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2 007 yılında Cumhurbaşkanı’nın doğrudan halk tarafından seçil-
mesini öngören Anayasa değişikliğinin ilk fiili uygulamasının ya-
pıldığı 10 Ağustos 2014 seçimleri, Cumhurbaşkanı’nın, gerçek an-
lamda Cumhur’un Başkan’ı haline gelmesini sağlamıştır. Seçimin 

hemen ardından, yeni dönemin sembolü olarak görülen Beştepe’deki Cumhur-
başkanlığı Külliyesi üzerinden Cumhurbaşkanlığı makamını itibarsızlaştır-
mak için çok büyük iftira kampanyaları başlatıldı. Milletimizi ve ülkemizi 
ilgilendiren her meselede inisiyatif almamız ve çalışmalara öncülük etmemiz, 
rahatsızlıkları daha da artırdı. Ülkemize ve milletimize karşı sorumlulukla-
rımızın gereğini kararlılıkla yerine getirirken, bu iftira kampanyalarıyla da 
mücadele ettik. 

15 Temmuz darbe girişiminde bulunan FETÖ terör örgütü mensuplarının 
en önemli hedeflerinin başında şahsımın ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin 
gelmesinin sebebi, Cumhurbaşkanlığı makamının ülkenin ve milletin hakiki 
temsil yeri haline gelmiş bulunmasıdır. Bunun için milletimiz, 29 gün süren 
demokrasi nöbetleri boyunca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesini, adeta etrafında 
etten bir duvar örerek korumaya almıştır. İstiklalimize ve istikbalimize yapı-
lan her saldırıyı, birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daha da güçlen-
direrek bertaraf etmeyi başardık. İnşallah bundan sonra da aynı anlayış ve 
inançla yolumuza devam edeceğiz. 

Türkiye’nin mevcut yönetim sistemi ile yoluna daha fazla devam edemeyece-
ği, 15 Temmuz darbe girişimiyle, bir kez daha ve tüm açıklığıyla görülmüştür. 
Milletimizin değişim talebine kulak veren siyaset kurumu, 16 Nisan Halkoy-
laması ile nihayet bulan bir süreci başlatmıştır. Milletimizin teveccühüyle 
yürürlüğe giren Anayasa değişikliğine göre Türkiye, yapılacak ilk seçimlerle 
birlikte yeni yönetim sistemine geçecekti. 24 Haziran 2018 seçimleriyle birlik-
te yeni yönetim sistemi tüm unsurlarıyla devreye girmiştir. Ülkemizin son yıl-
larda ardı ardına yaşadığı saldırılar ve küresel düzeyde yaşanan krizlerin 
etkileri konusunda gösterdiğimiz güçlü direnç, yeni yönetim sistemimizin öne-
mini ortaya koymuştur. 



Recep Tayyip ERDOĞAN

98

Yeni Türkiye Vizyonu | YENİDEN DİRİLİŞ YOLUNDA-3 

Tarihin en önemli kaynağı yazılı birikimdir. Ecdadımızın emaneti olan zengin 
arşiv kayıtlarımız, sadece kendi tarihimize değil, onlarca ülkeyle birlikte tüm 
dünyanın geçmişine ışık tutuyor. Biz de, Başbakanlık dönemimizden başlaya-
rak tüm konuşmalarımızı kitaplaştırarak tarihe mal etmeye özel ehemmiyet 
veriyoruz. Cumhurbaşkanlığımızın ilk dönemindeki konuşmalarımızı 10 cilt 
halinde yayımlamıştık. Şimdi de, yeni yönetim sistemimizdeki Cumhurbaş-
kanlığı görevimizin ilk 2 yılını, aynı şekilde kitaplaştırarak tarihe mal edi-
yoruz. Bu kitap, 2018 yılı Temmuz ayından 2020 yılı Temmuz ayına kadar, 
Cumhurbaşkanı sıfatıyla yaptığımız konuşmalardan oluşuyor. 

Bu eserleri de “Yeni Türkiye Vizyonu” serisi altında yayımlıyoruz. Birinci ki-
tap, “Milletin Evi” başlığıyla, Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki prog-
ramlarımızda yaptığımız konuşmalardan teşekkül ediyor. İkinci kitap “2023’e 
Doğru” başlığıyla, yurt içinde katıldığımız programlardaki konuşmalarımızı 
kapsıyor. Üçüncü kitap “Dünya 5’ten Büyüktür” başlığıyla, yurt içinde ve dı-
şında yaptığımız dış politikayla ilgili konuşmalarımızı içeriyor. “Yeniden Di-
riliş Yolunda” başlığını taşıyan dördüncü kitap ise, parti faaliyetlerinde yap-
tığımız konuşmalardan oluşuyor. 

Yeni Türkiye Vizyonu – Milletin Evi / 2023’e Doğru / Dünya 5’ten Büyüktür / 
Yeniden Diriliş Yolunda kitaplarımızın hem siyasetçiler, hem de bilim insan-
ları için kalıcı bir kaynak olacağına inanıyorum. 

         Recep Tayyip ERDOĞAN  
                  

Sayın Başbakan, AK Parti Merkez Yürütme 
Kurulumuzun kıymetli üyeleri, değerli il 
başkanları, kadın ve gençlik kollarımızın 
kıymetli il başkanları, değerli il genel mec-
lis ve il belediye başkanlarımız, sevgili yol 
ve dava arkadaşlarım, sizleri en kalbi duy-
gularımla, muhabbetle, hasretle selamlıyo-

rum. Temmuz ayı genişletilmiş il başkan-
ları toplantımızın ülkemiz, milletimiz, de-
mokrasimiz için hayırlara vesile olmasını 
Rabbimden niyaz ediyorum.

Sizlerle en son Nisan ayı sonunda bir araya 
gelmiştik. Mayıs ve Haziran ayları, erken 

Tevazuumuzu Kaybetmemiz, 
Seçimde Puan Kaybına

Sebep Olmuştur

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı
Ankara | 6 Temmuz 2018
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altına alınmaya çalışıldı. Milletimiz, bunla-
ra karşı cevabını, 10 Ağustos 2014 seçimle-
rinde şahsımı, ülkemizin doğrudan mille-
tin oyuyla göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı 
yaparak verdi. Kendi senaryolarını mille-
tin iradesinin üzerinde görenler, 2015 se-
çimlerindeki karanlık ittifaklardan çukur 
eylemlerine ve nihayet 15 Temmuz darbe 
girişimine kadar varan türlü yöntemleri 
devreye soktular. Her seferinde milletimiz-
le birlik olup, Rabbimizin yardımıyla bu 
oyunları bozduk. Onlar Türkiye’yi köşeye 
sıkıştırıp teslim almaya çalıştıkça, Türkiye 
çok daha cesur adımlarla geleceğe yürüdü. 

15 Temmuz gibi bir ihanetin ardından 
MHP ile birlikte ülkemiz tarihinin en ö-
nemli yönetim değişikliğinin altyapısını 
oluşturduk. Yaptığımız Anayasa değişik-
liğinin 16 Nisan’da milletimiz tarafından 
kabul edilmesiyle, ülkemizi köşeye sıkış-
tırmaya çalışanları bir kez daha hüsrana 
uğrattık. 

Son umut olarak, 24 Haziran seçimlerine 
sarıldılar. Normal şartlarda birbirlerini 
yolda görse selam vermeyecek olanlar, her 
nasılsa, karşımızda birleşti. Öyle ki, CHP, 
bölücü terör örgütünün güdümündeki 
partiyi barajın üzerine taşımak için kendi-
sine oy verenlerin bir kısmını, oraya yön-
lendirdi. Gerçi, bunlar, 1991 yılındaki se-
çimde de benzer bir yola başvurmuşlardı. 
Bölücü örgütün güdümündeki siyasetçiler 
ilk defa, o zaman Meclis’e ayak bastılar. 
Bugün de, CHP sayesinde, bölücü örgütün 
belirlediği isimler Meclis’te milletvekili 
olarak salınacaklar. 

Ülkesini, milletini, Cumhuriyetini, dev-
letini seven her CHP’li vatandaşımızı, bu 
utanç için partisinin yönetiminden hesap 
sormaya davet ediyoruz. Şayet CHP bu he-
saplaşmayı kendi içinde yapmazsa, bölücü 
örgütle ana muhalefet partisi arasında-
ki bağ, taktik olmaktan çıkıp esas haline 
dönüşecektir. Bir şeyin aslı varken, kop-
yasına gerek yoktur. Böyle bir durumda 
CHP’nin varlığının da anlamı kalmayacak-
tır. Türkiye’nin en eski partisini Batıdaki 
bir avuç marjinalin ve yurt dışındaki bir 
avuç terör örgütü yöneticisinin oyuncağı 
haline getirenlerden, hem bu millet, hem 
de tarih mutlaka hesap soracaktır. Biz bu 
ikazı, CHP’nin iç işlerine karışmak için de-
ğil, milletimizin tüm fertleri gibi, ana mu-
halefet partisine oy veren kardeşlerimize 
karşı da sorumluluğumuzun gereği olarak 
yapıyoruz. Sonuçta karar bu partinin ken-
di seçmenlerine aittir. 

Artık Yürütme Görevini 
Doğrudan Cumhurbaşkanı  
İfa Edecek

Değerli arkadaşlar, 

Bu seçimlerle; 27 Nisan 2007 Cumhur-
başkanlığı seçiminin çıkmaza girmesiyle 
başlayan… 21 Ekim 2007 yılındaki halkoy-
lamasıyla adeta ilk işaret fişeği atılan… 10 
Ağustos 2014 seçimleriyle geri dönülmez 
hale gelen… 16 Nisan Halkoylamasıyla da 
adı konulan… Yeni yönetim sistemimizi 
hayata geçirmiş olduk. Türkiye’mize bir 
kez daha hayırlı olsun diyorum. Milletlerin 
tarihlerinde, bu tür milatlar çok önemlidir. 

seçim çalışmalarıyla geçtiği için, düzenli 
istişarelerimizi gerçekleştiremedik. Bu ve-
sileyle, Yüksek Seçim Kurulu tarafından 
önceki gün kesin sonuçları açıklanan 
seçimlerin ülkemiz, milletimiz ve par-
timiz için bir kez daha hayırlı olmasını 
diliyorum. 

Kesin sonuçlara göre Cumhurbaşkanlı-
ğında, yurt içinde 25 milyon 436 bin 238 
vatandaşımızın, yurt dışında 807 bin 974 
ve gümrüklerde 9 bin 293 olmak üzere, 
toplam 26 milyon 303 bin 823 oy aldık. 
Böylece yüzde 52,59’luk bir oy oranıyla 
milletimizin teveccühüne mazhar olduk. 
Seçimlere katılma oranı yüzde 86,24 gibi, 
gerçekten çok yüksek bir düzeyde gerçek-
leşti. Buradan Cumhurbaşkanlığı seçimin-
de oy kullanan 50 milyon 68 bin 627 va-
tandaşımızın her birine ayrı ayrı teşekkür 
ediyorum. Şahsımızı bu göreve layık gören 
her bir kardeşime ayrıca şükranlarımı su-
nuyorum. Milletimizin güvenine layık ola-
bilmek için elimizden geleni yapacağız. 

