izniyle huzur hakim oluyor, istik-
rar hakim oluyor, refah, kardeşlik hakim 
oluyor. Birileri bu gelişimi, değişimi engel-
lemek için ellerinden geleni yapsa da, böl-
genin çehresi değişiyor, illerimizin çehresi 
değişiyor, Mardin’in çehresi değişiyor.

Şuraya dikkatlerinizi çekiyorum sevgili 
Mardinliler... 8 yıl boyunca, biz, Doğu’nun, 
Güneydoğu’nun, Türkiye’nin sorunlarına 
el attıkça, birileri bunu engellemek için 
var gücüyle üzerimize geldi. Doğu’da, 
Güneydoğu’da terör üzerimize geldi. 
Batı’da, çeteler üzerimize geldi, mafya 
üzerimize geldi. Bize, sorunları çözmeyin 
dediler. Bize Türkiye’yi kalkındırmayın 
dediler. Bize demokrasinin standartlarını 
yükseltmeyin dediler. Yol yapmayın, okul 
yapmayın, hastaneler açmayın, konut inşa 
etmeyin dediler. Demokratik hakları sakın 

ha vermeyin, kültürel hakları teslim etme-
yin dediler. Burada iş makinelerini yaktı-
lar, mühendisleri kaçırdılar, sabotajlar yap-
tılar, istikrarı, huzuru hedef aldılar. Öbür 
tarafta hukuksuzlukla üzerimize geldiler, 
hukuku zorlayarak üzerimize geldiler, çir-
kin kampanyalarla, kirli senaryolarla bizi 
engellemek istediler. Milletimizi korkut-
mak istediler... İnsanlar ana dilini konuşur-
sa, bir anne oğluyla, bir anne kızıyla Kürtçe 
konuşursa ülke bölünür dediler. Kürtçe, 
Arapça yayın yapan televizyon birliğimizi, 
bütünlüğümüzü zedeler dediler.

Allah’ın izniyle, sizlerin desteğiyle, sizlerin 
hayır dualarıyla hiç bir tehdide eyvallah 
demedik. Hiç bir tehdide, hiç bir saldırıya, 
hiç bir hukuksuzluğa boyun eğmedik. Asla 
ve asla geri adım atmadık, doğru bildiğimiz 
yoldan asla şaşmadık. Statükoya hizmet 
edenlerin, değişimi engellemek isteyenle-
rin oyunlarına gelmedik. Aziz milletimizin 
desteğiyle güçlü bir irade ortaya koyduk, 
kararlı bir duruş sergiledik. Bir yandan 
Türkiye’yi büyütmenin, kalkındırmanın 
mücadelesini verdik, diğer yandan birlik 
ve bütünlüğümüzü korumanın, kardeşli-
ğimizi pekiştirmenin gayreti içinde olduk. 
Hem insanımızın ihtiyacı olan hizmetleri, 
yatırımları hayata geçirdik, hem de insa-
nımızın layık olduğu hak ve özgürlükleri 
geliştirmenin çabası içinde olduk…

Mardinli her bir kardeşimin kendisine şu 
soruyu sormasını özellikle rica ediyorum: 
Bugün, 8 yıl öncesine göre, daha mı ileri-
deyiz, daha mı gerideyiz? Türkiye bugün 8 
yıl öncesine göre daha kalkınmış bir ülke. 
Türkiye bugün 8 yıl öncesine göre daha de-



169

Yeni Türkiye Vizyonu | Ya Allah Bismillah-4

mokratik bir ülke. Türkiye, özgürlüklerin, 
demokratik hakların, kültürel hakların, 
ifade özgürlüğünün daha da genişlediği, 
daha modern standartlara kavuştuğu bir 
ülke. Bugün dünden çok iyi durumdayız; 
Allah’ın izniyle yarın, bundan çok daha iyi 
olacak. Bakın bugün Mardin’de, bir kalem-
de, sadece bir açılış töreniyle, tam 78 farklı 
eserin, 78 farklı hizmetin açılışını gerçek-
leştiriyoruz. Eğitimden sağlığa, emniyet-
ten ulaştırmaya, belediye hizmetlerinden 
KÖYDES projelerine kadar, Mardinli kar-
deşimin hayatını kolaylaştıracak, Mardinli 
kardeşimin ufkunu aydınlatacak, umudu-
nu çoğaltacak hizmetleri bugün açıyoruz. 
Mardin Merkez’de, Dargeçit’te, Derik’te, 
Kızıltepe’de, Mazıdağı’nda, Midyat’ta, 
Nusaybin’de, Ömerli’de, Savur ’da ve 
Yeşilli’de, anaokulundan ilköğretim oku-
luna, genel liseden öğrenci yurduna, öğret-
men lojmanına kadar 65 farklı hizmetimi-
zi tamamladık.

Mardin’de artık eğitimin önünde hiç bir 
engel yok. Çocuklarımızı, özellikle de kız 
çocuklarımızı artık güvenle okula gönde-
receksiniz. Ders kitapları bizden... İhtiyacı 
olanlar için barınma hizmeti bizden... 
İhtiyaç sahipleri için nakit eğitim desteği 
bizden... Özürlü bir kardeşimiz mi var; 
bakım hizmeti bizden, eğitim hizmeti, 
eğitim desteği bizden. Şimdi FATİH proje-
sini başlattık... Önceden, okullara bilişim 
sınıfları kuruyorduk, şimdi artık sınıflara 
kadar bilgisayar veriyor, sınıf lara kadar 
internet bağlıyor, teknolojiyi her okulu-
muza ulaştırıyoruz. Bitmedi... Burada, 
Mardin’de, biliyorsunuz Mardin Artuklu 
Üniversitesi’ni kurduk. Rektörümüz ve 

çalışma arkadaşları sağolsunlar... Mardin 
Artuklu Üniversitesi’ni bölgenin en hızlı 
gelişen, en parlak, en başarılı üniversitele-
rinden biri haline getiriyorlar. 

Ben şunu istiyor, arzuluyor ve hayalini 
kuruyorum değerli Mardinliler: Dünyada 
en iyi mimar Mardin’den çıkmalı. Mardin, 
mimariye yön vermeli. Mardin, mimarlık 
biliminin dünyadaki merkezi olmalı. Böyle 
tarihi eserleri olan, böyle mimari şaheser-
leri olan bir şehre bu yakışır. Taşa adeta 
canlılık veren, insan ile tabiatı bu kadar 
güzel harmanlayan, idrak ile inşayı, mad-
de ile manayı bu kadar güzel buluşturan, 
kaynaştıran bir başka şehir bulamazsınız. 
İşte benim Mardinli genç kardeşim oku-
yacak, Artuklu Üniversitesi’nin mimarlık 
bölümüne girecek ve oradan dünyaya 
şekil verecek. Mardin’den aldığı ilhamla, 
Mardin’den aldığı eğitimle mimarlık ala-
nında dünyada adından söz ettirecek. Aynı 
şekilde Güzel Sanatlar Fakültesi, aynı şe-
kilde Edebiyat Fakültesi... Bu kadar kadim 
bir şehir, bu kadar güzel, bu kadar estetik 
bir şehir, güzel sanatlarda, edebiyatta dün-
yaya yön vermeli ve inşallah üniversitemiz 
sayesinde bizim bu hayalimiz gerçekleşe-
cek. Yaşayan Diller Enstitüsü ile bu yıl 20 
öğrencimiz Kürt Dili ve Kültürü Ana Bilim 
Dalında Yüksek Lisans eğitimine başladı. 
İnşallah Mardin, lisan konusunda da böl-
genin, bu coğrafyanın, Ortadoğu’nun bir 
otoritesi haline gelecek.

Mardin bugüne kadar okumak isteyen 
gençlerini Ankara’ya, İstanbul’a gön-
dermek zorunda kaldı. Ama artık, bu 
okullarla, üniversitemizle, Mardinli kar-



Recep Tayyip ERDOĞAN

170

deşim burada kalacak. Hatta Ankara’dan, 
İstanbul’dan, Van’dan, Trabzon’dan, 
Antalya’dan gençler akın akın Mardin’e 
okumaya gelecekler. Ben inanıyorum 
ki  Ş am’dan ,  Halep’ ten ,  Tebriz ’den , 
Amman’dan, Beyrut’tan, Saraybosna’dan 
dahi Mardin öğrencileri ağırlayacak. Yeter 
ki özgüven olsun. Yeter ki huzur olsun, 
istikrar olsun. Bunların hiçbiri hayal değil 
ve inşallah gerçeğe dönüşecek.

Sevgili kardeşlerim...

Bugün, bu coşkulu törenle ayrıca Mardin 
Belediyemizin 7 ayrı eserini hizmete alı-
yoruz. Sağlık Bakanlığımız Kızıltepe’de, 
Midyat’ta , Nusaybin’de 7 ayrı Sağlık 
Merkezi’ni tamamladı, bugün bu eserleri 
de açıyoruz. KÖYDES Projesi ile, Mardin’in 
köylerine kadar yol yaptık, susuz köyleri 
suyla buluşturduk. Bugün KÖYDES çalış-
malarımızın da resmi açılışını yapıyoruz. 
Mardin’in güvenliğini sağlamak için, Mar-
din Merkez’de, Nusaybin’de, Midyat’ta ve 
Kızıltepe’de 157 adet kamerayla MOBESE 
sistemini kurduk, bugün bu sistemin de 
açılışını gerçekleştiriyoruz.

Bitmedi... Ulaştırmada Mardin’i bir merkez 
haline getirmek için yoğun çaba içindeyiz. 
Mardin Diyarbakır yolunu tamamladık, 
duble yol olarak bitirdik ve bugün, 91 kilo-
metre uzunluğundaki Mardin Diyarbakır 
yolunu resmi olarak hizmete alıyoruz. 
Mardin Diyarbakır arasındaki yolun eski 
halini biliyorsunuz... Biz, Mardin’e de, 
Diyarbakır’a da bu yol yakışmaz dedik, 
yolu yatırım programına aldık ve 2013 
yılında bitirmeyi planlamışken, 3 yıl önce-

sinde, bu yıl yolu bitirdik, hizmete açtık. 
Dikkat ediniz sevgili kardeşlerim... Bu yol 
sadece Mardin’i Diyarbakır’a bağlamıyor, 
İpekyolu’nu, Mardin ve Habur üzerinden 
Ortadoğu’ya bağlıyor. Kuzey’i, Mardin 
üzerinden Güneyle buluşturuyor. Gazi-
antep Nusaybin tren yolunu biliyorsunuz 
100 yıl aradan sonra ele aldık ve hizmete 
açtık. Mardin tren istasyonunu, Mardin’e 
yakışır şekilde yeniden inşa ediyoruz. Yani 
Mardin’i sadece eğitimde değil, ulaştırma-
da, lojistikte de Ortadoğu’da önemli bir 
merkez haline getiriyoruz.

Ben, açılışını yaptığımız tüm bu eserlerin, 
tüm bu hizmetlerin hayırlı olmasını dili-
yorum. İçişleri Bakanlığımıza, Milli Eği-
tim Bakanlığımıza, Sağlık Bakanlığımıza, 
Ulaştırma Bakanlığımıza, Mardin Beledi-
yemize, TOKİ’ye, Mardin Valiliğimize, İl 
Özel İdaresine, tüm kurumlarımıza, emeği 
geçen tüm arkadaşlarıma şükranlarımı su-
nuyorum. Özellikle hayırsever vatandaşla-
rımıza, Şakir Nuhoğlu’na, Gülseren-Enver 
Tüfekçioğlu’na, Mükerrem Tüfekçioğlu’na, 
Hüsnü Özyeğin’e, Ahmet Demir’e, yaptıkla-
rı hayır eserlerinden dolayı ayrıca teşekkür 
ediyorum.

Durmayacağız sevgili Mardinliler... Hizmet 
üretmeye devam edeceğiz, bölgenin makus 
talihini değiştirmeye devam edeceğiz. Yıl-
ların ihmalini telafi edecek, bu bölgedeki 
tüm illerimizi kendi potansiyelleriyle aya-
ğa kaldıracağız. Yatırımlarımız hız kesme-
yecek, büyük projelerimiz hız kesmeyecek. 
Tüm engellemeleri aşacağız, tüm kışkırt-
maları, tüm tuzakları boşa çıkartacağız ve 
Batı ile Doğu’yu, Kuzey ile Güney’i el ele, 
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gönül gönüle hep birlikte büyüteceğiz. Biz 
hep birlikte Türkiye’yiz... Birlikte savundu-
ğumuz, birlikte şehit verdiğimiz, birlikte 
kurduğumuz bu Cumhuriyeti yine birlikte 
geleceğe taşıyacağız. Ne terör, ne çeteler, 
ne mafya, ne kışkırtmalar bizi asla ve asla 
engellemeyecek.

Bakın, görüyorsunuz, bölgede huzur art-
tıkça, bölgede yatırımlar arttıkça, bölge 
halkı kendini daha fazla ifade etmeye 
başladıkça, birileri ciddi şekilde rahatsız 
oluyorlar. Huzuru bozmak için, istikrarı 
bozmak için, demokratikleşme adımlarını 
engellemek için her türlü tahrik hayata ge-
çirilmeye çalışılıyor. Açık söylüyorum... Bi-
rileri, insanımızın huzura kavuşmasından 
ciddi şekilde endişe duyuyorlar. Zaman 
zaman oynanan oyunları sizlerin görme-
nizi istiyorum... Türkiye artık eski Türkiye 
değil. Aziz milletimiz engin sağduyusuyla, 
basiretiyle, ferasetiyle eski oyunlara prim 
vermiyor, eski tezgahlara düşmüyor. Ben 
Mardinli kardeşime diyorum ki: Kimin 
gerçekten huzur ve barış istediğini, kimin 
de huzur ve barışın gelmesinden korktu-
ğunu lütfen ayırt edin. Kimin gerçekten 
demokrasi için mücadele ettiğini, kimin 
de demokrasiden korktuğunu, çekindiğini 
lütfen görün. Kimin millet için çalıştığını, 
kimin de kendi şahsi çıkarları peşinde koş-
tuğunu lütfen görün.

Biz bu ülkede yaşanan acıları çok iyi 
biliyoruz. Biz faili meçhulleri biliyoruz, 
biz Diyarbakır Cezaevi’ni biliyoruz, biz 
yakılan, boşaltılan köyleri, Olağanüstü 
Hal dönemlerini biliyoruz. Biz, bir anne-
nin, bir babanın, yavrusuyla kendi ana 

dilinde konuşamamasının ne olduğunu 
biliyoruz. İşte biz bu acılara son vermenin 
gayreti içindeyiz. Samimi bir şekilde kar-
deşliğin peşindeyiz, birlik ve beraberliğin 
peşindeyiz. Aynı vatan toprağında, aynı 
bayrağın altında, yüzlerce, binlerce yıldır 
aynı somunu bölüştüğümüz gibi, gelecek-
te de aynı sofrada oturacak, aynı somunu 
paylaşacağız. Ben Mardinli annelere sesle-
niyorum: Akan kanın durması için yüreği-
nizi ortaya koyun. Ben Mardinli babalara 
sesleniyorum: Acıların sona ermesi için 
yüreğinizi ortaya koyun. Mardinli karde-
şime sesleniyorum: Bu bölgenin talihini 
değiştirmek için yüreğinizi ortaya koyun. 
Biz elimizi, bedenimizi, yüreğimizi taşın 
altına koyduk... Gelin, siz de omuz verin, 
siz de destek verin aydınlık bir geleceği 
hep birlikte inşa edelim... Hiç endişeniz ol-
masın, hiç kuşkunuz olmasın... Türkiye’yi 
güzel günler bekliyor. Türkiye’de çok güzel 
şeyler oluyor. Kardeşlik pekişiyor, milli 
birlik güç kazanıyor. Konuşulmayanlar ar-
tık konuşuluyor. Sorgulanmayanlar artık 
sorgulanıyor. Ok yaydan fırladı ve inşallah 
hedefine ulaşacak.

Ben bu düşüncelerle sözlerime son ve-
rirken, bir kez daha bugün Mardin’e ka-
zandırdığımız eserlerin hayırlı olmasını 
diliyorum. Emeği geçenlere şahsım adına, 
milletim adına şükranlarımı sunuyorum. 
Tüm Mardin’i, tüm Mardinli kardeşleri-
mi sevgiyle, saygıyla selamlıyor, hepinizi 
Allah’a emanet ediyor, kalın sağlıcakla 
diyorum.
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Sevgili Siirtliler, sevgili kardeşlerim... 
Hepinizi en kalbi duygularımla selamlı-
yorum. Buradan bir kez daha tüm Siirt’e, 
Aydınlar’a, Baykan’a, Eruh’a, Kurtalan’a, 
Pervari’ye, Şirvan’a, oralardaki tüm kar-
deşlerime selamlarımı, sevgilerimi yol-
luyorum. Siirt’e, Siirtli kardeşlerime, 12 
Eylül halkoylamasında, yüzde 95.2 oy ora-
nıyla EVET dedikleri için buradan bir kez 
daha şükranlarımı sunuyorum. Siirt, yüz-
de 95.2 ile, Türkiye’de en çok EVET diyen 
illerimiz arasında yer aldı. Ben eminim ki, 

baskılar olmasaydı, Siirtli kardeşimin hür 
iradesi baskı altına alınmasaydı, Siirt yeni 
bir rekora imza atabilirdi. (Katılım oranı 
yüzde 50.9)

Bu bölgede benim vatandaşımın sandığa 
gitmesini engelleyenler, yüksek oranda 
EVET oyu çıkacağını çok iyi biliyorlardı. 
Bunu engellemek istediler. HAYIR cep-
hesine, boykot adı altında, boykot baha-
nesiyle destek vermek istediler. Ama işte 
gördünüz, başaramadılar. Çünkü millet 

Toplu Açılış Töreni

Siirt | 12 Aralık 2010
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iradesinin önünde durulmaz, değişimin 
önünde durulmaz. Çünkü değişim ertele-
nemez, engellenemez. Birileri istiyor ki, 
Siirt geri kalsın. Birileri istiyor ki, Siirt’e 
yatırım yapılmasın; Siirt’e okul, üniversi-
te, yurt, hastane, yol yapılmasın. Birileri 
Siirt’te fabrikalar açılmasın, Siirt’in on 
yıllar boyunca devam etmiş işsizliğine, 
yoksulluğuna çare bulunmasın istiyor. 
Yoksulluk devam etsin istiyorlar. İstismar 
sebepleri ortadan kalkmasın istiyorlar. 
Çünkü oradan besleniyorlar... Eğitimsizlik-
ten besleniyorlar... Yoksulluktan besleni-
yorlar...

Biz bu kısırdöngüyü kırdık ve kırıyoruz de-
ğerli kardeşlerim. Biz, bu bölgenin talihini, 
bu bölgenin çehresini değiştirdik ve de-
ğiştiriyoruz. Türkiye bizim dönemimizde 
şantiyeye dönüştü. En Batı’dan en Doğu’ya; 
en Kuzey’den en Güney’e kadar her yere 
ulaştık. Her bir vatandaşımıza elimizi 
uzattık. Her bir köyümüze, mezramıza 
kadar hizmetlerimizle, eserlerimizle gittik. 
13 bin 375 kilometre bölünmüş yol inşa 
ettik. 460 bin yeni konut inşa ettik. 160 
bin derslik açtık. 750 bin bilgisayarı okul-
lara gönderdik. 80 yeni üniversite kurduk. 
Türkiye’yi büyüttük, Türkiye’nin itibarını 
büyüttük, sofradaki ekmeği büyüttük. En 
önemlisi de demokrasiyi yücelttik, özgür-
lükleri genişlettik, yıllardır devam eden 
yasaklara son verdik, inkar politikalarını 
elimizin tersiyle ittik. Bu sayede kardeşli-
ğimizi güçlendirdik, birliğimizi, bütünlü-
ğümüzü pekiştirdik. Allah’ın izniyle, hep 
birlikte çok daha fazlasını da yapacağız. 
Türkiye’yi büyütmeye, Siirt’i büyütmeye 
devam edeceğiz. İnşallah mevcut sorunları 

da tek tek çözerek, kararlılıkla yolumuzda 
ilerleyeceğiz.

İşte bugün, bu törenle Siirt’te tam 32 farklı 
tesisin, 32 farklı yatırımın açılışını gerçek-
leştiriyoruz. Kamunun yatırımlarını, özel 
sektörümüzün yatırımlarını bugün resmi 
olarak açıyor, Siirtli kardeşlerimizin hiz-
metine sunuyoruz. Siirt’te adalet sarayının 
yapımına Temmuz 2008’de başlamıştık. 
6 milyon liralık bir yatırımla, yaklaşık 1.5 
senede bu adalet sarayını bitirdik, Şubat 
ayında iş tamamlandı ve bugün de resmi 
olarak açılışını yapıyoruz. 4 katlı, toplam 
9 bin metrekare alana sahip bu adalet sa-
rayının Siirt’e hayırlı olmasını diliyorum. 
8 yılda, eğitim noktasında Siirt’te rekor 
düzeyde yatırım yaptık. Biz görevi devral-
dığımızda, Siirt’te toplam 1.766 derslik 
vardı... Osmanlıdan devralınan derslikler, 
Cumhuriyet döneminde yapılan derslikler, 
79 yılda toplam 1.766 derslik. Peki, bizim 
dönemimizde kaç derslik yapıldı? Siirt’te 
bizim dönemimizde, şu 8 yılda tam 1.222 
derslik yapıldı. 79 yılda 1.766; 8 yılda 
1.222 derslik. 2002 yılında, Siirt’te okul-
larda hiç bilgisayar var mıydı? Olsa bile 
numunelikti. 8 yılda Siirt’teki okullarımıza 
3 bin 808 adet bilgisayar gönderdik, 163 
bilişim teknolojisi sınıfı kurduk. Şimdi Fa-
tih Projesi’ni başlatıyoruz... Artık okullara 
değil, sınıflara bilgisayar gönderiyor, sınıf-
lara internet bağlıyoruz. 8 yılda Siirt’teki 
öğrenci kardeşlerime 6.5 milyon adet ders 
kitabını ücretsiz dağıttık. 2007 yılında Si-
irt Üniversitemizi kurduk. Şu anda 3 fakül-
te, 2 Enstitü ve 3 meslek yüksekokuluyla 
Siirt üniversitesi hızla gelişiyor, büyüyor. 
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Bugün de yeni okullarımızın resmi açılı-
şını yapıyoruz. Pervari’de İMKB Lisesi’ni, 
Eruh’ta İMKB Yatılı  Bölge okulunu, 
Merkez’de ve Kurtalan’da 3 anaokulunu, 
Kurtalan’da bir İlköğretim okulunu Siirtli 
kardeşlerimize kazandırıyoruz. Merkez’de 
bir mesleki eğitim merkezini, bir öğren-
ci yurdunu, Eruh’ta bir spor salonunu, 
Baykan’da bir spor tesisini yine buradan, 
bu toplu açılış töreniyle Siirt’in hizmetine 
sunuyoruz. Siirt’te KÖYDES Projesi kap-
samında, son iki yılda 352 kilometre yol 
inşa ettik. 87 köyümüzü ve mezramızı yola 
kavuşturduk. 70 birimde içme suyu soru-
nunu çözdük. 22 milyon liralık yatırımla 
gerçekleştirdiğimiz bu hizmetlerin de açı-
lışını buradan yapıyoruz. 

Bunlar kamunun yatırımları... Siirt’te 
özel sektörümüz de önemli yatırımlar 
gerçekleştirdi. Siirt, kendi zenginliğini, 
kendi değerlerini artık işlemeye, bunları 
Türkiye’ye, dünyaya ulaştırmaya başla-
dı. Siirt Merkez’de, Baykan’da, Eruh’ta, 
Kurtalan’da, Siirt’in dünyaca ünlü fıstığı, 
sütü, tereyağı işleniyor, gıda ürünleri 
paketleniyor, bu bereketli toprakların 
ürünleri artık Türkiye pazarında, dünya 
pazarında alıcı buluyor. Bu özel sektör 
yatırımları sayesinde, Siirt’te 200’den faz-
la kardeşimiz istihdam edildi. Bu arada 
Siirt’le ilgili önemli bir hususu da sizlerle 
paylaşmak istiyorum: Siirt’te tarifeli uçak 
seferleri için hazırlık çalışmalarımız de-
vam ediyor. Bütün planlamaları yaptık. 
İnşallah bir ay içinde Siirt’e Ankara’dan 
tarifeli uçuşları da başlatıyoruz. Ben, özel 
sektörümüze, Siirt’e yaptıkları bu önemli 
yatırımlardan dolayı şükranlarımı sunu-

yorum. Adalet Bakanlığımıza, Milli Eğitim 
Bakanlığımıza, İçişleri Bakanlığımıza, Siirt 
Valiliğine ve İl Özel idaresine, emeği geçen 
tüm kurumlara, tüm arkadaşlarıma, Siirt’e 
kazandırdıkları bu eserlerden dolayı teşek-
kür ediyorum. Bu 32 yatırımın, 32 eserin 
Siirt’e hayırlı olmasını diliyorum.

Sevgili kardeşlerim... Sevgili Siirtliler... 
Siirt, evliyalar şehridir, ulema şehridir, 
bir ilim şehridir. Siirt, Veysel Karani’yi, 
İbrahim Hakkı Hazretleri ’ni ,  İsmail 
Fakirullah’ı, onlar gibi nice gönül insanını 
kucaklamış bir şehirdir. Siirt, tarih boyun-
ca ilime yön vermiş, tarihe silinmeyecek 
izler bırakmış bir şehirdir. Derin kökleri 
olan, zengin bir kültürü olan, toprağı bere-
ketli, insanı mert olan Siirt, bugün yeniden 
ayağa kalkıyor, tazeleniyor ve geleceğe 
umutla bakıyor. 2003 yılında sizler “yiğit, 
düştüğü yerden kalkar” dediniz. 2003 yı-
lında sizler, bu kardeşinize sahip çıktınız... 
Biz de çok şükür Siirt’e mahcup olmadık, 
Siirt karşısında yüzümüzü yere eğmedik.

Nasıl ki Siirt bizim her zaman yanımızda 
olduysa, biz de Siirt’in her zaman yanında 
olduk, oluyoruz; Siirt’i ayağa kaldırmak, 
Siirt’i hak ettiği konuma yükseltmek için 
var gücümüzle çalışıyoruz. Her zaman 
söylüyorum... Biz acılarla büyüdük, biz 
dertlerle büyüdük, her türlü engellemeye, 
her türlü tehdide göğüs gererek, sabrede-
rek bugünlere ulaştık. Hiç bir zaman pes 
etmedik, hiç bir zaman umutsuzluğa kapıl-
madık. Aynı İbrahim Hakkı Hazretleri gibi, 
“Mevla görelim neyler, neylerse güzel ey-
ler” dedik ve kararlılıkla yolumuza devam 
ettik. Şundan emin olunuz: Bugün Türkiye 
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için ne yapıyorsak, onu samimiyetle yapı-
yor, ihlasla yapıyor, inanarak yapıyoruz. 
Biz kardeşliği her şeyin üzerinde tutuyor, 
bu ülkenin kardeşlik üzerinde büyüyeceği-
ne, yükseleceğine, kalkınacağına yürekten 
inanıyoruz.

Bakın şu anda Siirt’in bir üniversitesi var. 
Şu anda, derslik sayısı neredeyse ikiye 
katlanmış bir Siirt var. Duble yollarla çevre 
illere bağlanmış, Türkiye’ye, dünyaya bağ-
lanmış bir Siirt var. Benim Siirtli kardeşim 
artık hastanelerde hak ettiği sağlık hizme-
tini alıyor. Üreten, ürettiğini satan, istih-
damını artıran, yatırımlarını artıran bir 
Siirt var. GAP Projesiyle, DAP Projesiyle, 
dünyanın tarım konusunda önemli şehirle-
rinden biri olmaya hazırlanan bir Siirt var. 
Bunların hepsi birer başlangıç... Bunların 
hepsi, daha büyük adımların, daha büyük 
yatırımların ilk adımı. Dünden hamdolsun 
çok çok iyi durumdayız, inşallah yarın çok 
daha iyi olacak. Eğer buna inanırsak, eğer 
bu özgüven içinde olursak, inanın çok fark-
lı bir Siirt kısa zamanda ortaya çıkacaktır.

Elbette bu gelişmelerden rahatsız olanlar 
var. Elbette bu gelişmeleri hazmedemeyen, 
bu yatırımları engellemek için her yola 
başvuran hazımsızlar var. Dün, çetelerle, 
kirli senaryolarla, kirli tezgahlarla kar-
deşliğimizi bozmaya çalışanlar, bugün de 
boş durmuyor, bugün de çeşitli provokas-
yonlarla süreci bulandırmaya çalışıyorlar. 
Ben Siirtli kardeşlerimden her zaman uya-
nık olmalarını rica ediyorum... Oynanan 
oyunları çok iyi takip etmenizi, oynanan 
oyunların hedefini, niyetini, gayesini çok 
iyi anlamanızı sizlerden rica ediyorum. Bir 

yandan Türkiye’nin uluslararası gücü üze-
rinde, bir yandan da kardeşliğimiz üzerin-
de kirli planlar yapanlara karşı sağduyulu 
olmanızı sizlerden istiyorum. Türkiye’nin 
büyümesi, güçlenmesi, yeryüzünde hakkı 
ve hukuku savunması, insanlığı, vicdanı 
savunması elbette birilerinin işine gelmi-
yor. Aynı şekilde, kardeşliğimizin güçlen-
mesi, birlik ve beraberliğimizin güçlenme-
si de birilerini ciddi şekilde rahatsız ediyor.

Biz bu tehditlere, tahriklere aldanmadan 
yolumuza devam edeceğiz. Biz yola çıkar-
ken ne dedik? Aldatan olmayacağız dedik... 
Ama aynı zamanda aldanan da olmayaca-
ğız dedik. Birileri bizi tuzaklara çekmek 
istedi, onlara aldanmadık. Birileri bizi 
tezgaha çekmeye yeltendi, onlara aldanma-
dık. Kirli senaryolarda bize biçilen rolleri 
kabul etmedik. 60’larda, 70’lerde, 80’ler-
de sahneye konulan bayat tahrikleri her 
fırsatta tekrarlamak istediler, hiç birine 
boyun eğmedik. Bugün de, Allah’ın izniyle 
aldanmayacak, kirli tuzaklara düşmeye-
cek, çirkin tahriklere gelmeyeceğiz. Dik-
kat edin, biz, iktidar olmak için her yolu 
mubah görenlerden değiliz. Biz siyaseti 
ilkelerle yapıyoruz. Biz siyaseti dürüstlük 
zemininde yapıyoruz. Bizim üzerimizde 
milletin emaneti var. Bizim üzerimizde 
yetimin hakkı var. İşte bu hassasiyetle biz 
siyaset yapıyoruz. Üç beş oy hırsıyla, sokak 
eylemlerini teşvik eden, illegal örgütlerin 
sırtını okşayan fırsatçılarla bizim aramız-
da fark var. Biz yapmanın, inşa etmenin, 
imar etmenin mücadelesi içindeyiz, görü-
yorsunuz, onlar yıkmanın, tahrip etmenin, 
bozmanın mücadelesi içindeler. İşte Siirtli 
kardeşimin tüm bu oyunları görmesini, bu 
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oyunları bozma noktasında bizden desteği-
ni esirgememesini rica ediyorum.

Sizin desteğiniz bizimle oldukça, sizin ha-
yır dualarınız bizimle oldukça, inşallah her 
engeli aşacak, her hedefimizi tutturacak ve 
çok daha güzel günlere inşallah hep bir-
likte ulaşacağız. Ben, bugün açılışını yap-
tığımız tüm eserlerin hayırlı olmasını dili-
yorum. Emeği geçen tüm kurumlarımıza, 
bakan arkadaşlarımıza, bakanlıklarımıza, 
mimarından mühendisine, işçisine kadar 
emek veren herkese ülkem ve milletim adı-
na şükranlarımı sunuyorum. Sizleri sev-
giyle, saygıyla selamlıyor, hepinizi Allah’a 
emanet ediyor, kalın sağlıcakla diyorum.
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Sevgili Konyalılar, değerli kardeşlerim, 
sevgili vatandaşlarım, sizleri en kalbi duy-
gularımla selamlıyor, bugün bir kez daha 
Konya’da olmaktan, bir kez daha sizlerle 
muhabbet ediyor olmaktan duyduğum 
memnuniyeti ifade etmek istiyorum. 

Bugün Konya’da yine toplu bir açılış me-
rasimini hep birlikte gerçekleştiriyoruz. 
Büyükşehir Belediyemiz, şu an bu açılış 
törenini gerçekleştirdiğimiz Bosna-Hersek 
Köprülü Kavşağı’nı, Gençlik Merkezi’ni 

ve Marangozlar Hızlı Tren Alt Geçidini ta-
mamladı ve bu üç eseri bugün resmi olarak 
Konya’ya kazandırıyoruz. Toplu Konut İda-
resi Başkanlığı tarafından, Meram’da bir il-
köğretim okulu, Karatay’da Mustafa Çetin 
İlköğretim Okulu ve yine Karatay’da Toki 
Anadolu Lisesi tamamlandı, onları da bu-
gün bu törenle hizmete alıyoruz. Karatay’a 
bir ilköğretim okulu daha kazandırıyor, 
İlhan Nuran Keskin İlköğretim Okulu’nu 
da bugün resmi olarak açıyoruz. Yine bu 
açılış törenimizle, Selçuk Üniversitemizin, 

Toplu Açılış Töreni

Konya | 17 Aralık 2010
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Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesi’ni de res-
mi olarak hizmete açıyoruz. Bütün bu eser-
lerin, bu hizmetlerin Konyamıza, Konyalı 
kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum. 
Büyükşehir Belediye Başkanımızı, çalışma 
arkadaşlarını, TOKİ’yi, Selçuk Üniversi-
temizi tebrik ediyor, bu hayırlı hizmetleri 
Konya’ya kazandırdıkları için onlara da 
ayrıca teşekkür ediyorum.

Konya’da bugün açılışlarımız bununla 
bitmiyor. Bu törenin ardından, Selçuk 
Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim 
Fakültesi’nin açılışını yapacağız. Ardından, 
uluslararası bir otel zincirinin Konya’ya ka-
zandırdığı 5 yıldızlı bir otelin açılışını ger-
çekleştireceğiz. Tabii, bugün vuslat günü. 
Bugün buluşma günü, kavuşma günü. 
Bugün, Konya’da, Hazreti Mevlana’nın 
vuslatının 737’inci sene-i devriyesini idrak 
ediyor ve Hazreti Mevlana’yı bir kez daha 
rahmetle anıyoruz. Bu güzel vuslat günün-
de Konya bir başka vuslatı daha yaşıyor. 
Ankara ile Konya, hızlı tren hattıyla birbi-
rine bağlanıyor, birbirine kavuşuyor. Hızlı 
tren hattımızın testleri başlatıldı. Bugün 
gidecek, orada da incelemeler yapacağız. 

Bakın sevgili Konyalılar... Dünyada hızlı 
tren hatlarının inşa süresi 5-13 yıl arasında 
değişiyor. Örneğin, İtalya’da 204 kilometre-
lik Roma-Napoli hattı 11 yılda tamamlan-
dı. Almanya’da 216 kilometrelik Hannover 
– Berlin hattı 7 yılda tamamlandı. Biz ise, 
4.5 yılda hat işlemlerini tamamladık ve 
hızlı treni test aşamasına getirdik. Şu anda, 
mevcut tren yoluyla Ankara’dan Konya’ya 
ancak 10 saat 30 dakikada gelinebiliyor. 
Ankara’dan yola çıkan tren, Eskişehir’e uğ-

ruyor, Afyon’a uğruyor ve neredeyse yarım 
günde Konya’ya gelebiliyor. Biz, Ankara Po-
latlı arasındaki hızlı tren hattını kullandık. 
Polatlı’dan Konya’ya gidiş ve geliş olmak 
üzere yeni bir hat döşedik ve artık Ankara-
Konya, 1 saat 15 dakikaya iniyor. Şurası da 
son derece önemli: Ankara Konya hızlı tren 
hattının, proje dizayn ve tüm yapım işleri 
yabancılar tarafından değil, bizim kendi 
müteahhitlerimiz ve mühendislerimiz ta-
rafından yapıldı. Şu anda test çalışmaları 
da yine ülkemizde ilk defa oluşturulan Piri 
Reis Ölçüm ve Test Treni ile yapılıyor. Yol 
boyunca, 135 menfez, 83 alt geçit, 25 üst 
geçit ve 7 tane köprü inşa edildi. Bugün, 
bu vuslat gününde, Şeb-i Aruz’da test sü-
rüşleriyle bir vuslatı gerçekleştiriyoruz. 
İnşallah 2011 içinde hattı devreye alacak 
ve tam vuslatı da gerçekleştirmiş olacağız. 
Test sürüşlerinin başarıyla sonuçlanma-
sını diliyor, hızlı tren hattının Ankara ve 
Konyamıza hayırlar getirmesini temenni 
ediyor, emeği geçen herkesi, Ulaştırma 
Bakanımızı ve bakanlığımızı, mühendisle-
rimizi, mimarlarımızı, müteahhitlerimizi, 
işçilerimizi tebrik ediyorum.

İşte bizim farkımız bu sevgili Konyalılar... 
Biz iş üretiyoruz, biz hizmet üretiyoruz, biz 
Konya’da olduğu gibi 81 vilayetin tama-
mında eser üretiyoruz. Geçen Hafta sonu 
Mardin’e gittik, oradaki hizmetlerimizin 
açılışını yaptık. Ardından Siirt’e gittik, ora-
daki eserlerimizi açtık. Bugün Konya’da-
yız. Yarın Muş’a gidiyor, orada açılış yapı-
yoruz. Oradan Bitlis’e geçiyor, orada açılış 
yapıyoruz. Sadece Muş’u söylüyorum: Bir 
kalemde tam 106 farklı eserin, hizmetin, 
yatırımın açılışını toplu halde gerçekleş-
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tiriyoruz. Birileri Ankara’da sürekli iftira 
atıyor, sürekli çamur atıyor, karalamaya 
çalışıyor. Onlar ellerinde sürekli kağıt 
sallarken, biz Anadolu’nun, Trakya’nın 
yollarında açılıştan açılışa koşturuyoruz. 
Geçen hafta bütçe görüşmelerinde de ifade 
ettim... Yolsuzluğun olduğu yerde 13 bin 
555 kilometre bölünmüş yol olabilir mi? 
Yolsuzluğun olduğu yerde 160 bin derslik, 
80 üniversite, okullara gönderilen 750 bin 
bilgisayar, ders sıralarının üzerine konan 
ücretsiz ders kitapları olur mu? Yolsuzlu-
ğun olduğu yerde 370 bin konut inşa edilir 
mi? Yolsuzluğun olduğu yerde 130 adalet 
sarayı inşa edilir mi? Yolsuzluğun olduğu 
yerde, bölgesinde, dünyada, artık küresel 
bir güce dönüşen bir Türkiye olur mu? 

Bu ülkede yolsuzluk onların zamanında 
İstanbul’da yapıldı, yolsuzluk Kocaeli’nde 
yapıldı. Biz oralarda görevi devraldığımız-
da, diz boyu yolsuzluk vardı, çöp yığınları 
vardı, susuzluk vardı, hava kirliliği vardı. 
O hortumları kestiğimiz için, o yolsuzluk-
lara, usulsüzlüklere son verdiğimiz için 
İstanbul’un çehresi değişti, Kocaeli’nin 
çehresi değişti. İşte gelsinler, Konya’yı 
gezsinler. Sadece Şeb-i Arus törenlerine 
katılıp gitmekle olmuyor. Konya’nın nere-
den nereye geldiğini gelsinler incelesinler. 
Gitsinler, Kayseri’yi incelesinler. Yolsuzluk 
var diyerek iftira attıkları Kayseri’nin nere-
den nereye geldiğini görsünler. Yolsuzluk 
bunların şuuraltına işlemiş. Müflis tüccar, 
eski defterleri karıştırır... Bunların hiç 
malzemesi kalmadı, bir yandan eski defter-
leri karıştırıyor, bir yandan dedikodulara 
sarılıyor, ama her seferinde baltayı taşa 
vuruyorlar. Eğer illa yolsuzluk görmek 

istiyorlarsa, gitsinler, aynaya baksınlar, 
orada İSKİ’yi görecekler, orada Kocaeli’ni 
görecekler, orada Anayasa Mahkemesi’nin 
kendileri hakkında verdiği, tescillenmiş 
yolsuzluk kararını göreceklerdir. Eğer illa 
yolsuzluk yapan görmek istiyorlarsa, sağ-
larına, sollarına baksınlar.

Bu çamurlar bizim üzerimize yapışmaz. 
Bu iftiralar, bumerang gibi döner, iftira 
sahibinin kendisini vurur. Nitekim görü-
yorsunuz, 6-7 aylık genel başkanlık süre-
sinde, defalarca U dönüşü yaptı, defalarca 
sözünden çark etti, defalarca söylediğini 
yalanladı, defalarca ben öyle demedim di-
yerek yan çizdi. 6-7 ay içinde defalarca 
baltayı taşa vurdu. Ama özür dilemek yok, 
yüzü kızarmak yok, mahcup olmak yok... 
Özür dilemek yerine, her seferinde pişkin-
lik içinde kenara çekiliyorlar. Emin olun, 
benim aziz milletim de, bizzat kendi seç-
menleri, kendi tabanları da bu pişkinlikten 
ciddi rahatsızlık duyuyorlar. Biz bunlara 
aldırış etmeyeceğiz... Biz bunlarla oyalan-
mayacağız. Bunların çirkin iftiralarına ge-
reken cevabı anında verecek, tutarsızlıkla-
rını, ilkesizliklerini anında ortaya koyacak 
ve yolumuza devam edeceğiz.

Hazreti Mevlana ne güzel söylemiş: “Ehil 
olmayanlara sabretmek, ehil olanları par-
latır...” Biz sabredecek ve milletimizin nez-
dinde tertemiz bir yıldız gibi de parlamaya 
devam edeceğiz. Allah’ın izniyle, 2011 
yılında da Konya’ya defalarca gelecek, 
Konya’da defalarca toplu açılış yapacağız. 
Allah’ın izniyle, artık Konya’ya en kısa 
zamanda hızlı trenle, 1 saat 15 dakikada 
gelecek, Konya’yı da hızlı tren dünyasına 
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taşımış olmanın gururunu hep birlikte 
paylaşacağız. İnşallah, bir sonraki Şeb-i 
Arus törenlerinde, Mevlana’nın vuslatıyla 
birlikte Ankara ile Konya’nın vuslatını da 
yaşıyor olacağız. Konyalı kardeşlerime, 
tüm Konya’ya, vefalarından, desteklerin-
den, hayır dualarından dolayı teşekkür 
ediyorum. Açılışını yaptığımız okulların, 
parkların, gençlik merkezinin, üst geçidin 
ve hastanenin hayırlı olmasını diliyorum. 
Hepinizi Allah’a emanet ediyor, sizleri sev-
giyle, saygıyla selamlıyorum.
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Değerli kardeşlerim, sevgili Muşlular, siz-
leri en kalbi duygularımla selamlıyorum. 
Buradan, tüm Muş’a, Bulanık’a, Hasköy’e, 
Korkut’a, Malazgirt’e, Varto’ya, oralarda 
yaşayan tüm kardeşlerime selamlarımı, 
sevgilerimi yolluyorum.

Bugün Muş tarihi günlerinden birini yaşı-
yor. Bugün Muş, tam 106 farklı hizmetin, 
106 farklı tesisin, eserin açılışına şahitlik 
yapıyor. Eğitimden sağlığa, ulaştırmadan 
sulamaya, öğrenci yurdundan özel sektör 

yatırımlarına kadar her alanda bugün 
Muş’u hizmetle buluşturuyoruz. 41 ki-
lometrelik Muş Bitlis Bölünmüş yolunu 
bitirdik. 12 kilometrelik Muş şehir geçişi 
bölünmüş yolunu bitirdik ve bugün bu 
yolları resmi olarak hizmete açıyoruz. Su-
lama, taşkın koruma ve dere ıslahı olarak, 
9 DSİ yatırımını yine tamamladık, bu 9 
eseri de bugün bu toplu açılışla hizmete 
alıyoruz. Muş ve ilçelerinde, 9 sağlık ocağı 
ve lojmanları tamamlandı. Bugün bu sağ-
lık hizmetlerimizin de açılışını gerçekleş-

Toplu Açılış Töreni

Muş | 18 Aralık 2010
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tiriyoruz. Muş Merkez’de, bütün ilçelerde, 
köylerde, hatta mezralarda okullar inşa 
ettik, derslikler inşa ettik, öğretmenleri-
miz için lojmanlar inşa ettik. Bugün bir 
kalemde, tam 400 yeni dersliği, Muşlu ço-
cuklarımızın hizmetine sunuyoruz. 2 bin 
100 kişilik, kız ve erkek öğrencilerimiz için 
pansiyonlar inşa ettik, bugün onları da açı-
yoruz. Muş’a kazandırdığımız Fen Lisesi’ni, 
Anadolu Lisesi’ni, diğer liseleri, ilköğretim 
okullarını, anaokullarını, lojmanları bu-
gün hizmete alıyoruz. Malazgirt’te yaptır-
dığımız 100 kişilik kız öğrenci yurdunu 
bitirdik, onu da bugün açıyoruz. Bitmedi... 
Özel sektörümüzün yaptığı 35 farklı ya-
tırımın da bugün coşkusunu yaşıyoruz. 
Çimento fabrikasından süt fabrikasına, 
Bisküvi fabrikasından mermer fabrikasına 
kadar 35 farklı yatırım.

Tüm bu eserler Muş’a hayırlı olsun diyo-
rum. Okullar, derslikler, sağlık ocakları, 
özel sektör yatırımları, yollar, sulama 
tesisleri Muş’a hayırlı olsun diyorum. Bu 
yatırımları gerçekleştiren kurumlarımızı, 
Milli Eğitim Bakanlığımızı, Ulaştırma Ba-
kanlığımızı, Sağlık Bakanlığımızı, Çevre 
ve Orman Bakanlığımızı, Kredi ve Yurtlar 
Kurumu’nu; Bakan arkadaşlarımı, onların 
çalışma arkadaşlarını tebrik ediyorum. 
Özellikle eğitim noktasında Muş’a yatırım 
yapan özel sektörümüzü, hayırseverleri 
tebrik ediyorum. Muş’a yatırım yapan işa-
damlarımızı kutluyor, kendilerine teşek-
kür ediyorum.

Muş bizim canımız, Muş bizim gözbebeği-
miz, Muş bizim, hepimizin, adeta bir millet 
olarak doğum yerimiz. 1071 yılında, bura-

da, Muş Malazgirt’te, Alparslan’ın ordusun-
da biz birbirimize kardeş olduk. O orduda 
biz bir olduk, beraber olduk, ebediyyen 
devam edecek kader ortağı olduk. Nasıl 
ki Alparslan’ın ordusunda omuz omuza 
verdiysek, ondan sonraki 939 yıl boyunca 
da her zaman omuz omuza verdik. Nasıl ki 
Malazgirt’te birlikte şehit olduysak, ondan 
sonraki tüm savaşlarda, ondan sonraki 
her vatan savunmasında birlikte şehit, 
birlikte gazi olduk. Malazgirt’te başlayan 
kardeşlik Niğbolu’da, Kosova’da, Mohaç’ta, 
İstanbul’un fethinde, Kut-ül Amare’de, 
Çanakkale’de devam etti. Malazgirt’te or-
taklaşan kaderimiz, Kurtuluş Savaşında 
adeta zirveye ulaştı. Selçuklu devletini, Os-
manlı devletini, Cumhuriyeti yine birlikte 
kurduk, yine beraber kurduk.

Şundan hiç kuşkunuz olmasın sevgili 
kardeşlerim... Bizim bu topraklarda nasıl 
tarihimiz birse, kaderimiz birse, kültürü-
müz, medeniyetimiz birse, geleceğimiz de 
bir olacak, geleceğimiz de beraber olacak, 
geleceğimiz de yine kardeşlik üzerine bina 
edilecek. Hiç kimse, ama hiç kimse bizim 
aramıza nifak sokamaz. Hiç kimse bizim 
aramıza fitne tohumları saçamaz. Hiç kim-
se bizim kadim kardeşliğimizi bozamaz. 
Zira bu kardeşlik, 10 yıllık, 20 yıllık değil, 
bin yıllık bir kardeşlik. Ben, bu ülkenin 
Başbakanı olarak, şunu kabul ediyor ve 
samimiyetle ifade ediyorum: Bu bölge 
yıllarca ihmal edildi, bu bölge, bu bölge 
içinde Muş, yıllar boyunca yeterli hizmet 
alamadı. Bu bölgenin meseleleri, Muş’un 
meseleleri yıllarca görmezden gelindi, ih-
mal edildi, inkar edildi.
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Muşluların çok güzel bir sözü var... “Eğer 
taş yuvarlandı, çömleğe deydi, vay çömle-
ğin haline; eğer çömlek yuvarlandı, taşa 
deydi, vay çömleğin haline…” Ben her za-
man söylüyorum... İnkar politikaları benim 
Muşlu kardeşime kaybettirdi, terör benim 
Muşlu kardeşime kaybettirdi, ihmal, yatı-
rımsızlık, işsizlik, yoksulluk benim Muşlu 
kardeşime kaybettirdi. Taş her zaman 
kazandı, ama çömlek her zaman kaybetti. 
Gençler kaybetti, analar, babalar kaybetti, 
nice nesiller kaybetti ama fesat odakları 
kazandı, silah tüccarları her zaman ka-
zandı. İşte bu dönemler sona ermiştir. Bu 
dönemler, bizim Hükümetimiz tarafından 
bir daha açılmamak üzere kapatılmıştır. 
İhmal sona ermiştir. İnkar politikaları sona 
ermiştir. Kardeşliğimizi zedeleyecek her 
türlü girişim, elimizin tersiyle itilmiştir.

Biz 8 yıl önce yeni bir dönem, yeni bir 
süreç başlattık. 8 yıl önce kollarımızı sıva-
dık, YA BİSMİLLAH dedik ve Türkiye’nin 
81 vilayetini bir şantiyeye dönüştürdük. 
İstanbul’a ne yapıyorsak, aynı oranda 
Muş’a da onu yapıyoruz. Ankara’ya hangi 
yatırımı yapıyorsak, aynı oranda Bitlis’e de 
onu yapıyoruz. Edirne’yi Van’dan, Muğla’yı 
Diyarbakır’dan, Hakkari’yi Tekirdağ’dan 
ayrı tutmuyoruz. Türkiye’nin doğusunda 
farklı, batısında farklı konuşmuyor, her-
kesi kucaklıyor, herkese eşit mesafede 
duruyoruz. Kimsenin diline, inancına, 
etnik kökenine, zenginliğine, fakirliğine 
bakmadan, iline, ilçesine, bölgesine bak-
madan, yaradılanı biz Yaradandan ötürü 
seviyoruz.

Bakın sevgili Muşlular... Bir şey değişir, 
her şey değişir... Bir kapı aralanır, her yer 
aydınlanır. Bir küçük adım atılır, o adım 
büyüyerek atılıma dönüşür. Biz bir kapı 
araladık, biz bir adım attık, biz gönlümüzü 
açtık. Biz, yaptığımız kamu yatırımlarıyla, 
okullarla, hastanelerle, yollarla, konutlar-
la, şehirlerimizin geleceğini değiştirecek 
adımları attık. Muş’ta bugüne kadar 1.292 
yeni derslik inşa ettik. Muş’a anaokulları, 
ilköğretim okulları, liseler açtık. Muş’a 
pansiyonlar yaptık, yurtlar yaptık. En 
önemlisi de Muş’a, 2007 yılında Muş Al-
parslan Üniversitesi’ni kurduk. Burslarla, 
kredilerle, ücretsiz kitaplarla, şartlı nakit 
transferiyle, yurtlarla, pansiyonlarla eği-
time çok güçlü destek veriyoruz. Muş’un 
çocukları bu okullarda okuyacak, Muş’un 
kızları okuyacak. Muş’un gençleri lise-
lerde, üniversitede eğitim görecek. Öbür 
yandan yaptığımız yollar Muş’a yatırım ta-
şıyacak, hizmet taşıyacak, turist taşıyacak, 
öğrenci taşıyacak.

Göreceksiniz, tüm bu yatırımlarla Muş’un 
artık çehresi köklü şekilde değişecek. Biz, 
yıllardır devam eden bir kısırdöngüyü 
kırıyoruz. Biz, Muş’un gençlerini, Muşlu 
kardeşlerimi istismar edenlerden, tek tek o 
istismar araçlarını çekip alıyoruz. Eğitim-
sizliği istismar edenler şimdi okullardan 
korkuyorlar. Yoksulluğu istismar edenler 
şimdi yatırımlardan korkuyorlar. Yol yok, 
su yok, okul yok, hastane yok diyerek be-
nim bu bölgedeki vatandaşımın hissiyatını 
sömürenler, şimdi tüm bu hizmetlerin gel-
mesinden korkuyorlar.



Recep Tayyip ERDOĞAN

184

Ben Muşlu kardeşimden rica ediyorum... 
Türkiye’deki değişimi birlikte gerçekleş-
tireceğiz, Muş’taki değişimi birlikte ger-
çekleştireceğiz. Türkiye’yi demokrasi üze-
rinde birlikte inşa edeceğiz. Türkiye’nin 
ufkunu birlikte açacak, Türkiye’nin umu-
dunu birlikte çoğaltacağız. Bize inanın, 
bize güvenin. 8 yıl boyunca bize inandınız 
ve hamdolsun hayal kırıklığı yaşamadınız. 
Allah’ın izniyle sizlere bundan sonra da 
hayal kırıklığı yaşatmayacak, el ele, gönül 
gönüle hep birlikte geleceğe koşacağız.

Bakın, Muş, 12 Eylül Halkoylamasında, bü-
tün tehditlere rağmen yüzde 54.1 oranında 
sandık başına gitti ve yüzde 92.2 gibi çok 
yüksek bir oranda EVET dedi. Bu vesileyle 
tüm Muşlu kardeşlerime de teşekkür edi-
yorum. Bu yüksek oran, esasında Muş’un 
değişime ne kadar susadığını, demokrasi-
ye ne kadar özlem duyduğunu, demokratik 
bir anayasanın hasretini nasıl içinde taşıdı-
ğını açık açık gösteriyor. İşte biz, sizin bize 
yüklediğiniz bu emanetin takipçisi olacak, 
onu şerefimiz, onurumuz bilecek ve her 
şart altında muhafaza edeceğiz. Nasıl ki 
bugüne kadar çetelere karşı durduysak, 
nasıl ki bugüne kadar milli iradeyi gasp 
etmek isteyenlerin karşısında durduysak, 
aynı şekilde sizin emanetinizi korumaya 
devam edeceğiz.

Dikkatinizi çekiyorum... Biz seçimden 
seçime kapınıza gelenlerden değiliz. Biz, 
sandıklar kapanınca millete sırtını dönüp 
gidenlerden değiliz. Başbakan her fırsatta 
Muş’a geliyor. Bakanlar her fırsatta Muş’a 
geliyor. Milletvekili arkadaşlarım her fır-
satta Muş’a geliyor. Bizim gelemediğimiz 

yerde, eserlerimiz geliyor, hizmetlerimiz 
geliyor, yatırımlarımız geliyor. Ankara’da, 
kurultaya gitmekten fırsat bulup da halkın 
içine giremeyenleri siz Muş’a çağırın. Elle-
rine geçirdikleri aslı asdarı olmayan bel-
geleri sallayan yalancı çobanları siz Muş’a 
çağırın. Yabancı diplomatlardan duyduk-
ları dedikodularla siyaset yapanları Muş’a 
çağırın. Hani, Muşluların dediği gibi, BE-
RADAYİ BERADAYİ KONUŞMASINLAR. 
gelsinler, Muş’un nasıl değiştiğini görsün-
ler, nereden nereye geldiğini görsünler, 
Muş’taki umudu, Muş’taki heyecanı hisset-
sinler. Türkiye’de güzel şeyler oluyor sevgi-
li kardeşlerim, inşallah çok daha güzeline 
hep birlikte erişeceğiz.

Ben, bir kez daha, Muş’a kazandırdığımız 
tüm bu eserlerin, tüm bu hizmetlerin ha-
yırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen her-
kesi tebrik ediyor, ülkem ve milletim adına 
onlara şükranlarımı sunuyorum. Muş’a, 
Muşlu kardeşlerime, misafirperverlikleri 
için, destekleri, katkıları, hayır duaları 
için teşekkür ediyorum. Hepinizi Allah’a 
emanet ediyor, sevgiyle, saygıyla selamlı-
yorum. Sağolun, varolun.
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Sevgili Bitlisliler, değerli kardeşlerim, 
sizleri en kalbi duygularımla selamlıyo-
rum. Buradan, bütün Bitlis’e, Adilcevaz’a, 
Ahlat’a, Güroymak’a, Hizan’a, Mutki’ye, 
Tatvan’a, oralarda yaşayan tüm kardeşle-
rime selamlarımı, sevgilerimi gönderiyo-
rum.

Konuşmamın hemen başında, 12 Eylül 
Halkoylamasındaki destekleri için Bitlis’e 

teşekkür ediyorum. Bitlis, yüzde 70 gibi 
yüksek bir oranda sandığa gitti. Bitlis teh-
ditlere aldırmadı. Bitlis hür irade üzerine 
konan ipoteklere aldırmadı. Bitlis değişim 
dedi, demokrasi dedi, hukuk dedi, Adalet 
dedi. Bitlis, yüzde 93.1 gibi rekor seviyede 
bir oranla EVET diyerek farklılığını ortaya 
koydu. Güveninizden, desteğinizden, ha-
yır dualarınızdan dolayı sizlere teşekkür 
ediyorum.

Toplu Açılış ve TOKİ Anahtar 
Teslim Töreni

Bitlis | 19 Aralık 2010
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8 yıldır Bitlis’e mahcup olmadık, Bitlis kar-
şısında yüzümüzü öne eğmedik, Bitlis’in 
itimadını boşa çıkarmadık. Allah’ın izniyle 
bundan sonra da var gücümüzle çalışacak, 
Bitlis için, 81 vilayetimiz için, Türkiye 
için hizmet üretmeye, eser üretmeye, 
Türkiye’nin itibarını artırmaya devam 
edeceğiz. Atalar ne güzel söylemiş... “Adam 
odur ki, koya dünyada hayırlı bir eser, eseri 
olmayanın yerinde gör ki yeller eser...” Biz 
eser bırakmak için bu yollara düştük. Biz, 
gönüllerde iz bırakmak için bu yollara çık-
tık. Biz millete efendi olmak için değil, mil-
lete hizmetkar olmak için bu yola revan ol-
duk. Çünkü bizim yolumuzu, Anadolu’nun, 
Trakya’nın erenleri, ilim erbabı, gönül in-
sanları aydınlatıyor. Bizim yolumuzu Bitlis 
aydınlatıyor, Bitlis’in dünyaya nam salmış 
alimleri, bilginleri aydınlatıyor. Bitlis, 
Mevlana İdris-i Bitlisî’nin şehridir. Bitlis, 
Ebul Fazl Mehmet Efendi’nin şehridir. Bit-
lis, Şems-i Bitlisî’nin, Arvasi Hazretlerinin, 
Bediüzzaman Said-i Nursi’nin şehridir. Bu 
ilim şehrine hizmet etmekten, bu ilim şeh-
rine hizmetkar olmaktan dolayı, ben de, 
arkadaşlarım da, gururluyuz, bahtiyarız. 

Bugün Bitlis’te, tam 73 farklı eserin, 73 
farklı hizmetin toplu açılışını gerçekleşti-
riyoruz. Bitlis’e kazandırdığımız okulları, 
yaptığımız derslikleri, sağlık merkezlerini, 
yolları, konutları, belediye hizmetlerini 
açıyoruz. Kültür ve turizm merkezlerinin, 
onardığımız vakıf eserlerinin, tarımsal 
yatırımların, emniyet, çevre yatırımlarının 
resmi açılışını yapıyoruz. TOKİ, Adilcevaz 
ilçemizde 400 konutu tamamladı, bugün 
bu konutları hak sahiplerine teslim edi-
yoruz. Bu 400 konutla birlikte, yine TOKİ 

tarafından yapılan bir iş merkezinin, 
150 yataklı Merkez Devlet Hastanesi’nin, 
Polis Meslek Yüksekokulu’nun açılışını 
yapıyoruz. Bitlis Merkez’de, Adilcevaz’da, 
Ahlat’ta, Güroymak’ta, Hizan, Mutki, 
Tatvan’da yapımını tamamladığımız okul-
ları, derslikleri, pansiyonları ve kapalı spor 
salonlarını açıyoruz. Sağlık Bakanlığımız 
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ni tamamladı 
ve Bitlis’e kazandırdı. Bu merkezle birlik-
te merkez ve ilçelerde 5 Sağlık Ocağının 
açılışını yapıyoruz. Hizan’a, Ahlat’a, Kül-
tür ve Turizm Bakanlığımız tarafından 
kazandırılan kültür merkezlerini açıyoruz. 
Vakıf lar Genel Müdürlüğümüz, Eleman 
Kervansarayı’nı, Hatibiye Medresesi’ni, İh-
lasiye Medresesi’ni, Adilcevaz Ulucamii’ni 
restore etti, onardı. Yeniden günyüzüne 
çıkardığımız, Türkiye’nin ve dünyanın kül-
tür mirasına kazandırdığımız bu eserlerin 
de açılışını bugün buradan yapıyoruz. 

Tarım Bakanlığımız önemli tarım tesisleri-
ni Bitlis’e kazandırdı. İçişleri Bakanlığımız 
MOBESE sistemini kurdu. Çevre ve Orman 
Bakanlığımız bir hatıra ormanı ve bir mete-
oroloji merkezini Bitlis’e kazandırdı. Ahlat 
ve Adilcevaz Kaymakamlıklarımız güzel 
eserler vücuda getirdi. Sosyal Hizmetler 
Genel Müdürlüğümüz Toplum Merkezi 
kurdu. Bugün buradan bu eserlerin de 
resmi açılışını yapıyoruz. Bitmedi... Bitlis 
Belediyemizin, katı atık bertaraf tesisini, 
Halis Kanar Parkı’nı, mahalle yollarını, kal-
dırım çalışmalarını da bu tören vesilesiyle 
hizmete alıyoruz. Ulaştırmada da Bitlis’i 
ihmal etmiş değiliz... Bitlis Muş Bölünmüş 
yolunu, Bitlis Çevre Yolu Kavşağı’nı, Mey-
dan-Geyikpınar il yolunu, Güroymak-Göl-
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başı, Kavakbaşı Koyunlu, Adilcevaz Güldü-
zü yollarını da bugün Bitlis’in hizmetine 
sunuyoruz.

Tüm bu eserler, tüm bu hizmetler Bitlis’e 
hayırlı olsun. Emeği geçenler, katkı veren-
ler sağolsun, varolsun. Tıpkı 81 vilayetimiz 
gibi, Bitlis de herşeyin en iyisini, en güzeli-
ni fazlasıyla hakediyor. Yılların ihmalini te-
lafi etmek, Bitlis’e gecikmiş yatırımları bir 
an önce kazandırmak için var gücümüzle, 
bütün enerjimizle çalıştık ve çalışacağız. 
Bakın, biraz önce de ifade ettim... Bitlis 
tarihte her zaman bir ilim merkezi oldu. 
Bitlis, sadece Bitlis’te doğup büyüyenlerin 
değil, bütün bu coğrafyanın cazibe merkezi 
oldu. İlim adamları, sanatçılar, idareciler 
Bitlis’e akın ettiler, Bitlis’in okullarında, 
Bitlis’in eğitim merkezlerinde dönemin en 
ileri eğitimini aldılar. Erzurumlu İbrahim 
Hakkı Hazretleri Bitlis için ne güzel söyle-
miş... 
Huda’nın cennetidir şehr-i Bitlis,

Cihanın ziynetidir şehr-i Bitlis

Gönüller minnetidir şehr-i Bitlis

Ki dünya cennetidir şehr-i Bitlis…

Düşünebiliyor musunuz, böyle bir şehirde 
üniversite yoktu. Tarih boyunca ilimle, 
ilim erbabıyla mağrur olmuş bu şehirde 
bir üniversite yoktu. Geldik, gerekli çalış-
maları yaptık, üniversitesi olmayan tüm 
illerimizle birlikte Bitlis’e de Bitlis Eren 
Üniversitesi’ni kazandırdık. Üniversite şu 
anda mütevazi imkanlara sahip... Ama bu 
imkanlar her geçen gün artıyor, her geçen 
gün üniversitemiz biraz daha büyüyor, 
gelişiyor. Sabah, Bitlisli işadamlarıyla, 

Bitlis’in önde gelenleriyle, dernek ve vakıf 
temsilcileriyle, kanaat önderleriyle bir 
araya geldik. Orada da ifade ettim... Biz 
adım attık, biz kapıyı araladık, biz alt yapı 
hizmetlerini yaptık. Şimdi sıra Bitlisliler-
de, şimdi sıra Bitlis’in işadamlarında, önde 
gelenlerinde. Hep birlikte Bitlis’i ayağa 
kaldıracağız. Hep birlikte Bitlis’i yeniden 
bir ilim merkezi haline getireceğiz. Hep 
birlikte, Bitlis’in güzelliklerini dünyaya 
tanıtacak, Nemrut Gölü’nü, Van Gölü’nü, 
Süphan Dağı’nı, Ahlat Selçuklu Mezarları-
nı, Bitlis kalesini, Bitlis’in minarelerini, ve 
elbette Bitlis’in Büryan Kebabını dünyaya 
duyuracağız. Yeter ki huzur olsun, yeter 
ki istikrar olsun, yeter ki kardeşliğimiz 
güçlü olsun, daim olsun. İnanın her hayali 
gerçeğe dönüştürür, her hedefi kolaylıkla 
yakalarız.

Biz büyük bir ülkeyiz, biz büyük bir mil-
letiz. Biz medeniyetimizle, kültürümüzle, 
tarihimizle büyük bir devletiz. Kendimize 
inanırsak, kendimize güvenirsek, özgüve-
nimiz tam olursa, her engeli aşar, Allah’ın 
izniyle her hedefe ulaşırız. Bakın şu anda 
küresel finans krizi tüm dünyayı etkisi altı-
na almışken, Avrupa ülkelerinin ekonomi-
lerini ciddi şekilde sarsarken, biz Türkiye 
olarak krizi en az etkiyle aşıyoruz. Avrupa 
ülkeleri maaşlarda kısıntıya gidiyor, emek-
lilik yaşını yükseltiyor, öğrenci harçlarına 
zam yapıyor, sosyal yardımları kaldırıyor. 
Biz ise emeklilerimize, memurlarımıza, 
öğrencilerimizin burslarına enflasyonun 
üzerinde artış yapıyor, yeni hazırladığımız 
bütçeyle sosyal yardımları, sosyal yatırım-
ları daha da artırıyoruz. Dünya ülkelerinde 
işsizlik rekor seviyelere ulaşırken, biz her 
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ay işsizliği 2-2.5 puan düşürüyor, bu nok-
tada rekor kırıyoruz. Dünya ülkeleri dara-
lırken, çok küçük oranlarda büyürken, biz 
Avrupa’da, OECD ülkeleri arasında, dünya-
da büyüme rekorları kırıyoruz. İhracatta, 
turizmde sürekli artış kaydediyor, dünyaya 
örnek oluyoruz.

Sadece ekonomide değil, dış politikada 
artık gücü olan, etkinliği olan, ağırlığı olan 
bir Türkiye var. Moğolistan’dan Bosna 
Hersek’e, Kırım’dan Filistin’e kadar Os-
manlı eserlerine, Selçuklu eserlerine, ata 
yadigarı eserlere sahip çıkan bir Türkiye 
var. Bütün cesaretiyle, bütün kararlılığıyla, 
yanlışa yanlış, doğruya doğru diyen, hakkı 
savunan, hukuku savunan, mazlumların 
yanında yer alan, mazlumların sesi, nefesi 
olan bir Türkiye var. 8 yılda çok büyük işler 
yaptık, önemli hedeflere ulaştık. Allah’ın 
izniyle daha fazlasını yapacak, daha faz-
la hedefe ulaşacağız. Yeter ki bir olalım, 
yeter ki iri olalım, yeter ki diri olalım. 
Yeter ki kardeşliğimizi yüceltelim, yeter 
ki kardeşliğimize göz dikenlere karşı tek 
yürek olalım. Türkiye demokratikleşme 
yolunda ne zaman güçlü bir adım atmak 
istediyse, önüne engeller çıkardılar. Tür-
kiye dış politikada ne zaman aktif olmak 
istediyse, önünü kestiler. Türkiye ekono-
misi ne zaman canlandıysa, yapay krizlerle 
hızını kestiler. Türkiye ne zaman atılıma 
geçtiyse, tahriklerle, kışkırtmalarla, kirli 
senaryolarla huzura, kardeşliğe, istikrara 
kastettiler. Biz yılgınlık göstermedik. Biz 
eyvallah demedik. Allah’ın izniyle, sizlerin 
desteğiyle, çetelere, mafyaya, hukuksuz-
luğa dur dedik, göğsümüzü siper ettik ve 
milletin emanetini yere düşürmedik.

Bakın sevgili Bitlisliler... Seçime 6 ay var... 
6 ay sonra Türkiye bir kez daha sandığa 
gidecek ve hür iradesiyle bir kez daha 
seçimini yapacak. Şimdiden, milletin ira-
desini, milletin tercihini etkilemek, seçim 
sürecini kirletmek için bir takım tezgahlar 
devreye sokulmaya başlandı. Bir takım so-
kak eylemleri, siyasiler tarafından, medya 
tarafından kışkırtılmaya, sırtları sıvaz-
lanarak teşvik edilmeye başlandı. Ulusal 
ve uluslararası odaklar, bir takım kirli 
iftiralarla güya bizi yıpratacakları zannına 
kapıldı. Buradan, Bitlis’ten açık açık söylü-
yorum. Ne yaparsanız yapın, hangi tezgahı 
hazırlarsanız hazırlayın, artık benim mil-
letim bu tuzaklara gelmiyor, bu oyunları 
yutmuyor. Benim milletim gerçekleri çok 
net olarak görüyor. Kimin hizmet ettiğini, 
kimin de iftira ürettiğini bu millet görüyor. 
Kimin büyük hedeflerin peşinde, kimin de 
küçük hesapların peşinde olduğunu mille-
tim görüyor. Ben Bitlisli kardeşimden de 
rica ediyorum: Oynanan oyunları lütfen iyi 
görün, kurulan tuzakları lütfen iyi değer-
lendirin. Doğu’da, Batı’da, kimin gerçekten 
millete hizmet derdinde olduğunu, kimin 
de istismar peşinde olduğunu lütfen iyi 
analiz edin.

Bu ülke çok vaatler gördü. Kaynak göster-
meden, proje yapmadan, plan yapmadan 
bol keseden dağıtanları bu ülke çok gördü. 
Mazotu 1 lira’ya indiriyorlardı, üniversite 
sınavını kaldıracaklardı, her aileye maaş 
bağlayacaklardı. Bunları vaat ettiler. Hatta 
öyleleri çıktı ki, ben futbolda ofsaytı kaldı-
racağım dedi, Boğaz Köprüsü’nün üstüne 
otobüs durağı yapacağım diyenler oldu, 
her eve şebeke bağlayıp musluklardan 
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gazoz akıtacağım diyenler çıktı. Buralara 
da geldiler, bu meydanda da atıp tuttular. 
Ne oldu? Millete, ülkeye çok ağır fatura-
lar yükleyerek gittiler. Bir musibet bin 
nasihatten evladır derler... Bu millete işte 
bu zihniyet çok ağır musibetler yaşattı. 
Merkez Bankası’na para bastırdılar. Yüksek 
faiz oranıyla borçlandılar. Zam, vergi, enf-
lasyon... Milletin emeğini, ekmeğini adeta 
sömürdüler. Şimdi de aynı zihniyeti takip 
edenler var.29 Mart seçimlerinde, Ana Mu-
halefet Partisi’nin genel başkanı biliyorsu-
nuz belediye başkanı adayıydı. O zaman da 
bol keseden dağıtıyordu, o zaman da umut 
tacirliği yapıyordu. Yoksullara 600 lira 
maaş bağlayacağım diyordu. Buyur, hodri 
meydan, İzmir’de, Antalya’da, Mersin’de 
uygula görelim. Hadi, orada yoksullara 
her ay 600 tl dağıt da görelim. Kaynağın 
ne, planın ne, projen ne diye sorunca bize 
ismini söylüyor. Ya sana ismini sormadık... 
Onu biliyoruz... Planın, projen, kaynağın 
ne, onu söyle... Yok, söylemiyor, benim 
adım şu, sürekli adını söylüyor. Senin adın 
karın doyurmaz. Vaat karın doyurmaz. 
Umut tacirliği karın doyurmaz. Milletim 
popülizmden yıllar boyunca yaka silkti, 
böyle uçuk vaatlere de asla prim vermeye-
cek, teveccüh etmeyecek, yeni maceralara 
fırsat tanımayacaktır.

Biz, hizmet üretmeye, iş yapmaya, huzuru, 
barışı, dostluğu, kardeşliği güçlendirmeye 
devam edeceğiz. Türkiye’yi dünyanın en 
büyük 10 ekonomisinden biri yapma he-
defimize doğru emin adımlarla ilerlemeye 
devam edeceğiz. Sadece ekonomisiyle 
değil, demokrasisiyle, vizyonuyla güçlü 
bir ülkeyi inşa etmeye devam edeceğiz. 

Allah’ın izniyle 8 yılda başardıklarımıza, 
8 yılda yaptıklarımıza daha fazlasını ek-
leyecek, Türkiye’yi, şehirlerimizi, Bitlis’i 
hak ettiği seviyelere ulaştıracağız. Ben, 
bugün açılışını yaptığımız 73 eserin ha-
yırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen tüm 
arkadaşlarımı, bu eserlerin inşasına emek 
veren, mimarından mühendisine, müteah-
hitinden işçisine kadar herkese teşekkür 
ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun, 
yolumuz bahtımız açık olsun diyor, sizleri 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Değerli misafirler, sevgili Erzurumlular, 
değerli kardeşlerim... Sizleri en kalbi 
duygularımla selamlıyor, bugün açılışını 
yapıp Erzurum’a kazandırdığımız eserle-
rin, Erzurum’a, Erzurumlu kardeşlerime, 
Erzurum’la birlikte tüm Türkiye’ye hayırlı 
olmasını diliyorum.

Bugün Erzurum tarihi günlerinden birini 
yaşıyor. Bugün Erzurum, bir bayram coş-

kusunu, çok büyük bir heyecanı yaşıyor. 
Erzurum’un, Erzurumlu kardeşlerimin 
heyecanını, coşkusunu, sevincini pay-
laşıyor olmaktan büyük bir bahtiyarlık 
duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bu 
anlamlı günde, bu tarihi günde, önemli 
bir misafiri Erzurum’da ağırlıyoruz. Yuna-
nistan Başbakanı, değerli dostum Yorgo 
Papandreu da bugün bizim heyecanımıza, 
bizim coşkumuza ortak oluyor. Kendisine 

ÜNİVERSİAD Tesisleri Toplu 
Açılış Töreni

Erzurum | 07 Ocak 2011
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ve çalışma arkadaşlarına buradan, sizlerin 
huzurunda bir kez daha hoş geldiniz diyo-
rum. Bu Erzurum soğuğunda, gerek bana, 
gerek mevkidaşım Yorgo’ya gösterdiğiniz 
sıcak misafirperverlikten dolayı, sizlere, 
siz Dadaş kardeşlerime şükranlarımı sunu-
yorum.

Bu resmi açılış törenine, Yunanistan 
Başbakanı’nın katılıyor olması bir başka 
açıdan da önemli... 20 gün sonra başlaya-
cak olan 25’inci Dünya Üniversiteler Kış 
Oyunları, aynı zamanda Üniversite Olimpi-
yatları olarak da biliniyor. Olimpiyat oyun-
ları, tarihte ilk kez Eski Yunanistan’da, 
Milattan Önce 776’da yapılmıştı. Bugün, 
Dünya Üniversiteler Kış Olimpiyatlarının 
öncesindeki bu açılış törenine, Yunanistan 
Başbakanının da katılıyor olması bu açı-
dan son derece anlamlı, son derece önemli. 

Şu anda Erzurum’un her köşesinde, 5 yıl-
dızdan oluşan ÜNİVERSİAD amblemini 
görüyorsunuz. Bu beş yıldız, 5 kıtayı temsil 
ediyor. Tıpkı Olimpiyat oyunlarındaki, 
iç içe geçmiş daireler gibi, ÜNİVERSİ-
AD amblemindeki 5 yıldız da 5 kıtanın 
dostluğunu, dayanışmasını, işbirliğini 
temsil ediyor. 20 gün sonra, bu 5 yıldız 
Erzurum’dan parlayacak. 20 gün sonra, 5 
kıta Erzurum’da buluşacak. 27 Ocak - 6 Şu-
bat arası, 10 gün boyunca dünyanın gözü 
kulağı Erzurum’da olacak, sporun kalbi 
Erzurum’da atacak. Erzurum artık sadece 
ata sporumuz ciritle değil, 25’inci Dünya 
Üniversite Oyunları’yla da spor tarihinde 
yerini alacak.

Ben, Türkiye Cumhuriyeti’nin Başbakanı 
olarak, Erzurum’un böyle büyük bir spor 
organizasyonuna ev sahipliği yapmasının 
gururunu taşıyorum. Erzurum’a bu olim-
piyat oyunlarını, bu büyük spor tesislerini 
kazandırmanın gururunu, coşkusunu yaşı-
yorum. Erzurum’un da, Dadaşların da bu 
gururu, bu heyecanı yaşadığını görüyor, 
ülkem, milletim ve Erzurum adına büyük 
bir heyecan duyuyorum.

Sevgili Erzurumlular, değerli kardeşlerim...

Dadaş demek, yiğit demektir, mert demek-
tir, cesur, özü, sözü doğru demektir. Dadaş 
demek, zalimin hasmı, mazlumun dostu 
demektir, merhamet demektir, kardeşlik 
demektir. Biz, dadaş’ın ne olduğunu çok iyi 
biliriz. Bütün Türkiye Dadaş’ın ne olduğu-
nu çok iyi bilir... 20 gün sonra, 27 Ocak’tan 
itibaren, inşallah Erzurum, dadaşı, dadaşlı-
ğı tüm dünyaya anlatma, tüm dünyaya ta-
nıtma fırsatını bulacak. 5 Kıtadan gelecek 
misafirleri, 50 ülkeden 3 bin 500 sporcu ve 
onbinlerce seyirciyi en iyi şekilde ağırlaya-
cağınızı biliyorum. Erzurum soğuğunda, 
Erzurum’un sıcak misafirperverliğini her-
kese göstereceğinizi biliyorum.

Şunu da burada hatırlatmak istiyorum: 
Erzurum’a gelenler, olimpiyat köyünü, 
spor tesislerini, spor karşılaşmalarını 
görüp geri dönmesinler. Onlara Erzurum 
mimarisini mutlaka gösterin. Onlara Er-
zurum kültürünü mutlaka tanıtın. Onlara 
Erzurum’un sıcaklığını mutlaka hissettirin. 
Gelenler, Erzurum Kalesi’ni, Çifte Minareli 
Medrese’yi, Yakutiye’yi, Üç Kümbetleri, 
Ulu Cami’yi, Rüstem Paşa Bedesteni’ni gör-
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meden dönmesinler. Gelenler, Ayran Aşı’nı 
içmeden, Tandır Kete’sini yemeden, Oltu 
Dönerini, Kadayıf Dolmasını tatmadan 
dönmesinler. Erzurum’un misafirleri, Ata 
Barı’nı, Cirit’i görmeden gitmesinler. Er-
zurum, sadece başarılı bir organizasyonla 
değil, kültürüyle, tarihiyle, sıcaklığıyla her-
keste iz bıraksın. Erzurum, zengin kültürü-
nü, derin medeniyetini, köklü tarihini tüm 
misafirlere bütün ayrıntısıyla anlatsın. Biz 
Erzurum’a inandık, Erzurum’a güvendik 
ve bu büyük organizasyonu Erzurum’a ka-
zandırdık. Allah’ın izniyle Erzurum’un da 
bu organizasyonu başarıyla tamamlayaca-
ğını biliyor, Erzurum’un bir kez daha tarih 
yazacağına tüm kalbimle inanıyorum.

Sevgili kardeşlerim, sevgili Erzurumlular...

Bugün Erzurum’da 10 ayrı eserin top-
lu açılışını gerçekleştiriyoruz. 25’inci 
Dünya Üniversite Oyunları vesilesiyle, 
Erzurum’a çok büyük spor tesisleri kazan-
dırdık. Bu tesisler, dikkatinizi çekiyorum, 
sadece 10 gün kullanılacak, ardından 
çürümeye bırakılacak tesisler değil. Bu 
tesisler Erzurum’un çehresini değiştire-
cek, Erzurum’un geleceğini değiştirecek, 
Erzurum’da kış sporlarını uluslararası bo-
yuta taşıyacak tesisler. Bugün, bu törenle, 
Nisan 2009’da inşaatına başladığımız ve 
bir buçuk senede tamamladığımız atlama 
kulelerini hizmete açıyoruz. 23 bin kişilik 
Stadyumu, 34 milyon liralık bir yatırım 
bedeliyle çok kısa bir sürede tamamladık, 
bugün resmi açılışını yapıyoruz. 3 bin kişi-
lik ve 500 kişilik Buz Hokey Salonlarını, 2 
bin kişilik Buz Pateni Salonu’nu, bin kişilik 
Curling Salonu’nu, 500 kişilik Short Track 

Salonu’nu, Kandilli Biatlon ve Kayaklı 
Koşu Tesisleri’ni yine bu törenle açıyoruz.

Bitmedi... Konaklı ve Palandöken Kayak 
Tesislerini de tamamladık, bu büyük te-
sisleri de bugün hizmete alıyoruz. Kredi 
ve Yurtlar Kurumumuz eliyle, Erzurum’da 
3 bin kişilik yurt inşa ettik. En modern 
imkanlara sahip bu yurt, ÜNİVERSİAD 
boyunca sporcularımızı ağırlayacak. Orga-
nizasyonun ardından da öğrencilerimiz bu 
yurttan istifade edecekler.

Organizasyon maliyetiyle birlikte, bugün 
Erzurum’a, toplamda 549 milyon 370 bin 
liralık, yani yarım milyar liralık yatırım 
kazandırıyoruz. Ayrıca, bu törenle, Erzu-
rum İl Genel Meclis binasının da açılışını 
yapıyoruz. Bu muhteşem eserlerin, bu 
büyük ve kalıcı eserlerin Erzurum’a hayırlı 
olmasını diliyorum. Bu eserlerin, özellikle 
Erzurum gençliğine, Erzurum’la birlikte 
tüm Türkiye’ye, tüm gençliğimize hayırlı 
olmasını temenni ediyorum.

Değerli kardeşlerim...

Bakınız ben, yurtiçinde, yurtdışında, her 
fırsatta Erzurum’u anlatıyor, her fırsatta 
Erzurum örneğini veriyorum. Erzurum, 
yakın tarihte çok büyük acılar çekti, çok 
büyük bir mezalime maruz kaldı. Erzu-
rum, Milli Mücadelenin şahlandığı şehir 
olarak tarihe adını yazdırdı. Aynı Erzu-
rum, yaşadığı tüm acılara, yaşadığı toplu 
katliama, yaşadığı mezalime rağmen, bir 
dadaş ruhuyla, affetmeyi, kucaklamayı, 
yeni bir sayfa açmayı, geleceği barış üzeri-
ne bina etmeyi de bildi. Biz, Erzurum’dan 
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aldığımız ilhamla, şu anda tüm dünyaya 
Erzurum’u örnek gösteriyor, tüm dünyaya 
Erzurum ruhuyla, Dadaş ruhuyla sesleni-
yoruz. Tüm komşularımızla, bölgemizdeki 
tüm ülkelerle, tüm dünyayla, barış temelli 
ilişkiler kuruyor; barış mesajımızı, kardeş-
lik çağrımızı, dayanışma ve paylaşma dave-
timizi tüm dünyaya iletiyoruz.

Biraz önce de dedim ya... Dadaş, zalimin 
hasmı, mazlumun dostudur. İşte Türkiye 
olarak, dadaş ruhuyla haksızlığın karşısın-
da dimdik duruyor, mazlumun, mağdurun 
yanında cesaretle yerimizi alıyoruz. Derviş 
Yunus ne güzel söylemiş: 
Ağyar dostumuzdur bizim

Düşmanımız kindir bizim

Biz kimseye kin tutmayız

Kamu alem birdir bize... 

İşte Erzurum’un mayasında bu var... İşte 
81 vilayetin, 780 bin kilometre karenin 
hamurunda bu var. 8 yıldır, komşularımız-
la, bölge ülkeleriyle, dünya ülkeleriyle, bu 
anlayış üzerine işbirliği tesis ediyoruz.

Bunun en güzel örneklerinden birini 
Yunanistan’la yaşıyoruz. Ege Denizi’ni, 
bir barış denizine, bir dostluk denizine 
tahvil etmek için yoğun gayret sarf ediyor, 
hamdolsun neticelerini de alıyoruz. Bugün 
sabahtan itibaren Yunanistanlı mevkida-
şımla çok verimli görüşmeler yaptık. Erzu-
rum kışında iki ülke arasında çok sıcak bir 
iletişimi burada, Erzurum’da bir kez daha 
güçlendirdik. Aynı şekilde, 3’üncü Büyü-
kelçiler Konferansı’nın bir bölümü bugün 
Erzurum’da yapılıyor. Erzurum, Türkiye’yi 

dünya genelinde temsil eden değerli büyü-
kelçilerimizi ağırlıyor. Eminim ki, büyükel-
çilerimiz de Erzurum’un barış, kardeşlik ve 
dayanışma iklimini burada teneffüs ede-
cek, görev yaptıkları ülkelerde bu iklimi 
yaşatmanın mücadelesini vereceklerdir.

3 hafta sonra da, 5 kıtadan binlerce ziyaret-
çiye, binlerce sporcuya, seyirciye Erzurum 
ev sahipliği yaparak, barış ve kardeşlik 
mesajlarını daha etkili ve güçlü şekilde 
verecektir. Erzurum, 8 yıldır yaptığımız 
yatırımlarla artık yeniden Şark’ın Yıldızı 
oluyor. Erzurum’un çehresi hızla değişi-
yor, Erzurum tarihteki o parlak dönemine 
yeniden kavuşuyor. Erzurum artık sadece 
Şark’ın yıldızı değil, bugün açılışını yaptı-
ğımız tesislerle, ÜNİVERSİAD ile, dünya-
nın yıldızı, gençlerin yıldızı haline geliyor. 
Ben Erzurum’a, bu büyük ve uluslararası 
organizasyonda başarılar diliyorum. 

Bugün Erzurum’a kazandırdığımız eser-
lerin, spor tesislerinin, öğrenci yurdu-
nun, İl Genel Meclisi binasının hayırlı 
olmasını temenni ediyorum. Bu eserlerin 
yapımında emeği geçen tüm kurumları-
mızı, alın teri döken tüm kardeşlerimizi 
tebrik ediyorum. Erzurum’da bizimle bu 
coşkuyu, bu heyecanı paylaşan değerli 
dostum Yorgo’ya, çalışma arkadaşlarına 
bir kez daha teşekkür ediyorum. Bugün 
Erzurum’da çalışmalarını sürdüren 3’üncü 
Büyükelçiler Konferansına, tüm büyükel-
çilerimize başarılar diliyorum. Hepinizi 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağolun, 
varolun, Allah’a emanet olun…
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Sevgili kardeşlerim, sevgili Karslılar... 
Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, 
bugün Kars’ta açılışını yaptığımızı, Kars’a 
kazandırdığımız tüm eserlerin hayırlı 
olmasını diliyorum. Buradan, sizler aracı-
lığıyla, bütün Kars’a, Akyaka’ya Arpaçay’a, 
Digor’a, Kağızman’a, Sarıkamış’a, Selim’e 
ve Susuz’a, oralarda yaşayan tüm kardeşle-
rime selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. 
Kars’a, Karslı kardeşlerime, 12 Eylül refe-

randumunda EVET diyerek, Türkiye’nin 
demokrasi yolculuğuna sundukları kat-
kıdan dolayı bu vesileyle şükranlarımı 
sunuyorum. 

Evet... Bugün Kars tarihi günlerinden 
birini yaşıyor. Bugün, sabah saatlerinde, 
Sarıkamış’ta tarihi bir destanı, bir kahra-
manlık ve fedakarlık destanını, Sarıkamış 
Harekatı’nın 96’ıncı yıldönümünü yadet-

TOKİ Anahtar Teslim ve Toplu 
Açılış Töreni

Kars | 08 Ocak 2011
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tik. Sarıkamış’ta, Kafkas cephesinde şehit 
olmuş Mehmetlerimizi, rahmetle, minnet-
le, şükranla andık. Ardından Kars’a geldik 
ve burada da Kars için bir başka tarihi ola-
ya, bir başka heyecana hep birlikte şahitlik 
ediyoruz. 

Bugün Kars’ta, bu toplu açılış töreniyle, 
bir seferde tam 55 farklı eserin, 55 fark-
lı hizmetin açılışını gerçekleştiriyoruz. 
Merkez’de, Sarıkamış’ta, Kağızman’da 
anaokulu ve ilköğretim okullarını bugün 
resmi olarak açılışını gerçekleştiriyoruz. 
Sarıkamış’a bir Anadolu Turizm ve Otel-
cilik Meslek Lisesi kazandırıyoruz. Kars 
Merkez’de, askerlerimiz için inşa edilen 60 
askeri lojmanı, ısı merkezini yine bugün 
açıyoruz. Eğitim tesislerimizin yanısıra, 
Kağızman’a, Susuz’a sağlık tesisleri kazan-
dırıyor, onların da bugün resmi açılışını 
yapıyoruz. Merkez-Ani arasındaki 42 ki-
lometrelik yolu bitirdik, bugün açılışını 
yapıyoruz. Sarıkamış’ta Telesiyej projesi-
nin, Kars Mobese’nin, Serhat Kalkınma 
Ajansı Hizmet binasının, Merkez’de bir 
otelimizin, bir misafirhanenin de açılışını 
gerçekleştiriyoruz. Kars’ta turizme katkı 
sağlayacak çok önemli restorasyon projele-
rini tamamladık. Ani Ören yerinde Tigran 
Honest Kilisesi ile, aynı yerde Menucehr 
Camii’nin restorasyonu bitti. Selçuklu 
Sarayı’nı da elden geçirdik, güçlendirdik. 
Bu tarihi eserleri de bugün yeniden Kars’a 
kazandırıyoruz.

Bugün yine Kars Belediyemizin önemli 
çalışmalarını da buradan hizmete alıyoruz. 
Çevre ve Orman Bakanlığımızın, Devlet 
Su İşleri Genel Müdürlüğümüzün, Kars 

Merkez’e kazandırdığı Kent Ormanı’nı, 
Kars İçme Suyu İzale Hattını, ilçe ve köyle-
rimizdeki taşkın koruma çalışmalarını bu-
gün açıyoruz. Yeri gelmişken ifade etmek 
istiyorum: Kars’ın en önemli projelerinden 
birisi biliyorsunuz Kars Barajı Projesi. Bu 
barajla, Kars ovasında yaklaşık 48 bin hek-
tar arazi sulanacak. Kars için, Kars’ta tarım 
için son derece önemli olan bu barajın ya-
pımına da bu yıl başlıyoruz.

Bunlar, kamunun yaptığı, kamunun Kars’a 
kazandırdığı hizmetler... Özel sektörümüz 
de Kars’ta önemli yatırımlar gerçekleştir-
di. Bugün, yine bu açılış töreniyle, Kars 
Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulan 19 
farklı özel sektör yatırımını da bu coşkulu 
törenle hizmete alıyoruz. Kars’a kazan-
dırdığımız bu 55 eserin hayırlı olmasını 
diliyorum. Bu eserlerin yapımında, inşa-
sında emeği geçen kuruluşlarımızı, bakan 
arkadaşlarımı ve bakanlıklarımızı, özel 
sektörümüzü, firmalarımızı tebrik ediyo-
rum. İşçisinden mühendisine kadar emeği 
geçen herkese, ülkem, milletim ve Kars 
adına şükranlarımı sunuyorum.