Milletvekili seçiminde ise yurt içi, yurt dışı 
ve gümrüklerde toplam 21 milyon 338 bin 
693 oy alarak, yüzde 42,56’lık bir oran elde 
ettik. MHP ile kurduğumuz Cumhur İttifa-
kı olarak da yüzde 53,66’lık bir oy oranıyla 
seçimden açık ara birinci çıktık. Bu sonuç-
lara göre AK Parti olarak 295 milletvekili, 
Cumhur İttifakı olarak ise 344 milletvekili 
ile seçimi tamamladık. Milletvekili seçilen 
tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. 24 
Haziran seçimleri sürecinde canla başla 
çalışan genel merkez yönetimimize, 81 il-
deki adaylarımıza, il ve ilçe teşkilatlarımı-
za, SKM’lerimize, seçim günü sandıklara 

sahip çıkan müşahitlerimize, partimize gö-
nül vermiş tüm kardeşlerimize teşekkürle-
rimi sunuyorum. 

Bizi Köşeye Sıkıştırmaya 
Çalışanları Bir Kez Daha 
Hüsrana Uğrattık

Kardeşlerim,

Bu seçimler, aynı zamanda yeni yönetim 
sistemimize geçişimizin de miladıdır. Tür-
kiye bugüne bir anda gelmemiştir. 2007 
yılında AK Parti’ye Cumhurbaşkanı seç-
tirmemek için Anayasa, yasalar, Meclis 
teamülleri, hepsinden önemlisi adalet ve 
hakkaniyet ayaklar altına alınmıştır. Ülke-
mizin daha önceki 10 Cumhurbaşkanlığı 
seçiminde olmayan kurallar, 11’inci Cum-
hurbaşkanlığı seçiminde önümüze çıkar-
tılmıştır. Biz de, hep yaptığımız gibi, mil-
letimizin hakemliğine başvurduk. Sadece, 
hemen seçime giderek Meclis’teki mevcut 
tıkanıklığı aşmakla yetinmedik. Milleti-
mizin oyanına sunduğumuz bir Anayasa 
değişikliği ile Cumhurbaşkanını doğrudan 
halkın seçmesini sağlayarak, bizi bugünle-
re kadar getiren süreci de başlattık. Gerçi 
bu adımın bedelini partimizi kapatmaya 
kalkarak ödetmeye çalıştılar ama, hamdol-
sun, bu sıkıntıları da suhuletle aştık. 

2014 Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde 
de benzer tezgâhlarla karşı karşıya kaldık. 
Gezi Olaylarından 17-25 emniyet-yargı 
darbe girişimine, yurt içindeki ve yurtdı-
şındaki diğer pek çok hadiseye kadar her 
yol denenerek, milletimizin iradesi ipotek 
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Türkiye, kendi tarihindeki ve dünyadaki 
pek çok örneğin aksine, böylesine önemli 
bir makas değişikliğini, demokratik yön-
temlerle gerçekleştirmeyi başarmıştır. Pek 
çok ülkenin tarihinde, bu tarz değişimler 
çok sancılı bir şekilde ve yüksek maliyet-
lerle yapılabilmiştir. 

Yıllarca ülkemizi demokrasiye bedel öde-
meden sahip olmakla itham edenlere, 15 
Temmuz’da tarihi bir ders vermiştik. 16 
Nisan ve 24 Haziran’la, demokrasiyi sa-
dece kanımızla ve canımızla savunmakla 
kalmadığımızı, hem de yönetim sistemi 
değişikliği yapacak derecede sandıkta da 
işler halde tuttuğumuzu, hamdolsun, cüm-
le aleme gösterdik. 

Pazartesi günü, Cumhurbaşkanı olarak ye-
min edip inşallah yeni sisteme göre göreve 
başlıyoruz. Artık yürütme görevini, Meclis 
tarafından yetkilendirilen Bakanlar Kuru-
lu değil, doğrudan Cumhurbaşkanı ifa ede-
cek. Anayasa değişikliğine uyum çerçeve-
sinde, kanunlarımızda yer alan Başbakana 
ve Bakanlar Kuruluna yapılan tüm atıflar, 
Cumhurbaşkanı olarak değiştirildi. Yine 
Anayasa değişikliğine uygun şekilde, Cum-
hurbaşkanının uhdesine verilen Bakanlık-
ların ve kurumların kuruluş kanunları da 
ilga edildi. 

Pazartesi günü, yemin törenimizin hemen 
ardından yayımlayacağımız 1 numaralı 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle, yeni-
den organize edilmiş haliyle bakanlıkları 
kuruyor, aynı akşam kabinemizi de açıklı-
yoruz. Bakanlıkların, kurum ve kuruluşla-
rın yapılarını, milletimize daha iyi ve etkin 

hizmet anlayışımıza uygun şekilde yenili-
yoruz. Elbette bu sistemin oturması zaman 
alacaktır. Biz ilk etapta, Bakanlar, Bakan 
Yardımcıları, yeniden tanımladığımız Ku-
rum Başkanları ve Genel Müdürler düze-
yine kadar olan kısım üzerinde detaylı bir 
çalışma yaptık. Benzer işleri yapan kurum-
ları birleştirerek, işlevsiz kalmış kurumları 
tasfiye ederek, devletin işleyişini hızlandı-
rıyor ve etkinleştiriyoruz. Bu yeniden yapı-
lanma çalışması, en aşağıya kadar devam 
edecektir. Uygulamadaki eksiklikleri, ak-
saklıkları, boşlukları tespit ettikçe, sistemi 
geliştirecek, güncelleyecek, güçlendirece-
ğiz. “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” ilke-
mizi tamamen hayata geçirene kadar bu 
reformları sürdüreceğiz. Bunun için yeri 
gelecek yeni kanunlara veya kanun deği-
şikliklerine, yeri gelecek Anayasa değişik-
liklerine ihtiyaç duyacağız. Milletvekili da-
ğılımı ve ülkemizin içinden geçtiği durum 
sebebiyle Cumhur İttifakını Meclis’te de-
vam ettireceğiz. MHP’nin de aynı anlayışa 
sahip olduğunu görmekten memnuniyet 
duyuyoruz. İttifaklarını pazara kadar bile 
sürdüremeyenlerin aksine biz, ülkemize 
ve milletimize hayırlı hizmetlere vesile ol-
maya devam ettiği müddetçe, bu birlikteli-
ğe sahip çıkacağız. 

Kardeşlerim,

Seçim sonuçlarını değerlendirirken, Cum-
hurbaşkanlığında aldığımız oy ile millet-
vekili seçiminde elde ettiğimiz netice ara-
sındaki farkı çok iyi analiz etmeliyiz. AK 
Parti’nin 2007, 2011, 2015 Kasım seçimle-
rinde, 2007, 2010 ve 2017 halkoylamala-
rında aldığı sonuçlar ortadadır. Buna kar-

şılık, 2015 Haziran’ında ve son seçimlerde, 
üzerinde uzun uzun durmamız gereken 
sonuçlarla karşılaştık. Biz, seçimlerden sa-
dece birinci çıkmakla yetinebilecek, bunu 
başarı sayabilecek bir parti değiliz. 

AK Parti, Türkiye’ye kazandırdığı hizmet-
ler ve daha önemlisi 2023 hedefleriyle, çok 
daha büyük seçim başarılarına ihtiyacı o-
lan bir partidir. Hedeflerimize ulaşabilme-
miz için yürütme görevini üstlenmemiz el-
bette şarttır; ama bunun yanında mutlaka 
Meclis’te de güçlü olmamız gerekiyor. 

Biz Türkiye’yi 16 yıldır kesintisiz reform-
larla yönettik. Önümüzdeki dönemde de 
bu reformları devam ettirmek zorundayız. 
Reform kavramının bir tarafı zihniyeti de-
ğiştirmekse, diğer tarafı da Anayasadan 
yasalara kadar buna uygun şekilde mevzu-
atı düzenlemektir.  Mevzuatı düzeltmeden 
zihniyet değişikliğinde istediğimiz mesafe-
yi kat edemeyiz. Dolayısıyla yeni dönemde 
Meclis’e çok önemli görevler düşüyor. AK 
Parti Grubu, MHP’nin de desteğiyle, ko-
misyonların ve genel kurulun lokomotifi 
olmayı sürdürecektir. 

24 Haziran’ı Doğru Analiz 
Edemezsek Kendi İlkelerimizle 
Çelişmiş Oluruz

Önümüzde bir mahalli seçimler var. Bu 
seçimlere kadar, 24 Haziran’ın muhasebe-
sini yapıp, gereken adımları atmak duru-
mundayız. Ancak bu şekilde milletimizin 
karşısına, mesajını aldığımızın ve gereğini 
yaptığımızın huzuruyla, güveniyle, cesa-

retiyle çıkabiliriz. Önümüzdeki ay büyük 
kongremizi yapıyoruz. Milletimize bu yön-
deki ilk mesajımızı orada vereceğiz. Ardın-
dan her seviyede bunu devam ettireceğiz. 
Siyasi hayatımızın her döneminde girdiği-
miz tüm seçimlerin ardından, hedefimize 
ister ulaşmış, ister ulaşmamış olalım, mil-
letimizle aramızdaki münasebetin mu-
hasebesini yapmadan yolumuza devam 
etmedik. Hedefimize ulaşmışsak, çıtayı 
daha yukarıya çıkardık. Hedefimize ulaşa-
mamışsak, sebeplerini tespit edip, müm-
künse tamir, değilse yeniden inşa yoluna 
gittik. AK Parti’yi diğer partilerden farklı 
kılan ve 16 yıldır iktidarda tutan, işte bu 
anlayıştır. Şayet 24 Haziran’ı doğru analiz 
edemez ve gereğini yerine getiremezsek, 
her şeyden önce kendi ilkelerimizle, kendi 
geçmişimizle çelişmiş oluruz. Bugüne ka-
dar böyle bir yanlışa hiç düşmedik, bugün 
de düşmeyeceğiz. 

Seçim sonuçlarını bu anlayış içinde değer-
lendirmek yerine, kişisel kariyeriyle irti-
batlandırarak eğip-büken herkes, her şey-
den önce milletimize yanlış yapar. Millete 
yanlış yapan hiç kimsenin de AK Parti’de 
yeri olamaz. Çünkü bu parti milletin biza-
tihi kendisinin partisidir. 

Türk milleti, bin yıllık hayallerini, hedefle-
rini, umutlarını AK Parti üzerinden hayata 
geçirmenin çabası içindedir. Daha da ötesi, 
medeniyet coğrafyamızdaki yüz milyonlar-
ca kardeşimiz de umutlarını ve geleceğini, 
AK Parti’de somutlaştırdıkları Türkiye’nin 
başarısına bağlamış durumdadır. Bunun 
için AK Parti kazandığında Afrika’dan Bal-
kanlara kadar dünyanın dört bir yanında 
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bir belediye başkanı, bir eliyle yapıp diğer 
eliyle yıkan kişi gibidir. Ne kadar çok ça-
lışmış olursa olsun, döneminin sonunda 
geride sadece yıkıntı bırakır. AK Parti’nin 
hiçbir belediye başkanı böyle olamaz, ol-
mamalıdır. 

Milletimiz bunca yıldır bizi, karakaşımız, 
kara gözümüz için değil, kendisine en iyi 
ve adil hizmeti sağladığımız için destek-
lemiştir. Şayet kerameti kendinde vehme-
den varsa, gerçekten hem şahsı adına, hem 
partimiz adına çok büyük zarardadır. Biz 
ancak milletimizle birlikte varız, insanla-
rımızla birlikte anlamlıyız, halkın desteği 
yanımızda olduğu sürece güçlüyüz. 

Biliyorsunuz, 16 Nisan halkoylamasının 
ardından Genel Başkanlık görevini devral-
mamla birlikte, milletimizin sesine kulak 
vererek, belediyelerimizde yeniden ya-
pılanmanın ilk adımlarını attık. Doğu ve 
Güneydoğu Bölgelerimizde de, kayyım be-
lediye başkanları eliyle, milyonlarca insa-
nımızı gerçek belediyecilik hizmetleriyle 
tanıştırdık. Başarılarıyla bizleri gururlan-
dıran belediye başkanlarımız var. Bunun 
yanında, vasat kalan belediye başkanları-
mız da bulunuyor. 2019 seçimlerine yeni 
bir heyecanla, yeni bir ruhla girdiğimizde, 
mevcutları korumak bir yana, bugüne ka-
dar istediğimiz neticeye ulaşamadığımız 
nice belediyeyi de partimizin saflarına ka-
tacağımıza inanıyorum. 

Aslında biz bugün dünden daha güçlüyüz. 
Bu gücümüzü de tevazu üzerinden yük-
seltmeliyiz. Bunun için de gerek teşkilat-
larımız, gerek belediyelerimiz, gerek il ge-

nel meclis ile belediye meclis üyelerimiz, 
gerekse de bakanlarımız artık eskisi gibi 
olmayacaklar. 

Biliyorsunuz, artık partili olmayan bakan-
larımızla kabine oluşturuyoruz. Artık ba-
kanlarımız çeşitli istek ve taleplere göre 
hareket etmeyecekler. Bakanlarımız daha 
objektif davranabilecekler. Cumhurbaş-
kanlığı Yönetim Sistemiyle daha dinamik 
bir yönetim sistemine kavuşacağız. İlk 
etapta 100 gün, sonra ikinci bir 100 gün 
daha, ardından da 6 aylık uygulama prog-
ramları yürüteceğiz. 

Belediye Başkanlarımız önlerindeki 8 ayı 
çok iyi değerlendirerek, hem eksikleri ta-
mamlama, hem yapılan işleri gösterme, 
hem de kırılan gönülleri onarma imkanına 
sahiptir. Bu imkânı iyi değerlendirenler, 
hiç şüphesiz karşılığını hem partimizden, 
hem de milletimizden alacaklardır. Teşki-
latlarımızın, kadın ve gençlik kolları da-
hil olmak üzere, bu gönül seferberliğinde 
belediye başkanlarımızın yanında olması 
çok önemlidir. 

İstediklerimiz oldu veya olmadı mantı-
ğıyla bir davanın mensubu olunmaz. Bize 
gelen raporlar, bazı yerel yönetimlerde bu 
tür sıkıntılar yaşandığını gözler önüne se-
riyor. Maalesef, “Ben onu istemiyordum, 
filancayı istiyordum” diyerek yan gelip ya-
tanlar oldu. İstenilen kişi orada değerlen-
dirilmez, başka bir yerde değerlendirilir. 
Yani illa Parlamento mu olacak, illa bakan-
lık mı olacak, illa belediye başkanlığı mı 
olacak? Öyle anlar gelir ki, bu arkadaşla-
rımız kurullarda, ofislerde değerlendirilir. 

sevinç gözyaşları yanaklardan süzülüyor, 
eller duaya kalkıyor. İşte bu sorumlulu-
ğun zerresini yüreğinde hisseden hiçbir 
arkadaşımızın tek bir anını dahi boşa ge-
çirme hakkı yoktur. Böyle bir fotoğrafta, 
hiç kimsenin kendisini partisinin ve dava-
sının önüne geçirmesi mümkün değildir. 
AK Parti’nin genel merkezinden sandık 
müşahidine kadar tüm mensuplarının bu 
şuura sahip olduğundan şüphe duymu-
yorum. Yeni dönem çalışmalarımızı işte 
bu anlayışla yürütecek ve Allah’ın izniyle, 
kısa sürede bizi hedeflerimize ulaştıracak 
neticelere ulaşacağız.  

Değerli arkadaşlar, 

Şu anda aramızda belediye başkanlarımız 
da bulunuyor. Bu seçimlerden sonra gelen 
raporlara baktığımızda, çok önemli eleşti-
rilerle karşı karşıya kalıyoruz. Vatandaşla-
rımız özellikle tevazu arıyor. Vatandaşları-
mız “Dükkânıma gelip bir çayımı içmeyen 
belediye başkanını, milletvekilini ben ne 
yapayım? Belediye başkanı, milletvekili 
beni seçimden seçime mi ziyaret edecek?” 
diyor. AK Parti’nin müktesebatında böyle 
bir durum söz konusu olamaz. Bizi yücel-
ten tevazuumuz olmuştur. Bizim bu teva-
zuumuzu kaybetmemiz, seçimde açık-net 
olarak puan kaybına sebep olmuştur. En 
güçlü olduğumuz yerlerde oy kaybettiy-
sek, önce kendi nefsimizi sorgulayacağız. 
“Biz hatayı nerede yaptık, yanlışımız nere-
de?” sorusuna cevap aramalıyız. 

Çok iyi hizmetler vermiş olabiliriz. Bu hiz-
metleri yapmak bizim görevimizdir. Hiz-
met vermek yeterli değildir, gönüllere de 

girmelisiniz. Gönüllere girersek başarılı 
oluruz. Gönüllere giremiyor, vatandaşla-
rımıza tepeden bakıyorsak,  işte yeri geldi-
ğinde vatandaşımız seni bir kenara koyma-
sını da bilir. İşte demokrasinin güzelliği de 
buradadır. 

Bu seçim neticeleri bizim için bir fırsat ol-
muştur. 24 Haziran’ın fotoğrafını bu nok-
tada çok iyi çekmeliyiz. Mart 2019 yerel 
seçiminde aday tespitlerimizi çok iyi yap-
malıyız. Şimdi kongremizle birlikte yeni 
bir oluşum olacak. Şüphesiz ki Merkez 
Karar Yönetim Kurulumuzdan tutunuz da 
MYK’mıza varıncaya kadar bir değişim-
dönüşüm olacak. Yani uzun bir maratona 
giriyoruz. 2019 Mart’ın da adaylarımızı 
kaşına gözüne göre değil, iş bitirme potan-
siyeline, halkımızla uyumuna bakarak be-
lirleyeceğiz.  

“Gönül Belediyeciliği ve Gönül 
Siyaseti” Yapmalıyız

Bu adımları atacağız ki, 2019 yerel seçim-
leri son seçimlere benzemesin. Teşkila-
tımın buna hazır olduğuna inanıyorum. 
2019 Mart’ına kadar “Gönül Belediyeci-
liği Seferberliği” yapmalıyız. Aynı durum 
teşkilatlarımız için de geçerlidir.  Bütün il 
başkanlarımız bu noktada “Gönül Siyaseti” 
yapmalıdır. Bugüne kadar çok büyük işle-
re imza atan AK Partili belediyelerimizin, 
daha büyük hizmetler için milletimizin 
desteğini alabilmesini ancak bu şekilde 
sağlayabiliriz. Yönettiği şehrin halkıyla 
beraber olmayan, gönülleri fethetmeyen, 
aşkla, şevkle, adaletle, akılla çalışmayan 
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Davanın bilincindeysek, buna göre hare-
ket etmeliyiz. Eğer bunu yapamazsak, bu 
davaya en büyük darbeyi indirmiş oluruz. 
Çünkü bizim partimiz sıradan alışılmış bir 
parti değildir. Bizim hareketimiz bir dava 
hareketidir. Bu davanın bilinciyle hareket 
etmek durumundayız. 

Önümüzdeki süreç ve takvim bellidir. Mart 
2019’dan çok başarılı çıkmamız gerekiyor. 

Şimdiden ‘Bismillah’ deyip şu yaz mevsi-
mini çok iyi değerlendirmeliyiz. Ağustos 
ayında büyük kongremizi yapacağız ve ar-
dından da Mart 2019 hazırlıklarımız baş-
layacak. Allah yar ve yardımcımız olsun. 

Toplantımızın bir kez daha hayırlara vesi-
le olmasını diliyorum. Sizlere sevgilerimi, 
saygılarımı sunuyorum. 

Kalın sağlıcakla.

Değerli milletvekili arkadaşlarım, kıymetli 
misafirler,  hanımefendiler, beyefendiler, 
sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, 
hasretle selamlıyorum. 

Bugün yemin ederek resmen göreve başla-
yacak olan 27’nci Dönem Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nin tüm üyelerini tebrik edi-

yorum. Yeni dönemin bu ilk AK Parti Grup 
Toplantısının, partimiz ve ülkemiz için ha-
yırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz 
ediyorum.

24 Haziran’da AK Parti listelerinden mil-
letvekili seçilen siz 295 arkadaşımın her 
birini ayrıca kutluyorum. Milletvekilleri-

Yeni Sistemle, Meclis’i 
Yürütmenin Tasallutundan 

Kurtaracağız

AK Parti TBMM Grup Toplantısı
Ankara | 7 Temmuz 2018
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bu sayede gerçekleştirdik. İkinci dönemin-
de büyük kalkınma hamlemizi bu şekilde 
başarıya ulaştırdık. Üçüncü dönemimizde 
bize kurulan tuzakları bu sayede bozduk. 
Dördüncü dönemimizde yaşadığımız yol 
kazasını yine aynı şekilde telafi ettik. 15 
Temmuz darbe girişimi gibi tarihimizin 
ve dünyanın en alçak ihanetlerinden biri-
ni yine milletimizle birlikte başarısızlığa 
uğrattık. Yönetim sistemimizi değiştiren 
adımları milletimizle beraber attık. 24 Ha-
ziran seçimlerdeki sonuca da bu şekilde 
ulaştık. 