Ben bugün Sarıkamış’ta da ifade ettim... 
Biz, Sarıkamış şehitlerimizden, Kaf kas 
Cephesi şehitlerimizden, tüm şehit ve ga-
zilerimizden kutsal bir emanet devraldık. 
Onlar, canlarını ortaya koyarak, soğuğa, 
ayaza, açlığa, susuzluğa, acıya göğüs gere-
rek bize bir vatan miras bıraktılar. Bize dü-
şen, onların aziz hatırasına sahip çıkmak-
tır. Bize düşen, onlardan emanet aldığımız 
bu vatanı, bu ülkeyi, bu milleti yüceltmek, 
daha fazla refaha, daha fazla umuda, daha 
fazla itibara kavuşturmaktır.
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İşte 8 yıldır biz bunu yapıyoruz. 8 yıldır, 
Kars’a mahcup olmamamın, Sarıkamış’a, 
Sarıkamış şehitlerine, tüm şehit ve gazile-
rimize mahcup olmamamın mücadelesini 
veriyoruz. Derslikler inşa ederek, üni-
versiteler kurarak, eğitimi, sağlığı, adalet 
ve emniyeti güçlendirerek, yollar yapa-
rak, demir yolları döşeyerek, doğal gazı 
yaygınlaştırarak, ekonomiyi büyüterek, 
Türkiye’nin gücüne güç katarak, itibarına 
itibar katarak şehitlerimizin izinden yürü-
yoruz. Allah bizi bugüne kadar şehitlerimi-
ze mahcup etmedi, inşallah bundan sonra 
da etmesin. Allah bizleri onların yolundan, 
onların izinden, onların aziz hatırasından 
ayırmasın.

Sevgili kardeşlerim...

Sizlerden, Sarıkamış şehitlerinin ve özel-
likle de Kafkas Cephesi şehitlerinin liste-
sini çok iyi incelemenizi istiyorum. Özel-
likle genç kardeşlerimin, şehitlikleri sıkça 
ziyaret etmelerini, şehitlerin nerelerden 
buraya geldiklerini, memleketlerini öğ-
renmelerini istiyorum. Üniversitemizden, 
akademisyenlerimizden, öğretmenlerimiz-
den, buradaki savaşları, buradaki cephe-
leri, buradaki fedakarlık ve kahramanlığı, 
burada yaşanan olayların gerçek yüzünü 
bütün netliğiyle ortaya koymalarını, genç-
lerimize aktarmalarını rica ediyorum.

Şehitlikleri incelediğinizde çok çarpıcı bir 
manzara göreceksiniz... Sarıkamış’ta, onun 
öncesi ve sonrasında tüm Doğu cephesin-
de, Türkiye’nin tüm evlatları omuz omuza 
çarpıştılar. Sadece bugünkü Anadolu’dan, 
Trakya’dan değil, çok geniş bir coğrafya-

dan kardeşlerimiz gelip burada bizimle be-
raber kanlarını, canlarını feda ettiler. İşte 
Vanlı 120 çocuğun hikayesini eminim ki 
hepiniz biliyorsunuz. Sarıkamış Harekatı 
sırasında, askerlere erzak ulaştırmak için, 
Van’dan 120 çocuğumuz, o cılız omuzları-
na, o cılız bedenlerine çuvalları yükleye-
rek, yayan olarak Kars’a, Sarıkamış’a doğru 
yola çıktılar. 120 çocuktan geriye sadece 
22’si dönebildi. 98 çocuk, soğuktan, savaş-
tan, hastalıktan dolayı şehadet şerbetini 
içti.

Sarıkamış’a erzak getiren bir gemi Rize 
limanına geldiğinde, çuvalları taşıyacak 
kimse bulunamadı, çocuklar ve kadınlar 
o çuvalları omuzladılar. Zira neredeyse 
bütün Rize, benim rahmetli dedem de da-
hil olmak üzere cepheye, buraya gelmişti. 
Aynı şekilde Kudüs, Şam, Halep, Süleyma-
niye, Kerkük, Gazze, Nablus, Cenin, Üsküp, 
Sofya ve daha nice kardeş şehirler, o gün 
bizimle beraber, dedelerimizle beraber bu-
raya koştular ve burada şehit oldular.

İşte bu kardeşliği görmek, bu kardeşliği 
anlamak zorundayız. Buradaki dayanışma 
ruhunu en iyi şekilde hissetmek zorun-
dayız. Eğer Sarıkamış’ı anlayabilirsek, 
eğer Kaf kas cephesini anlayabilirsek, 
eğer Çanakkale’yi, Kurtuluş Savaşı’nı en 
anlamlı şekilde idrak edebilirsek, inanın 
bugünkü bir çok sorunun ne kadar yapay 
olduğunu da görürüz. Bizim kardeşliğimiz 
gelip geçici bir kardeşlik değil. Kars ile 
Van’ın, Erzurum’la Diyarbakır’ın, Edirne 
ile Iğdır’ın, Aydın ile Ardahan’ın kardeşliği 
yapay bir kardeşlik, zoraki bir kardeşlik de-
ğil. Bizi tarih birbirimize kardeş yaptı. Bizi 
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Kars, bizi Sarıkamış müdafaası, bizi vatan 
müdafaası birbirimize kardeş yaptı.

Aramıza nifak tohumları ekmek isteyenleri 
de ben Kars’a, Sarıkamış’a davet ediyorum. 
Kardeşliğimizi anlamayanları, kardeşliği-
mizi bozmak, tahrik etmek, tahrip etmek 
isteyenleri de ben buradaki şehitliklerimi-
ze davet ediyorum. Gelip burada, bu aziz 
şehitlerin hatırası önünde kendileriyle ve 
şehitlerimizle baş başa kaldıklarında, onla-
rın da bu toprakların mayasını anlayacak-
larına tüm kalbimle inanıyorum. Kars’tan, 
Karslı kardeşlerimden de rica ediyorum: 
Lütfen, oynanan oyunlara dikkat edin. 
Lütfen, kardeşliğimize yönelik oyunlara, 
çirkin tezgahlara dikkat edin. Tahriklere, 
provokasyonlara asla aldanmayın. Kardeş-
liğimizi yıpratacak hiç bir tahrik girişimi-
ne prim vermeyin.

Biz nasıl ki Sarıkamış’ta, Kars’ta birlikte şe-
hit olan insanların torunlarıysak, gelecekte 
de bu ülkeyi birlikte imar etmeye, birlikte 
yüceltmeye, hep birlikte geleceğe taşımaya 
devam edeceğiz. Bu Kars soğuğunda ben 
sizleri daha fazla tutmak istemiyorum. 
Kars soğuğunda, Allahu Ekber dağlarının 
ayazında, bize gösterdiğiniz sıcaklık için, 
sıcak misafirperverlik için sizlere teşek-
kür ediyorum. Kars’a kazandırdığımız bu 
55 eserin, 55 hizmetin hayırlı olmasını 
diliyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlı-
yorum.
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Sevgili Muğlalı kardeşlerim, sevgili Fet-
hiyeliler... Sizleri en kalbi duygularımla 
selamlıyor, bugün açılışını yaptığımız, Fet-
hiye’mize ve Muğla’mızın her bir köşesine 
hizmet verecek 33 tesisin, 33 ayrı eserin 
hayırlı olmasını diliyorum. 

Bugün buradan, Fethiye’den, Muğla gene-
linde yapımını tamamladığımız 18 eğitim 
tesisinin resmi açılışını yapıyoruz. Muğla 
Merkez’de İMKB İlköğretim Okulu’nu, 
Mesleki Eğitim Merkezi’ni,  Anadolu 

Öğretmen Lisesi’ni, Fen Lisesi’ni, Bayır 
İlköğretim Okulu Ek Binasını, Akçaova 
İlköğretim Okulu Ek Binasını hizmete alı-
yoruz. Köyceğiz’e bir Otelcilik ve Turizm 
Meslek Lisesi ile bir İlköğretim ek binası 
kazandırdık, bugün onları da açıyoruz. 
Milas’ta bir ilköğretim okulu ve bir Anado-
lu Öğretmen Lisesi, Bodrum’da bir ilköğ-
retim okulu, Kavaklıdere’de bir öğrenci 
pansiyonu, Datça’da bir ilköğretim okulu 
ve bir ek binayı yine bugün hizmete açı-
yoruz. Fethiye’de 2 ilköğretim okulu, bir 

Toplu Açılış Töreni

Fethiye, Muğla | 15 Ocak 2011
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ek bina ve Ömer Özyer Anadolu Öğretmen 
Lisesi’ni yine bu törenle resmi olarak açı-
yor, Fethiyeli kardeşlerimizin hizmetine 
sunuyoruz.

Bu 18 eğitim kurumunun, bu okulların 
Muğla’ya, Fethiye’ye, diğer ilçelerimize ha-
yırlı olmasını diliyorum. Başta hayırsever 
vatandaşlarımız olmak üzere, bu okulların 
yapımında emeği geçen herkesi tebrik 
ediyor, ülkem, milletim adına kendilerine 
şükranlarımı sunuyorum.

Ayrıca, Kavaklıdere ilçe hastanesinin ek bi-
nasını, Suat Dereli Huzurevi’ni, Fethiye Ba-
kım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezi’ni, 
Fethiye Sosyal Güvenlik Merkezi’ni, yine 
Fethiye’de Tarım Kredi Kooperatif lerine 
ait hizmet binalarını ve depoları bugün 
açıyoruz. Bugünkü açılışlarımız arasında 
yangın kuleleri, atıksu arıtma tesisleri, me-
teoroloji radarı da var. Köydes kapsamında 
yapılan 108 adet işi bir tek açılış olarak 
sayıyoruz. Yine İl Özel İdaresi tarafından 
gerçekleştirilen 333 projeyi de yine bir tek 
açılış sayıyoruz. 

Hepsinin de hayırlı olmasını diliyorum. 
İlgili bakan arkadaşlarımızı, bakanlıkları-
mızı, Muğla Valiliğimiz ve İl Özel İdaremiz 
başta olmak üzere tüm kurumlarımızı, 
emeği geçen herkesi kutluyorum. 

Bakın sevgili kardeşlerim...

Bizim bir ilkemiz var... Bizim, bu yola çıktı-
ğımız andan itibaren üzerine hassasiyetle 
titrediğimiz bir ölçümüz var: Biz, 73 milyo-
nun tamamının Hükümetiyiz, biz 780 bin 

kilometrekarenin, doğusuyla batısıyla tüm 
Türkiye’nin hizmetkarıyız. Biz partizanlığı 
elimizin tersiyle ittik. Biz hiç bir zaman 
Türkiye haritasını renklere ayırmadık. 
Biz, oy aldığı yerlere hizmet götüren, oy 
almadığı yerleri ihmal edenlerden olma-
dık. Bizim için 73 milyon birdir. Bizim için 
Türkiye’nin her köşesi birdir. İstanbul’a ne 
yapıyorsak, aynı oranda Muğla’ya da hiz-
met, eser kazandırıyoruz.

Şimdi bakın... Burada, Muğla’da, Fethiye 
ilçemizde bir hususu samimiyetle dile 
getirmek istiyorum... Türkiye’de istismar 
siyaseti yapan, siyasetini istismar üzerine 
inşa eden partiler var... Bir parti çıkıyor, 
benim Doğu’daki, Güneydoğu’daki vatan-
daşımın hissiyatını istismar etmenin gay-
reti içine giriyor. Bir başkası çıkıyor, benim 
Batı’daki, Ege’deki kardeşimin hissiyatını 
istismar etmenin gayreti içine giriyor. Bir 
başkası çıkıyor, sahil şeridini, Trakya’yı is-
tismar ederek ayakta kalmanın mücadelesi 
içine giriyor.

Ben buradan Muğlalı kardeşime soruyo-
rum: Lütfen elinizi vicdanınıza koyun ve 
bu sorulara öyle cevap verin: Muhalefet 
Türkiye’nin geleceği için ne söylüyor, ne 
istiyor? İstikrar mı vaad ediyor? Güven mi 
taahhüt ediyor? Daha fazla özgürlük mü is-
tiyor? Daha yüksek standartlarda demok-
rasi sözü mü veriyor? Milli geliri hangi 
rakama çıkarmayı hedefliyor? Enflasyonu 
hangi rakama düşürmeyi planlıyor? Üreti-
mi daha fazla artırmak, istihdamı yükselt-
mek için hangi gerçekçi projeyi öneriyor? 
İhracatı, turizmi, yatırımları hangi düzey-
lere çıkarmayı vaad ediyor? Şehirlerimiz 



Recep Tayyip ERDOĞAN

200

için, köylerimiz için, yollarımız için, enerji 
altyapısı, sulama şebekeleri için neler dü-
şünüyor? Dış politikada vizyonu ne? Eko-
nomide hedefi ne? İstikrar adına, güven 
ortamının muhafazası adına planı, projesi, 
siyaseti ne?

İşte bunlar siyasetin zor soruları... Bu so-
rulara cevap üretemeyenler, işin kolayına 
kaçıyor, istismar üretmenin, hassasiyet-
leri kaşımanın, toplumu birbirine karşı 
kışkırtmanın, iftira siyasetinin peşine 
düşüyorlar. Türkiye’yi renklere ayırarak, 
bu ülkeye de, bu aziz millete de en büyük 
kötülüğü, en büyük haksızlığı yapıyorlar. 
Buradan, Muğla Fethiye’den bir kez daha 
ve açık açık söylüyorum: Biz 8 yıl boyunca 
hiç kimsenin yaşam tarzına karışmadık, 
bundan sonra da asla karışmayız. Herkesin 
yaşam tarzı, giyimi, kuşamı, yeme içmesi, 
inancı, ibadet özgürlüğü, ifade özgürlüğü 
bizim teminatımız altındadır. Biz ne bun-
lara müdahale ederiz, ne de müdahale edil-
mesine müsaade ederiz.

Dikkat edin sevgili kardeşlerim... Bir siyasi 
parti, Doğu’da, Güneydoğu’da, nasıl ora-
daki acılı anneleri, acılı aileleri, oradaki 
yoksulluğu, oradaki sorunları istismar 
ederek politika yapmaya çalışıyorsa, öbür 
muhalefet de ülkenin başka bölgelerinde, 
şehitlerimizi istismar ederek, milli duygu-
ları istismar ederek, korku yayarak, sanal 
tehditlerle korkutarak politika yapmaya 
çalışıyor. Onların derdi şu: Türkiye’nin 
sorunları çözülmesin, çözülmesin ki biz 
ayakta kalalım... Onların dedikleri şu: Hü-
kümet yeter ki kaybetsin, Türkiye’ye ne 
olursa olsun... İşte onun için kışkırtıyor, 

onun için tahrik ediyorlar. Onun için çir-
kin bir dille, iftirayla, yalanla üzerimize 
geliyorlar. 

Bakın size bu tahrik siyasetinin, bu korkut-
ma siyasetinin, bu kışkırtma siyasetinin en 
son örneğini veriyorum... CHP Genel Baş-
kanı çıkıyor, RTÜK Yasası’ndaki bir mad-
deden dolayı ölçüsüz biçimde, nezaketsiz 
biçimde hükümeti eleştiriyor. “Padişah 
mısın kardeşim sen, bu yetkiyi nereden 
alıyorsun” diye bana soruyor. Ya bu yetkiyi 
başbakanlara siz verdiniz, sizin partiniz, si-
zin arkadaşlarınız verdi. RTÜK Yasasında-
ki o madde, 1994 yılında o yasaya kondu. 
CHP’nin, o zamanki adıyla SHP’nin iktidar 
ortağı olduğu dönemde o madde RTÜK 
yasasına kondu. CHP Genel Başkanının 
bundan haberi yok. O maddenin asıl mi-
marının kendi partisi olduğundan haberi 
yok, bilgisi yok. Güya şecaat arz edecek, 
ama aslında sirkatini söylüyor...

İşte bütün iftiraları, bütün ithamları bu 
şekilde... Çamur at, tutmazsa da izi kalır... 
Bunların tek derdi bu... Biz Türkiye’yi 
kucaklıyoruz değerli kardeşlerim... Sa-
mimiyetle kucaklıyoruz, muhabbetle ku-
caklıyoruz. Doğu’da farklı, Batı’da farklı 
konuşmuyoruz. Kuzey’de başka, Güneyde 
başka dil kullanmıyoruz. 2002 yılından 
beri Türkiye’yi istikrar ve güven içinde 
yönettik, yönetmeye devam edeceğiz. 
Türkiye’de demokrasinin, özgürlüklerin, 
hukukun sınırlarını genişlettik; genişlet-
meye devam edeceğiz. Milli Geliri yaklaşık 
üç kat artırarak bir trilyon liranın üzerine 
çıkardık; daha da artıracağız. Enflasyonu 
yüzde 30’lardan yüzde 6’lara çektik; daha 
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da indireceğiz. İhracatı 36 milyar dolardan 
113 milyar dolar seviyesine kadar çıkardık; 
hedefimiz Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı 
olan 2023’te bu rakamı 500 milyar dolar 
düzeyine çıkarmak; inşallah bunu da ba-
şaracağız. Turizm… Sizin en iyi bildiğiniz 
konu… Turizm gelirlerimizi 8.5 milyar 
dolardan 22 milyar dolara çıkardık; hede-
fimiz 50 milyar dolar. 2002’de ülkemizi 
ziyaret eden turist sayısı 13 milyon kişiydi, 
bunu 28.5 milyon kişiye çıkardık. İnşallah 
50 milyon kişi seviyesine ulaşacağız. 

Türkiye’nin 81 vilayetine 160 bin derslik 
kazandırdık, 80 yeni üniversiteyle üni-
versite sayımızı 156’ya çıkardık; ülkemizi 
eğitim alanında bir üst lige yükselttik. Tür-
kiye genelinde 1.807 yeni sağlık tesisi, 263 
hastane, 224 hastane ek binası inşa ederek, 
sağlık sisteminin altyapı sorununu büyük 
ölçüde çözdük. Hastanelerimizin doktor, 
hemşire, ambulans, diyaliz cihazı her 
türlü ihtiyacını karşıladık. Çağdaş bir sis-
tem olan aile hekimliğini hayata geçirdik. 
Sağlık standartlarını yükseltmeye devam 
edeceğiz. 

Ülkemizi bir baştan bir başa adeta ilmik 
ilmik örerek 13 bin 600 kilometre yeni 
bölünmüş yol inşa edip, Türkiye’nin bö-
lünmüş yol ağını 19 bin 700 kilometreye 
ulaştırdık. TOKİ eliyle, Türkiye’nin en ücra 
köşelerine kadar yayılan 470 bin konutun 
inşasına başladık ve ülkemizi yeni bir şe-
hircilik anlayışıyla tanıştırdık. Verdiğimiz 
desteklerle, inşa ettiğimiz barajlarla, sula-
ma kanallarıyla, tarım alanında bir büyük 
dönüşümün temellerini attık. 

Biz hedeflerimizi, planlarımızı, projeleri-
mizi seçim dönemleriyle sınırlamıyoruz. 
Biz, bu ülke için, bu millet için çok daha 
büyük hedeflerin, çok daha derin projek-
siyonların peşindeyiz. Şimdilik, projele-
rimizin menzilinde Cumhuriyetimizin 
100’üncü yılı olan 2023 var. Türkiye’yi 
2023 yılında dünyanın en büyük 10 eko-
nomisi arasına sokmayı hedef liyoruz. 
Amacımız çocuklarımıza, torunlarımıza 
çok daha güzel, çok daha güçlü, çok daha 
zengin bir Türkiye bırakmak ve inşallah 
bunu başaracağız.

Bütün bunların ötesinde, biz kardeşliğin 
diliyle konuştuk. Biz dayanışmanın, pay-
laşmanın, birlik ve beraberliğin lisanıyla 
konuştuk. Türkiye’yi kardeşlik üzerine, 
dayanışma üzerine inşa etmenin müca-
delesi içinde olduk. Dünyada Türkiye’nin 
itibarını artırdık. Bölgemizde Türkiye’nin 
gücüne güç kattık, saygınlığına saygınlık 
kattık. Türkiye’nin pasaportu artık sınırlar-
da itibar görüyor. Türkiye’nin parası artık 
piyasalarda değer görüyor. Türkiye’nin ay 
yıldızlı bayrağı artık dünyanın her köşesin-
de bu milleti gururla temsil ediyor. 

Türkiye içinde de, Türkiye dışında da, ata 
yadigarı eserlerimiz bizim çabalarımızla, 
gayretlerimizle, girişimlerimizle yeniden 
ayağa kalkıyor, yeniden hayat buluyor. 
Moğolistan’da, Karakurum’da, Türkler’e 
ait ilk yazılı eserleri biz günyüzüne çıkar-
dık, orada bir müze kurduk, oraya ula-
şımı sağlamak için yol yaptık. Bosna’da, 
Makedonya’da, Üsküp’te, Kırım’da, Os-
manlı camilerine, köprülerine sahip çıktık, 
onları restore ettik. Kudüs’te, Yemen’de, 
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Kosova Meydanı’nda şehitliklerimize biz 
sahip çıktık.

Allah’ın izniyle bu ülkeyi büyütmeye, bu 
milleti yüceltmeye devam edeceğiz. 8 yıl 
boyunca yaptığımız gibi, Türkiye için, bu 
aziz millet için eser üretmeye devam ede-
ceğiz. Ben, bugün Muğla’ya kazandırdığı-
mız 33 eserin hayırlı olmasını diliyorum. 
Emeği geçenleri bir kez daha tebrik ediyor, 
kendilerine teşekkür ediyorum. Fethiye’ye, 
tüm Muğla’ya selamlarımı, sevgilerimi su-
nuyorum. Sağolun, varolun, Allah’a ema-
net olun...
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Sevgili Ardahanlılar, sevgili kardeşlerim... 
Serhat şehri Ardahan’ı, güneşin üşüdüğü 
yer Ardahan’ı, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
Kafkaslara açılan kapısı Ardahan’ı, tüm 
Ardahanlı kardeşlerimi sevgiyle, saygıyla, 
en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bu-
radan tüm Ardahan’a, Çıldır’a, Damal’a, 
Göle’ye, Hanak’a, Posof ’a, oralarda yaşa-
yan tüm kardeşlerime, tüm vatandaşları-
ma sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. 
Bu arada, önceki gün Posof ’ta meydana 
gelen 5.3 şiddetindeki depremden dolayı, 

Posoflu tüm kardeşlerime de geçmiş olsun 
dileklerimi iletiyorum.

Sevgili Ardahanlılar...

Sizler, bu ayazda, bu Ardahan soğuğunda 
bizleri bağrınıza bastınız, bizleri misa-
firperverliğinizle ısıttınız, bizleri gönül-
lerinizde misafir ettiniz. Size, hepinize 
bundan dolayı şükranlarımı sunuyorum. 
Ardahan bugün tarihi günlerinden birini 
yaşıyor. Ardahan bugün, bir toplu açılış 

Toplu Açılış Töreni

Ardahan | 21 Ocak 2011
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töreniyle tam 27 kalem eser ve hizmetle 
buluşuyor. Ardahan Merkez’de 16 derslikli 
bir liseyi, 100 kişilik öğrenci pansiyonu ile 
birlikte tamamladık, bugün resmi açılışı-
nı yapıyoruz. Ardahan’a kazandırdığımız 
Anadolu Öğretmen Lisesi’nin, 300 kişilik 
yurt ve kapalı spor salonuyla birlikte resmi 
açılışını yine bugün yapıyoruz. Karagöl 
Mahallesi’nde Ardahan Lisesi’ne bir ka-
palı spor salonu yaptık, açılışını buradan 
yapıyoruz. Ardahan Merkez’de, Göle’de, 
Damal’da, köylerimize varıncaya kadar 
yeni derslikler, yeni pansiyonlar inşa ettik, 
okullarımıza ek binalar yaptık, onların 
da açılışını buradan yapıyoruz. Ardahan 
Merkez’deki 500 kişilik öğrenci yurdumuz 
da tamamlandı. Onun da açılışını buradan 
gerçekleştiriyoruz. Ardahan’ın çocukları-
na, gençlerine, eğitim boyutuyla yaptığı-
mız tüm bu yatırımların hayırlı olmasını 
diliyorum. Başta Milli Eğitim Bakanlığımız 
olmak üzere emeği geçenleri tebrik ediyo-
rum.

Açılışlarımız bundan ibaret değil... Ar-
dahan Belediyemiz, 2 milyon TL’lik bir 
yatırım bedeliyle kaldırımları düzenledi, 
şehir içi yolları elden geçirdi. Bugün Ar-
dahan Belediyemizin bu hizmetlerini de 
resmi olarak açıyoruz. İl Afet ve Acil Du-
rum Müdürlüğü tarafından inşa edilen 3 
menfez ve 2 köprüyü; Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfı tarafından inşa edi-
len 57 konutu; Merkez Hükümet Konağı 
binasını; Merkez Emniyet Müdürlüğü Hiz-
met Binası’nı; Vilayetler Hizmet Götürme 
Birliği’nin 100 kişilik öğrenci yurdunu; 
Hanak İlçesi Kaymakamlık binasını; Em-
niyet Müdürlüğü MOBESE projesini ve 

KÖYDES Projelerini de yine bu toplu açılış 
töreniyle Ardahan’ın hizmetine sunuyo-
ruz. TELEKOM ve TEDAŞ’ın hizmet binala-
rı tamamlandı, onların da açılışını bugün 
yapıyoruz.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüz, 
Ardahan’da 5 önemli hizmeti tamamladı. 
Merkez’de ve Göle’de 5 taşkın koruma pro-
jesi, özellikle Kura Nehri Taşkın Koruma 
Projesi’nin resmi açılışını da bugün bura-
dan yapıyoruz. Ardahan’a kazandırdığımız 
bu 27 kalem eserin, bu 27 hizmetin hayırlı 
olmasını diliyorum. Bu eserlerin, bu hiz-
metlerin yapımında emeği geçen herkesi 
tekrar tebrik ediyor, ülkem, milletim, Arda-
han adına kurumlara, şahıslara şükranları-
mı sunuyorum.

Bakın sevgili Ardahanlılar... Ardahan, 27 
Mayıs 1992 tarihinde, yani yaklaşık 19 
yıl önce Türkiye Cumhuriyeti’nin 75’inci 
ili oldu. Ben buradan şimdi Ardahanlı 
kardeşime soruyorum: Ardahan’a 75 
numaralı plakayı vermenin ötesinde, 19 
yıldır buraya, bu şehrimize herhangi bir 
hizmet yapıldı mı? Şimdi birileri çıkıyor, 
benim Ardahanlı kardeşimi istismar et-
mek için, Ardahan’a yapılan hizmetleri 
örtmek istiyor. Biz geldiğimizde, 2002 yı-
lında Ardahan’da bölünmüş yol uzunluğu 
neydi biliyor musunuz? SIFIR Kilometre... 
Ardahan’da hiç bölünmüş yol yoktu. Şu 
anda Ardahan’da 31 kilometre bölünmüş 
yol var. Ardahan’ın Artvin, Erzurum ve 
Kars’la duble yol bağlantısını da inşallah 
bitireceğiz. Yaptığımız ve başlattığımız 
ulaştırma projeleriyle, Ardahan’ı gerçek 
anlamda, tam manasıyla Kaf kasya’ya 
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açılan kapı haline getiriyoruz. Ardahan 
– Çıldır Demiryolu Projesini hazırladık. 
Ardahan’ı böylece Bakü-Tiflis-Kars demir-
yoluna bağlayarak, Ardahan’ın Gürcistan 
ve Azerbaycan’la; Doğu’yla olduğu kadar 
Batı’yla da bağlantısını kuruyoruz.

Eğitimde de yine aynı şekilde Ardahan’a 
en büyük yatırımları gerçekleştirdik. 8 
yılda 400 yeni derslik yaptık, 2 bin 517 
adet bilgisayarı okullarımıza gönderdik. 
2008 yılında, burada, Ardahan Üniversi-
temizi kurduk. 2009 yılında 228 ve 458 
öğrenci kapasiteli iki yurt açtık. Sağlıkta 
yine Ardahan’a büyük yatırımlarımız oldu. 
8 yılda Ardahan’da sağlık için 35 milyon 
TL harcama yaptık. Merkez Devlet Hasta-
nesinin inşaatına devam ediyoruz. Diyaliz 
cihazı sayısını 6’dan 13’e çıkardık; muaye-
ne odası sayısını 8’den 30’a çıkardık, Acil 
Yardım istasyon sayısını 1’den 6’ya çıkar-
dık. Konutta aynı şekilde... Ardahan’da 
228 konutu bitirdik, hak sahiplerine 
teslim ettik. 927 konutun inşası devam 
ediyor. Ardahan’da, Yenimahalle, Atatürk 
Mahallesi ve Halil Efendi Mahallelerinde 
kentsel dönüşüm çalışmaları başladı. Bura-
ları, TARIMKÖY Projesi şeklinde inşallah 
modern, yaşanabilir konutlara kavuştu-
racağız. Toplamda bin 412 konut ile 300 
TARIMKÖY konutu inşa ediyoruz. Beledi-
yemiz ve TOKİ bu noktada çalışmalarını 
sürdürüyorlar. Bu konuda da söylentilere, 
dedikodulara kimse kulak asmasın. Hiç 
bir vatandaşımızı mağdur etmeyecek, tam 
tersine buralardaki kardeşlerimize daha 
sağlıklı konutlar üreteceğiz.

Ardahan tarım ve hayvancılık şehri... 2003-
2010 yılları arasında Ardahan’da çiftçimi-
ze toplam 132 milyon TL tarımsal destek 
verdik… Dikkatinizi çekiyorum: 2002’de 
Ardahan’da sadece 200 bin TL hayvancılık 
desteği verilmişti, biz ise 2010 yılında 50 
kat artışla 10 milyon TL hayvancılık deste-
ği verdik. Toplamda 8 yılda Ardahan’a ver-
diğimiz hayvancılık desteği miktarı 58 mil-
yon TL. DSİ eliyle aynı şekilde Ardahan’a 
büyük yatırımlar yaptık. Kura nehriyle 
ilgili tartışmaları, burada, Ardahan’da bu 
konuda yapılan istismar girişimlerini de 
biliyorum.

Bakın sevgili kardeşlerim... 

Kura Nehri ve yan kolları üzerinde, kuru-
lu gücü 703 megavat, yıllık enerji üretim 
kapasitesi bir milyar 86 milyon kilovatsaat 
olan projeler geliştiriyoruz. Bu projelerden 
Köroğlu Barajı, Kotanlı Barajı, Kayabeyi 
Barajı ve HES’ler ile 5 adet nehir santra-
linin inşaatına özel sektörce başlandı. Bu 
projeler Ardahan’a güç katacak, Ardahan’ın 
gelişmesine, büyümesine, özellikle de işsiz-
lik sorununa çare üretecek. Kura nehrinin 
Çoruh Nehrine bağlantısı da aynı şekilde 
istismar ediliyor... Kura nehriyle ilgili şu 
anda bir karara varmış değiliz. İki alterna-
tif üzerinde çalışıyoruz. Şu kadarını söyle-
yeyim ki, her iki alternatif de, Ardahan’a, 
Ardahanlı kardeşlerime hizmet edecektir. 
Bundan hiç şüpheniz, endişeniz olmasın.

Şunu unutmayın Ardahanlı kardeşlerim... 
Biz hizmet üretiriz, biz eser üretiriz, biz 
şehirlerimiz için, köylerimiz için çare 
üretiriz. Ama birileri de sadece ve sadece 



Recep Tayyip ERDOĞAN

206

dedikodu üretir; sadece ve sadece iftira 
üretir, yalan üretir... Türkiye genelinde biz 
bunu nasıl yaşıyorsak, işte Ardahan’da da 
aynısını yaşıyor, aynısını görüyoruz. Arda-
hanlıların çok güzel bir sözü var: Cığıza, 
cur bahane... Yani kişi oyunu bozmaya, 
mızıkçılık etmeye niyetliyse, her türlü ba-
haneyi bulur... İşte bunlar böyle... Bunların 
Ardahan’da gösterecekleri tek bir eserleri 
yoktur. Bunların 1992’den beri Ardahan’a 
kazandırdıkları bir eserleri, bir hizmetleri 
yoktur. Ama oyun bozmak için, hizmetleri 
engellemek için de ellerinden geleni ya-
parlar. Bunların ne Ardahan, ne Türkiye 
için tek bir projeleri, geleceğe ilişkin hiçbir 
vizyonları yoktur. Ama varolan projeleri, 
varolan planları bozmak için de her yola 
başvururlar. Bunların işi hiç bir zaman 
yapmak olmadı... Bunlar ne zaman geldiy-
se, bozmakla ilgilendiler.

Hani, Ardahanlılar der ya: Ağustos’ta suya 
girseler, balta kesmez buz olur... Ne zaman 
iktidara ortak oldularsa, ne zaman iktida-
rın bir ucundan tuttularsa, geçmişe bakın, 
o zaman Türkiye ekonomik krizlere maruz 
kaldı, diz boyu yoksulluğa, yolsuzluğa 
maruz kaldı. Türkiye benzin kuyruklarını, 
margarin kuyruklarını, gazyağı, kıyma 
kuyruklarını bunların dönemlerinde 
gördü. Türkiye bunların dönemlerinde 5 
Sente muhtaç hale geldi. Türkiye’de hazine 
ne zaman dolduysa, faizler, enflasyon ne 
zaman düştüyse, bunlar geldiler, hazineyi 
boşalttılar, faizleri, enflasyonu tarihinin en 
yüksek seviyelerine çıkardılar.

Ben Ardahanlı kardeşimden rica ediyo-
rum: Yapanla bozanı birbirinden ayırın... 

Hizmet üretenle, iftira üreteni birbirinden 
ayırın... Vizyonu olan, ufku olan, planı, pro-
jesi olanla; bol keseden dağıtanı, populizm 
yapanı birbirinden ayırın. Birileri çıkıyor, 
kendi şahsına, kendi ismine keramet izafe 
ediyor. “Kaynak benim” diyor... Hani, bir 
kuyrukta beklerken, birileri arkadan gelip 
araya girince, “kaynak yaptı” derler... Bu 
beyefendi de siyasete dışardan böyle kay-
nak yaparak Genel Başkan oldu. Şimdi hı-
zını alamadı, Türkiye’nin bütün ekonomik 
meselelerini de kendi ismiyle maşallah 
kendince çözüyor. Anadolu’da, hiç bir işe 
yaramayan buluşlar için bir benzetme ya-
pılır: Con Ahmet’in devri daim makinesi... 
Bunların ekonomiye buldukları kaynak 
da, işte tıpkı Con Ahmet’in devri daim ma-
kinesine benziyor... 

Biz bu yola çıkarken bir şey söyledik: 
“Kaynak Türkiye’dir” dedik... Türkiye’nin 
gücü, Türkiye’nin potansiyeli, Türkiye’nin 
birikimi kaynak olarak bize yeter dedik. 
Türkiye’ye inandık, Türkiye’ye güvendik 
ve hamdolsun milletimize, sizlere mahcup 
olmadık. 8 yılda Türkiye genelinde 13 bin 
600 kilometre bölünmüş yol inşa ettik. 160 
bin yeni derslik yaptık, 751 bin bilgisayarı 
okullarımıza gönderdik, 80 yeni üniversite 
açtık. 470 bin konut ürettik, KÖYDES’le, 
BELDES’le Türkiye’nin en ücra köşelerine, 
en ücra köylerine kadar yol yaptık, su gö-
türdük. Tarımı, hayvancılığı destekledik; 
işçiyi, memuru, esnafı enf lasyon karşı-
sında ezdirmedik. Küresel krize rağmen 
Türkiye’yi büyüttük, Türkiye ekonomisini 
büyüttük.
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Dikkatinizi çekiyorum: 2002 sonunda ikti-
darı devraldığımızda, Türkiye’nin IMF’ye 
borcu 23.5 milyar dolardı. 23.5 milyar 
dolar borç devrettiler bize, şu anda biz bu 
borcu 5.7 milyar dolara kadar indirdik. 
Merkez Bankası rezervlerini bize 27 milyar 
dolar olarak devrettiler, şu anda 80 milyar 
doları aştık. Hamdolsun, bugün bölge-
sinde güçlü, dünyada itibarlı, her türlü 
denklemin içinde yer alan, söz söyleyen bir 
Türkiye var. Bugün, ekonomisiyle, artan 
itibarıyla, artan gücüyle dikkatleri üzerine 
çeken, parmakla gösterilen bir Türkiye var. 
Allah’ın izniyle, sizlerin hayır dualarıyla 
çok daha fazlasını başaracağız. İnşallah, 
2023 yılına dünyanın en büyük 10 ekono-
misinden biri olarak gireceğiz.

Bizim büyük hedeflerimiz, büyük idealle-
rimiz var. Bizim Türkiye’ye ilişkin hayal-
lerimiz; o hayalleri gerçeğe dönüştürecek 
projelerimiz var. Birlik içinde, beraberlik 
içinde, tek yürek halinde geleceğe yürüye-
cek, inşallah tüm hayalleri gerçeğe dönüş-
türeceğiz. Ben, bu Ardahan soğuğunda, Bu 
Ardahan kışında, bize sımsıcak yürekleri-
nizi açtığınız için bir kez daha sizlere teşek-
kür ediyorum. Ardahan’a kazandırdığımız 
27 eserin hayırlı olmasını diliyorum. Bu 
27 eserin, 27 hizmetin yapımında, inşa-
sında emeği geçen herkesi tebrik ediyor, 
teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardım-
cımız olsun; yolumuz, bahtımız açık olsun 
diyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla se-
lamlıyor, sizleri Allah’a emanet ediyorum. 
Sağolun, varolun, Allah’a emanet olun...
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Sevgili Batmanlılar, değerli kardeşlerim... 
Buradan, bu coşkulu meydandan, bütün 
Batman’ı, bütün Batmanlı kardeşlerimi, 
sevgiyle, saygıyla, en kalbi duygularımla 
selamlıyorum. Tüm Batman’a, Beşiri’ye, 
Gercüş’e, Hasankeyf ’e, Kozluk’a, Sason’a, 
oralarda yaşayan tüm kardeşlerime bura-
dan selamlarımı yolluyorum.

Bu buluşma vesilesiyle, Batman’a, Batman-
lı tüm vatandaşlarıma, 12 Eylül halkoy-
lamasında yüzde 95 gibi çok yüksek bir 

oranda EVET dedikleri için şükranlarımı 
sunuyorum. Bütün tehditlere rağmen, 
bütün korkutmalara rağmen, halkın özgür 
iradesine yönelik baskılara rağmen, Bat-
man sandığa gitti ve özgürlüklere EVET 
dedi, demokrasiye EVET dedi, hukukun 
üstünlüğüne EVET dedi. Eğer, Batmanlı 
kardeşimin özgür iradesi üzerinde bas-
kı kurulmasaydı, ben eminim ki, bütün 
Batman aynı şekilde yine EVET diyecek, 
yüzde 95 değil, belki yüzde 99, belki yüzde 
100 EVET çıkacaktı. Statükoya, statükocu-

Toplu Açılış Töreni

Batman | 22 Ocak 2011
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lara, değişimden korkanlara, özgürlükten, 
demokrasiden korkanlara Batman en gü-
zel cevabı verdi. İşte bundan dolayı hepini-
ze sonsuz teşekkür ediyorum.

Sevgili Batmanlılar...

Bugün de Batman tarihi günlerinden biri-
ni yaşıyor. Bugün Batman, eğitimde, sağ-
lıkta, sosyal hizmetlerde, tarımda ve sana-
yide tam 69 farklı eserle, 69 farklı hizmetle 
buluşuyor. Ama çok ilginçtir, tıpkı 12 Eylül 
halkoylamasında olduğu gibi, bu açılış tö-
reni öncesinde de Batmanlıları sindirmek, 
bu açılış coşkusundan uzak tutmak için 
o malum odaklar harekete geçtiler. Bat-
manlı, Başbakanı karşılamasın, Batmanlı 
Başbakanı dinlemesin, Batman bu açılış 
heyecanını yaşamasın diye her türlü anti 
demokratik, baskıcı yönteme başvurdular. 

Bunlar aslında ışıktan korkuyorlar. Bunlar 
aydınlıktan korkuyorlar. Bunlar, aslında, 
demokrasiden, özgürlükten korkuyorlar. 
Yıllarca yoksulluğu sömürdüler. Bu bölge-
ye hizmet gelmemesini, yatırım yapılma-
masını istismar ettiler. Şimdi de çıkıyorlar, 
buraya yapılan yatırımları, hizmetleri haz-
zetmediklerini gösteriyorlar. Yoksulluk de-
vam etsin ki, Batman’ı istismar edelim isti-
yorlar. Bataklık kurumasın ki, bataklıktan 
rant sağlamaya devam edelim istiyorlar.

İşte biz 8 yıldır bu oyunu bozduk, bozmaya 
da devam edeceğiz. 8 yıl boyunca bu tah-
riklere boyun eğmedik, bundan sonra da 
Allah’ın izniyle, sizlerin desteğiyle boyun 
eğmeyeceğiz. Biz hizmet ürettik, eser üret-
tik, kardeşliğimizi pekiştirdik, aynı şekilde 

devam edeceğiz. İşte bugün de, Batman’da, 
bu toplu açılış töreniyle, dile kolay, tam 69 
eserin açılışını yapıyoruz. Türkiye genelin-
de olduğu gibi, 81 vilayetimizin tek tek her 
birinde olduğu gibi, Batman’da da eğitime 
en büyük yatırımı yaptık ve yapmayı sür-
dürüyoruz.

Bugün, Batmanlı gençlerimiz, Batmanlı 
çocuklarımız için, 32 farklı eğitim tesi-
sini hizmete alıyoruz. Batman Kültür 
Merkezi’ni tamamladık. 1 Konferans Sa-
lonu, 2 Sinema Salonu, 3 Uygulama Atöl-
yesi, 1 Sergi Salonu, 1 Fuaye salonu, idari 
bölümleri ve müzesiyle, Batman’a yaraşır 
bir Kültür Merkezi’ni bugün resmi olarak 
hizmete açıyoruz. Merkez’de 3 Anadolu 
Lisesi, 1 Ticaret Meslek Lisesi, 1 Kız Teknik 
Meslek Lisesi’ni, Gercüş’te Anadolu Öğret-
men Lisesi’ni tamamladık, bugün açıyo-
ruz. Batman Merkez, Beşiri, Sason, Kozluk, 
Gercüş ilçelerimizde, 10 ilköğretim okulu, 
8 Anaokulu, spor salonları ve lojmanları 
da yine bu törenle resmi olarak hizmete 
alıyoruz. Merkez’de, Sason’da, Gercüş’te, 
200’er kişilik üç öğrenci yurdunu da bu-
gün Batman’a kazandırıyoruz. Bütün bun-
ların ötesinde, Batman’da 30 ayrı yerleşim 
yerinde 72 adet derslik ve 10 lojmanı da 
yine bu törenle hizmete alıyoruz. 

Ben, bu eğitim kurumlarının, eğitim te-
sislerinin Batman’a hayırlı olmasını dili-
yorum. Milli Eğitim Bakanlığımızı, Türk 
Telekom’u, Devlet Su İşleri Genel Müdür-
lüğümüzü, Türkiye Petrolleri’ni, elbette ki 
hayırsever vatandaşlarımızı, Batman’a bu 
eğitim kurumlarını kazandırdıkları için 
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tebrik ediyor, ülkem, milletim, Batman 
için kendilerine şükranlarımı sunuyorum.

Geliyorum Sağlık tesislerine... Bugün 
Batman’da 7 farklı sağlık tesisinin de açılı-
şını yapıyoruz. 112 Acil Hizmetleri Komu-
ta Kontrol Binası’nı, Merkez ve Sason’da, 4 
farklı toplum ve aile sağlığı merkezini, sağ-
lık çalışanlarımız için lojmanları Batman’a 
kazandırıyoruz. Bunlar da hayırlı olsun 
diyorum; Sağlık Bakanlığımıza, emeği ge-
çenlere teşekkür ediyorum.

Bitmedi... Sosyal Hizmetler noktasında 
Batman’a çok önemli eserler kazandırdık... 
16 dersliği olan, kapalı spor sahası, açık 
spor sahaları, çok amaçlı salonu olan bir 
sosyal hizmet kompleksinin açılışını yapı-
yoruz. Batman’a bugün bir Engelsiz Yaşam 
Merkezi kazandırıyoruz. 3 Adet Çocuk 
Evi’ni, Çocuk Koruma ve İlk Müdahale 
Birimi’ni, 200 kişilik Toplum Merkezi’ni 
Batmanlıların hizmetine sunuyoruz. Bu 
hizmetler de Batman’a hayırlı olsun diyor, 
emeği geçenlere teşekkür ediyorum.

Geliyorum özel sektör yatırımlarına... 
Batman’ın çehresi, sadece kamu yatırımla-
rıyla değil, özel sektör yatırımlarıyla da de-
ğişiyor. Organize Sanayi Bölgesi’nde, özel 
sektör tarafından kurulan 7 farklı fabrika 
ve tesisi açıyoruz. Küçük Sanayi sitesinde, 
bir kalemde 153 işyerinin resmi açılışını 
yapıyoruz. Organize Sanayi Bölgemizin 
Yönetim Hizmet Binası’nı da yine buradan 
açıyoruz. Tarım Bakanlığımız tarafından 
desteklenen kırsal kalkınma yatırımla-
rı kapsamında da yine 16 tesisi bugün 
Batman’a kazandırıyoruz. Bugün artık Bat-

man, organize sanayisiyle, küçük sanayi 
sitesiyle, tarımsal yatırımlarıyla çalışıyor, 
istihdam üretiyor, ürünlerini, mamüllerini 
Türkiye’ye, dünyaya gönderiyor. Özel sek-
törümüzü, yatırım sahiplerimizi, Batman’a 
kazandırdıkları tüm bu yatırımlardan do-
layı tek tek kutluyor, kendilerine teşekkür 
ediyorum. Bu 69 kalem eserin Batman’a, 
Batmanlı tüm kardeşlerime hayırlı olması-
nı diliyorum.

İşte bizim farkımız bu... Biz çare üretiyo-
ruz... Biz çözüm üretiyoruz... Biz eser üre-
tiyoruz... Siz bizlere bir emanet yüklediniz, 
biz işte o emanetin hakkını vermeye çalışı-
yoruz. Üstad Necip Fazıl Kısakürek ne gü-
zel söylemiş: Devler gibi eserler bırakmak 
için, karıncalar gibi çalışmak lazım... İşte 
biz dev gibi eserler bırakmak istiyor, karın-
ca gibi durmaksızın, yorulmaksızın çalışı-
yoruz. Biz şehirlerimizde eserler bırakmak 
istiyoruz. Biz Türkiye’de eserler bırakmak 
istiyoruz. Asıl önemlisi de, biz gönüllerde 
eser bırakmak istiyoruz. Zira biz gönüller 
yapmaya geldik... Biz gönüller kazanmaya 
geldik... Biz, millete efendi olmak için de-
ğil, millete hizmetkar olmak için geldik. 
Hazreti Mevlana’nın dediği gibi: Biz dünya-
ya, kırmaya, dökmeye, ayırmaya, kutupla-
ra bölmeye değil; birleştirmeye, buluştur-
maya, kırılanı tamir etmeye geldik.

Dikkatinizi çekiyorum... Bizim dilimiz hiç 
bir zaman ayrıştırmanın dili olmadı. Bizim 
dilimiz hiç bir zaman kutuplaştırmanın 
dili olmadı. Biz, Batman’a gelip farklı, 
İstanbul’a gidip farklı konuşanlardan da 
olmadık. 8 yıldır gönül diliyle konuşuyor, 
kardeşlik diliyle konuşuyor, kalbimizden, 
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yüreğimizden sizlere sesleniyoruz. Bakın, 
Yusuf Has Hacib’in güzel bir sözü var: Ok, 
düz olmasaydı, doğru gitmezdi... Biz düz-
gün olacak, doğru gideceğiz...

Bakın sevgili kardeşlerim... Son bir ayda, 
Mardin’de, Konya’da, Muş, Bitlis, Siirt, 
Muğla, Erzurum, Kars, İstanbul ve dün 
de Ardahan’da toplu açılışlar yaptım. İşte 
burada, Batman’da olduğu gibi, her ilimiz-
de 10, 20, 40, 50, hatta 100’ün üzerinde 
hizmeti bir kalemde açtık. Şunu bilme-
nizi istiyorum: Türkiye çok hızlı şekilde 
değişiyor... Şehirlerimiz çok hızlı şekilde 
değişiyor... Yaptığımız okullar, açtığımız 
üniversiteler, duble yollar, konutlar, köy 
yolları, mezra yolları, su şebekeleri şehirle-
rimizin çehresini değiştiriyor. İnanın, her 
şehrimizden umut fışkırıyor.

Bu bir başlangıç... Bunun arkası çığ gibi 
gelecek... Bunun arkası kamu yatırımla-
rıyla gelecek, özel sektör yatırımlarıyla 
gelecek... Şu Batman’a Allah her türlü gü-
zelliği vermiş... Batman tabiatıyla güzel... 
Batman tarihi eserleriyle güzel... Batman, 
Hasankeyfiyle, Memikan Köprüsü’yle, 
Malabadi Köprüsü’yle, Hızır Bey Camii’yle, 
Mor Kiryakus Manastırı’yla, Seyyid Bilal 
Türbesi’yle güzel... Batman, çalışkan, dü-
rüst insanlarıyla güzel... Açık söylüyorum: 
Batman her şeyin en güzelini hakediyor. 
Benim Batmanlı kardeşim, her şeyin en iyi-
sini fazlasıyla hakediyor. Batman sanayiyle 
canlanacak. Batman üniversiteyle coşacak. 
Batman, her yıl buraya gelen on binlerce, 
yüz binlerce turistle büyüyecek. Ağustos 
ayında Batman’ın yeni Havaalanı terminal 
binasını hizmete aldık. Allah’ın izniyle, 

her gün uçaklar dolusu ziyaretçi Batman’a 
akın edecek. Benim Batmanlı köylüm, çift-
çim, esnafım çok daha fazla kazanacak.

Bunlar hayal değil sevgili kardeşlerim... 
Bunları yaparız ve işte yapıyoruz. Ama 
şuna da lütfen dikkat edin... Şehirle-
rin değiştiğini, Türkiye’nin değiştiğini, 
Batman’ın değiştiğini görenler, kardeşliği-
mizin daha da pekiştiğini görenler, bunu 
engellemek, bunu bozmak, bunu tahrip 
etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. 
Biz, çok cesur biçimde, kararlı biçimde 
demokratikleşme adımları atarken, biri-
leri huzuru bozmak için, reformları en-
gellemek için gayret ediyorlar. Batmanlı 
kardeşimden rica ediyorum: 8 yıl önce 
Batman neredeydi, bugün nerede... Bunun 
muhasebesini lütfen iyi yapın. Bu ülkedeki 
anlamsız yasakları, özgürlükler önündeki 
çağdışı kısıtlamaları kaldırdık. Telaffuz 
dahi edilemeyen, konuşulmayan, tartışıl-
mayan meseleleri özgürce konuşulabilir, 
tartışılabilir noktaya taşıdık. Ana dil üze-
rindeki, kültürel haklar üzerindeki baskı-
yı, yasakları biz kaldırdık.

Bunların tamamı birer başlangıç... Kardeş-
liğimiz için, birliğimiz için, bütünlüğümüz 
için ne gerekiyorsa, hangi adımın atılması 
gerekiyorsa, onları attık ve atmaya devam 
edeceğiz. Kimin samimi olduğuna, kimin 
de rant peşinde, çıkar peşinde koştuğuna 
dikkat edin. Burada birileri, yoksulluk 
sona ermesin istiyor. Çünkü yoksulluk 
sona ererse, yoksulları istismar edeme-
yeceğini biliyor. Burada birileri, yasaklar 
sona ermesin istiyor. Çünkü yasaklar sona 
ererse, benim buradaki kardeşimi istismar 
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edemeyeceğini biliyor. Burada birileri 
istikrar olmasın, huzur olmasın istiyor. 
Çünkü istikrar olursa, güven olursa, hu-
zur olursa, burayı, bu bölgeyi daha fazla 
istismar edemeyeceğini biliyor. Birileri, 
açık söylüyorum, burada kan durmasın, 
gözyaşı durmasın istiyor. Çünkü kan ak-
mazsa, gözyaşı dökülmezse, hiç kimseyi 
kandıramayacağını, istismar edemeyeceği-
ni biliyor.

Ama biz diyoruz ki... Yeter artık diyoruz... 
Yeter artık demokrasi kazansın diyoruz. 
Yeter artık insanlık kazansın diyoruz. 
Yeter artık kardeşlik kazansın diyoruz. 
Biz diyoruz ki, yeter artık, silah tüccar-
ları kazanmasın, artık gençler kazansın, 
ülke kazansın, Batman kazansın diyoruz. 
Bu bölgede, benim Kürt vatandaşlarımın 
duygularını istismar eden parti, geçtiğimiz 
dönemde çok büyük bir samimiyet testin-
den geçti. Yıllarca parti kapatmalarından 
şikayet ettiler. Yıllarca partileri kapatıldığı 
için mağdur görüntüsü çizdiler. Ama gelin, 
Anayasayı değiştirelim, parti kapatmala-
rının önüne geçelim dediğimizde, kendi 
arkadaşlarına baskı uygulayıp Meclis’te 
sandık başına göndermediler. Millete, 
benim buradaki kardeşlerime baskı uy-
gulayıp, sandığa göndermediler. Hani siz 
özgürlükçüydünüz? Hani siz demokrattı-
nız? Hani siz evrensel hukuk normlarını 
istiyordunuz?

12 Eylül’de kimin ne istediği ortaya çıktı. 
12 Eylül’de kimin samimi olduğu, kimin 
de istismar peşinde olduğu ortaya çıktı. 12 
Eylül’de, HAYIR cephesiyle işbirliği yap-
tılar... Çetelerin değirmenine su taşıdılar, 

Ergenekon’un değirmenine su taşıdılar. Yıl-
larca şikayet ettikleri meselelerin ortadan 
kalkmasını istemediler. İşte benim Doğulu, 
Güneydoğulu vatandaşım bunları görsün... 
Kimin samimi, kimin istismarcı olduğunu 
iyi anlasın. Kimin aslında çözüm istediği-
ni, kimin de ülkenin hassasiyetlerini ka-
şıyarak, tahrik siyasetiyle ayakta kalmaya 
çalıştığını benim milletim görsün.

Değerli kardeşlerim, sevgili Batmanlılar...

Burada, Batman’da, özellikle bir hususun 
altını çizmek istiyorum... Bakınız... Bizler, 
hepimiz Müslümanız... Allah’a inanıyor, 
aynı peygambere iman ediyor, aynı kıbleye 
dönüyor, aynı kitabı kitabımız olarak kabul 
ediyoruz. Ve bizler, şunu çok iyi biliyoruz... 
Bizim medeniyetimizde, bizim medeniye-
timizde olduğu kadar üç semavi dinde, can 
kutsaldır... İnsanın hayatı kutsaldır... İnsan, 
yeryüzündeki varlıkların en şereflisidir. 
Kim ki bir cana kıyarsa, bilsin ki, bütün bir 
alemin canına kıymıştır. İslam kelimesiyle, 
Müslüman kelimesiyle, terör kelimesini, 
cinayeti, saldırıyı, katli ve katliamı yan 
yana kullananlar, bizzat Müslümanlara 
en büyük haksızlığı edenler, bizzat İslam 
dinine en büyük saygısızlığı yapanlar-
dır. Bu din, yaşatmak için gelmiştir... Hiç 
kimse, kendi şahsi hırslarını, kendi yanlış 
düşüncelerini bu dine maletme hakkına 
ve haddine sahip değildir. Hiç kimse, islam 
ile öldürmeyi yan yana gösterme cüretine 
sahip olamaz, olmamalıdır.

Şu anda, dünyada, bazı art niyetli kam-
panyalarla, İslam ve müslümanlar terörle, 
cinayetle özdeş gösterilmek isteniyor. Ba-
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zıları da, ne yazık ki, bu kara kampanyaya, 
bu tezgaha su taşıyorlar. Afganistan’da, 
Mısır’da, diğer farklı ülkelerde, ne yazık 
ki zaman zaman Türkiye’de buna şahit 
oluyoruz. Tekrar ediyorum: Bu din, İslam 
dini, yaşatmak için gelmiştir... Bunun ter-
sini iddia edenlere karşı tüm milletimin 
uyanık olmasını bilhassa rica ediyorum. 
Ülkenin birliğine, huzuruna, kardeşliğine 
kastedenlere karşı herkesin uyanık olması-
nı rica ediyorum. İstiklal Marşımızın Şairi, 
büyük mütefekkir Mehmet Akif Ersoy’un 
o meşhur dizelerini bir kez de burada, 
Batman’da hatırlatmak istiyorum: 
Girmeden tefrika bir millete, düşman giremez

Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez.

İşte onun için tefrikaya izin vermeyeceğiz. 
Kardeşliğimizi bozmaya çalışanlara, tahrip 
etmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz. Bü-
yümemizi, kalkınmamızı, huzura, refaha 
erişmemizi istemeyenlere karşı yine tek 
yürek olacağız. Bugüne kadar her oyunu 
birlikte bozduk, yine birlikte bozacağız. Siz 
omuz verdiğiniz müddetçe, biz Türkiye’yi 
büyütmeye devam edeceğiz. Siz omuz 
verdiğiniz müddetçe, biz kardeşliği yücelt-
meye devam edeceğiz. Siz omuz verdiğiniz 
müddetçe, biz çetelere, mafyaya, hukuk-
suzluğa karşı mücadeleye devam edeceğiz. 
Aynı şekilde, başlattığımız Milli Birlik ve 
Kardeşlik Projesi’ni, geri adım atmadan, 
tahriklere boyun eğmeden, çetelerin tuza-
ğına düşmeden kararlılıkla sürdüreceğiz. 
Sizin desteğiniz, sizin hayır duanız ar-
kamızda oldukça, biz Batman’ı geleceğe, 
aydınlığa taşıma mücadelesinden vazgeç-
meyeceğiz.

Ben, bugün açılışını yaptığımız 69 eserin 
Batman’a, Batmanlı kardeşlerime hayırlı 
olmasını diliyorum. Allah yar ve yardım-
cımız olsun, yolumuz, bahtımız açık olsun 
diyor, hepinizi sevgiyle selamlıyor, sizleri 
Allah’a emanet ediyorum. Sağolun, varo-
lun, Allah’a emanet olun...



Recep Tayyip ERDOĞAN

214

Sevgili Ağrılılar, değerli kardeşlerim, sizle-
ri en kalbi duygularımla selamlıyor, bugün 
Ağrı’da açılışını yaptığımız, Ağrı’ya kazan-
dırdığımız tüm eserlerin hayırlı olmasını 
diliyorum. Buradan, sizler aracılığıyla, 
bütün Ağrı’ya, Diyadin’e, Doğubayazıt’a, 
Eleşkirt’e, Hamur’a, Patnos’a, Taşlıçay’a, 
Tutak’a, oralarda yaşayan tüm kardeşleri-
me selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. 

Burada, tüm Ağrı’ya, tüm Ağrılı kardeşle-
rime, üzerime bir borç olan teşekkürlerimi 

de iletmek istiyorum. Ağrı, 12 Eylül hal-
koylamasında, yüzde 96 EVET oyuyla, bir 
Türkiye rekorunu elde etti. Ağrı, en güçlü 
şekilde, adeta Ağrı Dağı kadar yüksek bir 
sadayla, demokrasiye, özgürlüklere, hu-
kukun üstünlüğüne EVET dedi. Ağrı’ya da 
işte bu yakışırdı... Ağrı’ya rekor yakışırdı. 
Ağrı bizi mahcup etmedi ve demokrasi 
tarihimize adını gururla yazdırdı. Bütün 
Ağrı’ya, bütün Ağrılı kardeşlerime, bu 
tarihi rekordan dolayı şükranlarımı sunu-
yorum.

Toplu Açılış Töreni

Ağrı | 28 Ocak 2011
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Benim, Doğu’daki, Güneydoğu’daki vatan-
daşımı sandıktan uzak tutmaya çalıştılar. 
Ortaya çıkan oy oranları, benim buradaki 
vatandaşımın, tehdit yoluyla neden san-
dığa gönderilmediğini açık açık ortaya 
koyuyor. Bu tehditleri yapanlar, sandığa 
gidenlerin vicdanlarının sesini dinleyip 
EVET vereceklerini biliyorlardı. Ama onlar 
EVET çıksın istemiyordu... Onlar HAYIR 
çıksın istiyordu... Onlar statüko kazansın 
istiyordu. Onlar, çeteler kazansın, mafya 
kazansın, karanlık suç örgütleri kazansın 
istiyordu. Evet... Benim Ağrılı kardeşim, 
kimin kimlerin değirmenine su taşıdığını; 
kimlerin kimlerle kol kola gezdiğini lütfen 
görsün, lütfen bunu iyi analiz etsin.

Sevgili kardeşlerim...

Biz bu tehditlere aldırmıyoruz. Biz bu kirli 
senaryolara, kirli ittifaklara aldırmıyoruz. 
Nasıl ki 8 yıl boyunca çetelere, hukuk-
suzluğa boyun eğmediysek, bugün de 
boyun eğmiyor, göz yummuyor, eyvallah 
demiyoruz. Bakın açık açık söylüyorum... 
LAM’I CİM’İ YOK... İstanbul’da ne varsa, 
aynı oranda Ağrı’da da olacak... Ankara’da 
ne varsa, aynı oranda Van’da, Ardahan’da, 
Iğdır’da da o olacak. 81 vilayetin 81’i, eş 
zamanlı olarak kalkınacak, büyüyecek ve 
emin adımlarla geleceğe koşacak.

Bizim bütün meselemiz, bütün derdimiz 
bu... Biz bu yola çıktığımız günden beri bir 
şey söylüyoruz ve diyoruz ki: Biz size efen-
di olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik... 
Evet, biz sizin gönlünüzde yer edinmek 
için geldik. Biz hiç kimseye değil, size ya-
ranmak; övgüyü, takdiri, teveccühü sadece 

ve sadece sizden görmek, sizden almak 
için geldik.

İşte bugün de hizmetkarlığımızın gereğini 
yapıyoruz. Bugün Ağrı’da tam 41 yatırımın 
toplu açılışını gerçekleştiriyoruz. Eğitim-
den ulaştırmaya, sosyal yatırımlardan 
belediye hizmetlerine kadar, toplamda 200 
milyon TL’yi aşan 41 yatırımı bugün, bu 
resmi törenle Ağrı’ya kazandırıyoruz. Ba-
kın ben burada sizlere soruyorum: Ağrı ne 
zaman il yapıldı biliyor musunuz? 1927... 
Peki Ağrı ne zaman Üniversite’ye kavuştu? 
Tam 80 yıl sonra, 2007 yılında, bizim dö-
nemimizde... Ağrı, kendisine yakışan bir 
havaalanına ne zaman kavuştu, 84 yıl son-
ra, bugün, işte bu açılış töreniyle... Ağrı’da, 
2002 yılına kadar ne kadar bölünmüş 
yol vardı? Sadece 17 kilometre. 1927’den 
2002’ye kadar Ağrı’ya sadece 17 kilometre 
bölünmüş yol inşa edilmişti. Şu 8 yılda ne 
kadar yapıldı biliyor musunuz? Tam 13 
katı, 216 kilometre... İşte fark bu... İşte hiz-
met farkı bu... 

İ ş t e  b u g ü n ,  A ğ r ı  İ b r a h i m  Ç e ç e n 
Üniversitesi’ne bir yeni fakülte binası daha 
kazandırıyor, İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi binasını bugün açıyoruz. Bugün 
Ağrı’ya, bu toplu açılış töreniyle, 32 mil-
yon TL yatırımla tamamladığımız yeni 
Havalanı pistini kazandırıyoruz. Bugün 
Doğubayazıt–Iğdır arasında 23 kilometre 
bölünmüş yolu resmi olarak açıyoruz. 
Ağrılı değerli işadamı İbrahim Çeçen’e bu 
vesileyle bir kez daha teşekkür ediyorum. 
Havaalanı pisti ve bölünmüş yollar için 
Ulaştırma bakanımıza teşekkür ediyorum. 
Bu eserlerin vücud bulmasında emeği ge-
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çen herkesi, ülkem, milletim ve Ağrı adına 
tebrik ediyorum.

Geliyorum diğer eğitim yatırımlarımı-
za... Bugün Ağrı’da, 1 Fen Lisesi’ni, 1 Kız 
Meslek Lisesi’ni; Ağrı ve ilçelerinde 3 
Anaokulu ve 15 İlköğretim okulunu resmi 
olarak açıyoruz. TOKİ tarafından inşa edi-
len, Diyadin’de 200 öğrencilik pansiyonu, 
Doğubayazıt’ta 100 öğrencilik pansiyon 
ve spor salonunu da yine bugün açıyoruz. 
Toplamda, Ağrı ve ilçelerine, 239 derslik, 
700 kişilik pansiyon, 13 lojman ve 1 kapalı 
spor salonu kazandırıyoruz. Bu eğitim ya-
tırımlarından dolayı, Milli Eğitim Bakan-
lığımızı, TOKİ’yi ve hayırseverlerimizi de 
kutluyor, kendilerine teşekkür ediyorum.

Bitmedi... Bugün, TOKİ tarafından yaptırı-
lan, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze 
ait 4 sevgi evini açıyoruz. Evini Yapana 
Yardım kapsamında 202 konutun açılışı-
nı gerçekleştiriyoruz. Diyadin’e bir semt 
sahası, Hamur Belediyesi’ne bir hizmet 
binasını yine bugün bu törenle hizmete alı-
yoruz. İl Özel İdaresi tarafından yaptırılan 
yarı olimpik yüzme havuzunu, yol yapım 
çalışmalarını; DSİ tarafından tamamlanan 
çalışmaları, Ağrı Organize Sanayi Bölgesi 
altyapı hizmetlerini de bu törenle açıyoruz. 
Son olarak, Ağrı Belediyemizin hizmetleri-
ni de, semt pazarlarını, üst geçit ve köprü-
leri, yol çalışmalarını da bugün açıyoruz.

Ağrı’ya kazandırdığımız bütün bu yatı-
rımların hayırlı olmasını diliyorum. Bu 
eserlerin yapımında, inşasında emeği 
geçen kuruluşlarımızı, bakanlıklarımızı, 
firmalarımızı tebrik ediyorum. İşçisinden 

mühendisine kadar emeği geçen herkese, 
ülkem, milletim ve Ağrı adına şükranları-
mı sunuyorum. Çok şükür Ağrı değişiyor... 
Çok şükür Ağrı’nın çehresi değişiyor. Ağrı 
artık hakettiği yatırımları, hakettiği hiz-
metleri alıyor. 

Bakın sevgili kardeşlerim... Burada, Ağrı 
Dağı gibi, Tevrat’ta adı geçen, Nuh’un Ge-
misine sahip olduğu söylenen, yüksekliğiy-
le, yüceliği ile herkesi büyüleyen bir tabiat 
harikamız var. 3 bin yıl öncesine ait Doğu-
bayazıt kalemiz, 200 yıl öncesine ait sanat 
şaheseri İshakpaşa Sarayımız var. Meteor 
Çukuru, Kudret Köprüsü, Murat Nehri, 
Buz Mağarası gibi eşsiz güzelliklerimiz 
var. Ağrı’nın, Ahmet Hani gibi Yüzyıllara 
ismini yazdırmış bir büyük şairi, bir büyük 
gönül insanı var...

Ben burada, Ağrı’da sizlere bir soru sor-
mak istiyorum... Lütfen, her bir Ağrılı 
kardeşim, elini vicdanına koysun ve bu so-
ruya öyle cevap versin. Sadece Türkiye’nin 
değil, dünyanın bu en güzel şehirlerinden 
birine, Ağrı’ya neden bugüne kadar turist 
gelmedi? Böyle güzellikleri, böyle tarihi 
eserleri, böyle tabiat harikaları olan bir 
şehir, yüzbinlerce, abartmıyorum, mil-
yonlarca turisti hak etmiyor mu? Her yıl 
dünyanın 5 kıtasından dağcıları, sporcula-
rı bu şehir hak etmiyor mu? Sadece turist 
değil... Gürcistan’a, Nahcivan’a, İran’a, 
hatta Irak’a, Suriye’ye bu kadar yakın bir 
şehir, daha fazla özel sektör yatırımını hak 
etmiyor mu?

Peki bunlar neden olmuyor? Bunlar bu-
güne kadar neden olmadı... Elinizi vicda-
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nınıza koyun ve cevap verin... Bunun iki 
önemli nedeni var... Bir, yol yoktu, ulaşım 
kısıtlıydı. İki, Ağrı’nın imajını bozmak, 
zedelemek için birileri var güçleriyle 
çalıştı. Şimdi havaalanıyla, yeni pistiyle, 
Ankara’dan, İstanbul’dan kalkan uçaklarla, 
modern, bölünmüş yollarıyla, ilçe yolları, 
köy yollarıyla biz, Ağrı’da ulaşım mazereti-
ni ortadan kaldırdık, kaldırıyoruz. Yıllarca 
ihmal edilen, yıllarca çivi dahi çakılmayan 
Ağrı’nın ellerinden tuttuk, yeniden ayağa 
kaldırıyoruz.

Geliyorum ikinci meseleye... Bir şehre 
turist gelmesi için, özel sektör yatırımı 
gelmesi için, yolun yanında, o şehirde 
huzur olacak, güvenlik olacak, istikrar 
olacak. İşte burada direnenler var... Ağrı’ya 
turist gelmesin, Ağrı’ya yatırım gelmesin, 
Ağrı zenginleşmesin, Ağrı’nın esnafı, çift-
çisi kazanmasın diye ayak diretenler var. 
Ağrı’nın imajı değişmesin, huzur, istikrar, 
emniyet şu güzel Ağrı’ya hakim olmasın, 
yoksulluk devam etsin diye çaba harcayan-
lar var. Üniversiteden rahatsız oluyorlar, 
bölünmüş yollardan rahatsız oluyorlar, aç-
tığımız okullardan rahatsız oluyorlar, spor 
tesislerinden, hizmet binalarından rahat-
sız oluyorlar. Merhum Ahmede Hani’nin 
o muhteşem eserini Kürtçe ve Türkçe 
bastığımız için, hem de Kültür Bakanlığı 
eliyle bastığımız için rahatsız oluyorlar. 
TRT ŞEŞ’ten rahatsız oluyorlar, üniversi-
telerde enstitülerden rahatsız oluyorlar, 
Olağanüstü Hal’in kalkmasından rahatsız 
oluyorlar, demokrasinin ileri standartlara 
ulaşmasından rahatsız oluyor, bunu haz-
medemiyorlar. 

Batman’a 69 farklı eseri açmak için gidi-
yoruz, vatandaş törene katılmasın diye 
baskı yapıyor, vatandaşı tehdit ediyorlar. 
Biz kardeşlik dedikçe, biz birlik, beraberlik 
dedikçe, biz hukuk dedikçe birileri nifak 
tohumları ekmenin, fesat tohumları ek-
menin peşinden koşuyor. Kimse kusura 
bakmasın... Benim Ağrı’daki vatandaşım, 
tıpkı İstanbul’daki, tıpkı Ankara’daki, tıpkı 
İzmir’deki, tıpkı diğer 80 vilayetteki vatan-
daşım gibi her şeyi görüyor, her şeyi çok 
iyi değerlendiriyor. Kimlerin bu ülkede de-
mokrasi için, özgürlük için, hak ve hukuk 
için çabaladığını; kimlerin çatışmadan, 
kandan medet umduğunu benim vatanda-
şım artık çok iyi görüyor, biliyor.

Ve şunu da söylüyorum: Benim 81 vila-
yetteki 73 milyon vatandaşım, artık kim-
lerin kimlerle işbirliği yaptığını, kimlerin 
kimlerle ortak iş tuttuğunu, ne tür kirli 
tezgahların birlikte hazırlandığını da gö-
rüyor ve biliyor. Bizim dilimiz her zaman 
samimiyetin dili oldu. Biz Ağrı’da farklı, 
Muğla’da farklı konuşanlardan olma-
dık. Biz maskeler ardına gizlenenlerden, 
Doğu’da konuşup, Batı’da çark edenlerden, 
tahrik siyasetiyle, istismar siyasetiyle rant 
sağlamaya çalışanlardan olmadık. Bizim 
hayallerimiz var, bizim Ağrı Dağı kadar 
büyük hedef lerimiz var. Siz destek ver-
dikçe, siz, 12 Eylül’de olduğu gibi rekorlar 
kırarak demokrasiye sahip çıktıkça, siz 
hayır dualarınızla bizi kolladıkça, Allah 
Şahidimiz olsun ki bıkmadan, usanmadan, 
yorulmadan hizmet üretmeye devam ede-
ceğiz. Türkiye kardeşlikle büyüyecek; Ağrı 
kardeşlikle büyüyecek. Biz buna inanıyor 
ve bunun gereğini yapıyoruz.
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Sevgili kardeşlerim...

Çok kısa olarak, Ağrı’ya 8 yılda kazan-
dırdığımız yatırımları da burada sizlere 
hatırlatmak istiyorum. Eğitimde, Ağrı’ya 
sekiz yılda 2 bin 230 derslik kazandırdık; 
okullarımıza 5 bin 798 adet bilgisayar gön-
derdik. 2007 yılında Ağrı İbrahim Çeçen 
Üniversitemizi kurduk. 2011 yılı yatırım 
programında Ağrı’da 750 kapasiteli yurt 
projemiz var. İnşallah bu yurdumuzu da 
tamamladığımızda, Ağrı ili ve ilçelerinde 
toplam kapasiteyi yüzde 61 oranında ar-
tırmış olacağız. Üniversite öğrencilerinin 
kredi ve burs miktarını, 2002 yılına göre 
yüzde 433 oranında artırarak 240 TL’ye 
yükselttik. İlk ve orta öğretimdeki, maddi 
imkanlardan yoksun 212 bin öğrencimize 
burs veriyoruz. Bursları, 2002 yılına göre 
yüzde 751 artışla aylık 107 TL’ye çıkardık. 
1 Ocak 2011’den itibaren şartlı nakit trans-
feri miktarını yüzde 22-yüzde 50 oranla-
rında artırdık. 

Sağlıkta, biliyorsunuz, Ağrı’da Ekim 2010 
itibariyle aile hekimliğine geçtik. Sağlık 
hizmetleri için 130 milyon TL harcama 
yaptık. Yapımına bizden önce başlanan 
Ağrı devlet hastanesi, Eleşkirt devlet has-
tanesi, Diyadin devlet hastanesi ve Merkez 
eğitim sağlık ocağını biz tamamladık, hiz-
mete açtık. Ağrı devlet hastanesi acil üni-
tesi, Patnos devlet hastanesi ek binası ve 5 
adet sağlık ocağının yapımına biz başladık, 
tamamladık, hizmete açtık. Patnos devlet 
hastanesi, Doğubayazıt devlet hastanesi ve 
Hamur devlet hastanesinin son rötuşları-
nı yapıyoruz, İnşallah bu hastanelerimizi 
en geç 2-3 ay içerisinde hizmete açacağız. 

Ayrıca, Diyadin devlet hastanesi ve Merkez 
devlet hastanesinin yer teslimi yapıldı, 
mevsim koşulları nedeniyle inşaata baş-
layamadık. İnşallah hava şartları müsait 
olduğunda bu hastanelerimizin inşaatına 
başlayacağız. İlimizde 2002 yılında 9 di-
yaliz cihazı varken, bugün bu sayıyı 35’e 
çıkardık. Ağrı’da Devlet Hastanesi Uzman 
Hekim Muayene Odası Sayısını 11’den 
119’a, sağlık ocağı muayene oda sayısını 
38’den 76’ya çıkardık. Bizden önce 2 adet 
ambulansla yılda yüzün altında vaka ta-
şınırken, bugün 16 adet kara, 2 adet kar 
paletli ve hava ambulansı ile taşınan acil 
hasta sayımız 10 binin üzerine çıktı.

Doğubeyazıt Adalet Sarayını hizmete aç-
tık. Patnos Adalet Sarayı inşaat yapımına 
süratle devam ediyoruz. TOKİ aracılığı 
ile Ağrı’da bugüne kadar 2 bin 993 konut 
uygulaması başlattık. Bu uygulamaların 
628’ini tamamlayarak sahiplerine teslim 
ettik. 2 bin 365 konutun da yapımına 
devam ediyoruz. Bütün projelerimiz ta-
mamlandığında Ağrı’da toplam 7 bin 383 
konut yapmış olacağız. 2002 yılına kadar 
Ağrı’da sadece 17 kilometre bölünmüş yol 
yapılmış iken biz buna sekiz yılda tam 216 
kilometre daha ekledik. Böylece sekiz yılda 
tüm Cumhuriyet tarihinde yapılan bölün-
müş yolun 13 katını Ağrı’ya kazandırdık.

2003-2010 yılları arasında Ağrı’da çiftçi-
mize toplam 392 milyon TL tarımsal des-
tek verdik… Ağrı’da 2002’de 29 milyon TL 
tarımsal destek verilmişti, biz 2010’da 36 
milyon TL tarımsal destek verdik. Ağrı’da 
çiftçilerimize 48 milyon TL mazot ve 35 
milyon TL kimyevi gübre desteğinde bu-



219

Yeni Türkiye Vizyonu | Ya Allah Bismillah-4

lunduk. 2002’de sadece 583 bin TL hay-
vancılık desteği verilmişti, biz ise 2010 yı-
lında yaklaşık 16 kat artışla 9.2 milyon TL 
hayvancılık desteği verdik. Ağrı’da toplam 
103 milyon TL hayvancılık desteği verdik.

DSİ Genel Müdürlümüz aracılığıyla 
Ağrı’ya 145 milyon TL yatırım yaptık. Hü-
kümetimiz döneminde Ağrı ilimizin içme, 
sulama, kullanma ve sanayi suyu proble-
mini uzun vadede çözecek olan Ağrı Yazıcı 
Barajı’nı, 2008 yılı aralık ayında hizmete 
açtık. İçme Suyu İsale Kanalı İnşaatının ya-
pımına da devam ediyoruz. Allah’ın izniyle 
çok daha fazlasını yapacağız. Allah’ın izniy-
le Ağrı’nın çehresini değiştirmeye, Ağrı’yı 
değiştirmeye devam edeceğiz.

Ben bugün açılışını yaptığımız 41 eserin 
Ağrı’ya, Ağrılı kardeşlerime hayırlı olma-
sını diliyorum. Bu kış soğuğunda, bizi 
sıcacık gönüllerinizde misafir ettiğiniz 
için sizlere teşekkür ediyorum. Allah yar 
ve yardımcımız olsun diyor, hepinizi mu-
habbetle selamlıyor, Allah’a emanet olun 
diyorum. 
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Sevgili Burdurlular, değerli kardeşlerim... 
Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
Buradan tüm Burdur’a, tüm Burdurlu 
kardeşlerime, Ağlasun’a, Altınyayla’ya, 
Bucak’a, Çavdır’a, Çeltikçi’ye, Gölhisar’a, 
Karamanlı ’ya ,  Kemer ’e ,  Tefenni ’ye, 
Yeşilova’ya, oralarda yaşayan bütün kar-
deşlerime en kalbi selamlarımı, sevgileri-
mi yolluyorum.

Ayrıca bugün Burdur’a, Burdurlu vatan-
daşlarıma, 12 Eylül halkoylamasında 

EVET diyerek, ileri demokrasiye, hukukun 
üstünlüğüne, büyük ve aydınlık Türkiye 
mücadelesine verdikleri destekten dolayı 
özellikle şükranlarımı sunuyorum. Bur-
dur demokrasi mücadelemizde her zaman 
yanımızda oldu. Burdur yeniden Büyük 
Türkiye mücadelemizde bizden desteğini 
hiç esirgemedi. Siz Burdurlu kardeşlerime 
samimi destekleriniz için, hayır dualarınız 
için özellikle teşekkür ediyorum. Bizler de 
sizlere mahcup olmamak için büyük gay-
ret sarfediyor, sizleri hizmetlerle, sizleri 

Toplu Açılış Töreni

Burdur | 29 Ocak 2011
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eserlerle buluşturmak için gece demeden, 
gündüz demeden çalışıyoruz.

Bakın, Burdurluların çok güzel bir sözü 
var... Ne der Burdurlular? At ölür, eğeri 
kalır; pehlivan ölür, namı kalır... İşte biz 
geride eser bırakabilmek için, bu gök 
kubbe altında hoş bir sada bırakabilmek 
için, milletimizin hayır duasına mazhar 
olabilmek için gayret ediyoruz. Her zaman 
söylüyorum: Biz sizlere efendi olmak için 
değil; sizlere hizmetkar olmak için varız. 
İşte bugün burada bu muhteşem açılış tö-
reniyle, bir kalemde tam 49 yatırımı resmi 
olarak hizmete alıyoruz.

Bakın sevgili kardeşlerim...

Burdur tarih boyunca her zaman eğitime 
önem verdi. Burdur bütün tarihi boyunca 
okumayı, öğrenmeyi, öğretmeyi en büyük 
değer, en büyük zenginlik olarak gördü. 
Dikkatinizi çekiyorum, daha 1882 yılın-
da, Burdur’da, 23 medrese, 3 kütüphane, 
bir Rüşdiye Mektebi ve 23 Sibyan okulu 
bulunuyordu. Derviş Mehmet Paşa tara-
fından Burdur’a inşa edilen kütüphane, 
Osmanlı’daki en önemli kütüphanelerden 
biriydi. Burdur ilim adamlarıyla, alim-
leriyle, gönül insanlarıyla, evliyalarıyla, 
bilime verdiği değerle sadece Osmanlı’da 
değil tüm dünyada ün salmıştı. Piri Baba, 
Hecin Baba, Şeyh Gaybi, Şeyh Sinan sadece 
Burdur’da değil, tüm bu coğrafyada öğren-
ci yetiştirdiler, insan yetiştirdiler, bilime, 
bilim dünyasına hizmet ettiler.

Şimdi buradan Burdurlu kardeşlerime 
soruyorum: Bu ülkede, üniversiteyi, eğer 

Burdur hak etmiyorsa, neresi hak ediyor? 
Burdur’da bir üniversite olmayacak da 
nerede olacak? Eğitime, bilime, bilgiye 
bu kadar sevdalı bir şehir üniversitesiz 
olabilir mi? Biz olamaz dedik. Biz, Burdur 
üniversiteyi fazlasıyla hak ediyor dedik. 
2006 yılında, Burdur Milletvekilliği yap-
mış Merhum Mehmet Akif Ersoy’un adına 
burada üniversitemizi kurduk. 

Bugün de, Burdur Üniversitemizin yeni fa-
kültelerini, yeni birimlerini bu toplu açılış 
töreniyle hizmete alıyoruz. Bugün Burdur 
Mehmet Akif Ersoy Üniversitemize, Veteri-
ner Fakültesini, Fen Edebiyat Fakültesi’ni, 
Sağlık Yüksek Okulu ve Merkezi Amfileri, 
Laboratuvarları, Bucak Zeliha Tolunay Uy-
gulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksek 
Okulu’nu, kampüs altyapı çalışmalarını 
ve çevre düzenlemesini kazandırıyoruz. 
Burdur Üniversitemize bu çok değerli bi-
rimleri kazandıran, Yüksek Öğretim Kuru-
lumuza, üniversite yönetimine, hayırsever 
vatandaşlarımıza, emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum. Mehmet Akif Ersoy 
Üniversitesi’nin bu yeni birimlerinin, 
Burdur’a, gençlerimize hayırlı olmasını 
diliyorum.

Öyle Üniversiteyi açıp, tabelayı asıp kenara 
çekilmek bize yakışmaz. Bizim kitabımız-
da göstermelik iş yapmak yoktur. Biz, yap-
tığımız işi hakkıyla yapıyor, başlattığımız 
işi sonuna kadar takip ediyoruz. İşte bugün 
de, Burdur’da, Üniversite öğrencilerimize 
hizmet verecek iki büyük yatırımı, iki öğ-
renci yurdunu hizmete açıyoruz. Burdur 
Merkez’de, 500 kişilik, Burdur Bucak’ta da 
500 kişilik iki modern öğrenci yurdumuzu 
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buradan resmi olarak gençlerimize kazan-
dırıyoruz. Son derece modern, rahat, iki 
kişilik odalardan oluşan, her türlü imkana 
sahip bu yurtlarımızın da tüm Burdur’a 
ve özellikle de üniversite öğrencilerimize 
hayırlı olmasını diliyorum. Kredi Yurtlar 
Kurumumuza, emeği geçen tüm kardeşle-
rime teşekkür ediyorum.

Burdur’a eğitim yatırımlarımız bu ka-
dar değil... Bugün, Burdur Merkez’de, 
B u c a k ’ d a ,  Çav d ı r ’ d a ,  G ö l h i s a r ’ d a , 
Ağlasun’da, Karamanlı’da, anaokulları-
nın, ilköğretim okullarının, öğretmenevi, 
kütüphane, halk eğitim merkezi ve 300 
öğrencilik ortaöğretim pansiyonunun da 
resmi olarak açılışını yapıyoruz. Tüm bu 
eğitim kurumlarının, eğitim tesislerinin de 
hayırlı olmasını diliyor, Milli Eğitim Bakan-
lığımıza, diğer kurum ve kuruluşlarımıza 
teşekkür ediyorum. Sağlık noktasında yine 
bugün Burdur’a önemli yatırımları kazan-
dırıyoruz... Burdur Merkez’de yapımını 
tamamladığımız 200 yataklı devlet has-
tanesini bugün açıyoruz. Altınyayla İlçesi 
Toplum Sağlığı Merkezi’ni bugün resmi 
olarak vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. 

Çavdır İlçemizde TOKİ tarafından yapılan 
96 sosyal konutu da yine bugün hak sa-
hiplerine teslim ediyoruz. Çevre ve Oman 
Bakanlığımız, Burdur için son derece 
önemli olan bir yatırımı, Karçal Barajı’nı 
bitirdi ve canlı bağlantı aracılığıyla bugün 
Karçal Barajı’nı da resmi olarak açıyoruz. 
Karçal Barajı’yla birlikte, Bucak Ovası 
Sulaması’nı, Mehmet Akif  Ersoy Kent 
Ormanı’nı hizmete açıyoruz. İl Özel İda-
remizin yatırımlarını, KÖYDES yatırımla-

rını, Burdur Belediyemizin yatırımlarını 
yine bugün bu törenle açıyoruz.

Burdur Belediyemiz, Şehir Atıksu Arıtma 
Tesisini, Konferans ve Sergi Sarayını ve 
restorasyonları tamamladı. Gençlik ve 
Spor Genel Müdürlüğümüz spor tesislerini 
tamamladı. Tarım Bakanlığımız, değişik 
tarım tesislerini bitirdi, bunları da bugün 
açıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımız, 
Vakıflar Genel Müdürlüğümüz Burdur’a 
çok önemli hizmetler kazandırdılar. Ata 
yadigarı olan, Osmanlı’dan, Selçuklu’dan 
bize miras kalan, Mısırlılar Evi’ni, Su-
suzhan Kervansarayı’nı, merkezde, ilçe-
lerimizde cami restorasyonlarını bugün 
yeniden kültür mirasımıza kazandırıyor, 
bunların da açılışını yapıyoruz. Müftülü-
ğümüzün Burdur’a kazandırdığı eserleri, 
İçişleri Bakanlığımızın MOBESE hizme-
tini, hizmet binalarını da yine bugün bu 
törenle Burdur’a kazandırıyoruz.

Tamamının hayırlı olmasını diliyorum. 
Emeği geçen tüm kurumlarımızı, kuruluş-
larımızı, bakan arkadaşlarımızı, mimarın-
dan mühendisine, müteahhidinden işçisi-
ne kadar herkesi, ülkem ve milletim adına 
tebrik ediyor, kendilerine teşekkür ediyo-
rum. Bizim bir sloganımız var... Biz, yola 
çıktığımız günden beri, “Durmak Yok, Yola 
Devam” diyoruz... Ama bunu Burdur’da, 
Burdur şivesiyle söylüyoruz ve diyoruz ki: 
Hadi gari, durmak yok, yola devam gari...

Bakın sevgili kardeşlerim... Önceki gün 
Erzurum’da muhteşem bir açılış gerçek-
leştirdik. 25’inci Uluslararası Üniversi-
teler Kış Olimpiyatları, Perşembe günü 
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Erzurum’da başladı. Açılış töreni 80 ülke-
nin televizyonundan canlı yayınlandı. O 
muhteşem tabloyu, tüm Türkiye ile birlikte 
80 ülke izledi. Şu anda da 58 ülkeden 3 
bini aşkın sporcu, Erzurum’da kış oyunla-
rında yarışıyorlar. Erzurum’da bu oyunları 
gerçekleştirebilmek için 700 trilyon liralık 
yatırım gerçekleştirdik. Doğu Anadolu 
Bölgemizin bu büyük şehrine uluslararası 
standartlarda pek çok spor tesisi kazan-
dırdık. Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, 
milletvekilleri, bütün Erzurumlular hep 
birlikte bu büyük coşkuyu yaşadık.

Ben oraya, Ana muhalefet Partisi’nin Genel 
Başkanı’nın da davet ettim. Keşke gelseydi. 
Keşke Erzurum’daki o muhteşem yatırım-
ları görseydi, görebilseydi. Keşke Erzu-
rum’daki o muhteşem coşkuya, heyecana, 
sevince, bütün Türkiye ile birlikte o da 
tanık olabilseydi; oradaki mutluluğu keş-
ke o da paylaşabilseydi. O açılış töreninde 
ince ince yağan karı görüp, Erzurum’daki 
bereketi keşke o da hissedebilseydi. Ama 
işte görmeye göz gerek, hissetmeye yürek 
gerek, sevinci, heyecanı paylaşmaya engin 
bir gönül gerek. Bunlar, milletin heyeca-
nını, sevincini paylaşmayı beceremezler. 
Bunlar hizmeti de, hizmeti takdir etmeyi 
de beceremezler. Bunların tek yaptığı 
vardır, o da bozmak. Bunlar ne zaman gel-
dilerse, ne zaman iktidarın bir ucundan 
tuttularsa bozdular. Bunlar ne zaman ko-
alisyonlarda ortak oldularsa Türkiye’nin 
tüm dengelerini, istikrarını, huzurunu 
altüst ettiler.

İşte bugün de bunu yapıyorlar. Bugün 
de tahrik siyaseti üretiyorlar. Bugün de 

huzura, birliğe bütünlüğe kastediyorlar. 
CHP’nin milletvekilleri bir araya geliyor, 
bir bildiri yayınlıyor ve dikkatinizi çekiyo-
rum, halkı, sokak sokak, mahalle mahalle 
direnmeye çağırıyorlar. Ya böyle bir so-
rumsuzluk olur mu? Böyle düşüncesizlik 
olur mu? Bir siyasi parti, bir milletvekili, 
bu kadar sağduyudan uzak olabilir mi? Bir 
genel başkan, partisi üzerinde, milletvekil-
leri üzerinde bu kadar kayıtsız, ilgisiz ola-
bilir mi? Siyasi parti değil, sanki yol geçen 
hanı; sabah erken kalkan bildiri yayınlıyor 
her kafadan farklı bir ses çıkıyor. Birinin 
söylediği diğerininkini tutmuyor. Partisi-
ne sahip çıkamayan, partisinde disiplini, 
üslup birliğini sağlayamayan bir Genel 
Başkan Türkiye’ye ne verebilir? Sonra, so-
kak sokak, mahalle mahalle direnmek ne 
demek? Eşkiya mısınız siz? Ne zamandan 
beri eşkiyalık, anarşi CHP’nin politikası 
haline geldi? Şurada seçimlere 5 ay kalmış. 
AK Parti’yi hazmedemiyorsanız sandıkta 
mücadele edersiniz. Bunca yıldan sonra 
CHP yönetimine demokrasi dersi, hukuk 
dersi mi vereceğiz? CHP yöneticilerinin 
sorumsuz davranışları, başlıbaşına bir de-
mokrasi sorununa dönüşmektedir. 

Biz tahrik siyasetinin acı örneklerini geç-
mişte çok yaşadık. Açık söylüyorum, 1980 
öncesinde, Kahramanmaraş’ta, Çorum’da 
meydana gelen acı olaylar, işte bu zihniye-
tin, bu sorumsuz zihniyetin, bu tarz tahrik-
lerin ürünüdür. 1980 ve öncesinde, sokağa 
dökülüp, kardeşine, komşusuna kurşun 
atanlar, işte böyle zihniyetlerin tezgahına 
gelmiş, böyle zihniyetlerin tahrikiyle hare-
ket etmiş, oyunlarına kanmış kişilerdir. Si-
vas, Gazi Mahallesi olayları, işte bu gözünü 
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kan bürümüş, muvazenesini kaybetmiş ki-
şiliklerin, onların tahriklerinin ürünüdür. 
Bunlar Türkiye’de nelerden rahatsızlar 
biliyor musunuz? Kardeşlikten rahatsız-
lar, dayanışmadan rahatsızlar, huzur ve 
istikrardan rahatsızlar. Bunlar büyüyen 
ekonomiden, itibarlı dış politikadan, güçlü 
Türkiye’den rahatsızlar.

Bunlar, aynı sorumsuz tavrı 1960 yılın-
da da, merhum Adnan Menderes’e karşı 
göstermişlerdi. Demokratik yollarla, 
milletin teveccühüyle, sandıkla işbaşına 
gelemeyeceklerini anlayanlar, işte böyle 
tahrikle iktidara elde etmek için toplumun 
bir kesimini galeyana getirdiler. Bunla-
rın gücü siyasi rakipleriyle başetmeye 
yetmez, bunlar sürekli başka güçlerden, 
hukuksuzluktan medet umarlar. Kusura 
bakmayın beyler... O devirler geride kaldı... 
Bugün millet reyine sahip çıkıyor. Millet 
bugün bizzat demokrasiye sahip çıkıyor. 
Bu aziz millet, tarih boyunca olduğu gibi, 
bugün de eşkiyanın, teröristin, anarşistin 
karşısında dimdik duruyor. Benim vatan-
daşım, benim genç kardeşim, kendisini 
tahrik edenlere, kendisini tezgaha çekmek 
isteyenlere, sokakları ateşe vermek isteyen 
sorumsuzlara zerre kadar prim vermiyor.

Neymiş, yargı kuşatılıyormuş, yargı siya-
sallaştırılıyormuş... Yargı siyasallaşmıyor, 
yargı kuşatılmıyor, yargı AK Parti’nin kont-
rolüne geçmiyor. Tam tersine yargı, mille-
tin yargısı haline geliyor. Yargı, CHP’nin ta-
hakkümünden kurtuluyor. Yargı, “Onama 
mı istersin, bozma mı” diyen yargıçların 
elinden, vicdanıyla karar veren yargıçların 
eline geçiyor. CHP Genel Başkanı’ndan, bu 

sorumsuz, bu insafsız, bu ürkütücü bildiri 
karşısında derhal bir açıklama bekliyoruz. 
Bu milletvekilleriyle ilgili olarak ne yapa-
cağını, nasıl bir karar vereceğini, ne söyle-
yeceğini merakla bekliyoruz.

Burdurluların güzel bir sözü var: Güttüğü 
3 keçi, ıslığı dağı taşı deldi geçti... Bunlara 
3 tane keçi verseniz, 3 tane teke verseniz, 
inanın güdemezler... Ama ortalığı gürültü-
ye vermek, kuru gürültü yapmak konusun-
da da inanın kimse bunların ellerine su dö-
kemez. CHP’de bir çarkçı vardı, sabah bir 
şey söyleyip, öğlen çark ediyordu. Öğlen 
söylediğini akşam yalanlıyordu. Şimdi du-
rum değişti. Şimdi çarkçı, çarkçıbaşı oldu, 
alt düzeyde çarkçılar ortaya çıktı. Sadece 
Genel Başkan değil, artık Genel Başkan 
Yardımcıları, milletvekilleri de habire çark 
etmeye başladılar. Sadece insaf diyorum. 
Ben bunları, milletime, size, sizin engin 
ferasetinize havale ediyorum.

Sevgili kardeşlerim, sevgili Burdurlular... 

Biz hizmet üretmeye devam edeceğiz. Biz 
eser üretmeye devam edeceğiz. Tahriklere, 
yalanlara, iftiralara boyun eğmeden biz 
kardeşliğimizi yüceltmeye devam edeceğiz. 
Siz arkamızda olduğunuz müddetçe, sizin 
hayır dualarınız bizimle olduğu müddetçe, 
Allah’ın izniyle Türkiye’yi çok daha büyük 
hedeflere taşıyacağız. 8 yılda Türkiye’ye, 8 
yılda Burdur’a yaptıklarımız ortada. Canla, 
başla, gece gündüz çalışarak, 2023’e kadar 
inşallah Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 
ekonomisi arasına sokacağız. 8 yıldır yap-
tıklarımız, yapacaklarımızın garantisidir.
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Bakın Burdur’a neler yaptık. Eğitimde 
Burdur’da sekiz yılda 486 dersliğin ya-
pımını tamamladık. Okullarımıza 2 bin 
475 adet bilgisayar gönderdik. İlk ve orta 
öğretimdeki öğrencilerimize 3 milyon 150 
bin ücretsiz ders kitabı dağıttık. Mehmet 
Akif Ersoy üniversitemizin bünyesinde 3 
Enstitü, 3 fakülte, 2 yüksekokul, 7 meslek 
yüksekokulu ile 6 araştırma ve uygulama 
merkezi hizmete girdi. Yükseköğretimde 
2002 yılı sonu itibariyle 1.724 olan yurt 
yatak kapasitesini yüzde 58 artışla 2 bin 
724’e yükselttik. 2011 yılı yatırım prog-
ramında Gölhisar’da 500 kapasiteli yurt 
projemiz var. İnşallah bu yurdumuzu da ta-
mamladığımızda, toplam kapasiteyi yüzde 
87 oranında artırmış olacağız. Üniversite 
öğrencilerinin kredi ve burs miktarını, 
2002 yılına göre yüzde 433 oranında artı-
rarak 240 TL’ye yükselttik. Beslenme yar-
dımını aylık 150 TL’ye çıkardık. İlk ve orta 
öğretimde maddi imkanlardan yoksun 212 
bin öğrencimize burs veriyoruz. Ayrıca, 
1 Ocak 2011’den itibaren maddi imkanı 
sınırlı ailelerimizin çocuklarının eğitimine 
katkı için verdiğimiz şartlı nakit transferi 
miktarını yüzde 22-yüzde 50 oranlarında 
artırdık. Şartlı nakit transferi kapsamında 
ilköğretimdeki erkek öğrencilerimiz için 
aylık 20 TL ödüyorduk, bunu aylık 30 
TL’ye yükselttik, kız öğrencilerimiz için 
aylık 25 TL ödüyorduk, bunu da aylık 35 
TL’ye çıkardık. Ortaöğretimdeki erkek 
öğrencilerimiz için aylık 35 TL ödüyorduk 
aylık 45 TL’ye çıkardık, kız öğrencilerimiz 
için de aylık 45 TL ödüyorduk bunu da ay-
lık 55 TL’ye çıkardık.

Sağlıkta, Burdur’da Temmuz 2008 itiba-
riyle aile hekimliğine geçtik. İstediğinizde 
kapısını çalabileceğiniz, istediğinizde tele-
fonla danışabileceğiniz üstelik hiçbir ücret 
ödemeyeceğiniz ailenize özel doktorlarınız 
var. Burdur’da Sağlık hizmetleri için 69 
milyon TL harcama yaptık. Yapımına biz-
den önce başlanan Tefenni ilçe hastanesi 
ve Çavdır sağlık merkezini biz tamamla-
dık, hizmete açtık. Merkez devlet hastanesi 
ek binası, Burdur devlet hastanesi acil ve 
poliklinik binası, Bucak devlet hastanesi 
ek binası, Yeşilova entegre ilçe hastanesi, 1 
adet toplum sağlığı merkezi ve 1 adet sağ-
lık ocağının yapımına biz başladık, tamam-
ladık, hizmete açtık. Ayrıca, Karamanlı 
Devlet Hastanesi’nin ve 20 Ünitelik ağız 
ve diş sağlığı merkezinin yapımına süratle 
devam ediyoruz. Tabii sadece bina inşa 
etmekle yetinmedik, bu binaları modern 
cihazlarla da donattık. İlimizde 2002 yı-
lında 25 adet diyaliz cihazı varken, bugün 
bu sayıyı 49’a çıkardık. Burdur’da devlet 
hastanesi uzman hekim muayene odası 
sayısını 43’ten 90’a, sağlık ocağı muayene 
oda sayısını 53’ten 87’ye çıkardık. Burdur 
İlimizde, biz göreve geldiğimizde 2 adet 
112 istasyonu vardı, bugün bu sayı tam 14 
oldu. Bizden önce 2 adet ambulansla yılda 
ortalama binin altında vaka taşınırken, 
bugün 18 adet kara ve hava ambulansı ile 
taşınan acil hasta sayımız 10 binin üzerine 
çıktı.

TOKİ aracılığı ile Burdur’da bugüne ka-
dar bin 368 konut uygulaması başlattık, 
tamamladık ve sahiplerine teslim ettik. 
772 konutla ilgili proje ve ihale çalışma-
larımız da ayrıca devam ediyor. Bütün 
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projelerimiz tamamlandığında Burdur’da 
toplam 2 bin 140 konut yapmış olacağız. 
Aynı şekilde, 3 okul, 3 Spor salonu ve 2 
ticaret merkezini de Burdur’a kazandırmış 
olacağız. Ulaştırmada, 2002 yılına kadar 
Burdur’da sadece 47 kilometre bölünmüş 
yol yapılmış iken biz buna sekiz yılda tam 
128 kilometre daha ekledik. Böylece sekiz 
yılda tüm Cumhuriyet tarihinde yapılan 
bölünmüş yolun yaklaşık 3 katını Burdur’a 
kazandırdık. 2005 yılında Burdur’a doğal-
gaz arzı sağladık. Şu an hem sanayide hem 
de konutlarda kullanılıyor. 

Tarımda 2003-2010 yılları arasında 
Burdur’da çiftçimize toplam 309 mil-
yon TL tarımsal destek verdik. Örneğin, 
Burdur’da 2002’de 13 milyon TL tarımsal 
destek verilmişti, biz 2010’da 60 milyon 
TL tarımsal destek verdik. Burdur’da çiftçi-
lerimize 21 milyon TL mazot ve 16 milyon 
TL kimyevi gübre desteğinde bulunduk. 
2003–2010 yılları arasında Burdurlu çiftçi-
lerimize toplam 13 Milyon TL prim desteği 
verdik. Burdur’da toplam 162 Milyon TL 
hayvancılık desteği verdik. 2002’de 4.7 
milyon TL hayvancılık desteği verilmişti, 
biz ise 2010 yılında 9 kat artışla 42.4 mil-
yon TL hayvancılık desteği gerçekleştirdik. 
Burdur’da 1999-2002 döneminde 3 Tarım-
sal Kalkınma Kooperatifine bir milyon TL 
destek verilmişken, bizim dönemimizde 
31 Tarımsal Kalkınma Kooperatifine 19 
milyon TL destek verdik. Bu desteklerden 
bin 906 aile yararlandı.

Sevgili Burdurlular, sevgili kardeşlerim...

Çok şükür, Türkiye’nin 81 vilayeti hızlı şe-
kilde değişiyor. Doğu’da, Batı’da, Kuzey’de, 

Güneyde illerimizin çehresi değişiyor, gö-
rüntüsü değişiyor, şehirlerimizden umut 
fışkırıyor. Üniversiteler, okullar, yurtlar, 
hastaneler, modern konutlar, bölünmüş 
yollar şehirlerimizi hızlı bir şekilde gelece-
ğe taşıyor. Türkiye istikrarla, güvenle, böl-
genin, dünyanın güçlü bir ülkesine, daha 
itibarlı bir ülkesine dönüşüyor. Çok güzel 
bir ivme yakaladık. 8 Yılda Türkiye’ye nice 
ilkler, nice sevinçler yaşattık.

Bunların tamamını başlangıç olarak görü-
yoruz. Daha fazla eser, daha fazla hizmet 
üreterek, emin adımlarla, kararlı adım-
larla geleceğe koşuyoruz. Bugün dünden 
çok iyiyiz, inşallah yarın bugünden daha 
da iyi olacak. Ben, bugün açılışını yaptı-
ğımız 49 eserin Burdur’a hayırlı olmasını 
diliyorum. Emeği geçenlere bir kez daha 
teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardım-
cınız olsun, yolumuz, bahtımız açık olsun 
diyor, hepinizi sevgiyle selamlıyor, sizleri 
Allah’a emanet ediyorum. Sağolun, varo-
lun, Allah’a emanet olun.
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Sevgili Denizlili kardeşlerim, sevgili va-
tandaşlarım, tarihi bir günü yaşadığımız 
Denizli’de bu muhteşem açılış töreni 
vesilesiyle sizleri sevgiyle, saygıyla se-
lamlıyorum. Buradan tüm Denizli’ye, 
Acıpayam’a, Akköy’e, Babadağ’a, Baklan’a, 
Bekilli’ye, Beyağaç’a, Bozkurt’a, Buldan’a 
selamlarımı yolluyorum. Aynı şekilde, 
Çal’ı, Çameli’ni, Çardak’ı, Çivril’i, Güney’i, 
Honaz’ı, Kale’yi, Sarayköy’ü, Serinhisar’ı, 

Talas’ı, oralardaki tüm kardeşlerimi mu-
habbetle, saygıyla selamlıyorum.

Evet... Denizli bugün bir kez daha tarihi bir 
coşkuyu yaşıyor. Denizli bugün, bir kalem-
de, bir tek açılış töreniyle, toplamda 435 
milyon lira tutarında, tam 72 farklı hizmet 
ve yatırıma kavuşuyor. Denizli, modern 
konutlardan çağdaş eğitim kurumlarına, 
yeni bölünmüş yollardan büyük enerji ya-
tırımlarına, tarımı canlandıracak önemli 

Toplu Açılış Töreni

Denizli | 30 Ocak 2011
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teşviklerden Belediye yatırımlarına kadar 
72 büyük yatırımla bugün buluşuyor.

Sevgili kardeşlerim...

Denizli’nin merkezindeki şu Kurudere’yi 
hepiniz biliyorsunuz. Bir gecekondu Ma-
hallesi olan Kurudere’de, TOKİ ve Denizli 
Belediyesi elleriyle büyük bir kentsel 
dönüşüm projesine başladık. İstedik ki, 
Kurudere’de, sağlıksız evlerde yaşayan 
kardeşlerimiz modern konutlara ulaşsın. 
İstedik ki, Denizli en modern standartlar-
da konutlara, sitelere, yaşam merkezlerine 
kavuşsun. TOKİ ve Denizli Belediyemiz, 
Kurudere’deki kentsel dönüşüm projesi 
kapsamında 496 konutu tamamladı, işte 
bugün, bu törenle, bu 496 konutu hak 
sahiplerine teslim ediyoruz. Sadece konut 
değil, Kurudere’de bir cami, bir ticaret 
merkezi, altyapı ve çevre düzenlemelerini 
de tamamladık, onları da buradan hizmete 
açıyoruz. 29.5 milyon TL tutarındaki bu 
yatırımın Denizli’ye, Kurudere’ye hayırlı 
olmasını diliyor; TOKİ’ye, Denizli Bele-
diyemize, emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum.

Bugün eğitim noktasında Denizli’ye çok 
büyük yatırımlar kazandırıyoruz. Denizli 
Belediyemizin yaptırdığı kursları; Milli 
Eğitim Bakanlığı, İl Özel İdaresi ve hayır-
severlerimizin yaptırdığı anaokullarını, 
ilkokulları; yine hayırseverlerin, çeşitli 
kurumlarımızın, bakanlığımızın yaptırdı-
ğı liseleri, 200 kişilik pansiyonu ve spor 
salonunu da bu açılış töreniyle hizmete 
alıyoruz. Denizli, bu bir tek kalem açılış tö-
reniyle, eğitimde tam 50 milyon 148 bin li-

ralık yatırıma kavuşuyor. Başta hayırsever 
vatandaşlarımız olmak üzere, Milli Eğitim 
Bakanlığımıza, TOKİ’ye, İstanbul Menkul 
Kıymetler Borsası’na, Denizli Belediyemi-
ze, İl Özel İdaremize, bu eserlerden dolayı 
teşekkür ediyorum. Emeği geçen, alınteri 
döken herkesi ülkem, milletim, Denizli 
adına tebrik ediyorum.

Geliyorum ulaştırmaya... 2005 yılında 
inşaatına başladığımız, Denizli Çevre 
Yolu’nun 1’inci kısmını, 12 kilometrelik 
bölümü tamamladık. Denizli Çivril arası 
bölünmüş yolun 3.5 kilometrelik bölümü 
daha tamamlandı. Denizli Muğla arasın-
daki bölünmüş yolun aynı şekilde 17.5 
kilometresini daha bitirdik. Çameli, Akçay, 
Pamukkale, Kayıhan yollarında köprüleri, 
kavşak geçişlerini tamamladık. Denizli’ye, 
ulaştırma yatırımı olarak, sadece son bir 
kaç yıl içinde, ağırlıkla 2009 ve 2010 yılla-
rında 81 milyon TL’lik yatırım kazandırdık 
ve işte bugün bu yolları da açıyoruz. Ulaş-
tırma Bakanlığımızı, Denizli Belediyemizi 
bu vesileyle kutluyorum.

Geliyorum enerjiye... Enerji Bakanlığımız 
ve Özel sektörün, toplamda 56 milyon li-
ralık yatırımını bugün bu açılış töreniyle 
hizmete alıyoruz. Afyon Denizli Elektrik 
İletim Hattını bitirdik. Şehir merkezinde 
havadaki hatlar yer altına alındı, kablolar 
iyileştirildi, sokaklar aydınlatıldı. Aynı şe-
kilde ilçelerimizde de hatları yer altına al-
dık, aydınlatma projelerini gerçekleştirdik. 
Enerji Bakanlığımıza, Özel sektör kuruluş-
larımıza aynı şekilde teşekkür ediyorum.
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Geliyorum Tarım Bakanlığı yatırımlarına... 
Bugün, bu törenle, Tarım Bakanlığımızın 
destekleme projesi kapsamında, 42 koo-
peratifin, 2 bin 967 ortağına toplam 5 bin 
934 adet büyükbaş hayvan dağıtıyoruz. 
Denizli’de hayvancılığa çok büyük destek 
sağlayacak bu proje için de 49 milyon TL 
ödenek kullanıldı.

Denizli Belediyemizin, İl Özel İdaremizin 
merkezde, ilçelerde, köylerde yatırımları 
var. KÖYDES Projelerinden su şebekele-
rinin yenilenmesine, çevre yatırımların-
dan parklara, semt sahalarından alt yapı 
yatırımlarına kadar çok sayıda hizmet ve 
eseri de bugün Denizli’yle buluşturuyoruz. 
Özellikle, Denizli Belediyemiz tarafından 
yaptırılan, Adalet Konutları ve içme suyu 
şebekesini de bugün, buradan açıyoruz. 
Tüm bu eserlerin, tüm bu hizmetlerin 
Denizli’ye, Denizlili kardeşlerime hayırlı 
olmasını diliyorum. Bir kez daha tüm eme-
ği geçenleri tebrik ediyorum.

Denizli’ye de işte bu yatırımlar yakışır. 
Bir dünya kenti, eğitim şehri, bilim şehri, 
sanayi ve ticaret şehri Denizli’ye de işte 
bu kadar büyük, bu kadar muhteşem yatı-
rımlar yakışır. Ben her zaman söylüyorum, 
her gittiğim yerde söylüyorum: Biz, millete 
efendi olmak için değil, millete hizmetkâr 
olmak için geldik. Biz birileri gibi sürekli 
laf üretmiyoruz. Biz birileri gibi sürekli ifti-
ra üretmiyoruz. Biz, birilerinin yaptığı gibi, 
gözümüzü Türkiye’ye, gözümüzü dünyaya 
kapatmıyoruz. 8 yılda, 81 vilayetiyle, 780 
bin kilometre karesiyle Türkiye’nin her 
köşesini şantiyeye çevirdik, ülkemizin her 
köşesinde silinmez izler bıraktık. 

Bütün bir Cumhuriyet tarihi boyunca yapı-
lan işlerin iki katını, üç katını biz şu 8 yılda 
başardık. 79 yılda 6 bin kilometre bölün-
müş yol yapılmıştı, 8 yılda biz 13 bin 600 
kilometre bölünmüş yol inşa ettik. 79 yılda, 
Osmanlı’dan kalanlarla birlikte yaklaşık 
350 bin derslik inşa edilmişti, biz şu 8 yılda 
bunun yarısı kadar, 160 bin yeni derslik 
inşa ettik. Okullarımızı bilgisayarlarla, bi-
lişim sınıflarıyla donatmakla kalmadık, ta 
sınıflarımıza kadar bilgisayar, akıllı tahta 
göndermeye başladık. Türkiye’yi dünyanın 
en büyük 17’inci ekonomisi yaptık. Yüzde 
30’dan aldığımız enflasyonu, 2010 yılında 
son 42 yılın en düşük seviyesine, yüzde 
6.4’e indirdik. Yüzde 63’ten devraldığımız 
faizi, tarihinin en düşük seviyesine, yüzde 
6.86’ya kadar çektik. Bize 2002 sonunda 
23.5 milyar dolar IMF borcu teslim ettiler. 
Ödedik, ödedik ve şu anda 5.7 milyar dola-
ra kadar indirdik. İnşallah 2012’de IMF ile 
borcu kapatıyor, alacak-verecek ilişkisine 
artık son veriyoruz. Merkez Bankası re-
zervlerini bize 27 milyar dolar olarak dev-
rettiler. Şu anda Merkez Bankası rezervi ne 
biliyor musunuz? 81.5 milyar dolar.

İşte bizim farkımız bu... Türkiye’yi ekono-
misiyle büyüttük. Türkiye’yi dış politika-
sıyla büyüttük. Sadece sofradaki ekmeği 
değil, Türkiye’nin uluslararası itibarını, gü-
cünü, ağırlığını büyüttük. Ama bakın sev-
gili kardeşlerim... Türkiye’nin yaşadığı bu 
büyük değişimi görmek için göz gerek... Ne 
diyor eskiler? Görmeye göz gerek, sezmeye 
öz gerek... Bazıları sadece bakar, bazıları 
da, hem bakar, hem görür, hem de hisse-
der... Eğer sadece bakarsan, Palandöken’in 
üzerindeki o bembeyaz karı göremezsin. 
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Eğer sadece bakarsan, Erzurum’da yük-
selen o atlama kulelerini, o 700 milyon 
liralık muhteşem spor yatırımlarını tabii 
ki göremezsin. Eğer sadece bakarsan, 
elbette rahmeti, elbette bereketi, elbette 
Erzurum’la birlikte tüm Türkiye’nin ya-
şadığı coşkuyu, heyecanı, sevinci hissede-
mezsin. Eğer sadece bakarsan, Denizli’nin 
dününü, Denizli’nin bugünün tabi ki fark 
edemezsin.

B u n l a r,  s i y a s i  h a y a t l a r ı  b o y u n c a 
Ankara’dan dışarı çıkamadılar ki. Bunlar 
Anadolu’yla, Trakya’yla bugüne kadar gö-
nül bağı kuramadılar ki. Bizim zorumuzla, 
bizim zorlamamızla, teşviğimizle şimdi 
Ankara dışına çıkmaya başladılar. Ama es-
kisini hiç bilmedikleri için, bugünle kıyas 
yapamıyorlar.

Bakın sevgili kardeşlerim... Denizli’nin, 
2002 yılında dünyaya yaptığı ihracat ne 
biliyor musunuz? 680 milyon dolar... 
Peki şu anda ne kadar? Dikkatinizi çe-
kiyorum, 2 milyar 128 milyon dolar... 8 
yılda Türkiye’nin ihracatı 3 kat artarken, 
Denizli’de ihracatını 3 kattan fazla arttırdı. 
2002 yılında Denizli’de sigortalı çalışan 
sayısı 108 bin kişi, şu anda sigortalı çalışan 
sayısı 150 bin kişi... Biraz insaf diyorum... 
Hadi Erzurum’daki o muhteşem eserleri 
görmedin, Denizli’deki şu bölünmüş yolla-
rı da mı görmedin? Şu modern yurt binala-
rını, derslikleri, barajları, TOKİ konutlarını 
da mı görmedin? Denizli’nin nasıl değişti-
ğini, nasıl dönüştüğünü de mi görmedin?

“Kaynak benim” diyor... Türkiye’nin en bü-
yük bütçeli kurumunu yönettim diyor... Biz 

senin o kurumu nasıl yönettiğini çok iyi 
biliriz. Dikkat edin, SSK, en büyük açığı, şu 
andaki CHP Genel Başkanı’nın SSK Genel 
Müdürü olduğu dönemde verdi. SSK, tari-
hindeki en büyük zararı, bu beyefendinin 
genel müdürlüğü dönemlerinde yaşadı. 
Eşe dosta dağıttığı ihalelerle, atamalarda, 
tayinlerde, terör örgütü mensuplarını ka-
yırmasıyla bu beyefendi tarihe geçti. Şunu 
unutmayın değerli kardeşlerim... Bu ülke-
de CHP ne zaman iktidar ortağı olduysa, o 
zaman kuyruklar başladı, o zaman marga-
rin, akaryakıt, kıyma, gazyağı karaborsaya 
düştü. CHP bu ülkede ne zaman iktidarın 
bir ucundan tuttuysa, Türkiye’nin tüm 
ekonomik dengeleri altüst oldu, bu ülke 
bunların döneminde 5 Sent’e muhtaç hale 
geldi. CHP ne zaman iktidar ortağı olduy-
sa, istikrar ortamı, güven ortamı, huzur 
ortamı çok ağır yaralar aldı.

Şimdi görüyorsunuz... CHP’nin genel baş-
kan yardımcıları, milletvekilleri çıkıyor, 
vatandaşı “sokak sokak direnmeye” çağı-
rıyor. Ya hani siz iktidara yürüyordunuz? 
Hani siz ilk genel seçimde iktidardınız? 
Hani sizin anketlerde oylarınız artıyordu? 
Hani siz, Haziran seçimlerinden sonra an-
ket firmalarına teneke bağlayacaktınız? Ne 
oldu? Bu direniş işi nereden çıktı? Bu eşki-
yalık sevdası nereden çıktı? İktidara gele-
ceğini, oylarını artıracağını düşünen biri, 
çıkar da eşkiyalığı, terörizmi, anarşiyi över 
mi? Bunlar, Rahmetli Adnan Menderes dö-
neminde de işte aynısını yaptılar. Milletin 
teveccühüne bir türlü mazhar olamadık-
ları için, türlü kampanyalarla, türlü sokak 
eylemleriyle darbeye zemin hazırladılar, 
darbeye çanak tuttular, darbeyi, darbecile-
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ri alkışladılar. Çok şükür milletim bunlara 
prim vermiyor. Çok şükür aziz milletim, 
engin ferasetiyle bunların tahriklerine 
gelmiyor.

Ben dün Burdur ’da söyledim, bugün 
Denizli’de de söylüyorum: CHP Genel 
Başkanı, genel başkan yardımcılarının ve 
milletvekillerinin direniş çağrısı hakkında 
derhal bir açıklama yapmalıdır. Bu so-
rumsuzluk hakkında CHP Genel Başkanı 
derhal kamuoyunu tatmin edecek bir açık-
lama yapmalıdır. Aksi takdirde, bu isyan 
çağrısı, bu eşkiyalık özlemi, bu tahrik si-
yaseti, CHP’nin tarihine yeni bir kara leke 
olarak yapışacak, oradan da tarih boyunca 
hiç çıkmayacaktır.

Sevgili kardeşlerim... Değerli Denizlili va-
tandaşlarım...

Şunu lütfen unutmayın... Bizim siyaseti-
miz hizmet siyaseti. Bizim siyasetimiz eser 
üretme siyaseti. Biz iş üretiyoruz, eser üre-
tiyoruz, hizmet üretiyoruz. Biz Türkiye’nin 
780 bin kilometrekaresinde, 81 vilayetin-
de, 74 milyon vatandaşımızın kardeşliğini 
yüceltmenin mücadelesini veriyoruz. On-
lar çetelere avukatlık yaparken, biz mille-
tin, ülkenin kaynaklarına göz dikmiş çete-
lere karşı mücadele veriyoruz. Onlar iftira 
üretirken, yalan üretirken, namuslu, şeref-
li insanlara utanmadan, sıkılmadan çamur 
atarken, biz milletimize faydalı olacak 
hizmetler üretiyoruz. Allah’ın izniyle aynı 
şekilde devam edeceğiz. Sizlerin desteğiy-
le, sizlerin hayır dualarıyla, hiç durmadan, 
duraksamadan Türkiye’yi büyüteceğiz.

Bakın, Denizli’de daha önce de söyledim... 
Her horoz kendi çöplüğünde öter, ama 
denizli horozu her yerde öter. İşte biz 
Denizli’yi, sanayisiyle, eğitim imkânlarıyla, 
yollarıyla, modern şehircilik anlayışıyla, 
Pamukkale’siyle, Pamukkale Üniversi-
te’siyle büyütmeye devam edeceğiz. Bakın 
şu 8 yılda Denizli’de neler yaptık... Eğitim-
de Denizli’de sekiz yılda bin 886 dersliğin 
yapımını tamamladık. Okullarımıza 11 
bin 955 adet bilgisayar gönderdik. İlk ve 
orta öğretimdeki öğrencilerimize 12 mil-
yon 546 bin ücretsiz ders kitabı dağıttık. 
Pamukkale üniversitemizin bünyesinde 1 
fakülte, 2 yüksekokul, 5 meslek yükseko-
kulu ile 12 araştırma ve uygulama merkezi 
hizmete girdi. Yükseköğretimde 2002 yılı 
sonu itibariyle 4 bin 286 olan yatak ka-
pasitesini 5 bin 286’ya yükselttik. Geçen 
sene Denizli’de bin kapasiteli yurdu hiz-
mete açtık. 2011 yılı yatırım programında 
Buldan’da 300 kapasiteli yurt projemiz var. 
İnşallah bu yurdumuzu da tamamladığı-
mızda, toplam kapasiteyi yüzde 34 oranın-
da artırmış olacağız.

İ l k  v e  o r t a  ö ğ r e t i m d e k i ,  m a d d i 
imkânlardan yoksun 212 bin öğrencimize 
burs veriyoruz. Bursları, 2002 yılına göre 
yüzde 751 artışla aylık 107 TL’ye çıkar-
dık. 1 Ocak 2011’den itibaren şartlı nakit 
transferi miktarını yüzde 22-yüzde 50 
oranlarında artırdık. Şartlı nakit transferi 
kapsamında ilköğretimdeki erkek öğrenci-
lerimiz için aylık 20 TL ödüyorduk, bunu 
aylık 30 TL’ye yükselttik, kız öğrencileri-
miz için aylık 25 TL ödüyorduk, bunu da 
aylık 35 TL’ye çıkardık; ortaöğretimdeki 
erkek öğrencilerimiz için aylık 35 TL ödü-
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yorduk, aylık 45 TL’ye çıkardık, kız öğren-
cilerimiz için de aylık 45 TL ödüyorduk, 
bunu da aylık 55 TL’ye çıkardık. Denizli’de 
şartlı nakit transferinden öğrencilerimize 
4.6 milyon TL’lik yardım yaptık.

Sağlık alanında Denizli’de 124 milyon TL 
harcama yaptık. Aralık 2006 itibariyle 
Denizli’de de aile hekimliğine geçtik. İste-
diğinizde kapısını çalabileceğiniz, istedi-
ğinizde telefonla danışabileceğiniz üstelik 
hiçbir ücret ödemeyeceğiniz ailenize özel 
doktorlarınız var. Yapımına bizden önce 
başlanan Servergazi devlet hastanesi, Se-
rinhisar devlet hastanesi ek binası, Çardak 
devlet hastanesi, Kale devlet hastanesi, 
Ağız ve diş sağlığı merkezi ile 4 adet sağlık 
ocağını biz tamamladık, hizmete açtık. 
Denizli devlet hastanesi kalp merkezi, 
Onkoloji merkezi acil servisi, Buldan Dr. 
Abdullah Sayıner göğüs hastalıkları hasta-
nesi ek binası, Buldan Arif Cerit devlet has-
tanesi ek binası, 2 adet aile sağlığı merkezi, 
1 adet toplum sağlığı merkezi, 4 adet sağlık 
ocağı ve 1 adet sağlık evinin yapımına 
biz başladık, tamamladık, hizmete açtık. 
Ayrıca, Acıpayam devlet hastanesinin yapı-
mına süratle devam ediyoruz. Tabii sadece 
bina inşa etmekle yetinmedik, bu binaları 
modern cihazlarla da donattık. Denizli’de 
Devlet Hastanesi Uzman Hekim Muayene 
Odası Sayısını 119’dan 290’a, sağlık ocağı 
muayene oda sayısını 124’ten 262’ye çı-
kardık. Denizli İlimizde, biz göreve geldi-
ğimizde 7 tane 112 istasyonu vardı, bugün 
bu sayı 22. Bizden önce 14 adet ambulans-
la yılda ortalama 4 bin 500’ün altında vaka 
taşınırken, bugün 36 adet ambulansla 

taşınan acil hasta sayımız 27 binin üzerine 
çıktı.

TOKİ aracılığı ile Denizli’de bugüne kadar 
4 bin 722 konut uygulaması başlattık, 3 
bin 262 konutu tamamladık ve sahiplerine 
teslim ettik, bin 460 konutun yapımına de-
vam ediyoruz. Bin 16 konutla ilgili proje ve 
ihale çalışmalarımız da ayrıca devam edi-
yor. Bütün projelerimiz tamamlandığında 
Denizli’de toplam 5 bin 738 konut yapmış 
olacağız. Adalet hizmetlerinin daha iyi 
şartlarda yürütülebilmesini sağlamak için 
Denizli Adalet Sarayını hizmete açtık. Ula-
şım alanında Denizli’nin çehresini değiştir-
dik. 2002 yılına kadar Denizli’de sadece 67 
kilometre bölünmüş yol yapılmış iken biz 
buna sekiz yılda tam 171 kilometre daha 
ekledik. Böylece sekiz yılda tüm Cumhu-
riyet tarihinde yapılan bölünmüş yolun 
yaklaşık 3 katını Denizli’ye biz kazandır-
dık. Denizli Çardak Havaalanı yolcu trafi-
ğinde 2002 yılında 34 bin 600 olan yolcu 
sayısı yüzde 335 artışla 2009 yılında 150 
bin 780’e yükseldi. Doğalgaz 2005 yılında 
Denizli’ye gelmişti. Şu an hem sanayide 
hem de konutlarda doğalgaz kullanılıyor. 

Tarım alanında 2003-2010 yılları arasında 
Denizli’de çiftçimize toplam 562 milyon 
TL tarımsal destek verdik… Denizli’de 
2002’de 29 milyon TL tarımsal destek 
verilmişken biz 2010’da 81 milyon TL 
tarımsal destek verdik. Denizli’de çiftçile-
rimize 49 milyon TL mazot ve 35 milyon 
TL kimyevi gübre desteğinde bulunduk. 
2002 yılında Denizlili çiftçilerimize 4 mil-
yon TL fark ödemesi yapılmışken, biz 2010 
yılında yaklaşık 3 kat artışla 11 milyon TL 
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fark ödemesi yaptık. 2003–2010 yılları ara-
sında Denizlili çiftçilerimize toplam 102 
Milyon TL prim desteği verdik. 2002’de 2 
milyon TL hayvancılık desteği verilmişti, 
biz ise 2010 yılında yaklaşık 20 kat artışla 
39 milyon TL hayvancılık desteği gerçek-
leştirdik. Denizli’de toplam 155 milyon TL 
hayvancılık desteği verdik. DSİ aracılığıyla 
2003 yılından günümüze kadar Denizli’ye 
537 milyon TL yatırım yaptık. 2003 – 2010 
yılları arasında, Baklan Ovası Sulaması 4. 
Kısım İnşaatı, Acıpayam Ovası Sulaması 
1. Kısım İnşaatı, Gölemezli-Sarayköy Sula-
ması İnşaatı, Acıpayam-Kelekçi Sulaması 
İnşaatı ve Çal-İsabey Yeraltı Suyu Sulaması 
inşaatı ile toplam 46 bin hektarlık araziyi 
sulamaya açtık. Denizli’nin ve ülkemi-
zin önemli projelerinden olan Cindere 
Barajı’nı tamamladık, bu barajdan yılda 
88 milyon kilovatsaat elektrik üretimi 
sağlıyoruz. Yine Tavas ovasında 3 bin 375 
hektarlık araziyi sulayacak olan Yenidere 
Barajı’nın inşaatını 2010 yılında tamam-
ladık. İnşaatını 2003 yılında tamamladı-
ğımız Vali Recep Yazıcıoğlu - Gökpınar 
Barajından Denizli iline yıllık 3 milyon 
metreküp içme, kullanma ve sanayi suyu 
sağlıyoruz.

Denizli’nin 2060 yılına kadar ihtiyacı olan 
yıllık 75 milyon metreküp suyun temini 
yönünde önemli çalışmalar gerçekleştir-
dik. Mevcut kaynaklara ilaveten inşaatına 
2010 yılında başlanan Akbaş Barajı Pı-
narbaşı kaynağı, Denizli ve Honaz Ovaları 
yeraltı suyu kuyularından Denizlimize 
ilave su temin edilecek. Denizli’ye 2 adet 
Kent Ormanı kurduk. Denizli için marka 
olan Pamukkale, kendine has tabii yapısı, 

travertenleri ve tarihi dokusuyla ülke-
miz ve dünyamız için çok önemli. Bölge, 
UNESCO’nun Dünya Kültürel ve Doğal 
Mirasının Korunması Sözleşmesi uyarınca 
Dünya Mirası listesine alındı. Bakanlar 
Kurulu kararı ile Pamukkale ve çevresini 
Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak koruma 
altına aldık. Son 10 yılda bölgeye 42 mil-
yon TL yatırım yaptık. Bu çalışmalar daha 
şimdiden meyve vermeye başladı, bölgede 
yerli ve yabancı pek çok yatırımcının pro-
jeleri gelmeye başladı.

Sevgili Denizlili kardeşlerim, sevgili vatan-
daşlarım...

Denizli bizim sevdamız. Denizli bizim 
gözbebeğimiz. Denizli bizim prestij şehri-
miz. Allah’ın izniyle, Denizli için hizmet 
üretmeye, Denizli’ye eserler kazandırma-
ya var gücümüzle devam edeceğiz. Ben, 
bugün açılışını yaptığımız 72 yatırımın, 
Denizli’ye kazandırdığımız hizmet ve eser-
lerin hayırlı olmasını diliyorum. Bir kez 
daha emeği geçenleri tebrik ediyor, herke-
se teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardım-
cımız olsun. Yolumuz, bahtımız açık olsun. 
Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor, 
sizleri Allah’a emanet ediyorum. Sağolun, 
varolun, Allah’a emanet olun.
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Sayın Başbakan, değerli kardeşim Otri, 
sevgili Suriyeli kardeşlerim, sevgili Hataylı 
vatandaşlarım, sizleri en kalbi duygula-
rımla selamlıyor; bu anlamlı törene, bu ta-
rihi törene katılmak üzere ülkemize geçen 
değerli kardeşim, Suriye Başbakanı Naci 
Otri’ye, çalışma arkadaşlarına, tüm misa-
firlerimize hoşgeldiniz diyorum. Esselamu 
Aleykum. Ehlen bikum fi Turkiyye... 

Bugün burada, Hatay’da, birazdan da 
karşıda, Suriye’nin İdlib Şehrinde, adeta 
tarihin akışını değiştiren çok önemli bir 
temel atma törenini gerçekleştiriyoruz, 
gerçekleştireceğiz. Evet... Bugünden itiba-
ren, Asi Nehri, bizi birbirimizden ayıran, 
aramıza sınır çizen bir nehir olmaktan 
çıkıyor, bizi birbirimizle buluşturan, bizi 
birbirimizle kucaklaştıran bir nehir haline 

Türkiye-Suriye Dostluk Barajı 
Temel Atma Töreni

Hatay | 06 Şubat 2011
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dönüşüyor. Bugün burada, Hatay’da, biraz-
dan da karşıda, İdlib’de yapacağımız temel 
atma törenleriyle, Türkiye ile Suriye’nin 
kardeşliği daha da pekişiyor, çok daha güç-
lü, çok daha samimi, çok daha somut bir 
temel üzerinde kardeşliğimiz yeniden inşa 
ediliyor.

8 yıl önce, Hükümeti kurduğumuz andan 
itibaren biz şunu söyledik: Türkiye barış 
istiyor, Türkiye bölgede huzur istiyor, Tür-
kiye tüm bu coğrafyada istikrar istiyor, hep 
birlikte refah istiyor dedik. Biz, 8 yıl önce, 
“Komşularla Sıfır Sorun” dedik... Çünkü 
biz şuna gönülden inanıyoruz: Suriye ne 
kadar huzurlu olursa, Türkiye de o kadar 
huzurlu olur. Türkiye ne kadar refah için-
de olursa, Suriye de o kadar refah içinde 
olur. Çünkü bizler, tarihin bizi birbirimize 
kardeş kıldığı, kardeş eylediği milletleriz. 
Tarih boyunca bizim kaderimiz hep ortak 
oldu, tarih boyunca yüreğimiz hep birlikte 
attı.

Bakın sevgili kardeşlerim...  Buradan 
İstanbul’a kadar, bir hat üzerinde, kale 
kalıntıları bulunuyor... Aynı şekilde, yine 
buradan, ta Kudüs’e kadar, Suriye toprak-
larında, Lübnan topraklarında, Filistin 
topraklarında kale kalıntıları var. Bu kale-
ler, yaklaşık bin yıl önce, bu toprakları düş-
manlardan korumak, Haçlı Seferleri’nden 
korumak için inşa edildi. İşte bizler, bu 
bölgenin tüm halkları, bin yıl önce bu ka-
lelerde omuz omuza çarpıştık. Bu kalelerin 
savunmasını, bu toprakların savunmasını 
hep birlikte yaptık. Türkler, Araplar, bölge-
deki diğer tüm etnik unsurlar, hep birlikte 
aynı cephede savaştık, aynı cephede şehit 

olduk, gazi olduk. Sadece Haçlı seferlerin-
de değil, ondan sonraki bin yıl boyunca bu 
topraklarda hep bir olduk, beraber olduk, 
birbirimize kardeş olduk.

İşte biz dedik ki: Kardeşler arasında so-
run olmaz, kardeşler arasında vize olmaz, 
kardeşler arasında mayınlı arazi olmaz... 
Biz her zaman şunu söyledik, hem de tüm 
kalbimizle söyledik: el-Câr, gable’d-dâr... 
Yani, ev alma, komşu al... İşte bugün, ata-
larımızın bu sözlerinin, medeniyetimizin 
bu mirasının gereğini yerine getiriyoruz. 
Esat kardeşimle, Naci Otri kardeşimle, Tür-
kiye ile Suriye arasındaki bütün o yapay 
meseleleri tek tek ele aldık, çözüm yoluna 
koyduk; vizeleri kaldırdık, mayınlı arazile-
ri temizlemeye başladık, karşılıklı tren se-
ferleri başlattık, karşılıklı ticareti, karşılıklı 
turizmi teşvik ettik.

Dikkat iniz i  çekiyorum:  Suriye’den 
Türkiye’ye gelen turist sayısı, vize öncesi 
döneme göre yüzde 100 oranında artarak 1 
milyon turist sayısına yaklaştı. Türkiye’den 
Suriye’ye giden turist sayısı, yüzde 150 
oranında artarak 1.5 milyon turist sayısı-
na ulaştı. Artık Suriye kazanıyor, Türkiye 
kazanıyor, barış, dostluk ve kardeşlik ka-
zanıyor. 2009 yılı Aralık ayında, Türkiye 
Suriye Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği 
Konseyi’nin ilk Başbakanlar toplantısını 
Şam’da gerçekleştirdik. Bu toplantıda, 51 
adet anlaşma, protokol ve mutabakat zaptı 
imzaladık. Bir buçuk ay önce, 2010 yılı 
Aralık ayında da, Değerli kardeşim Otri’nin 
katılımıyla Ankara’da yine bir araya geldik. 
İki taraftan 25 bakanın katılımıyla yoğun 
görüşmeler yaptık, 11 anlaşma imzaladık. 
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Bu görüşmelerde, 6 alanda 2011 yılı sonu-
na kadar somut neticeler alınmasını kendi-
mize hedef olarak belirledik.

Nedir bu 6 hedef ? 1- Nusaybin–Kamışlı 
Ortak Gümrük Kapısını inşa edeceğiz. 2- 
Türkiye ile Suriye arasında ortak banka 
kuracağız. 3- Gaziantep Halep arasında hız-
lı tren seferleri başlatacağız. 4- İki ülkenin 
doğalgaz şebekelerini birbirine bağlayaca-
ğız. 5- Türk Eximbank’ı, Suriye Hükümeti-
ne kredi sağlayacak. 6- Asi Nehri üzerinde 
Dostluk Barajı’nın temelini atacağız. İşte 
bugün, bu 6 hedeften birini gerçekleştiri-
yor, Asi Nehri üzerinde Dostluk Barajı’nın 
temelini Suriyeli kardeşlerimizle birlikte 
atıyoruz. Bu baraj inşallah en kısa sürede 
tamamlanacak. İnşallah, buradan üretti-
ğimiz elektriği ortak kullanacak, her iki 
tarafta topraklarımızı sulayacak, her iki 
tarafı da taşkınlardan koruyacağız.

Sayın Başbakan, değerli kardeşim Otri, 
sevgili Suriyeli kardeşlerim, sevgili Hataylı 
kardeşlerim... 

Tarihin bize öğrettiği, hem de acı tecrübe-
lerle öğrettiği çok önemli bir ders var... Biz 
artık şunu çok iyi biliyor, çok iyi görüyor 
ve hissediyoruz: Bu coğrafyada, herhangi 
bir ülkenin meselesi, herhangi bir ülkedeki 
sorun, o ülkenin halklarını olduğu kadar, 
bölgedeki diğer ülkeleri, diğer halkları da 
derinden etkiliyor. Lübnan’ın meselesi, sa-
dece Lübnan’ın değil, aynı zamanda bizim 
de meselemizdir. Mısır’ın, Tunus’un mese-
lesi, sadece orada yaşayan kardeşlerimizin 
değil, bizim de meselemizdir. Filistin mese-
lesi, sadece Filistinliler’in değil, en az onlar 

kadar, bizim de, Türkiye’nin de, Suriye’nin 
de meselesidir. Ben biliyorum ki, Gazze’de, 
her bir yuvaya düşen fosfor bombası, orada 
insanlığı paramparca ettiği kadar, Suriyeli 
kardeşimin, Türk kardeşimin de yüreğini 
parçalıyor. Gazze’de, Kudüs’te, Nablus’ta, 
Ramallah’ta, Eriha’da açlıktan, yokluktan, 
yoksulluktan, zulüm ve baskıdan gözlerini 
hayata yuman her bir çocuk, hiç kuşkusuz 
bizim çocuğumuzdur, öz evladımızdır.

Şundan herkes emin olsun: Türkiye bu böl-
gede sadece ve sadece barış istiyor. Türkiye 
bu bölgede sadece ve sadece huzur istiyor, 
istikrar istiyor, refah, kalkınma istiyor. Bu 
bölgedeki tüm ülkeler, tüm halklar, tarih 
boyunca olduğu gibi, bugün de refahın, 
huzurun, kardeşliğin, ilim ve hikmetin 
coğrafyası olsun; geçmişte olduğu gibi 
gelecekte de dünyanın kutup yıldızı olsun 
istiyoruz. Biz bunu dostluk adına istiyoruz, 
kardeşlik adına istiyoruz, birlik ve beraber-
liğimiz adına istiyoruz.

Şu 8 yılda, Türkiye ekonomisi 3 kat büyü-
yerek, dünyanın en büyük 17’inci ekono-
misi konumuna yükseldi. Türkiye’nin milli 
geliri 230 milyar dolardan 8 yılda yaklaşık 
730 milyar dolara yükseldi. İhracatımız 36 
milyar dolardan 114 milyar dolara çıktı. 
İstiyoruz ki, Türkiye ile birlikte bütün bu 
bölge de kalkınsın, bütün bu bölge de bü-
yüsün, bütün bu bölgenin de refahı artsın. 
Rekabet içinde değil, dayanışma içinde 
olalım. Şerde değil, hayırda yarışalım. 
Birbirimizin omzuna basmak için değil, 
birbirimize dayanak olmak için mücadele 
edelim.
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İşte Türkiye ile Suriye bunu başardı. Türki-
ye ile Suriye, el ele, omuz omuza, kardeşlik 
ve dayanışma içinde bugünlere ulaştı. 
Allah’ın izniyle bu dayanışmayı, bu işbir-
liğini artırarak sürdüreceğiz. Hep birlikte, 
istikrar içinde, güven içinde büyümeye 
devam edeceğiz. 8 yıldır, Türkiye ile Suriye 
arasındaki dostluk, tüm bölgeye örnek teş-
kil ediyor. İnanıyorum ki, bugün temelini 
attığımız bu baraj, sadece bölgeye değil, 
tüm dünyaya örnek teşkil edecek, tüm 
dünyaya dostluk, kardeşlik, dayanışma 
mesajları gönderecektir.

Ben, bu tarihi ana şahitlik ettiğim için, bu 
Dostluk Barajı’nın temelini attığım için, 
Asi Nehri’ni bizi birbirimizden ayıran 
değil, bizi birleştiren bir nehre dönüş-
türdüğümüz için, kendim adına, ülkem 
adına büyük bir heyecan duyuyorum. 
Suriyeli kardeşlerimin, değerli kardeşim 
Naci Otri’nin de bu heyecanı paylaştığı-
nı görüyor, bundan büyük memnuniyet 
duyuyorum. Dostluk Barajı hayırlı olsun 
diyorum... Bu baraj, aramızdaki dostluğun, 
kardeşliğin nişanesi olsun diyorum. Hepi-
nizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Yaşa-
sın Türkiye Suriye Kardeşliği... Fe’l-tahye’l-
uhuvvetu beyne’s-Suriyye ve’t-Turkiyye... 
Fi emanillah... Allah’a emanet olun…
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Sevgili Sakaryalılar, değerli kardeşlerim... 
Bugün bir kez daha, sizlerle buluşmanın, 
sizlerle kucaklaşmanın heyecanı içinde 
hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.

Buradan tüm Sakarya’ya, Adapazarı’na, 
E r e n l e r ’ e ,  S e r d i v a n’ a ,  A r i f i y e ’ y e , 
Akyazı’ya, Ferizli’ye, Geyve’ye, Hendek’e, 
Karapürçek’e selamlarımı gönderiyo-
rum. Karasu’yu, Kaynarca’yı, Kocaali’yi, 
Pamukova’yı, Sapanca’yı, Söğütlü’yü, 
Taraklı’yı, oralarda yaşayan tüm kardeşle-

rimi muhabbetle selamlıyorum. Bu buluş-
ma vesilesiyle, 12 Eylül halkoylamasında 
yüzde 67 oranında EVET diyerek, demok-
rasiye, hukuka, büyük Türkiye mücadele-
sine omuz veren, destek veren Sakarya’ya 
teşekkür ediyorum. 

Yine konuşmamın hemen başında, dün 
Hendek ilçemizde, bir havai fişek fabri-
kasında meydana gelen patlamadan do-
layı hayatını kaybeden işçimize Allah’tan 
rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. 

Toplu Açılış Töreni

Sakarya | 12 Şubat 2011
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Yaralı kardeşlerimize acil şifalar temenni 
ediyorum. Buradan, Sakarya’dan, tüm 
Türkiye’ye, işçilerimize, işverenlerimize, 
sendikalarımıza, elbette ilgili kurumları-
mıza da, İş Sağlığı ve Güvenliği noktasında 
daha fazla hassasiyet, daha fazla dikkat ve 
tedbir çağrısında bulunmak istiyorum.

Türkiye ekonomisi büyüyor, üretim ar-
tıyor, ihracat, istihdam artıyor... Bunlar 
artarken, biz istiyoruz ki, iş kazaları da 
artmasın, tam tersine azalsın. Ankara’daki 
patlamaların ardından da söyledim... İş 
kazalarını tek başına teftişle, denetlemeyle 
önlemek mümkün değil. Her iş yerini her 
an gözetlemek mümkün değil. Onun için, 
işçimiz tedbirini alsın, işverenimiz tedbi-
rini alsın, sendikalarımız bu tedbirleri in-
celesin. Böylece, elbirliği içinde bu sorunu 
en aza indirelim ve ne biz ne de aileler acı 
haberler almasınlar.

Değerli kardeşlerim, sevgili Sakaryalılar... 

Sizler, büyük bir ülkenin vatandaşları-
sınız... Sizler, tarihiyle, kültürüyle, me-
deniyetiyle büyük ve köklü bir devletin 
vatandaşlarısınız. Sizler, ekonomisiyle, 
dış politikasıyla, en önemlisi de demok-
rasisiyle çok geniş bir coğrafyada örnek 
alınan, takdirle, ilgiyle izlenen bir ülkenin 
fertlerisiniz. AK Parti olarak, 8 yıl önce bu 
ülke için hedefler belirledik, vizyon belirle-
dik. Bu ülkenin her engeli aşıp, arzu ettiği 
hedeflere ulaşabileceğine tüm kalbimizle 
inandık. 8 yıl boyunca, içerde, dışarıda 
gece gündüz çalıştık; Türkiye’yi büyütme-
nin, ekonomiyi büyütmenin, itibarımızı 

büyütmenin, demokrasiyi ileri standartla-
ra ulaştırmanın mücadelesi içinde olduk. 

Bugün burada, Sakarya’da, şu bir kaç hu-
susun altını özellikle çiziyorum: Türkiye 
olarak, içinde bulunduğumuz coğrafya-
da, merkezinde bulunduğumuz bölgede, 
barıştan, huzurdan, istikrardan, refahtan 
başka hiç bir hedefimiz, hiç bir gayemiz 
yok. Sadece Türkiye değil, Türkiye’yle bir-
likte komşularımız, bölgemizdeki ülkeler, 
bölgemizdeki halklar da daha fazla refaha, 
daha fazla istikrara kavuşsun; bölgeye 
kardeşlik, dayanışma hâkim olsun istiyo-
ruz. Tüm bu bölgede, çatışmalar, savaşlar, 
tehditler, terörist eylemler artık son bul-
sun, hiç kimsenin burnu dahi kanamasın, 
hiç kimsenin gözyaşı akmasın istiyoruz. 
Çünkü biz bu bölgede bin yıllar boyunca 
bir arada yaşadık. Bu coğrafyanın halkları 
olarak, bin yılı aşkın süre biz aynı sofraya 
oturduk, aynı ekmeği paylaştık, toprakla-
rımızı birlikte savunduk, aynı kadere, aynı 
hüzne ve aynı sevince ortak olduk. Nasıl 
ki Filistin’in sızısı, bizim de sızımız, nasıl 
ki Filistin’in meselesi tüm bu bölgenin 
meselesiyse, Lübnan’ın, Tunus’un, elbette 
Mısır’ın da derdi, bizim derdimiz, meselesi 
bizim meselemiz, sızısı bizim sızımızdır. 

Biz, Mısır’a, Mısır’daki olaylara her zaman 
ilkesel baktık. Mısır yönetiminden, halkın 
taleplerini, haykırışlarını duymasını, hal-
kın sesine kulak vermesini istedik. Herkes 
sessiz kalırken, herkes görmezden gelir-
ken, herkes gözünü, gönlünü Mısır’a ka-
patırken, biz çıktık, kardeşçe, samimiyetle 
kaygılarımızı paylaştık, gönlümüzden 
geçeni olanca içtenliğimizle ifade ettik. 



Recep Tayyip ERDOĞAN

240

1950’de, Yeter, Söz Milletindir diyen bir 
ülke olarak; 2002’de “Yeter, Söz de Karar 
da Milletindir” diyen bir millet olarak, 12 
Eylül’de İleri Demokrasi, Hukukun Üstün-
lüğü diye haykıran bir halk olarak, Mısır’a 
biz sadece kardeşçe tavsiyelerde bulun-
duk. Mısır’daki olaylara, Mısır halkının 
taleplerine, birilerinin yaptığı gibi seçkinci 
yaklaşmadık. Mısır halkının taleplerine, 
“Demokrasiyi hak etmiyorlar, demokrasi-
ye hazır değiller” gibi üsttenci, ayrımcı bir 
anlayışla bakmadık.

Demokrasiyi kendilerine doğal bir hak, 
başkalarına ise “şimdilik” fazla görenler 
sustular. İşlerine gelen yerde demokrasi, 
insan hakları deyip, işlerine gelmeyen yer-
de sessiz, tepkisiz kalanlar mahcup oldu-
lar. Mısır’da olup bitenlere, çıkara endeksli 
bakmadık. Biz çifte standarda prim verme-
dik, komşuluk hakkını gözettik, kardeşlik 
hukukunu gözettik ve Mısır’ın derdini işte 
bu hissiyatla kendi derdimiz olarak gör-
dük. Mısır halkının statükoya yönelik tep-
kisini anlamayanlardan, anlamazlıktan ge-
lenlerden, Türkiye’de olduğu gibi Mısır’da 
da halkın mesajlarını algılamaktan aciz 
kalanlardan olmadık. Dik durduk, samimi 
olduk, gönül dilimizle konuştuk, kardeşlik 
hukukuyla çağrımızı, samimi tavsiyeleri-
mizi yaptık. 

Bugün, Mısır halkının ümidini, coşkusu-
nu, heyecanını, sevincini, onlarla birlikte 
bizler de yaşıyoruz. Mısır halkı bilsin ki, 
onların sevinci bizim sevincimiz, onların 
coşkusu bizim coşkumuz, onların heyecanı 
Türkiye’nin heyecanıdır. Şu aşamadan iti-
baren, Mısır’da kaosa, istikrarsızlığa, özel-

likle de tahriklere müsaade edilmeden, bir 
an önce adil ve serbest seçimlere gidilmeli, 
Mısır’da anayasal demokrasi tesis edilme-
lidir. Mısır halkının iradesi, şaibesiz ve 
şüphesiz bir biçimde sandığa yansımalıdır. 
Mısır’ın, ekonomik sıkıntılarını aşabilmesi 
için uluslararası toplum da azami gayret 
göstermelidir. Mısır, köklü bir tarihe, ka-
dim bir medeniyete sahip... İnanıyorum ki 
bu geçiş süreci başarıyla geride bırakıla-
cak, Mısır bu süreçten daha da güçlenmiş 
şekilde çıkacaktır. Bizim, Türkiye olarak, 
Mısır’la ortak bir tarihimiz, Mısır halkıy-
la kardeşlik bağlarımız var. Her zaman 
Mısır’ın huzurunu istedik, bundan sonra 
da Mısır’da huzuru, istikrarı, iç barışı des-
teklemeye devam edeceğiz. 

Buradan, Sakarya Nehri’nin kenarından 
Nil Nehri’ne, Sakarya’dan Kahire’ye, 
Türkiye’den Mısır’a, kardeş Mısır halkına 
selamlarımı gönderiyorum. Yeni dönem 
Mısır için hayırlı olsun, Allah kardeş Mısır 
halkının yar ve yardımcısı olsun diyorum.

Değerli kardeşlerim, çok değerli Sakarya-
lılar... 

Bugün Sakarya’da, Sakarya’nın plaka nu-
marasına da denk düşen, 54 ayrı eser ve 
hizmetin toplu açılışını gerçekleştiriyoruz. 
Toplamda, 212 milyon liralık, yani 212 tril-
yon liralık bir yatırımı bugün resmi olarak 
Sakarya’ya kazandırıyoruz. Resmi açılışını 
yaptığımız bu 54 eser ve hizmeti tek tek 
anlatmak bile saatlerimizi alır. Onun için 
ben size sadece ana başlıklar altında bu 
açılışlarımızı hatırlatmak istiyorum.
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Şu anda önünde bulunduğumuz, Serdivan 
Belediyesi ile özel sektörümüzün ortaklaşa 
yaptığı Serdivan Alışveriş Merkezi’ni bu-
gün resmi olarak hizmete açıyoruz. Bu alış 
veriş merkezi 20 milyon liralık bir yatırım 
bedeliyle, 50 bin metrekare ve 100 bağım-
sız bölüm olarak inşa edildi. Sakarya’nın, 
Serdivan’ın ticaretine, istihdamına önemli 
katkı sağlayan bu alışveriş merkezinin 
hayırlı olmasını diliyor, Serdivan Beledi-
yemize, özel sektör kuruluşlarımıza teşek-
kür ediyorum. Bugün yine bir kalemde, 
Sakarya Merkezde ve ilçelerimizde 17 
ayrı okulun resmi açılışını gerçekleştiri-
yoruz. Anaokulu ve ilkokulların yanında, 
Adapazarı’nda Cevat Ayhan Fen Lisesi’nin, 
Arifiye’de Kız Meslek Lisesi’nin, Erenler’de 
bir lisenin, Geyve, Karasu ve Kocaali’de 
birer Anadolu Lisesi’nin açılışını yapıyo-
ruz. Bu eğitim kurumlarımızı Sakarya’ya 
kazandıran, Milli Eğitim Bakanlığımıza, 
TOKİ’ye, hayırsever vatandaşlarımıza 
teşekkür ediyor, tüm bu okul ve pansiyon-
ların gençlerimize, çocuklarımıza hayırlı 
olmasını diliyorum.

Geliyorum Büyükşehir Belediyemizin ve 
ilçe belediyelerimizin yatırımlarına... Bü-
yükşehir Belediyemizce yürütülen 7 ayrı 
proje ile, merkezde, ilçe ve köylerimizde 
90 adet park, bahçe ve peyzaj çalışması 
tamamlandı. Ulaştırma Bakanlığımız ve 
belediyelerimizin yatırımlarıyla, 15 proje 
halinde 24 adet yol ve kavşak çalışmasını 
Sakarya’ya kazandırdık, bugün açılışını 
yapıyoruz. 1 Arama ve kurtarma Hizmet 
Binası, 2 Eğitim Pisti, KÖYDES kapsamın-
da 2 içme suyu projesi, 1 Belediye hizmet 
binası, 2 köprü, 1 gölet, 3 kanalizasyon ça-

lışması ve 1 nehir ıslah çalışmasını da yine 
bugün, bu toplu açılış töreniyle hizmete 
alıyoruz.

Bu eser ve hizmetlerin yapımında emeği 
geçen tüm kurumlarımızı, bakanlıkları-
mızı, Büyükşehir ve ilçe belediyelerimizi, 
hayırseverlerimizi, alın teri döken, mima-
rından mühendisine, müteahhidinden iş-
çisine kadar herkesi tebrik ediyor; Sakarya 
adına, ülkem ve milletim adına kendileri-
ne şükranlarımı sunuyorum.

Sevgili kardeşlerim... 

Son günlerde, Ana Muhalefet Partisi, bizim 
illerde yaptığımız açılışları diline dolamış 
durumda... Şimdi bakın... Cumhuriyet 
Halk Partisi’nin, Türkiye genelinde, belde, 
ilçe ve il olmak üzere toplam 526 belediye-
si var. Peki siz bunların hiç açılış yaptığını 
gördünüz mü? Toplu açılıştan vazgeçtik, 
tek tek açılış yaptıklarını gördünüz mü? 
Şimdi haklarını yemeyelim... Geçen yıl, 
Mayıs ayında, Ankara’nın Çankaya ilçesin-
de bir park açılışı yaptılar. Küçük bir par-
kın açılışına, Genel Başkan, Genel Sekreter, 
Grup Başkanvekili ve çok sayıda milletve-
kiliyle katıldılar. Dikkatinizi çekiyorum... 
Biz bugün Sakarya’da, 90 adet park, bahçe 
ve peyzaj çalışmasını, 7 proje olarak açıyo-
ruz. Yenikent’te ki, yaklaşık 2 milyon lira 
bedelle yapılan o muhteşem parkı, Çark 
Deresi’ndeki düzenlemeyi, Serdivan’da 
ki Zaman Parkı’nı, Akyazı’daki peyzaj 
çalışmasını, diğer eserleri 6 kalem olarak 
açıyoruz. Her köye bir çocuk parkı ilkesiyle 
başlattığımız ve 60 köye kazandırdığımız 
parkları, sadece 1 kalem olarak ele alıyor 
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ve öyle açıyoruz. Biz bugün Sakarya’da 54 
açılış diyoruz... Aslında, tek tek ele aldığı-
nızda, 150’ye yakın farklı eser, hizmet ve 
yatırımı açıyoruz. 

Gittiğimiz her ilimizde bu şekilde açılış 
yapıyoruz. 30 kalem, 50 kalem, 100 kalem 
açılış yaparken, aslında yüzlerce, binlerce 
hizmeti oradaki vatandaşlarımıza kazan-
dırıyoruz. Açılışını yaptığımız eserleri 
tek tek saymaya bile vaktimiz olmuyor. 
Çankaya’da, bütün parti yöneticilerini, mil-
letvekillerini, bütün teşkilatı toplayarak 
küçücük bir parkın açılışını yapanlar, şim-
di çıkmış, bizim açılışlarımızı güya eleşti-
riyorlar. Atalarımızın güzel bir sözü var... 
“Kedi, erişemediği ciğere murdar der... 
Tilki, erişemediği üzüme koruk” der... Her 
zaman söylüyorum... Bizim eserlerimize, 
bizim yaptıklarımıza, bizim Türkiye’ye ka-
zandırdıklarımıza, bunların hayalleri dahi 
erişemez. Bunlar gider, yılda bir ya da iki 
kere, kendi belediyelerinin yaptığı küçük 
parkı açar, hem de büyük bir gümbürtüyle 
açar, ondan sonra bizim açılışlarımıza dil 
uzatırlar. Kusura bakmayın... “At binenin, 
kılıç kuşananın...”

Ben sadece insaf diyorum... Erzurum’a 
gidiyor, Erzurum’un nasıl değiştiğini gör-
müyor. Denizli’ye gidiyor, Denizli’deki ya-
tırımları görmüyor. Sakarya’ya geliyor, Sa-
karya’daki hizmetleri, eserleri görmüyor. 
Çünkü görmeye göz gerek, göz... Sezmeye, 
hissetmeye öz gerek... Bunlar bir tek dai-
re inşa edebilseler, tam kadro gidip açılış 
yaparlar. Biz 480 bin daire inşa ediyor ve 
açılışına yetişemiyoruz. Bunlar 1 kilomet-
re yol yapabilseler, 40 gün 40 gece düğün 

bayram yaparlar. Biz 13 bin 600 kilometre 
bölünmüş yol inşa ettik, açılışa yetişe-
miyoruz. Bunlar bir derslik yapabilseler, 
eğitimin çehresini değiştirdik diye lanse 
ederler; biz 160 bin derslik, 80 yeni üniver-
site açtık, bırakın tek tek, toplu açılışlarına 
dahi yetişemiyoruz.

Benim milletim bunlardan zaten umudu-
nu kesti... Benim halkım bunlardan zaten 
hizmet beklemiyor... Ama bari yapılanı en-
gellemeseler, bari gölge etmeseler. Hizmet 
üretmiyorlar, bari hizmet edenin önünden 
çekilseler... Şimdi görüyorsunuz... Her za-
man yaptıkları gibi, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nde bir kez daha yasama faaliyet-
lerini engellemenin, yavaşlatmanın gayreti 
içindeler. Komisyonlarda halkı direnişe ça-
ğıracak kadar pervasızlar. Komisyonlardan 
istifa edecek kadar kaygısızlar. Genel Ku-
rulu terörize edecek kadar kayıtsızlar. Hiç 
bir konuda değişim istemiyorlar... Statüko 
hiç bir şekilde değişmesin, Türkiye iler-
lemesin, Türkiye kalkınmasın istiyorlar. 
Bunu engellemek için de ellerinden geleni 
yapıyor, hatta milletvekillerimize şiddet 
uygulamaya kadar işi götürüyorlar.

Şimdi bakın değerli kardeşlerim... 12 
Eylül halkoylaması öncesi biz ne dedik? 
Üstünlerin hukuku son bulacak, hukukun 
üstünlüğü egemen olacak dedik. Yargıda 
kamplaşmayı, kutuplaşmayı, siyasallaşma-
yı sona erdirecek, yargıyı birilerinin arka 
bahçesi olmaktan çıkaracak, milletin ön 
bahçesi haline getireceğiz dedik. Yargının 
iş yükünü azaltmak zorundayız, işleyişi 
hızlandırmak zorundayız, adalet dağıtma 
mekanizmasını hassas bir dengeye oturt-
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mak zorundayız. İdeolojik kararlar veren, 
“onama mı istersin, bozma mı” diyerek, 
vicdanının sesini değil, başka odakların 
sesini dinleyen, bizim dosyamızı öne alıp 
rekor sürede karara bağlarken, başka dos-
yaları yıllarca bekletip zanlıları serbest 
bırakan bir yargıdan, hızlı çalışan, vicda-
nıyla karar veren, milleti tatmin eden, ada-
leti tesis eden bir sisteme geçmek istiyoruz. 
Ama beyefendiler bundan rahatsız oluyor... 
Dikkat edin... Alternatif getirmezler, yapıcı 
eleştiri yapmazlar, “öyle olmasın, şöyle 
olsun” demezler... Sadece “olmaz” derler... 
Sadece karşı çıkarlar... 

Biz bunlara 8 yıldır aldırmadık, bundan 
sonra da aldırmayacağız. Siyaset, bizim 
için hizmet demektir. Siyaset bizim için 
eser üretmek, geride eser bırakmak de-
mektir. 8 yıldır biz hizmet siyaseti yapıyo-
ruz, milletin desteğiyle, milletin rotasında 
ilerliyoruz, aynı şekilde yolumuza devam 
edeceğiz. Onlar, küçük şeylerle, küçük me-
selelerle oyalanırken, onlar milleti sokakta 
anarşiye davet ederken; biz demokrasi de-
meye, Büyük Türkiye demeye, bunun için 
çalışmaya devam edeceğiz.

Değerli kardeşlerim, sevgili Sakaryalılar... 

8 yıl boyunca, 81 vilayetimizde olduğu 
gibi Sakarya’da da hizmet üretmenin, 
eser üretmenin, Sakarya’nın çehresini de-
ğiştirmenin gayreti içinde olduk. Acı bir 
deprem felaketinin ardından, Sakarya’yı 
yeniden imar etmek, hem de daha güçlü 
şekilde imar etmek için, Hükümet olarak, 
Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, 
belde belediyeleri olarak canla başla çalış-

tık. Allah’ın izniyle, sizlerin destek ve hayır 
duasıyla daha fazlasını yapacak, Sakarya’yı 
büyütmeye devam edeceğiz.

Ben, bugün açılışını yaptığımız 54 kalem 
eserin, Sakarya’mıza, Sakaryalı kardeşle-
rimize hayırlı olmasını diliyorum. Emeği 
geçenleri bir kez daha tebrik ediyor, ken-
dilerine teşekkür ediyorum. Desteğiniz, 
hayır dualarınız, itimadınız için sizlere de 
teşekkür ediyor, en kısa zamanda yeniden 
buluşmak, yeniden kucaklaşmak umuduy-
la hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 
Allah’a emanet olun...
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Çok değerli katılımcılar, değerli arkadaşla-
rım, hanımefendiler, beyefendiler… Sizleri 
sevgiyle, saygıyla selamlıyor; bugün açılışı-
nı yaptığımız, Kamu Düzeni ve Güvenliği 
Müsteşarlığı yeni hizmet binasının hayırlı 
olmasını diliyorum. Binanın onarımında, 
yenilenmesinde emeği geçen tüm arka-

daşlarıma da bu vesileyle şükranlarımı 
sunuyorum. 

Biraz önce Sayın Müsteşarımız ve Sa-
yın Bakanımız da ifade ettiler: 14 Şubat 
2010’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, 
Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı 

Kamu Düzeni ve Güvenliği 
Müsteşarlığı Yeni Hizmet Binası 

Açılış Töreni

Ankara | 03 Mart 2011
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kurulmasına dair kanun çıktı ve bundan 
tam bir yıl önce, 4 Mart’ta kanunun Resmi 
Gazete ’de yayınlanmasıyla birlikte çalış-
malar başladı. Kanunla biz öncelikle Te-
rörle Mücadele Koordinasyon Kurulu’nu 
teşkil ettik. Kurul, İçişleri Bakanının baş-
kanlığında, Genelkurmay İkinci Başkanı, 
Jandarma Genel Komutanı, Milli İstihba-
rat Teşkilatı Müsteşarı, Adalet Bakanlığı 
Müsteşarı, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı, 
Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı, Kamu Düze-
ni ve Güvenliği Müsteşarı, Emniyet Genel 
Müdürü ve Sahil Güvenlik Komutanından 
oluşuyor. Bu kurulun sekretarya görevi-
ni de işte bu müsteşarlığımız yürütüyor. 
Bunun ötesinde, müsteşarlığımız, teröre 
karşı yürütülen çok boyutlu mücadeleyi 
koordine etmek gibi son derece önemli bir 
görevi de üstlenmiş bulunuyor. Bu, “çok 
boyutluluk” kavramının altını özellikle 
çiziyorum…

Yaklaşık 30 yıldır ülke olarak terörle mü-
cadele ediyoruz. Bu mücadele süresince, 
“çok boyutluluk” ifadesini sıkça duyduk. 
Terörle mücadelenin sadece güvenlik ted-
birleriyle başarıya ulaşamayacağını, başka 
bazı tedbirlerin de alınması gerektiği sıkça 
ifade edildi. Bu gerçeğe rağmen, hüküme-
timiz dönemine kadar, mücadelenin çok 
boyutlu yapılmadığına, bütün sorumlu-
luğun, bütün yükün güvenlik birimlerine 
yüklendiğine şahit olduk. İşte 8 yıldır, 
bu tabloyu, bu manzarayı değiştirmenin 
gayreti içindeyiz. Biz, 8 yıl boyunca terörle 
mücadelede şu iki önemli noktayı her za-
man önemsedik ve tüm mücadelemizi bu 
iki ülke üzerine kurduk…

Birincisi, terörle mücadele, evet, salt gü-
venlik tedbirleriyle yürütülemez… Terörü 
doğuran sebepleri, teröre zemin hazırlayan 
şartları, gençleri dağa yönelten koşulları, 
en önemlisi de terörün istismar alanlarını 
ortadan kaldırmak zorundasınız.

İkincisi, demokrasi ile terörle mücadele 
arasındaki o hassas çizgiyi, o hassas den-
geyi muhafaza etmek zorundasınız. Bu iki 
önemli ilke üzerinden terörle mücadelede 
yeni bir yaklaşım benimsedik ve bu yak-
laşımı kararlılıkla somutlaştırdık. Şunu 
biz en başından itibaren biliyoruz: Terör 
örgütü, bölgedeki yoksulluğu istismar edi-
yor… Bölgeye yatırım yapılmamasını, okul, 
hastane, yol yapılmamasını istismar edi-
yor. İşsizliği istismar ediyor, umutsuzluğu 
kullanıyor. 

Tabii, sadece istismar etmekle de kalmı-
yor… Bölgenin yoksulluktan, işsizlikten, 
umutsuzluktan kurtulmasına yönelik her 
türlü projeyi, her türlü yatırımı da var 
gücüyle engelliyor. İşte biz, bir yandan böl-
geye yoğun şekilde yatırım yaptık, bir yan-
dan da yatırımlara yönelik tüm tehditleri 
bertaraf ettik. Bütün engellemelere, bütün 
tehditlere, saldırılara rağmen, Doğu ve Gü-
neydoğu Anadolu Bölgelerimizin çehresini 
değiştirmek için 8 yılda yaklaşık 30 milyar 
liralık yatırım gerçekleştirdik. Marmara, 
Ege, Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu böl-
gelerimize ne yapıyorsak, aynısını, hatta 
daha fazlasını bu bölgelerimize yapmaya 
başladık. Bu iki bölgede, Doğu ve Güney-
doğu Anadolu bölgelerimizde, geçmişin 
ihmalini telafi etmek için, o bölgeleri diğer 
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5 coğrafi bölgenin seviyesine çekmek için 
adeta pozitif ayrımcılık uyguladık. 

Bakın ben her fırsatta bölgeye gidiyor, 
bölge illerinde yatırımını tamamladığımız 
eser ve hizmetlerin açılışını yapıyorum. 
Son aylarda, Mardin, Siirt, Muş, Bitlis, 
Erzurum, Ardahan, Ağrı, Şanlıurfa, Van, 
Batman illerimize gittim. Cumartesi günü 
inşallah Erzincan’a gidiyoruz, orada açılış-
lar yapıyoruz. Biz bölgeye uzaktan bakan-
lardan, uzaktan uzağa ahkam kesenlerden 
değiliz. Milletvekillerimizle bölgedeyiz. 
Bakanlarımızla bölgedeyiz. Partimizin 
yöneticileriyle, parti teşkilatımızla bölge-
deyiz. En önemlisi de bizzat ben oradayım, 
bölgedeyim, bölge insanıyla bir aradayım.

Hiç kimse, Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
bölgesinin, 8 yıl önceki aynı manzaraya 
sahip olduğunu iddia edemez… Bunu ya-
pan açık söylüyorum vicdansızlık yapar, 
haksızlık yapar. Her ilimizi bölünmüş 
yollarla birbirine bağladık, bağlıyoruz. 
Her ilimizde, hatta ilçelerimizde TOKİ 
eliyle ucuz konut üretiyoruz. Her ilimizde 
okullar, derslikler, pansiyonlar, yurtlar açı-
yoruz. Türkiye genelinde 81 vilayetimize 
üniversite kazandırırken, bölgedeki illeri-
miz de üniversiteye kavuştu. Her ilimizde 
hastaneler yükseliyor, hava ambulansları, 
paletli ambulanslar görev yapıyor. Aile 
hekimliği illerimizde yaygınlaşıyor. Yeni 
havaalanları inşa ettik, ediyoruz. Hemen 
her ilimiz, Türkiye’nin dört bir yanına, 
dünyaya artık uçakla seyahat edebiliyor. 
GAP projemize hız verdik, ödenek ayırdık 
ve en kısa sürede bitirmek için yoğun şekil-
de çalışıyoruz. Bölgede turizmin gelişmesi 

için, bölgede özel sektör yatırımlarının art-
ması için teşvikler yoluyla, tanıtım yoluyla, 
bizzat işverenlere çağrılar yoluyla, krediler 
yoluyla farklı bir yatırım ortamını oluştur-
maya çalışıyoruz. 

Şunun da her zaman farkında olduk değer-
li arkadaşlarım… Terör ve bölgenin mese-
lesi, salt güvenlik tedbirleriyle sonlanma-
yacağı gibi, sadece ekonomik tedbirlerle 
de sona ermez. Demokrasi ve insan hakları 
noktasında çığlıklara sessiz kalmadık ve 8 
yılda bu alanlarda da çok önemli adımlar 
attık. OHAL’in kaldırılması, TRT Şeş’in ku-
rulması, farklı dil ve lehçelerde kursların 
açılması, propagandanın serbest bırakıl-
ması, üniversitelerde farklı dil ve lehçeler-
de enstitülere izin verilmesi, bizzat Kültür 
Bakanlığımız eliyle Kürtçe eserlerin basıl-
ması ve buna benzer nice cesur adımı biz 
attık. Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi’ni 
başlatarak, sorunları hep birlikte çözmek, 
uzlaşıyla çözmek, karşılıklı anlayışla çöz-
mek, istişare ederek, konuşarak çözmek 
gibi yeni bir sürece ön ayak olduk.

Biz 8 yıl boyunca şunu söyledik: İnsanı ya-
şat ki, devlet yaşasın… 8 yıl boyunca altını 
çize çize şu anlayışı dile getirdik: Yaratılanı 
severiz, yaratandan ötürü. Ve biz şunu da 
samimiyetle savunduk ve gereğini yerine 
getirmek için mücadele ettik: Bu ülkede 
74 milyon birdir, beraberdir, kardeştir ve 
devlet karşısında tamamı birinci sınıf va-
tandaştır. Hiç kimse, dilinden, inancından, 
mezhebinden, derisinin renginden, yaşadı-
ğı bölgeden, etnik kökeninden dolayı farklı 
bir muameleye maruz kalamaz, bırakıla-
maz dedik.
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Şimdi bakın… Burada, bu açılış vesile-
siyle bazı hususları açık açık konuşmak 
istiyorum… Biz 8 yıldır, terörü minimize 
etmek, bölgenin çehresini değiştirmek 
için, demokratik standartları yükseltmek 
için yoğun mücadele verdik ve en küçük 
bir yavaşlama olmaksızın bu mücadeleyi 
sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Ama, başta 
bölge insanımız olmak üzere, Kürt kökenli 
vatandaşlarımız olmak üzere, halkımızın 
da yine elini vicdanına koyup, bizim bu 
mücadeleyi hangi şartlarda yürüttüğümü-
zü görmelerini istiyorum… 

Attığımız her adımda önümüze engeller 
çıkarıldı. 8 yıl boyunca Türkiye’nin kalkın-
ması, demokratikleşmesi için mücadele 
verdik. Biz bu mücadeleyi çetelere rağmen 
yaptık, hukuk dışı örgütlenmelere rağmen 
yaptık, hukuksuzluğa rağmen yaptık. 
Meclis’te yalnız bırakıldık. Ne CHP, ne 
MHP sorunun çözümüne destek verme-
dikleri gibi, süreci tahrik etmek için elle-
rinden geleni yaptılar. Yetmedi… Biz tüm 
bu reformları, tüm bu yatırımları, bölge 
halkının hissiyatını istismar ederek ayakta 
kalmaya çalışan siyasetçilere, siyasi parti-
lere rağmen yaptık.

Bizim mücadelemizden, gayretlerimizden, 
sorunu çözmeye yönelik samimi adım-
larımızdan o kadar çok rahatsız oldular 
ki, terör örgütüyle ülke içindeki çetelerin 
dahi birbirleriyle işbirliği içine girdiklerini 
gördük ve yaşadık. İşte en son, 12 Eylül 
Halkoylamasında, Terör örgütü de HAYIR 
dedi, ülke içindeki çeteler de HAYIR dedi, 
terör örgütünün uzantıları da, şehit cena-
zelerini istismar edenler de HAYIR dedi… 

Ortaya çıkan gizli planlarda, kirli senaryo-
larda, terör örgütü ile çetelerin işbirliği tek 
tek ortaya dökülüyor. O kadar ileri gittiler, 
o kadar cüretkâr şekilde davranmaya baş-
ladılar ki, terör örgütüne, “neden eylemsiz-
lik ilan ediyorsunuz, eylemsizlik hüküme-
tin işine yarar” diye akıl verenler dahi çıktı.

Her seçim öncesi artan terör eylemleriyle, 
Türkiye içinde siyasi ortamı, siyasi denkle-
mi şekillendirme gayreti içine dahi girdiler 
ve giriyorlar. Buradan tekrar ediyorum: 
Kirli bir oyun var. Kirli ittifaklar var. Kirli 
senaryolar var. Türkiye’de iç siyaseti di-
zayn etmek arzusuyla, terör örgütüne ihale 
verenler, terör örgütünü taşeron firma ola-
rak kullananlar var. 

74 milyon vatandaşımın, özellikle de Kürt 
kökenli kardeşlerimin bu kirli ilişkileri, 
kirli senaryoları, çirkin planları görmesini 
ve ona göre tavır almasını özellikle rica 
ediyorum. Şu anda, bir yandan terör örgü-
tü, bir yandan da onun uzantıları, ortamı 
tahrik etmek, germek, süreci kışkırtmak 
için dört bir koldan harekete geçmiş du-
rumdalar.

Eskiden, terör örgütü kendi illegal yayın 
organlarıyla, internetle, belli ajanslarla 
mesajlarını iletiyordu. Şimdi artık bunla-
rın bir kenara itildiğine, bir siyasi partinin, 
siyaseti, demokratik zemini tamamen 
bırakarak terör örgütünün sözcülüğüne 
soyunduğunu görüyoruz. Allah aşkına 
soruyorum: Siz, 12 Haziran’da oy topla-
yacaksınız diye gençlerin ölmesi, öldür-
mesi insanlık mıdır, insani midir? Bunu 
vicdanınıza nasıl izah edebiliyorsunuz? 
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Seçimlere 3 ay kala ortamı gerginleştirip, 
ülkeyi tahrik edip, sokakları ateşe verip, 
bu süreçten oy elde etmenin hesabını nasıl 
yapabiliyorsunuz? Gözünüzü bu kadar 
mı kan bürüdü? İz’anı, insafı bu kadar mı 
unuttunuz? Siz güya oy alıp Meclis’e gele-
ceksiniz… Ne pahasına? Ölen ve öldüren 
gençler pahasına… Annelerin, babaların 
gözyaşı pahasına… Öksüz, yetim kalacak 
çocuklar pahasına? Bu insanlığa sığar mı? 
Bu vicdana sığar mı? 

Utanmadan sıkılmadan, “bölgede akan her 
damla kanın sorumlusu Başbakandır” di-
yorlar… Sen mazbata alacaksın diye genç-
ler ölecek, ondan sonra da çıkıp Başbakanı 
suçlayacaksın. Bunu benim vatandaşım 
yutmaz… Bugüne kadar, Milli Birlik ve 
Kardeşlik Projesi’ni sabote etmeye çalış-
maktan başka ne yaptınız? Bugüne kadar, 
çözümün önünü kesmeye çalışmaktan 
öte ne yaptınız? Bugüne kadar, meselenin 
derinleşmesi için çabalamak dışında ne 
yaptınız? Bugüne kadar, bölgeyi de, ülkeyi 
de kışkırtmaktan başka, okul çocuklarının, 
hatta okul öncesi yaştaki çocukların dahi 
eline taş verip, o masum yavruları istismar 
etmekten, kullanmaktan başka ne yaptı-
nız? Bölgedeki eğitim sorunları için hangi 
cümleyi sarf ettiniz? Bölgenin sağlık so-
runları için, ulaşım sorunları için, işsizlik 
için, töre cinayetleri için, kadın hakları için 
hangi somut projeyi öne sürdünüz? De-
mokrasi dediniz, ifade özgürlüğü dediniz… 
Sizin gibi düşünmeyenlere, sizinle aynı 
yerde durmayanlara, sizi eleştirenlere kar-
şı tahammülsüzlüğü neyle açıklıyorsunuz?

Yaklaşık 30 yıldır bu ülkenin terör mesele-
si var… Ben Kürt kökenli kardeşime soru-
yorum: Bu süreç en fazla kime zarar verdi? 
Terörden en fazla kaybeden kim oldu? 
Terör en fazla kimin çocuklarını yedi? Lüt-
fen her bir kardeşim bu soruyu kendisine 
sorsun… 30 yıldır kanlı terörün bölgeye ne 
kazandırdığını, ne kaybettirdiğini lütfen 
her bir vatandaşım sorgulasın. Çıkıyorlar, 
seçim barajı düşürülsün diyorlar… 

Bakın, biz, AK Parti’yi 14 Ağustos 2001’de 
kurduk, yaklaşık bir yıl sonra, 3 Kasım 
2002’de de tek başımıza iktidar olduk. 
O baraj bizim için de vardı… Ama biz 
bir etnik grubu istismar ederek değil, 
Türkiye’yi samimiyetle kucaklayarak yola 
çıktık. Biz tek bir meseleye takılıp kalarak 
değil, Türkiye’nin tüm meselelerini kendi 
meselemiz addederek bu yola çıktık. Biz, 
Doğu’da farklı, Batı’da farklı konuşarak 
değil, Türkiye’nin tamamına aynı dille 
konuşarak siyaset sahnesine çıktık. Biz po-
litikalarımızı kin üzerine, nefret üzerine, 
öfke üzerine kurarak değil, sevgi üzerine, 
şefkat üzerine, devlet-millet kucaklamasını 
sağlamak üzere şekillendirdik.

Doğuyu da batıyı da kucakladığımız 
için millet emaneti bize yükledi. Bu ül-
kedeki her vatandaşın meselesini kendi 
meselemiz bildiğimiz için milletin her 
kesiminden oy aldık. Bütün mesainizi, 
bütün enerjinizi, bütün siyasetinizi terö-
rün sözcülüğüne ayırır, bütün derdiniz 
terör örgütü elebaşının hapishane şartları 
olursa, Türkiye partisi olamaz, Türkiye’yi 
kucaklayamaz, kendisinden oy aldığınız 
kitlelere dahi hizmet üretemezsiniz. Siz, te-
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rör örgütünün sözcülüğünü bırakın, terör 
örgütünün elebaşını bırakın da, bugüne 
kadar bölgeye hangi hizmeti götürdünüz, 
hangi sorunu çözdünüz, hangi derde çare 
ürettiniz, önce bunun muhasebesini yapın. 

Tekrar ediyorum değerli arkadaşlarım… 
Terör örgütü de, onun uzantıları da, seçim 
öncesinde bölgeyi ve ülkeyi kışkırtarak 
buradan nemalanmanın gayreti içinde. 
Gençlerin ölümü, anaların gözyaşı, babala-
rın yürek sızısı, kapanan kepenkler, savaş 
alanına dönmüş sokaklar, caddeler pahası-
na bir oy avcılığı, bir fırsatçılık söz konusu.

BDP şunu çok ama çok iyi biliyor: Bölgenin 
kaderi değiştikçe, bölgenin çehresi, manza-
rası değiştikçe, BDP istismar edecek sorun 
bulamaz hale geliyor. Sorunlar çözüldük-
çe, bölgeye yatırım gittikçe, demokratik 
adımlar atıldıkça, BDP’nin altındaki zemin 
kayıyor. BDP, bunu gördüğü için, sorunla-
rın çözüm yoluna girdiğini gördüğü için, 
süreci sabote etmek, süreci kışkırtmak için 
var gücüyle çalışıyor.

Aziz milletimin bu kirli oyunu, bu kirli 
provokasyonu görmesini rica ediyorum. 
74 milyon vatandaşımın, bu kışkırtmaya 
karşı uyanık olmasını rica ediyorum. Şunu 
da bilmenizi istiyorum: Ne yaparlarsa 
yapsınlar, hangi kışkırtmayı, hangi provo-
kasyonu, hangi eylemleri devreye alırlarsa 
alsınlar, biz yolumuzdan dönmeyecek, geri 
adım atmayacağız. Milli Birlik ve Kardeş-
lik Süreci daha kararlı şekilde ilerleyecek. 
Tüm engelleri tek tek aşarak ilerleyecek. 
Türkiye’nin demokratikleşmesinin önün-
deki hiçbir engele takılmayacak, Türkiye’yi 

her boyutuyla büyütmeye devam edeceğiz. 
8 yıl boyunca, demokrasi ve güvenlik nok-
tasında son derece hassas olduk. Bundan 
sonra da aynı hassasiyeti muhafaza ede-
ceğiz. Terörle mücadelede asla kararlılık 
kaybı olmayacak, asla çekince olmayacak. 
Ama eş zamanlı olarak yatırımlarımıza de-
vam edecek, demokratik adımları daha da 
güçlendireceğiz. 

Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı-
mız, işte bu hassasiyetin bir neticesidir. Bu 
müsteşarlık sayesinde artık koordinasyon 
daha sağlam bir zemine kavuştu, artık 
devletin terörle mücadelede bir hafızası 
oluşmaya başladı. Terörle çok boyutlu mü-
cadele için artık daha planlı, daha dikkatli 
adımlar atılmaya başlandı. Bu yeni hizmet 
binasıyla birlikte çalışmaların da daha et-
kin hale geleceğine yürekten inanıyorum. 
Yeni hizmet binasının hayırlı olmasını dili-
yor, bir kez daha emeği geçenleri kutluyor, 
hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Sevgili İstanbullular, sevgili vatandaşla-
rım, çok değerli kardeşlerim, sizleri en 
kalbi duygularımla selamlıyor; açılışını 
yaptığımız İstanbul Adalet Sarayı’nın, İs-
tanbul’umuza, İstanbullu vatandaşlarımı-
za hayırlı olmasını diliyorum.

Bugün, Türkiye’nin en büyük şehrine, 
dünyanın en büyük şehirlerinden birine, 
İstanbul’a, ona yakışan bir adalet sarayı 
kazandırmanın haklı gururunu yaşıyo-
ruz. Açılışını yaptığımız İstanbul Adalet 

Sarayı, Türkiye’de şu ana kadar yapılmış 
en prestijli yapı olma özelliğini taşıyor. 
42 bin metrekare arsa üzerinde, 328 bin 
544 metrekare kapalı alana sahip bu ada-
let sarayımız, en azı 4, en çoğu 19 kattan 
oluşan tam 19 farklı bloktan müteşekkil. 
Bu kompleks içinde, 326 duruşma salonu, 
267 savcı odası, 442 hakim odası, 354 kişi-
lik konferans salonu ve 4 adet de seminer 
salonu bulunuyor. Aynı zamanda, bu Ada-
let Sarayı’nda, ofisler, avukat görüşme oda-

Adalet Sarayı Açılış Töreni

İstanbul | 04 Mart 2011



251

Yeni Türkiye Vizyonu | Ya Allah Bismillah-4

ları, yemekhaneler, kafeteryalar, kütüpha-
ne, kreş, postane ve banka şubeleri de gayet 
modern bir şekilde hizmet veriyorlar.