Şimdi yapmamız gereken iş, yine milleti-
mize bakmak, onun gösterdiği istikamette 
yürümektir. Kendisini milletin üzerinde, 
milletimizin bize emanet ettiği o büyük 
davanın üzerinde, AK Parti’nin üzerinde 
görenlerin, bu mesajı alması mümkün de-
ğildir. Çünkü onların gözleri artık görmez, 
kulakları duymaz, dilleri doğruyu söyleye-
mez, kalpleri hakikate yönelemez olmuş-
tur. Biz, her zamanki gibi, milletimizle ve 
onun değerlerini, hedeflerini, hassasiyet-
lerini, beklentilerini paylaşanlarla birlikte 
yol yürümeyi sürdüreceğiz. Buradaki kad-
ronun, bu vasıflara sahip arkadaşlarımız-
dan oluştuğuna inanıyorum. Rabbimden 
niyazım, bizleri milletimize mahcup etme-
mesidir. 

Değerli arkadaşlar,

Pazartesi günü yapılacak Cumhurbaşkan-
lığı yemin töreniyle, Türkiye yeni bir dö-
neme adım atıyor. Meclis’teki merasimin 
ardından Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı 
Külliyemizde görkemli bir göreve başlama 

töreni gerçekleştireceğiz. Şu ana kadar ke-
sinleşen haliyle törene 22 Cumhurbaşkanı 
ile 17 Başbakan, Cumhurbaşkanı Yardım-
cısı, Meclis Başkanı düzeyinde katılım ola-
cak. Ayrıca çok sayıda uluslararası kuruluş 
başkanı, bakanlar, diplomatik temsilciler, 
her ülkeden Türkiye dostu kardeşlerimiz, 
göreve başlama törenimize iştirak edecek. 
Ülke içinden de kurumlardan farklı mes-
leklere ve sivil topluma kadar, milletimi-
zin her kesiminden temsilcileri bu törene 
davet ettik. Böylece, yeni yönetim sistemi-
mize geçişimizin sevincini, hem dünyayla, 
hem de halkımızla, milletin evinde paylaş-
mış olacağız. Aynı gün, yeni dönemin yöne-
tim mimarisini ihdas eden ilk Cumhurbaş-
kanlığı Kararnamesini de yayımlayacağız. 
Yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı sıfatıyla, 
Pazartesi akşamı kabinemizi açıklayacak 
ve hemen kolları sıvayıp çalışmaya başla-
yacağız. Şahsımın başkanlığında, Meclis’te 
sizlerle, Külliye’de bakanlarımızla, genel 
merkezimizde yetkili kurullarımızdaki ar-
kadaşlarımızla yakın işbirliği ve dayanış-
ma içinde ülkemizi yöneteceğiz. Böylece, 
ülkemize yıllardır patinaj yaptıran, sürekli 
krizlere, kaoslara, müdahalelere yol açan 
eski sistemi geride bırakarak, yepyeni bir 
dönemin kapılarını aralamış olacağız. 

Burada büyük bir sevincim var. On yıllar-
dır böyle bir yönetim sisteminin özlemini 
çeken siyasetteki büyüklerimiz bunu ba-
şaramamışlardı.  Hamdolsun bunu başar-
mak AK Parti Grubuna nasip oldu. Sistem 
bazında değişikliği yaptık. Ancak bu siste-
min meyvelerini milletimize tattırmalıyız. 
Bu adımı atarken de çok çok kararlı olaca-

mize, önümüzdeki 5 yıl boyunca bu kutlu 
çatı altında yapacakları çalışmalarda başa-
rılar diliyorum. 23 Nisan 1923 tarihinden 
beri Meclis çatısı altında görev yapmış tüm 
milletvekillerini saygıyla, hürmetle yâd 
ediyorum. Kurulduğu günden bugüne ka-
dar AK Parti grubunda milletvekili olarak 
görev almış tüm arkadaşlarımıza, onlarla 
birlikte çalışan tüm kardeşlerimize, ülke-
mize ve milletimize yaptıkları hizmetler 
için şükranlarımı sunuyorum. 

Hizmet yarışında bayrağı bu defa sizler 
devraldınız. İçinizde daha önce bu sıralar-
da oturmuş olanlar var, ilk defa bu görevi 
üstlenenler var. Karşımdaki manzarayı, 
tecrübeyle yeniliğin, birikimle azmin, me-
tanetle heyecanın mükemmel bir sentezi 
olarak görüyorum. Yapacak çok işimiz bu-
lunuyor. Her birinizin enerjisine, kabili-
yetine, çalışkanlığına, üretkenliğine, mü-
cadeleciliğine ve sadakatine ihtiyacımız 
var. Bunun için tek bir anımızı bile boşa 
geçirmeye hakkımız yok. Hep birlikte çok 
çalışacak ve milletimizin teveccühüne la-
yık olmaya gayret edeceğiz. Rabbim bizi 
milletimize mahcup etmesin diyorum. 

Değerli arkadaşlar, 

Bilindiği gibi, milletvekili seçimlerinde, 
yurt dışı ve gümrükler dahil, aldığımız 21 
milyon 338 bin 693 geçerli oy ile yüzde 
42,56’lık bir oran elde ettik. Teveccühü-
nü partimizden yana kullanan her bir va-
tandaşımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 
Meclis’te bu dönemde sayısı 600’e çıkan 
milletvekili koltuklarının yüzde 49’unu 
elde ederek, çoğunluğu sağlayamasak da, 

en büyük grup durumundayız. Cumhur 
İttifakı olarak baktığımızda ise toplam 
344 milletvekili sayısıyla, MHP ile birlik-
te Meclis’te yüzde 57’lik bir çoğunluğa 
sahibiz. Tabii biz, 7 Haziran 2015 hariç, 
Meclis’te hep tek başımıza çoğunluğa sa-
hip olarak yasama faaliyetlerini yürütmüş 
bir partiyiz. Bu seçimlerde, gerek oy oranı, 
gerek milletvekili sayısı bakımından he-
deflerimizin gerisinde kalmış olmamız, 
daha çok çalışmamız, daha çok gayret gös-
termemiz gerektiğine işaret ediyor. 

Milletimizin Sandıkta 
Yaptığı Hassas Ayarı Doğru 
Değerlendirmeliyiz

Bizim milletimiz, dünyada eşine ender 
rastlanır bir ferasetle, sezgiyle öyle me-
sajlar verir ki, hayran olmamak mümkün 
değildir. Seçimlerin sonuçlarını bu yakla-
şımla okumamız gerekiyor. Önümüzdeki 
tablo şudur: Milletimiz, Cumhurbaşkanlığı 
seçiminde 26 milyon 330 bin 823 geçerli 
oy ve yüzde 52,56 oy oranıyla, en yakın 
rakibimizin 11 milyon üzerinde bir farkla 
bize teveccüh göstermiştir. Buna karşılık 
milletimiz, Meclis’te AK Parti’yi yine birin-
ci parti yapmış, zafer elde etmesini sağla-
mış ama hedefinin de gerisinde bırakmış-
tır. Milletimizin sandıkta yaptığı bu hassas 
ayarı doğru değerlendirmeliyiz. 

Hep söylediğim gibi, biz AK Parti’yi mille-
timizle birlikte kurduk, bugüne kadar kar-
şılaştığımız tüm badirelerin üstesinden de 
milletimizin desteğiyle geldik. İktidarımı-
zın ilk döneminde vesayetle mücadeleyi 
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Değerli arkadaşlar,

Bu Meclis, dualı bir Meclis’tir. İstiklal 
Harbine başlarken, dualarla, salavatlar-
la, Kur’an-ı Kerim’le açılan bu Meclis, o 
dönemde çatışmaların tüm şiddetiyle 
sürdüğü dönemde dahi faaliyetlerini sür-
dürmüştür. Her ne kadar 1960 ve 1980 
darbelerinde dağıtılmış olsa da, Meclisi-
miz her zaman milletimizin umudu ol-
mayı sürdürmüştür. Hatta 15 Temmuz’da 
bu Meclis, cesaretiyle ve dirayetiyle adeta 
tarih yazmıştır. Savaş uçakları tarafından 
bombalanır, helikopterler tarafından tara-
nır, tanklar tarafından taciz edilirken dahi 
içeride darbecilere meydan okuyan bu 
Gazi Meclis’i ne kadar güçlü tutarsak, 
millet ve devlet olarak geleceğimize o de-
rece güvenle bakarız. Ülkemizi, milli ira-
denin tecelligâhı olan bu yüce kurumla 
işbirliği içinde geliştirecek, hedeflerine 
ulaştıracağız. 

Yeni yönetim sisteminin ne getirdiğini 
anlamayan veya anlamak istemediği için 
Meclis’i tahkir ve tahrik etmeye çalışanlar, 
aslında demokrasiye olan inançsızlarını 
ortaya koyuyorlar. Çünkü demokrasiler-
de yasama, yürütme ve yargı birbirinden 
bağımsızdır. Yürütme görevinin dün Baş-
bakan, bugün Cumhurbaşkanı tarafından 
ifa edilecek olmasının, demokrasiye aykırı 
hiçbir yönü olmadığı açıktır. Tam tersine 
biz yeni sistemle, Meclis’i yürütmenin ta-
sallutundan kurtarıp, gerçek anlamda ba-
ğımsızlığına kavuşturduk. 27’nci Dönem 
Meclis’inin milletvekilleri, belki her za-
mankinden daha çok, ama aynı zamanda 
her zamankinden daha etkili, daha yetkili 

bir şekilde görevlerini yapacaklar. Yeni yö-
netim sistemimizde Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’ne ve elbette AK Parti Grubuna çok 
önemli görevler düşecek. Her şeyden ön-
ce kanun çıkarma görevi, artık hükümet 
tasarısı da olmayacağı için, tamamen 
milletvekillerine, yani sizlere ait bir yet-
kidir. Cumhurbaşkanlığı sadece bütçe 
tasarısını Meclis’e sunacaktır, bunu ka-
nunlaştırma görevi yine milletvekilleri-
nin takdirindedir. 

Yeni Dönemde Reformlarımızı 
Kesintisiz Bir Şekilde   
Sürdüreceğiz

AK Parti’nin, kurulduğu günden beri en ö-
nemli alameti farikası yaptığı reformlar ol-
muştur. Bizim reformlarımızın önemli bir 
kısmı kanun ve Anayasa değişikliği gerek-
tirdiği için, en çok milletvekillerimiz çalış-
mış, gayret göstermiş, mücadele vermiştir. 

“Kamil odur ki koya dünyada bir eser

Eseri olmayanın yerinde yeller eser”

Evet… Meclis çatısı altında görev yapan 
her arkadaşımın gayesi işte bu olmuştur. 
Yeni dönemde her alandaki reformlarımı-
zı kesintisiz bir şekilde sürdüreceğiz. Yeni 
yönetim sistemimiz, reform ihtiyacını da-
ha da artıracaktır. Dolayısıyla sizleri hem 
komisyonlarda, hem de genel kurulda çok 
önemli gayretler, çok büyük mücadeleler 
bekliyor. Bu grubun geçmişte başardıkları-
nı şöyle bir gözümün önüne getirdiğimde, 
yeni dönemde çıtayı çok daha yükseğe çı-
kartacağından şüphe duymuyorum. 