27 Temmuz 2007 tarihinde, arsa teslimi ile 
bu binanın inşaatını başlatmıştık. Üç bu-
çuk yıl gibi kısa bir süre içinde, Türkiye’nin 
en prestijli binasını, Bayındırlık Bakanlı-
ğımızın şimdiye kadar gerçekleştirdiği en 
büyük projeyi tamamladık ve hizmete açı-
yoruz. Ben, bu muhteşem eseri İstanbul’u-
muza kazandıran, Adalet Bakanlığımıza, 
Bayındırlık Bakanlığımıza, arsasını tahsis 
eden İstanbul Büyükşehir Belediyemize 
teşekkür ediyorum. Bu eserin inşasında 
emeği geçen her bir kurumu, her bir karde-
şimizi tebrik ediyor, ellerine sağlık diyor, 
kendilerine İstanbullular adına, ülkem ve 
milletim adına şükranlarımı sunuyorum. 
Burada sizlere çok çarpıcı bir karşılaştır-
mayı sunmak istiyorum…

Bakınız, şu 8 yılda, hükümetimiz döne-
minde, Türkiye genelinde toplam 131 yeni 
adalet sarayını tamamladık. Bunlardan 83 
tanesi hizmete açıldı, 48 tanesi de resmi 
olarak hizmete açılmayı bekliyor. 2002 
yılına kadar Türkiye genelinde yapılan 
adliye saraylarının toplam kapalı alanı 569 
bin metrekare. İstanbul’da bugün hizmete 
açtığımız bu adliye sarayının kapalı alanı 
328 bin 544 metrekare. Kartal’da inşa 
ettiğimiz adliye sarayının kapalı alanı ise 
360 bin metrekare. Dikkatinizi çekiyorum: 
Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan adliye 
saraylarının toplam kapalı alanı 569 bin 
metrekare; bizim İstanbul’da inşa ettiğimiz 
sadece iki adalet sarayının toplam kapalı 
alanı 688 bin metrekare… Toplamda bitir-

diğimiz adliye sarayı kapalı alanı: 1 milyon 
329 bin metrekare. 2002’ye kadar yapılmış 
olanın iki katını biz 8 yılda inşa ettik. De-
vam eden inşaatlarla birlikte, mevcuda 2.5 
milyon metrekare eklemiş olacağız. 

Göreve geldiğimizde, bu ülkenin hâkimleri, 
savcıları, İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de, 
diğer Anadolu ve Trakya şehirlerinde ade-
ta merdiven altlarında çalışıyorlardı. Bıra-
kınız avukatları, hâkimlere, savcılara oda 
bulunmuyordu. Adalet personeli, insanca 
çalışabilecekleri, verimli şekilde çalışa-
bilecekleri sağlıklı bir işyeri ortamından 
yoksundu.

Adalet, ekmek su kadar önemlidir değerli 
arkadaşlarım… Adalet, insanca bir yaşa-
mın tesisi için vazgeçilmez hizmetlerden 
biridir. Biz, yola çıkarken, Türkiye’yi özel-
likle 4 alan üzerinde yeniden inşa etme 
sözünü verdik. Eğitim dedik, sağlık dedik, 
emniyet dedik ve adalet dedik… Geç gelen 
adaletin adalet olmadığı gerçeğinden ha-
reketle, hâkimlerimizin, savcılarımızın, di-
ğer adalet personelimizin tüm ihtiyaçlarını 
karşılamanın gayreti içinde olduk. Açık 
söylüyorum, çok zorlu bir süreç yaşadık, 
adaletle ilgili reformları gerçekleştirirken, 
adaletin altyapısını güçlendirirken, ihti-
yaçları giderirken birçok engelle karşılaş-
tık. 

Attığımız her adımda önümüze engeller 
çıkarıldı. Reform girişimlerimiz engellen-
di ya da yavaşlatıldı. Personel alacağız, 
önümüze yeni yeni şartlar getirildi. Daire 
sayılarını artıracağız, karşı çıkıldı. Kurum-
larımızın işleyişini hızlandıracağız, yapısı-



Recep Tayyip ERDOĞAN

252

nı güçlendireceğiz, muhalefet edildi. Yasa 
çıkaracağız, yavaşlattılar, kamuoyunu yan-
lış bilgilendirdiler, kampanyalarla kamuo-
yunu farklı yerlere yönlendirmek istediler. 
Yargıyla ilgili hangi sorun alanına elimizi 
attıysak, hangi sorunu çözmek için kolları 
sıvadıysak, “yargı siyasallaşıyor, hükümet 
yargıyı ele geçirmek istiyor” yaygaraları 
koparıldı. 

Şunu buradan açık açık söylüyorum: Bi-
zim, yargıyı siyasallaştırmak gibi bir ga-
yemiz asla olmamıştır ve olamaz. Bizim, 
yargıyı ele geçirmek gibi bir arzumuz, 
emelimiz asla olmamıştır ve olamaz. Biz, 
tam tersine, siyasallaşmış, klikleşmiş, 
hantallaşmış, tozlu dosyaların altında ezil-
miş, mecali kalmamış bir yargıyı; meşhur 
deyimiyle, cüzdanı ile vicdanı arasında 
sıkışmış bir yargıyı, vicdanı hür bir yargı-
ya, bağımsız bir yargıya, milletin yargısına 
dönüştürmek için mücadele verdik ve ve-
riyoruz.

Bakın değerli kardeşlerim… Şu çelişkiye 
dikkatlerinizi çekiyorum… Personel ye-
tersiz deniliyor, ama personel alımında 
önümüze engeller çıkarılıyor. Yüksek yar-
gıda sorunlar var deniliyor, iş yükü fazla 
deniliyor, ama bunu çözmeye yönelik adım 
atılınca, hemen karşısında duruluyor. 
Yargı siyasallaşıyor deniliyor, ama yargıyı 
bağımsızlaştıracak her adıma muhalefet 
ediliyor. Milletimin, bu çifte standardı, bu 
çelişkiyi görmesini özellikle istiyorum. 
Aslında kimin yargıyı siyasallaştırdığını, 
kimin de yargının bağımsızlığı için müca-
dele verdiğini milletimin görmesini isti-
yorum. Aslında kimin yargıyı kendi arka 

bahçesi gibi gördüğünü, kimin de yargıyı 
milletin yargısı yapmak için yoğun mü-
cadele verdiğini vatandaşımın bilmesini 
istiyorum. İşte gördünüz… Tutukluluk 
süresi dolduğu için, dosyalar zamanında 
incelenmediği için, terör zanlıları, katil 
zanlıları serbest bırakıldı. Ama önlerine 
farklı dosyalar geldiğinde, hemen, ışık 
hızında inceleyip karara bağlayabiliyorlar. 
Yargı siyasallaşıyor diye bas bas bağıran-
lar, “onama mı istersin, bozma mı” diyerek, 
ısmarlama kararlar verebiliyorlar.

Siyasi görüşlere, etnik kökenlere, mezhep-
lere göre kadrolaşmaya giden, bunu da 
açık açık ifade etme cüretini gösteren siya-
siler, şimdi 74 milyonun evladı ayrımsız şe-
kilde yargı kadrolarına alınacakken buna 
itiraz ediyorlar. Burada şunu da söylemek 
durumundayım… KCK operasyonları yapı-
lıyor, hükümet hedef tahtasına konuluyor. 
Tutukluluk süresi dolduğu için zanlılar 
serbest bırakılıyor, fatura hükümete ke-
silmek isteniyor. Bir takım operasyonlar 
yürütülüyor, birileri gözaltına alınıyor; he-
men hükümet eleştiriliyor, bu operasyonla-
rı hükümet yapıyormuş gibi lanse ediliyor. 

Bilmeyenlere buradan hatırlatıyorum: 
Türkiye bir hukuk devletidir. Türkiye, 
erklerin ayrımı üzerine bina edilmiş bir 
demokratik rejimdir. Yürütmenin görev ve 
sınırları bellidir. Yasamanın görev ve sınır-
ları bellidir. Yargının da görev ve sınırları 
bellidir. Hiç kimse, yargının tasarrufların-
dan dolayı bize fatura kesmeye, bize çamur 
atmaya, bizi hedef tahtasına yerleştirmeye 
kalkışmasın. Ana Muhalefet Partisi’ni, mu-
halefet partilerini, özellikle de medyayı, 
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son günlerdeki operasyonlar nedeniyle 
takındıkları tavırdan dolayı sorumlu olma-
ya, sorumlu davranmaya davet ediyorum. 
Biz savcı da değiliz, hâkim de değiliz, biri-
leri gibi avukat da değiliz. Biz, yürütme ola-
rak, kolluk kuvvetleriyle sadece ve sadece 
yargıya yardımcı oluruz. 

Şunu da söylemek durumundayım: Bir 
siyasetçi olarak, bir Başbakan olarak, yü-
rütmenin ve yasamanın bir üyesi olarak, 
yargının yıpratılmasına, yargının hedef 
tahtası haline getirilmesine, yargının işini 
zorlaştıracak beyanatlar verilmesine de 
razı olamayız. Eğer yargı bir tasarrufta bu-
lunuyorsa, biliyor ve inanıyoruz ki, bunu 
anayasa ve yasalar çerçevesinde, kendisine 
verilen yetkiler çerçevesinde yapıyor. Hiç 
kimse keyfi olarak tutuklanmıyor, hiç kim-
senin evi, işyeri keyfi olarak dinlenmiyor. 
Bırakalım, yargı işini yapsın. En hızlı şekil-
de yapsın, en hızlı şekilde suçlu ile suçsuzu 
birbirinden ayırsın. Herkes yargıya yar-
dımcı olsun, işini kolaylaştırsın ve adaletin 
en hızlı şekilde tecellisine katkı sağlasın. 
Bunun dışındaki yaklaşımlar yargının işini 
zorlaştıracak sorumsuzca davranışladır.

Değerli vatandaşlarım, çok değerli arka-
daşlarım…

Yasama ve yürütme olarak elbette adalet 
altyapısına ilişkin sadece adalet sarayları 
yapmakla kalmıyoruz. Yargının, yargı men-
suplarının ihtiyaçlarını en hızlı şekilde 
karşılamanın gayreti içindeyiz ve 8 sene 
boyunca da bu noktada önemli çalışmala-
rımız oldu. Personel sayısını 2002’ye göre 
yüzde 26 oranında artırdık. 2009’den itiba-

ren ilk defa sözleşmeli personel uygulama-
sına geçtik. 2011’de yapacağımız alımlarla, 
personel sayısını 2002’ye göre yüzde 75 
oranında artırıyoruz. Aynı şekilde, faaliyet 
gösteren mahkeme sayısını da 2002’ye 
göre yüzde 35 oranında artırdık. 

Her yüz bin kişiye düşen hâkim sayı-
sı, Avusturya’da 19.9; İtalya’da 10.7; 
Portekiz’de 18; Rusya’da 24; Yunanistan’da 
33.3… Bizde ise her yüz bin kişiye sade-
ce 10.1 hâkim düşüyor. İnşallah en kısa 
zamanda bu sayıyı Avrupa ortalamasına 
çıkaracağız. Avrupa ülkelerinde bir hâkim 
yılda 200 dosyaya bakarken, bizde yılda 
ortalama 1.078 dosyaya bakıyor. Personel 
sayısını artırarak, mahkeme sayısını artıra-
rak, inşallah bu sayıyı da aşağılara çekme-
ye devam edeceğiz.

Yargıda bilişim altyapısını güçlendir-
dik… Tüm adliyelerimizi toplam 58 bin 
bilgisayar ve diğer ekipmanla donattık. 
Mahkemelerde kullanılan bilgisayar sa-
yısını, 2002’ye göre yüzde 859 oranında 
artırdık. Mali imkânları geliştirdik. Yüksek 
mahkemelerin binalarını yeniledik. Yasa 
ve mevzuat altyapısını elden geçirdik ve 
yeniledik. Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlı-
ğını güçlendirmek üzere, sonuncusu 12 
Eylül’de olmak üzere birçok reforma imza 
attık. 

Kısacası, yargının en hızlı şekilde tecelli 
etmesi, hakça tecelli etmesi, sağlıklı şekilde 
kararların verilmesi için, hükümet olarak 
vazifemiz neyse, hamdolsun fazlasıyla 
yerine getirdik, getiriyoruz. Cumhuriyet 
tarihimizin en kapsamlı reformlarını, en 
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kapsamlı yatırımlarını biz şu 8 yılda yaptık 
ve aynı şekilde yapmaya devam edeceğiz. 
Türkiye değişiyor. Zihniyetler değişiyor. 
Devlet-millet ilişkisi köklü şekilde değişi-
yor. Şimdi artık, yargı da, adalet sistemi de, 
demokratik bir ülkeye yakışır şekilde, mo-
dern bir demokrasiye yakışır şekilde de-
ğişiyor. Aksini iddia edenlere de buradan 
hodri meydan diyorum… Elinizi vicdanını-
za koyun, 2002 ve öncesiyle, bugünü karşı-
laştırın, kararınızı öyle verin diyorum. 

Ben, bu muhteşem eserin, İstanbul Çağ-
layan Adalet Sarayı’nın hayırlı olmasını 
diliyorum. Bir kez daha emeği geçenleri 
kutluyorum, teşekkür ediyorum. Burada 
çalışacak adalet personelimize, hâkim, sav-
cı, avukat ve diğer çalışanlara başarılar di-
liyorum. Bu modern yapının bir kez daha 
hayırlı olmasını temenni ediyor, hepinizi 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum
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Sevgili Erzincanlılar, sevgili Kardeşlerim, 
çok değerli vatandaşlarım... Sizleri has-
retle, muhabbetle, en kalbi duygularımla 
selamlıyorum... Buradan tüm Erzincan’a, 
Çayırlı ’ya, İliç’e, Kemah’a, Kemaliye’ye, 
Otlukbeli’ne, Refahiye’ye, Tercan’a, Üzüm-
lü ’ye, oralarda yaşayan tüm kardeşlerime, 
tüm vatandaşlarıma, selamlarımı, sevgi-
lerimi yolluyorum. Erzincan’a, Erzincanlı 

Canlara, Erzincanlı Can kardeşlerime, 
bir kez daha bizi kucakladığınız, bir kez 
daha bizi gönüllerinizde misafir ettiğiniz 
için şükranlarımı sunuyorum. Yine bu 
vesileyle, 12 Eylül Halkoylamasında yüzde 
64 oranında “Evet” diyerek, demokrasiye, 
hukukun üstünlüğüne, Büyük Türkiye 
idealine sahip çıkan Erzincan’a teşekkür 
ediyorum.

Toplu Açılış ve TOKİ Anahtar 
Teslim Töreni

Erzincan | 05 Mart 2011
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Allah’a hamdolsun, Erzincan’a her geldi-
ğimde, Erzincan’ın daha da değiştiğini, 
büyüdüğünü, ilerlediğini müşahede ediyo-
rum. Erzincan, geçmişle asla kıyaslanama-
yacak bir değişim sürecine girdi. Erzincan 
artık kabuğunu kırdı, Doğu’nun yıldız 
bir şehri haline geldi. Biz burada tarih 
boyunca çok büyük acıların yaşandığını 
da biliyoruz. Erzincan savaşlarda yıkıldı, 
Erzincan işgalde yağmalandı, Erzincan 
ihaneti, mezalimi, katliamı yaşadı. Erzin-
can, 1939’da ve 1992’de iki büyük deprem 
yaşadı. Yaşanan tüm acılara göğüs gerdi-
niz, yaşanan tüm acılara sabrettiniz. Erzin-
canlı, Tercanlı ozanımız Aşık Daimi’nin şu 
dizeleri adeta yüreğimize işledi:
Ne ağlarsın benim zülfü siyahım 

Bu da gelir, bu da geçer ağlama

Göklere erişti figanım, ahım 

Bu da gelir bu da geçer ağlama

Daimi’yem, her can ermez bu sırra,

Gerçek aşık olan erer o nura,

Yusuf sabır ile vardı Mısır’a, 

Bu da gelir, bu da geçer ağlama...

Evet... Sabırla, metanetle, dirayetle artık 
o acı hatıraları geride bırakıyoruz. Gece 
gündüz çalışarak, alın teri dökerek, dur-
madan, duraksamadan, güçlü Türkiye’yi, 
güçlü Erzincan’ı inşa ediyoruz. Yaşadıkları-
mızdan artık ders çıkarıyoruz. Aynı acılar 
tekrar yaşanmasın, felaketler canlara do-
kunmasın diye adeta çırpınıyoruz. 

Bakın sevgili kardeşlerim... Ben burada siz-
lere, Erzincan’la da yakından ilgili çok ib-

retlik bir hadiseyi, çok ibretlik bir gerçeği 
anlatmak istiyorum... Yıl, 1914... İşgal kuv-
vetleri Kuzey’den, Doğu’dan, Erzurum’a, 
Erzincan’a doğru ilerliyor.. .  Osmanlı 
Devleti buraya, Erzincan ve Erzurum’a 
asker göndermek istiyor. Seferberlik 
başlıyor, sevkiyat başlıyor. Ama çok acı-
dır... İstanbul’dan Erzincan’a, Erzurum’a, 
ne tren yolu var, ne araba yolu var.. . 
İstanbul’dan, Haydarpaşa’dan vagonlara 
doluşan askerlerimiz, subaylarımız, göz-
yaşlarıyla uğurlanıyor. Tren Eskişehir’e, 
Afyon’a, Konya’ya, oradan da Niğde’nin 
Ulukışla ilçesine 3 gün 3 gecede ulaşıyor. 

Bir yazarımız, Şevket Süreyya Aydemir, o 
günlerde Asteğmendir ve şunları yazar: 
“Kayseri’yi, Sivas’ı aşıp Erzincan’a, Erzu-
rum ilerisine, Rus, acem sınırına varan 
yollar, buradan, Ulukışla’dan başlıyordu. 
Bozuk düzen bir takım izlerden ibaret olan 
bu yolların uzadığı istikamette ne bir karış 
demiryolu, ne de motorlu vasıta vardı...” 
Evet... Ulukışla’dan Erzurum 900 kilomet-
re... Askerimiz, subayımız, bu 900 kilomet-
re yolu yayan olarak yürüyordu. Selahattin 
isimli bir Teğmen şunu söylüyor: “Üç gün 
üç gecedir trende sersem olmuştuk... Por-
tatif karyolalarımızı açtık, açık havaya kur-
duk ve elbiselerimizle yattık... Sabah gün 
açılırken uyandığımız zaman, gece yağan 
kırağı nedeniyle, battaniyelerimizin üzeri-
nin buz tuttuğunu gördük...” Düşünebili-
yor musunuz? Bu şartlarda, 900 kilometre-
yi yaya geçen askerimiz, üstü başı yırtılmış, 
bitmiş, tükenmiş bir halde Erzincan’dan 
cepheye gönderiliyordu… 
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Cumhuriyeti kuranlar, bunu bizzat yaşa-
dılar... Onlar, yol olmamasının, demiryolu 
olmamasının ne anlama geldiğini çok iyi 
biliyorlardı.1923’ün hemen ardından, baş-
ta Erzurum ve Erzincan olmak üzere ülke 
genelinde bir demiryolu, karayolu sefer-
berliği başlattılar. Ne var ki, onlar gitti, bu 
seferberlik de sona erdi... İşte biz bu sefer-
berliği yeniden başlattık... Yol yoksa bağım-
sızlık yok dedik... Yol yoksa özgürlük yok 
dedik... Yol yoksa medeniyet yok, kalkınma 
yok dedik... Bu işin başına da, Erzincan’ı 
bilen, Erzincan’ın acılarını bilen, kendisi 
de bir Erzincanlı olan, değerli kardeşim, 
hemşeriniz Binali Bey’i getirdik...

Biz görevi devraldığımızda, 2002 yılında 
Türkiye genelinde bölünmüş yol uzunluğu 
6 bin 100 kilometreydi... 7 yılda biz 13 bin 
600 kilometre yol inşa ettik. 2002 yılında 
Erzincan’da ne kadar bölünmüş yol vardı 
biliyor musunuz? Sadece 7 kilometre... 
Biz 7 yılda kaç kilometre yaptık? Tam 247 
kilometre... 79 yılda yapılanın 35 katından 
fazlasını biz 7 yılda yaptık.

Türkiye’nin bölünmüş yol haritasını, ha-
vayolları haritasını, denizyolları, demir 
yolları haritasını kökten değiştirdik. Hava-
yolu artık halkın yolu haline geldi. Ankara 
– Eskişehir hızlı trenle birbirine bağlandı. 
Ankara-Konya tamamlandı, test sürüşleri 
yapılıyor; Ankara Sivas hattında, Bursa 
hattında çalışmalar devam ediyor. Şimdi, 
artık sırada Sivas Erzincan hızlı tren hattı 
var… Bu yılın yatırım programına Sivas 
Erzincan Hızlı Tren hattını aldık. İnşallah 
çalışmalara başlıyoruz ve Ankara Erzincan 
arasını 3.5 saate indiriyoruz. Bitmedi… 

Erzincan – Trabzon hızlı tren hattını da 
projelendirdik, onun da çalışmalarını artık 
başlatıyoruz. Erzincan’a hayırlı olsun… 

İşte bugün de Erzincan’a yeni yollar, yeni 
bir havaalanı terminali kazandırıyor, bu-
gün bunun açılışını yapıyoruz. Erzincan 
da bugün tarihi bir günü paylaşıyoruz, tek 
bir açılış töreniyle, tam 81 farklı hizmet ve 
yatırımın toplu açılışını gerçekleştiriyoruz. 
Erzincan bugün, yeni bölünmüş yollardan 
havaalanı terminal binasına, modern ko-
nutlardan MOBESE sistemine, halk kütüp-
hanesinden, futbol sahaları ve yüzme ha-
vuzlarına, eğitim yatırımlarından Telekom 
ve PTT yatırımlarına, kent ormanlarından 
meralara, KÖYDES yatırımlarından Erzin-
can Belediyemiz ve Erzincan Valiliğimizin 
yatırımlarına kadar toplam 81 büyük yatı-
rımla buluşuyor.

Önce Ulaştırma... Ulaştırma Bakanlığımız 
tarafından yapılan Erzincan Havaalanı 
Terminal Binası ve Havaalanı pist onarımı 
için 78 milyon 890 bin TL harcama yaptık. 
Bugün bu iki eseri sizlerin hizmetine su-
nuyoruz. Yine ulaştırma alanında 20 farklı 
projeyi, toplam 480 milyon TL’lik yatırımı 
sizlerin hizmetinize sunuyoruz. 1986 yılın-
da başlanan 50 kilometrelik Sansa Boğazı 
Yolunu, 1998 de başlanan Erzincan Çevre 
Yolunu biz tamamladık ve bugün açılışını 
yapıyoruz. 2006 yılında başlanan 39 kilo-
metrelik İmranlı-Refahiye ayrım yolunu 
tamamladık. 2005 yılında başlanan 60 
kilometrelik Refahiye-Erzincan yolunu, 
2008 de başlanan 32 kilometrelik Erzincan 
Havaalanı Ayrımı ile Pülümür Ayrım yo-
lunu tamamladık. Suşehri-Gölova Ayrımı 
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yolu ile İmranlı-Refahiye Ayrımı Yolunun 
yapımına 2006 yılında başladık ve bitirdik.

Erzincan Havaalanı Yolu; İliç-Kemaliye-
Arapkir yolu; Erzincan-Kemah Ayrımı 
yolu; Refahiye-Kemah il Yolu; Refahiye-Ku-
ruçay-İliç il Yolunun yapımına biz başladık 
ve bitirdik. Erzincan Şehir Geçişi Yaya 
Üst geçidinin yapılması ve İliç-Erzincan-
Pülümür -Kelkit - Refahiye köprülerinin 
yapımına biz başladık ve bugün onları da 
sizlerin hizmetine sunuyoruz. Ulaştırma 
Bakanlığımızı bu vesileyle kutluyorum. 
Bu yolların inşasında emeği geçen herkese 
huzurlarınızda teşekkür ediyorum.

Hükümetimiz olarak, eğitim alanında da 
Erzincan’a bugün büyük yatırımlar ka-
zandırıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımız 
ve TOKİ eliyle yapılan 1 Anadolu Lisesi, 2 
İlköğretim okulu, 1 Anaokulu ve 1 Lojman 
binasının açılışını buradan gerçekleştiri-
yoruz. Yine Erzincan Üniversitemizin bün-
yesinde 4 Meslek Yüksek Okulunu sizlerin 
hizmetine sunuyoruz.

Konut noktasında Erzincan’ı ihmal etme-
miz mümkün değil... TOKİ konutlarıyla, 
depreme, afetlere dayanıklı konutlarla, 
Erzincan’ı adeta yeniden inşa ediyor, ye-
niden imar ediyoruz. TOKİ tarafından 
Erzincan ilimizde 3 bin 967 adet konut 
planladık ve konutlarımızın 3 bin 61 adedi 
tamamlandı. Bugün Kemaliye, Üzümlü, 
Yaylabaşı, Çayırlı, Geçit, Merkez İnönü 
Mahallesi’nde yapımını tamamladığımız 
tüm bu konutları hak sahiplerine teslim 
ediyoruz. Ayrıca bugün yoksul grubu için 

yaptığımız 1+1 olan 256 konutun hak sa-
hiplerini de burada kura ile belirliyoruz. 

Çevre Orman Bakanlığımız eliyle yapılan, 
toplam 8 projenin açılışını gerçekleşti-
riyoruz. Atatürk Kent Ormanı, Erzincan 
Kent Ormanı, ağaçlandırma, erozyon, 
mera ve diğer hizmetleri bu açılış töreni 
ile Erzincan’a kazandırıyoruz. Bugün bu-
rada, İl Özel İdaresi tarafından başlatılan 
KÖYDES kapsamındaki 35 milyon 442 bin 
TL’lik yatırımları ve İller Bankası payın-
dan yapılan köy konaklarını siz Erzincanlı 
vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz.

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğümüz 
eliyle yapılan, kapalı halı sahaları, çim sa-
haları ve kapalı olimpik yüzme havuzunu 
yine bu törenle hizmete alıyoruz. Kültür 
ve Turizm Bakanlığımız tarafından yaptı-
rılan Türk Telekom Refahiye Halk Kütüp-
hanesinin, Telekom ve PTT eliyle yapılan 
Kuzey-Güney Ana Transmisyon Fiber Kab-
lo Projesi ile PTT Başmüdürlük Hizmet 
Binasını sizlerin hizmetine sunuyoruz. Er-
zincan Valiliğimiz tarafından yapılan Tek 
Adımda Hizmet Merkezi-Kent Güvenlik 
Bilgi Sistemi, MOBESE’nin açılışını da yine 
bugün yapıyoruz. 

Geliyorum Erzincan Belediyemizin yatı-
rım ve hizmetlerine... Erzincan Belediyesi 
tarafından yapılan Saat Kulesi ve Aşıklar 
Caddesi Düzenlemesi, 4 belde ile ortak ka-
nalizasyon şebekesi çalışması tamamlandı, 
bugün açıyoruz. 28 yeni park, buz pisti, 
Çamlık Sosyal Tesisleri, Engelliler Parkı-
nı da bugün resmi olarak Erzincanlılarla 
buluşturuyoruz. Tüm bu hizmetlerin, tüm 
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bu eserlerin, bu yatırımların Erzincan’a 
hayırlı olmasını diliyorum... Buradan tüm 
bu yatırımları yapan Bakanlıklarımıza, Va-
liliğimize, Erzincan Belediyemize, TOKİ ile 
diğer kurum ve kuruluşlara, hayırseverlere 
ülkem, milletim, Erzincanlılar adına şük-
ranlarımı sunuyorum.

Sevgili kardeşlerim, sevgili Erzincanlılar...

2006 yılında, Erzincanlı bir halk ozanımı-
zı, Türkiye’nin yetiştirdiği çok önemli bir 
sanatçıyı, Ali Ekber Çiçek’i Hakk’a uğurla-
dık. Sazıyla, sözüyle, nefesiyle, Ali Ekber 
çiçek her zaman birliğin, beraberliğin, 
dayanışmanın türkülerini söyledi. Diyor ki 
bir türküsünde: 
Aşık isen dost bağından nuş eyle

Arif ol, daima gönül hoş eyle

Her an enginlere akıp coş eyle

Ummana varılmaz, sel olmayınca...

Evet... Türkiye sel oldu, Allah’ın izniyle 
engin denizlere doğru gürül gürül akıyor. 
Güçlü ekonomimizle, aktif dış politika-
mızla, içerde gerçekleştirdiğimiz reform-
larla, standartları her geçen gün yükselen 
demokrasimizle artık dünyada Türkiye 
konuşuluyor. Burada, Erzincan’da bir hu-
susun özellikle altını çizmek istiyorum... 
On yıllardır, Türkiye’nin kalkınmasını, 
ilerlemesini, büyümesini engellemek için, 
bizi oyalamak için çeşitli kirli senaryolar, 
kirli oyunlar devreye sokuldu. Bin yıllar-
dır birbirine kenetlenmiş, birbirine dost 
olmuş, akraba olmuş, hatta kardeş olmuş 
bu milleti birbirine düşürmek için çok kirli 
tezgâhlar devreye sokuldu.

Allah’a hamdolsun... Bu millet, engin fe-
rasetiyle bu oyunlara gelmedi, bu tezgâha 
gelmedi, bu tuzaklara düşmedi... Alevilik–
Sünnilik üzerinden aramıza nifak sokma-
ya çalıştılar. Kürtlük-Türklük üzerinden 
aramıza nifak sokmaya çalıştılar. Gerici-
ilerici dediler, aramıza fitne sokmaya ça-
lıştılar. Hiç birisine eyvallah demedik, hiç 
birisine boyun eğmedik. Bütün o kirli tah-
riklere, kirli provokasyonlara rağmen biz 
her zaman bir olduk, iri olduk, diri olduk.

Şunu asla unutmayın... Biz birbirimize ne 
kadar kenetlenirsek, ne kadar bir olursak, 
işte Hacı Bektaş Veli’nin de dediği gibi o 
kadar iri olur, o kadar diri olur, o kadar 
güçlü oluruz. Yapay tartışmaları, nifak ve 
fitne oyunlarını bozduğumuz müddetçe 
Allah’ın izniyle bizi hiç kimse tutamaz. İşte 
görüyorsunuz... Türkiye şu son 8 yılda 3 
kat büyüme kaydetti. 230 milyar dolardan 
aldığımız milli geliri 730 milyar dolara 
çıkardık.

İhracatı 3 kat artırdık. İşte dün Şubat ayı 
ihracatı açıklandı; geçen yılın aynı ayına 
göre yüzde 24’lük artışla 10 milyar dolar 
ihracat gerçekleştirdik. Yine dün Şubat ayı 
enflasyon oranları açıklandı. Enflasyon 
artışı aylık 0.7 ve yıllık yüzde 4.16 oldu, 
böylece son 41 yılın en düşük enflasyon 
oranlarını yakaladık. Tarihin en büyük kü-
resel krizlerinden birini, tamamen kendi 
kaynaklarımızla, kendi imkânlarımızla, en 
az etkiyle aştık ve aşıyoruz.

Bunu güvenle başardık. Bunu, tesis ettiği-
miz huzur ortamıyla, kardeşlik ortamıyla, 
dayanışma ortamıyla başardık. Eğer birbi-
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rimize daha fazla güvenirsek, daha fazla 
dayanışma içinde olursak, inanın çok daha 
fazlasını başarır, çok daha yüksek hedefle-
re hep birlikte ulaşırız. Bakın biz şu anda, 
3 ay sonraki seçimi hedeflemiyoruz... Biz 
4 yıl sonrasını da hedeflemiyoruz... Bizim 
daha yüksek hedeflerimiz var; Cumhuri-
yetimizin kuruluşunun 100’üncü yıldönü-
münü, 2023’ü hedefliyor, kendimize ona 
göre plan ve projeler çiziyoruz. 

Allah’ın izniyle, çok çalışarak, gayret ede-
rek, 2023’te dünyanın en büyük ilk 10 eko-
nomisi arasında Türkiye olacak. Türkiye 2 
trilyon dolar milli gelire, 500 milyar dolar 
ihracata ulaşacak. Erzincan, Erzurum hızlı 
trene kavuşacak. İşsizliği yüzde 5’e kadar 
çekecek, daha fazla çalışan, daha fazla üre-
ten, çok daha eğitimli bir Türkiye’yi inşa 
edeceğiz. 

İşte onun için diyorum ki; aramıza nifak 
sokmaya çalışanlara karşı lütfen uyanık 
olun. Alevilik-Sünnilik üzerinden; etnik 
kökenler üzerinden aramıza husumet sok-
maya çalışanlara karşı lütfen uyanık olun. 
Biz, Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi’yle, 
Türkiye’deki tüm sorun alanlarını, tüm ke-
simlerin sorunlarını çözmek için samimi 
bir gayret içindeyiz. Alevi kardeşimin, Kürt 
kardeşimin, azınlıkların sorunlarını çöz-
mek, işsizin, yoksulun sorunlarını çözmek 
için içten bir gayret içindeyiz. Ama yıllar 
boyunca bu sorunlardan beslenenler, yıllar 
boyunca farklı kesimleri istismar ederek 
ayakta kalmaya, bundan rant sağlamaya 
çalışanlar, işte tüm bu sorunların çözül-
memesi, Türkiye’nin bu sorunları geride 
bırakmaması için çaba sarf ediyorlar.

Terör, çeteler, provokasyonlar yıllar yılı 
bu ülkenin çocuklarını yedi... Bu ülkenin 
gençleri zamansız şekilde göçüp gittiler. 
Ölen canlar gibi, Türkiye’nin kaynakları, 
Türkiye’nin enerjisi de heba oldu. Bizi 
kardeşlik kurtaracak, bizi kardeşlik bü-
yütecek. Biz dayanışma ile dünyanın en 
güçlü ülkeleri arasında yer alacağız. İşte 
o nedenle sizlerden uyanık olmanızı, oy-
nanan oyunları görmenizi, ortaya konan 
tahrikleri anlamanızı istiyorum.

Şu Doğu ve Güneydoğu illeri, Erzincan 
da dahil olmak üzere, tarihinin en büyük 
yatırımlarını bizim dönemimizde gördü 
ve yaşadı. 8 yılda bu bölge için yaklaşık 
30 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. 
Bölgenin on yıllardır ihmal edilmiş çehre-
sini değiştirdik. 74 milyonu hep birlikte 
kucakladık. 74 milyona gönül dilimizle, 
yüreğimizden seslendik. Bizim dilimiz 
öfkenin dili olmadı, nefretin dili olmadı, 
kin, intikam, şiddet dili olmadı. Biz sevgi-
nin diliyle, gönül diliyle konuştuk. İşte şu 
anda bölgede birileri çıkıyor; seçimlere 
3 ay kala, şiddetin dilini hâkim kılacak, 
sokakları şiddete sevk edecek sorumsuzca 
açıklamalar yapıyor. Çıkıyorlar, bölgede 
akacak kandan, ölen gençlerden Hükümeti 
sorumlu tutacaklarını söylüyorlar.

Ben de buradan açık açık söylüyorum: 
Eğer cesaretiniz varsa, eğer yüreğiniz 
varsa, Başbakanı, Hükümeti değil, terörü, 
teröristi, öldürenleri, gençlere, askerlere, 
halka silah doğrultanları suçlayın. Eğer 
zerre kadar cesaretiniz varsa, çıkın, terör 
örgütünü eleştirin; çıkın, dağdakilere 
“Öldürmeyin” deyin. Bunu yapamayanlar, 
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buna cesareti olmayanlar, açıkçası bundan 
nemalananlar, şimdi çıkmış bizi sorumlu 
tutmaya kalkışıyorlar. 

Benim milletim artık bunları yutmuyor... 
Benim, Doğu’daki kardeşim de, Batı’daki 
kardeşim de, oynanan oyunları, planları, 
hesapları çok iyi görüyor. Biz bu sorunu 
çözeceğiz, biz bu terörü minimize edece-
ğiz... Biz, her ne pahasına olursa olsun, bu 
ülkede kardeşliği en sağlam şekilde tesis 
edeceğiz. Yeter ki siz arkamızda olun. Yeter 
ki bizlerden hayır dualarınızı esirgeme-
yin. Allah’ın izniyle her engeli aşacak, bu 
istismarcıları boşa çıkaracak ve Türkiye’yi 
büyütmeye devam edeceğiz.

Türkiye’yi büyütmek, Erzincan’ı büyüt-
mek için var gücümüzle çalışmaya devam 
edeceğiz. İnşallah 12 Haziran seçimlerinin 
ardından, çok daha büyük projelerle, daha 
büyük hedeflerle duraklamadan, duraksa-
madan ter dökmeye devam edeceğiz. Ben 
bugün açılışını yaptığımız eser ve hizmet-
lerin bir kez daha sizlere hayırlı olmasını 
diliyorum. Emeği geçen herkese, bakan-
lıklarımıza, kurum ve kuruluşlarımıza, 
şahıslara şükranlarımı sunuyorum. Tüm 
Erzincan’ı, tüm Erzincanlı kardeşlerimi 
Allah’a emanet ediyor, hepinizi sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, 
Allah’a emanet olun...
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Ana Muhalefet Partisi’nin değerli Genel 
Başkanı, değerli bakan arkadaşlarım, 
İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe bele-
diyelerinin saygıdeğer başkanları, sevgili 
İzmirliler, hanımefendiler, beyefendiler… 
Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor; 
açılışını yaptığımız Egeray Sistemi İzban 
Bölümünün İzmir’e, İzmirli vatandaşları-
mıza hayırlı olmasını diliyorum.

Konuşmamın hemen başında, İzmir’e bu 
muhteşem eseri kazandıran, İzmir trafi-
ğine nefes aldıracak bu projeyi başarıyla 
tamamlayan; Ulaştırma Bakanlığımızı, 
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları 
Genel Müdürlüğümüzü, İzmir Büyükşehir 
Belediyesi’ni ve İzban’ı tebrik ediyorum. 
Proje aşamasından inşaatın tamamlan-
masına kadar, bu eserin ortaya çıkmasına 

Egeray Sisteminin İzban 
Bölümü Açılışı

İzmir | 06 Mart 2011
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emek veren mühendislerimizi, mimarları-
mızı, işçilerimizi özellikle kutluyor, kendi-
lerine şükranlarımı sunuyorum.

Türkiye, demiryoluyla, trenle, bundan 155 
yıl önce yine burada, 1856 yılında İzmir-
Aydın hattına ilk kazmanın vurulmasıyla 
tanışmıştı. 155 yıl sonra, Türkiye’nin ilk 
tren hattının döşendiği İzmir’de, metro 
standartlarında bir banliyö hattını inşa 
etmiş olmanın haklı gururunu hep birlikte 
yaşıyoruz. Açılışını yaptığımız bu büyük 
proje, Türkiye’nin en büyük Şehir İçi Toplu 
Taşıma Projesi olma özelliğini taşıyor.

Aliağa’dan başlayıp kuzeyde Menemen, 
Çiğli, Karşıyaka, Alsancak, güneyde ise 
Şirinyer, Gaziemir, Adnan Menderes Ha-
vaalanı ve Cumaovası’na kadar uzanan bir 
hatta günde ortalama 550 bin yolcu gü-
venle ve konforla seyahat edecek. Toplam 
31 istasyon ve 79 kilometrelik çift hattan 
oluşan bu sistem Alsancak ile Aliağa ara-
sını 60 dakikaya; Alsancak ile Cumaovası 
arasını ise 26 dakikaya düşürüyor. Elbette 
bununla kalmıyoruz… Banliyö hattını, 
bundan sonra Cumaovası’ndan Torbalı’ya 
kadar uzatıyoruz, bunun da çalışmaları 
başladı. Daha sonraki aşamada ise, hattı, 
Torbalı’dan Selçuk’a kadar uzatmayı plan-
lıyoruz. Kuzeydeki hattı ise Menemen’den 
Manisa’ya, Aliağa’dan da Bergama’ya kadar 
uzatacak, böylece, sadece İzmir’in şehir 
içi ulaşımına değil, bölgenin tamamının 
ulaşım sorununa köklü çözüm üretmiş 
olacağız.

Değerli katılımcılar...

Ben dün de ifade ettim… Birinci Dünya 
Savaşı günlerinde bizim en büyük handi-
kabımız maalesef ulaşımdı. Anadolu’nun 
derinliklerinde, bırakınız demiryolu hat-
larını, at arabalarının dahi ilerleyeceği 
yollar yapılmamıştı. İstanbul’dan Doğu 
cephesine sevk edilen askerlerimiz, 3 gün 
üç gece trenle yolculuk yapıyor, sonra da 
Ulukışla’dan Erzurum’a, 900 kilometrelik 
yolu yayan olarak geçiyorlardı. 

Başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, 
Cumhuriyetimizin banileri, bu handikapı 
ziyadesiyle yaşadıkları için, ulaştırmaya 
çok büyük önem verdiler, büyük yatırımlar 
yaptılar. Ne yazık ki o seferberlik devam 
etmedi… Ne yazık ki, dünyada ulaşım 
imkânları, ulaşım teknolojisi hızla ilerler-
ken, Türkiye gelişmeleri ancak uzaktan iz-
leyebildi. Viyana, Newyork, Moskova, Paris 
gibi şehirler, yerin altında adeta bir ağ gibi 
metro hatları kurarken, İstanbul modern 
anlamda metroyu ancak 15 yıl önce göre-
bildi, Ankara, İzmir, Antalya, Konya, Bursa, 
Kayseri şu son yıllarda metroyla tanıştı. 

İşte bugün, yılların ihmalini telafi etmenin, 
Türkiye’yi ulaşım noktasında en çağdaş, en 
modern araç ve imkânlarla buluşturma-
nın, tanıştırmanın gayreti içindeyiz. 2002 
yılına kadar, 79 yılda ülkemizde toplam 6 
bin 100 kilometre bölünmüş yol yapılmış-
ken, biz son 8 yılda 13 bin 600 kilometre 
yol inşa ettik ve Türkiye’nin bölünmüş yol 
uzunluğu 19 bin 700 kilometreye ulaştı. 
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Demiryollarımızı iyileştirmenin, modern-
leştirmenin yanında, 2007 yılında Ankara 
Eskişehir hızlı tren hattını tamamlayarak, 
Türkiye’yi, dünyada hızlı tren kullanan 
8’inci ülke konumuna yükselttik. Eskişehir 
İstanbul hattı çalışmalarımız devam edi-
yor. Ankara Konya tamamlandı, test sürüş-
leri yapılıyor. Ankara Sivas, Ankara Bursa 
hatlarında çalışmalar sürerken, İzmir, 
Erzincan, Trabzon hızlı tren hatları için de 
hazırlıklarımızı yapıyoruz.

İstanbul Boğazının altına tüp yerleştirmek 
yoluyla inşa ettiğimiz asrın projesi MAR-
MARAY hızla ilerliyor. Ona paralel olarak, 
yine boğaz altından karayolu ulaşımını 
sağlayacak tüp geçidin temelini attık ve 
inşaatını başlattık. Boğaz’da 3’üncü köp-
rünün hazırlıkları devam ederken, İzmit 
Körfezi üzerine inşa edeceğimiz dünyanın 
en uzun ikinci asma köprüsüyle, İstanbul’u 
modern bir otobanla İzmir’e bağlıyoruz. Şu 
anda Türkiye, demiryolu, karayolu, hava 
ve deniz ulaşımına yaptığımız yatırımlarla, 
Londra ile Pekin arasında bir merkez hali-
ne dönüştü. En ücra, en uzak illerimiz, ilçe 
ve köylerimiz ile Ankara arasındaki mesafe 
kısaldı, devlet-millet kaynaşmasında artık 
farklı bir süreç böylece başlamış oldu. 

Biz, şehirlerarası ve uluslararası olduğu ka-
dar, şehir içi ulaşımın da, güçlü bir ekono-
minin, güçlü bir devletin, eğitimli, sağlıklı 
nesillerin, yani medeniyetin ön şartı oldu-
ğuna inandık ve bunun gereğini yerine ge-
tiriyoruz. Ulaşımı, medeniyetin olduğu 
kadar, demokrasinin, insanca yaşamın da 
önemli bir aracı olarak görüyor; otobanlar 
inşa ederken, demokrasi otobanını da güç-

lendirmek, genişletmek, ileri standartlara 
ulaştırmak için gayret gösteriyoruz.

Burada şu hususu özellikle ifade etmek 
istiyorum: Türkiye Cumhuriyeti Devlet 
Demiryolları Genel Müdürlüğü ile, İzmir 
Büyükşehir Belediyesi işbirliği, yani İzban, 
İzmir adına gerçekten önemli bir projenin 
gerçekleşmesini sağladı. Bu proje, bugün 
açılışını yaptığımız bu modern tren hattı, 
esasen, Hükümetimizin partizanlığa asla 
tevessül etmediğinin, 81 vilayet arasında 
ayrım yapmadığının, 74 milyonu bir ve 
beraber olarak kucakladığının da adeta bir 
anıtı, somut bir eseri olmuştur.

Biz, seçim sandıkları açılıp, oylar sayıl-
dıktan, sonuç ortaya çıktıktan sonra önü-
müzdeki oy dağılımlarını rafa kaldırıyor, 
81 vilayetin tamamına eşit mesafede 
durarak, her birine aynı oranda hizmet 
götürmek için çalışmalarımıza devam 
ediyoruz. İstanbul’a yaptığımız yatırım-
ları, aynı oranda Tunceli’ye, aynı oranda 
Diyarbakır’a, Antalya’ya, Mersin’e, İzmir’e 
yapıyor; 81 vilayeti aynı anda, eş zaman-
lı olarak kalkındırmanın mücadelesini 
veriyoruz. Spor organizasyonlarında, 
fuarlarda, uluslararası kongrelerde, sa-
dece İstanbul’u değil, İzmir’i, Trabzon’u, 
Antalya’yı, en son da Akdeniz Oyunlarıyla 
Mersin’i bir merkez haline getiriyoruz.

8 yılda inşa ettiğimiz 483 bin konut, 81 
vilayetimizde eşit oranda yükseliyor; aç-
tığımız 80 yeni üniversite, küçük büyük 
tüm illerimizde coşkulu bir heyecan oluş-
turuyor; 130 adalet sarayı, 160 bin derslik, 
yurtlar, pansiyonlar, sosyal hizmetler 81 
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ilin tamamında devlet millet kaynaşmasını 
güçlendiriyor. Hiçbir şehrimizi kendi ka-
derine terk etmiyor, hiçbir şehrimizi yatı-
rımlardan mahrum bırakmıyoruz. 

Zira topyekûn bir kalkınma için, büyük 
Türkiye idealine ulaşmak için her alanda 
büyük düşünmek, büyük hedefler belirle-
mek, büyük adımlar atmak zorundasınız. 
Yerelden yola çıkarak küreseli yakalamak, 
en ücra köyünüze hizmet taşırken küresel 
boyutta projeler hazırlamak zorundası-
nız. Bu anlayıştan yola çıkarak, Kızılay’la 
Haiti’ye, Şili’ye, Filistin’e, Endonezya’ya ula-
şıyoruz. TİKA ile Moğolistan’a, Bosna’ya, 
Sudan’a ulaşıyoruz. TOKİ ile Kırım’a, 
Pakistan’a; barış gücü askerlerimizle 
Afganistan’a, Lübnan’a, Kosova’ya; barış 
çağrılarımızla Balkanlar’a, Kafkasya’ya, 
Ortadoğu’ya ulaşıyoruz. Melbourne’den 
Toronto’ya kadar dünya sathına yayılmış 
vatandaşlarımıza, soydaşlarımıza sahip 
çıkıyor; en son Libya’da olduğu gibi, imdat 
bekleyen vatandaşlarımızın hızla yardımı-
na koşuyor, dünyaya örnek teşkil edecek, 
dünyanın takdir ve hayranlığını kazanacak 
şekilde vatandaşlarımıza, bizden yardım 
isteyen ülkelerin vatandaşlarına elimizi 
uzatıyoruz.

Tarihimizin, kültürümüzün ve medeni-
yetimizin bize yüklediği sorumlulukla, 
“insanı yaşat ki devlet yaşasın” diyerek 
içerde kardeşliği yüceltirken, “Barış, Ada-
let, Hukuk, Medeniyetler İttifakı” diyerek 
dışarıda bölgesel ve küresel ölçekte hakkı 
savunuyoruz. Şu anda da, Cumhuriyetimi-
zin kuruluşunun 100’üncü yıldönümüne, 
2023 yılına ilişkin belirlediğimiz büyük 

hedeflere doğru emin adımlarla ilerliyo-
ruz.

Sayın Genel Başkan, değerli katılımcılar, 
değerli dostlarım...

Akdeniz’in incisi, ticaretin, sanayinin, ta-
rımın ve turizmin küresel ölçekte adresi 
İzmir’e, kendisine yaraşan, büyüklüğüne 
ve potansiyeline denk düşen böyle bir 
ulaşım yatırımını kazandırmanın gururu 
içindeyiz. İzmir’de tesis edilen bu örnek iş-
birliğinin daha da geliştirilmesini, İzmir’in 
mevcut sorunlarının da hızla çözümüne 
örnek teşkil etmesini yürekten arzu ediyo-
ruz.

Açılışını yaptığımız Egeray İzban hattının 
İzmirlilere hayırlı olmasını diliyorum. 
Ulaştırma Bakanlığımız, Devlet Demir Yol-
ları Genel Müdürlüğümüz, İzmir Büyükşe-
hir Belediye Başkanlığımız, İzban Anonim 
Şirketi başta olmak üzere, emeği geçen 
tüm kurum, kuruluş ve şahısları tebrik 
ediyorum. Yeni ve ortak projelerde buluş-
mak umuduyla tekrar hayırlı olsun diyor, 
hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
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Sevgili İzmirliler, çok değerli vatandaşla-
rım, Kızılay’ımızın değerli çalışanları… 
Hepinizi en kalbi duygularımla selamlı-
yor; açılışını yaptığımız Kızılay Ege Bölgesi 
Kan Merkezi’nin İzmir’e, bölge illerine 
hayırlı olmasını diliyorum. Bu merkezin 
yapımında emeği geçen, başta Kızılay ol-
mak üzere tüm kurumlara, tüm şahıslara 
teşekkür ediyor; merkezin personeline de 
başarı dileklerimi iletiyorum. 

Biliyorsunuz kanın tek kaynağı insandır. 
Geçmişte, maalesef kan bağışı noktasında 
yeterli hassasiyet oluşmadığı, yeterli alt 
yapı olmadığı için büyük sıkıntılar yaşa-
dık. Sağlık Bakanlığımızın reformlarıyla, 
Kızılay’ın gayretleriyle kan bağışı, kan te-
mini noktasında Türkiye bugün artık çok 
farklı bir konuma yükseldi. 2004 yılında 
300 bin ünite civarında olan kan bağışı, 
geçtiğimiz yıl bir milyonu aştı. 59 ilde, 

Kızılay Ege Bölgesi Kan Merkezi 
Açılışı

İzmir | 06 Mart 2011
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15 Bölge Kan Merkezi ile hizmet veren 
Kızılay’ımız, 2011 yılında ülkemizin kan 
ihtiyacının yüzde 75’ini karşılayacak sevi-
yeye ulaştı. İnşallah 2012 yılı sonu hedefi, 
ülkemizin yıllık ihtiyacı olan bir milyon 
800 bin ünite kanın tamamını karşılamak-
Kızılay’ımızın bu hedefe de ulaşacağına 
inanıyorum.

Sevgili İzmirliler...

Biz köklü bir tarihin köklü bir medeniye-
tin, zengin bir kültürün mensuplarıyız. 
Her zaman söylüyorum: Bize, küçük 
düşünmek yakışmaz. Biz küçük düşüne-
mez, küçük hedeflerle yetinemez, içimize 
kapanıp kalamayız. 8 yıl önce önümüze 
çok büyük hedefler koyduk. O gün, bu he-
deflere hayal diyenler çıktı, bu hedeflere 
ulaşılamaz dediler, bunlar rüya görüyor 
dediler. Ama biz azmettik, kararlı dav-
randık, gece gündüz demeden çalıştık ve 
8 yılın sonunda, hayal gibi görünen tüm 
o hedeflere yaklaştık, o hedeflerin birço-
ğunu şu an itibariyle yakaladık. Burada 
şunu görmemiz gerekiyor… Biz, bir yan-
dan Hakkâri’nin, Iğdır’ın, Van’ın, Ağrı’nın, 
Çankırı’nın, Yozgat’ın köylerine kadar su 
sorunuyla ilgilenirken, aynı anda dünya-
nın en ücra köşelerine kadar ulaşmanın 
mücadelesini veriyoruz. Mikro politika-
lara yoğunlaşırken, makro politikaları 
asla ve asla ıskalamıyoruz. Türkiye’ye her 
alanda büyütmenin mücadelesi içindeyiz. 
Türkiye’yi ekonomisiyle, dış politikasıyla, 
demokrasisiyle büyütmenin mücadelesi 
içindeyiz. Türkiye’yi 81 vilayetiyle büyüt-
menin mücadelesi içindeyiz.

Bakın 8 yıl önce, Ankara’dan başını uza-
tamayan bir Türkiye vardı. 8 yıl önce, 
Ankara’nın ötesinde dertleri bilmeyen, sı-
kıntıları dinlemeyen, feryatları duymayan 
bir Türkiye vardı. 8 yıl önce yanı başındaki 
depreme dahi ulaşamayan bir Türkiye var-
dı. Bugün Melbourne’ deki vatandaşına, 
Toronto’daki soydaşına, Kosova’daki kar-
deşine, Almanya’daki akrabalarına ulaşan, 
onların dertlerini dinleyen bir Türkiye var. 
Bugün artık, Libya’daki işçisine, işverenine 
sahip çıkan, çok başarılı bir tahliye ope-
rasyonuyla vatandaşını oradan ülkesine 
güvenle taşıyan bir Türkiye var. 

Sadece Türk vatandaşlarının değil, bizden 
yardım isteyen, kendi vatandaşlarının 
tahliyesini isteyen ülkelere dahi yardım 
elimizi uzattık. Sadece bir örnek veriyo-
rum: Libya’dan, 822 Suriye vatandaşını da 
biz tahliye ettik, Marmaris’e getirdik. Bu 
822 kişi içinde 130’un üzerinde bebek ve 
çocuk ile bazı hamile kadınlar bulunuyor-
du. Suriye’nin Ankara büyükelçisi önceki 
gün açıklama yapıyor: “Türk yetkililer 
mükemmel bir iş çıkardılar… Libya’daki 
Suriye ve Türk vatandaşlarının ihtiyaç-
larını karşılamak için elimizden gelenin 
en iyisini yaptık. Burada ve Suriye’de bir 
takımmış gibi çalıştık. Suriye hükümeti 
ve halkı adına kalpten teşekkür ediyorum 
diyor… İşte Türkiye bu… İşte Türkiye bu 
seviyelere ulaştı. 

Şunu da burada ifade etmek durumunda-
yım… Türkiye, ekonomik olarak büyürken, 
dış politikada gücü, etkinliği ve itibarı ar-
tarken, bazı kurumlarımız da bu vizyona 
uygun biçimde Türkiye’nin adeta yumu-
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şak gücü oldular. Ben, gittiğim her ülke-
de, TRT’nin uluslararası yayınlarından, 
TİKA’nın faaliyetlerinden, Yunus Emre 
Enstitüsü’nün çalışmalarından övgüyle söz 
edildiğini duydum ve bundan da ülkem, 
milletim adına büyük gurur hissettim. 

Ancak, tüm bu kurumlar arasında Kızılay 
müstesna bir yere sahip… Haiti, Şili, Pakis-
tan, Filistin başta olmak üzere, Kızılay’ın 
faaliyetleri milletçe göğsümüzü kabarttı ve 
bizi gururlandırmaya da devam ediyor. Kı-
zılay, Türkiye’nin artık alan el değil, veren, 
yardım eden bir el olduğunu somut olarak 
dünyaya gösteriyor.

Tacikistan’da toprak kayması nedeniyle 
evlerinden olan ailelerin ellerinden biz tut-
tuk. Güney Asya’yı yerle bir eden tsunami 
felaketinden sonra Endonezya’da 15 bin 
kişiye yardım ulaştırmakla kalmadık, pek 
çok kalıcı tesis de inşa ettik. Sri Lanka’da 
da evlerini kaybeden aileler için 450 ko-
nutluk Türk köyü inşa ettik. Sudan’da 
2006 yılından beri yaklaşık 500 bin kişiye 
sağlık hizmeti ve ilaç verdik. Bu ülkedeki 
kamplarda yaşayan on binlerce insanın su 
ihtiyacı Kızılay’ımızın açtığı kuyulardan 
sağlanıyor. Kırım’daki ihtiyaç sahiplerine 
el uzattık. Şili depreminden sonra da yine 
yardım için oradaydık. Haiti depreminden 
sonra pek çok bölge ülkesinden önce oraya 
ulaşarak binlerce kişiye yardım ulaştırdık. 

Filistin’deki kardeşlerimizin daima ya-
nında olduk. Gazze saldırılarından sonra 
oraya binlerce ton yardım malzemesi gön-
derdik, zarar gören su altyapısını onarmak 
için harekete geçtik. Lübnan’da yaşanan 

olayların ardından ülkelerinden kaçmak 
zorunda kalanların her türlü ihtiyaçlarını 
karşıladık. 37 prefabrik ve 5 çocuk parkı 
inşa ettik. Kırgızistan’da meydana gelen ça-
tışmalardan sonra Kızılay’ımız ihtiyaç sa-
hiplerine her türlü yardımı ulaştırmak için 
canla-başla çalıştı. Aynı şekilde Pakistan’a 
depremin, sel felaketinin hemen ardından 
ulaştık. 2005 depremi sonrası Kızılay’ımız 
yaklaşık 2 milyon kişinin ihtiyacını karşı-
ladı. 2008 depreminden sonra da 12 bin 
kişinin gıda ve barınma ihtiyacını karşıla-
dık. Pakistan’da yürüttüğümüz bir diğer 
önemli yardım operasyonu da geçtiğimiz 
yıl yaşanan büyük sel felaketi sonrasında 
gerçekleşti. Multan’da 1.625 Mevlana evi 
kuruldu, Cemali’de 3 bin konutluk kent 
oluşturuldu. Gıda yardımlarının yanında 
sağlıktan eğitime her alanda hizmet veril-
di. 

Sonuç olarak, 2003 yılında yaklaşık 2 mil-
yon dolarlık bir harcamayla Türkiye dışın-
da 209 bin kişiye ulaşan Kızılay’ımız, 2010 
yılında 41 milyon doları aşkın harcamayla 
4 milyonun üzerinde insana ulaşmıştır. 
Kızılay’ın 2003 yılından beri yardım ulaş-
tırdığı ülke sayısı 151, toplam yardım mik-
tarı yaklaşık 185 milyon dolar ve yardım 
ulaştırılan kişi sayısı da 18 milyon 480 bin 
kişiye yükseldi. 

Elbette ki Kızılay sadece yurtdışına dönük 
faaliyetler yürüten bir kuruluş değil. Kızı-
lay, yurt içindeki yardım kapasitesini de 
kat be kat artırdı. Elazığ depreminden Ba-
lıkesir’deki Grizu Patlamasına, sel felaket-
lerinden yangınlara kadar ihtiyaç duyulan 
her yerde Kızılay’ımız çok hızlı bir şekilde 
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vatandaşlarımıza elini uzattı. Kar yağışı ne-
deniyle yolda kalan vatandaşlarımız dahi 
yanı başlarında Kızılay’ımızı buldular. 

Yurt içi ve yurt dışında insanlık adına 
iftihar verici çalışmalar gerçekleştiren 
Kızılay’ımızın bütün mensuplarını ben bu 
vesileyle bir kez daha kutluyor, milletçe 
iftihar ettiğimiz bu başarıların devamını 
diliyorum. İşte Türkiye böyle bir ülke oldu. 
İşte Türkiye bu seviyelere ulaştı. Türkiye, 
81 vilayetiyle büyürken, dünyada da say-
gın bir konuma yükseldi.

Sevgili kardeşlerim, sevgili İzmirliler…

Şunu belirtmek durumundayım… Kan 
merkezi kurmak, işin sadece ilk adımı. 
Şimdi önemli olan, bu kan merkezine akın 
akın vatandaşlarımızın gelmesini, kan ver-
mesini sağlamak. Ege Bölge Kan Merkezi, 
çevredeki 6 ile hizmet vererek, 150 has-
tanenin kan ihtiyacını karşılayacak. Do-
layısıyla, İzmir ve çevresinde, günün her 
saatinde kana ihtiyacı olabilecek hastaları 
düşünerek, kendisinin de bir gün böyle bir 
ihtiyaç içinde olacağını hesap ederek, tüm 
vatandaşlarımızın bu konuya eğilmelerini 
rica ediyorum. Sadece uyarılarla, duyu-
rularla, kampanyalarla değil; bir insanlık 
vazifesi olarak vatandaşlarımızın kan ver-
meye koşmasını arzu ediyorum. 

Kızılay Ege Bölgesi Kan Merkezinin ülke-
mize, milletimize hayırlı olmasını diliyor, 
emeği geçenlere bir kez daha teşekkür edi-
yor, sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Sayın 
Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan, çok 
değerli bakanlar, sevgili Mersinliler, sev-
gili Kıbrıslılar… Sizleri sevgiyle, saygıyla 
selamlıyor; temelini attığımız Alaköprü 
Barajı’nın, Mersin’e, Türkiye’ye, Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne hayırlı olması-
nı diliyorum. 

Bugün burada, dünyada ilk kez denenen 
bir yöntemle, çok uzak mesafeye su temini 
noktasında örnek bir projeye hep birlikte 
şahitlik ediyoruz. Esasen, biz bugün, çok 
büyük bir hayali de gerçeğe dönüştürüyo-
ruz. Kuzey Kıbrıs’ın verimli topraklarına 
Anavatan Türkiye’den hayat suyu götür-
mek pek çok hükümetin hayaliydi. Bu bü-

Alaköprü Barajı Temel Atma 
Töreni

Mersin | 07 Mart 2011
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yük hayali gerçeğe dönüştürmek, Kıbrıs’ın 
susuzluğuna çare üretmek amacıyla kolla-
rı sıvadık, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında 
da hükümetlerimiz arasında bir anlaşma 
imzalayarak projenin ilk adımını attık. 

Türkiye tarafında, bugün temelini attığı-
mız Alaköprü Barajını, Kıbrıs tarafında da 
Geçitköy Barajlarını inşa edecek; buradan 
Kıbrıs’a kadar 107 kilometrelik bir hat 
döşeyip, bu hattan yılda 75 milyon met-
reküp suyu KKTC’ye ileteceğiz. Bu hattın 
yaklaşık 80 kilometresi denizin altından 
geçecek. 1.6 metre çapındaki borular, de-
niz yüzeyinin 250 metre altında askıda 
duracak. Borular, 500 metrede bir deniz 
tabanına sabitlenecek. 

Gerçekten muhteşem, gerçekten küresel 
ölçekte büyük bir projeye imza atıyoruz. 
Denizin altına su borusu döşeyerek, dün-
yada bir ilki gerçekleştiriyoruz. Bu proje, 
sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne 
su temin etmekle kalmayacak… Alaköprü 
Barajı’nda yılda 25 megavat elektrik de 
üreterek, ilave bir fayda elde edeceğiz. 
Ayrıca, Anamur bölgesindeki 3 bin 293 
hektarlık arazinin sulamasını da yine bu 
barajdan yapacağız. 

Kıbrıs’ın 50 yıllık su ihtiyacını karşılaya-
cak bu büyük proje inşallah 4 yıl içinde 
tamamlanmış olacak. Projenin, ülkelerimi-
ze hayırlı olmasını diliyorum. Bu aşamaya 
gelmesini sağlayan tüm kurumlarımıza, 
bakan arkadaşlarımıza, bürokratlarımıza 
şükranlarımı sunuyorum. Projede çalışa-
cak firmalara, mühendis, mimar, işçilere 
şimdiden başarılar diliyorum.

Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan, 
çok değerli katılımcılar...

Kültürümüzün önemli bir zenginliği olan, 
tarihin de en büyük aşk hikâyesi olarak 
bilinen Ferhat ile Şirin hikâyesini eminim 
hepiniz biliyorsunuz. Dünyalar güzeli 
Şirin’in Babası, Ferhat’tan, en olmayacak 
şeyi, rüya dahi, hayal dahi olmayacak bir 
şeyi istemiş, şehre su getirirse Şirin’i ona 
vereceğini vaat etmişti. Ferhat, elindeki 
kazmayı dağlara aşkla vurarak, dağları 
delerek, su kanalları açarak, bir olmazı ger-
çekleştirdi ve şehri suyla kavuşturdu. 

İşte biz de böyle bir aşkla hareket edi-
yoruz… Millete hizmeti, kardeşlerimize 
hizmeti kutsal bir aşk olarak görüyor, 
dağları delerek, ovaları, çölleri, hatta engin 
denizleri aşarak kardeşlerimize ulaşmak 
için gece gündüz çalışıyoruz. Ben şunu her 
zaman söylüyorum: Yeryüzünde, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin hiçbir vatandaşı yalnız 
değildir. Yeryüzünde, bizim hiçbir soydaşı-
mız, akrabamız, kardeşimiz asla ve asla yal-
nız değildir. En yakınımızdan başlayarak, 
dalga dalga, adım adım, kardeşlerimize, 
komşularımıza, tüm insanlığa ulaşıyor; ki-
min neye ihtiyacı varsa, imkânlar ölçüsün-
de o ihtiyacı gidermeye çalışıyoruz. 

Hele ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye-
ti, soydaşımız, akrabamız, kardeşimiz 
olmanın yanında, hiç tartışmasız bizim 
gözbebeğimizdir, yüreğimizin, kalbimizin 
bir parçasıdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhu-
riyeti, bütün engelleme ve ambargolara 
rağmen, izolasyona rağmen, dimdik ayakta 
durmayı, tüm dünyaya varlığını hissettir-
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meyi başardı. Biz de, Türkiye olarak, her 
hal ve şart altında Kıbrıs mücadelesini des-
tekledik ve desteklemeye devam ediyoruz. 
Her hal ve şart altında Kıbrıs’ın yanında 
olduk ve olmaya devam ediyoruz. Kıbrıslı 
kardeşlerimizin derdini, sıkıntısını, soru-
nunu, kendi derdimiz, kendi sıkıntımız ve 
sorunumuz bildik, o şekilde bilmeye de 
devam ediyoruz. 

Bugün bu attığımız temel, inşa edeceğimiz 
bu muhteşem eser, aslında tüm dünyaya 
en güzel mesajı veriyor. Bu büyük proje, 
Kıbrıs Türk’ünün yalnız olmadığını ve asla 
yalnız bırakılmayacağını bir kez daha güç-
lü şekilde tüm dünyaya ilan ediyor. Böyle 
altyapı projeleri yanında, KKTC’nin eko-
nomisini güçlendirecek atılımları da hep 
birlikte yapmak zorundayız. Bunun için de 
siyasi ve diplomatik alanda hep birlikte ka-
rarlı bir duruş sergilememiz, siyasi cesaret 
göstermemiz gerekiyor. 

Kıbrıs’ta, kamunun etkinliğinin ve özel 
sektörün rekabet gücünün artırılması yö-
nündeki programı, bu bakımdan fevkalade 
önemsiyoruz. Ekonomik dönüşüm süre-
cinde de, her zaman olduğu gibi Türkiye 
olarak Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin yanın-
da olmayı sürdüreceğiz. Zira biz, ekonomik 
açıdan kendi ayakları üzerinde duramayan 
bir Kuzey Kıbrıs’ın, siyasi iddialarına ulaş-
mada da yetersiz kalacağını biliyor, Kıbrıs 
ekonomisini desteklemek, güçlendirmek 
için imkânlarımızı seferber ediyoruz.

Bakınız değerli kardeşlerim… Bir ülkeyi, 
bir topluluğu, bir aileyi zaafa uğratmanın 
en etkili yolu, orada fitne çıkarmak, ora-

ya nifak tohumları ekmektir. Türkiye on 
yıllar boyunca bunun acısını çekti. Fitne, 
fesat ve nifak oluşturmak isteyen çevreler, 
içerden ve dışardan Türkiye’nin zayıflatı-
lacağını zannetti. Milletimiz bu oyunlara, 
bu nifak girişimlerine hiçbir zaman prim 
vermedi, tezgâha gelmedi, kendi eliyle bu 
çirkin senaryoları bozdu. Şimdi, bu oyun, 
Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
arasına nifak sokmak için devreye alınıyor. 
KKTC’nin elini zayıflatmak, KKTC’yi ulu-
sal ve uluslararası alanda zayıf düşürmek 
için fitne girişimlerinde bulunuluyor. 

Şunu açık açık söylüyorum: Kıbrıs’taki 
kardeşlerimizle ilişkilerimizi bozmak 
isteyenlere biz asla fırsat vermeyeceğiz. 
Türkiye’ye karşı tahrik edici sloganlar kul-
lananların, gösteriler yapanların, medyayı 
yönlendirmek isteyenlerin kimler oldu-
ğunu, neyi amaçladıklarını da biliyoruz. 
Hiç kimse endişe etmesin. Biz, Kıbrıs’taki 
kardeşlerimizle aramızdaki kardeşlik hu-
kukunu asla çiğnemeyiz, başkalarının çiğ-
nemesine de izin vermeyiz. Adada yaşayan 
birileri unutmuş olabilir, ama biz Kıbrıs’ta 
verilen mücadelenin anlamını, önemini, 
değerini unutmadık.

Şehitlerimizi, gazilerimizi biz asla unut-
madık. Kıbrıs Türk’ünün yaşadığı dramı 
da asla unutmadık. Türkiye olarak bütün 
çabamız, bütün gayretimiz, Kıbrıs’ın güç-
lü bir devlet, güçlü bir ekonomi olarak, 
onuruyla varlığını devam ettirmesidir. Biz, 
dün Kıbrıs halkının bağımsızlık mücadele-
sini desteklediğimiz gibi, bugün de çözüm 
çabalarını aynı hissiyatla destekliyor, gere-
ken katkıyı sağlıyoruz. Kıbrıs sorununun 
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çözümü yönünde varılacak uzlaşmanın, 
Doğu Akdeniz’de barış, istikrar ve işbir-
liği vizyonumuzun hayata geçirilmesine 
büyük bir katkı teşkil edeceğini düşünü-
yoruz. Adada halen devam etmekte olan 
müzakere sürecinde ortaya çıkacak çözüm 
fırsatının, 2004 yılında olduğu gibi heba 
edilmemesi herkesin menfaatine olacaktır. 

Kıbrıs Türk tarafı bu yönde gerekli irade-
yi ortaya koyuyor, yapıcı adımlar atarak 
çözümü adeta zorluyor. Ancak, çözüm ve 
uzlaşma iradesi, ancak karşılıklı olduğu 
takdirde sonuca ulaşabilir. Rum tarafının 
şimdiye kadar böyle bir iradeyi ortaya koy-
duğunu söyleyebilmemiz maalesef müm-
kün değil. Bu anlamlı günde, Kıbrıs Rum 
tarafını bir defa daha, hakkaniyet ve eşitlik 
esasında bir çözüm için gösterdiğimiz 
çabalara karşılık vermeye çağırıyorum. Ya-
şanan sıkıntılara 47 yıldır tahammül eden 
ve hep çözüm çabalarına öncülük yapan 
Kıbrıs Türkünün de sabrının bir sınırı ol-
duğunu hatırlatıyorum. 

Tabii şunu da söylemek durumundayım: 
Bizim samimi arzumuz, tüm adanın bu 
projeyle, Alaköprü Projesiyle gelecek 
nimetten faydalanması yönündedir. Bu 
su, adanın tümünü yeşertmeye yetecek 
miktardadır. Güney’de de su sıkıntısı oldu-
ğunu biliyoruz. Bu suyun barışa somut bir 
katkı olacak şekilde değerlendirilmesi bizi 
memnun eder. Ben bu duygularla, bugün 
burada attığımız temelin Kıbrıs’ta kalıcı 
bir uzlaşının da temellerine katkı sağlama-
sını diliyorum. Alaköprü Barajının bir kez 
daha Kıbrıslı Türk kardeşlerime ve Ana-

murlulara hayırlı olmasını diliyor, sizleri 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Sevgili Hataylılar, sevgili kardeşlerim, 
aziz vatandaşlarım… Sizleri sevgiyle 
saygıyla selamlıyor; bugün, bu coşku-
lu törenle açılışını yaptığımız eserlerin 
Hatay’a, Hataylı kardeşlerime hayırlı ol-
masını diliyorum. Buradan tüm Hatay’a, 
Altınözü’nü, Antakya’yı, Belen’i, Dörtyol’u, 
Erzin’i, Hassa’yı, İskenderun’u, Kırıkhan’ı, 
Kumlu’yu, Reyhanlı ’yı ,  Samandağ ’ı , 

Yayladağı’nı, oralardaki tüm kardeşlerime 
selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum.

Bugün ayrıca, Hataylı tüm hanım kardeş-
lerimin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü 
de tebrik ediyorum. Ben biliyorum ki, 
Hatay’da yüzyıllardır kadına karşı ayrım-
cılık yapmayan bir kültür var. Biliyorum 
ki, Hatay, hoşgörünün, sevginin, saygının 

Hatay Havaalanı Terminal 
Binası ve Toplu Açılış Töreni

Hatay | 08 Mart 2011
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şehri… Ama eğer yanlış yola tevessül eden-
ler varsa, eğer ayrımcılık yapan, kadına, 
çocuğa şiddet uygulayan varsa, hanım kar-
deşlerimden rica ediyorum, haklarını ara-
sınlar. Sadece Hatay’da değil, Türkiye’nin 
neresinde olursa olsun, kadınlar, haklarına 
sahip çıksınlar.

Hatay, 3 semavi dinin barış içinde, huzur 
içinde, dayanışma içinde varlığını devam 
ettirdiği dünyaya hoşgörüsüyle örnek ol-
muş bir şehrimiz. 3 semavi dinin üçü de 
canı kutsal görür, mübarek görür. Bizim 
peygamberimiz, kız çocuklarının diri diri 
toprağa gömüldüğü bir çağda geldi. Bu 
vahşet, O’nun ilk kaldırdığı, ilk yasakladığı 
törelerden biri oldu. İşte onun için, kadı-
na, çocuğa, yaşlıya el kaldıran, her şeyden 
önce kendi inançlarına, kendi medeniyeti-
ne, kendi atalarına el kaldırmıştır. Şiddetin 
her türlüsüne karşı olduğumuz gibi, kadı-
na, çocuğa yönelik şiddete de karşı olacak, 
asla tolerans göstermeyeceğiz.

Sevgili kardeşlerim…

6 Şubat’ta Hatay’a geldim, sınırda, Türkiye 
Suriye Dostluk Barajı’nın açılışını gerçek-
leştirdim. O gün, programımızın yoğunlu-
ğu nedeniyle sizlerle buluşamadık, sizlerle 
kucaklaşamadık. O muhteşem eserin, 
Dostluk Barajı’nın temellerini attıktan 1 
ay sonra, bugün bir kez daha Hatay’dayız, 
bugün sizlerle hasret gideriyor, bugün tam 
52 farklı eserin toplu açılışını gerçekleştiri-
yoruz. Havaalanımızın terminal binasının, 
yol ve kavşakların, öğrenci yurdunun, eği-
tim ve sağlık yatırımlarının, TOKİ konut-
larının, Köydes çalışmalarının, MOBESE 

sisteminin, belediyemizin yatırımlarının 
resmi açılışını yapıyoruz. 

2009 yılında başlanan Hatay Havaala-
nı yeni terminal binasını tamamladık. 
Hatay’a, Hataylı kardeşlerimize yakışan 
bir terminal binası inşa ettik. Terminal 
binasıyla kalmadık, 2007 yılında başladı-
ğımız Antakya Havaalanı yolunu da bitir-
dik. Bizden önce, 1993 yılında başlanan 
Antakya Çevre yolu ile köprü ve kavşakla-
rını tamamladık. Bugün burada, ulaştırma 
alanında Hatay’a yaptığımız 92.5 milyon 
liralık yatırımı resmi olarak sizlerin hizme-
tine sunuyoruz.

Eğitim alanında bugün Hatay’a 25 milyon 
lira tutarında hizmetleri kazandırıyoruz. 
Milli Eğitim Bakanlığımız ve TOKİ işbir-
liğiyle yapılan 22 ilköğretim okulunun, 
3 anaokulunun ve bir lise ek binasının 
açılışını yapıyoruz. Ayrıca, Kredi Yurtlar 
Kurumumuz tarafından yapılan 1000 kişi-
lik öğrenci yurdunu resmi olarak hizmete 
alıyoruz. Öğrencilerimize ve eğitim cami-
amıza hayırlı olmasını diliyor, Milli Eğitim 
Bakanlığımıza, TOKİ’ye, Kredi ve Yurtlar 
Kurumu’na, diğer kurum ve kuruluşlara 
teşekkür ediyorum.

Bugün TOKİ tarafından yapılan 22.5 
milyon liralık yatırımların da açılışını 
gerçekleştiriyoruz. Reyhanlı’da 272 konu-
tu, Belen’de 410 konutu hak sahiplerine 
teslim ediyor, sosyal donatıların resmi 
açılışını yapıyoruz. Sağlık Bakanlığımız 
tarafından 2009 yılında yapımına başla-
nan 3 Nolu Sağlık Ocağı’nı, Antakya 6 Nolu 
Sağlık Ocağı’nı, Akbez, Yiğityolu, Küreci, 
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Yukarıokçular Sağlık Ocaklarını da bugün 
sizlerin hizmetine sunuyoruz. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığımız tarafından 
yapılan Kırıkhan Karma Yapı Kooperatifi-
ni, PTT tarafından yeniden düzenlenen 9 
adet PTT şubesi ile Reyhanlı ve Hassa PTT 
Müdürlüğü dağıtım binalarını hizmete 
açıyoruz. Aynı şekilde, Gençlik Spor Genel 
Müdürlüğümüz tarafından yapılan Sa-
mandağ Spor Salonunun, Çekmece Beledi-
yesi toprak yüzeyli futbol sahasının resmi 
açılışını yapıyoruz. 

TRT “Sağlık Anadolu” projesi ve Tarım 
Bakanlığı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının 
Desteklenmesi Projesi kapsamında yapılan 
süt işleme tesisini de bugün hizmete sunu-
yoruz. MOBESE sistemleri şehirlerimizin 
güvenliği açısından çok verimli hizmetler 
veriyor. Bugün Hatay Valiliğimiz tarafın-
dan yapılan Antakya Kent Güvenlik Bilgi 
Sisteminin de açılışını yapıyoruz. İl Özel 
İdaremiz tarafından gerçekleştirilen 26 
milyon liralık 16 adet yatırım ile KÖYDES 
çerçevesinde yapılan 10 milyon liralık 11 
adet yatırımı da yine bugün hizmete alıyo-
ruz. Antakya Belediyemizin hizmetlerinin 
de resmi açılışlarını bugün burada gerçek-
leştiriyoruz. 

Belediyemizin hizmetleri olan Asi Peyzaj 
ve Çevre Düzenlemesi Projesinin 1’inci 
Etabının, katlı otopark ve DSİ ikmal binası-
nın, DSİ parkının, 600 tonluk su deposu ve 
şebeke inşaatının, Altınçay deresi üzerin-
deki köprü ve istinat duvarının, yaya köp-
rüsü ve toplantı salonunun Antakya’mıza 
hayırlı olmasını diliyorum. Buradan açılı-

şını yaptığımız yatırımları gerçekleştiren 
bakanlıklarımıza, valiliğimize, belediye-
mize, bütün kurum ve kuruluşlarımıza, 
bunlara destek veren hayırseverlerimize 
teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum.

Bakın ben, ilke olarak, temel atma törenle-
rine katılmıyorum… Bakan arkadaşlarım, 
milletvekillerimiz temel atma törenlerini 
yapıyor, iş tamamlanıyor, hizmete hazır 
hale geliyor, ardından ben gidiyor ve açı-
lışını yapıyorum. Ancak bunun istisnaları 
oluyor. Şu son bir kaç ay içinde, 4 temel 
atma törenine katıldım… Bunlardan biri, 
İstanbul İzmir arasında inşa edeceğimiz 
otoyol ve Marmara Denizi Körfez üzerine 
inşa edeceğimiz dünyanın en uzun ikinci 
asma köprüsü… Bu devasa projenin te-
melini önceki ay İstanbul’da attık, hem 
yolun, hem köprünün inşa çalışmaları 
başladı. İkinci bir temel atma törenini yine 
İstanbul’da yaptık… 

Biliyorsunuz İstanbul’da MARMARAY 
adında dünya ölçeğinde büyük bir proje 
gerçekleştiriyoruz. Denizin altına tüpler 
döşüyor, böylece iki kıtayı raylı sistemle 
birbirine bağlıyoruz. Geçen ay da, bu proje-
nin paralelinde, lastikli araçların geçeceği 
yeni bir tüp geçit projesinin temelini attık. 
Üçüncü olarak, dün, Mersin Anamur’da, 
Alaköprü Barajının temelini attık. Bu ba-
rajdan, denizin altına döşeyeceğimiz bo-
rularla, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne 
su taşıyacağız. Bu proje dünyada ilk kez 
deneniyor. İlk kez, denizin altında asma 
borularla su bu kadar uzak bir mesafeye 
taşınıyor. 
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Ve dördüncü olarak da, biliyorsunuz, bu-
rada, Hatay’da ve sınırın ötesinde, Halep’te 
yaptığımız törenle, Türkiye Suriye Dostluk 
Barajı’nın temelini attık. Bu barajı ortak 
inşa ediyoruz, topraklarımızı ortaklaşa su-
layacağız ve ürettiğimiz elektriği de birlik-
te paylaşacağız. Biz, bir yandan, Hatay’ın 
bir köyünün yolunu, içme suyunu kendi-
mize dert edinirken, bir yandan da böyle 
devasa projelere, böyle uluslararası büyük 
projelere imza atıyor, küçük büyük deme-
den Türkiye’yi büyütüyoruz.

Şunu unutmayın sevgili kardeşlerim… 
Bugün Avrupa Birliği’ni oluşturan ülkeler, 
daha 50 yıl öncesine kadar, birbirleriyle 
çok kanlı, çok çetin savaşlar yapan ülkeler-
di. Ama onlar, önce demir çelik birliği dedi-
ler, ardından sınırları ortadan kaldırdılar, 
ortak para birimine geçtiler ve evrensel 
değerleri, refahı paylaşan bir bölge oluş-
turdular. Biz, bir yandan Avrupa Birliği’ne 
katılım için yoğun gayret sarf ederken, bir 
yandan da kendi bölgemizde, kendi coğraf-
yamızda, huzursuzluğu, çatışmaları, çekiş-
meleri ortadan kaldırmanın mücadelesini 
veriyoruz.

Biz şuna inanıyoruz… Kahire ne kadar 
mutluysa, İstanbul da o kadar mutludur. 
Beyrut ne kadar huzurluysa, İzmir de o 
kadar huzurludur. Bağdat ne kadar refah 
içinde olursa, Ankara da o kadar refah 
içinde olur. Halep ne kadar barış, ne kadar 
istikrar içinde olursa, Hatay da o kadar 
memnuniyet içinde olur. İşte onun için, 
Türkiye içinde sorunları tek tek çözerken, 
çevremizde, bölgemizde, küresel ölçekte 
de yaşanan sorunları kendimize dert edini-

yor, çözmek için çaba harcıyoruz. On yıllar 
boyunca iki ülkenin arasındaki, Suriye ile 
Türkiye arasındaki vize, bizim birbirimizle 
kucaklaşmamızı, hasret gidermemizi en-
gelledi. 

Esat kardeşimle oturduk, bu vizelerin ge-
reksiz olduğunu, kaldırılması gerektiğini 
konuştuk ve kaldırdık. Vizeler kalkınca 
ne olduğunu işte gördünüz… Burada, 
Hatay’da da ticaret canlandı, Suriye’de, 
Halep’te de ticaret canlandı. Gaziantep, 
Hatay, Mardin turist kaynıyor, aynı şekilde 
Halep, Şam, Lazkiye turist kaynıyor. Kim 
kazandı? Türkiye kazandı, Suriye kazandı, 
Hatay kazandı… Kaybeden kim oldu? İki 
ülkenin husumetinden çıkar sağlama pe-
şinde koşanlar kaybetti…

Biz meselelere büyük bir vizyonla bakıyo-
ruz sevgili kardeşlerim… Biz, büyük bir 
ülkeyiz, biz tarihiyle, kültürüyle, medeni-
yetiyle büyük bir ülkeyiz. Biz ekonomisiyle 
güçlü, dış politikasıyla etkin bir ülkeyiz. 
Bizim kendimize güvenimiz tam. Kendi-
mize güveniyor, milletimize güveniyor, bir 
yandan Türkiye’yi büyütürken, bir yandan 
bölgesel meselelerde, küresel meselelerde 
inisiyatif alıyor, ağırlığımızı koyuyoruz.

Bakın bize yıllar yılı şunu söylediler… 
Araplar bizi arkadan vurdu dediler… Ye-
şil sermaye, kızıl sermaye dediler… Arap 
sermayesi gelirse, irtica gelir dediler… 
Yıllar yılı, bu halkı, bin yıllardır kardeş 
oldukları halklardan uzak tutmaya, araya 
nifak tohumları ekmeye çalıştılar. Biz bu 
kampanyalara, bu kara propagandaya asla 
boyun eğmedik. Biz, kendimize kardeş gör-
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düğümüz, akraba gördüğümüz halklarla, 
ülkelerle kaynaşmanın, kucaklaşmanın 
çabası, gayreti, mücadelesi içinde olduk. 
Gerektiğinde, sesimizi yükseltiyor, hakkı 
söylüyoruz. Yanlışa yanlış, doğruya doğru 
diyoruz. Her zaman hakkın, her zaman hu-
kukun, her zaman demokrasinin, barışın, 
huzurun yanında yerimizi alıyoruz.

Sevgili Hataylı kardeşlerim… 

Şuna da özellikle dikkat etmenizi istiyo-
rum… Nasıl ki, bu bölgede, ülkeler arasına, 
on yıllar boyunca yapay nedenlerle nifak 
tohumları atıldıysa, aynı yöntemi bizim 
ülkemiz içinde de denemek, bu topraklara 
da nifak tohumları, husumet tohumları ek-
mek istediler. İnançları, mezhepleri, etnik 
kökenleri kullanarak, milleti birbirine dü-
şürmek için gayret ettiler. Bu millet, engin 
ferasetiyle bu oyunların hiç birine gelmedi. 
Biz bu topraklarda binlerce yıldır kardeşlik 
içinde yaşıyoruz, daha binlerce yıl, kardeş-
lik içinde, dayanışma içinde yaşayacağız. 

Sizlerden rica ediyorum… Tahriklere karşı 
lütfen uyanık olun, provokasyonlara karşı 
lütfen dikkatli olun. Seçim sürecinde, oy 
elde etmek için kirli tezgâhları devreye 
sokanlara karşı uyanık olun. Hassas me-
seleleri istismar ederek, etnik kökenleri 
istismar ederek, Kürtlüğü, Türklüğü, Ale-
viliği, Sünniliği istismar ederek oy toplama 
peşindeki insafsızlara karşı lütfen uyanık 
olun. Biz artık bu meseleleri aşmak, geride 
bırakmak ve geleceğe yönelmek zorunda-
yız. Biz, enerjimizi, kaynaklarımızı, bu ya-
pay meselelere, bu fesat odaklarına değil, 
geleceğe harcamak zorundayız.

Türkiye, bu kardeşlik mirasına sahip çıktı-
ğı sürece, kimse burada kardeşliğin yerine 
düşmanlığın, barışın yerine husumetin, 
sevginin yerine nefretin hâkim olmasını 
sağlayamaz. Bundan sonra sürekli vites 
büyülterek, daha çok çalışarak, daha fazla 
hizmet üreterek, ülkemizi Cumhuriyetimi-
zin kuruluşunun 100’üncü yılı olan 2023 
yılında dünyanın en büyük 10 ekonomi-
sinden biri haline getirmek istiyoruz. Dün-
yanın en büyük 10 ekonomisinden biri 
olmak demek, demokrasiden özgürlüklere, 
hukuktan dış politikaya kadar her alanda 
standartlarınızın yükselmesi, gücünüzün 
artması demektir. 

Bizim boş laf la, mugalatayla, polemikle 
işimiz yok. Türkiye, geçmişte çok uzun 
yıllarını böyle beyhude tartışmalarla boşa 
harcadı. Biz diyoruz ki, 500 bin konut 
hedefimizi yakalamak üzereyiz, bundan 
sonra bir 500 bin konut daha yapacağız. 
15 bin kilometre bölünmüş yol hedefimizi 
yakalamak üzereyiz, bundan sonra 15 bin 
kilometre daha bölünmüş yol yapacağız. 
Bir milyar dolar milli gelire ulaşmak üzere-
yiz, bundan sonra iki milyar dolarlık milli 
gelir hedefine yürüyeceğiz. Kişi başına 
düşen gayrı safi milli hasılayı 3 bin dolar-
lardan 10 bin dolarlara çıkardık, bundan 
sonra 25 bin dolara ulaştırmanın hesabına 
bakacağız. Ülkemize 160 bin yeni ders-
lik, 80 yeni üniversite kazandırdık, daha 
fazlasını yapmanın peşinde koşacağız. 11 
bin kilometreye ulaştırdığımız demiryolu 
ağını iki katına çıkartmak için çalışacağız. 
Türkiye’yi dört bir yandan kuşatan hızlı 
demiryolu hatları kurmanın çabası içinde 
olacağız. 50 milyon turist, 50 milyar dolar 
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turizm geliri hedefimizi gerçekleştirmenin 
mücadelesini vereceğiz. 500 milyar dolar 
ihracat, yüzde 5 işsizlik hedeflerine ulaş-
mak için çalışacağız. Bizim bu ülke için, bu 
ülkenin insanları için çok büyük hayalleri-
miz, bunlara uygun projelerimiz var. 

Bugüne kadar yaptıklarımızı sadece baş-
langıç kabul edip, yönümüzü ve enerjimizi 
geleceğe çevirdik, yolumuza kararlılıkla 
devam ediyoruz. Sizin güzel bir sözünüz 
var: Işığını akşamdan evvel yakan, sabaha 
çırasında yağ bulamaz… Muhalefet bütün 
enerjisini ve dikkatini polemiğe ve bizimle 
uğraşmaya verdiği için, memleket ve millet 
hayrına proje üretmeye zaman ve fırsat 
bulamıyor…

CHP’ye bakıyorsun, gidiyor, İngiltere’de 
ülkesini İsrail’e şikâyet ediyor; biz olsaydık 
Mavi Marmara’ya izin vermezdik; biz ol-
saydık, İsrail’le ilişkileri bozmazdık diyor… 
MHP’ye bakıyorsunuz, gittikleri her yerde 
öfkenin diliyle konuşuyor, gerilim siya-
seti yürütüyor. BDP’ ye bakıyorsunuz, oy 
almak uğruna sokakları ateşe vermekten, 
gençleri ölüme göndermekten bahsediyor. 
Bizim böyle bir siyaset tarzıyla, böyle bir 
istismar siyasetiyle asla işimiz olmaz. Biz, 
enerjimizi millet için kullandık, millet için 
kullanmaya devam edeceğiz. 12 Haziran 
seçimlerini, 2023 hazırlıklarımızın başlan-
gıcı olarak görüyoruz. 

Yeni anayasa, yeni hedefler, yeni projeler 
ile Türkiye’yi bölgesinde ve dünyada lider 
ülke haline getirme yolunda kararlılıkla 
yürümeyi sürdüreceğiz. Türkiye’nin bu-
gününü dünden daha iyi hale getirdik. 