ğız. Enaniyetin olmasını asla kabul edeme-
yiz. Kolektif akılla hedefe kilitlenecek ve 
neticelerini de alacağız.

İl Başkanları Toplantısında da söylediğim 
gibi, tevazuuyu elden bırakmamalıyız. 
Kimseye tepeden bakamayız ve tepeden 
bakmacı bir anlayışla da yürüyemeyiz. 

Bu hareketin içerisinde ‘ben’ olamaz, ‘biz’ 
varız.  Eğer ki ‘ben’ dersek, öncekiler nasıl 
yer ile yeksan olduysa, biz de aynı akıbe-
ti yaşarız. Kimse ben bakiyim demesin, 
hepimiz faniyiz. 26 milyon insan bize bir 
güven bağışladı. Bu nedenle de önemli bir 
imtihan veriyoruz. İnşallah bu imtihandan 
anlımızın akıyla çıkacağız.

Bize “Yorgun Savaşçı”   
Diyenlerin Hali Ortadadır

Değerli arkadaşlar,

Salı günü, devlet geleneğimize uygun şe-
kilde, ilk yurt dışı ziyaretlerimizi dost ve 
kardeş Azerbaycan ile Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyetimize yapacağız. Çarşamba 
günü de Brüksel’e gidip NATO Zirvesinde 
ülkemizi temsil edeceğiz. 

Milletimiz bizim nasıl çalıştığımızı, 1994 
yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Baş-
kanlığına seçildiğimiz günden beri gayet 
yakından görüyor, biliyor, takip ediyor. 
Seçimlerde şahsım için “Yorgun cumhur-
başkanı adayı” şeklinde yakıştırmalar yap-
mışlardı. Şimdi bunu söyleyenlerin hali 
ortadadır. Elhamdülillah, biz azimle, ka-

rarlılıkla bu yola devam ediyoruz. Bu ya-
kıştırmayı yapanların, bizim nedenli ant-
renmanlı olduğumuzdan haberleri yok. 
Aslında onlar zihinsel bir yorgunluğun 
içerisindeler. Bundan sonra, inşallah, ye-
ni yönetim sistemimizden aldığımız güçle 
daha çok çalışacak, daha etkin faaliyetler 
yürütecek, daha hızlı ve kesin neticeler el-
de edeceğiz. 

Seçim kampanyamız boyunca hep söyle-
diğimiz gibi, bizim hedefimiz; Güçlü Mec-
lis, Güçlü Hükümet, Güçlü Türkiye’dir. 
İnşallah hep birlikte, İrade, Erdem ve Ce-
saretle Türkiye’yi Şahlandıracağız. Biz bu 
kavramlarla milletimizin karşısına, baş-
kaları gibi laf olsun diye değil, yürekten 
inandığımız ve uygulamaya kararlı oldu-
ğumuz için çıktık. 

2002 yılında “Tek başına iş başına” demiş-
tik, Allah nasip etti, sözümüzü tuttuk. 2007 
yılında “Durmak yok yola devam” demiştik, 
yine mahcup olmadık. 2011 yılında “Hay-
di bir daha” dedik ve daha güçlü bir şekil-
de yola devam ettik. 2015 Kasım’ında “İlk 
günkü aşkla” sözüyle milletimizin desteğini 
kazandık. 24 Haziran’da da yeni yönetim 
sistemiyle milletimizin huzurundaydık. 
Biz sözümüzü tuttukça milletimiz de bizi el 
üstünde tuttu. Hatta, 15 Temmuz’da oldu-
ğu gibi yeri geldi, gövdesini bize siper etti. 
Böyle bir milletin hizmetkârı olmak, bizim 
için şereflerin en büyüğüdür. Milletvekille-
rimizden bakanlarımıza, parti teşkilatımız-
dan belediyelerimize kadar tüm AK Partili-
lerden, bizim milletten başka gücümüz ve 
milletten başka sığınağımız olmadığının 
bilinciyle çalışmalarını bekliyorum. 
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Ataların dediği gibi: At ölür meydan kalır, 
yiğit ölür şan kalır. Hepimiz faniyiz. Önem-
li olan bu diyardan gittiğimizde geride ne 
bıraktığımızdır. Sizlerden önce bu sıralar-
da oturanlar, geride gerçekten çok önem-
li eserler bıraktılar. Şimdi sıra sizlerde… 
Ben hepinize güveniyorum. İnşallah, mil-
letimize verdiğimiz diğer sözlerle birlikte 
“Güçlü Meclis” taahhüdümüzü de hep bir-
likte hakkıyla yerine getireceğimize inanı-
yorum. Meclis’te yapacağınız çalışmaların 
şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. 

Değerli arkadaşlar,

AK Parti olarak biz, hiçbir zaman vesaye-
ti ve vesayetçileri sevmedik, hele darbeyi 
ve darbecileri hiç sevmedik. Önümüzdeki 
dönemde, en çok vesayete ve darbeye karşı 
dikkatli olacağız. İster içeriden gelsin, ister 
dışarıdan, milli iradeye gölge düşürecek, 
milletimizin emanetine halel getirecek 
hiçbir dayatmaya rıza göstermeyeceğiz. 
Gerekirse kendimizi ortaya koyacağız, 
ama ülkemizi böyle bir zillete maruz bı-
rakmayacağız. 

Her şeyden önce, terör örgütleriyle müca-
delemizi amansız bir şekilde sürdürece-
ğiz. Bölücü terör örgütünün yurt içindeki 
yapılanmasının adeta belini kırdık. Yeni 
güvenlik konseptimiz gereği, artık saldı-
rıları ülkemiz topraklarında beklemiyor, 
tehditleri kaynağında yok ediyoruz. Fırat 
Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtlarıyla, sı-
nırlarımız boyunca oluşturulmaya çalışı-
lan terör zincirini pek çok yerinden kırdık. 
Münbiç’te, Amerika ile vardığımız anlaş-

mayı adım adım hayata geçiriyoruz. Bu 
bölgeyi teröristlerden tamamen temizleye-
ne kadar durmayacağız. 

Bir süredir, sessiz sedasız bir şekilde, bö-
lücü terör örgütünün ana karargâhı olan 
Kandil’le ülkemiz toprakları arasındaki 
bölgeyi temizliyoruz. Bu operasyonda çok 
önemli mesafe kat ettik. 1980’li yıllardan 
beri terör örgütünün cirit attığı yerlerin 
önemli bir kısmı, artık ülkemizin deneti-
mi altındadır. Kandil’i ve gerekirse Sincar’ı 
terör örgütünden temizleyene kadar bu 
operasyonumuz devam edecek. Hem Irak 
Hükümetinin, hem de Kuzey Irak Yöneti-
minin de bölücü terör örgütünden bıktığı, 
usandığı anlaşılıyor. Türkiye’nin operasyo-
nu, orta vadede Irak devletinin toprak bü-
tünlüğünün ve egemenlik haklarının ger-
çek anlamda sağlamasına katkıda buluna-
caktır. Suriye tarafında da, Tel Abyad’dan 
Kamışlı’ya kadar olan bölgeyi terör örgü-
tünden temizlemekte kararlıyız. Bölgede 
uzun süredir terör örgütüne destek veren 
güçlerin, Türkiye’nin bu kararlılığını anla-
dıklarını ve uzlaşma yollarını aradıklarını 
görüyoruz. Yakında, bu konuda da önemli 
gelişmeler bekliyoruz. 

Bölücü terör örgütü, sahada köşeye sıkış-
tıkça, siyasi alandaki manevralarla ve sivil-
leri hedef alan vahşetiyle kendine alan aç-
maya çalışıyor. Kendi güdümündeki siyasi 
partiyi her alanda güçlü tutmak, bölücü 
örgütün en önemli hedefidir. Ana muhale-
fet partisi, bölücü terör örgütünün bu siya-
si manevrasına, bize göre siyasi meşruiyeti 
sorunlu olan bir partiyi tam anlamıyla ta-
şıma oylarla Meclis’e sokarak, bir anlamda 
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ekonomik maliyeti olan FETÖ’nün kökünü 
kazıyana kadar bu mücadeleyi sürdürece-
ğiz. Yeni yönetim sistemi, mücadelemizi 
daha etkin yürütme konusunda bize çok 
önemli imkânlar sağlıyor. Hala kendini 
gizlediğini sanarak sağda-solda faaliyet 
yürüten veya yeniden harekete geçmek ü-
zere sinsice bekleyen FETÖ’cüler olduğu-
nu biliyoruz. Milletimiz müsterih olsun. 
Nerede olurlarsa olsunlar, bunların hepsi-
ni de birer birer tespit edecek ve gereğini 
yapacağız. 

Değerli arkadaşlar, 

Ekonomi, yeni dönemdeki önceliklerimiz 
arasında, terörle mücadeleyle birlikte 
ilk sırada yer alıyor. Yapısal sorunları re-
formlarla çözerek, kasıtlı olarak kurulan 
tuzakları birer birer bozarak, ülkemizi 
dünyanın en büyük 10 ekonomisinden bi-
ri haline getirmekte kararlıyız. Milletimi-
ze verdiğimiz bu sözü tutmak için biz bu 
yola baş koyduk. 

Siyasi bağımsızlığın, savunma sanayiini 
geliştirmenin yanısıra ekonomik bağım-
sızlıktan geçtiğini çok iyi biliyoruz. Dün 
IMF ile yolları ayırarak, bu konuda önem-
li bir adım attık. İnşallah bu dönemde, ca-
ri açık, enflasyon, faiz başta olmak üzere, 
ekonomideki yapısal sorunlarımızı çöze-
rek, çok daha ileri bir seviyeye ulaşacağız. 
Üretimi, ihracatı ve istihdamı artırmak 
için gereken her tedbiri alacak, her uygu-
lamayı devreye sokacağız.

Dünyanın Her Yerinde   
Varlık Gösteriyoruz

Aynı şekilde Avrupa Birliği ile ilişkilerimi-
zi, hakkaniyete dayalı bir çizgiye oturtmak 
için gayret göstereceğiz. Rusya’yla ilişki-
lerimiz adeta katlanarak gelişiyor. Orta 
Asya ile ilişkilerimizde yeni bir atılım dö-
nemindeyiz. Azerbaycan, Kazakistan ve 
Türkmenistan’la zaten çok yakın işbirliği 
içindeyiz. Özbekistan’la yeni bir dönemin 
perdelerini açtık. Kırgızistan’la ilişkileri-
miz de, hassasiyetlerimize kulak verildiği 
sürece hızla ilerleyebilecek bir yerde duru-
yor. Üçüncü bin yılın yükselen yıldızı ola-
rak kabul edilen Afrika’nın her köşesini a-
deta hallaç pamuğu gibi atıyoruz. Afrika’yı 
her düzeyde ve her fırsatta ziyaret ederek, 
siyasi, insani ve ekonomik ilişkilerimizi 
güçlendiriyoruz. Güney Amerika’yı yeni a-
çılım alanımız olarak belirlemiştik. Dünya-
nın ekonomik devi olan Çin, siyasi alanda 
da giderek güçleniyor. En büyük ekonomik 
ortaklarımızdan biri olan Çin’le işbirliği 
potansiyelimizi geliştirmek için her türlü 
gayreti gösteriyoruz. Çin ile olan 26 milyar 
dolar civarındaki ticaret hacmimizi daha 
da artıracağız. 