İnşallah yarınını da bugünden daha iyi 
hale getireceğiz. Sizler için sizlerle birlikte 
yola çıktık, sizinle birlikte geleceğe yürü-
meye devam edeceğiz. Açılışını yaptığımız 
hizmetlerin bir kez daha hayırlı olmasını 
diliyorum. Bugüne kadar verdiğiniz ve 
bundan sonra da vereceğiniz destek için 
sizlere şükranlarımı sunuyorum. Sizleri 
sevgilerimle, saygılarımla selamlıyor, 
Allah’a emanet ediyorum. 
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Sevgili Hataylılar, değerli Dörtyollu 
kardeşlerim, kıymetli misafirler, sizleri 
sevgiyle saygıyla selamlıyor, açılışını yap-
tığımız demir-çelik fabrikası ile limanın 
hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. 

Atakaş Şirketler Grubu ile Rus MMK 
Grubu tarafından 2 milyar dolarlık bir 

yatırımla gerçekleştirilen bu tesisler, ül-
kemiz açısından örnek bir yatırımdır. Bu 
tesis aynı zamanda, özel sektör tarafından 
demir-çelik alanında ülkemizde yapılmış 
en büyük yabancı sermaye yatırımı niteli-
ğini de taşıyor. 2.5 milyon tonluk üretim 
kapasitesine sahip bu tesiste 2000 kişinin 
sürekli şekilde istihdam edilecek olması 

Atakaş Grubu ile Rus MMK 
Grubunun Ortak Demir-Çelik 

Fabrikası Açılış Töreni

Hatay | 09 Mart 2011
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sevincimizi daha da artırıyor. Bir milyar 
dolarlık döviz getirisine sahip üretim 
yapacak bu tesisten söz ederken, aslında 
7 fabrika ve limandan oluşan bir sanayi 
kompleksinden bahsediyoruz. Çelikhane-
si, rulo sac haddehanesi, asitleme hattı, so-
ğuk sac haddehanesi, galvanizleme tesisi, 
boyama bölümü ve diğer kısımlarıyla de-
vasa bir yatırım var karşımızda. 10 milyon 
ton elleçleme kapasitesine sahip liman, 
sadece fabrikanın ihtiyaçlarını görmekle 
kalmayacak, bölgedeki diğer yatırımcılara 
da hizmet verecek. 

Türkiye’nin demir-çelik alanındaki yassı 
mamul ihtiyacını tümüyle karşılayacak 
olan bu tesisin ülkemize kazandırılmasın-
da ve inşasında emeği geçen herkesi kut-
luyorum. Bu tesis, Türkiye’nin en önemli 
sorunlarından olan dış ticaret açığımızın 
kapanmasında ve istihdam konusunda 
önemli ve örnek bir yatırımdır. Türkiye’nin 
her alanda olduğu gibi demir-çelik üreti-
minde de dünyanın iddialı ülkeleri arasın-
da yer almasını istiyoruz. Bu tesisin hizme-
te girmesiyle, daha çok üretim, daha çok 
ihracat, daha çok istihdam hedefimize bir 
adım daha yaklaşmış bulunuyoruz. 

Her alanda bu hacimde yatırımların art-
masıyla, inşallah Türkiye’yi dünyanın en 
gelişmiş 10 ekonomisi arasına sokma he-
defimize doğru kararlılıkla ilerleyeceğiz. 
Biz Türkiye’yi büyütme, Türkiye’yi güçlen-
dirme, Türkiye’yi zenginleştirme yolun-
da yürürken dışarıdaki imkânlardan da 
azami derecede yararlanmayı ilke olarak 
benimsedik. Bunun için geçmişte yapılan 
sermayeyi renklerine göre, milliyetine 

göre, coğrafyasına göre bölme yanlışına 
son verdik. Bu ülkeye ve bu millete katkı 
sağlayacak her sermayedara kapımızı da, 
gönlümüzü de açtık. 

Bu anlayışla, ülkemize gelen doğrudan 
yatırım miktarını geçtiğimiz 4 yılda 57 mil-
yar dolara çıkardık. İhracatımızı 8 yılda 3 
kat bu anlayışla artırdık. Ekonomideki bu 
geniş vizyonumuz sayesinde dünyadaki en 
büyük 225 müteahhitlik firması arasında 
sadece 8 tane olan ülkemiz firmalarının 
sayısının 36’ya yükselmesini sağladık. Tu-
rist sayısını 13 milyondan 28.6 milyona bu 
yaklaşımla artırarak turizmde 17’ncilikten 
7’nciliğe yükseldik. 

Yaptıklarımızın hepsi de önemli, ama 
hala Türkiye’nin potansiyelini tam olarak 
harekete geçiremediğimize inanıyoruz. 
Sadece üretim rakamlarını yükseltmekle 
yetinemeyiz. Bunun yanında katma değeri 
yüksek alanlara da yönelmek zorundayız. 
Araba üretmenin yanında araba tasarla-
malı, kendi markamızı oluşturmalıyız. Bil-
gisayar üretmenin yanında yeni bilgisayar 
teknolojileri geliştirmeliyiz. Beyaz eşyada 
da aynı şekilde yeni teknolojilerin, yeni 
markalar oluşturmanın peşinde olmalı-
yız. Eğitime, bilime, araştırma-geliştirme 
faaliyetlerine, bilim ve araştırma insanları 
yetiştirme faaliyetlerine bunun için çok 
önem veriyoruz. Geleceğe dair koyduğu-
muz iddialı hedeflerin gerisinde, işte bu 
potansiyele olan güvenimiz, itimadımız 
yatıyor. 

Biz Türkiye’yi her alanda küresel güç ha-
line getirecek dinamizmin tohumlarını 
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attık, fidanlarını diktik. Şimdi, bu tohum-
ların, bu fidanların serpilip her alanda dü-
şünceye, teşebbüse, üretime dönüşmesini 
bekliyoruz. Bu süreci hızlandırmak, kolay-
laştırmak, geliştirmek için demokrasiden 
hukuka, dış politikadan ekonomiye kadar 
her alanda reformlar, düzenlemeler yapı-
yoruz. Bize uzanan hiçbir eli boş çevirmi-
yoruz, üretim ve istihdama dönük hiçbir 
girişimden desteğimizi eksik etmiyoruz. 
Özellikle uluslararası ilişkilerde, hiçbir 
ayrım yapmadan yatırımcılarımızın du-
rumlarını her toplantıda en önemli unsur 
olarak masaya getiriyoruz. 

Biz Türkiye’yi bir bütün olarak kalkın-
dırmak, geliştirmek, büyütmek istiyoruz. 
Onun için girişimcilerimizden, sadece 
belirli bölgelere yoğunlaşmamalarını, 
yatırımlarını ülke geneline yaymalarını 
bekliyoruz. Bu doğrultuda için geri kalmış 
bölgelerimizde çok cazip teşvik uygulama-
ları başlattık. Bu vesileyle, bütün girişim-
cilerimizi bu teşviklerden yararlanmaya, 
yatırımlarını ülke geneline yaymaya davet 
ediyorum. 

Açılışını yaptığımız demir-çelik fabri-
kasının bir kez daha hayırlı olmasını 
diliyorum, Atakaş Grubuna ve ortağı Rus 
MMK Grubuna ülkem adına şükranlarımı 
sunuyorum, sizleri de saygılarımla selam-
lıyorum. 
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Sevgili İskenderunlular, çok değerli vatan-
daşlarım... Sizleri sevgiyle, saygıyla selam-
lıyor; bugün açılışını yaptığımız eserlerin, 
kamu ve özel sektöre ait yatırımların, 
İskenderun’a, İskenderunlu kardeşlerimi-
ze hayırlı olmasını diliyorum.

Sanayinin, ticaretin adeta Akdeniz’de-
ki merkezi haline gelen, Akdeniz’in 
önemli bir limanı konumuna yükselen 
İskenderun’u bugün hak ettiği yatırım-
larla, hak ettiği hizmetlerle resmi olarak 
buluşturuyoruz. Adalet Bakanlığımız, 
İskenderun’da yeni adliye binasını ta-
mamladı. 22 milyon lira yatırım bedeliyle 
tamamlanan bu modern adliye binasını 
bugün resmi olarak hizmete açıyoruz. Ada-
let Bakanlığımıza, hemşeriniz olan Adalet 
Eski Bakanımız Sayın Sadullah Ergin’e, 
çalışma arkadaşlarına; adalet sarayının 
yapımında emeği geçen tüm kurum ve şa-
hıslara teşekkür ediyorum.

İskenderun’da bugün, Milli Eğitim Bakan-
lığımız tarafından yapımı tamamlanan 
bir anaokulu ve iki ilköğretim okulunu 
da bu törenle hizmete açıyoruz. Toprak-
kale-İskenderun yolunu tamamladık. İl 
Özel İdaremiz tarafından, KÖYDES kapsa-

mında 16 farklı proje bitirildi. Bugün bu 
hizmetleri, bu yatırımları da resmi olarak 
İskenderun’la buluşturuyoruz. İskenderun 
İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binasını, 
İskenderun PTT hizmet binasını ve bir 
spor sahasını da yine bu törenle İskende-
runluların hizmetine sunuyoruz. Bu açılış 
töreniyle, Dörtyol, Belen, Erzin ve Payas’ta-
ki yatırımları da resmi olarak hizmete 
alıyoruz. Dörtyol’da üç ilköğretim okulu 
ve bir anaokulu, Belen ve Erzin’de birer 
ilköğretim okulu bu törenle resmi olarak 
hizmete giriyor. Yine bu törenle, Erzin ve 
Payas’ta birer spor sahasını da oradaki kar-
deşlerimizin hizmetine sunuyoruz.

Tabii bugün, sadece kamu yatırımlarını 
değil, özel sektörümüzün de yatırımla-
rını açıyoruz. Kibar Holding tarafından 
yaptırılan Assan Liman İşletmelerini; Gü-
ler Holding tarafından yaptırılan Yazıcı 
Demir Çelik Limanını, GÜRİŞ tarafından 
kurulan Belen Rüzgâr Enerjisi Santrali-
ni bugün resmi olarak hizmete alıyoruz. 
Birazdan oralarla canlı bağlantı da yapa-
cağız… Ben şimdiden, bu şirketlerimize, 
yöneticilerine, çalışanlarına, ülkemize, bu 
bölgeye yaptıkları yatırımlardan dolayı 
şükranlarımı sunuyorum. Açılışını yaptı-

Toplu Açılış Töreni

İskenderun, Hatay | 09 Mart 2011
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ğımız bu 20 kalem eserin, İskenderun’a, 
Belen’e, Dörtyol’a, Erzin’e, Payas’a hayırlı 
olmasını diliyorum.

Sevgili İskenderunlular…

Bakın, ben, önceki gün, Cumartesi günü 
Erzincan’a gittim. Erzincan’da, bir tek 
toplu açılış töreninde 81 farklı eserin, hiz-
metin açılışını gerçekleştirdik. Pazar günü 
İzmir’e gittim. İzmir’de, Kızılay’ın Bölge 
Kan Merkezi’ni, ardından da İzmir’in şe-
hir içi ulaşımı için son derece büyük bir 
projeyi, Egeray İzban Bölümünü açtık. 
Pazartesi günü Mersin’e, Anamur’a gittim. 
Anamur’a, Anamur’la birlikte Kuzey Kıb-
rıs Türk Cumhuriyeti’ne su temin edecek, 
dünyada örneği olmayan bir projeyi, Ala-
köprü Barajının temel atma törenini ger-
çekleştirdik. Dün Hatay’a geldim. Hatay’da 
52 farklı eser ve yatırımın resmi açılış töre-
nini gerçekleştirdim. 

Bugün de burada, İskenderun’dayız, İs-
kenderun ve çevre ilçelerde 20 farklı eser 
ve yatırımı hizmete açıyoruz. Söylemek 
istediğim şu: Bizim hizmet anlayışımızda 
ayrımcılık yok. Bizim hizmet anlayışımız-
da partizanlık yok. Bizim hizmet siyaseti-
mizde, “şu ilçe bize oy verdi, bu vermedi” 
gibi bir yaklaşım asla yok. Biz, 74 milyo-
nun hükümetiyiz, 74 milyonun emanetini 
omzumuzda taşıyoruz ve 74 milyona, ay-
rım yapmadan, ayrım gözetmeden hizmet 
taşımanın mücadelesini veriyoruz. Biz 
geçmişte bunun acısını yaşadık.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
iken, partizanlık yapan hükümetler ta-

rafından mahrum bırakıldık, mağdur 
edildik. 3 Kasım öncesinde AK Partili bele-
diyeler, kendilerinden olmayan Hükümet 
tarafından aynı şekilde mağdur edildi, hak-
larından mahrum bırakıldı. Nice şehrimiz, 
nice ilçemiz, iktidar partisine oy çıkmadığı 
için geçmişte adeta cezalandırıldı. Biz bun-
ları görerek, bunların acısını hissederek 
bugünlere ulaştık. İşte onun için biz ayrım-
cılık yapmıyoruz. Biz iller, ilçeler arasında, 
köyler arasında ayrım gözetmiyoruz.

Nerede insan varsa, Hükümet olarak bü-
tün imkânlarımızla oradayız. Çünkü biz 
şuna inanıyoruz… İskenderun’u dışarıda 
bırakarak Türkiye büyüyemez. Tunceli 
küçülürken, İstanbul büyüyemez. İzmir ge-
riye giderken, Hatay ileriye gidemez. 81 il 
aynı anda, aynı oranda büyüyecek. Bütün 
ilçeler, bütün köyler aynı oranda büyüye-
cek ki, Türkiye büyüsün, Türkiye kalkın-
sın. Biz, sadece, Türkiye içindeki 74 milyon 
vatandaşımızın değil, evet, ülke dışındaki 
vatandaşlarımızın da hükümetiyiz.

Avustralya’dan Kanada’ya ,  Çin’den 
Amerika’ya, Libya’dan Almanya’ya kadar, 
dünyanın neresinde vatandaşımız varsa, 
soydaşımız, akrabamız varsa, biz onların 
yanındayız. Sadece vatandaşlarımızın da 
değil… Dünyaya yayılmış, ata yadigârı, 
Osmanlı’nın, Selçuklu’nun mirası eser-
lerimizin de yanındayız ve onlara da biz 
sahip çıkıyoruz. Moğolistan’da Türklerden 
kalma ilk yazılı eserlere biz sahip çıktık, 
onları gün yüzüne çıkardık. Bosna’da, 
Makedonya’da, Kosova’da, Kudüs’te ata 
yadigârı eserleri bulduk, onardık, dünya 
kültür mirasına kazandırdık. Kızılay’la, 
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Pakistan’a, Endonezya’ya, Sri Lanka’ya, 
Şili’ye, Haiti’ye yardım elimizi uzattık. 
TİKA ile Sudan’a, Filistin’e, Lübnan’a, 
Kosova’ya yardım elimizi uzattık. TOKİ ile 
Pakistan’a, Kırım’a ulaştık. TRT ile dünya-
nın tamamına Türkçe ulaşıyoruz. Yunus 
Emre Enstitüsü ile artık dünyaya Türkçe 
öğretiyoruz. 

Kimin yardıma ihtiyacı varsa, kim imdat 
diyorsa, bütün imkânlarımızı seferber edi-
yor, insani görevimizi yerine getiriyoruz. 
İşte en son Libya’dan, Cumhuriyet tarihi-
mizin en büyük tahliye operasyonuyla, 22 
bin 660 kişiyi tahliye ettik. Bunların 18 bin 
779’u bizim kendi vatandaşımız. Bizden 
tahliye için yardım isteyen, farklı ülkelerin 
vatandaşı 3 bin 881 kişiyi de Libya’dan 
biz tahliye ettik. Türkiye, bu operasyonla, 
dünyanın takdirini kazandı; bir kez daha 
dünyanın övgüsüne mazhar oldu. 

Biz milliyetçiliğe işte böyle bakıyoruz. 
Milliyetçiliğe, ülkesini sevmek, milletini 
sevmek, ülkesini büyütmek olarak bakı-
yoruz. Milliyetçiliğe, Türkiye’nin itibarını, 
etkinliğini yükseltmek olarak bakıyoruz. 
Milliyetçilik slogan atmak değildir. Mil-
liyetçilik, öfkenin dilini, nefretin dilini 
yaymak değildir. Milliyetçilik hizmet üret-
mektir; sevginin diliyle, nezaketin diliyle 
konuşmaktır. İşte biz bunu yapıyor, 74 mil-
yona aynı dille konuşuyor, 74 milyonu bir 
ve beraber olarak kucaklıyoruz. Allah’ın 
izniyle, istikrarı, huzuru, güveni, en önem-
lisi de kardeşliği muhafaza ettiğimiz süre-
ce, Türkiye bugünkünden çok daha büyük 
hedeflere ulaşacak. 

Bakın biz şu anda 3 ay sonraki seçimleri 
değil, 4 yıl sonrasını değil, 12 yıl sonrasını, 
2023 yılını önümüze hedef olarak koymuş 
durumdayız. Ekonomide, iç ve dış politika-
da, demokratikleşmede, 12 yıl sonrasına 
ait yüksek hedefler belirlemiş durumdayız. 
2 trilyon dolar milli geliri, 25 bin dolar kişi 
başına milli geliri, yüzde 5 işsizliği, 500 
milyar dolar ihracatı gözümüze kestirmiş 
durumdayız. Bugün Akdeniz’in en önem-
li limanlarından biri olan İskenderun, 
Allah’ın izniyle, sizin, bizim gayretlerimiz-
le, 2023’te Akdeniz’in de, üç kıtanın da en 
önemli limanı haline gelecek. İskenderun, 
yolların kesişme noktası olarak, dünya ti-
caretinde adını duyuracak. 

Biz, bu büyük vizyonla hareket ediyoruz. 
Biz, şehirlerimiz için, ilçelerimiz için, 
büyük hedefler belirliyoruz. Sizin desteği-
nizle, sizin gayretlerinizle inşallah tüm bu 
hedeflere hep birlikte erişeceğiz. Ben bir 
kez daha, açılışını yaptığımız bu eserlerin, 
bu yatırımların hayırlı olmasını diliyorum. 
Emeği geçen herkese en kalbi şükranlarımı 
sunuyorum.
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Değerli misafirler, kıymetli kardeşlerim, 
sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, açılı-
şını yaptığımız Sanibey Barajı ve Hidro-
elektrik Santrali’nin İmamoğlu ilçemize, 
Aladağ ilçemize, Adana’ya ve ülkemize 
hayırlı olmasını diliyorum. Bu büyük ese-
ri ülkemize kazandıran Sanko Holding’e, 
Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir 
Konukoğlu kardeşime, emeği geçen, mi-

marından mühendisine, müteahhidinden 
işçisine kadar herkese teşekkür ediyorum.

Bugün burada sadece bir baraj, sadece 
bir hidroelektrik santrali açmakla kalmı-
yoruz; aslında, bu bölgenin yarım asırlık 
rüyasını gerçeğe dönüştürüyoruz. Yatırım 
bedeli 500 milyon dolar olan, inşasında 
1.500 kişinin çalıştığı bu muhteşem eserin 

Sanibey Barajı ve HES Açılış 
Töreni 

Adana | 05 Mayıs 2011



287

Yeni Türkiye Vizyonu | Ya Allah Bismillah-4

elektrik santrali, 317 kilovatsaat kuru-
lu gücüyle 600 bin evin yıllık ihtiyacını 
karşılayacak enerjiyi üretecek. 1.250 gün 
gibi rekor bir sürede inşa edilen bu baraj, 
İmamoğlu Ovası’nda 750 bin dönüm ara-
ziyi sulayacak. İmamoğlu Ovası’nda sulu 
tarıma geçilmesiyle 50 bin kişi işe, aşa 
kavuşacak. 

Barajla birlikte 13 kilometre yol, 85 met-
relik tünel ve sulama altyapısına ilişkin 
çeşitli hizmetler de, Sanko tarafından 
ülkemize kazandırıldı. Her aşamasında 
işlerin tamamı Türk mühendisleri ve şir-
ketleri tarafından gerçekleştirilen bu eser, 
neresinden bakarsanız bakın, gurur verici, 
örnek bir yatırım. Ülkeye hizmet, millete 
hizmet işte budur. “Ayinesi iştir kişinin lafa 
bakılmaz” sözünün müşahhaslaştığı yer 
işte burasıdır. Sanko Holding ve Abdulka-
dir Konukoğlu kardeşim, hiçbir lafa, söze 
gerek kalmaksızın, yaptıkları işle kendi-
lerini ortaya koymuşlardır. Bir kez daha 
tebrik ediyorum. Bu ülkenin, bu milletin 
hayallerini gerçeğe dönüştüren herkese 
teşekkür ediyorum.

Sevgili kardeşlerim…

Önceki gün de bir toplantı vesilesiyle ifa-
de ettim. Elazığ’da, Türkiye’nin en büyük 
enerji santrallerinden biri olan Keban inşa 
edilirken, o malum zihniyet çıktı, bu kadar 
büyük barajı ne yapacaksınız, bu kadar 
elektriği nerede kullanacaksınız, toprağa 
mı vereceksiniz diyerek karşı durdu. Eğer 
muhayyile yoksa eğer tasavvur yoksa eğer 
ülkeyi büyütmek gibi bir niyet yoksa işte 
böyleleri çıkar, atılan her adımın, her ya-

tırımın, her yeniliğin önünde adeta duvar 
gibi dururlar. Eğer, Türkiye’yi büyütmek 
gibi bir hedefleri olsa, enerji ihtiyacının 
farkında olurlar. Eğer Türkiye ekonomisini 
güçlendirmek gibi, istihdam üretmek gibi 
bir dertleri olsa, elektrik ihtiyacının far-
kında olur, yatırım yaparlar. Ama böyle bir 
niyetleri, gayeleri, hedefleri olmadığı için, 
on yıllar boyunca bu ülkede yatırım yap-
madılar, ne yazık ki yapanı da engellediler. 

İşte şu anda da bu zihniyet aynı şekilde de-
vam ediyor. Yapılan her işe kulp takıyorlar. 
Yapılan her işi karalamanın peşine düşü-
yorlar. Yapılan her işi, alıyorlar, Anayasa 
Mahkemesi’ne götürmek suretiyle iptal 
ettirmek istiyorlar. Bu zihniyet, bu ülkede 
tek başına iktidar olamıyor, milletim bun-
lara iktidar vermiyor. Bunlar da, “madem 
yapmıyoruz, bari yapılana engel olalım” 
diyerek her hayırlı işin kuyusunu kazıyor-
lar. En son, KANALİSTANBUL Projesi’ni 
de aynı şekilde karalamanın gayreti içine 
girdiler. Boğaz Köprüsü’ne nasıl karşı çık-
tılarsa, Keban Barajı’na nasıl karşı çıktı-
larsa, bugün de İstanbul için, İstanbul’dan 
ziyade Türkiye için bu son derece önemli 
projeyi güya lüzumsuz göstermenin kam-
panyasını başlattılar. Biz bunlara aldan-
mayacağız, biz bu karalamaları, bu engel-
lemeleri umursamayacağız. Biz işimize 
bakacak, kamu-özel sektör işbirliği içinde 
Türkiye’yi yeni baştan imar edeceğiz. 

Geçtiğimiz 8.5 yılda, Türkiye’nin çözüleme-
yecek hiçbir sorunu olmadığını beraberce 
gördük. Türkiye gerçekten isterse, azimle, 
dirayetle, kararlılıkla çalışırsa ulaşamaya-
cağı hiçbir hedef yoktur. Biz diyoruz ki: 
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Türkiye, dünyanın en gelişmiş 10 ekono-
misi arasına girebilir… Türkiye, 500 milyar 
dolar ihracat rakamına ulaşabilir. Türkiye, 
2 trilyon dolar milli gelir sahibi olabilir. 
Türkiye, genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla 
erkeğiyle, işçisiyle işvereniyle kardeşlik 
içinde bu hedefleri gerçeğe dönüştürebilir. 
Açık söylüyorum: Bizim 2023 Türkiye’sine 
ilişkin hedeflerimize karşı çıkanlar, bunla-
rı uygulanamaz bulanlar sadece ülkemize 
ve milletimize değil kendilerine de güven-
leri olmayanlardır. Biz Türkiye’ye güveni-
yoruz. Hamdolsun bu ülke bizi bir an bile 
hayal kırıklığına uğratmadı. Biz milleti-
mize güveniyoruz. Hamdolsun milletimiz 
bir gün bile desteğini bizden esirgemedi. 
Biz kendimize güveniyoruz. Hamdolsun 
çıktığımız hizmet yolunda alnımızın akıy-
la bugünlere kadar geldik, geleceğe doğru 
yürümeye de devam ediyoruz. Önümüzde 
aşılamayacak hiçbir engel, çözülemeyecek 
hiçbir sorun olmadığı inancıyla rotamızı 
2023’e çevirdik, vizyonumuzu derinleştir-
dik. 

Bu ülkenin akıl sahibi, feraset sahibi, vic-
dan sahibi her bireyi, yapılanları görüyor, 
yapmak istediklerimizi de anlıyor. Bu 
ülkenin, bu milletin hayrına olan her pro-
jenin, kimden gelirse gelsin, sonuna kadar 
arkasındayız, destekçisiyiz. Taş üstüne taş 
koyan, üreten, istihdam oluşturan herke-
sin başımız üzerinde yeri var. İşte burada 
olduğu gibi, ülkemize kazandırılan her 
önemli hizmetin açılışına da sevinçle, gu-
rurla bizzat koşacağız.

Değerli kardeşlerim…

Enerji, kalkınmanın en önemli temel 
altyapılarından biri. Bunun için, iktidara 
geldiğimizde tam anlamıyla bir enerji se-
ferberliği başlattık. 2002 yılında Türkiye 
132 milyar kilovatsaat enerji tüketiyor, 
üretimi tüketime yetmediği için elektriği 
ithal ediyordu. Aradan 9 yıl geçti. Türkiye 
büyüdü ve elektrik tüketimi de arttı. 2010 
yılı sonunda 210 milyar kilovatsaat elekt-
rik tükettik. Biz bu tüketimi sorunsuz bir 
şekilde karşıladığımız gibi, komşularımıza 
da elektrik ihraç etmeye başladık. Elektrik-
te kurulu gücümüz 32 bin megavattan 50 
bin megavata yükseldi. Yüzde 50 artan bu 
talep, enerji sektörüne 25 milyar dolardan 
fazla yatırım yapılarak karşılandı. 

Bu büyük yatırımı sadece kamu kaynakla-
rıyla gerçekleştirmek mümkün olmayacağı 
için, özel sektörün önünü açtık. Özel sektö-
rün enerjideki payını yüzde 34’den yüzde 
52’ye çıkardık. Bu çerçevede tüm su kay-
naklarımızdan, rüzgar ve jeotermal gibi ye-
nilenebilir kaynaklarımızın tamamından 
faydalanmayı kendimize hedef koyduk. 
Ülkemizdeki hidroelektrik santrallerinin 
toplam kurulu gücünü 12 bin 200 mega-
vattan 16 bin 200 megavata ulaştırdık. 
Elektrik dağıtım bölgelerinin özel sektör 
eliyle yapılma sürecini de geçtiğimiz yıl 
tamamladık. Böylece vatandaşımıza veri-
len hizmetin kalitesini artırma yönünde 
önemli bir adım attık. 



289

Yeni Türkiye Vizyonu | Ya Allah Bismillah-4

Elektrik üretim tesislerinin özelleştirme 
sürecini de başlattık. Böylece, elektrik üre-
tim tesislerinin verimliliğini ve kapasitele-
rini yükselterek, artan enerji ihtiyacımızı 
karşılama yönünde önemli bir adım atmış 
oluyoruz. 2023 yılında elektrik enerjisi ih-
tiyacımızın, bugüne kıyasla iki kat artarak, 
yaklaşık 450 milyar kilovatsaat olacağını 
tahmin ediyoruz. Bu talebi karşılayabil-
mek için bugün kurulu gücümüzü 2 katına 
çıkarmamız, yani 100 bin megavata ulaş-
tırmamız gerekiyor. Bunun için de her yıl 
5 milyar dolar tutarında enerji yatırımını 
hayata geçirmek durumundayız. 

Dolayısıyla, Sanko Holdinge ve enerji 
alanında faaliyet gösteren bütün şirket-
lerimize daha çok iş düşüyor. Ben bu dü-
şüncelerle, açılışını yaptığımız Sanibey 
Barajı’nın bir kez daha hayırlı olmasını 
diliyorum. Sanko Holdingi ve Abdulkadir 
Konukoğlu beyi kutluyor, emeği geçenlere 
teşekkür ediyorum. Sanibey Barajı hayırlı 
olsun diyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla se-
lamlıyorum. 
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Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan, 
çok sevgili Kıbrıslı Türk kardeşlerim, bu 
toplu açılış töreninde aranızda bulunmak-
tan büyük memnuniyet duyuyor, sizleri en 
kalbi duygularımla selamlıyorum.

61. Hükümetimizin ilk ziyaretini Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yapmaktan 

ve burada sizlerle birlikte olmaktan büyük 
mutluluk duyuyorum. Sizin sevincinizi 
paylaşmak ve sizlerle kucaklaşmak, benim 
için daima heyecan verici olmuştur. Zira 
Kıbrıs bizim için mübarek şehit kanlarıyla 
yoğrulmuş Çanakkale gibi aziz bir toprak-
tır. Burada tarihe istikamet veren ecdadı-

Namık Kemal Meydanı’nda 
Halka Hitap ve Toplu Açılış 

Töreni

Mağusa, KKTC | 20 Temmuz 2011
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mızın aziz hatıralarını şükranla, minnetle 
yâd ediyoruz. 

Sevgili kardeşlerim…

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Ba-
ğımsızlık gününde, buraya eli boş gelmedi-
ğimiz için de ayrıca mutluyuz, bahtiyarız. 
Ülkemizin desteğiyle gerçekleştirilen bu 
tesisler, Kuzey Kıbrıs ekonomisine önemli 
katkılar sağlayacaktır. KKTC bugüne ka-
dar, bütün engelleme ve ambargolara rağ-
men dimdik ayakta durmayı ve güçlüklere 
karşı direnmeyi başarmıştır. KKTC’nin 
kendi ayakları üzerinde durması ve eko-
nomik açıdan kendine yeterli hale gelmesi 
için Türkiye Cumhuriyeti olarak elimiz-
den geleni yapıyoruz, yapacağız. Bugün 
açılışını yaptığımız gibi somut projeler, 
Kıbrıs Türk halkına uygulanan haksız 
izolasyonun menfi etkilerini asgari düze-
ye indirecektir. Elbette diplomatik alanda 
Kıbrıslı Türklere uygulanan bu haksızlığa 
son vermek için gerekli her adımı atmaya 
devam edeceğiz. Ancak bu gibi projelerle, 
Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin sorunlarının 
çözümüne, bu ülkenin kalkınmasına aza-
mi destek sağlayacağız. 

Son olarak, 7 Mart’ta Alaköprü Barajı’nın 
temel atma törenini Anamur’da gerçekleş-
tirdik. Alaköprü Barajı, KKTC’nin verimli 
topraklarına hayat suyu getirmemizi sağ-
layacak projenin çok önemli bir ayağıdır. 
Allah’ın izniyle, bu değerli projeyi üç yılda 
tamamlayacağız ve Kuzey Kıbrıs’ın önemli 
bir sorununu daha çözüme kavuşturaca-
ğız. Sadece su değil, Türkiye’den KKTC’ye 
elektrik getirecek olan projemizin çalış-

malarına da büyük bir hızla devam ediyo-
ruz. Böyle dev projeler, bir yandan Kuzey 
Kıbrıs’ın ekonomik açıdan kabuğunu 
kırmasını sağlayacak, bir yandan da siz-
leri yalnızlığa itmek isteyenlere anlamlı 
bir mesaj teşkil edecektir. Ancak bu tür 
projelerden daha önemli olan bir husus 
var: Öncelikle KKTC’nin ekonomik altya-
pısının sağlam bir zemine kavuşması ge-
rekiyor. Halihazırda uygulanan ekonomik 
programın meyvelerini vermeye başlaması 
son derece sevindiricidir. KKTC, kamu 
maliyesi açısından, bugün birçok AB üyesi 
ülkenin dahi sınıfta kaldığı bir sınavda, 
çok başarılı sonuçlar almaktadır. 

Bugün birlikte göğüs gereceğiniz bir takım 
zorluklar, yarın sizler için kolaylık olacak, 
yolunuzu açacak, umutlarınızı çoğalta-
caktır. 2002 yılında göreve geldiğimizden 
itibaren, biz de Türkiye’de benzer bir eko-
nomik program uyguladık. Türkiye’nin 
uyguladığımız ekonomik program netice-
sinde ulaştığı seviye, KKTC’nin geleceği 
için de önemli bir motivasyon kaynağı 
olacaktır. Bugün Türkiye, makroekonomik 
göstergeler açısından dünyada yatırım-
cıların en çok dikkatini çeken, parmakla 
gösterilen ülkelerden biri haline gelmiştir. 
Bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 11 oranında 
büyüyen Türkiye ekonomisi, dünyada çift 
haneli büyüyen tek ekonomi olmuştur. 
KKTC’nin ekonomik alanda atacağı adım-
lar, bu ülkeye uygulanan haksız ambargo-
ya son verilmesi için, uluslar arası kamuo-
yu nezdinde baskı oluşturacaktır. Türkiye 
olarak, ekonomi yönetiminde 8.5 yılda ka-
zandığımız tüm bilgi ve tecrübeyi, Kuzey 
Kıbrıs’ın yaşadığı ekonomik dönüşüm sü-
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recine de aktaracak, tüm imkanlarımızla, 
Kıbrıslı kardeşlerimizin yanında olacağız. 

Kıymetli kardeşlerim…

Bugün Türkiye’nin katkılarıyla hayata ge-
çen altı projenin ilki, Bafra bölgesindeki 
Nuh’un Gemisi Otelidir. Kuzey Kıbrıs’ın 
sahip olduğu büyük turizm potansiyelini 
açığa çıkarmamız ve burayı bir turizm cen-
netine çevirmemiz için, bu gibi yatırımlara 
büyük ihtiyaç vardır. Nuh’un Gemisi Oteli, 
KKTC’nin turizmine bir dinamizm getire-
cek, turizm gelirlerinin artmasını sağla-
yacak ve Kıbrıslı kardeşlerimiz için, yeni 
bir iş ve istihdam kapısı olacaktır. Şunu 
memnuniyetle ifade etmeliyim ki KKTC 
turizmi, özellikle ulaşımda devam eden kı-
sıtlamalara rağmen bu yıl önemli bir atılım 
içindedir. Kuzey Kıbrıs’ın doğal güzellikle-
ri, her geçen gün, çok daha değişik ülkeler-
den daha fazla sayıda turistin ilgisini celp 
etmektedir. Yeni yatırımlar, hem bu talebe 
cevap üretecek, hem de yeni talep doğma-
sına vesile olacaktır. Türkiye olarak, KKTC 
hükümetinin bu alandaki çabalarına her 
türlü desteği veriyoruz. 

Bugün yaptığımız ikinci açılış, 50 kilo-
metre uzunluğundaki Kuzey Sahil Yolu 
Projesi’nin ilk etabını oluşturan Geçitka-
le-Tatlısu-Bafra bölümüdür. Bu projeyle, 
Girne’den Bafra turizm bölgesine ve bu 
güzergâhta yer alan yerleşim birimlerine 
ulaşım için, yeni ve ekonomik bir alternatif 
oluşturuyoruz. Türkiye’de, biz hükümete 
gelir gelmez, kalkınmanın ön koşulu olan 
ulaşım konusuna öncelik verdik. Bugüne 
kadar, 14 bin kilometreye yakın bölünmüş 

yolun yapımını tamamladık. Aynı dönem-
de, KKTC Hükümetiyle Girne-Lefkoşa ve 
Güzelyurt-Gazimagosa arasındaki ana aks-
ları bölünmüş yol haline getirdik. Bunu di-
ğer yollarla da tamamlayıp Kuzey Kıbrıs’ın 
her noktasına kaliteli ulaşım sağlanmasına 
destek olacağız. 

Bir diğer açılışımız, Gazimağusa’da özel 
sektör tarafından Türkiye’den sağlanan 
kredi katkısıyla inşa edilen bir yüzer ter-
sanedir. Bu tersane ile daha büyük tonajlı 
gemilere hizmet verilecek ve KKTC’nin 
Doğu Akdeniz’de ciddi bir merkez haline 
gelmesi yönünde önemli bir adım atılmış 
olacaktır. Dördüncü olarak, Lefke Avrupa 
Üniversitesi Çok Amaçlı Eğitim Bloğu 
Yapımı Projesi’nin açılışını yapıyoruz. Bu 
projeyle üniversitedeki öğrencilerimiz 
daha modern eğitim imkânlarına kavuşa-
caklardır. Lefkoşa Türk Belediyesi Sosyal 
Konut Projesi’nin açılışını da bugün yapı-
yoruz. Lefkoşa Büyükelçiliğimiz Yardım 
Heyeti’nin desteği ile gerçekleştirilen bu 
sosyal konutlar ile gelir düzeyi düşük aile-
ler kira öder gibi 14 yılda ev sahibi olacak-
lardır. 

Son olarak, Güzelyurt Belediyesi Açık 
Anfi Tiyatrosunun açılışını yapıyoruz. Bu 
tesis, sadece bölge halkının değil, aynı za-
manda yöredeki üniversite öğrencilerinin 
de yararlanacakları bir kültür merkezi 
olacaktır. KKTC’nin müreffeh bir hale gel-
mesi, ekonomik ve sosyal açıdan gelişip 
güçlenmesi için, bu tür somut ve yararlı 
projelere destek olmaya devam edeceğiz. 
İnşallah, yakın gelecekte başlatacağımız 
büyük projelerin açılışını da yine Kıbrıslı 
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kardeşlerimle birlikte yapacağız. Tüm bu 
altyapı projeleri ve tesislerin, Kıbrıslı Türk 
kardeşlerime hayırlı ve uğurlu olmasını 
diliyorum. Bu tesislerin yapımında emeği 
geçen tüm dostlarımıza teşekkür ediyor, 
sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. 
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Sevgili Konyalılar, değerli kardeşlerim, 
sizleri en kalbi duygularımla selamlıyo-
rum. Sizlerin şahsında bütün Konyalı ve 
bütün Ankaralı kardeşlerimi sevgiyle mu-
habbetle kucaklıyorum. Bu mübarek oruç 
gününde çok hayırlı vesileyle Konya’da 

olmaktan, büyük bahtiyarlık, büyük heye-
can duyuyorum. 

Mübarek Ramazan ayını hayır dualarla 
uğurlarken Konya’ya bayram öncesi bir 
büyük müjdeyle, bir büyük sevinç ve heye-
can ile beraber geldik. Bugünü görmek, bu 

Gar Meydanında İftar Yemeği 
ve Ankara-Konya Yüksek Hızlı 

Tren Açılış Töreni

Konya | 23 Ağustos 2011
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eserin tamamlandığını görmek, bu sevince 
sizlerle beraber ortak olmak en büyük ar-
zularımızdan biriydi. Zira biz laf değil eser 
siyaseti yapacağız demiştik. Başlattığımız 
bir eser tamamlanıncaya kadar da gözü-
müz, gönlümüz o eserin üzerinde olur. 
Allah’a Hamd olsun ki, bugünü de görmek, 
bu eserimizin de tamamlandığını şahit ol-
mak nasip oldu. 

Bugün, tarihimizin, coğrafyamızın dönüm 
noktalarından biridir. Bugün, Hazreti 
Mevlana’nın şehri olan Konya ile Hacı Bay-
ramı Veli’nin şehri Ankara’yı Hızlı Trenle 
birbirine kavuşturuyoruz. Selçuklunun 
Başkenti Konya ile Cumhuriyetimizin Baş-
kenti Ankara arasındaki mesafe kalkıyor 
bugün. İki büyük şehir, iki büyük gönül, 
Konya ile Ankara bir oluyor, bütünleşiyor. 
Yedi milyon vatandaşımızın yaşadığı iki 
büyük şehrimiz birbirine kavuşuyor. Bu 
adımlar sadece iki büyük şehrin birbirine 
bağlanması değil, kendi medeniyet tarihi-
mizle aramızdaki mesafenin de kapanma-
sıdır. 

Evet, bugün Konya’da tarihi bir merasimi 
gerçekleştiriyoruz. Konya ile Ankara Hızlı 
Trene kavuşuyor bugün. 8 ay önce 17 Ara-
lıkta Vuslat gününde ‘Konya bir başka vus-
latı daha yaşayacak ve hazreti Mevlana’ya 
daha hızlı kavuşacağız” demiştim. O gün 
başlattığımız test sürüşlerinin şu mübarek 
günde tamamlanmış olması, bu eserimizin 
Ramazan bayramına yetişmiş olması bize 
büyük mutluluk verdi. Allah’a şükürler ol-
sun… Hayırlı olsun… Mübarek olsun… Bu 
yolda, bu hızlı trenle Konya’dan Ankara’ya, 
oradan İstanbul’a selametle gidin, selamet-

le gelin… Güle güle gidin, güle güle gelin. 
Allah bu milletin yolunu daima açık eyle-
sin. Birlik be beraberliğimizi, kardeşliğimi-
zi ve huzurumuzu daim eylesin. 

Evet, tıkanan yollar açılır, aşılmaz dağlar 
delinir ama bu yollardan, bu eserlerden 
daha önemlisi, en önemlisi İstikamettir. 
İstikamet doğru yol üzere olmaktır. Biz 
inşallah bu yoldayız, son nefesimize kadar 
da bu yoldan istikametten ayrılmak istemi-
yoruz. Doğru yol üzere olanların işleri rast 
gidiyor, zorluklar kolaylaşıyor.

Bakınız sevgili Konyalılar, bugün 4.5 yıl 
gibi kısa bir sürede hat, 8 ayda da test sü-
rüşlerini tamamladığımız, Konya-Ankara 
hızlı tren hattını hizmete açıyoruz. Dünya-
da hızlı tren hatlarının inşa süresi 5-13 yıl 
arasında değişiyor. İtalya’da 204 kilomet-
relik Roma-Napoli hattı 11 yılda tamam-
landı. Almanya’da 216 kilometrelik Han-
nover–Berlin hattı 7 yılda tamamlandı. Biz 
ise, 212 kilometrelik Konya-Ankara Hızlı 
Tren hattını 4.5 yılda tamamladık. Tren 
yoluyla Ankara’dan Konya’ya ancak 10.30 
saatte gelebiliyordunuz. Ankara’dan yola 
çıkan tren, Eskişehir’e uğruyor, Afyon’a uğ-
ruyor ve neredeyse yarım günde Konya’ya 
gelebiliyordu. Biz, Ankara Polatlı arasında-
ki hızlı tren hattını kullandık. Polatlı’dan 
Konya’ya gidiş ve geliş olmak üzere yeni 
bir hat döşedik ve artık Ankara-Konya, 1 
saat 15 dakikaya indi. 

Burada şu önemli noktaya dikkatinizi çek-
mek istiyorum, Ankara-Konya hızlı tren 
hattının, proje dizayn ve tüm yapım işleri 
yabancılar tarafından değil, bizim kendi 
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müteahhitlerimiz ve mühendislerimiz 
tarafından yapıldı.100 bin kilometrenin 
üzerinde deneme sürüşünü de yine ülke-
mizde ilk defa oluşturulan Piri Reis Ölçüm 
ve Test Treni ile gerçekleştirdik. Ayrıca, 
Konya yeni gar ve eski gar binalarını aslına 
uygun olarak yeniledik. Hızlı tren hattının 
Ankara ve Konya’mıza hayırlar getirmesini 
temenni ediyor, emeği geçen herkesi, sayın 
Ulaştırma Bakanımızı, mühendislerimizi, 
mimarlarımızı, müteahhitlerimizi, işçileri-
mizi yürekten tebrik ediyorum. Hepsinden 
Allah razı olsun… 

İşte bizim farkımız bu sevgili Konyalılar... 
Biz iş üretiyoruz, biz hizmet üretiyoruz, 
eser üretiyoruz. Biz Konya’da olduğu gibi 
81 vilayetin tamamında eser üretiyoruz. 
Biz milletimizi Yüksek Hızlı Tren ile tanış-
tırdık. Eskiden gelişmiş yabancı ülkelere 
gidip gelenler, “adamlar yapmış” diye söze 
başlarlardı. Adamların bir hızlı trenleri 
varmış, saatte şu kadar hızla rüzgar gibi 
gidermiş diye bize oraları bir masal gibi 
anlatırlardı. Başkalarının masallarını din-
lerken biz de kendi düşlerimizi kurduk. O 
zamanlar “Bir gün biz de böyle işler yapabi-
lir miyiz” diye hayal ederdik. Allah’a hamd 
olsun hayaller gerçek oldu…

Ferhat’ın Şirin’e sahih, samimi aşkı, bizim 
milletimize duyduğumuz sevda hem çetin 
dağları deldi hem de yeni emniyetli geniş 
yollar açtı…Hava yollarını da insanımıza, 
vatandaşımıza biz açtık. Milletimizi hava-
yolu seyahati ile tanıştırdık. Uçak seyahati-
ni lüks olmaktan çıkardık. Bu milletin nice 
nesilleri bırakın uçağa binmeyi, hiç hava-
alanı görmeden büyüdüler ve hatta yaş-

landılar. Biz hava yolunu sadece mutlu bir 
azınlığın değil, halkın yolu yaptık.2002’de 
iç hatlardaki 8.5 milyon olan yolcu sayımız 
2010 yılında yaklaşık 6 kat artışla 50.5 mil-
yon yolcuya ulaştı. Dış hatlar yolcu sayısı 
25 milyondan 52 milyona yükseldi. 

Bu ülkede karayolu ulaşımının geçmişte 
ne kadar tehlikeli ve zahmetli olduğunu 
hatırlamayan insanımız var mı? Binlerce 
insanımızı bu kalitesiz, güvenliksiz, yeter-
siz yollara kurban vermedik mi? Bugün 
şükürler olsun şehirlerimizi son derece 
güvenli ve kaliteli otoyollar, duble yollar 
birbirine bağlıyor. Cumhuriyet tarihinde 
yapılan duble yolun iki katından fazlasını 
sadece 9 yılda inşa ettik. Milletimiz için 
binlerce insanın canına, zaman kaybına 
mal olan bakımsız yolları ayağa kaldırdık. 
Bütün şehirlerimize, bütün insanlarımıza 
aynı şekilde hizmet ediyoruz. Gelecekte 
inşallah diğer şehirlerimiz de bu modern 
imkanlara kavuşacak. 

Okullarımızı dünya standardına çıkardık. 
Ders kitaplarını okulların açıldığı gün 
yavrularımıza ücretsiz sağladık, 89 yeni 
üniversite açtık, üniversitesi olmayan il 
kalmadı. Sağlıkta dönüşüm programını 
hazırladık uygulamaya koyduk, hastane 
kuyruklarında sürünen, ilaç bulamayan, 
bulsa alamayan vatandaşlarımıza her has-
taneyi, her eczaneyi açtık. Şimdi milletimiz 
en modern hastanelere, ucuz ilaca kolayca 
ulaşıyor. TOKİ aracılığıyla dar gelirli vatan-
daşlarımızı ev sahibi yaptık, 500 bin konut 
yaptık.143 yeni adalet sarayını hizmete 
aldık.
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Tarımda çiftçimize Cumhuriyet tarihin-
de görülmemiş desteği sağladık. Sosyal 
yardımlarla düşük gelirli vatandaşımızı 
destekledik. Köydeş, Beldes projeleriyle en 
ücra yerlere hizmeti ulaştırdık, ülkemizi 
her alanda adeta çağ atlattık. Sağlıkta, 
eğitimde, sosyal güvenlikte, yoksullara, 
engellilere, yaşlılarımıza, saymakla bitire-
meyeceğimiz hizmetlerde “bu kadar yeter” 
diye asla düşünmedik. Bütün bunları, bu 
eserleri insana hizmet et ki devlet yaşasın 
anlayışıyla gerçekleştirdik. Sadece bugü-
nü değil geleceğimizi de kurtaracak tarihi 
adımlar attık.

İşte bunun için ne zaman milletimize baş-
vurduysakmilletimiz bize “ durmak yok 
yola devam” dedi. Allah’ın izni ve milleti-
mizin duası, desteği sayesinde yola devam 
ediyoruz. Eserlerimiz, emeklerimiz mille-
timize helali hoş olsun. Konya’nın sahibi 
Hazreti Mevlana’dan, Ankara’nın sahibi 
Hacı Bayramı Veli’den öğrendiğimiz kar-
deşliğimiz, muhabbetimiz, aşkımız daim 
olsun. Konya Ovası, Ankara Ovası, Ana-
dolu daha çok şenlensin. İnsanlarımızın 
yüzü daha çok gülsün. Yollarımızı açmaya 
devam ediyoruz. İşte bugün de yeni bir 
yol açıyoruz. Bu eserimiz de diğerleri gibi 
hayırlı olsun, uğurlu olsun.
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Değerli AK Partililer, sevgili vatandaş-
larım, sizleri en kalbi duygularımla 
selamlıyorum. Böyle mutlu bir günde, 
böyle hayırlı bir açılışta sizlerle birlikte 
olmaktan büyük bir heyecan ve mutlu-
luk duyduğumu ifade ederek sözlerime 
başlıyorum. Ben buraya, Gaziantep’e aynı 
zamanda bir teşekkür borcumuzu ifade 
etmek için geldim. 12 Haziran 2011 Se-
çimlerinde demokrasiye verdiğiniz destek 
için sizlere hasseten teşekkür ediyorum. 
Gaziantep her zaman tarihi misyonuna 
uygun olarak demokrasinin, adaletin ve 
hakkaniyetin yanında olmuştur. Şeref li 
Gazi ünvanına yakışanda budur. Sizlerin 
şahsında Gaziantep’i bir kez daha yürekten 
kutluyor, gönülden selamlıyorum. 

Biliyorsunuz, geçtiğimiz ay partimizin 10. 
Kuruluş yıldönümünü bütün gönüldaş-
larımızla birlikte coşkuyla kutladık. AK 
Parti’nin Türkiye’ye hizmet aşkıyla çıktığı 
yolda attığı her ileri adım bizi aynı şekilde 
heyecanlandırıyor. Bugün gerçekleştir-
diğimiz bu güzel töreni de o coşkunun, o 
hissiyatın bir devamı olarak görüyor, böyle 

kabul ediyorum. İnşallah Gaziantep’te ve 
diğer şehirlerimizde AK Parti ülkesi ve 
milleti için hizmete bugüne kadar olduğu 
gibi bugünden sonra da büyük bir aşk ve 
kararlılıkla devam edecektir. 

Takvim hesabıyla bakarsanız on yıl çok 
uzun bir zaman değil... Ancak AK Parti o 
kısa denebilecek zamanın içine adeta bir 
tarih sığdırarak büyük bir değişim başlat-
tı, Türk siyasetine damgasını vurdu. O on 
yılın dokuz yılını aralıksız iktidarda geçir-
miş, girdiği her seçimden alnının akıyla 
çıkmış bir siyasi hareketten söz ediyoruz. 
Bunun siyasetimizde bir başka örneği yok-
tur. AK Parti, ilk günden bugüne ülkemizin 
her köşesinden, milletimizin her kesimin-
den teveccüh görmüş, kuşatıcı, birleştirici, 
Türkiye’nin dinamikleriyle uyumlu bir 
siyasetinin adresi olmuştur. 

Geçen zaman millet iradesiyle, AK Parti 
siyaset çizgisinin ne kadar uyumlu oldu-
ğunu, ne kadar ahenkli bir bütünlük oluş-
turduğunu gösterdi, gösteriyor. AK Parti 
ile birlikte, milletimizin en zor zamanlarda 

AK Parti İl Başkanlığı Yeni 
Hizmet Binası Açılışı

Gaziantep | 09 Eylül 2011
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ortaya çıkan varoluş şuuru bir kere daha 
ortaya çıktı ve Türkiye, değişim iradesini 
ortaya koydu.

Değerli kardeşlerim... 

Her zaman söyledik, bugün de söylüyoruz; 
bizim sözümüz milletimizin sözüdür. On 
yıllık bir zamanın içine bu ülke için başka 
bir örneği olmayan büyük bir değişim sığ-
dırabilmişsek eğer, bunu bu yolda yalnız 
olmadığımız, adımlarımızı milletimizle 
birlikte attığımız için başardığımızı bilme-
miz lazım... Bu gerçeği sadece bizim değil, 
Türkiye’nin bugünü ve geleceği için siyaset 
üretmeye talip olan herkesin iyi bilmesi la-
zım... Siyasetçinin görevi milletin hissiyatı-
nı siyasetin merkezine taşımak, meselelere 
bu şuurla çareler geliştirmektir. İktidarda 
da olsanız budur, muhalefette de olsanız, 
siyasetin ve demokrasinin de gereği budur 
budur. 

Efendim ben muhalefetteyim, iktidarın 
icraatlarına bakar, kanaat belirtirim derse-
niz siyasetin ruhuna ihanet edersiniz. Böy-
le tuzu kuru siyaset olmaz. Muhalefet par-
tilerinin görevi jüri üyeliği değildir. Puan 
tabelalarını indirip kaldırmakla bu mille-
tin senin omuzlarına yüklediği siyaset so-
rumluluğunun gereğini yerine getirmiş mi 
oluyorsun? Sırça köşklerde oturup “şunu 
beğendim, şunu beğenmedim” demekle si-
yaset mi yapmış oluyorsun? Yapılanı yanlış 
görüyorsan doğrusunun ne olduğunu orta-
ya koyacaksın, siyaseti ucuzlatmayacaksın, 
gündemi demagojiye boğmayacaksın, des-
teksiz atıp tutmayacaksın. 

Her hafta mutad olarak medyanın önüne 
çıkıp tabiri caizse hükümete sallamakla 
siyaset olmaz. Siyasette eleştiri polemik 
yok mudur, vardır! Ama bunun da iki şartı 
vardır... Bir, söylediklerini hakkaniyet çer-
çevesinin dışına çıkmadan söyleyeceksin, 
haksızlık etmeyeceksin. İki, eğer siyaset 
yapıyorsan, misyonunu sadece eleştiri 
ve polemikle sınırlamayacak, memleket 
gündemindeki onlarca meseleye kendi 
doğrularınla çareler önereceksin. Aksi hal-
de leyleğin ömrü laklakla geçer. Hal çaresi 
üretmeyen, meselelerle ilgili vizyonunu or-
taya koymayan, ufuk açıcı olmayan siyaset 
tek kanatlı kuş gibidir. Ve takdir edersiniz 
ki, tek kanatlı kuş uçamaz.

Değerli arkadaşlarım... 

Her geçen gün meseleleri biraz daha kar-
maşıklaşan, sıkıntıları biraz daha ağırla-
şan bir dünyada yaşıyoruz. Eğer bir ülkeyi 
yönetmeye talipseniz, dünyada neler olup 
bittiğini çok yakından takip edeceksiniz. 
Takip etmekle de kalmayıp tavrınızı, duru-
şunuzu, çok yönlü stratejilerinizi belirleye-
ceksiniz. Siyaset dünyanın hiçbir yerinde 
düz bir çizgi üzerinde seyretmez. Ferah 
zamanlar olduğu gibi sıkıntılı zamanlar 
da vardır. Mesele ferah zamanlarda değil, 
sıkıntılı zamanlarda dik durmak ve duru-
şunu korumaktır. Her meseleye fotoğrafın 
bütününü aklımızda tutarak ve uzun va-
deli projeksiyonlarla bakmak mecburiye-
tindeyiz. Biz bu gerçeği daima aklımızda 
tutuyor, atacağımız adımları bu dikkat ve 
hassasiyetle atıyoruz. Terör meselesinden 
İsrail’le ilişkilerimize, küresel ekonomik 
krizden yeni medeniyetler yakınlaşmasına 
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kadar her gündem başlığında bir stratejik 
bütünlük içerisinde hareket ediyoruz. 

İsteriz ki muhalefet partilerimiz de bütün 
bu süreçlere katkıda bulunsunlar. Bizim 
yaptıklarımızı yanlış buluyorlarsa; gerek-
çeleriyle birlikte kendi çözüm önerilerini, 
kendi stratejik yaklaşımlarını ortaya koy-
sunlar. Hayati meselelerde her siyasi parti-
ye, her siyasetçiye düşen ülke menfaatleri 
doğrultusunda hareket etmek olmalıdır. 
Eğer siz böyle kritik ülke meselelerinden 
siyasi rant elde etmek üzere yola çıkarsa-
nız hem ülkenize zarar verirsiniz, hem de 
milletin gözünden düşersiniz. Buna kar-
şılık memleketin bir derdine çare olmak 
üzere samimiyetle başlattığınız her türlü 
girişim sizin siyaset hanenize artı puanı 
zaten yazdıracaktır. Yeter ki uyanıklık pe-
şinde olmayın, gününüzü kurtarmak için 
memleketi ateşe atmayın.

Değerli arkadaşlarım... 

Maalesef  bizim ülkemizde muhalefet 
anlayışı bir türlü bu olgunluk seviyesini 
yakalayamadı. Bakınız son bir kaç gün-
dür yapılan eleştirilere... İsrail hak hukuk 
tanımadan silahsız ve sivil bir yardım ge-
misine uluslararası sularda bütün silahlı 
gücüyle saldırmış, dokuz insanımızı şehit 
etmiş... Bütün bunlar dünyanın gözleri 
önünde olmuş. Türkiye’de uluslararası hu-
kuk çerçevesinde atması gereken adımları 
atmış. Beklentilerini sadece İsrail’e değil, 
bütün dünyaya ilan etmiş. Bu beklentiler 
karşılanmazsa nasıl bir tavır takınacağını 
da en baştan belirlemiş ve adım adım uy-
gulamış, uygulamaya da devam ediyor. 

Palmer Raporu bu sürecin sadece bir par-
çası... Türkiye davasını bu rapor üzerinden 
yürütmüyor, kendi inisiyatifi ve değer-
lendirmeleriyle hareket ediyor. O raporda 
hakkaniyetle bağdaşmayan ne varsa, onun-
la da gerektiği gibi mücadelemizi yaparız. 
Diplomasi içinde her hamlenin bir karşılı-
ğı vardır, süreç içerisinde bunlar çok daha 
iyi görülecek. Tabii bunun farkında olmak 
için de biraz meselelere vukufiyet ve iyi 
niyet gerekiyor. Ama bunlar da yetmez... 
Madem siz bir siyasi partisiniz ve madem 
bu bir ülke meselesidir, o zaman bu müca-
delenin de bir parçası olmalısınız. Bakınız 
bizim attığımız her adıma İsrail’in hem 
iktidarı, hem muhalefeti eş zamanlı olarak 
kendince bir karşılık veriyor. Yaklaşımları-
nı doğru ve hakkaniyetli bulmuyor olsak 
bile, kendi mantıkları içinde siyasetin do-
ğasına uygun olanı yapıyorlar. 

Şimdi ben buradan başta genel başkanları 
olmak üzere muhalefet partilerimizin tem-
silcilerine soruyorum... Türkiye hükümeti 
ve bütün devlet kurumlarıyla böyle bir 
mücadelenin içindeyken, sizler neredesi-
niz? Herhalde İsrail’in Mavi Marmara’ya 
saldırmakla insani ve hukuki manada 
doğru bir iş yaptığını düşünmüyorsunuz! 
Herhalde başta hayatını kaybeden 9 in-
sanımız olmak üzere saldırıya uğrayan 
bir gemi dolusu silahsız insanın hakkını 
savunmanın gereğine de inanıyorsunuz! 
Peki, bu milletin hissiyatında derin izler 
bırakan böyle bir meselede sizler bu ülke-
nin siyasetçileri olarak ne yaptınız? Hadi 
bizim meseleye yaklaşımımızı, hareket 
planımızı doğru bulmadınız diyelim; peki 
buna karşılık siz hangi stratejiyi geliştirdi-
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niz, hangi adımları attınız. Meseleyi hangi 
uluslararası platforma taşıdınız, ülkenizi, 
insanınızı, aralarında birçok milletten 
insanın bulunduğu o barış gönüllülerini 
nerede savundunuz? Üye olduğunuz han-
gi uluslararası siyasi zemine bu konuyu 
taşıdınız, hangi kampanyayı yaptınız, bu 
toplumsal infiale nasıl tercüman oldunuz? 
Şimdi çıkmış büyük bir pişkinlikle yapılan 
her şeyin yanlış olduğunu söylüyorsunuz... 
Ben de buna karşılık diyorum ki, asıl yanlış 
olan hiçbir şey yapmamaktır. Bu milletin 
hissiyatında derin izler bırakan böyle bir 
hadiseyi sadece uzaktan seyretmektir.

Değerli arkadaşlar... 

Bize öyle suçlamalar getiriyorlar ki anlaşı-
lır gibi değil... “Başbakan Arap sokağında 
siyaset yapıyor” diyorlar. Çok açık söylü-
yorum; ben Türkiye’nin Başbakanıysam 
dünyanın her sokağında siyaset yaparım, 
yapacağım. Hangi Başbakan bunu yapmı-
yorsa hesabı asıl ondan sormak lazım... 
Sizin kendi abes mantığınızla küçümseme 
gayretinde olduğunuz Arap Sokağı bugü-
nün dünya siyasetinin döndüğü yerdir. 
Sadece bugün değil, yüzlerce yıldır dünya 
siyasetinin en önemli merkezlerinden biri-
dir. Bizim tarihten gelen bağlarla ayrılmaz 
bir parçası olduğumuz bir coğrafyadır. 
Orada olan her şey bizi de etkileyeceğin-
den dolayı, orada olan bitene sizin gibi 
uzaktan bakamayız. Bugün kafamızı kuma 
gömersek, önümüzdeki on yıllar boyunca 
bu aymazlığımızın bedelini öderiz. 

İnanmıyorsanız şu yakın geçmişimize bir 
bakın, bugün fazladan attığımız her adım 

geçmişte eksik bırakılanları tamamlayabil-
mek içindir. Bakın bakalım dünyanın belli 
başlı ülkelerinden hangisinin yönetimi o 
coğrafyada olan bitene bigane kalıyor. Siz 
çalışma odanızın penceresinden bakıyor, 
oradan dünyayı görebildiğinizi zannedi-
yorsunuz. Oradan elbette Gazze görünmez, 
Somali görünmez, Brüksel görünmez, Irak 
görünmez. Bakın bugün internet dünyayı 
ayağınıza getiriyor, hiç olmazsa girip dün-
ya basınını izleyin. İnanın meseleye çok 
daha vakıf hale geleceksiniz. Bu demode 
siyaset yaklaşımlarından, bu fırsatçı zihni-
yetten belki bir parça kurtulabileceksiniz.

Sevgili arkadaşlarım… 

AK Parti olarak bizler siyasetin hakkını 
vermeye, milletimize olan borcumuzu 
hakkıyla ödemeye kararlıyız. Genel mer-
kezimizden parti teşkilatımızın en uç 
noktalarına kadar her arkadaşımızla ülke 
meselelerinin takipçisi olacağız. Bugünün 
dünyasının gerektirdiği donanımı edinece-
ğiz, laf değil iş üreteceğiz. Türk siyasetin-
deki bütün aktörlerin de bu şuurla hareket 
etmesini temenni ediyoruz. AK Parti bu 
anlamda Türk siyasetini hizmet rotasında 
tutmanın, doğru istikamette tutmanın da 
sorumluluğunu taşıyor. 

Bu önemli noktayı hepimiz çok iyi idrak 
etmeliyiz. Ankara’dan Gaziantep’i göre-
meyeceksek, Gaziantep’ten Ankara’ya 
ulaşamayacaksak bu ülkeyi anlayamaz, ih-
tiyaçlarını da bilemeyiz. Yine Ankara’dan 
Gazze’yi, Kahire’yi, Trablus’u, Mogadişu’yu 
göremeyeceksek kendi geleceğimizi de 
göremeyiz. AK Parti Gaziantep İl Başkan-
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lığı binasının hem dünyanın Gaziantep’e 
açılan penceresi, hem de Gaziantep’in dün-
yaya açılan penceresi olarak işlev görmesi 
gerekiyor. Her arkadaşımın bu şuurla ha-
reket edeceğine ve sorumluluğunun gere-
ğini liyakatle yerine getireceğine gönülden 
inanıyorum. Bu inançla İl Başkanlığı bina-
mızı hizmete açıyor, hem partimize, hem 
Gaziantep’e, hem de siyasetimize hayırlar 
getirmesini temenni ediyorum. Sevgileri-
mi saygılarımı sunuyorum. 
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Değerli Kayserili kardeşlerim, hepinizi en 
kalbi duygularımla selamlıyorum… Bugün 
yapımını tamamladığımız 3 okul, Erciyes 
Üniversitesi merkez yemekhane binası, 
Mühendislik Fakültesi ek binası, 1 ve 2 
no’lu amatör futbol sahaları ile Kocasinan 
Belediyesi Kuşçu mesire alanı sosyal tesi-
sinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Bugün 
ayrıca, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ray-
lı Sistem ve Kayseri Bölge Hastanesinin 
temelini atıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. 

Biliyorsunuz milletimizin emanetini 
aldığımız günden beri prensip olarak te-
mel atma törenlerine katılmıyor, sadece 
tamamlanmış eserlerin açılışını gerçek-
leştiriyoruz. Bugün yaptığımız açılışlarla 
birlikte Kayseri Bölge Hastanesi’nin teme-
lini de atıyor olmamız Sağlığa ve özellikle 
bölge hastanelerine verdiğimiz önemin bir 
göstergesidir. Kayseri için hayati öneme 
sahip olan bu eserimizi de en kısa zaman-
da tamamlayarak inşallah açılışını da yine 
sizlerle birlikte yapacağız.

Toplu Açılış Töreni

Kayseri | 10 Eylül 2011
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Değerli kardeşlerim… 

Biz her zaman siyasetimizi eser siyaseti, 
hizmet siyaseti olarak tanımladık. Memle-
ketimizin her köşesinde, her şehrinde bu 
ülkeye neler kazandırdığımızın nişaneleri 
var. Bu eserleri milletimize kazandırdı-
ğımız için mutluyuz, bahtiyarız. Hiçbir 
zaman yaptıklarımızı yeterli görmüyor, 
daima ileri ufuklara bakıyoruz. Ülkemizi 
daha mamur, şehirlerimizi daha bayındır, 
insanımızı daha mutlu kılmak için bütün 
gayretimizle çalışıyoruz, çalışacağız. Her 
şehrimize daima yüzümüz ak, alnımız ak 
olarak gideceğiz. İnşallah hiçbir şehrimize 
eli boş gitmeyeceğiz. Bugün de işte bu gö-
nül rahatlığıyla buradayız. 

Değerli Kayserililer, değerli kardeşlerim… 

Kayseri Türkiye’nin en dinamik, en çok 
emek ve değer üreten şehirlerinden biridir. 
Türkiye ekonomisinin lokomotif şehirle-
rinden biri olan Kayseri birçok özelliğiyle 
bütün şehirlerimize örneklik teşkil ediyor. 
Türkiye’nin her şehrine eser kazandır-
maktan büyük mutluluk duyduğumuz 
gibi Kayseri’ye eserler kazandırmaktan da 
büyük mutluluk duyuyoruz. Bizler her gün 
Türkiye’nin nereden nereye geldiğinin çe-
telesini tutuyoruz. Bizler her gün şehirleri-
mizin nereden nereye geldiğinin çetelesini 
tutuyoruz. 

Bugüne kadar bakınız, Kayseri için ne-
ler yaptık? Kısaca hatırlamak gerekirse; 
EğitimdeKayseri’de 9 yılda 2 bin 794 
dersliğin yapımını tamamladık. Okulları-
mıza 15 bin 760 adet bilgisayar gönderdik. 

Kayseri’ye 3 yeni üniversite kazandırdık, 
2008’de Melikşah Üniversitesi, 2009’da 
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi ve geçen 
sene de Abdullah Gül Üniversitesi’ni kur-
duk.

Sağlık hizmetleri için Kayseri’de 159 mil-
yon lira harcama yaptık. Merkez Çocuk 
Hastanesi, Merkez Devlet Hastanesi ek 
binası, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ruh 
Sağlığı Merkezi, Eğitim ve Araştırma Has-
tanesi Geriatri Merkezi, Kadın Doğum ve 
Çocuk Hastalıkları Hastanesi ek binası ile 
ilçelerimizde yeni hastaneler, ek binalar, 
aile sağlığı merkezleri ile diğer pek çok 
sağlık ünitesi yapıp hizmete açtık. 

Adalet alanında, Develi Adalet Sarayını 
tamamladık, hizmete açtık. Kayseri Adalet 
sarayının yapımına süratle devam ediyo-
ruz, inşallah en kısa zamanda tamamlayıp, 
hizmetinize açacağız. TOKİ aracılığı ile 
Kayseri’de bugüne kadar 10 bin 518 konut 
uygulaması başlattık, bu konutların 9 bin 
552’sini tamamladık, sahiplerine teslim 
ettik. 966 konutun da yapımına süratle de-
vam ediyoruz, inşallah en kısa zamanda ta-
mamlayıp, hak sahiplerine teslim edeceğiz. 

Ulaştırma alanında, Kayseri’yi Niğde, Nev-
şehir, Adana ve Sivas’a bölünmüş yol ile 
bağladık. Ankara-Sivas Hızlı Demiryolu 
Hattını tamamlayıp, bu hattında geçtiği 
Yerköy ile Kayseri arasında planlanan 139 
kilometre çift hattı da tamamladığımızda, 
Ankara-Kayseri arasını 2.5 saate düşürüyo-
ruz. Kayseri Havaalanımızın 2002’de 242 
bin 134 olan yolcu sayısı yüzde 288 artışla 
2010’da 940 bin 184’e yükseldi.
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Tarım alanında, Kayseri’de 2002 yılını 
tamamında 40 milyon lira tarımsal destek 
verilmişti, biz 2011 yılının 8 ayında 61 mil-
yon lira tarımsal destek verdik. 2003–2011 
yıllarında toplam 622 milyon lira tarımsal 
destek sağladık. Kayseri’de toplam 105 
milyon lira hayvancılık desteği verdik. 
Ziraat Bankası’nın yüzde 59 olan tarımsal 
kredi faizleri yüzde 5’e kadar düştü. 

Elbette burada Kayseri için yaptığımız 
her hizmeti tek tek anlatmamız mümkün 
değil. Çok şükür, anlatabileceğimizden faz-
lasını yapan bir iktidarız. Sizlerle birlikte, 
Türkiye’ye çok daha fazla hizmet kazandır-
maya, ekonomiyi büyütmeye, demokrasiyi 
güçlendirmeye devam edeceğiz. Sizlerle 
birlikte, Türkiye’ye bu ülkeye yakışan 
sivil bir anayasa kazandıracağız. Sizlerle 
birlikte, sizin desteğiniz dualarınız, emek 
ve gayretiniz sayesinde Türkiye’yi daha 
mamur hale getireceğiz. Hepinizi yürekten 
selamlıyor, Kayseri’ye kazandırdığımız bu 
eserlerin hayırlı olmasını diliyorum.
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Sayın Cumhurbaşkanı, çok değerli misafir-
ler, saygıdeğer katılımcılar, hanımefendi-
ler, beyefendiler, sizleri sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum. Çok değerli kardeşim, 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham 
Aliyev’e ve beraberindeki heyete, İzmir’e, 
Türkiye’ye hoş geldiniz diyorum. 

Konuşmamın hemen başında, Sayın Cum-
hurbaşkanı’nın şahsında, Azerbaycan’a, 
tüm Azeri kardeşlerimize, Van Depremi 
sebebiyle, daha ilk saatlerde kardeşlik el-
lerini uzattıkları için, ülkem ve milletim 
adına şükranlarımı sunuyorum. Van’daki 
deprem nedeniyle, komşularımız başta ol-

AYPE-T Fabrikası Açılışı, Strat 
Rafinerisi ve Haydar Aliyev 

Meslek Lisesi Temel Atma Töreni

İzmir | 25 Ekim 2011
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mak üzere bir çok ülke çok hızlı bir şekilde 
deprem bölgesine yardımlarını ulaştırdı-
lar. Hepsine müteşekkiriz. Buradan hepsi-
ne tek tek şükranlarımı iletiyorum. 

Ancak, Van ilimize fiziken de çok yakın 
olan Bakü’nün yardım eli, bu soğuk kış gü-
nünde içimizi bir ayrı ısıttı. Azeri kurtarma 
ekibi, deprem bölgesinde hızla çalışmalara 
başlayarak, 3 vatandaşımızı enkaz altından 
canlı olarak çıkardı. 3 ayrı uçakla Van’a 
ulaşan Azeri yardımları da depremzede 
vatandaşlarımıza dağıtıldı. Azerbaycan 
Kızıl Aypara Kurumu’nun, “siz tek değilsi-
niz” sloganıyla, “Türk Bacı ve Kardeşler” 
için bir yardım kampanyası başlattığını da 
ayrıca büyük bir memnuniyetle öğrendik. 
Tekrar, Sayın Cumhurbaşkanına, onun 
şahsında kardeş Azeri halkına çok ama çok 
teşekkür ediyorum. Allah, Azerbaycan’ı, 
da, Türkiye’yi de böyle afetlerden korusun; 
kardeşliğimizi, dayanışmamızı daim etsin 
diyorum.

Sayın Cumhurbaşkanı, çok değerli kardeş-
lerim…

Bugün İzmir’de, gerçekten büyük, gerçek-
ten muhteşem bir yatırımın temel atma tö-
renini gerçekleştiriyoruz. Socar ve Turcas 
Grubu’nun, Petkim Yarımadası’nda inşa 
edeceği Star Rafinerisi, 5 milyar dolarlık 
yatırım bedeliyle, Türkiye’de ve dünyada, 
tek noktaya yapılan en büyük yatırım olma 
özelliğini taşıyor. İzmir için, Türkiye için 
adeta bir gurur abidesi olacak bu yatırım, 
inşa aşamasında 10 bin kişiye; 2015 yılın-
da devreye alındığında da bin kişiye daimi 
istihdam sağlayacak. İzmir’in çehresini 
değiştirecek, Türkiye’nin enerjisine enerji 

katacak bu yatırım, aynı zamanda bizim 
2023 hedeflerimizi de destekler nitelikte 
bir gelişme arzedecek. 

Yine bugün, Star Rafinerisiyle birlikte, 
Petkim’in Aype-T Fabrikasını da resmi 
olarak hizmete açıyoruz. 720 öğrencimize 
hizmet verecek, öğrencilerimizin teoriyle 
pratiği aynı anda yaşayacakları Haydar Ali-
yev Endüstri Meslek Lisemizin de temelini 
yine bugün, burada atıyoruz. Bu muhte-
şem yatırımlardan dolayı, başta Socar ve 
Turcas Grubu’na, Petkim yöneticilerine, 
Azeri ve Türk yetkililere, proje aşamasında 
emeği geçenlere, inşa aşamasında ter döke-
ceklere şimdiden en kalbi şükranlarımı su-
nuyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Aliyev’e, 
bu büyük yatırımlara verdiği destekten 
dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. 

Bu yıl Azerbaycan’ın bağımsızlığının 
20’inci yıldönümünü, Türkiye ve Azer-
baycan olarak aynı coşkuyla, aynı heye-
canla kutluyoruz. 20 yıl önce, 30 Ağustos 
1991’de, Azerbaycan bağımsızlığını ilan 
ettiğinde, her bir Azeri kardeşimiz kadar 
biz de sevindik, biz de heyecanlandık. 20 
yıl boyunca da, Azerbaycan’ın kalkınması, 
ilerlemesi, daha fazla refaha, daha fazla 
güvenliğe kavuşması için bir kardeş olarak 
samimi mücadele verdik. Aramızda çok 
büyük projelere, büyük yatırımlara imza 
attık. Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru 
Hattı ile Azeri petrolü Ceyhan’dan tüm 
dünyaya ihraç ediyoruz. Bakü-Tiflis-Erzu-
rum doğal gaz boru hattı ile Azeri gazını ül-
kemize getirdik. “Demir İpek Yolu” olarak 
da adlandırılan Bakü ve Kars’ı birbirine 
bağlayacak demiryolunda ise son aşamala-
ra geldik. 
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İşte bugün temelini attığımız bu rafineriy-
le, iki ülke arasında bir başka büyük proje-
yi, bir başka ortak yatırımı ülkelerimizin 
hizmetine sunuyoruz. Öğleden sonraki 
Yüksek düzeyli işbirliği konseyi toplantı-
sıyla da, ilişkilerimizi, işbirliğimizi daha da 
pekiştirmiş olacağız.

Değerli dostlarım, sevgili kardeşlerim… 

Buradan şunu açık açık ifade etmek du-
rumundayım. Azerbaycan da, Türkiye de, 
bölgelerinde barıştan, huzurdan, istikrar 
ve refahtan başka hiçbir şey istemiyorlar. 
Biz, bölgede husumetlerin değil, dayanış-
manın hâkim olmasını arzuluyor ve bunun 
için mücadele veriyoruz. Kıbrıs mesele-
sinde, Karabağ meselesinde, Kafkasya’nın 
huzura kavuşmasında, terör meselesinde 
Azerbaycan’la aynı yöne bakıyor, ortak he-
def ve idealleri paylaşıyoruz. Karabağ’daki 
işgal, benim Azeri kardeşlerimin yüreğini 
ne kadar dağlıyorsa, biliniz ki her bir Tür-
kiye Cumhuriyeti vatandaşının yüreğini de 
o kadar dağlıyor. Terör saldırılarıyla şehit 
olan her bir gencimizin acısı, bizim yüre-
ğimize ateş saldığı kadar, ben inanıyorum 
ki Azeri kardeşlerimin yüreğine de aynı 
derecede ateş düşürüyor. Biz, iki devlet, tek 
millet olduğumuz kadar, aynı zamanda tek 
yüreğiz. İşte onun için, Karabağ’da işgal 
sona erinceye kadar Azerbaycan’la omuz 
omuza mücadele vermeye devam edeceğiz. 
Terörle mücadelemizde, dost, kardeş ülke 
Azerbaycan’ın samimi desteğine her za-
man müteşekkir kalacağız.

Biz, Azerbaycan’la kurduğumuz bu kardeş-
lik ilişkisini esasen bölgedeki tüm ülkeler-
le tesis etmek arzusundayız. Azerbaycan 

ve Türkiye, kardeşlik içinde nasıl geleceğe 
yürüyor, nasıl kalkınıyorsa; istiyoruz ki, 
bölgenin diğer ülkeleriyle de bu şekilde bir 
dayanışma içinde olalım. Tüm dünya ar-
tık şunu anlamalıdır… Bölgemizdeki tüm 
ülkeler şunu artık çok net anlamalıdır: 
Terör, bizim güvenlik güçlerimizi, bizim si-
villerimizi vurduğu kadar, insanlığın ortak 
vicdanını da vuruyor. Terör, her kurşun 
sıktığında, bizi hedef aldığı kadar, bu böl-
genin barışını, kardeşliğini, huzur ve da-
yanışmasını hedef alıyor. Bölgemizdeki ve 
dünyadaki her ülkeyi, teröre karşı çok net 
bir tavır almaya, insanlığın ortak sorunu 
terörle ortak mücadeleye davet ediyoruz. 

Teröre müsamaha gösteren her ülke, göz 
yumduğu terörün bir gün gelip kendisini 
de hedef alacağını artık görmeli, anlamalı-
dır. Şurada görüyorsunuz: Azerbaycan ile 
Türkiye el ele veriyor, işte kardeşlik içinde 
çok büyük ortak yatırımlar gerçekleştiri-
yor. Dile kolay… 10 bin kişi burada inşaat 
aşamasında iş sahibi olacak. Rafineri açıl-
dığında bin kişi buradan evine ekmek gö-
türecek. İnşallah, Aliyev kardeşimle, bizim 
aramızdaki bu dayanışmayı, bu kardeşliği 
tüm dünyaya bir emsal olarak muhafaza 
edeceğiz. Elele, omuz omuza, en önemlisi 
de kalp kalbe, bu bölgede istikrar ve refahı 
tesis edeceğiz.

Ben bir kez daha, açılışını yaptığımız, 
temellerini attığımız bu tesislerin, bu ya-
tırımların, ülkelerimize, halklarımıza ha-
yırlı olmasını diliyorum. Başta Sayın Cum-
hurbaşkanı Aliyev olmak üzere, tüm Azeri 
kardeşlerimize, Socar ve Turcas Grubuna, 
Petkim’e bir kez daha teşekkür ediyor; he-
pinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum
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Sevgili vatandaşlarım, çok değerli kardeş-
lerim, sevgili Ankaralılar, sizleri sevgiyle, 
saygıyla, en kalbi duygularımla selamlıyo-
rum… Bugün, yani 11.11.2011 tarihinde 
açılışını gerçekleştirdiğimiz 111 tesisin, 
illerimize, oralarda yaşayan vatandaşla-
rımıza, ülkemize ve milletimize hayırlı 
olmasını diliyorum. Bu 111 tesisi ülkemi-
ze ve şehirlerimize kazandıran Orman ve 

Su İşleri Bakanlığımıza, Sayın Bakana ve 
çalışma ekibine, bu büyük yatırımların 
inşasında emeği geçen her bir kardeşime 
kalpten şükranlarımı sunuyorum.

Konuşmamın hemen başında, Van’da, 
önceki gün 5.6 şiddetindeki deprem neti-
cesinde hayatını kaybeden vatandaşları-
mıza Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralı 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 111 
Tesisin Toplu Açılış Töreni

Ankara | 11 Kasım 2011
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kardeşlerimize acil şifalar temenni ediyo-
rum. Van’ın Edremit ilçesi merkezli bu son 
depremde, Van merkezde 25 bina maalesef 
yıkıldı. Bu binalardan 22 tanesi çok şükür 
boşaltılmıştı. Sadece 3’ünde enkaz altında 
kalanlar oldu. Arama kurtarma ekiplerinin 
özverili çalışmaları neticesinde, enkazdan 
30 kişi yaralı olarak çıkarıldı, 20 kişi ise 
hayatını kaybetti. 

İlk deprem sebebiyle zaten Van’da tüm 
kurumlarımız, ekiplerimiz, sivil toplum 
örgütleri teyakkuz halindeydi. Bu yeni 
depremle birlikte, 5 askeri, 2 sivil, 1 özel 
kargo uçağıyla bölgeye yardım sevkiyatını 
hızlandırdık. Çok hızlı bir şekilde, enkazın 
olduğu yerlere, 688 kamu personeli, 71 
arama kurtarma ve sağlık ekibi, 14 arama 
köpeği, 62 araç ve 3’ü uçak, 8’i helikop-
ter olmak üzere 22 ambulans gönderdik. 
5.6’lık depremden sonra bölgedeki ihtiyaç 
sahiplerine, 8 bin 241 çadır, 45 bin 407 bat-
taniye ve 600 yatak ulaştırdık. Depremden 
etkilenen 300 vatandaşımızı da, tedavileri 
için Ankara ve İstanbul’a taşıdık. 

Gerek önceki büyük depremin, gerek son 
depremin yaralarını sarmak için, devle-
timizin tüm imkânlarıyla, tüm kurum ve 
kuruluşlarımızla, başta bakan arkadaşla-
rımız olmak üzere tüm yetkililerle bölge-
deyiz. Vanlı kardeşlerim lütfen müsterih 
olsunlar… Biz onların korkularını, tedir-
ginliklerini, yaşadıkları acıyı çok iyi biliyo-
ruz, çok iyi hissediyoruz. Var gücümüzle, 
imkânlarımızı zorlayarak Vanlı kardeşi-
mizin yanında olmanın mücadelesini veri-
yoruz. Daha önce de söyledim, kimseyi bu 
kış gününde aç ve açıkta bırakmayacağız 

inşallah. Allah’ın izniyle, çadır, battaniye, 
ısıtıcı, gıda ne gerekiyorsa fazlasıyla sağla-
dık ve sağlamaya devam edeceğiz. Bölgede 
geçici konutları hızla monte ediyoruz, kalı-
cı konutlar için de kolları sıvadık. 

Yine Vanlı kardeşimden rica ediyorum… 
Lütfen, hasarlı binalara girmeyin, hatta 
bu binalara yaklaşmayın. Artçı depremler 
devam ediyor; bilim adamlarımızın tespit-
lerine göre bir süre daha da devam edecek. 
Lütfen, tedbiri elden bırakmayalım, lütfen 
risk altına girmeyelim. 

Ben, sadece Vanlı kardeşlerimin değil, 74 
milyon vatandaşımızın dikkatini özellikle 
bir hususa çekmek istiyorum. Türkiye bir 
deprem bölgesi… Geçmişte, Erzincan’da, 
İzmir’de, Burdur, Muş, Kütahya, Samsun, 
Erzurum’da çok büyük depremler yaşandı. 
O zaman haberleşme imkânları bugünkü 
kadar yaygın değildi. Ulaşım bugünkü ka-
dar kolay değildi. Deprem bilimi bugünkü 
kadar ileri değildi. Ama son yıllarda, başta 
Sakarya ve Düzce Depremleri olmak üzere, 
Çankırı, Afyon, Bingöl, Bala, Elazığ, Simav 
depremlerini bütün Türkiye aynı anda 
öğrendi, gelişmeleri an be an izledi. Üni-
versitelerimizde deprem üzerine uluslara-
rası boyutta merkezler kuruldu, önemli bir 
birikim oluştu. Sivil toplum örgütlerimiz 
aynı şekilde yardım noktasında, arama 
kurtarma noktasında çok güzel ekipler 
oluşturdu. 

Artık, tek tek vatandaşlarımızın da bu 
bilinç düzeyine, bu farkındalığa ulaşması 
kaçınılmaz hale geldi. “Bana bir şey ol-
maz” anlayışıyla hareket etme lüksümüz 
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bulunmuyor. Deprem öncesinde alınması 
gereken tedbirleri hepimizin bilmesi, öğ-
renmesi ve uygulaması gerekiyor. Deprem 
anında, deprem sonrasında nasıl hareket 
edeceğimizi, nasıl davranacağımızı bilme-
miz, öğrenmemiz gerekiyor. Ev ya da işyeri 
alırken, kiralarken, yaptırırken, bir gün 
deprem olabileceğini artık hesaba katma-
mız gerekiyor. Altında oturduğumuz çatı-
nın sağlamlığını sorgulamamız gerekiyor. 
Kısacası, depremle yaşamayı, ama tedbirli 
yaşamayı artık topyekûn, milletçe, bilinçli 
bir şekilde hayatımıza yerleştirmemiz ge-
rekiyor. 

Sadece müteahhitleri, denetim kuruluşla-
rını, yerel yönetimleri değil; artık tek tek 
kendimizi de sorgulamak durumundayız. 
Eğer, 1903’te, Malazgirt’te, 2 bin 626 kişi-
nin vefat ettiği depremden ders çıkarılsay-
dı, inanın, 1930’da, Hakkâri’de 2 bin 514 
kişi hayatını kaybetmezdi. Eğer, 1939’da 
tam 32 bin 962 kişinin öldüğü büyük 
Erzincan felaketinden ders çıkarılsaydı, 
1944’te Bolu Gerede’de 4 bin kişi hayatını 
kaybetmezdi. 1966’da Varto’da 2 bin 394 
vatandaşımızı kaybettik. 1975’te Lice’de 
2 bin 385 vatandaşımızı kaybettik, 76’da 
Muradiye’de 3 bin 840 vatandaşımızı 
kaybettik. Bütün bu depremlerin üzerine, 
Sakarya, Gölcük, İstanbul depreminde 
maalesef 17 bin 127 kardeşimizi kaybettik.

Biz depreme karşı duyarsız olamayız, du-
yarsız kalamayız. Yaşanan onca felaketi 
unutup, hiçbir şey olmamış gibi davrana-
mayız. Hükümet olarak en başından itiba-
ren çok yoğun şekilde depreme karşı ha-
zırlık yapıyoruz. Bir yandan acil müdahale 

konusunda önemli reformlar gerçekleşti-
rirken, bir yandan da Türkiye genelinde 
hızla kentsel dönüşümü gerçekleştiriyo-
ruz. Herkes şunu bilsin ki, bu iş tek başına 
Hükümetlerin çözebileceği bir iş değildir. 
Bu mesele, devlet-millet işbirliğiyle, kar-
şılıklı güvenle, anlayışla çözülebilecek bir 
meseledir. İşte onun için 74 milyonu, muh-
temel depremlere karşı teyakkuz halinde 
olmaya çağırıyorum Allah’ın izniyle biz, 
milletçe bu meseleyi çözeriz. Can kaybını, 
yaralanmaları, mal kaybını en asgariye 
indirebiliriz. Biz bunu başarabiliriz ve in-
şallah da başaracağız. 

Ben bir kez daha, başta Vanlı kardeşlerim 
olmak üzere, tüm milletimize geçmiş olsun 
diyorum. Depremde hayatını kaybeden 
vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyo-
rum. Yaralılara acil şifalar niyaz ediyorum. 
Özellikle, önceki günkü depremde hayatını 
kaybeden Japonya vatandaşı dostumuzu 
da şükranla yad ediyor, ailesine, yakınları-
na, Japonya devletine buradan başsağlığı 
mesajlarımı iletiyorum.

Sevgili kardeşlerim…

Bugün, buruk da olsa, bir büyük heyecanı, 
bir büyük coşkuyu hep birlikte yaşıyoruz. 
11-11-2011 tarihinde, 111 büyük tesisi bu-
gün bu salondan ülkemizin, milletimizin, 
şehirlerimizin hizmetine sunuyoruz. Dile 
kolay… Bugün, bir kalemde, tam 8 milyar 
365 milyon liralık 111 ayrı yatırımın açı-
lışını yapıyoruz. 5 baraj, 48 hidroelektrik 
santrali, 12 dere ıslahı ve taşkın koruma te-
sisi, 5 gölet, 11 sulama tesisi, 10 içmesuyu 
tesisi, 3 Mete-O-Roloji radarı, 5 gözlem is-
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tasyonu, 6 kent ormanı ve 6 milli park, res-
mi olarak bugün buradan hizmete giriyor. 
Artvin’den Tekirdağ’a, Sinop’tan Mersin’e, 
Rize’den Çanakkale’ye kadar Türkiye’nin 4 
bir yanı bugün, suyun bereketiyle, yeşilin 
güzelliğiyle buluşuyor. 

Bu tesislerle, yılda 7 milyar 100 milyon 
kilovat saat elektrik üreteceğiz. 721 bin 
dekar tarım arazisini sulayacağız. Yılda 
124 milyon metreküp içme kullanma suyu 
temin edeceğiz. 2 il, 16 ilçe ve 43 köyü taş-
kınlardan koruyacağız. Şehirlerimizi yeşil 
alanlarla, mesire yerleriyle, çiftçilerimizi, 
daha isabetli hava tahminleriyle buluştu-
racağız.

Bakınız değerli kardeşlerim… AK Parti ik-
tidarından önceki hükümet 3 yıl iktidarda 
kaldı. Bu üç yılda 9 tesis yaptı. Biz 9 yılda 
tam 991 adet tesisi tamamladık ve mille-
timizin hizmetine açtık. Onlar 3 yılda 9 
tesis açıyor, bizim 3 yıllık ortalamamız 330 
tesis… Üstelik bunu nasıl yaptık biliyor 
musunuz? Bizden önce DSİ’nin bütçeden 
aldığı pay yüzde 3.5; yatırım bütçesi payı 
yüzde 44… Biz bu oranı düşürmüşüz. Büt-
çeden alınan pay yüzde 2; yatırım bütçesi 
payı yüzde 24… Yatırımlar ise geçmişle 
kıyaslanmayacak oranlarda daha fazla… 
Fark ne? Fark AK Parti… Bütçeden alınan 
pay düştüğü halde, kıyas kabul etmeyecek 
derecede fazla hizmet üretiliyor. Çünkü 
biz millete efendi olmaya değil, hizmetkâr 
olmaya geldik ve millete hizmet ederek 
bugünlere ulaştık. Biz milletin derdini 
biliyoruz. Biz bu ülkenin ihtiyaçlarını bili-
yoruz. Biz, işi biliyoruz, çözümü biliyoruz 
ve hiçbir engel tanımadan millete hizmet 
götürüyoruz. 

Ben, İstanbul’a Büyükşehir Belediye Baş-
kanı seçildiğimde, İstanbul susuzluktan 
adeta kıvranıyordu. Küvetlerde su depo-
lanıyor, evlerin içinde varillerle su birik-
tiriliyordu. Musluk açıldığında, o malum 
sesten başka hiçbir şey gelmiyordu… Şim-
di ne oldu biliyor musunuz? İstanbul’un su 
problemi tam 2060 yılına kadar çözüldü… 
İzmir’in su problemini çözecek Gördes 
Barajı 2012 yılında tamamlanacaktı. Biz 
2010 yılında bitirdik ve açılışını yaptık. 
İzmir’in su sorununu da yine biz çözdük. 
Kesik köprü ve Gerede projeleriyle, aynı 
şekilde Ankara’nın da su meselesini 2050 
yılına kadar çözdük, hallettik.