Kadim tarihi ilişkilerimizin de bulunduğu 
Güney Asya, asla ihmal edemeyeceğimiz 
bir coğrafyadır. Kafkasya’yı, Balkanları, 
Ortadoğu’yu ve Kuzey Afrika’yı, adeta ca-
nımızdan bir parça olarak kabul ediyoruz. 
Velhasıl, yakın-uzak demeden dünyanın 
her köşesiyle sadece siyasi ve ekonomik 

destek vermiştir. Türkiye’nin milli güvenli-
ğini ilgilendiren bu tür meselelere, partile-
rin kendi iç işleri olarak bakamayız. Terör 
örgütünün yeniden sivilleri infaza yönel-
mesinin gerisindeki en önemli saik, kendi 
güdümündeki partiye sağladığı işte bu des-
tektir. Avrupa ülkeleri başta olmak üzere, 
dünyanın hiçbir yerinde, terör örgütleriyle 
iltisaklı siyasi yapılara müsamaha gösteril-
mez. Buradan bir kez daha CHP’yi, bölücü 
terör örgütünün güdümündeki partiyle i-
lişkisini gözden geçirmeye ve tercihini mil-
letten yana kullanmaya davet ediyorum. 

181 Bin 500 Kişiyle İlgili  
Pasaport Tahdidi Kaldırılacak

Değerli arkadaşlar, 

FETÖ’yle mücadeleyi de, aynı şekilde, ke-
sintisiz ve kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. 
Dün gece çıkardığımız bir Kanun Hükmün-
de Kararnameyle, bu örgütle irtibatlı çok 
sayıda kişinin kamuyla ilişiği kesildi. FETÖ 
davalarını yakından takip ediyoruz. Bu da-
vaların büyük bir bölümünün yıl sonuna 
kadar tamamlanacağı anlaşılıyor. Temyiz 
aşamalarının da bitmesiyle, mahkûmiyet 
alan FETÖ mensubu teröristler, ülkemize 
ve milletimize yaptıkları ihanetin bedelini 
ömürlerini dört duvar arasında tamamlaya-
rak ödeyeceklerdir. Sadece ülkemizin değil, 
belki de dünyanın en sinsi terör örgütü olan 
bu ihanet çetesiyle mücadelenin öyle kolay 
olmadığını özellikle belirtmek isterim. Bu 
yapı, kendi gerçek militanlarını gizlemek 
için çok sayıda insanı kalkan olarak kullan-
maktan çekinmemiştir. 

Adli boyutuyla hakimlerimiz ve savcıları-
mız, idari boyutuyla Olağanüstü Hal İşlem-
lerini İnceleme Komisyonu, titiz bir çalış-
mayla suçlularla masumları ayırt etmenin 
gayreti içindedir. Yargıda suçlu bulunanlar 
ceza alırken, masumlar beraat ediyor. Ko-
misyonumuz da, kamu görevlileriyle ilgili 
işlemleri inceleyerek, isabetli görmediği 
ihraçlarla ilgili göreve iade kararı veriyor. 

Bu çerçevede attığımız bir adım daha var. 
FETÖ’yle mücadele kapsamında tutuk-
lanan ve mahkum olanlar ile ihraç edi-
lenlerin bir kısmının eş, çocuk, anne ve 
babalarının pasaportlarına idari işlemle 
ihtiyaten tahdit konmuştu. Biliyorsunuz, 
15 Temmuz’dan sonra FETÖ mensupla-
rı aileleriyle birlikte yurt dışına kaçmaya 
başlamıştı. Bu durumu engellemek için 
alınan tedbirlerden biri de pasaport tah-
didiydi. Artık soruşturmalar ve davalar 
belli bir aşamaya geldiği için bunlardan 
181 bin 500 kişiyle ilgili pasaport tahdidi, 
şayet mani bir hal yoksa, birkaç gün içinde 
kaldırılacak. Böylece, yakınlarının suçla-
rından dolayı pasaport alamayan vatan-
daşlarımızın mağduriyetlerini gidermiş 
oluyoruz. Tabii, mahkeme kararıyla konan 
tahditler bu kapsamın dışındadır. Bu tür 
tahditler, ancak yine mahkeme kararıyla 
kaldırılabiliyor. 

FETÖ’nün, dünyanın dört bir yanında ül-
kemiz aleyhinde yürüttüğü faaliyetleri 
adım adım takip ediyoruz. Kaçarak kurtul-
duklarını sanan FETÖ’cüleri de birer-ikişer 
ülkemize getirip, adaletin karşısına çıkartı-
yoruz. Ülkemize çok ağır sosyal, siyasi ve 
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değil, çok güçlü insani ilişkiler de kurmak 
için elimizdeki tüm imkânları kullanıyo-
ruz. TİKA, Yurtdışı Türkler ve Akraba Top-
luluklar Başkanlığı, Yunus Emre Enstitüsü, 
AFAD, Kızılay, Maarif Vakfı gibi kurum-
larımız ve çok sayıda sivil toplum kuru-
luşumuzla, dünyanın her yerinde varlık 
gösteriyoruz. 

Türkiye’nin geçtiğimiz yıl dünyanın en 
çok insani yardım yapan ülkesi konumu-
na gelmesi, paramızın bolluğundan değil 
gönlümüzün zenginliğindendir. Bizim bu 
işler için tahsis ettiğimiz kaynakla, inanın 

bana, ülkemizin içinde kaybettiğimiz veya 
ertelediğimiz hiçbir şey yok, ama dünyada 
kazandığımız çok şey var. Önümüzdeki dö-
nemde bu çalışmaları çok daha iyi bir ko-
ordinasyonla, çok daha verimli bir şekilde 
sürdüreceğiz. 

Bu duygularla bir kez daha 27’nci Dönem 
Türkiye Büyük Millet Meclisimizin hayırlı 
olmasını diliyorum. AK Parti Grubumuza 
yeni dönemde başarılı çalışmalar temen-
ni ediyorum. Sizleri bir kez daha sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum. 

Kalın sağlıcakla.

Değerli milletvekili arkadaşlarım, kıymetli 
misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, 
sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, 
hasretle selamlıyorum. 

Grup Toplantımızın, partimiz ve ülkemiz 
için hayırlara vesile olmasını Rabbim’den 
niyaz ediyorum. Bir kez daha 27’nci dö-
nem Türkiye Büyük Millet Meclisi çalış-
malarında sizlere başarılar diliyorum. 

Sözlerimin hemen başında, komşumuz 
Yunanistan’da, başkent Atina yakınların-
da çıkan yangında, ilk açıklamalara göre 
49 kişinin öldüğünü, 157 kişinin yaralan-
dığını üzüntüyle öğrendiğimizi ifade et-
mek istiyorum. İhtiyaç duyulması halin-
de her türlü yardıma hazır olduğumuzu 
Yunan makamlarına ilettik. Bu elim ha-
dise dolayısıyla, ülkem ve milletim adına, 

Kimse Bulunduğu Makamları, 
Kendileri İçin İlanihaye

Görmemelidir

AK Parti TBMM Grup Toplantısı | Ankara | 24 Temmuz 2018
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Hitler’in Ruhu, İsrail’in Bazı 
Yöneticileri Arasında Yeniden 
Hortlamıştır

Güvenlik güçlerimizin bir süredir sınırla-
rımız içinde ve dışında gerçekleştirdiği ba-
şarılı operasyonlar, doğru yolda ilerlediği-
mizin en büyük ispatıdır. Ülkemizi tehdit 
eden terör örgütlerinin yeni merkezi hali-
ne dönüşen Suriye’yi adım adım güvenli 
hale getiriyoruz. Fırat Kalkanı ve Zeytin 
Dalı Harekâtları ile yaklaşık 4 bin kilo-
metrekare alanı Suriyeli kardeşlerimizin 
güvenle yaşayabilecekleri hale getirdik. 
Şimdi, Amerika ile vardığımız mutabakat 
çerçevesinde Münbiç’te yeni bir dönemi 
açıyoruz. Aynı şekilde, diğer bölgeler için 
de hazırlıklarımızı yapıyoruz. Hudutla-
rımız dibinde tek bir terörist kalmayana, 
tüm Suriyeli kardeşlerimiz huzur içinde 
evlerine dönene kadar bu ülkedeki operas-
yonlarımız devam edecektir. Devletimiz ve 
milletimiz için beka meselesi olarak gör-
düğümüz bu konuda hiç kimse bize engel 
olamaz. Gerçek dostlarımız, bu mücadele-
mizde yanımızda olanlardır. Türkiye’ye yö-
nelik böylesine büyük ve açık bir tehdide 
rağmen, teröristlerin yanlarında yer alan-
ları da asla unutmayacağımızı belirtmek 
isterim. 

Değerli arkadaşlar,

Kendi ülkemiz ve sınırlarımızla birlikte 
bölgemizin güvenliği de bizi yakından il-
gilendiriyor. Bu coğrafyada çekilen her 
acının sızısını yüreğimizde hissediyoruz. 
Zulme uğrayan her kardeşimizle biz de 

tarifsiz sıkıntılar yaşıyoruz. Hiç şüphe-
siz bölgemizdeki en mazlum coğrafya 
Filistin’dir. İsrail’in, Kudüs ve Gazze baş-
ta olmak üzere, Filistin coğrafyasında 
gerçekleştirdiği saldırılar, tam anlamıyla 
bir insanlık suçudur. Kendi topraklarını 
savunmaktan başka hiçbir suçları olma-
yan sivil Filistinlilerin üzerine tankıyla, 
topuyla, uçağıyla, füzesiyle, keskin nişan-
cısıyla giden İsrail, terör devleti olduğunu 
bir kez daha gösterdi. 

Asıl vahim olanı ise dünyanın, İsrail tara-
fından katledilen yüzlerce ve yaralanan 
onbinlerce Filistinliyi görmezden gelmiş 
olmasıdır. Buna karşılık, olaylarda haya-
tını kaybeden tek bir İsrail askeri için, ne-
redeyse herkes harekete geçmiştir. Dikkat 
ederseniz ortada bir savaş yoktur. Ortada 
sadece, İsrail yönetiminin Filistinlilere yö-
nelik saldırıları ve uyguladığı insanlık dışı 
vahşet vardır. İsrail; kadın, çocuk, yaşlı de-
meden önüne geleni vurarak, yaralayarak, 
öldürerek, şiddet uygulayarak, insanların 
evlerini başlarına yıkarak, Filistinlileri ya-
şadıkları yerlerden ayrılmaya zorluyor. 

Nitekim, geçtiğimiz günlerde İsrail Parla-
mentosunda kabul edilen “Yahudi Ulus 
Devlet” kanunu, bu ülkenin gerçek niye-
tini tüm açıklığıyla ortaya sermiştir. Fi-
listin halkı ile Kudüs’ü ziyaret eden Müs-
lümanlara ve Hristiyanlara yönelik tüm 
haksız uygulamalar, baskılar, tecritler, bu 
kanun ile meşrulaştırılmaktadır. Gasp etti-
ği toprakları “yerleşim yerleri” adıyla ma-
sumlaştırmaya çalışan İsrail, bu kanunla, 
yaptığı hırsızlığa kendince bir kılıf da icat 
etmiştir. Karşımızda, kendi tanımladığı 

ölenlerin yakınları başta olmak üzere tüm 
Yunan halkına başsağlığı diliyoruz.

Değerli arkadaşlar,

Seçimlerin akabinde, milletimize verdiği-
miz sözleri tutmak için çalışmaya başladık. 
Yemin törenimizin hemen ardından, Ba-
kanlarımızı kamuoyuna açıkladık. Bakan 
Yardımcılarımızın bir kısmının atamasını 
yaptık. Diğer üst düzey yöneticilerle ilgili 
çalışmalarımızı önemli ölçüde tamamla-
dık, peyderpey atamalarını gerçekleşti-
receğiz. Bakanlarımız, kendi sorumluluk 
alanlarıyla ilgili kısa, orta ve uzun vadeli 
eylem planları hazırlıyor. Seçim süre-
cindeki taahhütlerimizi de içeren kısa 
vadeli programımızı hemen uygulamaya 
geçireceğiz. 

Olağanüstü Hal’i kaldırmış olmamız, bu 
çerçevede attığımız önemli bir adımdır. 
Terörle mücadelede ihtiyaç duyulan yeni 
düzenlemeler, inşallah Meclis’imiz tatile 
girmeden hayata geçecek. Aynı şekilde, 
bedelli askerlik talebiyle ilgili kanunu da, 
bu hafta Meclis’ten geçirerek, sözümüzü 
tutmuş olacağız. Batı ülkelerinde askerlik 
için personel bulunamadığı bir dönemde 
biz, yığılmaları önlemek için sürekli bedel-
li askerlik kanunu çıkartmak zorunda kalı-
yoruz. Bu durum, askerlik meselesini, yeni 
ve daha köklü bir anlayışla ele almamız ge-
rektiğini gösteriyor. Gereken hazırlıkların 
ve planlamaların yapılmasının ardından 
Türkiye’yi, bir daha bedelli kanunlarına ih-
tiyaç duyulmayacak bir askerlik sistemine 
inşallah kavuşturacağız. 

Türkiye’nin yürüttüğü mücadeleleri, sı-
nırlarımız içinde ve dışında gerçekleştir-
diğimiz operasyonları, yükümlüler eliyle 
yapma imkânımızın kalmadığı açıktır. 
Bununla birlikte, milletimizin askerlikle 
bağının tümden kopmasını da doğru bul-
muyoruz. Bu millet asker bir millettir. Mil-
letimizin ruhundaki o hassasiyeti, o ince-
liği de kaybetmek istemiyoruz. Hem, tüm 
vatandaşlarımıza temel askerlik eğitimini 
nazari ve tatbiki olarak verilebileceğimiz, 
hem de Türk Silahlı Kuvvetlerinin insan 
gücünü uzmanlığa dayalı hale getireceği-
miz bir sistem üzerinde çalışıyoruz. 

Terörle mücadele kanununda yapaca-
ğımız değişikliklerde, olağanüstü hal 
sonrasında güvenlik güçlerimize ve vali-
lerimize ilave imkânlar sağlanıyor. Böy-
lece, terörle mücadelenin herhangi bir 
zafiyete uğramadan devam etmesini he-
defliyoruz. Ayrıca, ihtiyaç duyulan her 
zaman, ülke genelinde veya belirli yer-
lerde olağanüstü hal ilan etme yetkimiz 
vardır. Türkiye’nin onda biri kadar dahi 
terör tehdidi altında olmayan ülkeler, en 
küçük bir kargaşada bizdekinin on katı 
ağırlığında tedbirler uyguluyor. Böyle 
bir ortamda hiç kimsenin ülkemizi terör-
le mücadele için çıkardığı kanunlar yü-
zünden eleştirmeye hakkı olamaz. Bizim 
için önemli olan kimin ne dediği değil, 
ülkemizin ve milletimizin neye ihtiyacı 
olduğudur. Bu anlayışla çalışmalarımızı 
yürüttük, yürütmeye devam edeceğiz. 
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bir topluluk dışında hiç kimsenin hakkını, 
hukukunu, hatta varlığını tanımayan bir 
devlet vardır. Bu düzenleme, İsrail’in dün-
yadaki en faşist, en ırkçı devlet olduğunun, 
hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde is-
patıdır. İsrail’in bu düzenlemeden sonra 
faşizm ve ırkçılık ile bunların sonuçları 
konusunda söyleyecek hiçbir sözü kalma-
mıştır. Hitler’in “ari ırk” saplantısı ile İsrail 
yönetiminin bu kadim toprakları sadece 
Yahudilere ait sayan anlayışı arasında hiç-
bir fark yoktur. Dünyayı büyük bir felake-
te sürükleyen Hitler’in ruhu, İsrail’in bazı 
yöneticileri arasında yeniden hortlamıştır. 
İsrail Cumhurbaşkanının da isabetle ifade 
ettiği gibi bu, dünya Yahudilerine bir “ana-
vatan” sunmaktan ziyade, tüm Yahudileri 
tehlikeye atan bir adımdır. 

Dünyada, yönetim ilkelerini dini refe-
ranslara dayandıran devletleri en şiddetli 
şekilde eleştiren, hatta fiili müdahalede 
bulunanların, İsrail’in Yahudi Şeriatını 
esas alan bu kanununa ses çıkartmamala-
rı da ayrı bir ikiyüzlülüktür. Bu durumda 
İsrail’in attığı bu adımla kalmayacağını, yi-
ne kendi dini referansları gereği, bölgeyi ve 
tüm dünyayı kana, ateşe, acıya boğacağını 
varsaymamız gerekiyor. Bugün yaşananla-
ra susanlar, yarın yaşanacak daha büyük 
acıların, dökülecek kanların müsebbipleri 
olacaklardır. 

Türkiye olarak, İsrail yönetiminin tüm 
haksızlıklarına, uyguladığı tüm zulümle-
re karşı çıkmayı, Filistin halkının yanın-
da olmayı sürdüreceğiz. İslam Dünyasını, 
Hristiyan Alemini, dünyadaki demokrat ve 
özgürlükçü tüm devletleri, kurumları, sivil 

toplum kuruluşlarını, medya mensupla-
rını İsrail’e karşı harekete geçmeye davet 
ediyoruz. 

Yıllık İhracatımız 161,5 Milyar 
Dolara Ulaştı

Değerli arkadaşlar, 

Günümüz dünyasında bağımsızlığın, güç-
lü olmanın, hedeflerine ulaşmanın yolu, el-
bette her şeyden önce imandan, inançtan, 
azimden, çalışmadan geçiyor. Tabii bunla-
ra bir de siyaseti, diplomasiyi, ekonomiyi 
eklemek gerekiyor. “Başarınızın büyüklü-
ğünü inancınızın büyüklüğü belirler” der-
ler. Bugün Türkiye, her alanda bölgesinin 
ve dünyanın itibarlı bir ülkesi haline gel-
mişse, bunda en büyük pay milletimize 
olan inancımızdır. Bundan çeyrek asır, ya-
rım asır önce Türkiye’yi yerle yeksan etme-
ye yetecek nice saldırıyı, nice tuzağı, nice 
oyunu, işte bu sayede bozduk. Hem milleti-
mize ve kendimize inandık, güvendik, du-
ruşumuzdan asla taviz vermedik, hem de 
ülkemizi büyüttük, kalkındırdık, zengin-
leştirdik. Bilhassa son 5 yılda maruz kaldı-
ğımız her saldırıyla birlikte ekonomik bir 
hançerin de sırtımıza saplanmaya çalışıl-
masının sebebi budur. 

Biz, ülkemizin sadece siyasi özgürlüğünü 
değil, ekonomik özgürlüğünü de koruma-
nın mücadelesi verdik. Elbette krizlerin fa-
turasını ödedik, ödüyoruz. Tüm milletimiz 
emin olsun ki, kazandıklarımız karşısında 
bu faturanın hiçbir kıymeti harbiyesi yok-
tur. İnşallah çok yakında, ekonomik olarak 
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atan Türkiye, bunu da başaracaktır. 

Buradan, uluslararası yatırımcıları, ülke-
mizdeki yatırımcıları, tüm finans çevre-
lerini Türkiye’nin geleceğine güvenmeye 
davet ediyorum. Bu ülke, kendisine itimat 
edip yatırım yapan hiç kimseyi hayal kırık-
lığına uğratmamıştır. Türkiye’ye bugün ya-
tırım yapanlar, yarın en çok karlı çıkanlar 
olacaktır. Devlet olarak, tüm yatırımcılara, 
tüm finans çevrelerine her türlü kolaylı-
ğı göstermeye, her türlü desteği vermeye 
hazırız. Cumhurbaşkanlığımız bünyesin-
de, sırf bu amaçla özel ofisler kuruyoruz. 
Büyük yatırımcıların muhatabı artık doğ-
rudan Cumhurbaşkanlığı olacaktır. Bu yıl-
dan başlayarak, ekonomideki hedeflerimi-
ze doğru adeta koşar adımlarla yürüyece-
ğimize yürekten inanıyorum. 

Değerli arkadaşlar,

Türkiye, yönetim sistemi değişikliğini, 
16 Nisan 2017 halkoylaması ve 24 Ha-
ziran 2018 seçimleriyle tamamlamıştır. 
Bundan sonra önümüzde kısa vadeli tek 
bir seçim takvimimiz var. Bu da 2019 
Mart’ındaki mahalli idareler seçimidir. 
AK Parti olarak, 18 Ağustos’ta Olağan 
Büyük Kongremizi yapıyoruz. Kongrenin 
ardından mahalli seçimlere yönelik çalış-
malarımızı hemen başlatacağız. Ataların 
dediği gibi, her alanda olduğu gibi siya-
sette de “Erken kalkan yol alır.” Biz, parti-
mizi kurduğumuzdan beri her seçime, ilk 
günkü heyecanla, ilk günkü azimle, karar-
lılıkla hazırlandığımız için bu başarıları 
elde ettik. 