Türkiye ile de sınırlı kalmadık… Dün-
yada ilk defa uygulanacak bir projeyle, 
şimdi yavru vatan Kıbrıs’ın da su mesele-
sini çözüyoruz. İnşallah 7 Mart 2014’te, 
öğleyin saat 1’de Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’ne de anavatandan suyu 
akıtıyoruz. Biz Milliyetçiyiz diye sadece 
slogan atanlara sesleniyorum… Milliyetçi-
lik işte böyle olur, büyük devlet işte böyle 
olunur… Biz çevreciyiz diye sadece slogan 
atanlara sesleniyorum… Çevrecilik işte 
böyle olur, çevre işte bu şekilde korunur… 
Onlar sadece slogan atar; biz iş üretiriz iş… 

Ayinesi İştir Kişinin, Lafa Bakılmaz./ Şah-
sın Görünür Rütbe-İ Aklı Eserinde… Biz 9 
yıl boyunca hep yaptıklarımızla, yapacak-
larımızla konuştuk, aynı şekilde devam 
edeceğiz. Hiçbir zaman tamam demedik, 
tamam demeyeceğiz. Hiçbir zaman bitti 
demedik, bitti demeyeceğiz. Hiçbir zaman 
kâfi demedik, yeter demedik, Allah’ın 
izniyle demeyeceğiz. Bu can bu bedende 
oldukça, durmak yok, yola devam; durmak 
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yok, hizmete devam diyecek, Türkiye’yi 
daha da büyüteceğiz. 

İşte Avrupa’nın durumunu görüyorsu-
nuz… İşte ABD’nin durumunu görüyor-
sunuz… Gelişmiş ekonomilerin nasıl bir 
kriz içinde olduklarını, nasıl bir belirsizlik 
içinde olduklarını görüyorsunuz. Türkiye 
ise bunlara aldırmıyor… Türkiye karar-
lılıkla yoluna devam ediyor. Yere sağlam 
basıyoruz, tedbir alıyor, kararlılıkla uy-
guluyoruz. Bankacılık sektöründe, finans 
sektöründe, mali politikalarda, para poli-
tikalarında riskleri önceden fark ediyor, 
önlemlerimizi alıyoruz. 5 yıllık planlar 
hazırlıyor, bu planlara sadık kalıyor ve ka-
rarlılıkla hedeflerimize doğru yürüyoruz. 
İstikrarlı şekilde büyüyoruz, işsizliği aşağı 
seviyelere çekiyoruz, küresel risklere karşı 
tedbiri hiç ama hiç elden bırakmıyoruz. Bu 
sayede Türkiye artık dünyada çok farklı bir 
yerde, çok farklı bir konumda bulunuyor. 
Türkiye bugün, G-20 içinde, OECD içinde, 
Avrupa’da, Asya’da, tüm dünyada parmak-
la gösteriliyor, gıptayla izleniyor.

Sevgili kardeşlerim… 

Şunu asla unutmayın… Sizler, çok büyük 
bir devletin, büyük bir ülkenin, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin vatandaşlarısınız. Sizler, 
tarihinizle, kültürünüzle, medeniyetinizle 
büyük olduğunuz kadar, gelecek tasavvu-
runuzla da büyük bir milletsiniz. Bu özgü-
venle hep birlikte geleceğe ilerleyeceğiz. 
Kutlu yürüyüşümüze, büyümemize, huzur 
ve barışımıza kastedenlere asla müsaade 
etmeyeceğiz. Bu milletin fertleri arasına 
nifak sokmaya çalışanlara asla fırsat ta-

nımayacağız. Demokrasiyi, temel hak ve 
özgürlükleri, ekonomik istikrarı, büyük 
Türkiye’yi hedef alan terörle, teröristle 
mücadeleyi tek bir geri adım atmadan sür-
düreceğiz.

Şimdi bakın değerli kardeşlerim…

Terör örgütü son aylarda, adeta intihar 
edercesine saldırılar düzenlemeye başladı. 
Sadece güvenlik güçlerini değil, artık sivil 
halkı, masum vatandaşları, küçücük ço-
cukları, hatta anne karnındaki doğmamış 
bebeği bile hedef yapmaya başladılar. Şunu 
buradan açık açık söylüyorum… Terör 
örgütü, dağdaki mensuplarını, öldürmeye 
gönderdiği kadar, ölmeye de gönderiyor, 
yani intihara gönderiyor. 14 yaşında, 15 
yaşında çocukları kandırıp dağa çıkarıyor, 
ellerine silah veriyor, birer robota dönüştü-
rüp, kanlı eylemlerine alet ediyor. 

Telsiz konuşmaları her gün ortaya çıkı-
yor… Yaralı arkadaşlarını vurmaları için 
emirler alıyorlar. Örgütten kaçan gencecik 
kızları, bir mağarada günlerce işkence 
yaptıktan sonra öldürüyor, bilinmeyen bir 
yere gömüyor, ailelerine haber vermeye 
bile gerek görmüyorlar. Kendi içlerinde 
mahkeme kurup, keyfice infazlar yapıyor-
lar. Çatışmada ölen teröristlerin cesetleri 
bulunmasın diye kayalıklardan atarak 
imha ediyorlar, gizliyorlar. Örgütün lider 
kadrosu lüks içinde, saltanat içinde safa 
sürerken, hayatının baharında gençler 
dağda, kanlı bir pazarda alınıp satılıyor. 

Öyle anneler, öyle babalar var ki… 4 yıl-
dır, 5 yıldır çocuklarından tek bir haber 
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alamıyorlar. Çocuğu öldü mü, hayatta mı, 
bunu dahi öğrenemiyor, soramıyor, sorgu-
layamıyorlar. Bırakınız hayatta olanları… 
Teröristlerin cesetleri bile ailelerinden 
kaçırılıyor. Gençlerin hayatlarıyla kumar 
oynayanlar, gençlerin kanıyla beslenenler, 
o terörist gençlerin cesetleri üzerinden 
bile rant sağlamak gibi bir alçaklığın içine 
giriyorlar. Bu alçaklık, bu insafsızlık, bu 
vicdansızlık karşısında benim Kürt köken-
li vatandaşlarımın yüreklerindeki isyan 
artık daha da büyüyor. Benim Kürt kökenli 
kardeşlerim, yeter artık diyor, benim adı-
ma öldürme, benim adıma kan dökme di-
yor, sen beni temsil edemezsin diyor.

Şundan emin olun sevgili kardeşlerim… 
Terör örgütünün de, onun uzantılarının 
da, onun kuklalarının da maskesi artık tek 
tek düşüyor. Güya bir takım haklar için 
mücadele verdiğini iddia eden terör örgü-
tünün, nasıl bir kanlı tezgâh olduğu artık 
açıkça ortaya çıkıyor. Terör örgütü, bölge 
halkı gelişmesin, iyi eğitim almasın, iyi 
sağlık hizmeti almasın, yatırım görmesin, 
daha ileri haklara sahip olmasın istiyor. 
Terör örgütü, ırkına, kökenine, mezhebine 
bakmadan, kadın mı, bebek mi diye sorma-
dan herkesin yaşam hakkına kastediyor, 
herkesin düşüncesini bastırmaya çalışıyor, 
herkesin üzerinde şiddet uyguluyor. Bun-
lar, terörden başka, öldürmekten başka, 
kan dökmekten başka, zulmetmekten baş-
ka bir yol bir yöntem bilmiyorlar. 

Bizim, 9 yıldır sürdürdüğümüz politika-
ların haklılığı bugün artık çok daha net 
biçimde görülüyor. Demokrasinin, terö-
rün nasıl panzehiri olduğu bugün daha 

iyi anlaşılıyor. Terörle, teröristle masum 
vatandaşı ayırmanın, güvenlik-özgürlük 
dengesini kurmanın nasıl olumlu sonuçlar 
çıkardığı bugün daha belirgin hale geliyor. 
İşte onun için vazgeçmeyeceğiz. İşte onun 
için taviz vermeyeceğiz. İnadına demok-
rasi demeye devam edeceğiz. Bir yandan 
demokrasiyi ileri standartlara kavuştura-
cak, bir yandan temel hak ve özgürlükleri 
genişletecek, aynı zamanda terörle müca-
deleyi de daha etkin bir şekilde sürdürece-
ğiz. Hem Türkiye’nin, hem bölge halkının, 
terörün gerçek yüzünü daha net görmesini 
sağladık ve bunu daha da belirgin hale ge-
tireceğiz.

Ben diyorum ki… Bütün nifak çabalarına 
rağmen birliğimizi muhafaza edelim. Bü-
tün fitnelere rağmen biz kucaklaşmaya 
devam edelim. Bütün tahriklere, provo-
kasyonlara rağmen kardeşliğimizi daha da 
yüceltelim. Bu milletin sağduyusu, bu mil-
letin uhuvveti, Allah’ın izniyle bu terörü 
de, bu kanlı tezgâhları da ortadan kaldıra-
caktır. Her ne yaparlarsa yapsınlar… Hem 
dayanışmayı, hem kardeşliği pekiştirecek, 
hem de işte bu yatırımlara devam edeceğiz. 

Ben, bu 111 dev yatırımın, ülkemize, 
milletimize, tek tek şehirlerimize hayırlı 
olmasını diliyorum. Orman ve Su İşleri 
Bakanlığımıza, Bakanımıza, ekibine ve 
kurumlarımıza, emeği geçen her bir kar-
deşime şükranlarımı sunuyor, bu coşkuyu, 
bu heyecanı bizimle paylaşan siz değerli 
kardeşlerimi muhabbetle selamlıyorum. 
Sağ olun, var olun, Allah’a emanet olun.
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Çok değerli Bitlisliler, değerli kardeşle-
rim, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri 
sevgiyle, saygıyla selamlıyor, bugün bura-
da açılışını yaptığımız eserlerin, Bitlis’e, 
Bitlisli kardeşlerimize hayırlı olmasını 
diliyorum. 

Konuşmamın hemen başında, Erciş’te 
meydana gelen ve Bitlis’te, Bitlis’in ilçe-
lerinde de yoğun şekilde hissedilen dep-
remden dolayı, tüm Bitlisli kardeşlerime 
geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dep-

remde vefat eden bütün kardeşlerime bir 
kez daha Mevla’dan rahmet diliyorum. 
Başta Adilcevaz ve Tatvan ilçeleri olmak 
üzere, Bitlis ve ilçelerinde, vatandaşlarımı-
zın hasarlı binalara, şüpheli binalara gir-
memesini özellikle rica ediyorum. Zira ge-
rek artçı sarsıntılar, gerek yeni depremler 
bölgede halen devam ediyor. Erciş ve Erçek 
Depremlerinin artçı sarsıntıları burada da 
hissedilirken, biliyorsunuz Adilcevaz ve 
Muş merkezli küçük şiddette depremler 
de meydana geldi. Büyük depremde hasar 

Toplu Açılış Töreni

Bitlis | 18 Kasım 2011
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görmüş evlerin, bu artçı sarsıntılarla, yeni 
depremlerle bir felakete yol açmasını hiç 
birimiz arzu etmeyiz. Dolayısıyla, Bitlis ge-
nelinde, vatandaşlarımızın dikkatli olma-
larını, tedbirli davranmalarını ben önemle 
rica ediyorum.

Bu arada Bitlis’in, depremin sessiz mağ-
duru olduğu yönündeki ifadelere de ben 
katılmıyorum. Tıpkı Van gibi, tıpkı Erciş 
gibi, Bitlis’in ilçelerine de gereken her 
türlü yardımı ulaştırdık ve ulaştırmaya 
devam edeceğiz. İnşallah, mümkün olan 
en kısa zamanda yaraları saracak, yıkılanı 
eskisinden daha sağlam şekilde yeniden 
inşa edecek, şehirlerimizi çok daha güven-
li hale getireceğiz. Benim bugün Bitlis’i 
ziyaret etmemin esas nedenlerinden biri, 
açılışların ve partimin gençlik kongresinin 
ötesinde, depremle ilgili çalışmaları ye-
rinde görmektir. Eksiklikleri, aksamaları 
tespit ederek, en kısa zamanda bunları 
gidereceğiz. Bitlisli kardeşim lütfen müste-
rih olsun… Bitlis’i mağdur etmeyiz, asla da 
mahrum bırakmayız.

Değerli kardeşlerim…

Bugün burada, bu törenle, Bitlis’e 14 ayrı 
yatırımı kazandırıyoruz. Tek bir törenle, 
28 milyon 432 bin Liralık yatırımı, bugün 
resmi olarak hizmete açıyoruz. Bitlis Eren 
Üniversitemizin Fen Edebiyat Fakültesi, 
12 milyon Liralık bir yatırım bedeliyle 
tamamlandı ve üniversitemizin, öğrencile-
rimizin hizmetine girdi. Bitlis Eren Üniver-
sitemizin kuruluşunu 2007 yılında gerçek-
leştirdik. Bugün Bitlis Eren Üniversitemiz, 
4 fakültesi, 7 meslek yüksekokulu, 3 yük-

sekokulu, 2 enstitüsü, 4bin 141 öğrencisi, 
213 akademik personeli ile ülkemizin ve 
bölgenin seçkin eğitim kurumlarından biri 
olma yolunda süratle ilerliyor. 

Biliyorsunuz, 2 bin 400 dönümlük bir ala-
nı kaplayan kampüs inşaatının maliyetinin 
yarısını, üniversiteye de adını veren Eren 
Holding üstlendi. Nitekim açılışını yaptı-
ğımız Fen Edebiyat Fakültesi de Eren Hol-
ding tarafından tamamlandı. Şu ana kadar 
Eren Holdingin, devam eden yatırımlarla 
birlikte üniversite için kullandığı kaynak 
18 milyon lirayı buldu. Bugüne kadar ya-
pılan yatırımlar için de sizlere bir kez daha 
ülkem, milletim ve Bitlis adına şükranları-
mı sunuyorum. 

Bitlis Eren Üniversitemizi ülkemizin önde 
gelen yükseköğretim kurumlarından biri 
haline dönüştürmek için, biz de her türlü 
desteği bugüne kadar verdik, bundan son-
ra da vermeye devam edeceğiz. Üniversi-
temize tahsis ettiğimiz, tarihi bir yapı olan 
El Aman Hanı, eğitim ve kültür merkezine 
dönüştürülerek hizmete açıldı. Ahlat Kül-
tür Merkezi üniversite bünyesine alındı. 
Burada kurulacak Selçuklu Araştırma Ens-
titüsü ile ilgili çalışmaların da bir an önce 
tamamlanmasını bekliyoruz. 

Değerli kardeşlerim… 

Bugün, yine bu törenle, Bitlis ve ilçelerin-
de, 4 ilköğretim ve ortaöğretim pansiyonu, 
4 anaokulu, 2 ilköğretim okulu ve Hizan 
Öğretmenevinin de resmi açılışını gerçek-
leştiriyoruz. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl 
Müdürlüğümüzün hizmet binası ile, Tat-
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van Kapalı Spor Salonu açılışını da bugün 
burada yapıyoruz. Aynı şekilde, Tatvan 
Süphan Süt ve Süt Ürünleri İşletme Tesi-
sini de bugün hizmete sunuyoruz. Tüm bu 
yatırımların, bu eserlerin, Bitlis’e ve Bitlisli 
kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum. 
Bu yatırımları Bitlis’imize kazandıran 
Bitlis Eren Üniversitemizin, Milli Eğitim 
Bakanlığımızın, Gençlik ve Spor Bakanlığı-
mızın, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan-
lığımızın mensuplarını, bu yatırımların 
gerçekleşmesinde emeği geçen herkesi 
kutluyorum.

Sevgili kardeşlerim…

Ben, bundan yaklaşık 1 sene önce, 19 
Aralık’ta Bitlis’e geldim ve merkezde, ilçe-
lerde, 73 farklı eser ve hizmetin açılışını 
hep birlikte yaptık. Ben, o ziyaretimde de 
ifade etmiştim… Yılların ihmalini telafi 
etmek, Bitlis’e gecikmiş yatırımları bir an 
önce kazandırmak için var gücümüzle, 
bütün enerjimizle çalıştık ve çalışıyoruz. 
Bitlis yüzlerce yıl boyunca bu bölgenin 
hem kültür, hem ticaret, hem de siyasi mer-
kezi olmuş kadim bir medeniyet şehrimiz. 
Tarih boyunca, ilim adamları, sanatçılar, 
idareciler Bitlis’e akın ettiler, Bitlis’in okul-
larında, Bitlis’in eğitim merkezlerinde dö-
nemin en ileri eğitimini aldılar. 

Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri’nin 
Bitlis için söylediği şu dizeleri bir kez daha 
aktarmak istiyorum: 
Huda’nın cennetidir şehr-i Bitlis, 

Cihanın ziynetidir şehr-i Bitlis

Gönüller minnetidir şehr-i Bitlis

Ki dünya cennetidir şehr-i Bitlis

Evet… Peygamberleri, sahabeleri, nice 
büyük erenleri, komutanları ağırlamış Bit-
lis’imiz, inşallah yeniden ülkemizin ve böl-
gemizin gözbebeği olacak bir bilim şehri, 
kültür şehri, irfan şehri haline geliyor. Özel 
sektörümüz, sivil toplum kuruluşlarımız 
ve en önemlisi Bitlisli kardeşlerimizle el 
ele verdiğimizde bu hedefe en kısa zaman-
da ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. 
Bitlis’i “mağrur tarihin mütevazı şehri” ol-
maktan çıkartıp, inşallah yeniden mamur 
ve mağrur bir şehir haline dönüştürmek 
için hep birlikte çalışacağız. 

Değerli kardeşlerim…

Biraz öce de ifade ettim… Bir yıl içinde, hat-
ta 11 ayda Bitlis’te toplam 87 farklı eser ve 
hizmetin açılışını gerçekleştirdik. Yollar-
dan hastanelere, okullardan kültür eserle-
rine, fakülte binalarından konutlara, pan-
siyonlara kadar 87 farklı yatırımı Bitlis’e 
kazandırdık. Sadece Bitlis değil, bölgedeki, 
bugüne kadar ihmal edilmiş, mağdur edil-
miş, mahrum bırakılmış tüm illerimize eli-
mizi uzattık, yılların ihmalini telafi etmek 
için yoğun çaba sarf ettik. 9 yılda, sadece 
Doğu ve Güneydoğu illerimize yaptığımız 
yatırımın toplamı 35 milyar liraya ulaştı. 
Biz insanı sadece bir tüketici, sadece bir 
ekonomik unsur olarak asla görmedik ve 
görmüyoruz. Sosyal anlamda, kültürel an-
lamda, demokrasi, temel hak ve özgürlük-
ler anlamında da hem bölgenin, hem tüm 
Türkiye’nin gecikmiş reformlarını süratle 
yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. 

Bu açılış vesilesiyle şu hususu özellikle 
dikkatlerinize sunmak istiyorum… İkti-
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darımızın, 9 yıldır bölgede gerçekleştir-
diği reformlar, yaptığı yatırımlar, bizim, 
insana verdiğimiz değerin bir sonucudur. 
74 milyonu biz kardeş olarak görüyoruz; 
74 milyonun her bir ferdini biz birinci 
sınıf vatandaş olarak değerlendiriyoruz. 
Biz, İzmir’de ne varsa, Van’da da o olsun; 
İstanbul’a ne kadar yatırım yapılıyorsa, nü-
fusu oranında Hakkâri’ye de o kadar yatı-
rım yapılsın istiyoruz ve bunu gerçekleşti-
riyoruz. Bingöl ile Kocaeli; Bitlis ile Ankara 
arasında, hizmetler, yatırımlar noktasında 
hiçbir fark, hiçbir ayrım olmaması için aza-
mi bir hassasiyetle çalışıyoruz. 

Bizim, 9 yıldır yaptığımız yatırımları, 
gerçekleştirdiğimiz reformları, bir dayat-
manın ve tehdidin sonucu olarak lanse et-
meye çalışanlar, yalan söylüyor ve aslında, 
kendi kirli emellerini örtmeye çalışıyorlar. 
Neymiş? Terör örgütünün saldırıları Hü-
kümeti bu bölgeyle ilgilenmeye zorlamış. 
Bu, yalandır, alçakça bir iftiradır ve mes-
nedi olmayan bir kara kampanyadır. Terör, 
bu bölgeye, kandan, gözyaşından, acıdan, 
bizzat teröristlerin zulüm ve baskısından 
başka hiçbir şey kazandırmamıştır. Terör, 
sadece gençlerin kanını içmekle, anaları 
evlatsız bırakmakla kalmamış, bölgenin 
refahının, kalkınmasının önündeki en bü-
yük engel olmuştur.

Lütfen hatırlayın… Biz, TRT Şeş’i, 24 saat 
Kürtçe yayın yapacak bir kanalı kurmak 
istediğimizde, terör örgütü ve onun vesaye-
tinde siyaset yapanlar buna karşı çıktılar. 
Biz Kürtçenin serbestçe konuşulmasını, 
öğretilmesini sağladığımızda, bundan 
rahatsız oldular. Yasakları kaldırdıkça te-

dirgin oldular. Bölgeye yol yaptık, hastane, 
okul, üniversite, yurt yaptık; bunu engel-
lemek için her türlü saldırıya ve tahrike 
başvurdular. Öyle ki, bu bölgede özgürlük-
ler yaygınlaştıkça, demokratik standartlar 
yükseldikçe, inkâr, ret ve asimilasyon poli-
tikaları ortadan kaldırıldıkça, terör örgütü 
ve uzantıları, kendi inkâr, ret ve faşizm sis-
temlerini tesis etme gayretine girdiler. 9 yıl 
öncesine kadar faili meçhulleri dillerinden 
düşürmeyenler, dikkat edin, bugün, terör 
örgütünün infazlarını görmezden geliyor-
lar. İktidarımız dönemine kadar, ifade öz-
gürlüğünün olmamasından dert yananlar, 
bugün bizzat kendileri ifade özgürlüğünü 
yasaklamanın peşindeler; sanatçıya, dü-
şünürlere, yazarlara baskı girişimleri baş-
latıyorlar. OHAL’den, yol kontrollerinden, 
yayla yasaklarından şikayet edenler, aynı 
yasakları, aynı engelleri uygulamak için 
adeta can atıyorlar. 

Benim bu bölgedeki tüm kardeşlerim, 
terör örgütü ve onun uzantılarının bu fa-
şizan baskılarını lütfen artık görsün. Nite-
kim görüyor da… Evladı ölen anne babalar, 
esnaf, sanatçılar, iş adamları, sivil toplum 
örgütleri artık cesaretle çıkıp, yeter artık 
diyorlar. Ben her fırsatta ifade ediyorum… 
Demokrasi, terörün ilacıdır, panzehiridir… 
Demokratik standartlar yükseldikçe, ya-
tırımlar arttıkça, geçmişin hataları telafi 
edildikçe, benim bu bölgedeki kardeşim de 
gerçeği görüyor ve teröre sırtını dönüyor, 
lanet okuyor. İnşallah bu süreç bu şekilde 
devam edecek. İnşallah, terör örgütünün 
elinde, bir tek dahi istismar aracı kalmaya-
cak. Göreceksiniz, terör örgütünün, onun 
uzantılarının maskesi çok daha hızlı düşe-
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cek ve bölge insanı, terörün musallatından 
artık sıyrılacak. 

Biz vazgeçmeyeceğiz… Yatırımlardan da, 
reformlardan da asla geri adım atmaya-
cağız. Terörle kararlı şekilde mücadele 
edecek, sivil vatandaşın hukukunu da çok 
büyük bir hassasiyetle muhafaza edeceğiz. 
İnşallah önümüzdeki yıllarda Türkiye 
bu meseleyi bütünüyle geride bırakmış, 
bütün dikkatini, enerjisini, zamanını ve 
imkânlarını, 2023 yılı hedef lerine yö-
neltmiş olacak. Dünyanın, demokraside, 
ekonomide, diplomaside, özgürlüklerde, 
fiziki altyapıda en gelişmiş, en büyük ül-
kelerinden biri olma yolunda adım adım 
mesafe kat ediyoruz. Bu yolda her geçen 
yıl hızımız daha da artacak, kazançlarımız 
daha da çoğalacak. Bu mücadelemizde 
bize destek veren bütün kardeşlerime, bü-
tün Bitlislilere şükranlarımı sunuyorum. 
Açılışını yaptığımız eğitim kurumlarının, 
spor tesisinin, işletme tesisinin bir kez 
daha Bitlis’imize hayırlı olmasını diliyor, 
emeği geçenleri kutluyor, sizleri de sevgiy-
le, saygıyla selamlıyorum.
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Sevgili Mardinliler, çok değerli kardeş-
lerim… Bugün bir kez daha, sizleri, tüm 
Mardinli kardeşlerimi, ilçeleri, beldeleri, 
köyleri, mezralarıyla bütün Mardin’i has-
retle, muhabbetle selamlıyorum. Bugün 
açılışını yapacağımız hizmetlerin, eserle-
rin, yatırımların Mardin’e, Mardinlilere 
hayırlı olmasını diliyorum. 

Bugün biliyorsunuz, 8 Mart Dünya Kadın-
lar günü… Biz, 2008 yılında 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü’nü Uşak’ta kutlamıştık. 

2009 yılında Antalya’da, 2010 yılında 
Şanlıurfa’da, geçen yıl Hatay’da Dünya 
Kadınlar Günü’nü kutladık. Bu yıl da, 
medeniyet şehri, hoşgörü şehri, kardeşlik 
şehri Mardin’i seçtik ve Dünya kadınlar 
Günü’nü burada, Mardin’de düzenlediği-
miz bir programla kutladık. Mardin’den, 
Türkiye’deki tüm hanım kardeşlerimize, 
dünyanın tüm kadınlarına barış, dayanış-
ma, dostluk ve kardeşlik mesajlarımızı 
ilettik. Burada, bu açılış törenimize katılan 
Mardinli hanım kardeşlerimizin de Dünya 

Toplu Açılış Töreni
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Kadınlar Günü’nü yürekten kutluyorum. 
Dünya Kadınlar Günü’nün, Mardinli ha-
nım kardeşlerimiz için umuda, refaha, 
barış ve huzura vesile olmasını diliyorum. 

Bugün, Mardin’de, Türkiye’nin tüm kadın-
larına da çok ama çok önemli 2 müjdeyi 
açıkladık. Türkiye genelinde, eşi vefat 
etmiş, ihtiyaç sahibi hanım kardeşlerimi-
ze, başvurmaları halinde, Nisan ayından 
itibaren aylık 250 lira ödeme yapacağız. 
Mardin’de böyle hanım kardeşlerimiz 
varsa, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakıflarına hemen müracaat etsinler, ana-
larının ak sütü gibi helal olan bu parayı 
Nisan ayından itibaren almaya başlasınlar. 
İkinci müjde, dün Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nde görüşülmeye başlanan kanun 
tasarısı… Biliyorum, Mardin’de kadına yö-
nelik şiddet yoktur. Mardin’de çocuğa, aile 
fertlerine yönelik şiddet yoktur. Mardin, 
hoşgörünün, medeniyetin, kardeşliğin şeh-
ridir. Ama Türkiye genelinde artık, şiddete 
uğramış, ya da şiddete uğrama ihtimali 
bulunan hanım kardeşlerimizi, çocukla-
rımızı, aile fertlerini çok sıkı bir koruma 
altına alıyoruz. Şiddet mağduru olanların, 
barınma ihtiyaçlarını, ekonomik ihtiyaçla-
rını, sosyal güvencesi yok ise sağlık gider-
lerini devlet karşılayacak. Şiddete uğrayan 
kadınlar için bugüne kadar 51 sığınma 
evini faaliyete geçirdik. Şiddet uygulayan-
lar da, artık en ağır cezalara çarptırılacak, 
takip edilecek, gerekiyorsa tedavi edilecek. 
Bu yeni düzenlemelerin aziz milletimize, 
özellikle de hanım kardeşlerimize hayırlı 
olmasını diliyorum. 

Değerli kardeşlerim, 

Şunu burada özellikle ifade etmek istiyo-
rum… Biz kadınlar üzerinden değil, kadın-
lar için siyaset ürettik. Biz, kadınlar adına 
değil, kadınlarla birlikte çözümler ürettik. 
Başkaları bu işin istismarını yaparken, biz 
samimiyetle sorunların üzerine gittik. 9 yıl 
boyunca, eğitimden sağlığa, adaletten em-
niyete, ekonomiden siyasete, dış politika-
dan demokratikleşmeye kadar her alanda 
önce kadın dedik, önce çocuk dedik. Çün-
kü kadınlar huzurlu olursa, aile huzurlu 
olur. Aile huzurlu olursa, toplum huzurlu 
olur, ülke huzurlu olur. Annelerin hayır 
duası makbuldür. Biz, kendi annelerimi-
zin olduğu kadar, Türkiye’nin, Trakya’nın, 
Anadolu’nun tüm analarının hayır duasını 
almanın gayreti içinde olduk. Biz, göster-
melik düzenlemeler değil, kalıcı, kapsayıcı 
çözümler ürettik. 

İşte birkaç hafta önce, bir siyasi partinin 
ilçe başkanlığında, o partinin üyesi olan, 
o ilçe başkanlığının üyesi olan kadınlar 
tartaklandı, şiddete maruz kaldı. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nde bir kadın gazete-
ci, o siyasi partinin gençlik kolları başkanı 
tarafından şiddete maruz bırakıldı.  Seçim-
ler öncesinde aynı şekilde, seçim otobüs-
lerinde kadınlara şiddet uygulandı. Ama 
bunlar, asıl şiddeti, üniversite kapılarında-
ki kız çocuklarına uyguladılar. Başörtülü 
kız çocuklarını üniversite kapılarından 
döndürdüler. Kurdukları ikna odalarında, 
kız çocuklarına işkence uyguladılar. Nice 
kız çocuğumuzu, üniversiteyi bırakmak, 
eğitimi yarıda kesmek, yurtdışında çare 
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aramak zorunda bıraktılar. Bütün bunları 
yapanları, ikna odalarının mucitlerini de 
kendi partilerinden milletvekili yaptılar. 

Bir başka siyasi parti, terör örgütünün 
gölgesinde siyaset yapan bir parti, kadın 
hakları, insan hakları konusunda süslü nu-
tuklar atarken, terör örgütünün cinayetleri 
karşısında tek kelime söylemedi, söyleye-
medi. Bingöl’de, 3 çocuğunu korumak için 
canlı bombanın üzerine kapanan, 3 çocu-
ğunun gözü önünde hayatını kaybeden 
merhum Hatice Belgin kardeşimiz için tek 
kelime kınama, tek kelime eleştiri yapma-
dılar, yapamadılar. Batman’da karnındaki 
bebekle birlikte şehit edilen Mizgin Doru 
kardeşimiz için tek kelime edemediler. 
Siirt’te, bir aracın içinde, yüzlerce mermiy-
le öldürülen 4 kardeşimiz için seslerini 
çıkaramadılar. İstanbul’da, bir belediye 
otobüsünde molotofla yakılarak katledilen 
Serap kardeşimiz için, Diyarbakır’da, bir 
mağarada günlerce işkence görüp katle-
dilen 4 kadın terörist için ağızlarını bile 
açamadılar. 

Çünkü bunlar, sadece istismar siyaseti ya-
parlar. Bunlar, kadınları sadece oy deposu 
olarak görür. Bunlar, anneleri sadece, ken-
dilerine terörist devşirmek için araç olarak 
görür. Bunlar, kadınların yoksulluğunu, 
kadınların acısını, gözyaşını, çaresizliğini 
bir istismar vesilesi olarak görür. İşte biz, 
bu istismara, istismar siyasetine, bu acılara 
son vermenin mücadelesi içindeyiz. Biz, 
bu ülkenin her neresinde olursa olsun, 
acıları, sızıları, gözyaşlarını dindirmenin 
mücadelesi içindeyiz. 

Dün de açıkladım… Bu uğurda ne gere-
kiyorsa yapacağız… Bu ülkede terörün, 
terörün yol açtığı, terörün istismar ettiği 
yoksulluğun, terörün yol açtığı acıların 
dindirilmesi için sonuna kadar mücadele 
edeceğiz. Bundan hiç kimsenin endişesi 
olmasın.  Samimiyetle başlattığımız Milli 
Birlik ve Kardeşlik sürecini, samimiyetle, 
kararlılıkla, cesaretle sürdüreceğiz. 

Bakın sevgili Mardinli kardeşlerim… Salı 
günü, eşim, kızım, Başbakan Yardımcı-
mız, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız, 
milletvekillerimiz Uludere’ye gittiler. 
Uludere’de, acılı ailelerle, yavrusunu, 
eşini, ağabeyini, kardeşini kaybetmiş 
kardeşlerimizle kucaklaştılar, dertleşti-
ler. Uludere’nin acısı, bizim acımızdır. 
Uludere’de kaybedilen canlar, bizim can-
larımızdır. Biz bu meseleyi sonuna kadar 
takip edeceğiz. Bu meselenin, istismar 
edilmesine, siyasi bir malzeme olarak kul-
lanılmasına, siyasi vampirler tarafından 
fırsat gibi görülmesine müsaade etmeye-
ceğiz. Biz, bu ülkenin fertleri arasında ay-
rım yapmadık, yapmıyoruz. Biz, ölenlerin 
etnik kimliğine, yaptıkları işe, inançlarına, 
mezheplerine bakmayız. Bu ülkenin her 
bir vatandaşı, bizim nazarımızda birdir, bi-
rinci sınıf vatandaştır. 75 milyonun bizim 
samimiyetimizden emin olmasını istiyo-
rum. Mardin’in, Mardinli kardeşlerimin 
bizim samimiyetimizden, hasbiliğimizden 
emin olmasını diliyorum. Birbirimize 
inanırsak, birbirimize güvenirsek, bizim 
aşamayacağımız hiçbir engel yok. Allah’ın 
izniyle, sizlerin desteğiyle ve hayır duasıy-
la 9 yılda çok önemli işler başardık, önemli 
adımlar attık. Aynı kararlılıkla devam 
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edecek, Allah’ın izniyle Kürt meselesini de 
terör meselesini de bu ülkenin gündemin-
den çıkaracağız. 

Buradan Mardinli annelere, Mardinli ba-
balara sesleniyorum… Artık çocuklarımıza 
sahip çıkalım.  Artık çocukların, 13 yaşın-
da, 14 yaşında dağa çıkarılmasına, istis-
mar edilmesine, birer kardeş katili haline 
getirilmesine karşı çıkalım. İşte bakın şu 
Mardin’e biz bir üniversite kurduk. Mardin 
ilim merkezi, medeniyet merkezi ama bun-
ca zamandır Mardin’e bir üniversite bile 
kazandıramadılar. Biz geldik, Mardin’e, 
Mardin Artuklu Üniversitesi’ni kurduk. Şu 
anda, 3 bin 200 öğrencisi, 200 akademik 
kadrosuyla, Artuklu Üniversitesi bölgenin 
yıldızı parlayan bir üniversitesi haline 
geldi. İslam Bilimleri ve Dünya Dilleri bö-
lümleri olan İlahiyat Fakültesi’ni Mardin’e 
kazandırdık. Yaşayan Diller Enstitüsünü 
kurduk. ABD ve İngiltere’den sonra sadece 
Mardin Artuklu Üniversitesi’nde Süryani 
Dili ve Kültürü Yüksek Lisans Programı 
var. Mardin’in bereketli topraklarının veri-
mini daha da artıracak Ziraat Yüksekoku-
lunu kurduk. Bu yıl 20 öğrenciyle eğitime 
başlayan Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü 
açtık. Hayırseverlerimizin de desteğiyle, 
dünyanın mimarlık harikası, tarih harikası 
Mardin’e bir Mimarlık Fakültesi kurduk. 

Annelere sesleniyorum, babalara sesleni-
yorum… Çocuklarınızın dağa gitmesine 
engel olun… Bu okulları, bu üniversiteyi, 
bu eğitim yuvalarını çocuklarınız için bir 
fırsata dönüştürün. Çocuklarınızın, 13-
15 yaşında dağda katledilmesine seyirci 
kalmayın, tam tersine, onların eğitimdeki 

başarılarının takipçisi olun. Biz, meselenin 
çözümü için ne gerekiyorsa yapacağız. 
Ama sizin de destek olmanızı, sizin daha 
güçlü şekilde, cesaretle destek vermenizi 
istiyoruz. 

Sevgili Mardinliler, sevgili vatandaşlarım…

Bugün Mardin’de bir kez daha büyük 
bir açılış heyecanı yaşıyoruz.  Bugün 
Mardin’de, toplam 143 milyon Lira bedelle 
yaptığımız, 38 kalem hizmet ve yatırımı 
toplu halde açıyoruz. Kızıltepe Devlet Has-
tanesini bitirdik, bugün hizmete açıyoruz. 
TOKİ tarafından tamamlanan 304 konut 
ve eklerini bugün resmi olarak hizmete 
açıyoruz. Artuklu Üniversitemizin Mi-
marlık Fakültesi binası da, hayırseverleri-
mizin, işadamlarımızın katkısıyla bugün 
resmi olarak hizmete giriyor. Kızıltepe’de, 
Midyat’ta, Nusaybin’de, Mazıdağı’nda, 
Dargeçit’te, Mardin Merkez’de, toplam 
431 derslikli 19 ayrı okulu, bugün sev-
gili çocuklarımızın, eğitimin hizmetine 
kazandırıyoruz. Kızıltepe’de 300 öğrenci-
lik pansiyon, Ömerli’de Kültür Merkezi, 
Savur’da spor salonu, Nusaybin ve Mardin 
Merkez’de gençlik merkezlerini de bugün 
buradan resmi olarak açıyoruz. 

Tarımda, sanayide, kültür, sanat ve mima-
ride değişik yatırımları, 39 adet SODES 
yatırımını da yine bugün Mardin ve ilçele-
rine kazandırıyoruz. Tüm bu yatırımların 
Mardin’imize, Mardinli kardeşlerimize 
hayırlı olmasını diliyorum. Bu yatırımlar-
da, bu hizmetlerde emeği geçen bakanlık-
larımızı, değerli bakan arkadaşlarımızı, 
valiliğimizi, kaymakamlıkları, Mardin 
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Belediyemizi, tüm kamu ve özel kuruluş-
ları kutluyor, hepsine teşekkür ediyorum. 
Özellikle hayırseverlerimize, işadamları-
mıza, Mardin’e hizmetlerinden, Mardin’e 
yatırımlarından dolayı şükranlarımı sunu-
yorum. 

Ben, 7 Haziran’da Mardin’e geldim ve bura-
da sizlere bazı müjdeler verdim… Bunların 
tamamının arkasındayız, tamamını takip 
ediyoruz. Biliyorsunuz, nüfusu 750 bini 
geçen şehirlerimizi büyükşehir statüsüne 
kavuşturuyoruz. Mardin, 2011 yılı adrese 
dayalı nüfus kayıt sistemine göre, 764 bin 
33 kişilik nüfusuyla büyükşehir olma hak-
kını elde etti. 2014 yerel seçimlerine inşal-
lah Mardin büyük şehir statüsüyle girecek. 
Mardin’in büyük şehirliğinin şimdiden 
hayırlı olmasını diliyorum. Havaalanı pis-
tini büyütme sözü vermiştik, bu sözümüzü 
tuttuk ve pisti büyüterek hizmete açtık. İn-
şallah, 6 ay sonra Mardin havaalanı, artık 
Mardin Havalimanı olacak ve uluslar arası 
uçuşlara da müsait hale gelecek. 

Bir başka sözümüz, tarihi kalenin yeni-
den düzenlenmesi… Size 7 Haziran’da 
3’üncü Selim’in, Kale’nin onarılması için 
gönderdiği fermanı göstermiştim. Burada 
da sözümüzü tutuyoruz, Milli Savunma 
Bakanlığımız Kale’yi Valiliğimize devretti, 
inşallah kısa süre içinde orada da çalışma-
lar başlayacak. Eski Mardin’de içme suyu 
ve kanalizasyon şebekesi tamir çalışmaları 
hızla devam ediyor. 60 yıllık boruları kal-
dırıyor, şebekeyi tümden elden geçiriyo-
ruz. Elektrik ve telefon kablolarını da yer 
altına alıyoruz. Bu konuda kışın etkisiyle 
biraz mağduriyet yaşadığınızı biliyorum. 

İnşallah bu mağduriyeti ortadan kaldıra-
cak, çok farklı bir Mardin’i en kısa sürede 
sizlerle buluşturacağız.  

2009 yılında Tarihi Dönüşüm Projesi’ni 
başlattık, 570 beton bina ve eklentilerini, 
vatandaşımızı mağdur etmeden yıkıyoruz. 
Ayrıca, bugün Mardin Valiliğimiz ile TOKİ 
bir protokole imza atıyorlar. Mardin’in, 
Ensar, Saraçoğlu, Ofis, İstasyon mahallele-
rinde, hiç kimseyi mağdur etmeden, kim-
seyi üzmeden, karşılıklı anlayış içerisinde 
büyük bir kentsel dönüşüm başlatacağız. 
Yaklaşık 4 bin 300 yeni konut inşa ederek, 
Mardin’in bu mahallelerinde yaşayan kar-
deşlerimizi de sağlam, sağlıklı konutlara 
kavuşturacağız. Bunun da hayırlı olmasını 
diliyorum…

Sevgili kardeşlerim…

Sizlere, çok kısa olarak, özet olarak, 9 
yılda Mardin’e neler yaptığımızı da ha-
tırlatmak istiyorum… Mardin’de 9 yılda 
2 bin 89 dersliğin yapımını tamamladık. 
Okullarımıza 9 bin 479 adet bilgisayar 
gönderdik. 265 adet Bilişim Teknolojisi 
sınıfı kurduk. Üniversite öğrencilerinin 
kredi ve burs miktarını, 2002 yılına göre 
yüzde 478 oranında artırarak 260 liraya 
yükselttik. Beslenme yardımını aylık 180 
liraya çıkardık. 2007 yılında Mardin Ar-
tuklu Üniversitesi’ni kurduk bünyesinde, 
3 Enstitü, 6 Fakülte, Devlet Konservatuarı, 
2 yüksekokul ve 4 meslek yüksekokulu hiz-
mete girdi. Projesi üniversite tarafından 
hazırlanan 750 kapasiteli yurt projemizin 
sözleşmesi imzalandı, inşaatı başlamak 
üzere. Kiralama yoluyla edinilen 328 kişi-
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lik kız yurdu inşallah bir ay içinde hizmete 
girecek. Şunu özellikle belirmek istiyorum; 
Türkiye genelinde, Kredi Yurtlar Kurumu-
muza bağlı yurtlarımızda da kız öğren-
cilerimize pozitif ayrımcılık yapıyoruz. 
Kapasitemizin yüzde 60’ında kız öğrencile-
rimiz, yüzde 40’ında erkek öğrencilerimiz 
kalıyor. 

9 yılda Mardin’de Sağlık hizmetleri için 
177 milyon lira harcama yaptık. Yapımına 
bizden önce başlanan, ancak uzun yıllardır 
bitirilememiş Mardin Devlet Hastanesi, 
Derik Devlet Hastanesi, Savur İlçe Hasta-
nesi, Ömerli İlçe Hastanesi, Dargeçit İlçe 
Hastanesi, Mazıdağı İlçe Hastanesi, Nu-
saybin Devlet Hastanesi ek binası, 4 adet 
Aile Sağlığı Merkezini biz tamamladık ve 
hizmete açtık. Yapımına dönemimizde 
başladığımız; Kızıltepe Devlet Hastanesi,  
Mardin Devlet Hastanesi ek binası ve 12 
adet Aile Sağlığı Merkezinin yapımını 
süratle tamamladık, hizmete açtık.  2009 
yılında yapımına başladığımız 150 yatak-
lı Midyat Devlet Hastanesi’nin yapımını 
tamamladık. Ayrıca 300 yataklı Mardin 
Devlet Hastanesi ve 150 yataklı Nusay-
bin Devlet Hastanesi’nin ihalesini yaptık. 
Mardin’de Sağlık Bakanlığımıza bağlı has-
tanelerde bizden önce tomografi ve MR 
hizmeti verilmediğinden, vatandaşlarımız 
başka illere gitmek zorunda kalıyorlardı.  
Bugün ise kamu ve özel sektörde toplam 7 
tane tomografi,  5 tane modern MR cihazı 
ile sağlık hizmetleri en iyi şekilde sunulu-
yor. Mardin’de 2002 yılında 9 adet diyaliz 
cihazıyla hizmet verirken bugün bu sayı 
76 oldu. Mardin’i hekim sayısı açısından 
da geçmişle kıyaslanamayacak bir duruma 

getirdik. Pratisyen hekim sayısını 149’dan 
302’ye, uzman hekim sayısını ise 87’den 
246’ya çıkardık. 2002 yılında 366 olan 
ebe ve hemşire sayısını 1. 110’a çıkardık. 
Yurdumuzun her köşesinde olduğu gibi 
Mardin İlimizde de Sağlık Hizmetlerinde 
çıtayı yükseltmeye devam edeceğiz. 

2002 yılına kadar Mardin’de sadece 28 ki-
lometre bölünmüş yol yapılmıştı, biz buna 
9 yılda tam 215 kilometre daha bölünmüş 
yol ekledik. Mardin Havaalanı hali hazırda 
1.500 metrekarelik terminal binasında hiz-
met verirken; yapılacak olan yeni terminal 
binası ile 33 bin 150 metrekare büyüklü-
ğünde yeni bir tesise kavuşmuş olacak. 
Mardin Havaalanı yolcu trafiğinde, 2002 
yılında 25 bin 920 olan yolcu sayısı, 2011 
yılında yüzde 378 artışla 123 bin 971’e 
yükseldi. 

Mardin Organize Sanayi Bölgesi’ni tamam-
ladık, 2 OSB projesine devam ediyoruz. 
KOSGEB aracılığıyla, Mardin’de 2003 yı-
lına kadar sadece 14 işletmeye 7 bin Lira 
destek sağlarken, son 9 yılda 446 işletmeye 
4 milyon Lira tutarında destek sağladık. 
Son 2 yıl içinde Mardin’de 466 kardeşimiz 
KOSGEB’in girişimcilik eğitimlerinden ya-
rarlanmıştır. 2010 yılında KOBİ’lere daha 
yakın hizmet verebilmek için, Mardin’de 
KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürlüğü’nü 
kurduk. 

Biz geldiğimizde Türkiye’de sadece 9 ilde 
doğalgaz vardı. Şu anda 72 ilimize doğal-
gaz hattı ulaştı, 63 ilimizde doğalgaz fiili 
olarak kullanılıyor. Mardin’e doğalgaz arzı 
için gerekli çalışmaları başlattık, inşallah 
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burayı da doğalgazla buluşturacağız. TOKİ 
aracılığı ile Mardin’de bugüne kadar 3 bin 
320 konut uygulaması başlattık, bu konut-
ların 1.700’ünü tamamladık, sahiplerine 
teslim ettik.  Orman ve Su İşleri Bakanlığı-
mız aracılığıyla Mardin ilimize 2003-2011 
yılları arasında toplam 312 milyon 720 bin 
yatırım yaptık. Uzun yıllar içme ve kullan-
ma suyu sıkıntısı çekilen Mardin ilimiz 
ile Kızıltepe, Nusaybin ilçeleri ve Ortaköy, 
Şenyurt, Gökçe beldelerinin 2040 yılına 
kadar olan içme suyu problemlerini çöz-
dük. Midyat, Ömerli ve Dargeçit ilçelerinin 
içme suyu projeleri devam ediyor. 9 yılda 
tam 9 milyon 441 bin adet fidan diktik. 
Mardin Sultan Şeyhmus Kent Ormanı’nı 
kurduk. 

Mardin’de 2002’de 22 milyon lira tarımsal 
destek verilmişti, biz 2011’de yüzde 540 
artışla 141 milyon lira tarımsal destek 
verdik. 2003–2012 yıllarında ise toplam 
944 milyon lira tarımsal destek sağladık. 
Mardin’de çiftçilerimize 71 Milyon lira ma-
zot, 63 Milyon lira kimyevi gübre ve 511 
milyon lira prim desteği sağladık. 2002’de 
sadece 188 lira hayvancılık desteği veril-
mişti, biz ise 2011’de 8 milyon lira hay-
vancılık desteği verdik. Mardin’e bugüne 
kadar toplam 27 milyon lira hayvancılık 
desteği verdik. 

Mardin için üretmeye, Mardin’e yatırım 
yapmaya, Mardin’i büyütmeye devam 
edeceğiz. Ben, bugün açılışını yaptığımız 
hizmet ve yatırımların tekrar hayırlı olma-
sını diliyorum. Emeği geçen, katkısı olan 
tüm kurumlarımıza, şahıslara, hayırse-
verlerimize teşekkür ediyorum. Yeniden 

buluşmak, yeniden görüşmek üzere sizleri 
Allah’a emanet ediyor, hepinize selamları-
mı, sevgilerimi sunuyorum. 
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Sayın Cumhurbaşkanım, Danıştay’ın çok 
değerli mensupları, değerli arkadaşlarım, 
hanımefendiler, beyefendiler, sizleri sev-
giyle, saygıyla selamlıyor, Danıştay’ımızın 
yeni hizmet binasının hayırlı olmasını 
diliyor, bu güzel eserin vücuda gelmesin-
de emeği geçen herkesi canı gönülden 
tebrik ediyorum. 1868’de, Şurayı Devlet 
adıyla kurulan Danıştay’a, bugüne kadar 
fedakârlıkla hizmet vermiş herkesi hayır-

la yâd ediyorum. Özellikle, 2006 yılında, 
karanlık bir saldırı neticesinde, görevi 
başında şehit edilen Danıştay Üyesi Mus-
tafa Yücel Özbilgin’i de bu vesileyle bir kez 
daha rahmetle anıyorum. 

Değerli dostlarım, 

Yüksek Yargı’nın çok ağır bir iş yükü altın-
da büyük fedakârlıklarla hizmet verdiğini 

Danıştay Yeni Hizmet Binası 
Açılışı

Ankara | 05 Nisan 2012
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görüyor ve biliyoruz. Gerçekten, çalışma 
mekânından tutunuz büro araç gereçleri-
ne, dosya sayısından tutunuz, özlük hak-
larına kadar Yüksek Yargı mensuplarımız 
çok çileli günler yaşadılar. Ne yazık ki, 
adalet gibi son derece hassas, son derece 
hayati, ekmek kadar, su kadar, hava kadar 
önemli bir hizmetin alt yapısı on yıllar bo-
yunca ihmal edildi. Hiç kuşkusuz, çalışılan 
ortamın, büronun, binanın, çalışma verim-
liliğiyle doğrudan alakası var. Yüz binlerce 
dosyayı, hem de tek tek vatandaşlarımızın 
hayatını doğrudan ilgilendiren dosyaları 
incelemek, bunu da, en olumsuz şartlar 
altında yapmak, adalet mensuplarımızın 
gerçekten hak etmediği bir durumdu. 
Karanlık odalarda, tozlu dosyalarla müca-
dele, takdir edersiniz ki, adaletin hızını da, 
tecellisini de maalesef geciktirdi. 

Biz, Hükümet olarak, yola çıktığımız ilk 
gün, Türkiye’yi 4 temel esas üzerinde 
büyüteceğimizin sözünü verdik.  Eğitim, 
sağlık, adalet ve emniyet alanlarında, 
altyapıyı köklü şekilde değiştirmenin, en 
modern, en geniş imkânları Türkiye’ye 
kazandırmanın mücadelesi içinde olduk. 
9 yıl boyunca da bu sözümüzün arkasında 
olduk, sözümüzü tuttuk ve bu 4 alanda çok 
büyük atılımlar gerçekleştirdik. Bakınız, 
9 yıl boyunca, Türkiye genelinde 156 adet 
Adalet Sarayı’nın yapımını tamamladık ve 
hizmete açtık. Başta İstanbul gibi büyük-
şehirlerimiz olmak üzere, Avrupa’yla yarı-
şan, Avrupa standartlarına haiz, modern 
hizmet binalarını adalet sistemimize ka-
zandırdık. İdari personel sayısını artırarak, 
yeni hâkim ve savcılar alarak, bu alandaki 
eksiği de büyük ölçüde ortadan kaldırdık. 

Ulusal Yargı Ağı Projesi UYAP’ı yaygınlaş-
tırdık, işlevsel bir hale getirdik ve böylece, 
işlemlerin hızlı ve eksiksiz yürümesini te-
min ettik. 2011 yılında yüksek yargı organ-
larının daire sayılarının çoğaltılması, üye 
sayılarının artırılması, yeteri kadar tetkik 
hâkim ve savcısı görevlendirilmesi sure-
tiyle, buralardaki tıkanıklığın da aşılması 
yolunda önemli adımlar atıldı. 

Elbette henüz ideali yakalayabilmiş deği-
liz… Önümüze çıkan engeller nedeniyle 
hizmetlerimiz yavaşlatılmış olsa da, biz, 
adaletin altyapısını daha da güçlendirmek, 
daha da modern bir hale getirmek için 
çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. 
Bakınız, Danıştay, geçtiğimiz yıl 223 bin 
dosyayı karara bağladı. Ancak, ne yazık ki, 
208 bin dosya bu yıla devredildi. Danıştay, 
hiçbir yeni dosya kabul etmese bile, üzerin-
de neredeyse bir yıllık bir yük bulunuyor. 
Bu iş yükünün hızla hafifletmemiz büyük 
önem taşıyor.  Bu noktada üzerimize dü-
şen neyse biz bunu yaptık ve yapmaya da 
devam edeceğiz. Yeter ki adalet hızlı tecelli 
etsin. Yeter ki adalet, sağlıklı şekilde tecelli 
etsin. Yeter ki vatandaşımız, mahkeme-
lerden mağdur olarak değil, vicdanı rahat 
olarak, ceza bile almış olsa, mahkemeye 
güvenerek, inanarak ve mutmain şekilde 
oradan çıksın. 

Aynı şekilde, istiyoruz ki, yargı mensup-
larımız, yargı çalışanlarımız, işlerini ve 
işyerlerini bir ömür törpüsü olarak değil, 
huzurlu bir çalışma alanı olarak görsün. 
Şimdi, Danıştay Bilgi Sistemi’nin Adalet 
Bakanlığı’nın UYAP sistemine entegrasyo-
nunun tamamlanmış olmasıyla, bu nokta-
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da önemli bir aşama daha geride kalacak. 
Personel konusunda da Danıştay’ın talep-
leri karşılandı ve karşılanıyor; bu noktada 
da eksiklikler hızla gideriliyor. İnşallah, 
Danıştay, Danıştay’la birlikte diğer yüksek 
mahkemelerimiz, artık hızla üzerlerindeki 
iş yükünü eritecek, dosyaları azaltacak ve 
makul bir seviyeye indirmiş olacaklar. 

Burada önemli bir hususa da değinmek is-
tiyorum. Bakınız, biz, hem yasamanın, hem 
yürütme erkinin mensuplarıyız. Bizim 
sorumluluğumuz, bizim görev alanımız, 
Anayasa ve yasalar tarafından belirlenmiş, 
kayıt altına alınmıştır. Taşıdığımız emanet 
millete aittir ve bu emaneti korumak, bu 
emanete halel getirmemek en önemli ön-
celiğimizdir. Açıkçası biz, bir insan olarak, 
bir vatandaş olarak da, Hükümet olarak da, 
bu Anayasal ve yasal sınırların aşılmasının 
bedelini, her türlü keyfilik ve dayatmanın 
faturasını hayatımızın çeşitli safhalarında 
ağır şekilde ödedik. Biz, erkler arasındaki 
ilişkinin sağlıksız şekilde kurulmasının, 
hatta zaman zaman çekişme ve çatışma 
görüntüsü verilmesinin ülkeye ne büyük 
zararlar verdiğini gördük, yaşadık. Yargı-
nın yasama ve yürütmeye müdahalesinin 
de, yargıyı siyasallaştırmaya dönük siyasal 
müdahalelerin de faturasını ağır şekilde 
ödedik. 

Bedel ödemiş, badireler atlatmış, kimi 
zaman engellenmiş, kimi zaman yavaşla-
tılmış bir Hükümet olarak, Türkiye’nin bu 
dönemleri tekrar tekrar yaşamaması için 
de çok samimi bir mücadele içinde olduk. 
Güçler ayrılığı prensibi, bizim üzerinde 
en büyük hassasiyetle durduğumuz bir 

prensiptir. Bu, ilkesel bir duruş olduğu 
kadar, evet, yaşanan olumsuz tecrübelerin 
ortaya koyduğu büyük bir ihtiyaç ve gerek-
li bir duruştur. Yürütme, yargı ve yasama; 
hiçbiri diğerini tahakkümü altına almaya, 
kuşatmaya veya onun yerine geçmeye 
çalışmadan, kimse kimseye üstünlük tas-
lamadan, sadece kendi işini en iyi şekilde 
yapmanın peşinde olmalıdır. Zira demok-
rasinin gereği budur. 

Biz, Anayasa’da ifade edilen, demokratik, 
laik, sosyal hukuk devleti tanımının, 4 ilke-
nin birbirinin önüne geçmeden, birbirinin 
gerisinde kalmadan anlam bulması için 
yoğun çaba içinde olduk. Biz her zaman, 
‘üstünlerin hukuku’ karşısında ‘hukukun 
üstünlüğünü’ savunduk ve siyasallaşmış 
bir yargının, hukukun üstünlüğünü zede-
leyeceğine de samimiyetle, gönülden inan-
dık. 9 yıl boyunca, Anayasa’da, yasalarda 
yaptığımız değişiklik ve düzenlemeler, hep 
hukukun üstünlüğünü sağlamayı amaçla-
mıştır. Adalet sisteminin alt yapısını güç-
lendirmek için yaptığımız yoğun çabalar, 
yoğun yatırımlar, hep hukukun üstünlü-
ğünü sağlayabilmek içindir. Demokrasiye 
olan samimi inancımızı ve bağlılığımızı 
devam ettirdiğimiz müddetçe, yorum fark-
lılıklarından, yöntem farklılıklarından, 
hatta çoğu defa olduğu gibi yanlış anla-
malardan kaynaklanan sıkıntıları kolayca 
aşacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. 
Yargının siyasallaşmasının karşısında ilk 
duracak olan, hiç kimsenin kuşkusu ol-
masın, biz oluruz. Bunun bedelini, bunun 
faturasını ödemiş, bunun acısını yaşamış 
kişiler olarak, yargının siyasallaşmasına 
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müsamaha göstermeyecek, göz yummaya-
cak olan, ilk önce biz oluruz. 

Biz başından buyana bürokratik oligarşiyi, 
milli iradenin tecellisini törpüleyen vesa-
yetçi anlayışları bir sorun olarak algıla-
dık, her türlü ideolojik, etnik, mezhepsel, 
grupsal odaklaşmaları bir tehlike olarak 
gördük. Milletin umumi menfaatini, ülke-
nin çıkar ve selametini değil de belli bir 
zümre ve odağın menfaatini esas kabul 
eden anlayışları aşılması gereken bir engel 
olarak gördük. Karanlık odaklarla da, ide-
oloji maskesi takan menfaat şebekeleriyle 
de mücadele etmeyi ileri demokrasi için 
gerekli gördük. Bakın, yeni bir Anayasa 
konusundaki ısrarımız, samimiyetimiz ve 
gayretimiz, en başta hukuku güçlendirme-
ye, hukukun üstünlüğünü daha güçlü hale 
getirmeye yöneliktir. Kimsenin endişesi, 
kimsenin kuşkusu olmasın. Eğer şüphe, 
endişe varsa, bunu da konuşarak, istişare 
ederek kararlılıkla çözeriz. 

Şunu herkes bilmelidir değerli dostlarım… 
Eski hal, muhaldir. Yani eskiye dönüş, söz 
konusu değildir ve olamaz. 2023 yılında, 
dünyanın en güçlü 10 ülkesinden biri ol-
mayı hedeflemiş bir ülke olarak, biz geriye 
değil, her zaman ileriye bakıyoruz. Ben 
bu düşüncelerle, Danıştay’ımızın yeni hiz-
met binasının hayırlı olmasını diliyorum. 
Danıştay mensuplarımıza, tüm Danıştay 
personeline, bu modern yapı içinde başa-
rılı çalışmalar temenni ediyor, hepinizi 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
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Sevgili hemşehrilerim, değerli kardeşle-
rim, sizleri en kalbi duygularımla, mu-
habbetle, hasretle selamlıyorum. Bugün, 
sadece Rizemiz değil bütün Karadenizi-
miz, Türkiyemiz ve bölgemiz için önemli 
bir temel atma töreni vesilesiyle bir araya 
gelmiş bulunuyoruz. Asırlık bir beklentiyi, 
nesillerin umudunu, heyecanı bu bölge-
de yaşayan herkesin yüreğini saran bir 
projeyi, Ovit Tüneli’ni hayata geçirecek 
ilk adımı işte bugün burada hep beraber 
atıyoruz. Bu tünelle ilgili çalışmaları temel 

atma seviyesine kadar getiren tüm kurum-
larımızı ve Bakanlıklarımızı kutluyorum. 
Tünelin yapım işini üstlenen firmaya ba-
şarılar diliyorum. Tünelin inşasında görev 
alacak bütün mühendislerimize, işçileri-
mize şimdiden teşekkür ediyorum. Teme-
lini atacağımız Ovit Tüneli’nin, şimdiden 
ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını 
diliyorum. 

Aslında ben prensip olarak temel atma 
törenlerine katılmıyorum; sadece açılış 

Ovit Tüneli Temel Atma Töreni

Rize | 13 Mayıs 2012
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törenlerine iştirak ediyorum. Açılış tö-
renlerini de, başka türlü yetişebilmemiz 
mümkün olmadığı için, tek tek yapmıyor, 
toplu şekilde gerçekleştiriyoruz. Ama bu-
gün, Başbakanlığım dönemindeki istisnai 
temel atma törenlerinden biri için bura-
dayım. Çünkü bugün temelini atacağımız 
proje, sıradan bir ulaştırma projesi, yol 
kısaltma projesi değil. Ovit Tüneli, Rize’yi 
ve bütün Karadeniz’i, Kuzey Kafkasya’yı 
Doğu ve Güney Doğu Anadolu’ya, oradan 
Orta Asya ve İran’a bağlayacak önemli 
bir ulaşım güzergâhının en kritik geçişi-
ni oluşturuyor. Karadeniz Sahil Yolunu, 
İkizdere üzerinden İspir ’e, oradan da 
Erzurum’a bağlayacak bu önemli ulaşım 
güzergâhı, ticaretten turizme kadar her 
alanda bölgenin potansiyelini harekete ge-
çirecek, stratejik bir projedir. Bu güzergâh, 
Karadeniz’i Erzurum’a bağlayan diğer al-
ternatif yollara göre oldukça kısa olmasına 
rağmen, Ovit Dağı geçidinin yılın büyük 
bölümünde kar yağışı ve çığ tehlikesi se-
bebiyle kapalı kalmasından dolayı etkin 
şekilde kullanılamıyordu. 

Esasen, bu güzergâhın verimli şekilde kul-
lanılabilmesi için Ovit Dağı’na bir tünel 
açılması fikri yeni değil. 1880’li yıllardan 
beri, Ovit Dağının bir tünelle geçilmesi 
konusunda düşünce ve proje taslakları 
var. Fakat bugüne kadar bu düşünce bir 
türlü hayata geçirilememişti. 130 yıllık bu 
projeyi hayata geçirmek bize nasip oldu. 
Bugün temelini atacağımız, Ovit Tüneli 
tamamlandığında İkizdere-İspir yolu ar-
tık, inşallah yılın 12 ayında, 365 gün açık 
kalacak. Tabii, buna bağlı olarak İspir-Er-
zurum arasındaki güzergâhı 30 kilometre 

kısaltacak olan 7 bin 200 metrelik Kırık 
Tüneli’nin de kısa sürede inşa etmemiz ge-
rekiyor. Bütün bunları tamamladığımızda 
Karadeniz limanlarından Doğu ve Güney-
doğu yönüne, o bölgelerden de Karadeniz 
limanlarına giden, güvenli ve hızlı bir 
transit geçiş yoluna kavuşmuş olacağız. Bu 
projenin hayata geçmesiyle, Rize-Erzurum 
arasındaki seyahat süresi yarı yarıya azala-
cak. Bu şekilde elde edeceğimiz zaman ve 
enerji tasarrufu, projenin maliyetini kısa 
zamanda çıkartacaktır. 

Ovit Tüneli projesi, sadece stratejik öne-
miyle değil, inşa tekniği bakımından da 
önemli yenilikler içeriyor. 14 bin 700 met-
relik Ovit Tüneli, ülkemizde ilk defa kulla-
nılacak Tünel Delme Makinesi ile açılacak. 
Bu şekilde, inşaat hızını oldukça artırmış 
oluyoruz. Yaklaşık 3.5 yılda tamamlamayı 
hedeflediğimiz, bağlantı yollarıyla birlikte 
17 kilometreyi geçen bu projenin maliyeti 
800 milyon lirayı bulacak. Türkiye’nin en 
uzun, dünyanın da üçüncü en uzun tüneli 
olacak Ovit Tünelinin, ülkemizin mühen-
dislik ve müteahhitlik gücünü dünyaya bir 
kez daha gösterecek önemli bir eser olaca-
ğına inanıyorum. 

Değerli dostlar... 

Bölünmüş yollar, hızlı tren hatları, hava 
yolu ulaşımı ve şehir içi raylı taşıma sis-
temleri konusunda gösterdiğimiz büyük 
atılıma, Ovit Tüneli ile dünya çapında yeni 
bir eser daha ilave ediyoruz. Türkiye, 2023 
hedeflerimize adım adım ilerliyor. Bugüne 
kadar 81 vilayetimizin, 75 milyon vatanda-
şımızın her birine, 780 bin kilometrekare 
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toprağımızın her karışına, daha önceki 
dönemlerde yapılanların tamamından kat-
bekat fazla hizmet götürdük, götürmeye 
devam ediyoruz. Eğitimde yeni derslikler, 
yeni üniversiteler, en yeni teknolojiyle 
desteklenmiş bir altyapıyla yeni bir dönem 
başlattık. Sağlıkta hastaneleri birleştire-
rek, yeni hastaneler, sağlık birimleri inşa 
ederek, sağlık personeli sayısını artırarak 
adeta devrim niteliğinde reformlar yaptık. 
Kadınlara ve gençlere yönelik hizmetleri 
yaygınlaştırıp artırarak, kucaklamadı-
ğımız hiçbir kesim bırakmadık. Bütün 
yerleşim birimlerimizin ulaşım, enerji, 
içme suyu ve diğer temel altyapı sorunla-
rını neredeyse tamamen çözdük. Üretimi, 
istihdamı, ihracatı artırdık, ekonomimizi 
krizlerden etkilenmeyecek sağlam bir 
yapıya kavuşturduk. İhtiyaç sahibi her va-
tandaşımıza devletin şefkatli elini uzattık, 
kimsesizlerin kimsesi olduk.  Terör örgüt-
lerine, organize suç örgütlerine, hırsızlığa, 
istismara asla müsamaha göstermedik; 
herkes için hukuku ve huzuru hâkim kıl-
dık. Türkiye’yi bölgesinin ve dünyanın 
sözü dinlenir, onurlu, saygın bir devleti ha-
line getirdik; vatandaşlarımızın dünyanın 
her yerinde başının dik olmasını sağladık. 

Elbette bütün sorunlarımız bitmiş değil. 
Fakat şunu vicdan ve insaf sahibi herkesin 
kabul etmesi gerekiyor. Türkiye’nin bu-
günkü sorunları ile dünkü sorunları çok 
farklı. Dün, kendi iç ekonomik ve siyasal 
krizlerinin pençesinde kıvranan bir Türki-
ye vardı. Bugün, küresel ve bölgesel sorun-
larla mücadele eden bir Türkiye var. Dün, 
yarınını göremeyen, ileriye dönük hiçbir 
plan yapamayan, proje üretemeyen bir 

Türkiye vardı. Bugün, bırakınız yıllık ve 5 
yıllık plan dönemlerini, 11 yıl sonrasının, 
çeyrek yüzyıl sonrasının planlarını yapan 
ve bunları gerçekleştirme yönünde karar-
lılıkla ilerleyen vizyon sahibi bir Türkiye 
var. Dün, uluslar arası kuruluşlar karşısın-
da ricacı durumunda, mihnet altında bir 
Türkiye vardı. Bugün, uluslar arası alanda 
kendi şartlarını ortaya koyan, muhatapla-
rıyla bu şekilde masaya oturan güçlü bir 
Türkiye var. Ülkemizin ve milletimizin 
bugünü şüphesiz dününden iyi; inşallah 
yarınlarımız da bugünümüzden iyi olacak. 

Bu düşüncelerle, temel attığımız Ovit 
Tüneli’nin, şimdiden ülkemize ve mille-
timize hayırlı olmasını diliyorum. Sizleri 
sevgilerimle, saygılarımla selamlıyorum. 
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Çok değerli kardeşlerim, değerli katı-
lımcılar, hanımefendiler, beyefendiler, 
sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor; 
bugün Ankara’da, Sarayköy’de açılışını 
yaptığımız Proton Hızlandırıcısı Tesisinin, 
ülkemize, milletimize, özellikle de tıp ve 
bilim dünyamıza hayırlı olmasını diliyo-
rum. Enerji Bakanlığımızı, Türkiye Atom 
Enerjisi Kurumu’nu, TOKİ başta olmak 
üzere bu tesisin inşasında emeği geçen, 

yüklenici firmaları, mimar, mühendis, işçi-
leri, özellikle de bilim insanlarını yürekten 
kutluyor, şahsım, ülkem ve milletim adına 
kendilerine şükranlarımı sunuyorum. 

9.5 ay gibi gerçekten kısa bir sürede inşaat 
tamamlandı. Yaklaşık 45 milyon liralık 
bir yatırımla, Türkiye’ye böyle anlamlı bir 
eser, anlamlı bir merkez kazandırıldı. Evet, 
bugün burada, gerçekten büyük bir heye-

TAEK Proton Hızlandırıcısı 
Tesisi Açılış Töreni

Ankara | 30 Mayıs 2012
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canı, aynı zamanda büyük bir gururu hep 
birlikte yaşıyoruz. Türkiye, bugün açılışını 
yaptığımız bu tesisle, nükleer teknolojiyi, 
nükleer teknoloji ürünlerini üretme nokta-
sında gerçekten artık farklı bir faza, farklı 
bir boyuta yükseliyor. Bugün burada, bir-
çok alanda ilkleri gerçekleştiriyoruz. Sağ-
lık alanında ihtiyaç duyulan birçok farklı 
madde, artık Türkiye’de, burada, TAEK’in 
bu tesislerinde üretilecek. 

Bakın; nükleer tıp denilen alanda, dün-
yada çok büyük ilerlemeler var. Bizler 
de, nükleer tıptaki her ilerlemeyi, her 
gelişmeyi, her cihazı Türkiye’de vatan-
daşlarımızın hizmetine sunmanın gayreti 
içindeyiz. Birçok vatandaşımız görmüştür, 
yaşamıştır, tecrübe etmiştir. Hastanelerde-
ki, tomografi cihazları, işte nükleer tıbbın 
ürünü cihazlardır. Bakın biz, 2002 yılında 
görevi devraldığımızda, Türkiye’de sadece 
121 tomografi cihazı vardı. Bugün sayıyı 
446’ya yükselttik. Aynı şekilde, nükleer tıp 
cihazı olarak kullanılan MR cihazı sayısı, 
2002 yılında sadece 18’di. Bugün Türkiye 
genelinde, 81 vilayetimizde, 273 adet MR 
cihazımız var. Ama bu cihazları hastane-
lere kurmakla, yerine yerleştirmekle iş 
bitmiyor. Bu cihazlar, sadece elektrikle 
çalışmıyor. Bu cihazlarda, “Radyoizotop” 
adı verilen, bazı nükleer maddeler kullanı-
lıyor. Tümör görüntülemek için farklı mad-
de; kalp-damar görüntülemek için farklı 
madde kullanılıyor. Bu maddelerden, maa-
lesef sadece bir tanesini, “Flor 18” denilen 
maddeyi Türkiye kendisi üretiyor. Ama 
diğer maddeler yurtdışından ithal ediliyor 
ve gerçekten bunlara çok büyük bedeller 

ödeniyor. Evet, biz bunlara yıllık yaklaşık 
10 milyon dolar ödüyoruz. 

İşte şimdi biz, bu tesiste, artık ithal ettiği-
miz, sağlıkla ilgili bu çok önemli madde-
leri kendimiz üreteceğiz. İlerde, inşallah, 
yurtiçinde kullanmakla kalmayacak, bu 
maddeleri ihraç da etmeye başlayacağız. 
Tabii bu tesis bize sadece sağlık alanın-
da üretim yapmakla yetinmeyecek. En 
az sağlık kadar önemli bir başka alanda, 
AR-GE, eğitim ve bilim alanlarında da bu 
tesis, adeta bir okul gibi, bir laboratuar gibi 
hizmet verecek. Çünkü burası, Türkiye’de, 
ilk hızlandırıcı teknolojisine sahip araştır-
ma merkezi. Üniversitelerimiz, enstitüler, 
araştırmacılar buradan gelip faydalana-
caklar. Burada, nükleer fizik araştırmaları, 
elektronik araştırmaları, hatta uzay araş-
tırmaları yapılacak. En önemlisi, bu tesis, 
Nükleer Enerji üretimine hazırlandığımız 
bir süreçte, nükleer teknolojinin de adeta 
beyni olacak. 

Değerli dostlarım…

Bakın biz, çok hızlı ve istikrarlı bir şekilde 
yere sağlam basarak, çok yüksek hedefleri 
gözümüze kestirerek büyüyen bir ülke-
yiz. 2011 yılında, Çin’den sonra dünyada, 
yüzde 8.5 oranıyla en hızlı büyüyen ülke 
Türkiye oldu. 2002’de 230 milyar dolar 
olan milli gelirimiz, 2011 sonunda, 3 ka-
tın üzerinde bir artışla 772 milyar dolara 
ulaştı. Güvenle, en önemlisi de özgüvenle, 
Türkiye’de ilkleri başardık, rekorlar kay-
dettik ve daha da ileriye ulaşmak için var 
gücümüzle çalışıyoruz. 
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Ama bakın burada iki önemli husus var… 
Birincisi, mevcutla yetinerek, biz 2023 
hedeflerine ulaşamayız. Mevcudun üzeri-
ne sürekli katmak, sürekli eklemek duru-
mundayız. Milli geliri, ihracatı, yatırım-
ları, turizm gelirlerini artırdığımız kadar, 
eğitime, bilime, araştırma ve geliştirmeye, 
markalaşmaya daha fazla ağırlık vermek 
mecburiyetindeyiz. İkinci husus, büyüme-
nin en önemli ihtiyaçlarından olan enerji 
noktasında çözümler üretmek zorunda-
yız. Çünkü ekonomi büyüdükçe, elektrik 
tüketimi artıyor, doğal gaz, petrol, kömür 
tüketimi artıyor. Bir yandan sanayi büyü-
dükçe enerji kullanıyor; bir yandan refah 
arttıkça, araba satıldıkça, evlere doğalgaz 
geldikçe, evlere bulaşık, çamaşır makine-
leri girdikçe vatandaş enerji kullanıyor. 
Bakın şu anda, 10 yıl öncesine göre biz 2 
kat fazla elektrik tüketiyoruz. 10 yıl son-
ra, bugünden iki kat daha fazla elektriğe 
ihtiyacımız olacak. Ve ne yazık ki, bizim 
bir yandan enerji tüketimimiz artıyor, bir 
yandan da dünyada enerji fiyatları artıyor. 

İşte onun için, Nükleer Santral diyoruz… 
Nükleer santral inşa ederek, bakın, hem 
ucuz elektrik üreteceğiz, hem dışa bağım-
lılıktan önemli oranda kurtulacağız, hem 
de, karbon salınımını azaltarak, çevreyi 
daha fazla koruyacağız. Planımız, 2023’e 
kadar 2 nükleer santrali üretime geçir-
mek, üçüncüsünün inşaatına başlamak 
ve kurulu gücün en az yüzde 10’unu bu 
santrallerden karşılamak. Rusya ile Mersin 
Akkuyu’da santral yapımı için hükümetler 
arası anlaşmayı imzaladık. Sinop’ta kuru-
lacak santral için, Japonya, Güney Kore, 

Çin ve Kanada’yla müzakerelerimiz devam 
ediyor. 

Şimdi bir kere, bu nükleer santral konu-
suyla ilgili, kamuoyunu yanıltmaya dönük 
bazı yanlışlara burada değinmek duru-
mundayım. Bakınız, şu anda, dünyada, 
436 nükleer santral çalışıyor, 61 tanesi de 
inşa aşamasında. Fransa, elektriğinin yüz-
de 77’sini nükleer santralden karşılıyor. 
Rusya yüzde 18, ABD yüzde 19, Güney 
Kore yüzde 35 oranında elektriğini bu yol-
la üretiyor. Zaten bugüne kadar dünyada 
3 kaza yaşandı ve bu kazalardan büyük 
dersler çıkarıldı. Tedbirleri iyi aldığınız-
da, güvenliği hassasiyetle sağladığınızda, 
nükleer santral hiçbir tehdit içermiyor. 1 
yıl boyunca, 24 saat nükleer santralin ka-
pısında otursanız, bir uçak yolculuğunda 
aldığınız kadar radyasyon almıyorsunuz. 

Bakın burada şunu da ifade etmek duru-
mundayım… Bizim, Iğdır sınırımıza, sade-
ce 16 kilometre uzaklıkta Ermenistan’da 
bir nükleer santral var… Üstelik gerekli gü-
venlik tedbirleri alınmamış, 32 yaşında ve 
etrafa tehlike saçıyor. Biz konuyla ilgili her 
uluslar arası toplantıda bunu dile getiriyo-
ruz. Bunun tedbiri alınsın diyoruz. Güven-
lik çok önemli diyoruz. Ama bakıyorsunuz, 
kendisinde nükleer olan, başkasına bunu 
hak görenler, çıkıp İran’ı eleştiriyor. Her 
ülkenin nükleer enerjiden istifade hakkı 
vardır; ama hakkaniyeti gözeteceksiniz. 
Siz, Ermenistan’da yeterli güvenlik önlemi 
olmayan santrali görmeyeceksiniz, İsrail’in 
nükleer faaliyetlerini görmeyeceksiniz; 
sonra çıkıp İran üzerinden kriz çıkaracak-
sınız. Bu adalet değildir, bu hakkaniyet 
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değildir. Her ülkenin, emniyetli şekilde 
ve barışçıl amaçlarla nükleeri kullanma 
hakkı vardır. Emniyet tedbirlerini alarak 
bunu biz de kullanacağız. Barışçıl amaçlı 
olarak kullanmak isteyen başka ülkeler de 
bundan yararlanacak ve biz bu hakkaniye-
ti savunacağız. 

Değerli dostlarım…

İşte bugün açtığımız Türkiye Atom Enerji-
si Kurumu’nun bu tesisi, sağlık, eğitim ve 
bilim kadar, nükleer enerji konusunda da 
çok önemli bir merkez olacak. Ben, emeği 
geçenleri bir kez daha tebrik ediyorum. 
Başta Enerji Bakanlığımız ve Türkiye Atom 
Enerjisi Kurumu olmak üzere, bu gurur ve-
rici merkezi bize kazandıran kurumlarımı-
za, tüm özel ve kamu firmalarımıza, tüm 
çalışanlara teşekkür ediyorum. Tesisin, 
özellikle bilim insanlarımıza, tıp ve bilim 
dünyamıza hayırlı olmasını diliyor, hepini-
zi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
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Sevgili Çanakkaleliler, değerli kardeşlerim, 
sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor; 
bugün resmi açılışlarını gerçekleştirdiği-
miz eser ve yatırımların, Çanakkale’mize, 
ülkemize, milletimize hayırlı olmasını 
diliyorum. 

Bugün, bu törenle, Çanakkale’mize kazan-
dırdığımız 47 kalem eserin ve yatırımın 
toplu açılışını gerçekleştireceğiz. Açılışını 
yapacağımız eserlerin toplam yatırım tu-
tarı 753 milyon lirayı geçiyor. Bu yatırım-

ların Çanakkale’mize kazandırılmasında 
emeği geçen bakanlıklarımızı, kurum-
larımızı, belediyelerimizi, bu eserlerin 
inşasında emeği geçen mühendislerimizi, 
işçilerimizi kutluyorum. 

Eğitim alanında; 9.5 milyon liralık bir ya-
tırım olan Merkez Fen Lisesi, 2.5 milyon 
liralık bir yatırım olan Kepez TOKİ Anado-
lu Lisesi, 1.5 milyon liralık bir yatırım olan 
Lapseki Anadolu Lisesi ile 5 ilköğretim 
okulu ve 5 ana okulu, açılışını yaptığımız 

Toplu Açılış Töreni

Çanakkale | 07 Haziran 2012
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eserler arasında yer alıyor. Eğitimde, Vakıf-
lar Bölge Müdürlüğü bünyesinde faaliyet 
gösterecek olan Öğrenci Yurdu’muzu da 
bugün Çanakkale’mize kazandırıyoruz. 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitemizin 
Ardes Yükseköğrenim Kız ve Erkek Yurt-
larını, Yabancı Diller Yüksekokulu bina-
sını, merkezi derslik ve laboratuarlarını, 
Deney Hayvanları Laboratuarını da aynı 
şekilde burada resmen hizmete açıyoruz. 
Anafartalar’da, 24 milyon liralık bir yatı-
rımla Kapalı Olimpik Yüzme Havuzu, 32 
milyon liralık bir yatırımla Olimpik Spor 
Salonu inşa ettik; bunları bugün hizmete 
sunuyoruz. Sağlık alanında, Kepez Ağız 
ve Diş Sağlığı Merkezi, Kepez TOKİ Sağlık 
Ocağı, Çan Devlet Hastanesinin ek binası, 
yine bugün açılışını yapacağımız hizmet-
lerimiz arasında yer alıyor. Adalet hizmet-
lerinin daha sağlıklı şartlarda yürütüle-
bilmesi için bütün il ve ilçelerimizi Adalet 
Saraylarıyla donatıyoruz. Bugün de, Çan 
Adalet Sarayı’nın resmi açılışını gerçek-
leştiriyoruz. Çanakkale Hava Limanımızı 
modernleştiriyor ve geliştiriyoruz. Bugün 
de Hava Limanının, uçakların alana daha 
kolay inebilmesini sağlayacak olan ILS, 
yani aletli iniş sistemi ile itfaiye binasını 
hizmete açıyoruz. Kepez’de 960 ailemizi 
TOKİ aracılığıyla konut sahibi yaptık. Bu-
gün sosyal donatılarıyla birlikte bu proje-
nin de resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. 

Şüphesiz bugünkü açılış programımızın en 
önemli başlıklarından biri Devlet Su İşleri 
Genel Müdürlüğümüz tarafından inşa edi-
len Bayramiç, Ezine ve Kumkale Ovaları 
Sulama Projesi. Bu sulama tesisleri, Bay-
ramiç ve Ezine ilçeleri ile merkeze bağlı 

23 köyümüzün toplam 164 bin 370 dekar 
arazisini suya kavuşturuyor. Topraklarımı-
zın bereketini, üreticilerimizin gelirini ar-
tıracak olan ve 337 milyon lirayı aşkın bir 
yatırımı ifade eden bu sulama projesini de, 
bugün burada resmen hizmete açıyoruz. 
Çanakkale Boğazı, Marmara Denizi ve Ege 
Denizi’nde yolcu taşımacılığı yapan Gestaş 
Deniz Ulaşımı şirketinin 5 adet gemisini 
de bugünkü toplu açılış programımızla 
resmen hizmete almış bulunuyoruz. Yine 
bugün, Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli 
Parkı’nda Eceabat Sarıtepe ve Zığıntepe 
Şehitliklerinin de açılışlarını yapıyoruz. 
Bugünkü programımızda Ayvacık, Gü-
müşçay, Hamdibey, Terzialan, Yenice ve 
Biga Belediyelerimiz tarafından yapılan 
çeşitli altyapı yatırımları ile eserlerin açı-
lışları da yer alıyor. Ayvacık Belediyemizce 
yapılan içme suyu ve içme suyu arıtma, 
suni çim saha, helikopter pistini hizmete 
açıyoruz. Gümüşçay Belediyemizin atıksu 
arıtma tesisinin, Hamdibey Belediyemizin 
kanalizasyon yatırımının, Terzialan Bele-
diyemizin içme suyu tesisinin, Biga Bele-
diyemizin İtfaiye Müdürlüğü tesislerinin 
açılışını yapıyoruz. Yenice Belediyemizce 
inşa edilen sulama göleti kapalı sistem 
sulama tesisinin, yüzme havuzu sosyal te-
sislerinin, iş merkezinin de açılışını bugün 
burada gerçekleştiriyoruz. 

Sevgili kardeşlerim, sevgili Çanakkaleli-
ler…

Bugün, bu 47 eserin arasında, resmi açılı-
şını yaptığımız, son derece önemli, son de-
rece anlamlı bir eser daha var. Eceabat’ta, 
Şehitlikte, Orman ve Su İşleri Bakanlığımız 
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tarafından kurulan, Çanakkale Destanı 
Tanıtım Merkezi’ni biraz önce ziyaret ettik, 
inceledik ve orada kurdeleyi kestik. Ama o 
muhteşem eserin resmi açılışını, esas bu-
rada, sizlerle birlikte, milletimizle birlikte 
gerçekleştiriyoruz. Çanakkale’ye kazandır-
dığımız bu eser, çok ama çok önemli. Bu 
eser, sadece Gelibolu için, sadece Eceabat 
için, sadece Çanakkale için değil, Türkiye 
için çok önemli, dünya için çok önemli. 
Öncelikle, bugün bir kez daha, Çanakkale 
şehitlerimizin aziz hatıraları önünde, şe-
hitlerimizin huzurunda, tüm Çanakkale şe-
hitlerimize Allah’tan rahmet niyaz ediyor, 
Allah Onlardan razı olsun, mekanları inşal-
lah cennet olsun diyorum. Her sene özel-
likle bulunmak için hassasiyet gösterdiğim 
18 Mart Şehitlerimizi Anma Törenlerine, 
maalesef bu sene, yoğun programım sebe-
biyle katılamamıştım. Bugün, biraz önce, 
Çanakkale şehitlerimizin aziz hatırasıyla 
bir kez daha kucaklaşmış olmanın derin 
hissiyatını yaşıyorum. Bugün kendilerine 
bir kez daha, Fatihalarla, dualarla birlikte, 
milletimizin ebedi minnet duygularını da 
burada ifade etmek istiyorum. 

Değerli kardeşlerim…

Bizim, hiç abartısız, dünyanın hemen 
tamamına yayılmış şehitliklerimiz var. 
Avustralya’dan Sibirya’ya, Güney Kore’den 
Avusturya’ya kadar, küçük-büyük çok sa-
yıda kabristanda şehitlerimiz bulunuyor. 
Şehitliklerle birlikte, yine dünyanın çok 
farklı, uzak diyarlarında, esaret altında 
vefat etmiş, bulundukları ülkelere defne-
dilmiş, bizim askerlerimize ait mezarlar, 
kabristanlar var. Şu anda, başta TİKA başta 

olmak üzere, devletimizin tüm imkânlarını 
kullanarak, dünya sathına yayılmış, 
bizden kalan eserleri, ata yadigârlarını, 
bize ait mezarlıkları, şehitlikleri tek tek 
tespit ediyor; o ülkelerle temas halinde, 
işbirliği halinde, tek tek bu eserleri ayağa 
kaldırıyoruz. Sadece son döneme ait, sa-
dece Osmanlı dönemine ait eserlere değil; 
Türklerden kalma ilk yazılı eserler olan 
Orhun Abidelerinden, İran’da, Selçuklu 
Sultanı Melikşah’ın, eşi Terken Hatun’un, 
Veziri Nizamülmülk’ün kabrine kadar, ta-
rihimizin her dönemine ait izleri buluyor, 
çıkarıyor ve o makamlara gerekli hürmetin 
gösterilmesi için gayret gösteriyoruz. 

Bakın; sadece Yemen değil, sadece Mısır, 
Bosna-Hersek, Filistin, Myanmar, Kırım 
değil; Anadolu, Trakya topraklarının da 
adeta her karışında şehit mezarlarımız, 
şehitliklerimiz var. İstiklal Şairimizin en 
güzel şekilde ifade ettiği gibi,  sıksan, şühe-
da fışkıracak topraklar üzerinde yaşıyoruz. 
Bütün bu şehitliklerimizi de tek tek bulu-
yor, aziz hatıralarına uygun şekilde, onla-
rın kahramanlığına, onların fedakârlığına 
uygun şekilde, gelip geçenin ibret alıp bir 
Fatiha okuması için oraları düzenliyoruz. 
Sarıkamış’ta bunu yaptık; Kurtuluş Savaşı 
şehitlerimiz için bunu yaptık, yapıyoruz. 
Ancak, Çanakkale şehitlerinin, bizim nez-
dimizde, milletimizin nezdinde çok ama 
çok müstesna bir yeri var. Türkiye geneli-
ne, tüm dünyaya yayılmış şehitliklerimiz 
arasında, elbette Çanakkale şehitleri çok 
ama çok ayrı bir yerde duruyorlar. 1915’te, 
dünyanın en güçlü orduları, en güçlü do-
nanmaları, işte burada, bu topraklarda, 
silahın, mayınların, güllelerin ötesinde, 
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sarsılmaz bir iman karşısında paramparça 
oldular, geldikleri gibi, başları öne eğik 
şekilde Çanakkale’den geri döndüler. Dün-
yanın bu konuda araştırma yapan hemen 
tüm tarihçileri, Çanakkale’de, Mehmetçi-
ğin imanıyla kazandığı zaferin, tarihin akı-
şını çok köklü şekilde değiştirdiğini ifade 
ediyorlar. Savaştığı düşmanları dahi, mek-
tuplarında, hatıralarında, Mehmetçiğin 
asaletinden, cesaretinden, kahramanlığın-
dan, vefakârlığından ve vatan sevgisinden 
övgüyle, hayranlıkla bahsediyorlar. 

Çanakkale bizim için, kanla yazılmış bir 
destandır. Çanakkale, bir milletin yeniden 
şahlanışının, bir milletin yekvücut olu-
şunun destanıdır. Çanakkale’deki şehit-
liklerin şahideleri, mezar taşları, oradaki 
isimler, oradaki yer adları, aslında her şeyi 
anlatmaya yetiyor, Çok geniş bir coğraf-
yadan, Kudüs’ten, Üsküp’ten, Bakü’den, 
Diyarbakır’dan, Şanlıurfa’dan, Edirne’den, 
Antalya’dan, Ankara’dan, İstanbul’dan bu-
raya gelen Mehmetler, burada aynı toprağı, 
kendi topraklarını savunarak, bir destanın 
yanında, bizim millet olma fermanımızı da 
yazdılar. Çanakkale, Kurtuluş Savaşımızın 
bir girizgahı oldu. Çanakkale, Cumhuriyete 
giden yolun adeta başlangıç noktası oldu. 
Çanakkale, etnik kökenlerine, dillerine, 
inançlarına bakılmaksızın, bu topraklar 
üzerinde yaşayan herkesi bir yaptı, beraber 
yaptı, birbirine kardeş eyledi. 

Çanakkale işte bunun için son derece 
önemli. Çanakkale’yi anlamak, Türkiye’yi 
anlamaktır. Çanakkale’deki ruhu anlamak, 
Türkiyelilik ruhunu anlamaktır. Çanakka-
le’deki birliği, beraberliği, kardeşliği anla-

mak, Türkiye’nin yoğrulduğu o kardeşlik 
hamurunu anlamaktır. Ben, gittiğim her 
ilde, özellikle de gençlerimize, buraya gelip 
Çanakkale şehitliklerini ziyaret etmelerini, 
Anadolu’daki, Trakya’daki tüm şehitlikle-
rimizi ziyaret etmelerini, mezar taşlarını 
özellikle okumalarını tavsiye ediyorum. 
Zira şehitliklerimizdeki mezar taşları, 
oradaki isimler, bizim sadece tarihimizi 
değil, bugünümüzü ve geleceğimizi ifade 
ediyor. Bu mezar taşları,  kanla yazılmış, 
kanla kurtarılmış tevhidi, yani birliği anla-
tıyor. İşte biz, Çanakkale’yi, tevhidin, yani 
birliğimizin, yani kardeşliğimizin timsali 
olarak, anıtı olarak görüyor ve çok ama çok 
önemsiyoruz. 

Bakın, altını çizerek ifade ediyorum, Ça-
nakkale Zaferi, sadece bizim zaferimiz ol-
makla kalmadı, o gün, tüm dünyayı büyük 
bir coşkuya, büyük bir heyecana, büyük 
bir uyanışa sevk etti. Biz burada zafer ka-
zandığımızda, inanın, Pakistan en az bizim 
kadar, milletimiz kadar sevindi. Biz burada 
zafer kazandığımızda, ta Arjantin’deki 
Müslümanlar en az bizim kadar sevindi. 
Buradaki muhteşem zaferimizin ulaştığı 
her şehirde, her köyde, insanlar sevindi 
ve bizim için, milletimiz için, toprakları-
mız için, herkes kendi dilinde dualar etti. 
Bizim, bugün de, işte bu ruh halini, işte 
bu dayanışmayı, bu kardeşliği görmemiz, 
hissetmemiz gerekiyor. 

Şunu bir kere herkes bilsin ve anlasın. 
Burada, yanı başımızda, Türk, Kürt, Arap, 
Çerkez, Laz, Boşnak, daha bir çok farklı 
etnik köken, aynı şehitlikte, hatta aynı 
mezarda, aynı mezar taşının altında yatı-



Recep Tayyip ERDOĞAN

342

yor. Mezar taşlarında Türk yazmıyor, Kürt 
yazmıyor, Arap, Çerkez, Roman yazmıyor. 
Mezar taşlarında, El Fatiha yazıyor, Hüvel 
Baki yazıyor, varsa isimleri, Ahmet yazıyor, 
Mehmet yazıyor, Hasan, Hüseyin yazıyor. 
Bizim, hepimizin dedeleri, burada, kendi 
toprakları için can verdiler. Biz, burada, 
Çanakkale’de, tek bir millet olduğumuzu 
hem teyit ettik, hem de tüm dünyaya ilan 
ettik. Biz, bu şehitliklerdeki şehitlerimizin 
kemiklerinin sızlamasına izin vermeyiz, 
vermeyeceğiz. Şehitler ölü değildir. On-
lar canlıdır. Onlar, şu anda bizi izliyor. 
Onlar, şu anda, bizim aramıza sokulmak 
istenen nifak girişimlerini izliyor ve ina-
nın bundan rahatsız oluyorlar. Biz onların 
kemiklerini sızlatmayacağız. Biz, onların 
hatıralarına halel getirmeyeceğiz. Bu ülke-
de kardeşliğin pekişmesi için, canla, başla 
çalışmaya devam edeceğiz. 

Sevgili kardeşlerim…

Maalesef, yakın tarihimize kadar, Çanakka-
le şehitlerimize gerekli ihtiram gösterilme-
di, Çanakkale şehitliklerine hak ettikleri 
özen gösterilmedi. Biz, tarihimizin en şanlı 
muharebelerinden, en büyük zaferlerin-
den birinin kazanıldığı bu coğrafyayı ihya 
etmek için 10 yıl boyunca gerçekten büyük 
gayret sarf ettik. Bakın; bizim Hükümeti 
devraldığımız döneme kadar, bu yarımada 
üzerinde, muharebe alanları, siperler, şe-
hitliklerle alakalı olarak, maalesef dikkate 
değer bir çalışma yapılmadı. Biz, bu tarihi 
yarımadayı yeni baştan ele aldık. 28 şehit-
liğin yerlerini tespit ettik; şu ana kadar 11 
şehitlikte yatanların isimlerini belirledik 
ve bu şehitlikleri ihya etmeye başladık. Şe-

hit kabirlerine ulaşımı kolaylaştırmak için, 
yaklaşık 77 kilometre yol inşa ettik. Tarihi 
Milli Park’a giriş noktalarını düzenledik, 
levha kirliliğine son verdik. Çanakkale’de-
ki tüm şehitlerimizin, burada yatan 63 
bin şehidimizin ismini 1.691 mermer ve 
camdan oluşan Şahidelere yazdık, burada, 
onların hatırasına denk düşen bir şehitliği 
oluşturmuş olduk. 

Şehitliğin ve Abide’nin çevre düzenlemesi-
ni aynı şekilde büyük bir hassasiyetle ger-
çekleştirdik; aydınlatmasıyla, sulamasıyla, 
bitki örtüsüyle, burayı şehitlerimizin ruhu-
nu şad edecek bir manzaraya kavuşturduk. 
Kilitbahir Kalesi ve Namazgâh Tabyası 
Çevre Düzenlemesi devam ediyor. İnşallah 
2013 yılı sonunda bitireceğiz. Anadolu Ha-
midiye Tabyası Projesi Yapımı çalışmaları 
sürüyor, bu yıl sonunda inşallah ziyarete 
açıyoruz. Bütün bu çalışmalar, bütün bu 
teşvikler sayesinde, Çanakkale’ye, 2002 
yılında sadece 200 bin olan ziyaretçi sayısı, 
bugün yıllık 2 milyon kişiye ulaştı. İnşallah 
bu sayı daha da artacak. İnşallah, Türki-
ye’deki her bir vatandaşımız en az bir kere 
buraya gelip şehitlerimizi ziyaret edecek. 
Türkiye ile kalmayacak, burada kendi ev-
latları olan ülkelerden de çok sayıda ziya-
retçiyi ağırlayacağız. 

Değerli kardeşlerim…

Bugün açılışını yaptığımız Çanakkale 
Destanı Tanıtım Merkezi’ni yaklaşık 80 
milyon liralık bir yatırımla hayata geçir-
dik. 8 bin 600 metrekare üzerinde, 2 bin 
400 metrekare kapalı alanla, 11 salon, 1 
sergi, 1 konferans salonu, kafeterya ve 
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idari bölümlerle, dünyanın en modern ta-
rih müzelerinden birini inşa ettik. Birinci 
Salon’dan, yani “Osmanlı Harbe Giriyor” 
salonundan giren bir ziyaretçi, Çanak-
kale Harbini, zaferini adeta yaşayarak, 
mümkün olduğunca oradaki hissiyatı 
paylaşarak, 11’inci Salon’dan, “Hatıralar 
Bölümü”nden çıkış yapacak. Görsellerle, 
sunumlarla, canlandırmalarla, Çanakkale 
Harbi burada, ziyaretçilerin tasavvurunda 
adeta an be an canlanacak. 

Bu merkezin, Çanakkale Savaşı’nı ve Ça-
nakkale ruhunu, tüm ziyaretçilere en iyi 
şekilde aktaracağına, buraya gelen ziya-
retçi sayısını da kat be kat artıracağına 
yürekten inanıyorum. Ne mutlu bize ki, 
İstanbul’da, Fethi canlandıran Panorama 
1453’ün ardından, şimdi de Çanakkale 
Destanı Tanıtım Merkezi’ni tamamladık. 
İnşallah, başta Kurtuluş Savaşımız olmak 
üzere, diğer savaşları, diğer şehitlikleri-
mizi de, kademe kademe bu tür modern 
merkezlere kavuşturacağız. Ben, açılışını 
yaptığımız bu merkezin öncelikle hayırlı 
olmasını diliyorum. Toplu açılışını yaptığı-
mız eserlerin de Çanakkale’ye, Çanakkaleli 
kardeşlerimize ve ülkemize hayırlı olma-
sını temenni ediyorum. Bu yatırımları 
Çanakkale’ye kazandıran, ilgili bakanlıkla-
rımıza ve bakan arkadaşlarımıza, bilim in-
sanlarına, mimar, mühendis, işçilere kalp-
ten şükranlarımı sunuyorum. Sözlerime 
son verirken, başta Çanakkale Şehitlerimiz 
olmak üzere, tüm şehitlerimize, Çanakka-
le Destanı’nı en dokunaklı şekilde yazan 
Mehmet Akif ’in duasıyla şöyle seslenmek 
istiyorum…

Millet için etti mi ordum zafer, 

Kükremiş arslan kesilir her nefer. 

Döktüğü kandan göğe vursun zafer. 

Toprağa bir damlası boş akmasın, âmin desin 
hep birlikte yiğitler. 

Ey, ulu peygamberimiz nerdesin?

Dinle, minareden öten gür sesin. 

Gel, bana yar ol ki, cihan titresin. 

Kimse dönüp süngüme yan bakmasın

Âmin desin hep birden yiğitler. 

Allahu Ekber! Gökten şehitler. 

Âmin, âmin… Allahu Ekber…

Şehitlerimize Allah’tan rahmet niyaz edi-
yor, açılışını yaptığımız eserlerin hayırlı 
olmasını diliyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum. 
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Sevgili Kayserililer, değerli kardeşlerim, 
sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor; 
bugün resmi açılışlarını gerçekleştirdiği-
miz yatırımların, Kayseri’mize, ülkemize, 
milletimize hayırlı olmasını diliyorum. 

Bugün, Kayserimize kazandırdığımız, top-
lam yatırım bedeli 512 milyon 199 bin lira 
olan 90 kalem eserin toplu açılışını hep 
birlikte gerçekleştiriyoruz. Bu yatırımla-
rın Kayserimize kazandırılmasında emeği 
geçen bakanlıklarımızı, kurumlarımızı, 

belediyelerimizi, özel sektörümüzü, bu 
eserlerin yapımında emeği geçen mühen-
dislerimizden işçilerimize kadar herkesi 
tebrik ediyorum. 

Kayseri, Anadolu’dan yükselen bir gücün, 
bütün Türkiye’yi, bütün bölgeyi, bütün 
dünyayı nasıl etkileyebileceğini gösteren 
en güzel örneklerin başında geliyor. Ana-
dolu insanının kendi gücü, kendi imkanı, 
kendi zekası ve kendi becerisi ile neleri or-
taya koyabileceğini görmek isteyen varsa, 

Toplu Açılış Töreni

Kayseri | 01 Temmuz 2012
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gelip Kayseri’ye baksın, Kayserililere bak-
sın. Kayseri, petrol gibi, doğalgaz gibi, altın 
gibi kendi başına değeri olan doğal kay-
naklara sahip değil. Kayseri, dışarıdan çok 
büyük kaynakların, çok büyük paraların 
aktığı bir finans merkezi de değil. Kayseri, 
sadece ve sadece çalışkan, azimli, kendine, 
şehrine ve ülkesine güvenen insanların 
yaşadığı bir şehir. 

Sizleri ortaya koyduğunuz bu örnek ba-
şarıdan dolayı samimiyetle kutluyorum. 
Biz de, Kayseri’nin bu çabasını, bu gayre-
tini karşılıksız bırakmıyoruz. Her alanda, 
Kayseri’yi daha da ileriye taşıyacak atılım-
ların altyapısını oluşturacak hizmetler ger-
çekleştiriyoruz. Bununla birlikte, özel sek-
törümüzün önünü açacak, yatırım şevkini 
artıracak her türlü tedbiri alıyor, her türlü 
teşviği sağlıyoruz. Bugün de, Kayseri’ye ka-
zandırdığımız hizmetlerin ve özel sektörü-
müzün kurduğu tesislerin resmi açılışları 
için sizinle birlikteyiz. 

Eğitim alanında, Kocasinan İmam Hatip 
Lisesi ve Pınarbaşı Anadolu Lisesi’yle 
birlikte, 5 ilköğretim okulunun, 6 anaoku-
lunun, 2 okulumuzun spor salonlarının 
açılışlarını yapıyoruz. Kız öğrencilerimiz 
için inşa ettiğimiz 1350 kişi kapasiteli 
Gevher Nesibe Yurdu’nu hizmete açıyoruz. 
Kayserimize kazandırdığımız Melikşah 
Üniversitemizin, Hatice Saçmacı Mühen-
dislik-Mimarlık Fakültesi Binası ile Kütüp-
hanesi ve 2 adet erkek öğrenci yurdunun 
açılışını da gerçekleştiriyoruz. Yine 500 
seyirci kapasiteli bir spor salonumuzu 
da bu vesileyle hizmete sunuyoruz. TOKİ 
aracılığıyla Pınarbaşı, Yeşilhisar, Erciyes 

Üniversitesi ve Bahçesaray’da, 173 milyon 
liralık bir yatırımla inşa ettiğimiz toplam 2 
bin 212 konutu da bugün resmen hizmete 
açmış oluyoruz. 

Develi Sosyal Güvenlik Merkezi Hizmet 
Binası ve Kocasinan Müftülük Binası da, 
bugün açılışını yaptığımız eserler arasında 
yer alıyor. Kayseri’deki belediye başkanla-
rımız da, maşallah, çalışkanlıkta, üretken-
likte, hizmette şehirlerinin namından geri 
kalmıyorlar. Büyükşehir Belediyemizin 
112 milyon liralık bir yatırımla hayata 
geçirdiği yol, spor salonu ve sahaları, res-
torasyon, kentsel dönüşüm, içme suyu ve 
kanalizasyon hizmetlerinin açılışlarını bu-
radan yapıyoruz. Kocasinan Belediyemiz 
muhtar ve hizmet evleri, pazar yerleri ve 
parklar, Hacılar Belediyemiz kapalı pazar 
yeri inşa etti; onları da bugün hizmete açı-
yoruz. Melikgazi Belediyemizce, 22 milyon 
liralık bir yatırımla gerçekleştirilen kentsel 
dönüşüm projelerinin, okulların, kapalı 
pazar yerinin, sosyal tesisin, yolların açılı-
şını da burada yapıyoruz. 

Bugünkü açılış programımızda elbette özel 
sektör yatırımlarımız da var. Kayseri’deki 
özel sektör kuruluşlarımız da çok önemli 
tesisler inşa ettiler, yatırımlar yaptılar. 
Mimarsinan ve İncesu Organize Sanayi 
Bölgelerinde yapılan 144 milyon liralık 
özel sektör yatırımının da bugün burada 
resmi açılışlarını gerçekleştiriyoruz. İnşa-
at, mobilya, gıda, plastik ve ambalaj sek-
törlerindeki bu yatırımları gerçekleştiren 
müteşebbislerimizi, işadamlarımızı özel-
likle tebrik ediyorum. Türkiye ürettikçe, 
ihraç ettikçe, istihdamı artırdıkça dünyada 
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her geçen gün daha da ilerliyor, güçleniyor, 
çok daha büyük atılımlar için enerji toplu-
yor, moral topluyor. İnşallah, el birliğiyle, 
güç birliğiyle, kafa birliğiyle Türkiye’yi 
önümüzdeki 11 yıl içinde dünyanın en ge-
lişmiş 10 ekonomisinden biri haline getire-
ceğiz. Bu hedefe ulaşacağımıza inanıyoruz, 
bu konuda kararlıyız. 

Açılışını yaptığımız kamu ve özel sektör 
yatırımlarının bir kez daha hayırlı olması-
nı diliyorum. Bu eserlerin şehrimize ve ül-
kemize kazandırılmasında emeği geçenleri 
bir kez daha kutluyorum. Sizlere sevgile-
rimi, saygılarımı sunuyor, hepinizi Allah’a 
emanet ediyorum. 
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Değerli kardeşlerim, sevgili Iğdırlılar, siz-
leri en kalbi duygularımla selamlıyorum. 
Buradan, tüm Iğdır’a, Tuzluca’ya, Aralık’a, 
Karakoyunlu’ya, oralarda yaşayan tüm 
kardeşlerime selamlarımı, sevgilerimi yol-
luyorum. Serhat şehri, kahramanlık şehri, 
tarihiyle, insanıyla, iklimiyle bölgesinin 
parlayan yıldızı Iğdır’ı muhabbetle kucak-
lıyorum. Açılışını yapmak üzere bir araya 
geldiğimiz Iğdır Havalimanı’nın şehrimi-
ze, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını 
diliyorum. 

Bu havalimanının uzun yıllardır Iğdırımı-
zın, sizlerin özlemi olduğunu biliyorum. 
Daha önce Valilik tarafından yapımına 
başlanan havaalanının bu şekilde bitme-
yeceğini görünce, Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığımızı devreye soktuk. 
Bölgenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarını 
göz önüne alarak, burada sıradan bir ha-
vaalanına değil, modern bir havalimanına 
ihtiyacı olduğuna karar verdik. Toplam 56 
milyon liralık bir yatırım yaparak, pisti, 
apronu, terminal binası ve diğer müştemi-

Havalimanı Açılış Töreni

Iğdır | 13 Temmuz 2012
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latı ile Iğdır’ımızı 2 yıl içinde modern bir 
havalimanına kavuşturduk. 

Biz, Ağrı dağının ihtişamıyla, Nahcivan’ın 
kardeşliğiyle, terör belasını kendisinden 
uzak tutmanın huzuruyla bir gördüğümüz 
Iğdır’ı daima bütün Türkiye’ye örnek gös-
teriyoruz. Iğdır’daki bu huzur ve kardeş-
lik ikliminin güçlenerek devam etmesini 
diliyorum. Iğdır’ın, kültürüyle, sanatıyla, 
üretimiyle kendisine, bölgesine ve ülke-
mize katkı vermeyi sürdürmesini temenni 
ediyorum.  Bizim Iğdır’a bakışımız hiçbir 
zaman siyaset zaviyesinden, oy üzerinden 
olmadı. Biz Iğdır’da yaşayan her bir kar-
deşimizi, ülkemizin diğer 80 vilayetindeki 
75 milyon insanımız gibi, “yaradılanı ya-
radandan ötürü sevmek” anlayışıyla sevi-
yoruz, bu anlayışla kucaklıyoruz. Bütün 
kamu hizmetlerini, “insanı yaşat ki devlet 
yaşasın” düsturuyla yürütüyoruz. 

Bu güzel şehrimize kazandırdığımız her 
bir hizmet bizim için çok değerli, çok 
heyecan verici. Iğdır Üniversitesi’ni bu 
heyecanla kurduk, kampüsü bu heyecan-
la inşa ediyoruz. Hastaneleri, Aile Sağlığı 
Merkezlerini bu heyecanla hizmete sun-
duk. 158 kilometre bölünmüş yolu, 612 
toplu konutu, köylerimizin yollarını ve 
içme sularını, 100 dekar alanın sulama şe-
bekesinin yenilenmesini, organize sanayi 
bölgesinin kuruluşunu hep bu anlayışla 
gerçekleştirdik. Bu vesileyle, Iğdırlı kardeş-
lerimizin 50 yıldır hasretle bekledikleri 2 
proje hakkında müjde vermek istiyorum. 
Ünlendi Barajı ve Iğdır İçme Suyu Proje-
mizin çalışmalarında son aşamaya geldik. 
İnşallah önümüzdeki günlerde ihalesini 

yapıp, inşasına başlıyoruz. Havalimanını 
da aynı heyecanla, aynı duyguyla inşa 
ettik, hizmete açtık. Iğdır’ın, bütün bu hiz-
metlerin hakkını fazlasıyla vereceğinden 
şüphemiz yok. 

Sizlerin güzel bir sözü var. Diyorsunuz ki, 
“çanağa ne doğrarsan kaşığına o çıkar”. 
Evet, biz Iğdır’ın çanağını her alanda hiz-
metle dolduruyoruz. Üretmek isteyen, 
çalışmak isteyen, kendisine, şehrine ve 
ülkesine katkı sağlamak isteyen her kar-
deşim, bu çanakta kendisine lazım olanı 
bulacaktır; bundan hiç şüpheniz olmasın. 
Biliyorsunuz, geçtiğimiz aylarda yeni teş-
vik sistemini kamuoyuna açıkladık ve uy-
gulamaya geçirdik. Yeni sistemle, bölgesel 
teşvik yerine il bazında teşvik uygulaması-
nı başlattık. Iğdır, bu sistemde en yüksek, 
en avantajlı, en cazip teşvikleri alan 6’ncı 
bölge illeri arasında yer alıyor. Iğdır’ın bu 
bölgede yer alıyor olması, elbette bugüne 
kadar yeterli gelişmeyi gösteremediği an-
lamına da geliyor. Bu geri kalmışlık sade-
ce devletin ihmalinden kaynaklanmıyor. 
Devlet kurumları yanında, özel sektör de, 
sivil toplum kuruluşları da bu ihmalde pay 
sahibi. 

Bu bölgenin kendi insanının dahi Iğdır’a 
yatırım yapmadığını, gidip başka şehir-
lerde tesisini, ticaretini kurduğunu kimse 
inkar edemez. Bir de elbette terör meselesi 
var. Iğdır, gerek serhat şehri olması, gerek 
iklimi, gerek tarihi ve doğal güzellikleri 
ile, bulunduğu bölgenin lokomotif şehri 
olmak için her şeye sahip bir ilimiz. Ama 
Iğdır, bırakınız diğer imkanları, şu yanı-
başımızdaki efsaneler diyarı Ağrı dağını 
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dahi yeterince değerlendiremedi, değer-
lendiremiyor. Ağrı dağı başka bir bölgede, 
başka bir ülkede olsaydı, inanın tek başına 
çevresindeki bütün şehirleri abad etme-
ye yetecek bir kıymet haline dönüşürdü. 
Fakat, son çeyrek yüzyıldır en büyük baş 
ağrımız olan terör yüzünden, yerli ve ya-
bancı turistler bir yana, bu bölgenin kendi 
insanı dahi Ağrı dağının imkanlarından ve 
güzelliklerinden doyasıya faydalanamıyor. 

Biz geçtiğimiz 9.5 yıl boyunca, terörden 
kaynaklanan işte bu tür sorunları çözmek 
için çalıştık, mücadele ettik. Önümüzdeki 
engellerin büyük bölümünü aştığımıza 
inanıyorum. Silah üzerinden, ölüm üze-
rinden, acı üzerinden, baskı ve tehdit 
üzerinden kurulan oyunların hepsi de bir 
bir çöktü, çöküyor. İnşallah terör sorunu-
nu uzak olmayan bir gelecekte tamamen 
çözecek, alt yapısını önemli ölçüde kurdu-
ğumuz yatırım, üretim, istihdam odaklı 
bir gündemle yolumuza devam edeceğiz. 
Biliyorsunuz terör örgütü, bizim bölgeye 
getirdiğimiz hizmetleri sabote etmek için 
elinden geleni yapıyor. Havalimanı inşa-
atlarını engellemek için de özel bir gayret 
gösteriyor. Şantiyeleri basıyor, iş makinala-
rını yakıyor, çalışanları tehdit ediyor, elle-
rinden gelen her türlü alçaklığı yapıyorlar. 
Halbuki bu havalimanları, orada yaşayan 
insanlarımıza hizmet verecek, oraların 
gelişmesine, kalkınmasına, büyümesine 
gerçekten çok önemli katkılar sağlayacak 
yatırımlar. Terör örgütünün mücadelesi 
aslında bize karşı değil, orada yaşayan va-
tandaşlarımızın bizatihi kendilerine karşı. 
Çünkü engellemeye çalıştıkları yatırımlar, 
onlara hizmet verecek. 

Biz bunların hiçbirine aldırmıyoruz. Ka-
rarlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Yüksekova Havalimanı’nı da inşallah önü-
müzdeki yıl bugünlerde bitirmiş olacağız. 
Şırnak Havalimanı’nı bu yıl sonunda ta-
mamlıyoruz. Elazığ Havalimanı’nı modern 
bir şekilde inşa ettik, son eksiklerini de 
tamamlıyoruz. Ağrı Havalimanı’nı geçtiği-
miz yılın başında hizmete açtık. İşte bugün 
de Iğdır Havalimanını hizmete sunuyoruz. 
Sadece havalimanları değil, okullarla, has-
tanelerle, yollarla, köprülerle, barajlarla, 
sulama tesisleriyle bütün Türkiye’yi, bütün 
bölgeyi donatıyor, adeta ülkemizin çehresi-
ni değiştiriyoruz. 

Bu yatırımlar, bölgelerimizin, şehirlerimi-
zin gelişmesi için asıl lazım olan üretim 
tesislerinin, hizmet sektörünün gelişmesi, 
büyümesi, güçlenmesi için gereken altyapı-
yı oluşturuyor. Yurt dışından, İstanbul’dan, 
Ankara’dan, İzmir’den, ülkemizin diğer 
yerlerinden buraya gelmek isteyen hiç 
kimsenin artık ulaşımla ilgili, mesafeyle 
ilgili bir bahanesi kalmadı. Aynı şekilde, 
ülkeyi boydan boya saran bölünmüş yollar 
sayesinde, burada üretilen ürünlerin diğer 
yerlere götürülmesi konusunda da hiçbir 
sıkıntı bulunmuyor.  Artık devletin fabrika 
kurduğu, üretim yaptığı dönemler geride 
kaldı. Biz altyapıyı kuruyoruz, teşvikleri 
sağlıyoruz, ülke içinden ve dışından özel 
sektörümüz de gelip yatırımlarını yapıyor, 
üretimi, istihdamı sağlıyor. Biliyoruz ki, 
ülkenin bir tarafı gelişirken, diğer tarafı-
nın geri kalması, bizim asıl hedeflerimize 
ulaşmamızı engeller. Bunun için, kalkın-
mayı, gelişmeyi, büyümeyi olabildiği kadar 
dengeli, ülkenin her köşesini içine alacak 
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şekilde yürütmenin gayreti içindeyiz. 
Tekirdağ büyürken, Iğdır’ın geride kalma-
sını asla kabul edemeyiz. Bursa gelişirken 
Erzurum’un yerinde saymasını asla kabul 
edemeyiz. Kurduğumuz altyapı ve uygula-
dığımız teşviklerle şehirlerimiz arasındaki 
bu kalkınma farkını azaltıyor, dengeli bir 
gelişme sürecini tesis ediyoruz.  

Türkiye 2023 hedeflerine, sadece Batısıyla 
değil, Kuzeyi, Güneyi, Doğusu her bölgesiy-
le ulaşacak. Iğdır’ın da 2023 Türkiye’sinde 
gelişmiş, kalkınmış, zenginleşmiş bir şehir 
olarak yerini alacağına inanıyorum.  Bu 
düşüncelerle bir kez daha Iğdır Havali-
manımızın hayırlı olmasını diliyorum. Bu 
havalimanının Iğdırımıza kazandırılma-
sında emeği geçen bütün kurumlarımızı, 
inşasında alın teri olan işçisinden mühen-
disine herkesi kutluyorum. Sizleri sevgiyle, 
saygıyla selamlıyor, hepinizi Allah’a ema-
net ediyorum. 
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Sevgili Eskişehirliler, değerli kardeşlerim, 
sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor; 
bugün resmi açılışlarını gerçekleştirdiği-
miz yatırımların, Eskişehirimize, ülkemi-
ze, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. 

Bugün, şehrimize kazandırdığımız, toplam 
yatırım bedeli 272 milyon 494 bin lira olan 
26 kalem eserin toplu açılışını gerçekleş-
tirmek üzere biraradayız. Bu yatırımların 
Eskişehirimize kazandırılmasında emeği 
geçen bakanlıklarımızı, kurumlarımızı, be-

lediyelerimizi, hayırseverlerimizi, özel sek-
törümüzü, bu eserlerin yapımında emeği 
geçen mühendislerimizden işçilerimize 
kadar herkesi tebrik ediyorum. 

Eğitim alanında hayırseverlerimiz tara-
fından yapılan Müberra-Mehmet Güleç 
Anadolu Öğretmen Lisesi’ni, Beyhan-Fırat 
Çıkılıoğlu Anadolu Lisesi’ni hizmete açıyo-
ruz. Bunlarla birlikte Milli Eğitim Bakan-
lığımız tarafından yapılan Atatürk Sağlık 
Meslek Lisesi’ni, Fahri Keskin Anadolu Öğ-

Toplu Açılış Töreni

Eskişehir | 15 Temmuz 2012
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retmen Lisesi’nin 300 kişilik pansiyonunu, 
Sivrihisar Kız Meslek Lisesi’nin 200 kişilik 
pansiyonunu ve 1 anaokulunu da hizmete 
sunuyoruz. Eskişehir Osmangazi Üniversi-
temizin Rektörlük Binası’nın, İlahiyat Fa-
kültesi Binası’nın ve Meslek Yüksek Okulu 
Binası’nın açılışını da yine bugün resmen 
yapıyoruz. 

TOKİ Tepebaşı Mahallesinde, sosyal 
tesisleriyle birlikte 928 konut inşa etti. 
Bunların açılışını da buradan gerçekleşti-
riyoruz. Havaalanımızın pisti genişletildi, 
Beylikova’da Toplum Sağlığı Merkezi 
kuruldu, Sivrihisar-Eskişehir ayrımından 
Afyon sınırına kadar 41 kilometre bölün-
müş yol inşa edildi, Eskişehir Vergi Dairesi 
Başkanlığına yeni bir bina ve misafirhane 
yapıldı. Bütün bu hizmetlerin resmi açılışı-
nı da bugün buradan yapmış oluyoruz. 

İl Özel İdaremizin içme suyu, tarımsal 
sulama, enerji nakil hattı ve asfalt yatırım-
larının açılışlarını da, aynı şekilde gerçek-
leştiriyoruz. Özel sektörümüz Eskişehir’e, 
inşaat sektörüne yönelik olarak üretim ya-
pan yeni bir sanayi tesisi kazandırdı. Bu te-
sisin açılışını da gerçekleştiriyoruz. Odun-
pazarı Belediyemizin park ve restorasyon 
hizmetlerinin, Seyitgazi Belediyemizin 
dinlenme ve eğlenme tesisinin, Çifteler 
Belediyemizin taşkın kanalı yatırımının da 
resmi açılışlarını buradan yapıyoruz. 

Evet, bütün bu hizmetlerin, yatırımların 
bir kez daha Eskişehirimize ve ülkemize 
hayırlı olmasını diliyorum. Eskişehir, pek 
çok yönüyle öne çıkmış, Türkiye’ye örnek 
olmuş bir şehrimiz. Eskişehir bir eğitim 

kenti. Eskişehir bir sanayi, üretim, ihracat 
şehri. Eskişehir bir kültür, bilim, sanat 
şehri. Eskişehir kadim medeniyetlere 
ev sahipliği yapmış bir tarihi şehir. Ama 
Eskişehir’in daha büyük hedefleri, daha 
büyük iddiaları var. Bizim de buna uygun 
olarak, Eskişehir için büyük yatırımları-
mız, büyük projelerimiz var. 

Bizim siyasetimiz hizmet siyaseti. Önce 
devlet demediğimiz gibi, önce bize oy 
verenler de demiyoruz. Sadece ve sadece 
insan odaklı, bu ülkenin vatandaşı olan 
herkese hizmet verme felsefesine sahip bir 
yönetim anlayışına sahibiz. Biz, 81 vilaye-
timizi, 75 milyon vatandaşımızı bir bütün 
olarak kucaklıyoruz. Ülkemizi topyekün 
kalkındırmanın, milletimizi topyekün zen-
ginleştirmenin mücadelesini veriyoruz. 
Biz haritaya baktığımızda siyasi tercih-
lere göre renklere bölünmüş bir Türkiye 
görmüyoruz. Biz haritaya baktığımızda 
boydan boya ay-yıldızlı bayrağımıza bü-
rünmüş tek bir Türkiye görüyoruz. 

Bu topraklar, Kurtuluş Savaşımızın dönüm 
noktası saydığımız gelişmelere ev sahipliği 
yaptı. Eskişehir’in, Türkiye’nin 2023 hedef-
lerine ulaşması konusunda da aynı şekilde 
örnek bir atılım göstereceğine inanıyorum. 
Bu anlayışla, eğitimden toplu konuta, 
ulaşımdan sağlığa her alanda Eskişehir’in 
hedeflerine ulaşmasını sağlayacak altyapı-
yı süratle oluşturduk, oluşturmaya devam 
ediyoruz. İnşallah Eskişehir, 2023 Türkiye-
sinin her alanda en gelişmiş, en iftihar veri-
ci başarılarına imza atan şehirlerinden biri 
olacak.  Buna samimiyetle inanıyorum. 
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Eskişehir’deki bu heyecan, bu dinamizm, 
bu enerji bizi daha büyük projeler için ce-
saretlendiriyor, çalışma azmimizi artıyor. 
Bir kez daha açılışını yaptığımız hizmet-
lerin Eskişehirimize kazandırılmasında 
emeği geçenleri kutluyorum. Sizleri sev-
giyle, saygıyla, selamlıyor, hepinizi Allah’a 
emanet ediyorum. 
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Sevgili Denizlililer, sevgili öğrenciler, de-
ğerli öğretmenler, eğitim camiasının çok 
değerli mensupları, çok değerli kardeşle-
rim... Sizleri en kalbi duygularımla selam-
lıyorum.

2012-2013 Eğitim ve Öğretim Yılı’nın De-
nizli’deki, tüm Türkiye’deki öğrencilerimi-
ze, öğretmenlerimize, Eğitim camiamızın 
tüm mensuplarına hayırlı olmasını diliyo-
rum. Türkiye genelinde tüm öğrencileri-
mizin, başarılı, verimli, keyifli bir eğitim 
dönemi geçirmelerini temenni ediyorum.

Türkiye’nin 81 vilayetinde fedakârca görev 
yapan öğretmenlerimize aynı şekilde, bu 
yeni eğitim öğretim yılında başarılar dili-
yor, kolaylıklar diliyor; tüm öğretmenle-
rimize milletçe bir kez daha şükranlarımı 
ifade ediyorum.

Bugün, Denizli’de, 2012-2013 Eğitim 
Öğretim Döneminin açılışını yaparken, 
aynı zamanda 13 yeni eğitim kurumunu 
da Denizli’ye, Denizlili kardeşlerimize 
kazandırıyoruz. Şu an içinde bulunduğu-
muz, açılışını gerçekleştirdiğimiz Cedide 

Abalıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi, çok 
değerli bir hayırseverimiz, Sayın Orhan 
Abalıoğlu tarafından, 8 milyon liralık bir 
yatırımla tamamlandı. Bu muhteşem eseri 
Denizli’ye, Denizli’nin çocuklarına, yani 
geleceğimize kazandıran Hayırseverimi-
zi, Orhan Abalıoğlu’nu kutluyorum. Yine 
burada, bu İmam Hatip Lisesi’nin hemen 
yanında, imam hatip öğrencilerine hizmet 
verecek bir pansiyon inşa edildi. Cedide 
Abalıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi 
Pansiyon Binası’nı öğrencilerimize kazan-
dıran, Denizli İmam Hatip Öğrencileri Eği-
tim Kültür ve Yardımlaşma Derneği’ne, bu 
derneğin tüm mensuplarına, bağışçıları-
na, şahsım, ülkem ve milletim adına teşek-
kür ediyorum. Bugün, Denizli Merkez’de 
Osman Aydınlı Kız Teknik Meslek Lisesi’ni 
de açıyoruz. Bu eseri Denizli’ye kazandıran 
Osman Aydınlı Kardeşime çok çok teşek-
kür ediyorum. Babadağ ilçemizde, değerli 
İşadamı, değerli dostum Ahmet Nazif Zor-
lu bir Anadolu Öğretmen Lisesi inşa etti. 
Bu güzel eserinden dolayı Ahmet Nazif 
Zorlu kardeşimize de teşekkür ediyorum. 
Merkez’de Fen Lisemize bir yeni bina ek-

2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı 
Açılışı ve Toplu Açılış Töreni

Denizli | 17 Eylül 2012
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lendi, bugün açılışını yapıyoruz. Milli Eği-
tim Bakanlığı’mızla birlikte bu eseri inşa 
eden Aydem Edaş şirketine aynı şekilde 
şükranlarımı sunuyorum. Hayırsever Hü-
seyin Erikoğlu kardeşimiz, Saadet Erikoğlu 
adına Merkez’de bir İlkokul inşa etti. Bu 
İlkokulun da resmî açılışını yaparken, Hü-
seyin Erikoğlu’na teşekkür ediyorum.

Yine Merkez’de, Hayırsever Hulusi Kulaklı 
tarafından, Milli Eğitim Bakanlığımızla 
birlikte bir Anaokulu yaptırıldı. Hulusi Ku-
laklı Beyefendiye huzurlarınızda teşekkür 
ediyorum. Acıpayam’da, hayırsever Meh-
met Manisalı tarafından bir Anaokulu inşa 
edildi; Mehmet Manisalı kardeşime şük-
ranlarımı ifade ediyorum. Bu eserlerle bir-
likte, Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından 
yaptırılan Acıpayam ve Tavas’ta İlköğretim 
Okulları Ek binalarını, Merkez’de 2 adet 
Anaokulu’nu, Merkez’de bir adet Meslek 
Lisesi Atölye binasını açıyoruz; bunların 
da Denizli’ye hayırlı olmasını diliyorum. 
Tüm hayırseverlerimizi, Milli Eğitim Ba-
kanlığımızı, bu eserlerin vücuda gelmesin-
de emeği olan tüm kardeşlerimi kutluyor; 
Denizli adına, aziz milletim adına kendile-
rine kalbi şükranlarımı sunuyorum.

Çok değerli kardeşlerim, değerli Deniz-
lililer… Dün, Bingöl ilimizden, Karlıova 
ilçemizden maalesef acı bir haber aldık. 
Bingöl’den Karlıova’ya giden Polis Ser-
vis Aracına yapılan alçakça bir saldırı 
neticesinde, 8 kahraman polisimiz şehit 
oldu. Öncelikle 8 polisimize, 8 şehidimize 
Allah’tan rahmet niyaz ediyorum; Allah 
onlardan razı olsun, mekânları inşallah 
Cennet olsun diyorum. Polislerimizin aile-

lerinin, Türk Polis Teşkilatımızın, Emniyet 
Teşkilatımızın, tüm milletimizin başı sağ 
olsun diyorum. Saldırıda yaralanan polis 
kardeşlerime de Rabbim’den acil şifalar 
temenni ediyorum. Tüm bu haince saldırı-
lara, bu alçakça saldırılara rağmen, bölücü 
terör örgütüne karşı en kararlı şekilde mü-
cadelemizi yürütüyoruz ve yürüteceğiz. 
Bakın, Hakkâri Valiliğimiz de açıkladı: Sa-
dece son 10 gün içinde, sadece Hakkâri’de 
123 terörist etkisiz hale getirildi. Şubat 
ve Ağustos ayları arasında, 373 terörist 
etkisiz hale getirildi. Son 1 ay içinde, böl-
gede yürütülen operasyonlarda, toplamda 
yaklaşık 500 terörist etkisiz hale getirildi. 
Bu süreç kararlılıkla devam ettirilecek. Bir 
yandan Türkiye’yi büyütecek, bir yandan 
bu eli kanlı terör örgütüyle yılmadan, yo-
rulmadan, asla geri adım atmadan müca-
dele edeceğiz.

Sevgili kardeşlerim, Çok değerli öğrenciler, 
Sevgili öğretmenler… Bugün, Milli Eğitim 
sistemimiz açısından gerçekten tarihî 
bir anı yaşıyoruz. Bugün, sadece 2012-
2013 Eğitim Öğretim Döneminin açılışını 
yapmakla kalmıyor; aynı zamanda, Milli 
Eğitim’de gerçekleştirdiğimiz çok büyük 
reformların da ilk adımlarını atıyoruz. 
Bir kere burada şunu samimiyetle, gönül 
rahatlığıyla ifade etmek istiyorum: Bugün, 
başta Denizli olmak üzere, başta açılışını 
yaptığımız bu okul olmak üzere, Türkiye 
genelinde millet, artık imam hatip okulla-
rıyla kucaklaşıyor, bu okullarla hasretini 
bugün artık gideriyor. Bugünden itibaren, 
bu dönemden itibaren, artık İmam Hatip 
Okulları, milletin okulları olarak, eski par-
lak günlerine geri dönüyor. 28 Şubat süre-
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cinde, milletin bu okullarından korkanlar, 
ürkenler; milletin bu okullarını adeta bir 
öcü gibi görenler, maalesef bu okulların 
kapısına kilit vurmuşlardı. İmam Hatip-
lerin orta kısımlarını kapattılar. Bununla 
yetinmediler; Lise kısımlarına da talebin 
azalması için, Üniversite sınavında kat-
sayı engelini getirdiler. İmam Hatip’lerin 
önünü kesebilmek için, tüm meslek lise-
lerine, tüm meslek okullarına, yani yoksul 
Anadolu evlatlarının devam ettiği okullara 
vebalı muamelesi yaptılar. Bu zulme, bu 
baskıya, bu antidemokratik uygulamaya, 
30 Mart tarihinde, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nde son verdik. Çıkardığımız yasa 
ile, İmam Hatip okullarının orta kısımla-
rının yeniden açılmasını sağladık. Katsayı 
sorununun ortadan kalkmasıyla da, artık 
İmam Hatip okulları, tıpkı 28 Şubat ön-
cesinde olduğu gibi, sinesinden çıktığı 
millet tarafından teveccüh gören okullar 
olarak artık Milli Eğitim sisteminde tekrar 
yerlerini alıyorlar. Açıkçası ben, bir İmam 
Hatip Lisesi mezunu olarak, bugün İmam 
Hatip okullarına itibarını iade etmenin 
bahtiyarlığını, bunun tarifsiz heyecanını 
yaşıyorum. Bugün yeniden eğitim vermeye 
başlayan İmam Hatip okullarının gençleri-
mize, velilerimize, tüm milletimize hayırlı 
olmasını Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum. 
Tabii Eğitim sisteminde başka büyük re-
formlarımız da oldu ve bu reformlar da bu-
günden itibaren uygulamaya geçiyor. Milli 
Eğitim’de, 4+4+4 sistemini getirdik, bugün 
bu sistem start alıyor, inşallah, çok kısa bir 
süre içinde de bu sistem yerine oturacak, 
sorunsuz şekilde işleyecek.

Bitmedi… Okula başlama yaşını, biliyor-
sunuz, 66 aya çektik. Bu yıl, ilk kez, 66 
ay ve üzeri yaştaki yavrularımız okula 
başlıyorlar. Aslında çocuklarımız, uyum 
sağlamak amacıyla geçtiğimiz hafta okula 
başladılar. Bu haftadan itibaren de, onlar 
için hazırladığımız özel kitaplarla, özel bir 
müfredatla, oyun ve eğitimi harmanlayan 
yeni bir sistemle artık eğitimlerini almaya 
başlayacaklar. Bu yıl başlayan bir başka 
değişiklik, seçmeli dersler… İlk etapta, 
Beşinci ve Dokuzuncu sınıf öğrencilerimiz 
seçmeli ders alabilecekler. Velilerimizin 
talep etmeleri, en az 10 öğrencinin olması 
durumunda, okullarımızda artık, Kur’an-ı 
Kerim ve Siyer-i Nebi dersleri, haftada 8 
olarak seçmeli alınabilecek. Sadece Kur’an 
ve Siyer değil… Okuma Becerileri, Yazarlık 
ve Yazma Becerileri, Yaşayan Dil ve Leh-
çeler, Drama gibi bir çok ders, velilerimiz 
istedikleri takdirde öğrencilerimize veri-
lecek.

Sevgili kardeşlerim, çok değerli öğren-
ciler… Bakın burada, Denizli’de, bu yıl 
uygulamaya geçen reformlarla ilgili ola-
rak birkaç hususun altını çizmek duru-
mundayım… Ana Muhalefet Partisi, daha 
Komisyon aşamasından itibaren, Milli 
Eğitim’deki bu reformlara şiddetle karşı 
çıktı. Kademeli eğitime karşı çıktılar, hâlâ 
da karşı çıkıyorlar. İmam Hatip Okulları-
nın açılmasına, Seçmeli derslere, özellikle 
de Kur’an-ı Kerim ve Siyer-i Nebi dersinin 
okutulmasına karşı çıktılar, karşı çıkıyor-
lar. Zorunlu eğitimin 66 ayda başlamasına 
aynı şekilde karşı çıktılar, karşı çıkıyorlar. 
Komisyon aşamasında, Genel Kurul’da, 
bu reformları engellemek için adeta tüm 
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süreçleri terörize ettiler. Sokak sokak 
direnişten bahsettiler, Komisyon Başka-
nımıza saldırmaya kadar işi götürdüler. 
Onlar, misyonlarının gereğini yapıyorlar. 
Onlar, tarihleri boyunca yaptıkları neyse, 
bugün de aynen onu yapıyorlar. Tarihleri 
boyunca din eğitimine, milli, manevi de-
ğerlerin öğretilmesine karşı çıktılar, bunu 
yasakladılar, bunu engellediler; bugün de 
aynı şekilde, milletin evlatlarının dinini, 
milli ve manevi değerlerini öğrenmesini 
engellemeye çalışıyorlar. Tarihleri boyun-
ca, milleti de, milletin çocuklarını da, dar 
kalıplar içinde, belli ideolojiler çerçevesin-
de yetiştirmek istediler, bugün de aynısını 
arzu ediyorlar. Bakın aylardır bizim Milli 
Eğitimde gerçekleştirdiğimiz reformlara 
karşı çıkıyorlar… Bugüne kadar, ne Ana 
Muhalefet Partisi’nin Genel Başkanı, ne de 
arkadaşları çıkıp, neye karşı olduklarını, 
neye, niye karşı olduklarını izah edebilmiş 
değiller. Bakın, 66 aylık çocukların okula 
başlamasını eleştirdiler, edep sınırlarını, 
adap sınırlarını aşarak, bu uygulamaya 
karşı çıktılar. Şu anda, Türkiye’de, 66 
aylık çocukların hemen tamamını anne 
babaları okula göndermiş durumdalar. 
Rapor alanların oranı ne biliyor musunuz? 
Yüzde üç… Çeşitli nedenlerle rapor alan 
bu yüzde üçün dışında tüm çocuklarımızı 
anne babaları gönül rahatlığıyla okullara 
kaydettiler. Şu anda dünyada, 197 ülkeden 
126’sında okula başlama yaşı 6… Avrupa 
Birliği ülkelerinin çoğunda okula başlama 
yaşı 6… Dünyada, 3 yaşında, 4 yaşında, 5 
yaşında zorunlu eğitim uygulayan ülkeler 
var… Biz büyüyen bir ülkeyiz, büyüyen 
bir ekonomiyiz; biz, hem bölgemizde, hem 
dünyada, büyük hedefleri, büyük idealleri, 

büyük iddiaları olan bir ülkeyiz. Biz genç-
lerimizi ne kadar erken eğitirsek, ne kadar 
donanımlı hale getirirsek, dünyadaki iddi-
amız da o kadar büyür. Ana Muhalefet Par-
tisi istediği kadar zihinleri bulandırmaya 
çalışsın, istediği kadar kara propaganda 
yapsın; işte millet, çocuğuna güvendi, okul-
larına, öğretmenlerine güvendi ve yüzde 
97 oranında getirdi, çocuğunu kaydettirdi. 
Aynı şekilde Kur’an-ı Kerim ve Siyer-i Nebi 
dersine karşı çıkıyorlar… Ana Muhalefet 
Partisi Genel Başkanı da, arkadaşları da, 
seçmeli ile zorunlu arasındaki farkı bir 
türlü anlayamadılar. Zira onların tarihinde 
seçme diye bir şey yok, tercih diye bir hak 
yok; işte onun için bunu bir türlü anlamı-
yorlar. Biz, hiç kimseye bu dersleri alma 
konusunda baskı yapmayız, yapamayız, 
böyle bir şey sözkonusu bile olamaz. Biz 
velilere, öğrencilere tercih hakkı getirdik. 
Veli isterse, 10 öğrenci bulunursa bu ders-
ler okutulacak. Veli istemezse, bu derslerin 
okutulması sözkonusu olmayacak. Onun 
için, milletimin gönlü ferah olsun, velileri-
mizin kalbi mutmain olsun, öğrencilerimiz 
rahat olsun… Bu yeni reformlar Allah’ın 
izniyle tıkır tıkır işleyecek, bugünden iti-
baren de zaten işlemeye başladı. Bakın biz, 
daha yola çıktığımız ilk anda milletimize 
bir şey söyledik: “Yeter, söz de, karar da 
milletindir” dedik… Biz her türlü baskının, 
her türlü dayatmanın karşısındayız. Biz, 
milletin, özgür şekilde, bağımsız şekilde, 
gönül rahatlığı içinde tercih haklarını kul-
lanmasından yanayız. Milli Eğitimde yapı-
lan değişiklikler, tamamen, ama tamamen, 
tercih haklarının kullanılmasıyla ilgilidir. 
Veli çocuğunu istediği okula gönderir. 4 yıl 
bir okulda, kalan 4 yılı başka bir okulda, 
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son 4 yılı başka bir okulda okutabilir. Seç-
meli dersler arasında istediğini seçebilir, 
istediğini tercih etmeyebilir… Hiçbir da-
yatma yok, hiçbir baskı yok. Tam tersine, 
27 Mayıs 1960 müdahalesiyle, 12 Eylül 
Müdahalesiyle, 28 Şubat’la millete daya-
tılanları, millet bugün artık kendi eliyle 
ortadan kaldırıyor. Bu yeni sürecin, bu 
reformların da milletime, öğrencilerimize, 
velilerimize hayırlı olmasını diliyorum.

Sevgili öğrenciler… 

2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı’nın baş-
langıcında, sizlere de bazı tavsiyelerimi 
bugün burada iletmek istiyorum… Bakın, 
Hükûmet olarak biz, Türkiye’deki en önem-
li yatırım alanı olarak Eğitimi gördük. Biz 
daha en başta Eğitim, sağlık, Adalet ve Em-
niyet demiştik; bu sözümüzün arkasında 
durduk, bu vaadimizin ardını doldurduk. 
2002 yılında bütçeden eğitime ayrılan pay 
7.5 milyar lira idi; bugün 39 milyar lira… 
2002 yılına göre artış oranı yüzde 425… 
Son 10 yılda, Türkiye genelinde, 1.386 ba-
ğımsız Anaokulu, 1.047 Anadolu Lisesi, 43 
Anadolu Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, 86 
Fen Lisesi, 195 Anadolu Öğretmen Lisesi, 
32 Sosyal Bilimler Lisesi, 1.985 Meslek Li-
sesi ve 47 Halk Eğitim Merkezi açtık.

S e vg i l i  g e n ç l e r,  s e vg i l i  ç o c u k l a r… 
Denizli’de olduğu gibi, Türkiye genelinde 
de sizler için 1.031 yeni spor salonu inşa et-
tik. Okullarımızdaki laboratuvar sayısını, 
kütüphane sayısını 2 kat artırdık. Bakın, 
Cumhuriyetimizin kuruluşundan 2002 
yılına kadar Türkiye’de okullara açılan 
kütüphane sayısı 11 bin 945… Biz, 10 yılda 

buna yaklaşık 7 bin tane ekledik ve top-
lam sayıyı 18 bin 122’ye yükselttik. 10 yıl 
içinde, yine Türkiye genelinde 181 bin 316 
yeni derslik yaptık. Öğrencilerimize 1 mil-
yona yakın bilgisayar gönderdik. FATİH 
Projesiyle, şu anda artık sınıflara kadar bil-
gisayar, internet, akıllı tahta gönderiyoruz. 
12 Haziran seçimleri öncesinde her öğ-
renciye bir tablet bilgisayar vereceğimizin 
sözünü verdik, bu sözümüzü tutuyor, şu 
anda kademe kademe her okula, her öğren-
ciye tablet bilgisayarlarını ulaştırıyoruz. 
Eğitimin önündeki mazeretleri kaldırdık. 
Düzenli nakit yardımlarla velilerimizi des-
tekledik, destekliyoruz. Eğitimin olmazsa 
olmazı olan öğretmenlerimizi aynı şekilde 
her alanda destekledik. 10 yılda 354 bin 
264 kadrolu öğretmen ataması gerçekleş-
tirdik. Öğretmenlerimizin maaşlarında, öz-
lük haklarında önemli ilerlemeler kaydet-
tik. Yani, bütün imkânlarımızı gençler için, 
çocuklar için seferber ettik. Türkiye’nin ço-
cukları okusun, Türkiye’nin gençleri en iyi 
şekilde yetişsin diye var gücümüzle gayret 
ettik, gayret ediyoruz…

Sevgili çocuklar, sevgili öğrenciler… Biz 
sizler için yatırım yapmaya devam edece-
ğiz. Biz, sizlere en iyi eğitim imkânlarını 
sağlamanın mücadelesi içinde olacağız. 
Sizler bizim yarınlarımızsınız; biz, sizlere 
daha aydınlık yarınlar bırakmanın gayreti 
içinde olacağız. Sizler de, bu imkânlardan 
istifade ederek, okuyarak, derslerinize 
çalışarak, milletin sizlere yaptığı yatırı-
mın, milletin fedakârlıklarının hakkını 
vererek inşallah daha aydınlık yarınları 
inşa edeceksiniz. Siz ne kadar iyi eğitim 
görürseniz, bu ülkenin geleceği de o ka-
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dar iyi olacaktır. Hiç korkunuz olmasın, 
tereddüdünüz olmasın, karamsarlık, 
umutsuzluk asla yanınıza yaklaşmasın… 
Türkiye büyük bir ülke… Sizler, çok büyük 
bir ülkenin evlatlarısınız. Sizler, tarihiyle, 
kültürüyle, inşa ettiği medeniyetiyle bü-
yük bir milletin evlatlarısınız. Kendinize 
güvenin, bu millete, bu ülkeye güvenin 
ve okuyun, araştırın, sorun ve sorgula-
yın. Biz sizlere inanıyoruz… Biz, sizlerle, 
Türkiye’nin geleceğinin çok daha aydınlık 
olacağına yürekten inanıyoruz. Bu duygu-
larla, 2012-2013 Eğitim ve Öğretim yılının, 
sizlere, Denizli’deki tüm öğrencilerimize, 
Türkiye’deki tüm öğrencilerimize hayırlı 
olmasını diliyorum. Öğretmenlerimize, 
eğitim camiamızın tüm mensuplarına yeni 
dönemde kolaylıklar, başarılar diliyorum. 
Bugün açılışını yaptığımız bu İmam Hatip 
Lisesi’nin, pansiyonun, Denizli’de açılışını 
gerçekleştirdiğimiz diğer okul ve tesislerin 
de hayırlı olmasını diliyor, hepinizi sevgiy-
le, saygıyla selamlıyorum…
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Sevgili Manisalı kardeşlerim, sevgili Tur-
gutlulu kardeşlerim, çok değerli hanıme-
fendiler, beyefendiler…

Sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, 
muhabbetle selamlıyor; açılışını gerçekleş-
tirdiğimiz Turgutlu Devlet Hastanesi’nin, 
Sedat Özcan Öğrenci Yurdu’nun, ORKA 
firması tarafından kurulan tesislerin, 
Turgutlu’ya, Manisa’ya hayırlı olmasını 
diliyorum.

Bugün, sabah saatlerinden itibaren, ülke-
miz için, Ege Bölgemiz için gerçekten çok 
önemli yatırımların açılışlarını gerçekleş-
tirdik. İlk olarak Denizli’de, bir hayırse-
verimiz tarafından inşa edilen Anadolu 
İmam Hatip Lisesi’nde, 2012-2013 Eğitim 
ve Öğretim Yılı’nın açılış törenini gerçek-
leştirdik. Aynı törende, Denizli’ye, Milli 
Eğitim Bakanlığımızın ve hayırseverleri-
mizin kazandırdığı 13 ayrı eğitim kuru-
munun toplu açılışını yaptık. Denizli’den, 
İzmir’in Kemalpaşa İlçesine geçtik; orada 

Toplu Açılış Töreni

Turgutlu, Manisa | 17 Eylül 2012
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da, özel sektörümüze ait, 110 milyon lira 
bedelle, 1.300 kişiye istihdam sağlayacak 
bir yatırımın açılışını yaptık. Ardından 
da buraya, Manisa’ya, Turgutlu ilçemize 
geldik; burada da yine hem Turgutlu, hem 
Manisa, hem de genel olarak Ege bölge-
miz için çok çok önemli 3 kalem yatırımı 
resmî olarak hizmete açıyoruz. Hayırsever 
Özcan ailesi tarafından bağışlanan arazi 
üzerinde, Turgutlu Belediyemiz 321 öğren-
ci kapasiteli bir yurt inşa etti. Yaklaşık 5 
milyon lira bedelle inşa edilen bu öğrenci 
yurdumuzu, okulların açıldığı bugünde 
resmî olarak hizmete alıyoruz. Hayırsever 
Özcan ailesine, Sedat Özcan’a, Turgutlu 
Belediyemize bu anlamlı yatırımlarından 
dolayı teşekkür ediyorum.

Bugün yine Turgutlu’da, özel sektörümüze 
ait, 300 kişiye iş imkânı sağlayan, 15 mil-
yon dolarlık, dünyanın en modern üzüm 
işletmesini hizmete açıyoruz. Bu büyük 
yatırımı Turgutlu’ya kazandıran ORKA 
Tarım Ürünleri Limited Şirketi’ne de hu-
zurlarınızda şükranlarımı sunuyorum. 
Bugün, bu törenle, Turgutlu’da modern 
bir Devlet Hastanesi’nin de resmî açılışını 
gerçekleştiriyor, Turgutlulu kardeşlerimizi 
sağlık noktasında çok önemli, çok anlamlı 
bir hizmetle buluşturuyoruz. TOKİ tarafın-
dan inşa edilen Turgutlu Devlet hastane-
miz, 1.200 günde yapımı planlanmışken, 
800 gün gibi kısa bir sürede tamamlandı 
ve hizmete açılıyor. 344 yatak kapasiteli, 
son derece modern bu hastanemiz, kendi 
enerjisini kendisi üretmek gibi önemli bir 
özelliğe de sahip. Hastanenin, ısıtma ve 
soğutması, elektrik enerjisi trijenerasyon 
denilen bir tesis sayesinde sağlanıyor. Bu 

sistemle, hastanemiz, enerji giderlerinden 
yıllık yaklaşık 2.5 milyon lira tasarruf sağ-
layacak. Modern ameliyathaneleriyle, kon-
ferans salonlarıyla, seminer salonlarıyla, 
modern hasta odalarıyla, bu güzel eserin 
Turgutlu’ya hayırlı olmasını diliyorum. 
Başta Sağlık Bakanlığımız ve TOKİ olmak 
üzere, bu muhteşem eserin inşasında eme-
ği olan herkesi de yürekten kutluyor, ken-
dilerine teşekkür ediyorum.

Değerli kardeşlerim… Bugün, Türkiye’nin 
demokrasi tarihine kara bir leke olarak 
kazınmış, demokrasi tarihimizdeki çok acı, 
çok talihsiz bir hatıranın yıldönümünde 
bulunuyoruz. Bundan 51 yıl önce, bir 17 
Eylül günü, Ege Bölgesi’nin bir efesi, Ege 
Bölgesi’nin, Manisa’nın, İzmir’in, Uşak’ın, 
Aydın’ın olduğu kadar, Türkiye’nin de sev-
gilisi, merhum Adnan Menderes idam edil-
di. Kendisini bugün bir kez daha rahmetle, 
minnetle yadediyoruz. Merhum Adnan 
Menderes, 1950 yılındaki seçimlerde, CHP 
zulmü altında inleyen milletin kurtuluş 
umudu olmuş, tek başına iktidara gelmişti. 
10 yıllık Başbakanlığı döneminde Men-
deres, Türkiye’nin özlediği, Türkiye’nin 
özlemini, hasretini çektiği hizmetleri 
milletle buluşturarak, aziz milletin gön-
lünde sarsılmaz bir yer edinmişti. Adnan 
Menderes’i demokratik yollardan, demok-
ratik ve centilmence rekabetle yenemeye-
ceklerini anlayanlar, maalesef 27 Mayıs 
darbesini yaptılar, ardından da milletin 
sevgilisini idam ettiler. Burada şunu gönül 
rahatlığı içinde söylemek istiyorum… 27 
Mayıs müdahalesi, milletin nazarında hü-
küm giymiştir, milletin maşeri vicdanında 
mahkûm edilmiştir. Aynı şekilde, demok-
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rasiye müdahale olarak yapılan 12 Eylül 
ve 28 Şubat müdahaleleri de maşeri vic-
danda mahkûm olmuştur. Ancak, bugün, 
o karanlık dönemleri tek tek aydınlatarak, 
o karanlık dönemleri sorgulayarak, o ka-
ranlık dönemlerin mimarlarını hukukun 
önüne çıkararak maşeri vicdanın ötesinde, 
hukuk önünde de millet hesap soruyor, 
millet bu dönemleri yargılıyor. Demokrasi 
tarihimizde ilk kez, bizim dönemimizde, 
demokrasiye yönelik müdahaleler cesaret-
le yargıya taşındı. Bir yandan müdahale 
dönemlerinin izlerini siliyor, bir yandan 
bozulanları tamir ediyor, bir yandan da, 
Türkiye tekrar o karanlık dönemleri ya-
şamasın diye sağlam tedbirler alıyoruz. 
Allah’ın izniyle, milletimizin ferasetiyle, 
milletimizin demokrasiye sahip çıkışıyla, 
inşallah o dönemler tekrar geri gelmeye-
cek, o dönemler tekraren yaşanmayacak.

Bakın, 2012 yılında, 21. yüzyılda, 27 
Mayıs’ın, 12 Eylül’ün, 28 Şubat’ın özlemini 
çekenler var. Askerî müdahalelere övgüler 
düzen, askerî müdahalelere tıpkı o günler-
deki gibi çanak tutanlar var. Anti demokra-
tik müdahalelerin yol açtığı dayatmaları, 
baskıları, yasakları savunanlar var. Şimdi 
biz bugün, Denizli’de bir İmam Hatip 
Lisesi’nin önünde, hem o okulun açılışını, 
hem de Türkiye genelinde eğitim öğretim 
yılının açılışını gerçekleştirdik. Bugün, 
Eğitim Öğretim dönemi yeni reformlarla, 
yeni uygulamalarla start aldı. 30 Mart’ta 
Meclis’te kabul edilen kademeli eğitim 
sistemi bugün başladı. İmam Hatip okulla-
rının orta kısımları bugün tekrar faaliyete 
geçti. Okullarımızda Kur’an-ı Kerim, Siyer 
dersi gibi seçmeli ders uygulaması yine 

bugün başladı. Yani bugün, Türkiye üzerin-
deki baskıların, dayatmaların, yasakların 
bir kısmı daha ortadan kaldırılmış oldu. 28 
Şubat sürecinde uygulamaya konan antide-
mokratik uygulamalar, bugün millet eliyle 
reddedildi, millet eliyle tarihin karanlığına 
gönderildi. Şuraya dikkatlerinizi çekiyo-
rum sevgili kardeşlerim… 27 Mayıs’a, 28 
Şubat’a çanak tutan, askerî müdahaleleri 
alkışlayan, Merhum Adnan Menderes’in 
idamına seyirci kalan zihniyet, bugün de 
o müdahalelerin kalıntılarına var gücüy-
le sahip çıkıyor. Ana Muhalefet Partisi, 
Meclis Komisyonlarında, Meclis Genel 
Kurulu’nda, kademeli eğitime, seçmeli 
ders uygulamasına, şiddete dahi başvur-
mak suretiyle karşı çıktı. Bugün de, gerek 
Genel Başkan, gerek arkadaşları, 28 Şubat 
ürünü, 27 Mayıs ürünü olan yasakların 
devamı için ellerinden geleni yapmaya de-
vam ediyorlar. Allah’ın izniyle millet bun-
lara izin vermeyecek, millet bunlara prim 
vermeyecek. Adnan Menderes’i idam eden 
zihniyete, inanıyorum ki bu millet bir daha 
fırsat vermeyecek.

Şimdi bakın değerli kardeşlerim… Bili-
yorsunuz, 5 Eylül’de Afyonkarahisar’da 
çok feci bir olay yaşandı ve maalesef 25 
Mehmedimizi orada şehitlik mertebesine 
uğurladık. Oradaki patlama, en küçük 
ayrıntısına kadar incelendi, adli ve idari 
soruşturmalar başlatıldı. Olayın tüm de-
tayları kamuoyuna açıklandı, olayla ilgili 
olarak kamuoyundan hiçbir detay gizlen-
medi, saklanmadı. Ancak çok enteresan bir 
şekilde, Ana Muhalefet Partisi’nin genel 
başkanı çıktı, bu olayın yüzde 99 oranında 
sabotaj olduğunu iddia etti; hatta hızını 
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alamadı oranı yüzde 99.5’a çıkardı. Bir haf-
tadır, gerek ben, gerek ilgili arkadaşlarım 
kendisine soruyoruz: Belgen ne diyoruz, 
cevap yok. Bilgin ne diyoruz, cevap yok. 
Delilin ne, mesnedin ne diyoruz, cevap 
yok. Kendisini arıyorlar, soruşturma süre-
cinde yardımcı olmasını istiyorlar, sabotaj 
olduğu yönündeki bilgiyi nereden aldığını 
soruyorlar, ona da cevap yok. Günlerdir, 
sabah, akşam sabotaj diyor, başka bir şey 
söylemiyor. Allah aşkına, bir ülkenin Ana 
Muhalefet Partisi genel başkanı bu kadar 
sorumsuz olabilir mi? Bir genel başkan, 
bu kadar sulu, bu kadar kayıtsız, bu kadar 
ciddiyetsiz davranabilir mi? Çıktı, Kayseri 
Belediyesi’nde yolsuzluk var dedi, anında, 
Meclis Genel Kurulu’nda yalanını yüzüne 
çarptık. Yüzü kızarması, özür dilemesi, 
mahcup olması gerekirken, kendi uydur-
duğu yalanı kendisi haftalarca sürdürdü. 
Şu anda Kayseri Belediyesi, açtığı tazminat 
davalarını tek tek kazanıyor. Aynı şekilde, 
üniversite seçme sınavlarıyla ilgili olarak, 
eline tutuşturulan sahte bir belgeyle hafta-
larca kamuoyunu oyaladı. Belgenin sahte 
olduğu, aldatıldığı ortaya çıkınca, özür 
dilemek, mahcup olmak bir yana, pişkince 
bu iftirayı devam ettirdi, haftalarca sınava 
girecek öğrencilerin huzurunu bozmaya 
çalıştı. Bakın şu anda da aynısını yapıyor. 
Afyonkarahisar’daki patlamayla ilgili bir 
açıklama yaptı, geri dönemiyor, özür dile-
yemiyor, yüzü kızarmıyor, mahcup olmu-
yor, bu yalanı hâlâ devam ettiriyor. Özür di-
lemek bir erdemdir. Yanlış yaptım demek 
bir erdemdir. Hatadan dönmek, yüzün 
kızarması, mahcup olmak da bir erdemdir. 
Maalesef Ana Muhalefet Partisi’nin Genel 
Başkanı bütün bunlardan yoksun. 25 as-

kerimizin, 25 Mehmedimizin şehadetini, 
böyle siyasi bir fırsatçılığa, böyle şahsi 
bir meseleye dönüştürmek ayıptır. Tıpkı 
Kayseri meselesinde, tıpkı ÖSYM mese-
lesinde olduğu gibi, Afyonkarahisar’daki 
patlamayla ilgili olarak da, Ana Muhalefet 
Partisi Genel Başkanı karavana atmış, ya-
nıltılmış, aldatılmıştır. Biran önce yanıldı-
ğını anlamasını, artık kamuoyunu böyle 
hassas bir konuda, şehitlerimizin ruhunu 
muazzep edecek bir konuda daha fazla ra-
hatsız etmemesini temenni ediyoruz.

Değerli kardeşlerim...

Bizim, Hükûmet olarak, boş tartışmalarla 
geçirecek tek bir saniyemiz, tek bir anımız 
bile yok. Biz iş üretiyoruz, hizmet üretiyo-
ruz. Biz, yalanların peşine takılıp haftalar-
ca oyalananlardan değiliz, biz işte bugün 
olduğu gibi yatırımlardan yatırımlara ko-
şan bir Hükûmetiz. Allah’ın izniyle, sizlerin 
desteğinizle, Türkiye’yi, illerimizi, ilçele-
rimizi, köylerimizi yatırımlarla buluştur-
maya devam edeceğiz. Bugün Turgutlu’da 
açılışını yaptığımız işte bu eserlerin herke-
se hayırlı olmasını diliyorum. Hayırsever 
vatandaşımızı, özel sektörümüzün değerli 
yöneticilerini, Sağlık Bakanlığımızı ve 
TOKİ’yi, Turgutlu Belediyemizi, bu eserleri 
Turgutlu’ya kazandırdıkları için kutluyor, 
kendilerine bir kez daha teşekkür ediyo-
rum. Yeniden kavuşmak, yeni yatırım ve 
hizmetlerin açılışında yeniden buluşmak 
umuduyla, hepinizi sevgiyle, saygıyla se-
lamlıyorum. 
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Çok değerli İzmirliler, değerli Kemalpaşa-
lılar, değerli kardeşlerim, hanımefendiler, 
beyefendiler…

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor; açılı-
şını gerçekleştirdiğimiz Abalıoğlu Lezita 
Et Entegre Tesislerinin, Kemalpaşa için, 
İzmir için, ülkemiz, milletimiz için hayırlı 
olmasını diliyorum.

Kemalpaşa’ya gelmeden önce, Denizli’de, 
hem 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılının, 
hem de Denizli’de Milli Eğitim Bakanlığı-
mız ve hayırseverlerin yaptırdığı 13 eğitim 
kurumunun açılışlarını yaptık. Bu açılış 
törenlerini, Abalıoğlu Grubu’nun inşa 
ettirdiği Cedide Abalıoğlu Anadolu İmam-
Hatip Lisesi’nde gerçekleştirdik. Daha 
önce de, Abalıoğlu grubu, Türkiye’nin en 

Abalıoğlu Lezita Et Entegre 
Tesisi Açılış Töreni

Kemalpaşa, İzmir | 17 Eylül 2012
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çok derslikli İlköğretim okulunu ve bir En-
düstri Meslek Lisesi’ni inşa ederek çocuk-
larımızın, yavrularımızın hizmetine sun-
muştu. Bugün açılışını yaptığımız üçüncü 
okulla, ayrıca bugüne kadar öğrencileri-
mize sağladığı burslarla, Abalıoğlu grubu 
sosyal sorumluluk noktasında Türkiye’ye 
örnek teşkil edecek bir tavır sergiledi. Ben 
burada bir kez daha, Abalıoğlu Grubu’na, 
Sayın Orhan Abalıoğlu’na, Sayın Cedide 
Abalıoğlu Hanımefendiye huzurlarınızda 
şükranlarımı ifade ediyorum; kendilerine, 
hayırlı, sağlıklı, uzun bir ömür diliyorum. 
Denizli’de Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin 
heyecanını yaşıyorduk; şimdi de burada, 
İzmir Kemalpaşa’da, çok büyük bir yatırı-
mın, büyük bir tesisin heyecanını yaşıyo-
ruz. 1969 yılında, Denizli’de bir yem fabri-
kasıyla başlayan süreç, şu anda Türkiye’nin 
en büyük sanayi kuruluşlarından birine, 2 
bin 200 kişiye doğrudan istihdam sağla-
yan, kaliteyi, güvenliği, sağlığı en yüksek 
standartlarda gözeten bir ekmek kapısına 
dönüştü. Sayın Orhan Abalıoğlu ve grubu-
nu, Türkiye ekonomisine, istihdama, üreti-
me sağladığı katkılardan dolayı da ayrıca 
kutluyor ve şükranlarımı sunuyorum.

Değerli dostlarım...

Bildiğiniz gibi, geçen hafta içinde TÜİK 
2012 yılı İkinci çeyrek büyüme oranlarını 
açıkladı.2012 ilk çeyrekte ekonomimiz 
yüzde 3.3 büyüme kaydetmişti. İkinci 
çeyrekte de pozitif büyüme devam etti ve 
Türkiye ekonomisi yüzde 2.9 oranında 
büyüdü. Burada bir kere şunu ifade etmek 
durumundayım… Bu büyüme oranıyla, 
mevsimsel etkilerden arındırılmış olarak, 

Türkiye, OECD ülkeleri arasında, Çin’le bir-
likte en yüksek büyüme oranını kaydeden 
ülke oldu. Bizim, bir önceki döneme göre 
mevsimsel etkilerden arındırılmış büyü-
me oranımız yüzde 1.8… Çin, aynı şekilde 
yüzde 1.8… Bakın, dikkatinizi çekiyorum, 
ABD’nin 2012 ikinci çeyrekte büyüme 
oranı binde 4.İngiltere, binde eksi 5.AB 
17’de binde eksi 2; AB 27’de binde eksi 
1.OECD ülkelerinin ortalama büyümesi 
sadece binde 2.Bizim ise, tekrar ediyorum, 
mevsimsel etkilerden arındırılmış büyüme 
oranımız binde 18, yani yüzde 1.8. Yani 
Türkiye, 2012 yılının ikinci çeyreğinde 
de tüm dünyadan farklı bir seyir izledi, 
olumlu bir seyir izledi, başarılı bir perfor-
mans sergiledi. Tüketim harcamalarında, 
kamu ve özel sektör yatırımlarında, turizm 
gelirlerinde Türkiye küresel finans krizine 
rağmen olumlu bir seyir izlemeye devam 
ediyor. Burada sizlere, Merkez Bankamızın 
rezervlerindeki son durumu da aktarmak 
istiyorum. Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası’nın altın dahil toplam rezervi şu 
an itibariyle 107.5 milyar dolara ulaşmış 
durumda.2002 yılında bizim toplam re-
zervimiz 27.5 milyar dolardı. Aynı şekilde, 
bir başka rekor göstergeye de Ağustos 
ayında ulaştık; Türkiye’nin IMF’ye olan 
borcu, Ağustos ayındaki ödemeyle bir-
likte 1.3 milyar dolar seviyesine geriledi. 
2002’de bizim IMF’ye borcumuz, dikkat 
edin, 23.5 milyar dolardı. Küresel finans 
krizine, Suriye’de yaşanan olumsuzluklara 
rağmen, ekonomimizi büyütmeye, istikrar 
ve güven içinde hedeflerimize ilerlemeyi 
sürdürüyoruz. Elbette son 10 yılda elde 
ettiğimiz bu başarıda 75 milyonun her biri 
pay sahibi. Ancak, işadamlarımız, özellik-
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le de kriz dönemlerinde yatırım yapma 
cesaretini gösteren işadamlarımız bu bü-
yük başarının en önemli aktörleri. Sayın 
Orhan Abalıoğlu’nun, Abalıoğlu Grubun 
şahsında, Türkiye’yi büyüten, Hükûmete 
inanıp, güvenip cesaretle yatırım yapan, is-
tihdam sağlayan tüm işadamlarımıza, tüm 
şirketlere teşekkür ediyorum. Açılışını 
gerçekleştirdiğimiz tesisin, Kemalpaşa’ya, 
İzmir’e, tüm Türkiye’ye hayırlı olmasını di-
liyorum. Nice açılışlarda, nice yatırımlarda 
buluşmak umuduyla, hepinizi sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum.
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Fırat Üniversitemizin kıymetli mensup-
ları, değerli kardeşlerim, sizleri en kalbi 
duygularımla, hasretle, muhabbetle se-
lamlıyorum. Açılışını yaptığımız İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal Bilimler 
Meslek Yüksekokulu, Biyomühendislik 
bölümü binalarının Elazığımız için, üni-

versitemiz için, ülkemiz için hayırlı olma-
sını diliyorum. Yaklaşık 13 milyon liralık 
bir yatırımla hayata geçirilen bu eserlerin, 
1975 yılından beri faaliyet gösteren Fırat 
Üniversitesi’ni daha da ileriye taşıyacağına 
inanıyorum. 

Fırat Üniversitesi Yeni Fakülte 
ve Bölüm Binalarının Açılış 

Töreni

Elazığ | 20 Ekim 2012
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Geçtiğimiz 10 yılda 132 milyon lirayı 
aşan bir yatırımla altyapısını güçlendiren 
Fırat Üniversitemizin, 30 bin öğrencisiyle 
ülkemizin seçkin eğitim kurumlarından 
biri olarak başarıyla yoluna devam ettiğini 
memnuniyetle görüyoruz.  Üniversitemi-
zin önümüzdeki dönemde hem bölgesi, 
hem ülkemiz açısından inşallah çok daha 
büyük başarılara imza atacağına inanıyo-
rum. 

Bu vesileyle, öğrencilerimize başarılı bir 
öğretim yılı temenni ediyorum. Genç ar-
kadaşlarımdan, Fırat Üniversitesi’nin ken-
dilerine sunduğu imkânları en iyi şekilde 
değerlendirmelerini istiyorum. Biz genç-
lere daima inandık, güvendik, her alanda 
onları desteklemenin gayreti içinde olduk. 
İşte son olarak seçilme yaşını 18’e indirme 
konusunda verdiğimiz mücadeleyi gö-
rüyorsunuz. Seçilme yaşını 2006 yılında 
30’dan 25’e yine biz düşürmüştük. Şimdi 
de, 18 olan seçme yaşının aynı zamanda se-
çilme yaşı olarak kabul edilmesi için yasal 
süreci başlattık. Fakat Meclis’teki muhale-
fet partilerinden bazıları buna karşı çıkı-
yor. Hatta bunanla dalga geçen muhalefet 
partileri dahi var. 

Peki, kimdir 18 yaşındaki gençlerimiz? 
Ebetteki üniversite öğrencilerimiz. Lafa 
geldiği zaman herkes gençlerimizin ge-
leceğimiz olduğunu söylüyor. Öyleyse 
geleceğimizi emanet edeceğimiz gençle-
rimizden seçilme hakkını niçin esirgiyor-
lar? Bu ülkenin, bu milletin sorunlarını 
konuşan, tartışan, bunun için toplantılar 
düzenleyen, fikirler üreten, tartışmalar 
yapan gençlerimiz niçin enerjilerini, biri-

kimlerini milletvekili veya belediye baş-
kanı olarak değerlendiremesinler? Ama 
bazıları gençleri sadece duvarlara afiş 
astıracak, gösterilerde öne sürülecek, izbe 
mekânlarda zaman öldürmeye terk edi-
lecek kişiler olarak görüyor. Gençler için 
bunun ötesinde düşünceleri, bunun öte-
sinde projeleri, bunun ötesinde hayalleri 
yok. Seçilme yaşının 18’e inmesine karşı 
çıkanların dünyadan da haberi yok. Bugün 
Avrupa ülkelerinin çok büyük bir bölü-
münde seçilme yaşı 18. Seçilme yaşının 
25 olduğu ülke sayısı, bizimle birlikte 4. 
Seçilme yaşının 18’e düşürülmesine karşı 
çıkmak, sadece gençlerimize güvensizliğin 
değil, dünya gerçeklerinden kopukluğun-
dan da ifadesi. Bununla ilgili kanun teklifi 
Meclis’e sunuldu. Komisyonlarda ve genel 
kurulda görüşüldükten sonra, inşallah bu 
kanun yürürlüğe girecek ve 18 yaşından 
itibaren her gencimiz seçme hakkının 
yanında seçilme hakkını da elde etmiş ola-
cak. Bu konuda gençlerimizden, özellikle 
de siz üniversite öğrencilerimizden destek 
bekliyoruz. Size güvenmeyenleri hep bir-
likte mahcup ederek, Türkiye’de yeni bir 
dönemi, inşallah hep birlikte başlatacağı-
mıza inanıyorum.

Değerli kardeşlerim...

Bizim 2023 yılı için büyük hedeflerimiz 
var. Bu hedeflere ulaşmamızda üniversi-
teler kritik öneme sahip. Öğrencilerimizi 
daha iyi yetiştirerek, daha çok bilimsel 
çalışma yaparak Türkiye’yi her alanda 
dünyanın önde gelen ülkeleri arasına çı-
karmak zorundayız. Bunun için bilim ku-
rumlarına ve bilimsel çalışmalara gerekli 
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her türlü desteği sağlıyoruz. Bilimsel araş-
tırmalarda, ar-ge faaliyetlerinde, akademik 
çalışmalarda ülkemizi ileri düzeylere ulaş-
tırmadan, diğer alanlarda arzu ettiğimiz 
başarıları yakalayamayacağımızı biliyoruz. 
Bunun için eğitimin her kademesindeki 
sorunların çözümüne önem veriyoruz. 
Üniversiteye girişte yaşanan tıkanıklığı 
çözmek, bu tıkanıklığın bütün eğitim siste-
mini kilitlemesini engellemek için pek çok 
adım attık. Bu doğrultuda, 2002 yılında 
53’ü devlet, 23’ü vakıf olmak üzere toplam 
76 olan üniversite sayısını, 103’ü devlet, 
65’i vakıf olmak üzere 168’e çıkardık. 2002 
yılında toplam 76 bin 90 olan üniversite-
lerdeki akademik personel sayısını, geçtiği-
miz yıl itibariyle 111 bin 495’e yükselttik. 

Üniversite öğrencilerimizin barınma sıkın-
tısını çözmek için, 81 ilimizin tamamında 
yurt yatırımları yaptık. Son 10 yılda 117 
bin 927 yatak kapasiteli 276 yurt veya 
bloğu hizmete aldık. Bugün 81 il ve 138 
ilçemizdeki 338 yurtta 296 bin 514 ya-
tak kapasitesi ile öğrencilerimize hizmet 
veriyoruz. Kredi Yurtlar Kurumumuzun 
yatırım programında 109 bin 760 yatak 
kapasiteli yurt projeleri bulunuyor. Bun-
lardan 56 bin 210 kapasiteli 81 yurdun 
inşaatı halen sürüyor. İnşallah önümüz-
deki ay 40 bin yatak kapasiteli 52 yurdu, 
toplu bir açılış töreniyle hizmete açacağız. 
Öğrencilerimize verdiğimiz sosyal katkı ve 
yardımları da, geçmişle mukayese edile-
meyecek seviyelere çıkardık. Öğrenim kre-
disi verilen öğrenci sayısı 2002 yılında 451 
bin 550 iken, bugün bu rakam 1 milyon 
173 bin 452’ye yükseldi. Lisans öğrencile-
rine verdiğimiz kredi miktarını 45 liradan 

260 liraya yükselttik. Bu rakam, yüksek 
lisans öğrencileri için 520 lira, doktora öğ-
rencileri için ise 760 liradır. Ayrıca lisans 
öğrencilerimize aylık 180 lira da beslen-
me yardımı yapıyoruz. Yani kredi/burs ve 
beslenme yardımı olarak her öğrencimize 
aylık 440 lira ödeme yapıyoruz. 

Biliyorsunuz ülkemizde devlet üniversi-
telerinde okuyan her öğrenci, fakültelere 
göre belirlenen miktarlarda harç ödüyor-
du. Bu 1870 yılından beri devam edegelen 
bir uygulamaydı. Biz, bu öğretim yılından 
itibaren harç uygulamasını kaldırdık. 
Artık, devlet üniversitelerinde okuyan 
öğrencilerimiz, aldıkları bu eğitimin kar-
şılığında herhangi bir harç ödemeyecek-
ler. Harcın kaldırılmasından 1.5 milyonu 
aşkın öğrencimiz faydalandı. Aynı uygu-
lamayı Açık Öğretimde de yaptık. Burada 
da 2 milyon civarında öğrencimiz bu uygu-
lamadan istifade etti. Eğitime verdiğimiz 
önemi ve önceliği, önümüzdeki yıllarda da 
kesintisiz olarak ve giderek artan şekilde 
devam ettireceğiz. 

Fırat Üniversitemizin açılışını yaptığımız 
fakülte ve bölüm binalarının bir kez daha 
hayırlı olmasını diliyorum. Üniversitemi-
zin ve öğrencilerimizin öğretim yılının 
başarılı geçmesini temenni ediyor, sizleri 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
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Değerli Elazığlılar, değerli kardeşlerim, 
sevgili Gakkoşlar, sizleri en kalbi duygula-
rımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. 
Açılışını yaptığımız Elazığ Havalimanı ve 
diğer tesislerinin, olimpik yüzme havu-
zunun, lise, ilköğretim ve ana sınıfından 
oluşan 11 okulun milletimiz için, şehrimiz 
için hayırlı olmasını diliyorum.

Ko n u ş m a m ı n  h e m e n  b a ş ı n d a ,  d ü n 
Hakkâri’de alçakça bir saldırıda şehit edi-
len 3 polis kardeşimiz ile Bitlis’teki 3 koru-

cumuza Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyor, 
Emniyet camiamıza, milletimize ve aile-
lerine başsağlığı diliyorum. Hakkâri’deki 
saldırıda yaralanan 3 polis kardeşimiz ile 
Bitlis’te yaralanan 3 korucu ve 1 askerimi-
ze de Yüce Mevla’dan şifa temenni ediyo-
rum. Hakkâri’deki saldırıda 3 terörist de 
etkisiz hale getirildi. Bu saldırılarla nelerin 
amaçlandığını da kapsayacak şekilde terör 
konusuyla ilgili değerlendirmemi biraz-
dan yapacağım.

Toplu Açılış Töreni

Elazığ | 20 Ekim 2012
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Önce, açılış programımızla ilgili bazı 
hususları sizinle paylaşmak istiyorum. 
Biliyorsunuz Elazığ’da 1940 yılından beri 
bir havaalanı vardı. Ama bu havaalanı, 
Elazığ’ın ihtiyaçlarını karşılamaktan çok 
uzak, yılda 150 bin yolcu kapasiteli, her 
bakımdan yetersiz bir tesisti. 2009 yılında, 
daha büyük gövdeli, daha büyük kapasiteli 
uçakların iniş yapabilmesi için, havalima-
nının altyapısını uluslararası standartlara 
uygun şekilde genişlettik. İki yıl önce ise 
böyle uluslararası standartlarda bir havali-
manına, Elazığ’ımızın şanına yakışır termi-
nal binaları ve diğer tesisler gerekir deyip 
kolları sıvadık. Toplam 54 milyon liralık 
bir yatırımla, 16 bin metrekare kapalı ala-
nı olan, yılda 2 milyon yolcuya en modern 
şartlarda hizmet verecek bir havalimanı 
inşa ettik. Terminal binası, pisti, apronu, 
taksi yolu, çevre yolu, aydınlatması, üstya-
pı tesisleri ve diğer teknik donanımlarıyla, 
gerçekten güzel bir havalimanını bugün 
Elazığ’ımızın, halkımızın hizmetine sunu-
yoruz. Elazığ havalimanı 2002 yılında 46 
bin yolcuya hizmet vermişti. Bu rakam, 
geçtiğimiz yıl 550 bine yaklaştı. İnşallah, 
bu yeni havalimanı ile birlikte bu rakam-
lar çok daha yukarıya çıkacak. Hem diğer 
şehirlerimize, hem de yaz aylarında diğer 
ülkelere yapılan uçuşlarla havalimanımız 
Elazığlı kardeşlerime inşallah uzakları ya-
kın edecek. Bu hava limanından faydalana-
cak olan Elazığ’daki ve çevre illerdeki kar-
deşlerime hayırlı yolculuklar diliyorum. 

Türkiye’de uçakla seyahat etmeyi bir ay-
rıcalık, sadece parası olanlara mahsus bir 
imtiyaz olmaktan biz çıkardık. İktidara 
geldiğimiz 2002 yılında, ülke genelinde 

tarifeli sefer düzenlenen havalimanı sa-
yısı sadece 25’ti. Bugün ülkemizin dört 
bir yanında 48 havalimanına tarifeli sefer 
düzenleniyor. Artık, ihtiyaç duyan her va-
tandaşımız uçakla seyahat edebiliyor. Ni-
tekim 2003 yılında toplam 34 milyon 443 
bin olan yolcu trafiği, geçtiğimiz yıl 117 
milyon 347 bine ulaştı. Aynı şekilde, kara 
yoluyla seyahati de güvenli ve konforlu bir 
hale getirdik. Hükûmeti devraldığımızda, 
Türkiye’de toplam 6 bin 100 kilometre 
bölünmüş yol vardı. Biz, geçtiğimiz 10 
yılda 15 bin 529 kilometre bölünmüş 
yolu yapıp, vatandaşlarımızın hizmetine 
sunduk. Daha önce sadece 6 ilimiz birbi-
rine bölünmüş yol ile bağlıyken, bugün 
74 ilimiz bu şekilde, bölünmüş yol ağıyla 
birbirine bağlı durumda. Bunun yanında 
otoyollar, hızlı trenler, köy yolları ve diğer 
hizmetlerimizle, ülkemizde ulaşımı eziyet 
olmaktan çıkardık. Artık, her vatandaşı-
mız, ister başka şehre gitmek için, ister kö-
yünü ziyaret etmek için yola çıksın, huzur 
içinde, emniyet içinde, hızlı bir şekilde, 
otomobiliyle veya toplu taşıma araçlarıyla 
ulaşımını sağlayabiliyor.

Gençlerimiz veya yaşı küçük olan çocuk-
larımız o günleri hatırlamıyor, bilmiyor 
olabilir. Ama sizlerden ricam, lütfen o 
sıkıntılı günleri, o çileli günleri unutmaya-
lım, zaman zaman şöyle bir hafızamızı yok-
layarak o günleri hatırlayalım. Sadece ula-
şımı değil, eğitimi, sağlığı, toplu konutu, 
belediye hizmetlerini, köylerin durumunu, 
sosyal yardımları, diğer hizmetleri gözü-
müzün önünden film şeridi gibi geçirip, 10 
yıl öncesi ile bugünün mukayesesini yapa-
lım. Şu anda sahip olduğumuz imkânların 
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kıymetini ancak bu şekilde takdir edebilir, 
daha iyi anlayabiliriz. Hep diyoruz ya, ne-
reden nereye diye... Evet, nereden nereye 
geldiğimizi çok iyi görmeli, çok iyi değer-
lendirmeliyiz.

Değerli kardeşlerim...

Harput’uyla ,  Hazar ’ ıyla ,  Keban’ıyla 
Elazığ’ın güzellikleri, bu şehri ve çevre-
sindeki diğer şehirleri abad etmeye yete-
cek muhteşemlikte. Elazığ’a gelen tarihle 
karşılaşır, doya doya tarihi yaşar. Elazığ’a 
gelen tabiatın en ihtişamlı manzaralarıyla 
karşılaşır, doya doya bu güzellikleri yaşar. 
Elazığ’a gelen kadim kültürümüzün en 
mümbit kaynaklarıyla karşılaşır, doya 
doya onları teneffüs eder. Elazığ’a gelen in-
sanların en hasıyla, en merdiyle, en gönlü 
zenginiyle karşılaşır, doya doya onlarla ku-
caklaşır. Bütün amacımız, Elazığ’ın turizm-
den, hizmet sektöründen, ticaretten, sana-
yiden hak ettiği yatırımları alabilmesidir. 
Bütün çabamız, bütün gayretimiz Elazığ’ın 
ve tüm şehirlerimizin gelişmesi, kalkınma-
sı, daha ileri standartlara ulaşmasıdır. 

Biliyorsunuz yıllarca Doğu, Güneydoğu ih-
mal edildi veya terör olaylarının olumsuz 
etkileri sebebiyle hak ettiği gelişimi kay-
dedemedi. Elazığ’ın güzel insanlarının bu 
konudaki hassasiyetini çok iyi biliyorum. 
Hani dersiniz ya siz, “Herkese Gakkom 
denmez ki Gakkom” diye, biz Elazığ’ın 
Gakko’larının bu konudaki hassasiyetini 
çok iyi biliyoruz. Elazığ huzur şehri, Elazığ 
barış şehri. Terör örgütü, bölgeye yatı-
rım gelmesin, hizmet gelmesin, şehirler 
kalkınmasın diye uğraşıyor, ama nafile… 

Biz, daha büyük bir aşkla, daha büyük 
bir sevdayla milletimize hizmet etmenin, 
terörün istismar kanallarını kurutmanın 
mücadelesini veriyoruz. Bölücü terör ör-
gütü Diyarbakır’da, Tunceli’de, Bingöl’de, 
Şırnak’ta olay çıkarıp uluslararası yatırım-
cıyı ürkütmeye, kaçırmaya çalışıyor. İsti-
yor ki bölge insanı huzursuz olsun, mutsuz 
olsun… Onlar insanımıza yaşamı zehir et-
mek için uğraşıyor, biz, insanımıza mutlu-
mesut bir yaşam sunmak için uğraşıyoruz. 

Elazığ’da da eğitim kurumlarıyla, sağlık 
tesisleriyle, ulaşım altyapısıyla, teşvikleriy-
le ve diğer tüm ihtiyaçlarıyla yatırım için 
gereken her şeyi hazırladık, hazırlıyoruz. 
Buna rağmen, Elazığ’ın çalışkan, üretken 
insanlarının, potansiyellerini tam olarak 
kullanamadığını biliyoruz. Bizler el birliği 
verip imkânlarımızı geliştirmek, gönül 
gönüle verip her türlü soruna ortak çözüm 
bulmak durumundayız. Devletiyle, özel 
sektörüyle, vakıflarıyla, meslek odalarıyla 
aynı hedefe kilitlenmek, aynı istikamete 
doğru uğraş vermek durumundayız. Bölge-
sel bir güç haline gelen Türkiye’nin önün-
deki engelleri ancak birlik ve beraberlik 
ruhuyla aşabiliriz. Terör başta olmak üzere 
kronik sorunları ancak kardeşlik ruhuyla, 
dayanışmayla aşabiliriz. Bize husumet bes-
leyen her çevrenin dilediği gibi kullandığı 
bu kuklayı, bu maşayı Allah’ın izniyle ber-
taraf etmek için çok boyutlu ve kararlı bir 
mücadele yürütüyoruz. 

Biz sevdiklerimizin arkasından yakılan 
ağıtlarla yüreklerimizin dağlanmasın 
istiyoruz. Elazığ ’ın mayası sağlamdır, 
Türkiye’nin mayası sağlamdır. Bizim ma-
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yamız, sevgiyle, kardeşlikle çalınmıştır; 
bizim hamurumuz vatan sevgisiyle, bayrak 
sevgisiyle yoğrulmuştur. Biz, terörle mü-
cadelede şehit verdiğimiz bir tek canımızı 
dünyalara değişmeyiz. Terör örgütünün 
topu, bir tek şehidimizin tırnağı etmez. 
Ama şunu da cümle âlem bilsin ki, millet 
olarak bu mücadelenin bedelini ödemek-
ten bugüne kadar çekinmedik, bundan 
sonra da çekinmeyiz. Kimse bugün arka-
sına aldığı, destek bulduğu mihraklara 
güvenip bu millete efelik taslamaya kalk-
masın. Şimdi de ne o maşalara, ne de o 
maşaları kullananlara asla boyun eğmeye-
ceğini, bugüne kadar ki kararlı duruşuyla 
açıkça göstermiştir. Terör örgütünün son 
dönemde izlediği stratejilerin hepsi boşa 
çıkarılmıştır. Ne halkımız bu örgütün pro-
vokasyonlarına gelmiştir, ne de kırsalda 
bir karış toprak üzerinde hâkimiyet kura-
bilmişlerdir. Bu, beyhude bir uğraştır, boş 
bir çabadır. Terörün, şiddetin, silahın devri 
kapanmıştır. Bu yollarla netice alınama-
dığı bugüne kadar görülmüştür, bundan 
sonra da görülecektir.

Türkiye, demokrasi ve özgürlükler konu-
sunda, 10 yıl öncesinin, 30 yıl, 50 yıl önce-
sinin karanlık dönemlerini geride bıraktı. 
Onlarca yıldır şikâyet edilen konular bir 
bir geride bırakıldı, sorunlar bir bir çözüm 
yoluna konuldu. Bunların amacı benim 
Kürt kardeşimin hakkını hukukunu sa-
vunmak değildir. Öyle olsaydı içinde yav-
rularımız varken okulları ateşe vermezler, 
çoluk çocuğun olduğu caddelerde bomba 
patlatmazlardı. Bunların vaat ettiği ölüm-
dür, kandır, bunalımdır, çiledir. Terör örgü-
tünün eylemlerine doğrudan veya dolaylı 

destek veren ülkeler de bu silahın bir gün 
kendilerine döneceğini unutmamalıdır. 
Terör örgütünü şımartan gafiller bizden 
bu gayrimeşruluğa müsamaha gösterme-
mizi beklemesinler. Gitsinler herhangi bir 
Avrupa ülkesinde, o ülkenin toprak bütün-
lüğüne yönelik aykırı bir çıkış yapsınlar, 
bir eylem ortaya koysunlar da göreyim. 
İşte o zaman kendilerini nasıl hemen ya 
cezaevinde, ya sınır dışında buluyorlar 
hep birlikte görürüz. Ama konu Türkiye 
olunca, içeride de, dışarıda da herkes sı-
nırsız demokrasi, sınırsız özgürlük aşkına 
tutuluyor. 

Yok, öyle yağma değerli kardeşlerim... 
Türkiye’nin toprak bütünlüğü, millî bir-
liği hiçbir ülkeninkinden daha değersiz 
değildir. Benim vatandaşımın canı, kanı 
hiçbir ülkenin insanından daha değersiz 
değildir. Tam tersine, bizim tarihimizde, 
bizim kültürümüzde bu konuda çok daha 
büyük bir hassasiyet vardır. Buna karşı-
lık bizim tarihimizde ve kültürümüzde, 
onlardan farklı olarak, sırf öteki olduğu 
için, sırf inancı, kökeni farklı olduğu için 
hiçbir kesimin dışlanması, imhası da yok-
tur. Biz, bütün insanları eşrefi mahlûkat 
olarak, yaratılmışların en şereflisi olarak 
kabul eden bir anlayışa sahibiz. Böyle bir 
anlayışın ülkenin bir bölümündeki in-
sanları ötekileştirmesi, farklı muameleye 
tabi tutması mümkün müdür? Geçmişte, 
özellikle kamu hizmetleri konusunda gö-
rülmüş olan ihmaller, eksikler başka bir 
şey. Bu ihmaller belli bölgelere mahsus da 
değil. Kamu hizmetlerinin yetersizliği ko-
nusunda Balıkesir’le, Ankara’yla, Sivas’la 
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Diyarbakır’ın, Hakkâri’nin, Mardin’in ina-
nın bir farkı yoktu. 

Biz, geçtiğimiz 10 yılda, bu konudaki asır-
lık ihmalleri telafi ettik, Türkiye’nin her 
yerindeki insanımıza birbirine yakın stan-
dartlarda hizmet verilebilmesini sağladık. 
Demokrasi ve özgürlükler konusundaki 
kısıtlamalar da aynı şekilde, Türkiye’nin 
neresinde yaşarsa yaşasın, statükonun 
belirlediği sınırların dışında kalan herkes 
için geçerliydi, herkes aynı sıkıntıları çe-
kiyordu. Biz, gerek terörle mücadelede, 
gerekse hak ve özgürlüklerin kısıtlanması 
konusunda geçmişte pek çok yanlış ya-
pıldığını kendimiz söylüyoruz. Her vesi-
leyle, bu yanlışları, bu hukuksuzlukları 
gündeme getiriyor, eleştiriyoruz. Bizim bu 
ülkedeki en büyük başarılarımızdan biri 
de hukuk devleti ilkesinin bütün kurum ve 
kurallarıyla işler hale gelmesini sağlamak 
olmuştur. Bu ülkede işlerin artık geçmişle 
mukayese edilemeyecek derecede düz-
gün yürüdüğünü, vicdan sahibi herkesin 
kabul edeceğine inanıyorum. Türkiye’de, 
herhangi bir hak mücadelesinin şiddetle, 
silahla, kanla yürütülmesinin hiçbir makul 
ve kabul edilebilir izahı olamaz. Nitekim 
terör örgütü bunun farkında olduğu için, 
bizim çözüm çabalarımızı boşa çıkarma-
nın gayreti içinde. Biz, sorunu demokrasiy-
le, siyaset yoluyla çözmek istedikçe, onlar 
terör eylemlerini artırarak, aslında gerçek 
gayelerini, arkalarındaki asıl efendilerini 
açığa çıkarıyorlar. Elindeki silahı benim 
güvenlik güçlerime, benim masum vatan-
daşıma, öğretmenime, öğrencime, din gö-
revlime, arabasıyla yolda gitmekten başka 
kabahati olmayan kardeşlerime yöneltmiş 

olan hiç kimse asla mazur gösterilemez… 
Elinde silahı olan karşısında sadece benim 
güvenlik güçlerimi bulur, başka hiç kimse-
yi değil. 

Ama şunu da yine açıkça söylüyoruz. 
Demokrasi içinde, siyasetin sağladığı 
imkânlar dâhilinde bizimle konuşmak, gö-
rüşmek, dertlerini, taleplerini ifade etmek 
hiç kimseye de kapımız asla kapalı değil. 
Yeter ki, terörle irtibatını kessin, yeter ki 
bu konuda samimi olsun. Bugüne kadar 
bu konuda bir iyi niyet, bir irade görmedik, 
farklı bir tavra şahit olmadık. Bizim tek 
derdimiz Türkiye’yi terör belasından bir 
an önce kurtarmak. Çünkü biz 2023 hedef-
lerimize doğru yürüyüşümüzü hızlandır-
mak, ülkemizi, milletimizi daha da güçlen-
dirmek, daha da zenginleştirmek istiyoruz. 
Biz bu şekilde Türkiye’yi geleceğe taşı-
manın mücadelesini verirken, ülkemizin 
ayağındaki terör prangasını sürüklemek 
değil, ondan tümüyle kurtulmak istiyoruz. 
Terör örgütü bölgede yaşayan vatandaşla-
rımızın bir kısmını belki kandırarak, ama 
çoğunu baskıyla, korkuyla, zulümle sindi-
rerek varlığını bugüne kadar sürdürmeye 
çalıştı. Ama artık, bir yandan hükûmet 
olarak bizim aldığımız tedbirlerle, daha da 
önemlisi bölge halkının artık yeter diyerek 
terör örgütüne tavır almasıyla, direniş gös-
termesiyle bu dönem sona eriyor. 

Ben, bölgedeki vatandaşlarıma gelin hep 
beraber geleceğimize sahip çıkalım diyo-
rum. Gelin, geri kalmışlık zincirini nasıl 
hep birlikte kırdıysak, terör belasını da 
birlikte defedelim, bu kan ve acı dolu dö-
nemi geride bırakalım. Bana tek bir kişi 
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bile gösteremezsiniz ki, terör eylemleri 
sebebiyle daha fazla hak, daha fazla özgür-
lük sahibi olmuş bulunsun. Bana tek bir 
kişi bile gösteremezsiniz ki, terör eylemleri 
sebebiyle hayat kalitesi daha yükselmiş 
olsun. Tam tersine, terör, bizim bu yön-
deki çabalarımızın hepsinin önündeki en 
büyük engeldir.  Terör ile demokrasi bir 
arada yaşayamaz. Terör ile kalkınma, geliş-
me bir arada olmaz. Terörün olduğu yerde 
aydınlık bir gelecek söz konusu olamaz. 
Terörü ve terörden beslenerek kendilerine 
saltanat düzeni kuranları aradan çıkardığı-
mızda, geride çözülemeyecek hiçbir sorun 
kalmayacağını söylüyoruz. İnşallah önü-
müzdeki dönemde, terör sorununun çö-
zümü konusunda aynı kararlılıkla ve tüm 
yolları kullanarak çabalarımızı sürdürece-
ğiz. Bu konuda, 75 milyon vatandaşımızın 
tamamının ortak bir anlayışta buluşmaya 
başladığını görüyoruz. Benim milletim bir 
şeyi isterse, bunun için harekete geçerse, 
hele Gakkoşlar da bunu desteklerse, önü-
müzde durabilecek hiçbir engel yoktur. 
İstiklal Marşımızda ne güzel ifade ediliyor:
Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.

Hangi çılgın bana zircir vuracakmış? Şaşarım!

Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım.

Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Evet, bentleri çiğnemek, enginlere sığma-
yıp taşmak için tek yapmamız gereken bir-
liğimizi, beraberliğimizi güçlendirmektir.

Değerli kardeşlerim, sevgili Gakkoşlar...

Geçtiğimiz 10 yılda, Türkiye’nin 81 vilayeti 
ile birlikte Elazığ’ımıza da çok önemli hiz-

metler gerçekleştirdik. Bunlardan bir bö-
lümünü, şöyle ana hatlarıyla, başlıklarıyla 
sizlerle paylaşmak istiyorum. Eğitimde 10 
yılda Elâzığ’a 1.366 adet derslik yaptık. 
Elâzığ’daki okullarımıza 8 bin 899 adet 
bilgisayar gönderdik. 247 adet Bilgisayar 
Teknolojileri Sınıfı kurduk. Fatih Projesi 
kapsamında Elâzığ’daki okullarımıza akıllı 
tahta, çok fonksiyonlu yazıcı, doküman 
kameradan oluşan toplam 933 adet mal-
zeme gönderip, kurulumunu yaptık. Diğer 
okullarımızın kurulum çalışmaları da etap 
etap devam ediyor. İktidarımız döneminde 
Fırat Üniversitesi bünyesinde 4 Fakülte, 
1 Enstitü, 3 Meslek Yüksekokulu, 1 Yük-
sekokul,  1 Konservatuar, 3 Araştırma ve 
Uygulama Merkezi, Merkez Laboratuarı 
ve Teknokent hizmete girdi. Kredi Yurtlar 
Kurumu’muzun Elâzığ’daki 1.000 kişilik 
yükseköğrenim yurt projesinin inşaatı ta-
mamlanma aşamasında. İnşallah bu yılın 
sonuna kadar bitirip hizmete açacağız. 

Sağlık hizmetleri için Elazığ ’da 10 yılda 
124 milyon lira harcama yaptık. Yapımına 
bizden önce başlanan ve yapımına döne-
mimizde başladığımız sağlık yatırımlarını 
bitirip, hizmete açtık. Kamu Özel Ortaklığı 
finans modeli ile Elazığ’a 1.038 yataklı 
bir Şehir Hastanesi ve 60 ünitelik Ağız ve 
Diş Sağlığı Merkezi yapıyoruz. Proje ile 
ilgili altyapı çalışmalarımız devam ediyor. 
Elâzığ’da Sağlık Bakanlığımıza bağlı has-
tanelerde bizden önce tomografi cihazı 1 
adet iken biz bu sayıyı 3’ü kamuda olmak 
üzere toplam 9’a çıkardık. 2002 yılında 
Elâzığ’da MR cihazı hiç bulunmuyordu, 
bugün ise 1’i kamuda olmak üzere top-
lamda 5 tane modern MR cihazı ve yaygın 
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laboratuvar imkânları ile sağlık hizmetleri 
en iyi şekilde sunuluyor. Elazığ’da 2002 
yılında kamuda 19 adet diyaliz cihazıyla 
hizmet verilirken bugün bu sayı 37’si ka-
muda olmak üzere toplam 118 ‘e yükseldi.  
Elazığ’da biz göreve geldiğimizde sadece 
4 adet 112 acil istasyonu vardı, biz bu 
sayıyı 5 kat arttırarak bugün 19 adet 112 
istasyonuna ulaştırdık. Bizden önce 4 am-
bulans ile hizmet verilmekte iken şu an 33 
ambulansla hizmet vermekteyiz. Elazığ da 
Helikopter Ambulans ve Uçak Ambulans 
hizmetini de alan illerimiz arasında yer 
alıyor. 

İktidarımız döneminde Elazığ Adalet 
Sarayını tamamlayarak Elâzığ’ımıza ka-
zandırdık. Palu Adalet Sarayının ise proje 
çalışmaları devam ediyor. TOKİ aracılığı 
ile Elâzığ’da bugüne kadar 7 bin 150 konut 
uygulaması başlattık, bu konutların 5 bin 
274’ünü tamamladık, sahiplerine teslim 
ettik. 1.876 konutun da yapımına süratle 
devam ediyoruz, inşallah en kısa zamanda 
tamamlayıp, hak sahiplerine teslim ede-
ceğiz.  2002 yılına kadar Elazığ’da sadece 
34 kilometre bölünmüş yol yapılmıştı, biz 
buna 10 yılda tam 293 kilometre daha 
bölünmüş yol ekledik. Palu-Genç-Muş 
arası toplam 114 kilometrelik demiryolu 
projemizin çalışmaları devam ediyor. 631 
milyon lira maliyeti olan demiryolu hattını 
inşallah 2015 yılı içerisinde tamamlayıp 
halkımızın hizmetine sunacağız. Van 
Gölü feribot geçişinin hızlandırılması ile 
ilgili olarak çalışmalarımız şu an ihale 
aşamasında. Van gölü geçişlerinin hızlan-
dırılması ile birlikte Elazığ’ın da içerisinde 
bulunduğu hat kesimi ülkemizin önemli 

transit trafik geçişlerinden birisi haline 
dönüşecek. Hâlihazırda bulunan 4 adet 
feribotun eski olduğunu, sık sık arızaların 
meydana geldiğini seferlerin aksadığını 
biliyoruz. Bu olumsuzlukları gidermek 
için 153 milyon lira maliyetle 2 adet yeni 
feribot yaptırıyoruz.  Mevcut feribotların 
yaklaşık 3 katı fazla vagon alabilen, 50 va-
gon kapasiteli ve daha hızlı, daha modern 
2 adet feribotun hizmete girmesi ile ülke-
mizin İran, Orta Asya ve Pakistan’a olan 
yük akışında yaşanan sıkışıklık aşılmış 
olacak. Hızlı tren ağına olan yakınlığı, il 
ekonomisi ve özellikle turizm gelirlerinin 
katlanmasında Elazığ’a önemli bir ivme 
kazandıracak. 

Orman ve Su İşlerinde Elazığ’a 2003’ten 
bugüne kadar 135 milyon lira tutarında ya-
tırım yaptık. Sivrice Dedeyolu Barajı ve Su-
lamasını, Elazığ Merkez Kepektaş Barajı ve 
Sulamasını, 42 adet yeraltı su kuyusunu ve 
22 adet taşkın koruma tesisini hizmete al-
dık. Bunların yanı sıra Elazığ ilimizin içme 
suyu problemini de çözüyoruz. Elâzığ’a 
2040 yılına kadar içme suyu temin edecek 
olan Hamzabey Barajı’nın temelini geçti-
ğimiz Mayıs ayında attık. İnşallah 2015 yı-
lında da tamamlamayı hedefliyoruz. Yine 
50 bin dekar araziyi suya kavuşturacak 
olan Kuzova Pompaj Sulaması İnşaatı ile 
diğer sulama projelerinin inşaatları devam 
ediyor. Ayrıca 1000 Günde 1000 Gölet 
Projesi kapsamında Elazığ’da 11 göletin 
inşaatı da süratle sürdürülüyor. Son 10 
yılda Elazığ’da 440 bin dekar arazi ağaçlan-
dırdık. 2011 yılında Hazar Gölü’nü Tabiat 
Parkı olarak tescil ettik. Elâzığ’a 2002’de 
13.5 milyon lira tarımsal destek verilmiş-
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ti, biz 2012’de 42.6 milyon lira tarımsal 
destek verdik. 10 yılda ise toplam 281 mil-
yon lira tarımsal destek sağladık. Elazığlı 
çiftçilerimize 32.2 milyon lira mazot, 27.6 
milyon lira kimyevi gübre ve 16.7 milyon 
lira prim desteği sağladık.  2002’de sadece 
98 bin lira hayvancılık desteği verilmişti, 
biz ise 2012’de 27.8 milyon lira hayvancılık 
desteği verdik. İktidara geldiğimiz günden 
bugüne Elâzığ’a toplam 92.5 milyon lira 
hayvancılık desteği verdik. 

Elazığ, şu anda doğalgaz kullanan 63 ili-
mizden bir tanesidir. İnşallah Ağın, Baskil, 
Karakoçan, Keban, Maden, Palu, Sivrice, 
Arıcak, Kovancılar ve Alacakaya ilçeleri-
mize de doğalgaz arzını gerçekleştireceğiz.  
2002 yılında 15 milyon lira olan Elazığ 
ilimizdeki enerji yatırım tutarı, 2011 yılı 
sonu itibariyle 3 kattan fazla artış göste-
rerek, 50 milyon lira olarak gerçekleşti. 
İktidara geldiğimiz günden bu yana; Elazığ 
ilimizde toplam 126 milyon lira enerji yatı-
rımı gerçekleştirildi. Son 10 yılda Elâzığ’a 
sosyal yardımlar kapsamında toplam 126.5 
milyon lira kaynak aktardık. Şartlı Eğitim 
ve Şartlı Sağlık yardımları kapsamında 22 
bin anneye ulaştık. Bu yardımlar için 40.5 
milyon lira ödenek sağladık. Geçtiğimiz 
Nisan ayından itibaren uygulamaya başla-
dığımız Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik 
Yardım Programı kapsamında Elâzığ’da 
908 kişi için 356 bin lira yardım yaptık. 
Vakıflar aracığıyla Elazığ’da 32 adet ese-
rin restorasyon çalışmasını yürütüyoruz. 
Bu eserler arasında 13. yüzyıl dönemine 
ait Doğu Anadolu’da rastlanan tek mescit 
örneği olan, İslamiyet’i yayma için “kılıçla 

geldim kalemle gideceğim” diyen Arap Ba-
banın türbesi de bulunuyor.

Değerli kardeşlerim...

Önümüzdeki Perşembe günü idrak ede-
ceğimiz Mübarek Kurban Bayramınızı 
şimdiden kutluyorum. Bayramlar, ibadet 
görevlerimizi yerine getirmenin yanı sıra 
dayanışma günleri. Biliyorsunuz geçtiği-
miz yılın Ekim ayında, Van ilimizde 7.2 şid-
detinde bir deprem yaşandı. Bu deprem, 
Van il merkezi ile Erciş ilçesi başta olmak 
üzere bölgede ciddi bir yıkıma yol açtı. 
Hükûmet olarak, bütün kamu imkânlarını 
seferber ederek, deprem anından itibaren 
Vanlı kardeşlerimizin yanlarında olduk. 
Depremde yıkılan evlerin yerine derhal 
yenilerini yapmak için harekete geçtik. 
Bizzat verdiğim talimatla hemen 15 bin 
341 konut ve bu çerçevede ihtiyaç duyulan 
diğer sosyal tesislerin yapımına başlandı 
ve süratle tamamlandı. Bu toplu konutla-
rın yollarının, normalde Van Belediyesi ta-
rafından yapılması gerekiyordu. Ama, Van 
Belediye Başkanının ve mensubu olduğu 
partinin, vatandaşımıza hizmet diye bir 
derdi olmadığı, terör örgütünün piyonlu-
ğunu yapmak dışında becerileri bulunma-
dığı için, bu yolları da TOKİ inşa ederek, 
konutları kullanıma hazır hale getirdi. Salı 
günü Van’a giderek bu konutların teslim 
törenine katılacağız. Bu konutların da 
Van’daki hak sahibi kardeşlerime hayırlı 
olmasını temenni ediyorum. Yine bu vesi-
leyle dün 9’uncu ölüm yıldönümünü geri-
de bıraktığımız Bosna Hersek’in ilk Cum-
hurbaşkanı ve İslam dünyasının önemli 
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düşünürlerinden Aliya İzzetbegoviç’i de 
rahmetle anıyorum. 

Bir kez daha açılışını yaptığımız Elazığ Ha-
valimanının ve diğer tesislerin şehrimize 
ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum. 
Bugün resmen açılışını yaptığımız olimpik 
yüzme havuzunun, Karakoçan Anadolu Li-
sesinin, Karakoçan Lisesinin, Arıcak Lisesi-
nin, ayrıca Sarıkamış’ta, Hankendi’de, Palu 
Karasalkım Köyünde, Arıcak’ta, Baskil’de, 
TOKİ’de inşa edilen ilköğretim okulları-
nın, Kesrik ve Aksaray mahallesi anaokul-
larının da hayırlı olmasını diliyorum. Bu 
programımızdan sonra açılış törenlerine 
katılacağımız Özel Damla Hastanesi ile 
Fırat Üniversitemizin yeni binalarının 
da Elazığ’ımıza hayırlı olmasını temenni 
ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selam-
lıyor, hepinizi Allah’a emanet ediyorum. 
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Değerli Ankaralılar, sevgili öğrenciler... Siz-
leri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Açılışını yaptığımız, Türkiye’nin dört bir 
köşesindeki 41 ilde, toplam 40 bin kişi 
kapasiteli 53 yükseköğrenim yurdumuzun 
ülkemize, öğrencilerimize hayırlı olmasını 
diliyorum. 41 ili kapsayan bu güzel hizme-
te 41 kere maşallah diyorum. Bu yurtların 
ülkemize kazandırılmasında emeği geçen 

herkesi, inşasında yer alan mühendisleri-
mizi, işçilerimizi kutluyorum. Bu yurtlar-
da kalarak eğitimlerini sürdürecek olan 
kardeşlerimize, gençlerimize okullarında 
ve hayatlarında başarılar temenni ediyo-
rum. 

Her geçen yıl daha da güçlenen, bölgesi-
nin en önde gelen, dünyanın en gelişmiş 
ülkeleri arasında yer almayı hedefleyen 

Kredi Yurtlar Kurumu 53 Yurt 
Toplu Açılış Töreni

Ankara | 02 Kasım 2012
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Türkiye’nin yetişmiş insan gücüne, bugün 
her zamankinden daha çok ihtiyacı var. 
Hükümete geldiğimizde, Türkiye’nin en 
önemli sorunlarının başında eğitimin gel-
diğini gördük. Bunun için çalışmalarımız-
da eğitimi ilk sıraya yerleştirdik. Anaoku-
lundan üniversiteye kadar eğitimin bütün 
kademelerinde güçlü bir altyapı kurmak 
için her türlü gayreti gösterdik, gösterme-
ye devam ediyoruz. Bu amaçla, 2002’de 7.5 
milyar lira olan eğitim bütçesini, 2012’de, 
yüzde 425 artışla 39 milyar liranın üzerine 
çıkardık.

Bu rakama yükseköğretim kurumlarının 
bütçeleri dâhil değildir. 10 yılda, Anao-
kulundan İlkokula, Anadolu Lisesinden 
Meslek Lisesine kadar tam 6 bin 326 yeni 
eğitim kurumu açtık. Ülkemize ilk ve orta 
öğretimde 181 bin yeni derslik kazandır-
dık. Sadece okul binaları, derslikler inşa 
etmekle kalmadık, bunları en iyi şekilde 
eğitim verecek donanımlara kavuşturduk. 
Okullarımızdaki laboratuvarların sayısı 
2002 yılında yaklaşık 19 bin iken, geçtiği-
miz 10 yılda bu sayıyı 14 bin ilave ile 33 
bine çıkardık. İlköğretim ve ortaöğretimde 
kütüphane sayısı 2002 yılında 12 bin iken, 
bu sayıyı da 6 bin ilave ile 18 bine yükselt-
tik. Bütün okullarımızda ders kitaplarını 
çocuklarımıza ücretsiz veriyoruz. 

Geçtiğimiz 10 yılda 358 bin öğretmen ata-
ması yaparak bu konuda sıkıntıyı büyük 
ölçüde çözdük. Pansiyonlar ve yurtlar, bil-
hassa küçük yerleşim yerlerindeki evlatla-
rımızın eğitimleri için büyük öneme sahip. 
Bunun için 10 yılda 893 adet ilköğretim ve 
ortaöğretim pansiyon binası açtık. Yavru-

larımızın eğitimleri önünde hiçbir engel 
kalmaması için şartlı nakit yardımı ve ta-
şımalı eğitim uygulamasını yaygın olarak 
sürdürüyoruz. Çocuklarımızın, gençleri-
mizin zihinleri yanında bedenlerini de 
geliştirebilmeleri için okullarımızda 1.031 
adet yeni spor salonunu hizmete sunduk. 
Aynı şekilde yükseköğretimde de devrim 
niteliğinde adımlar attık, önemli hizmetler 
gerçekleştirdik. Ülkemizde 2002 yılında 
53 devlet 23 vakıf olmak üzere toplam 76 
üniversite vardı. Geçtiğimiz 10 yılda, 50’si 
devlet, 42’si vakıf üniversitesi olmak üzere 
tam 92 yeni üniversite açarak ülkemizde-
ki yükseköğretim kurumu sayısını 168’e 
ulaştırdık. Yeni kurulan 50 devlet üniver-
sitesine 105 bin kadro ihdas ederek, bu 
kurumların aktif olarak çalışır hale gelme-
sini temin ettik. Ülkemizin ilk modern üni-
versitesi Darülfünun-u Osmani’den beri, 
tam 142 yıldır üniversite öğrencilerinden 
alınan öğrenim harcını kaldırmak da bu yıl 
bize nasip oldu.

Üniversite öğrencilerimize verdiğimiz hiz-
metler, özellikle sosyal katkılar geçmişle 
kıyaslanamayacak seviyelere ulaştı. 2002 
yılında 451 bin 550 öğrenciye burs veya 
öğrenim kredisi veriliyordu, bu sayı 2012 
yılında 1 milyon 173 bin 452‘ye ulaştı. Ar-
tık başvuran her üniversite öğrencisi burs 
veya öğrenim kredisi alabiliyor. Üstelik bu 
burs-kredi miktarı da öyle 2002’deki gibi 
45 lira değil. Şu anda lisans öğrencilerimi-
ze ayda 260 lira burs-kredi veriyoruz. Bu 
rakam her yıl olduğu gibi bu yıl da Ocak 
ayında artacak. Kredi-burs miktarı yüksek 
lisans öğrencilerinde 520 liraya, doktora 
öğrencilerinde ise 780 liraya ulaşıyor. Yurt-
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larımızda 2006 yılı başından beri sabah 
kahvaltısı yardımı yapıyoruz. 2002 yılında 
öğrencilerimize ayda 11 lira civarında bir 
beslenme yardımı verilirken, biz bugün 
aylık 180 lira beslenme yardımı yapıyoruz. 
Böylece lisans öğrencilerimize vermiş ol-
duğumuz destek, 260 lira olan kredi-burs 
ve 180 lira yemek bedeli ile birlikte aylık 
440 liraya ulaşıyor. Görüldüğü gibi anao-
kulundan üniversiteye kadar her aşamada, 
eğitim hayatlarını kolaylaştırmak için öğ-
rencilerimize her türlü desteği veriyoruz. 
Çünkü biz, Türkiye’nin gelecekteki hedef-
lerine ancak genç nüfusuna en iyi eğitimi 
sağlayarak ulaşabileceğine inanıyoruz. Bu 
doğrultuda, önümüzdeki dönemde de her 
türlü yatırımı yapmaya, çocuklarımıza en 
iyi eğitim imkânlarını sağlamaya inşallah 
devam edeceğiz. 

Değerli kardeşlerim...

Bugün açılışını yaptığımız yurtlar, toplam-
da 882 milyon liraya mal oldu. Yalnız bu 
yurtlar, sakın eski yurtlarla karıştırılma-
sın… Bunlar, odalarıyla, iç donanımlarıyla, 
öğrencilerimize sağladığı imkânlarla ger-
çekten çok modern yurtlar. Yurtlarımızın 
odaları, öyle eskisi gibi 6 kişinin, 10 kişinin 
ranzalarda tıkış tıkış yattığı koğuşlardan 
oluşmuyor. Bu yurtlarımız 1 ve 3’er kişi-
lik, baza sistemli yatağı olan, mobilyalı, 
buzdolaplı, içinde kendi tuvaleti, banyosu 
bulunan odalara sahip. Engelli öğrencile-
rimizin odaları da onlara her türlü kolay-
lığı sağlayacak şekilde özel olarak dizayn 
edildi. Bu yurtlarda kalan çocuklarımızın 
çoğu, muhtemelen kendi evlerinde dahi 
sahip olamadıkları bir konforla eğitimleri-

ni sürdürme imkânı buluyorlar. Bugün 81 
ilimizde, 138 ilçemizde ve Kıbrıs’ta toplam 
308 bin yatak kapasiteli 344 yurt ile öğren-
cilerimize hizmet veriyoruz. Bunun 128 
bin 575 yataklık kısmını oluşturan 286 
yurt veya bloğu son 10 yılda biz hizmete 
sunduk.

Eğer bu yurtları, 2003 yılı öncesinde ol-
duğu gibi ranza sistemiyle açmış olsaydık, 
308 bin yatak kapasitesine yaklaşık 386 
bin yatak daha ilave edebilirdik. Bizim 
bu konuda önceliğimiz sadece sayı değil, 
aynı zamanda kalite. Geleceğimizi emanet 
ettiğimiz çocuklarımızın huzur içinde, her 
türlü imkâna sahip şekilde barınmalarını 
istiyoruz. Bunun karşılığında öğrencile-
rimizden tek beklentimiz, eğitimlerini 
başarıyla tamamlamaları, kendilerine, 
ailelerine ve milletimize hayırlı insanlar 
olarak hayata atılmalarıdır. Bunun dışında 
öğrencilerimizden başka hiçbir beklenti-
miz, başka hiçbir dileğimiz yok. Yurtlar 
konusunda bugüne kadar yaptıklarımızın 
önemli olduğunu biliyoruz ama bunu 
yeterli görmüyoruz. Bu yıl yatırım progra-
mımızda yaklaşık 110 bin yatak kapasiteli 
183 yurt projesi bulunuyor. Bunlardan 
yaklaşık 60 bin kapasiteli 85 yurdun inşa-
atı halen devam ediyor. Onları da en kısa 
sürede tamamlayarak inşallah yine hep 
birlikte hizmete açacağız.

Değerli kardeşlerim...

Bugün açılışını yaptığımız yurtların ül-
kemizdeki dağılımına baktığımızda çok 
anlamlı bir manzara görüyoruz. Bunların 
içinde Bingöl de var, Bartın da var. Trab-
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zon da var, Adana da var. Listede Muğla 
da var, Siirt de var. Kocaeli de var, Kilis de 
var. Bu listede İzmir de bulunuyor, Van 
da bulunuyor. Bu tablo, bizim 75 milyon 
vatandaşımızı hiçbir bir ayrım yapmadan 
kucakladığımızın resmidir. Bu tablo, bizim 
ayrımcılığa, ötekileştirmeye asla pirim 
vermeden, 780 bin kilometrekare vatan 
toprağının tamamını kucakladığımızın 
resmidir. Bu tabloyu ülkesini seven, mil-
letini seven, kendi geleceğini, evlatlarının 
istikbalini düşünen herkesin çok iyi gör-
mesini, çok iyi anlamasını istiyorum.

Biz çocuklarımızı, gençlerimizi daha iyi 
bir geleceğe hazırlamak için, onlara en 
iyi eğitim imkânlarını sağlamak için çalı-
şıyoruz. Ama bakıyorsunuz terör örgütü 
yandaşları Salı günü Hakkâri’de üniversite 
binasını yakıp yıkıyorlar. Yine Hakkâri’de 
aynı ilköğretim okulunu üçüncü defa 
yakıp yıkıyorlar. Nusaybin’de bir öğret-
meni ve hizmetliyi kaçırıyorlar. Bunların 
üniversitelerdeki taşeronları, önceki gün 
ODTÜ’de ortalığı savaş alanına çeviriyor, 
diğer öğrencilerimizin, vatandaşlarımızın 
da hayatlarını tehlikeye atacak şekilde et-
rafı ateşe veriyorlar.

Öteki tarafta bir başka kesim, bütünleşme, 
birleşme günü olan, hepimize ait bir değer 
olan Cumhuriyet Bayramını, milletimizi 
ayrıştırma, bölme aracı olarak kullanma-
ya çalışıyor. Yine bir başka üzücü örneği, 
geçtiğimiz Pazar günü İstanbul’da yapılan 
Dünya Kadınlar Tenis Şampiyonası fina-
linde yaşadık. Bir gurup elit holigan, dün-
ya genelinde yüzlerce televizyonda canlı 
yayınlanan müsabaka sonrasındaki kupa 

törenine katılan Bakanlarımızı ve Büyük-
şehir Belediye Başkanımızı protesto etti. 
Bütün bunlara karşı ülkesinin, milletinin 
yanında yer alması gereken bir kısım med-
ya mensubu ve sözde aydın ise, adeta kendi 
devletinin, kendi halkının hasmı gibi dav-
ranıyorlar.

Dikkatinizi çekiyorum, bütün bunların 
ortak bir noktası var. Bunların hepsi de ül-
kenin ve milletin geleceğini tehlikeye atma 
pahasına kendi çıkarlarını korumanın 
mücadelesini veriyorlar. Terör örgütünün 
amacı, eğitimi engelleyerek cehalet üzeri-
ne kurduğu diktatörlüğünü sürdürmek. 
Cumhuriyet Bayramını istismar edenlerin 
derdi, milletin desteğiyle elde edemedik-
leri güce, milleti ayrıştırarak ulaşmaya 
çalışmak.

Ülkemiz için tarihî bir tanıtım fırsatını 
hoyratça sabote edenlerin telaşı ise imti-
yazlarının ellerinden gidiyor olması. Evet, 
bunların bir kısmı, gıdaları cehalet olduğu 
için eğitime zaten toptan karşı. Bir kısmı 
da eğitimi sadece kendileri için, kendi ço-
cukları için istiyor. Biz, eğitimi tabana ya-
yarak, bu ülkenin en ücra köylerinde yaşa-
yan her evladımıza da en iyi eğitim imkânı 
sağlayarak işte bu oyunu bozuyoruz. Biz, 
ekonomide, siyasette, sosyal hayatta bü-
tün kanalları, hiçbir ayrım gözetmeksizin 
vatandaşlarımızın tamamının erişimine 
açarak işte bu tezgahı bozuyoruz. 

Biz, Türkiye’yi bölgesel ve küresel bir güç 
olma yolunda adım adım ilerlettikçe, kendi 
sanal dünyalarının dışında bir Türkiye ger-
çeği bulunduğunu kabul etmek istemeyen-
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lerin hayat damarları kuruyor. Ben bura-
dan bütün genç arkadaşlarıma seslenmek 
istiyorum: Bunlar kendi geleceklerini sağ-
lama almak için sizin geleceğinizi çalmak 
isteyenlerdir. Bunlar kendi istikballerini 
garanti altına almak için sizin istikbalinizi 
karartmak isteyenlerdir. Bunlar, yıllarca 
tıkır tıkır işlettiği vurgun düzenini sürdü-
rerek, bizim bu yıl eğitime harcadığımız 
39 milyar lirayı kendi ceplerine atmak iste-
yenlerdir. Bunlar, bizim yurt olarak, kredi-
burs olarak, yeni üniversite olarak, yeni 
istihdam alanı olarak sizler için kullandığı-
mız kaynağı, yıllarca yaptıkları gibi kendi 
küplerine doldurmak peşinde koşanlardır. 
Ama artık öyle yağma yok. Biz, milletimiz-
le birlikte, gençlerimizle birlikte bu vurgun 
düzenine dur dedik.

10 yıldır bu ülkenin değerlerinden, biriki-
minden artan her kuruşu, yine bu millet 
için, bu vatanın evlatları için kullanıyoruz, 
bundan sonra da aynı şekilde devam ede-
ceğiz. Cumhuriyetimizin ilk 79 yılında, 
yani bundan 10 yıl öncesine kadar, mille-
timizin onca çalışmasına, çabalamasına, 
fedakârlığına rağmen kişi başına millî geli-
rimiz ne olmuştu biliyor musunuz? Sadece 
3 bin 500 dolar. Peki, bugün kişi başına 
millî gelirimiz ne oldu? 10 bin 500 dolar. 
Şimdi soruyorum, daha önceki 79 yılda 
niçin bizim son 10 yılda elde ettiğimizin 
ancak yarısı kadar mesafe alınabilmişti? 
Çünkü kabın dibi delikti. Kap su tutmu-
yordu, birileri kaçak borular döşemiş, 
millete gitmesi gereken kaynakları sürekli 
hortumluyorlardı. Biz bu başarıyı, delikleri 
kapatıp suyu milletimizin yoluna akıttı-

ğımız, sizlere hizmet olarak sunduğumuz 
için elde ettik.

Hedefimiz 2023 yılına kadar, önümüzdeki 
11 yılda, Türkiye’yi 3 kat daha büyütmek. 
Siz gençlerden kendinizi Türkiye’nin 
gelecekteki iktisatçıları, işletmecileri, 
mühendisleri, hukukçuları, doktorları, 
eğitimcileri, sosyal bilimcileri olarak en iyi 
şekilde yetiştirmenizi istiyorum. Çünkü 
ülkemizi 2023 hedeflerine sizlerle birlikte 
ulaştıracağız. Türkiye’nin aydınlık gelece-
ğini hep birlikte inşa edeceğiz. Ben size gü-
veniyorum. Biz bugüne kadar milletimizi, 
gençlerimizi inşallah hiç mahcup etmedik, 
sizlerin de bizi mahcup etmeyeceğinize 
inanıyorum.

Sevgili gençler...

Bilgi ve iletişim çağında yaşıyoruz. Tür-
kiye, geç girdiği bu alanda dev adımlarla 
ilerliyor. 2023 yılına kadar ülkemizdeki 
hanelerin yüzde 80’inde internete erişile-
bilmesini sağlamayı hedefliyoruz. Gelişme-
ler, bu hedefimize 2023 yılına varmadan 
ulaşacağımızı gösteriyor. Biz, hükümet 
olarak bu süreci desteklemek için her tür-
lü desteği veriyor, yatırımı yapıyoruz. Bu 
çerçevede, Halk Eğitim Merkezlerinden 
Kütüphanelere, askerî kışlalara kadar 2 bin 
yerde internet erişim merkezleri oluştur-
duk. İlkokuldan üniversiteye kadar bütün 
eğitim kademelerinde internetin yaygın 
şekilde kullanılmasını sağlayacak altyapıyı 
kurduk. Mevcut altyapıyla ulaşılamayan 
okulları uydu teknolojisiyle internete bağ-
lıyoruz. Çocuklarımızın bilişim teknolojisi-
ne okul sıralarından itibaren hâkim olma-
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larını sağlamak için, 8 derslik ve üzeri tüm 
okullarımızı kapsayacak şekilde 30 bin 
adet “Bilişim Teknolojisi Sınıfı” kurduk. 
Okullarımıza 1 milyon bilgisayar gönder-
dik. Fatih Projesi ile okullarımızda tekno-
lojik anlamda gerçek bir devrim yapıyoruz. 
Şu ana kadar 3 bin 657 okulumuzda bu 
sistem kuruldu, diğer okullarımızla ilgili 
çalışmalar süratle devam ediyor. Artık ço-
cuklarımız, akıllı tahtalarla, tablet bilgisa-
yarlarla teknolojinin tüm imkânlarından 
yararlanarak eğitimlerini sürdürüyorlar. 
Aynı şekilde üniversitelerimizin tamamın-
da internet erişimi bulunuyor. 

Bugün de burada, Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığımız ile Gençlik ve 
Spor Bakanlığımız arasında imzalanacak 
bir protokolle, 344 yurdumuzun tamamın-
da ücretsiz internet hizmeti verilmesini 
sağlıyoruz. Bu hizmetin sizlere ve yurtları-
mızda kalan bütün öğrencilerimize hayırlı 
olmasını diliyorum. Yine açılışını yaptığı-
mız 41 ilimizdeki 53 yurdumuzun bir kez 
daha hayırlı olmasını temenni ediyorum. 
Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
Şimdi protokol imza törenine geçiyoruz.
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Çok değerli kardeşlerim, sevgili Rizeli-
ler, sevgili Kalkandereli kardeşlerim… 
Sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, 
muhabbetle selamlıyor; bugün açılışını 
yaptığımız hizmet ve yatırımların Rize’mi-
ze, Rizeli kardeşlerimize hayırlı olmasını 
diliyorum. 

Bugün burada Rize’mize kazandırdığımız 
yeni yatırımları toplu halde hizmete alı-
yoruz. Kalkandere’de Şaban Cengiz Eğitim 
Kampüsünde yer alan pansiyon ve lojman 

binasını bugün resmî olarak hizmete açı-
yoruz. 

Yine burada, Kalkandere’de, ilçe bele-
diyemizin yeni hizmet binasının açılı-
şını yapıyoruz. Çamlıhemşin’de Lise, 
Çayeli’nde Öğretmenevi ve Akşam Sanat 
Okulu, Ardeşen’de Anadolu Öğretmen 
Lisesi, Spor Salonu ve 200 kişilik pan-
siyonun, Derepazarı’nda Günay Kıran 
Anaokulu’nun resmî açılışını da buradan 
gerçekleştiriyoruz. 

Toplu Açılış Töreni

Kalkandere, Rize | 12 Kasım 2012



Recep Tayyip ERDOĞAN

386

Fındıklı Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabi-
litasyon Merkezi tamamlandı, o da bugün 
açılışını yaptığımız hizmetler arasında 
yer alıyor. Bütün bu hizmetlerin Rize’mize 
hayırlı olmasını diliyorum. Bu eserlerin 
Rize’ye kazandırılmasında emeği geçenleri 
kutluyorum, hayırseverlerimize teşekkür 
ediyorum.

Buraya gelmeden önce, büyük bir kadir-
şinaslık yaparak ismimi verdiğiniz Recep 
Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde yeni 
akademik yılın açılışını yaptık. Ardından, 
şahsıma tevdi edilen fahri doktorayı tes-
lim aldım. Daha sonra, hayırsever kişi ve 
kurumlarımız aracılığıyla Rize’mize yine 
eğitimle ilgili üç yeni hizmet kazandı-
rılmasına ilişkin protokol imza törenini 
gerçekleştirdik. Metin Kazancı kardeşimiz 
Güneysu’da, Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği de Fındıklı’da birer Anadolu İmam 
Hatip Lisesi inşa edecekler. Bunlarla bir-
likte, Afrika’da yakalandığı bir hastalık 
sonucu genç yaşta kaybettiğimiz Ömer 
Halaç adına da, İşitme Engelliler İlkokulu 
ve Ortaokulu yapılacak. Bu hizmetlerin 
de şimdiden Rize’mize hayırlı olmasını 
diliyorum. Hayırseverlerimize, şahsım ve 
hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum. 

Sabah üniversitemizdeki törende de ifade 
ettim… Rize, eğitim alt yapısı noktasında 
geçmişte çok büyük sorunlar yaşadı. Bugün 
ise, Allah’a hamdolsun, Rize, ilkokullarıy-
la, ortaokullarıyla, Anadolu Liseleri, Mes-
lek Liseleri, düz liseleriyle, özellikle de her 
gün büyüyen üniversitesiyle, Türkiye’nin, 
içinde bulunduğu bölgenin yıldız bir şehri 
olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. 

Sadece eğitimde değil, her alanda Rize’yi 
yıllardır hasretini çektiği hizmetlerle, 
yatırımlarla buluşturuyoruz. Biz Rize’nin 
ekmeğini yedik, suyunu içtik, havasını 
teneffüs ettik. Rize’ye bir vefa borcumuz 
var ve bunu ödemek için, Rize’ye mahcup 
olmamak, Rize’yi de mahcup etmemek için 
gece gündüz çalışıyor, hizmet üretiyoruz. 
Yalnızca Rize değil, bugün Türkiye’nin 81 
vilayeti hızla değişiyor. Yollarla, okullar-
la, barajlarla, konutlarla, organize sanayi 
bölgeleriyle, kamu ve özel sektör yatırım-
larıyla Türkiye her gün büyüyor, her gün 
umudunu daha da çoğaltıyor.

Sevgili kardeşlerim… 

Burada sizlere, nereden nereye geldiğimizi 
göstermek bakımından çok önemli bir ör-
neği, aynı zamanda bir müjdeyi açıklamak 
istiyorum… Biz, 10 yıl önce görevi devral-
dığımızda, Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası’nın kasasında 27.5 milyar dolar 
vardı. Şu anda, en son açıklanan rakamla, 
Merkez Bankamızın rezervi yine bir rekor 
kaydetti ve altın dâhil tam 116 milyar 945 
milyon dolara, yani 117 milyar dolara ulaş-
tı. Uluslararası Para Fonu’na borcu 23.5 
milyar dolardan devraldık, şu anda 1.3 
milyar dolara geriledi. Hatta IMF’ye gerek-
tiğinde 5 milyar dolara kadar kredi açma 
hususunda müzakerelere başladık; ihtiyaç 
duyarsa artık biz IMF’ye borç vereceğiz, o 
seviyelere ulaştık. Artık yere çok sağlam 
basıyoruz. Küresel ekonomik krizin halen 
ağır şekilde etkilediği ülkelerin tersine, 
biz yere sağlam basıyor, tedbirli ilerliyor, 
temkinli ilerliyor, tüm dünya tarafından 
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dikkatle, takdirle izlenen bir büyüme per-
formansı sergiliyoruz.

İşte en son, bir kredi derecelendirme ku-
ruluşu daha, bu gerçeği geç de teyit etti, 
Türkiye’nin kredi notunu yükseltti. Tüm 
dünyada, ekonomisi gelişmiş ülkelerin 
dahi kredi notları düşürülürken, dondu-
rulurken, Türkiye’nin kredi notu yükselti-
liyor. Hatta biz bunu da yeterli görmüyo-
ruz… Türkiye’nin kredi notunun daha fazla 
artırılması gerektiğini, bu konuda bağım-
sız, tarafsız değerlendirmelerin yapılması 
gerektiğini her fırsatta ifade ediyoruz. 
Biz, gerek içerdeki hazımsızların, gerek 
dışardaki karamsarların değerlendirme-
lerine kulak asmayacağız. Ekonomide, 
demokratikleşmede, dış politikada, kendi 
özgün politikalarımızla, bağımsız, tarafsız, 
insanı ve barışı merkeze alan politikaları-
mızla kararlılıkla yolumuzda ilerleyeceğiz. 
Türkiye’nin kutlu yürüyüşünü engelleye-
cek, yavaşlatacak, reformlarımızı sekteye 
uğratacak hiçbir girişime, hiçbir eyleme de 
asla boyun eğmeyeceğiz.

Bakın şu anda ,  Türkiye Büyük Mil -
let Meclisi ’nde Büyükşehir Belediye 
Yasası’nın değiştirilmesine ilişkin Genel 
Kurul çalışmaları yapılıyor. Muhalefet 
Partileri, bu yasayı engellemek için, görüş-
meleri tıkamak için, süreci yavaşlatmak 
için, her türlü çirkinliği, her türlü çirkef-
liği sergilemekten kaçınmıyorlar. Milletin 
kürsüsünün işgalinden sözlü ve fiili sal-
dırıya kadar her yola, her metoda, her üs-
luba başvuruyorlar. Çok ilginç… Birbirine 
tamamen zıt gerekçelerle, her 3 muhalefet 
partisi de Meclis’in çalışmasını yavaşlatma 

mücadelesi veriyor. Dikkat edin… Türkiye 
ile ilgili her reform sürecinde bu 3 parti bir 
araya geldiler, süreci kilitlemek için elle-
rinden geleni yaptılar. 10 yıldır, hemen her 
reforma, her düzenlemeye, her yeniliğe, 
Türkiye bölünüyor, parçalanıyor, Türkiye 
kaybediyor diyerek karşı çıktılar. 10 yıl-
dır attığımız her adımın önüne bahaneler 
çıkardılar, engeller çıkardılar. 10 yıldır ne 
dedilerse, tamamı boş çıktı, yersiz çıktı, 
yalan çıktı… Topluma korku salarak, top-
lumun hassasiyetlerini istismar ederek si-
yaset ürettiler ve her seferinde kaybettiler.

Şu anda, yerel yönetimleri güçlendirecek, 
belediye hizmetlerini kaliteye kavuştura-
cak bu yeni yasaya da, yine milletin hissiya-
tını istismar ederek karşı çıkıyorlar. Bunlar 
ortaya bir eser koymazlar, eser koyandan 
da hiç, ama hiç hazzetmezler. Biz bunlara 
aldırmayacağız. Biz bunların tahriklerine, 
bunların artık şiddet boyutuna varan sal-
dırılarına asla boyun eğmeyeceğiz. Türkiye 
bizden hizmet bekliyor ve biz, Türkiye’yi 
hizmetle, Türkiye’yi eserlerle buluşturma-
ya devam edeceğiz. Bakın bunlar, bu muha-
lefet partileri, on yıllar boyunca Türkiye’yi 
bu şekilde idare etmeye çalıştılar. Bugün 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde sergile-
dikleri bu kavgacı, bu çatışmacı tavrı, işte 
aynen Hükümet oldukları dönemlerde de 
uyguladılar. Millet için, ülke için hizmet 
üretmek yerine, gerilim ürettiler, çatışma 
ürettiler, çözümden çok sorun ürettiler. 
Biz bu çirkefliğe, bu çirkinliğe asla prim 
vermeyeceğiz. Bizim çok işimiz var, bizim 
acelemiz var ve tüm engellemelere rağmen 
bu yasayı çıkaracak, bir an önce hizmet ka-
litesini yükselteceğiz.
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Sevgili kardeşlerim…

Önümüzdeki 19 Kasım, 58’inci Hüküme-
tin, yani ilk AK Parti Hükümetinin resmen 
göreve başlamasının 10’uncu yılı. Geçtiği-
miz 10 yılda, Türkiye’nin 81 vilayeti ile bir-
likte, baba ocağımız, ana ocağımız Rize’mi-
zi de, çok önemli, çok büyük hizmetlerle 
buluşturduk. 

Eğitimde hükümetlerimiz dönemlerinde 
Rize’de 1.463 derslik yaptık. Rize’deki 
okullarımıza 6 bin 787 adet bilgisayar gön-
derdik; 244 adet Bilgisayar Teknolojileri 
Sınıfı kurduk. Fatih Projesi kapsamında 
Rize’deki okullarımızda 893 adet akıllı 
tahta ve 36 adet çok fonksiyonlu yazıcının 
kurulumu yapıldı. Öğrencilerimiz tablet 
bilgisayarlarını almaya başladılar. İnşallah 
bu çalışmalar etap etap devam edecek ve 
Rize’mizde bu imkânlara sahip olmayan 
okulumuz, öğrencimiz kalmayacak. Recep 
Tayyip Erdoğan Üniversitesi bünyesinde 
kurduğumuz günden bugüne 11 fakülte, 
7 yüksekokul, 7 meslek yüksekokulu, 3 
enstitü, 7 araştırma ve uygulama merkezi, 
rektörlüğe bağlı 6 akademik bölüm olmak 
üzere toplam 41 bölüm açtık.

2003’te Rize merkez ve ilçelerde yükseköğ-
renimdeki toplam yurt kapasitesi 1.128’di, 
bugün bu rakam 3 bin 781’e ulaştı. Kredi 
Yurtlar Kurumu’muzun yatırım prog-
ramında Pazar’da 250, Ardeşen’ de 250, 
Rize’de 300, Çayeli’nde 500 olmak üzere 
toplamda 1.300 kişi kapasiteli yurt proje-
leri bulunuyor. İktidara geldiğimiz günden 
bugüne Rize’ye toplamda 28.5 milyon lira 
maliyetle tam 42 adet spor yatırımı yap-

tık. Ayrıca, Sporcu Kamp Eğitim Merkezi, 
olimpik yüzme havuzu ve spor salonu ko-
nusunda 43 milyon liralık yatırımlarımı-
zın inşa çalışmaları da devam ediyor.

Sağlık hizmetlerinde Rize için 10 yılda 
246 milyon lira harcama yaptık. Sağlık 
Bakanlığı hastanelerinde 2002’de sadece 
29 adet nitelikli yatak var iken, bugün bu 
sayı 26 kat artarak 764’e ulaştı. Rize, Çayeli 
ve Pazar Adalet Saraylarını tamamladık, 
hizmete açtık. Son 10 yılda Rize’ye Çevre 
ve şehircilik alanında belediyelerimize 
sağladığımız altyapı destekleri dâhil tam 
537 milyon lirayı bulan yatırımlar yaptık. 

TOKİ aracılığıyla Rize’de bugüne kadar 
1.415 konut uygulaması başlattık, bu ko-
nutların 1 bin 376’sını tamamladık, sahip-
lerine teslim ettik. 

2002 yılına kadar Rize’de sadece 21 kilo-
metre bölünmüş yol yapılmıştı, biz buna 
10 yılda tam 93 kilometre daha bölünmüş 
yol ekledik. Rize Limanının ana mendire-
ğini, 15.5 milyon lira maliyetle uzatıyoruz. 
Bu çalışmayı inşallah 2014’te tamamlaya-
cağız. Osmanlı döneminden bu yana hayali 
kurulan, ama bir türlü gerçekleşmeyen 
Ovit Tüneli’nin temelini 13 Mayıs’ta bizzat 
katıldığım bir törenle attık. Türkiye’nin 
en uzun, dünyanın da sayılı uzun tünelle-
rinden biri olacak Ovit tünelini inşallah 
2015 yılında bitirecek, Rize üzerinden, 
Karadeniz’i Kafkasya’ya bağlamış olacağız.

Köydes çalışmaları kapsamında Rize için 
135.5 milyon kaynak kullanarak köyle-
rimizin yol ve içme suyu sıkıntılarına 
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son verdik. Hükümetlerimiz döneminde 
Orman ve su işlerinde Rize merkez ve ilçe-
lerde tam 32 adet taşkın koruma ve dere 
ıslahı projesini hayata geçirdik. Rize Çayeli 
Büyükdere Vadisi Islah çalışmasının yüzde 
50’sini tamamladık. 15 adet dere ıslah ça-
lışmamız ise devam ediyor.

Geliyorum HES’lere; bazı çevreler inatla 
ve maksatlı olarak özellikle Karadeniz Böl-
gemizde yürüttüğümüz HES projelerine 
karşı çıkıyor. Biz, Türkiye, enerjide dışa 
bağımlı olmasın, döviz ödemesin diyerek, 
boşa akan sularımızdan istifade etmek 
isterken, bazıları enerjide dışa bağımlılı-
ğımızın devam etmesini istiyor. Türkiye 
genelinde halihazırda 1.600 HES projesi-
nin inşaatı devam ediyor. HES projeleri ta-
mamlandığında, 120 milyar kilovatsaatin 
üzerinde enerji üretilecek ve ülkemizin 
enerjiye ödediği döviz miktarı yılda 10 mil-
yar dolar azalacak. Rize’de ise özel sektör 
tarafından yapılacak olan toplam 71 adet 
HES projesi bulunuyor. Bu projelerden 22 
adedi İyidere ve onun yan kolları üzerinde. 
Rize’deki bu projelerin tamamlanması ha-
linde ise yılda tam 4 milyar 541 milyon ki-
lovatsaat enerji üretilecek. İşte biz bunun 
için HES projeleri diyoruz… Rize’mizin 
doğal güzelliklerini de korumak suretiyle 
HES projelerine devam edeceğiz. Tarımsal 
destek olarak Rize’ye 2002’de 3.2 milyon 
lira verilmişti, biz 2012’de 175 milyon lira 
tarımsal destek verdik.

Son 10 yılda ise toplam 1 milyar lira tarım-
sal destek sağladık. Rizeli çiftçilerimize 
bugüne kadar sadece yaş çay desteği olarak 

671 milyon lira, çay budama tazminatı ola-
rak da 242 milyon lira verdik. 

Vakıflar aracılığıyla Rize’de Fındıklı Mey-
veli Camii ve Ardeşen Işıklı Köyü Camile-
rinin restorasyonunu tamamladık, ibadete 
açtık. 

Sosyal yardımlar kapsamında son 10 yılda 
Rize’ye yaklaşık 54 milyon lira kaynak ak-
tardık.

Hükümetlerimiz döneminde Rize’deki 
ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza toplam 
18 milyon lira tutarında kömür yardımı 
yaptık.

Sevgili hemşehrilerim...

Türkiye’yi bugünlere sizlerin desteğiyle, 
sizlerle birlikte getirdik. İnşallah 2023 he-
deflerimize de yine hep birlikte ulaşacağız. 
Hemşehrilerimin desteği bana ayrı bir güç 
katıyor, ayrı bir şevk veriyor. Hayır duala-
rınız için, katkılarınız, destekleriniz için 
sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum.
Açılışını yaptığımız hizmetlerin bir kez 
daha Rize’mize hayırlı olmasını diliyor, siz-
leri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, hepinizi 
Allah’a emanet ediyorum. 
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Maliye Bakanlığımızın ve Vergi Denetim 
Kurulu’muzun kıymetli mensupları, de-
ğerli arkadaşlarım...

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, 
açılışını yaptığımız Vergi Denetim Kurulu 
Eğitim Merkezi ve yeni hizmet binasının 

ülkemize, milletimize hayırlı olmasını di-
liyorum. Bu güzel çalışma ortamını sizlere 
kazandıran değerli Bakanımıza ve ekibine 
teşekkür ediyorum. 

Sizlerin de yakından takip ettiği gibi hükü-
metlerimiz döneminde, kamu yatırımları-

Vergi Denetim Kurulu Eğitim 
Merkezi ve Yeni Hizmet  

Binası Açılışı

Ankara | 20 Kasım 2012
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na önemli kaynaklar ayırarak bir yandan 
yarım kalan yatırımları bitirdik, diğer yan-
dan yeni ve çok büyük yatırımlara giriştik. 
Kamu harcamalarında, kalkınma potansi-
yelimizi destekleyici mahiyetteki altyapı 
yatırımlarına ve sosyal amaçlı projelere 
öncelik veriyoruz. Bununla birlikte, bütçe 
dengelerini iyileştirerek, teşvik politika-
mızı gözden geçirerek, yatırımları destek-
leyerek cari işlemler açığını sürdürülebilir 
seviyelere çekme yönünde önemli ilerleme 
kaydettik. Aynı şekilde, bankalarımızı ve 
özel sektörümüzü güçlü bir sermaye yapı-
sıyla çalışmaları istikametinde yönlendi-
riyoruz. Bütün bunları, bütçe disiplinini 
elden bırakmadan, kamuda kaynak ve za-
man israfını önleyerek, kamu gelirlerini 
sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde artıra-
rak yapıyoruz.

Kamu kesimi borçlanma gereğini düşür-
mek için mali disiplinden bugüne kadar 
asla taviz vermedik, bundan sonra da 
vermeyeceğiz. Bu doğrultuda, kamu har-
camalarının vergilerle finanse edilmesini 
öncelikli hedef olarak belirledik. Geçmişte 
yapıldığı gibi, bütçe açığını, borçlanarak 
veya para basarak kapatmak yoluna ke-
sinlikle gitmiyoruz. 2003 ve 2011 yılla-
rında yürürlüğe koyduğumuz vergi barışı 
kanunlarıyla kayıt dışı çalışanların kayıt 
altına girmeleri yönünde ciddi mesafe kat 
ettik. Kayıt dışılık dediğimiz hadise, haksız 
rekabetin ve gelir dağılımındaki adaletsiz-
liklerin başta gelen sebepleri arasında yer 
alıyor. Ancak, bu konuda henüz arzu ettiği-
miz düzeye ulaşamadığımızı da belirtmek 
isterim. Önümüzdeki dönemde bu konuda 
çok daha etkili ve yaygın bir mücadele 

yürüteceğiz. Kayıt dışılıkla etkin müca-
delenin en önemli unsurlarından biri de, 
mevzuatın basitleştirilmesi ve mükellefler 
üzerindeki yükümlüklerin makul seviyeye 
çekilmesi. Şimdiye kadar yaptığımız vergi 
barışı düzenlemeleri de işte bu amaca yö-
nelik. Kayıt dışılıkla mücadelenin diğer bir 
unsuru ise etkin ve caydırıcı bir denetim 
sistemidir. Bunun için vergi denetimine 
çok önem veriyoruz. 

Tüm çalışmalarımız gibi vergi konu-
sunda da ilkemiz, sorun çıkarmak değil 
sorunları çözmek ve milletimizin önünü 
açmak. 2010 yılında yaptığımız mevzuat 
değişiklikleriyle, vergi incelemelerinde 
standardizasyonu ve etkinliği sağlayacak 
adımlar attık. Bu süreçte gerçekleştirdi-
ğimiz reformlarla, vergi denetimini belli 
usul ve esaslara bağladık. Farklı unvan ve 
birimler altında yapılan vergi denetimi 
görevini, “Vergi Denetim Kurulu” çatısı 
altında topladık. Bu değişiklikle, hem vergi 
denetimini, hem de kayıt dışılıkla mücade-
leyi daha etkin ve tek elden yapmayı hedef-
liyoruz. Vergi Denetim Kurulu’yla denetim 
kapasitemizi önemli ölçüde artırdık, artır-
maya devam edeceğiz. Mükellef haklarını 
gözeten, adil, objektif ve etkin bir çalışma 
anlayışıyla hareket eden Vergi Müfettişle-
rimizin, bu mücadelede çok önemli sorum-
lulukları bulunuyor. Kanunlarla sizlere ve-
rilen vergi inceleme görevini yürütürken, 
hem devletin, hem de mükellefin haklarını 
gözetmenizi istiyorum. Bizim derdimiz 
bağcıyı dövmek değil üzüm yemek. Vergi 
denetiminin amacı mükellefi hırpalamak 
değil, onu, vergisini tam ve düzenli ödeme-
ye yöneltmektir.
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Denetimleri bu anlayışla yürütmeniz ge-
rekiyor. Müfettişlerimizin vergi denetimi 
görevlerini, hakkaniyet, tarafsızlık ve 
mesleki yeterlilik ilkelerini göz önünde 
bulundurarak yerine getireceklerine inanı-
yorum. Sizlerden, çalışmalarınızda mevcut 
kaynakları en etkin şekilde kullanmanızı, 
teknolojinin imkânlarından azami dü-
zeyde yararlanmanızı bekliyorum. Vergi 
Denetim Kurulu’muzdan beklediğimiz 
faydayı, ancak çalışmaların tüm bu husus-
ları dikkate alan bir anlayışla yürütülmesi 
halinde elde edebiliriz. Bu merkezin, Vergi 
Müfettişlerinin bilgi düzeylerinin daha üst 
seviyelere çıkarılmasına, Vergi Müfettiş 
Yardımcılarının eğitimlerinin en iyi şekil-
de verilmesine yardımcı olmasını temenni 
ediyorum.

Açılışını yaptığımız Vergi Denetim Kurulu 
Eğitim Merkezi ile Yeni Hizmet Binasının 
bir kez daha ülkemize, milletimize ve Ma-
liye Bakanlığımıza hayırlı olmasını diliyo-
rum. Bu güzel tesisin inşasında ve kullanı-
ma hazır hale getirilmesinde emeği geçen 
herkesi kutluyor; sizleri sevgiyle, saygıyla 
selamlıyor, çalışmalarınızda başarılar dili-
yorum.
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Sevgili Kütahyalılar, değerli kardeşlerim... 
Sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, 
muhabbetle selamlıyorum.

Bugün bir kez daha Kütahya’da, bir kez 
daha bu medeniyet şehrinde, tarih şeh-
rinde, bu zafer şehrinde bulunmaktan 
çok büyük memnuniyet, büyük heyecan 
duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bu 

vesileyle, Domaniç’te Osmanlı’nın kuru-
luşuna şahitlik etmiş kahramanlarımızı, 
Kütahya’nın vefakâr, fedakâr yiğitlerini, 
Dumlupınar’da, Kurtuluş Savaşı zaferimi-
zin kahraman şehitlerini, tüm şehitlerimi-
zi rahmetle, minnetle yâd ediyorum.

B i z ,  D o m a n i ç ’ t e n  D u m l u p ı n a r ’ a , 
Dumlupınar ’dan bugüne kadar, tüm 

Zafer Bölgesel Havaalanı ve 
Toplu Açılış Töreni

Kütahya | 25 Kasım 2012
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şehitlerimizin, tüm kahramanlarımızın 
hatırasına, onların mirasına sahip çıkıyor, 
onların aydınlattığı yolda Türkiye’yi bü-
yütmenin mücadelesini veriyoruz. Bugüne 
kadar, bizi, milletimizi, şehitlerimize mah-
cup edecek, onların hatırası karşısında 
başımızı öne eğecek hiçbir girişimin içinde 
bulunmadık, Allah’ın izniyle milletçe onla-
ra mahcup olmayacak, onların aziz hatırası 
karşısında her zaman ileriye, her zaman 
yükseklere bakmaya devam edeceğiz.

Kuyumcuların nasıl Mihenk Taşı varsa, 
Kütahya da bizim Mihenk Taşımızdır. Kü-
tahya bizim en önemli referans noktaları-
mızdandır. Kütahya, Yıldırım Beyazıd’la, 
Sultan 2’inci Selim’le, İshak Paşa’yla, Şeyh 
Buhari, Hayme Ana, Evliya Çelebi’yle, en 
önemlisi de Dumlupınar şehitleriyle bizim 
rehberimizdir. Kütahya’dan, Kütahya gibi 
81 vilayetimizden aldığımız güçle, sizlerin 
desteğiyle, sizlerin hayır dualarıyla, 10 yıl-
dır Türkiye’yi büyütmenin, yüceltmenin, 
Türkiye’yi bölgesinde ve dünyada itibarlı 
bir konuma yükseltmenin mücadelesi için-
deyiz.

Bakın sevgili kardeşlerim… 10 gün önce, 
Sakarya’da son derece önemli bir tören 
gerçekleştirdik. Bizim kendi mühendisle-
rimizin, kendi teknisyenlerimizin tasarla-
dığı, bizim özel sektörümüzün, kendi millî 
şirketlerimizin ima ettiği, dünyadaki en 
gelişmiş muhabere tankının, ALTAY adını 
verdiğimiz tankın örnek imalatını bitirdik, 
10 gün önce de bir törenle kamuoyuna 
tanıttık. Bu projeyi 2008 yılında başlatmış-
tık. 46 ayda, belirlenen takvim çerçevesin-
de, prototip üretimi gerçekleşti. Şimdi bu 

kendi millî tankımızın testleri yapılacak. 
Bu testler de tamamlandığında, inşallah 
artık seri üretime geçecek, dünyanın bu 
en modern tankını hem silahlı kuvvetleri-
mize kazandıracak, hem de inşallah ihraç 
etmeye başlayacağız.

Dikkat edin… Son 10 yılda, savunma sana-
yi ihtiyaçlarımızın Türkiye’den karşılanma 
oranını 2 kat artırdık, şu anda yüzde 54 
oranına yükselttik. Bu alanda ihracatımızı 
4.5 kat artırdık. Millî İnsansız Hava uçakla-
rını artık millî sanayimiz üretiyor. ANKA 
adını verdiğimiz insansız hava aracının 
prototipi tamamlandı, onun seri üretimi-
ne inşallah yakında başlayacağız. Uzun 
menzilli roketleri artık dışarıdan almıyor, 
Türkiye’de üretiyoruz. MİLGEM adını 
verdiğimiz savaş gemisini denize indirdik, 
ihtiyacımız olan gemileri Türkiye’de üret-
meye başladık.

Aynı şekilde, ülkemizde tasarladığımız 
ATAK helikopterlerini Türkiye’de üretiyo-
ruz. Mayınlara karşı korumalı KİRPİ adını 
verdiğimiz araçları yine millî sanayimizle, 
Türkiye’de üretiyoruz. Uçak modernizas-
yonlarını, tank modernizasyonlarını artık 
başka ülkelerde değil, burada, Türkiye’de 
gerçekleştiriyoruz.

Bakın, burada Kütahya’da bir hususu 
tekraren belirtmekte fayda görüyorum… 
Vatandaşlarımızın da, komşu ülkelerin de, 
dünya ülkelerinin de bunu özellikle bilme-
sini, bunu özellikle anlamasını istiyorum. 
Bizim, Türkiye olarak, hiçbir ülkenin top-
raklarında, hiçbir ülkenin iç işlerinde gö-
zümüz yok. Biz, ülkemizde huzur istediği-
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miz kadar, ülkemizin huzuruyla doğrudan 
bağlantılı olarak bölgemizde de sadece ve 
sadece huzur istiyoruz.

Biz, kendi ülkemizde istikrar, güvenlik, 
refah istediğimiz kadar, bununla doğrudan 
bağlantılı olarak, bölgemizde de sadece ve 
sadece istikrar, güvenlik ve huzur istiyo-
ruz. Biz her zaman barıştan yanayız. Biz 
her zaman, sorunların diyalog yoluyla, 
istişare yoluyla, suhuletle çözülmesinden 
yanayız. Ancak, ülkemizin güvenliğine 
yönelik bir tehdit olursa, gereken tedbiri 
almaktan asla kaçınmayız. Birliğimize, 
toprak bütünlüğümüze, huzurumuza, 
refahımıza yönelik bir tehdit karşısında 
asla sessiz ve tepkisiz kalmayız. Biz elbette, 
Gazi Mustafa Kemal gibi, “Yurtta Sulh, Ci-
handa Sulh” diyoruz, bunun gereğini yapı-
yoruz, barış için, sulh için ülke olarak çok 
aktif, barışçı bir dış politika yürütüyoruz. 
Ancak, birilerinin yanlış anladığı gibi, biz, 
“Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” ilkesini bir pa-
siflik olarak, tavırsızlık olarak, tepkisizlik 
olarak yorumlamıyor, ülkemizi doğrudan 
ilgilendiren sorunlar karşısında seyirci ka-
lanlardan olmuyoruz.

Şimdi Gazze’ye, Gazze’deki kardeşlerimi-
zin üzerine, oradaki bebeklerin, çocukla-
rın, yaşlı insanların, masum insanların 
üzerine korkakça, namertçe bomba yağar-
ken, “aman bize dokunmayan yılan bin ya-
şasın” diyerek biz susacak mıyız? Gazze’de 
bir halk, Açıkhava hapishanesinde cezalan-
dırılırken, insanlık dışı muameleye maruz 
bırakılırken, ambulanslar, hastaneler, 
kreşler dahi bombalanırken, biz sessiz mi 
kalacağız?

Suriye’de, kardeşlerimiz olan Suriye halkı 
acımasızca katledilirken, evini barkını 
bırakıp göç ederken, her türlü insanlık 
dışı muameleye maruz bırakılırken, biz, 
“her koyun kendi bacağından asılır” deyip, 
bunu seyredecek miyiz? Bize bu yakışır 
mı? Bu millete bu yakışır mı? O zaman 
Dumlupınar’daki şehitlerimizin ruhu mu-
azzep olmaz mı? O zaman, Domaniç’teki o 
kuruluş ruhu, o Osmanlı ruhu zedelenmez 
mi? Ne diyor muhalefet? Sizin Gazze’de 
ne işiniz var diyor… Siz Suriye ile neden 
ilgileniyorsunuz diyor… Lübnan’dan, 
Kosova’dan, Irak’tan, Azerbaycan’dan, 
Myanmar’dan, Afganistan’dan, Somali’den 
size ne diyorlar… Hiç kusura bakmasın-
lar… Ecdadımızın at sırtında gittiği her 
yere, biz de gideriz, her yerle biz de ilgileni-
riz. Bizim şehitlerimizin bulunduğu, şehit-
liklerimizin bulunduğu, kardeşlerimizin 
yaşadığı her yere gider, onların sorunlarıy-
la ilgileniriz. Bu aziz millet, tarihi boyunca 
bunu yaptı, bugün de biz bunu yapıyoruz.

Bugün bize Suriye ile ilgilenmeyin diyen-
ler, kendileri gidip Suriye’deki zalim, eli 
kanlı, gayri meşru rejimi desteklemekten, 
o rejimin eli kanlı lideriyle hatıra fotoğ-
rafı çektirmekten kaçınmıyorlar. Eğer 
Suriye’de zalimin yanında olsaydık, eli 
kanlı rejimin haşa, arkasında dursaydık, 
bu muhalefet “sizin Suriye’de ne işiniz 
var” demeyecekti… Mazlumun yanında 
yer aldığımız için, haklının yanında yer 
aldığımız için ciddi şekilde rahatsız oluyor-
lar. Çünkü kendileri her zaman, tarihleri 
boyunca zalimin yanında yer aldılar. Ta-
rihleri boyunca her zaman kan dökenlerin, 
halkına zulmedenlerin yanında yer aldılar. 
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Bugün de aynısını yapıyor, zalimden yana 
çıkıyor, zalime arka çıkıyor, mazlumu gör-
mezden geliyorlar.

Bakın, dün, Muharrem ayının 10’uydu… 
Hazreti Hüseyin efendimizin, ehli beytin, 
Kerbela’da zalimce katledilmesinin sene-i 
devriyesiydi. Hazreti Hüseyin Efendimize, 
“seni öldürecekler, gitme” denildiğinde, 
tarihî nitelikte, hepimize rehber, hepimize 
ilke olacak bir söz söylemişti. Dedi ki Hüse-
yin Efendimiz: “Eğer ben bu zulme diren-
mezsem, ileride Müslümanlar beni örnek 
alır, zulme boyun eğerler. Eğer ben gitmez-
sem, ileride zalime karşı kimse direnmez”.

Evet, biz, milletçe her zaman mazlumun 
yanında olduk, bundan sonra da maz-
lumun yanında olacağız. Biz her zaman 
hakkı savunduk, bundan sonra da milletçe 
hep hakkı savunacağız. Bize yönelik, gü-
venliğimize yönelik, huzurumuza yönelik 
tehditler karşısında da tedbirlerimizi hiç 
tereddütsüz alacağız. Sınırımızda aldığı-
mız tedbirlerden de kimse farklı anlamlar 
çıkarmaya gayret etmesin. Tekrar ediyo-
rum: Biz, sulhten, barıştan yanayız; ama 
ülkemizi, vatanımızı savunmak, bize yöne-
lik tehditlerle mücadele etmek için de her 
tedbiri almak hakkımızdır ve her tedbiri 
alırız.

Sevgili kardeşlerim, sevgili Kütahyalılar…

Bugün, bu anlamlı törenle, zafer şehri 
Kütahya’mıza, Zafer Havalimanı’nı ka-
zandırmanın mutluluğunu, heyecanını 
yaşıyoruz. Bu vesileyle, bugün burada 
açılışını gerçekleştirdiğimiz Zafer Bölgesel 

Havaalanı’nın ve yine açılışını yaptığımız 
diğer tüm tesislerin, tüm eserlerin, tüm 
hizmetlerin Kütahya’mız için, Kütahyalı 
kardeşlerimiz için, ülkemiz ve milletimiz 
için hayırlı olmasını diliyorum. Açılışını 
yaptığımız Zafer Bölgesel Havalimanı bir-
çok bakımdan ilkleri barındırıyor. Kütahya 
il sınırları içinde yer alan Zafer Havalima-
nı, sadece Kütahya’ya hizmet vermekle 
kalmayacak, Kütahya’yla birlikte Afyonka-
rahisar ve Uşak illerimize de müşterek hiz-
met verecek. Yani bölgesel bir havalimanı 
olacak. Şunu da hemen belirtmek isterim; 
Zafer Havalimanı, Türkiye’nin, Yap-İşlet-
Devret modeliyle inşa edilen ilk bölgesel 
havalimanı. Zafer havalimanı bütünüyle 
özel sektör eliyle işletilecek ilk havalimanı 
olacak… Büyük gövdeli uçakların dahi iniş-
kalkış yapabileceği özellikte tasarlanan bu 
havalimanında yurt içi uçuşların yanı sıra 
yurt dışı uçuşlar da gerçekleştirilecek… 
Bu sayede, Atatürk havalimanının yükü 
de önemli ölçüde azalmış olacak… Ayrıca, 
yurt dışı uçuşlarda İstanbul aktarmalı 
uçuş mecburiyeti de bir bakımdan ortadan 
kalkmış olacak. 2011 yılında temeli atılan 
bu bölgesel havalimanının yapım süresi 36 
ay olarak öngörülüyordu. Ancak çok daha 
kısa sürede, tam tamına yarısı kadar bir sü-
rede, yani 18 ayda yapımı tamamlandı. En 
modern, en ileri teknoloji kullanılarak inşa 
edilen bu havalimanının yatırım maliyeti 
olarak yaklaşık 170 milyon lira harcandı. 
Pistin ve uçakların buzlanmasını önleyen 
sistemlerin mevcut olduğu havalimanının 
donanımı, en zorlu hava şartlarında dahi 
güvenli iniş-kalkış yapılabilmesi için ta-
sarlandı. Yaklaşık 18 bin metrekare kapalı 
alana sahip olan bu havalimanında, ilk 
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etapta yaklaşık 1000 insanımız istihdam 
edilecek. Bu havalimanı bölge için son de-
rece büyük bir önem taşıyor. Özellikle, Kü-
tahya, Afyonkarahisar ve Uşak illerimizin 
mevcut potansiyeli daha verimli değerlen-
dirilebilecek. Türkiye’nin en önemli termal 
turizm merkezi olan bu bölge, ekonomisiy-
le, sanayisiyle daha da büyük bir canlılığa 
kavuşacak.

Aziz vatandaşlarım…

B a k ı n ı z ,  b i z  i kt i d a ra  g e l d i ğ i m i z d e 
Türkiye’de uçakla seyahat etmek bir ay-
rıcalıktı… Ancak yüksek gelir gurubu 
insanlarımız havayoluyla seyahat edebili-
yordu. Biz, bunu bir imtiyaz olmaktan, bir 
ayrıcalık olmaktan çıkardık. Havayoluyla 
seyahat, artık karayoluyla seyahat etmekle 
eşdeğer… İktidara geldiğimiz 2002 yılında, 
ülke genelinde tarifeli sefer düzenlenen ha-
valimanı sayısı sadece 26’ydı. Bugün ülke-
mizin dört bir yanında, 48 havalimanında 
tarifeli sefer düzenleniyor. Erzurum’daki 
bir vatandaşımız, esnafımız, memurumuz, 
işçimiz, artık, gönül rahatlığıyla, hiçbir 
endişe duymadan, İstanbul’a, İzmir’e, 
Ankara’ya uçakla seyahat edebiliyor. Aynı 
şekilde yurt dışı seyahatlerde de muazzam 
bir artış var. Nitekim uçakla seyahat eden 
yolcu sayısı rakamları da bunu net biçim-
de ortaya koyuyor. 2003 yılında toplam 
34 milyon 443 bin olan yolcu trafiği, geç-
tiğimiz yıl, yani 2011 yılının sonunda, 118 
milyon 292 bine ulaştı. Tam yüzde 243 ar-
tış var. 2012 Ekim sonu itibariyle ulaştığı-
mız yolcu sayısını söylüyorum: 113 milyon 
487 bin. Bu yılın sonunda bu rakamın 131 
milyon civarında olacağını öngörüyoruz.

Değerli kardeşlerim,

Bakınız, bugünün dünyasında ulaşım 
çok önemli… Ulaşım demek medeniyet 
demek… Yol demek medeniyet demek… 
Biz bu şuurla çalışıyor, bu şuurla hizmet 
ediyoruz. Hükümeti devraldığımızda, 
Türkiye’de toplam 6 bin 100 kilometre bö-
lünmüş yol vardı… 2003’ten itibaren yap-
tığımız hummalı çalışmalarla tam 15 bin 
800 kilometre bölünmüş yol inşa ettik. Şu 
anda, bölünmüş yol ağımızın toplam uzun-
luğu 21 bin 900 kilometreye ulaştı. Daha 
önce sadece 6 ilimiz birbirine bölünmüş 
yollarla bağlıydı. Bugün ne kadar biliyor 
musunuz? Bugün, tam 74 ilimiz birbirine 
bölünmüş yollarla bağlı… Bölünmüş yol-
larla, otoyollarla, hızlı trenlerle, köy yolla-
rıyla, ülkemizde ulaşımı eziyet olmaktan, 
çile olmaktan çıkardık. İnsanımız artık yol-
ların cefasını çekmiyor, tam aksine sefasını 
sürüyor… Güven içinde, emniyet içinde, 
huzur içinde yolculuk ediyor.

Yolculuk deyince, seyahat deyince Kütah-
yalı Evliya Çelebi’yi anmamak mümkün 
mü? Evliya Çelebi, “Şefaat Ya Rasulallah” 
diyeceği yerde, “Seyahat Ya Rasulallah” di-
yerek yollara düşmüştü. Biz de, millet aşkı-
na, ülkemize hizmet aşkına bu yollara düş-
tük. Hamdolsun, Ferhat gibi dağları deldik, 
milletimizin aşkıyla engelleri aştık, uzak-
ları yakın ettik, insanımızın yaşadığı her 
yere hizmet götürdük. Bugün, Türkiye’nin 
neresine giderseniz gidin, orada mutlaka 
bizim hükümetlerimizin inşa ettiği bir 
eserle, bir hizmetle karşılaşırsınız. 10 yıl 
içinde Türkiye’ye çağ atlattık. 10 yıl içinde 
Türkiye’yi bölgesinin ve dünyanın en ge-
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lişmiş, en itibarlı ülkelerinden biri haline 
getirdik. Siz desteğinizi esirgemedikçe, biz 
usanmadan, yorulmadan milletimize, yani 
sizlere hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Ben bu 
vesileyle açılışını yaptığımız Zafer Bölgesel 
Havalimanı’nın Kütahyamıza, milletimize, 
ülkemize bir kez daha hayırlı olmasını di-
liyorum.

Bugün Kütahya’ya başka eserler de kazan-
dırıyor, onların da resmî açılışlarını yapı-
yoruz. TOKİ eliyle yaptığımız 992 konutu 
bugün burada açıyoruz. Yine TOKİ eliyle 
inşa edilen 16 derslikli Merkez Siner Ma-
hallesi Kız Meslek Lisesi’nin, 8 Derslikli Hi-
sarcık Dereköy İlköğretim Okulu’nun, Şap-
hane Karamanca İlköğretim Okulu’nun, 
16 Derslikli Pazarlar Anadolu Öğretmen 
Lisesi ve 200 Öğrenci kapasiteli pansiyo-
nun hayırlı olmasını diliyorum.

Ayrıca, yine toplu açılış töreniyle Kütah-
ya’mıza kazandırdığımız diğer eğitim 
kurumlarının, 10 derslikli Merkez Par-
makören İlköğretim Okulu’nun,12 Ders-
likli Merkez Şule Mete Tetik İlköğretim 
Okulu’nun, Merkez Sanayi ve Ticaret 
Odası Anaokulu’nun hayırlı olmasını dili-
yorum. İstanbul Ticaret Borsası tarafından 
yaptırılan 12 derslikli Altıntaş Şehit Er 
Süleyman Turan İlköğretim Okulu’nun, 
16 Derslikli Hisarcık Merkez İlköğretim 
Okulu’nun, 4 Derslikli Tavşanlı Süleyman 
Yılmaz Anaokulu’nun da açılışını yapıyor, 
onların da Kütahya’mıza hayırlı olması-
nı temenni ediyorum. Bunlarla birlikte, 
yapımı Kütahya Belediyemiz ve İl Özel 
İdaremiz tarafından tamamlanan tesisle-
rin de açılışını yapıyoruz. Netice itibariyle 

bugün Kütahya’mıza toplam yatırım tutarı 
292 Milyon liranın üzerinde tutan hizmet-
ler, eserler kazandırdık. Buna, birazdan 
Simav’da açılışını yapacağımız hizmetleri 
de eklediğinizde, Kütahya’ya bugün top-
lamda 428 milyon liralık yatırım kazan-
dırıyoruz. Bütün bu tesislerin, bütün bu 
eserlerin, bütün hizmetlerin hayırlı olma-
sını diliyorum. Bu eserleri, bu yatırımları 
Kütahya’mıza kazandıran Bakanlıkları-
mıza ve Bakan arkadaşlarımıza, Kütahya 
Milletvekillerimize, tüm kurumlarımıza, 
tüm çalışanlara şahsım, ülkem ve milletim 
adına şükranlarımı sunuyorum. 

Bu arada biliyorsunuz dün 24 Kasım Öğ-
retmenler Günü’nü kutladık. İstanbul’da 
öğretmenlerimizle bir araya geldik, onlarla 
dertleştik, onlarla hasbihal ettik. Bugün 
de buradan, Kütahya’dan, bir kez daha 
tüm öğretmenlerimize şükran ve minnet 
duygularımızı ifade ediyorum. Bugün yine 
bir başka önemli günü idrak ediyoruz. 25 
Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 
Günü’nü bugün idrak ediyoruz. Buradan, 
her ne şekilde olursa olsun, hangi bahaney-
le olursa olsun, kadınlara, hanım kardeş-
lerimize yönelik her türlü şiddeti bir kez 
daha kınıyorum. Anayasa’da yaptığımız 
değişikliklerle, yasal düzenlemelerle kadı-
na yönelik şiddetin önüne geçmek, şiddet 
uygulayanları cezalandırmak için çok 
önemli reformları hayata geçirdik. İnşal-
lah, bu reformları, bu düzenlemeleri çok 
sıkı şekilde takip ederek, uygulayarak, bu 
insanlık ayıbını ortadan kaldıracağız, bu 
konuda kararlıyız, azimliyiz.
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Ben bu düşüncelerle sözlerime son ve-
rirken bir kez daha Zafer Havalimanının 
Kütahya ve bölge illere hayırlı olmasını 
diliyorum. Açılışını yaptığımız eser ve 
hizmetlerin Kütahya’ya hayırlı olmasını 
temenni ediyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum.



Recep Tayyip ERDOĞAN
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Sevgili Simavlılar, değerli kardeşlerim... 
Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor; 
Simav’da bugün açılışını yaptığımız, 136 
milyon lira yatırım tutarı olan 15 kalem 
hizmetin, yatırımın Simav’ımıza, Simavlı 
kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyo-
rum. Aynı şekilde, buraya gelmeden önce 
Kütahya’da açılışını yaptığımız, Zafer 
Havalimanının da aralarında bulunduğu 
292 milyon lira yatırım tutarı olan 19 ka-
lem hizmetin de hayırlı olmasını temenni 
ediyorum.

Zafer Havalimanı, sadece Kütahya’mıza 
değil, bölgedeki bütün şehirlere hizmet 
verecek, özel sektör tarafından inşa edilen 
ve işletilecek olan, gerçekten modern bir 
havalimanı. Bu uluslararası havalimanının 
bölgemize kazandırılmasında emeği geçen 
herkesi kutluyorum.

Sevgili kardeşlerim… 

2011’de Simav’da meydana gelen depre-
min ardından, bütün imkânlarımızla, ya-
ralı sarmak için Simav’a koştuk. Çok kısa 
sürede seferber olarak, çok hızlı şekilde 
müdahale ederek, Simav’da arama kurtar-
ma çalışmalarını tamamladık, hasar tespi-

tini yaptık ve Simav’ı yeniden imar etmek 
için derhal kolları sıvadık. Aradan geçen 
yaklaşık bir buçuk yıllık sürede, Simav’a 
deprem öncesinden daha sağlam, daha 
modern bir hüviyet kazandırmak için çok 
önemli yatırımlar gerçekleştirdik. Bugün, 
işte bu yatırımlarımızdan bazılarını resmî 
olarak hizmete açıyor, Simav’a, Simavlı 
kardeşlerimize kazandırıyoruz.

Bugün TOKİ tarafından inşa edilen 928 
konut ile sosyal donatılarının açılışını 
yapıyoruz. Bu konutların Simav’ımız için 
hayırlı olmasını diliyor, içinde oturacak 
vatandaşlarımıza rahat, huzurlu, sağlıklı 
bir hayat temenni ediyorum. Simav’a eği-
tim alanında hizmet verecek tam 10 ayrı 
eğitim kurumu kazandırdık. Fen Lisesi, 
Kız Meslek Lisesi, Endüstri Meslek Lisesi, 
Cumhuriyet Lisesi, Nurullah Koyuncuoğlu 
Anadolu Lisesi, 19 Mayıs İlköğretim Oku-
lu, Yusuf Koyuncuoğlu İlköğretim Okulu 
ve Anaokulu, Beyce İlköğretim Okulu, 
Merkez İlköğretim Okulu ve Halk Eğitim 
Merkezinden oluşan bu eğitim kurumları-
nın da Simav’ımıza ve sizlere hayırlı olma-
sını diliyorum. Bugün, yeni yapılan Simav 
Hükümet Konağının da açılışını yapıyo-
ruz. İl Özel İdaresi tarafından yapılan sula-

Toplu Açılış Töreni

Simav, Kütahya | 25 Kasım 2012
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ma projelerinin, Köylere Hizmet Götürme 
Birliği tarafından yapılan yatırımların ve 
Kırsal Kalkınmayı Destek projelerinin de, 
aynı şekilde bugün açılışlarını gerçekleş-
tiriyoruz. Bu projelerin ve yatırımların da 
hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Türkiye’yi kalkındırma, büyütme, ge-
liştirme hedefimiz doğrultusunda, 81 
vilayetimizin, 75 milyon insanımızın ta-
mamını kucaklayarak yolumuza devam 
ediyoruz. Geçtiğimiz 10 yılda Türkiye’yi 
3 kat büyüttük. İnşallah önümüzdeki 11 
yılda Türkiye’yi bir 3 kat daha büyütecek 
ve 2023 yılında dünyanın en gelişmiş 10 
ülkesinden biri haline getireceğiz. Biz bu 
yola sizin için çıktık. Biz bu yola sizlerle 
birlikte çıktık. Bugün bulunduğumuz yere 
sizin desteğinizle geldik. İnşallah 2023 
yılına kadar aynı şekilde sizlerin deste-
ğiyle yolumuza devam edecek, büyük ve 
güçlü Türkiye hedef lerine hep birlikte 
ulaşacağız. Çocuklarımıza, torunlarımıza, 
daha doğmamış nesillerimize daha güçlü, 
daha müreffeh, daha huzurlu bir Türkiye 
bırakmak için hedeflerimiz doğrultusunda 
çalışmaya, üretmeye, alın teri dökmeye de-
vam edeceğiz. 

Ben bir kez daha açılışını yaptığımız 
hizmet ve yatırımların hayırlı olmasını 
diliyorum. Emeği geçen herkesi, bakan 
arkadaşlarımızı, bakanlıklarımızı, tüm 
kurumlarımızı, özel sektörümüzü, tüm 
kardeşlerimizi tek tek tebrik ediyorum. 
Yeniden kavuşmak, yeniden hasret gider-
mek umuduyla sizleri sevgiyle selamlıyor, 
hepinizi Allah’a emanet ediyorum.