24 Haziran seçimlerinde, Cumhurbaşkan-
lığında ve milletvekilliğinde aldığımız oy-
ları, il il, ilçe ilçe, hatta sandık bazına kadar 
inerek analiz ediyoruz. Özellikle 1 Kasım’a 
göre oy kaybettiğimiz yerleri ve bunların 
sebeplerini tüm detaylarıyla anlamaya ça-
lışıyoruz. Adaylardan teşkilatlara, seçim 
kampanyasından söyleme kadar bütün 
unsurları göz önüne alarak, çıkardığımız 
sonuçları, bir sonraki seçim için ders ha-
line dönüştürüyoruz. Başka partiler kendi 
iç kavgalarıyla, çekişmeleriyle, olağanüstü 
kongreleriyle uğraşabilirler. Bizim böy-
le bir lüksümüz yok. Milletimiz bizden 
hizmet bekliyor, eser bekliyor, dertlerine 
derman olmamızı bekliyor.  Cumhurbaş-
kanlığında şahsımıza teveccüh gösteren 
26 milyon 330 bin, Meclis’te partimizi ter-
cih eden 21 milyon 338 bin vatandaşımıza 
borcumuzu ancak bu şekilde ödeyebiliriz. 
Eğer milletimizin verdiği mesajları doğru 
şekilde almaz, eksiklerimizi ve hatalarımı-
zı düzeltmeden sandığa gidersek, bu bize 
yakışmaz. 

Biz bugüne kadar milletimizle birlikte yol 
yürüdüğümüz, hep onunla beraber hareket 
ettiğimiz için daima zirvede kaldık. Şah-
sım başta olmak üzere, hiçbirimiz layüsel 
değiliz. Milletimize hesap vereceğimizin 
bilinciyle geçirdiğimiz her an, kendimi-
zin de, ülkemizin de faydasınadır. Mahalli 
seçimlere, işte bu anlayışla hazırlanmak 
zorundayız. Kimse bulunduğu makamla-
rı, kendileri için ilanihaye görmemelidir. 
Yerel yönetim seçimlerinde bu hassasiyeti 
kimse gözünden kaçırmasın. Bu makam-
larda yıllarca görev yapmış olabilirler. 
Ancak şu anda değişmeleri gerekiyorsa, 

da çok büyük kazanımlar elde edeceğiz. 
İşte sizler de görüyorsunuz, ne yaparlar-
sa yapsınlar Türkiye’nin büyümesini, kal-
kınmasını, gelişmesini engelleyemiyorlar. 
Milli gelirde 17’inci, satın alma paritesine 
göre 13’üncü durumdayız. Şöyle sağlam 
bir hamleyle, bu sıraları hızla ileriye taşı-
mamızın önünde hiçbir mani yok. 

Haziran ayı sonu itibariyle yıllık ihracatı-
mız 161,5 milyar dolara ulaştı. Bu yılın ilk 
çeyreğinde yüzde 7,4’lük bir büyüme ora-
nıyla, geçtiğimiz yıldaki seviyeyi koruduk. 
Bireysel emeklilik sisteminin fon büyük-
lüğünün 81 milyarı geçmesi, katılımcı 
sayısının 7 milyonu bulması da önemli 
gelişmedir.  

Diğer taraftan, ücretli çalışanların milli 
gelirden aldıkları pay, geçtiğimiz yıl yüz-
de 38,8 ile tarihimizin en yüksek oranına 
ulaştı. Emeklilerimize vermeye başladığı-
mız bayram ikramiyeleri ve diğer sosyal 
yardım ödemelerimizle, bu oran daha da 
yükselecektir.  

Biliyorsunuz, çalışanlarımızdan yıllarca 
kesilen ve maalesef kayda değer bir katma 
değere dönüştürülemeyen tasarruf teşvik 
ve konut edindirme yardımı ödemeleri-
ni de biz gerçekleştirdik. Tasarruf teşvik 
fonu kesintileri için 4,5 milyon kişiye 15 
milyar lira, konut edindirme yardımı için 
de 8 milyonu aşkın kişiye 3,5 milyar lira 
ödeme yaptık. Bunu biz ödedik. Neredeydi 
CHP, neredeydi diğerleri? Onlar, memuru, 
işçiyi, sömürdüler. Çalışanlardan yaptık-
ları kesintiyle maaş ödediler. Devletin, 
memuruna, işçisine olan borcunu biz öde-

dik. Bunları halkımıza anlatmamız lazım. 
Hafıza-ı beşer nisyan ile maluldür, bunu 
bilelim. 

İstihdamda 28,5 milyon kişiyle, yine tarihi 
bir zirvede bulunuyoruz. İşgücüne katılım 
oranımız öylesine hızlı artıyoruz ki, bu bü-
yük istihdam rakamına rağmen, işsizlik 
yüzde 10’lar seviyesinde. İnşallah yakında, 
bunu da tek haneli rakamlara indireceğiz. 

Turizmde, gerçekten çok hareketli ve bere-
ketli bir sezon yaşıyoruz. Hem gelen turist 
sayısında, hem de turizm gelirlerinde in-
şallah rekor kıracağız. 

Merkez Bankası rezervlerimiz, 102 milya-
ra çıkarak yeniden toparlanmaya başladı. 
IMF’e olan 24 milyar dolar düzeyindeki 
ülke borcunun son taksitini 2013 yılında 
ödedik ve böylece bir dönemi sona erdir-
dik. İç borçlanma vademizin halen 70 civa-
rında olması, piyasaların hazinemize olan 
güveninin işaretidir. 

Türkiye’ye Bugün Yatırım 
Yapanlar, Yarın En Çok Karlı 
Çıkanlar Olacaktır

Şimdi 9 Temmuz’daki yemin töreninin ar-
dından resmen yürürlüğe giren yeni yöne-
tim sistemimizle, her alanda olduğu gibi 
ekonomide de hedeflerimize kararlılıkla 
yürüyebileceğimiz bir zemine kavuştuk. 
Türkiye, potansiyeline ve hedeflerine ya-
kışmayan bu finans fotoğrafından, inşal-
lah en kısa sürede çıkacaktır. Nice sıkıntı-
ların üstesinden gelen, nice zaferlere imza 
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partinin yetkili kurulları bu yönde karar 
verdiyse, eğer dava adamıysalar arazide 
çalışmaya başlarlar. Şu anda diğer partile-
rin halini görüyorsunuz değil mi? Biz onla-
rın durumuna asla düşemeyiz.

Partimdeki toplantıda da söylediğim gibi; 
bize gururlanmak, kibir asla yakışmaz. Te-
vazuuyu hiçbir zaman elden bırakmaya-
cağız, Mevlana’nın dediği gibi toprak gibi 
olacağız. Bunu başardığımız anda neticeye 
ulaşırız. 

Geçtiğimiz yıl, milletimizin sesine kulak 
vererek, bu yolda ilk adımları atmıştık. 
2019 Mart’ı için de yine milletimizin sesine 
kulak verecek, kimlerin devam edeceğini, 
kimlerin değişeceğini buna göre belirleye-
ceğiz. Elbette ki ehliyet, liyakat temsil nok-
tasında aradığımız niteliklerdir. Sizlerden, 
partimizin mahalli seçimler için en doğru 
kararları verebilmesine katkı sağlamanı-
zı istiyorum. Böylece ülkemizin önünde, 
hem genelde, hem de yerelde, 4-5 yıllık bir 
icraat dönemi başlatmış oluyoruz. 

Evlatlarımıza 2053 ve 2071 Viz-
yonları İçin Sağlam Bir Altyapı 
Bırakmalıyız

Yerel seçimlere kadar önümüzde 7 aylık 
bir süreç var. Büyük ihtimalle Pazar günü 
Meclisimiz kapanıyor ve milletvekilleri-
miz seçim bölgelerine dönerek seçim çalış-
malarına başlamalıdırlar. 

Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşması de-
mek, istiklalimize ve istikbalimize güvenle 
bakabilmemiz, evlatlarımıza 2053 ve 2071 
vizyonları için sağlam bir altyapı bırakma-
mız demektir. 

Gençler, 

Şimdiden 26 Ağustos Malazgirt Anma Tö-
renlerine hazırlanın. 25-26 Ağustos’ta in-
şallah Malazgirt’te olacağız ve orada inşal-
lah yeniden Alparslan’ın o maneviyatıyla 
buluşacağız. Teşkilatımız zaten bu konuda 
her türlü hazırlığı yapıyor.

Ülkemize yapabileceğimiz bundan daha 
büyük bir hizmet düşünemiyorum. Bizler 
Cumhurbaşkanlığında, sizler Meclis’te, be-
lediye başkanlarımız kendi şehirlerinde 
el birliğiyle Türkiye’yi büyütmek, güç-
lendirmek, geliştirmek için çalışacağız. 
Rabbimizin inayeti, milletimizin deste-
ğiyle, inşallah bunu da başaracağız. Bu 
duygularla sizlere verimli bir Meclis 
haftası diliyorum. 

Biz de yarın BRICS Zirvesine katılmak 
üzere Güney Afrika’ya gidiyoruz. Cumarte-
si gecesi bu seyahatten dönecek, pazartesi 
günü de Milli Güvenlik Kurulumuzun ola-
ğan toplantısını gerçekleştireceğiz. 

Hepinize sevgilerimi,    
saygılarımı sunuyorum. 

Kalın sağlıcakla.

Değerli hanım kardeşlerim, kıymetli dava 
ve yol arkadaşlarım, kıymetli misafirler, 
sevgili gençler, sizleri en kalbi duygularım-
la, muhabbetle selamlıyorum. 

Şu anda salonun dışında, en az içindeki 
kadar bir katılımcı var. Önce dışarıdaki ha-
nım kardeşlerimize hitap ettim, şimdi de 
sizlerle biraradayız. 

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 5’in-
ci Olağan Kongresinin ülkemiz, milletimiz, 
partimiz, özellikle de hanım kardeşlerimiz 
için hayırlara vesile olmasını diliyorum. 
17 yıldır AK Davaya hizmet eden, büyük 
ve güçlü Türkiye sevdası için gecesini gün-
düzüne katan tüm hanım kardeşlerime te-
şekkürlerimi sunuyorum. Teşkilatlarında 

Amerika’nın Papaz Brunson 
Olayıyla İlgili Attığı Adım, 

Stratejik Ortağa Yakışmıyor

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi
Ankara | 4 Ağustos 2018
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da 56 teröristi etkisiz hale getirdik, getir-
meye devam edeceğiz. Bu konuda durmak 
yok. Onlar inlere girecek, biz onları inle-
rinde takip edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti, büyük bir devlettir. Bu devlet kime 
şefkat göstereceğini, kime de kadife eldive-
nin içindeki demir yumruğunu indirece-
ğini çok iyi bilir. Teröristleri kutsayanlar, 
terör örgütüne payandalık yapanlar, devle-
timizin pençesinden asla kurtulamayacak-
tır. Nereye gizlenirse gizlensinler, nereye 
kaçarlarsa kaçsınlar, sırtlarını kime da-
yarlarsa dayasınlar, ağzı daha süt kokan 
masum sabilerin kanını döken alçaklar-
dan katliamlarının hesabını muhakkak 
soracağız.

Kardeşlerim,

Siyasi hayatımın her aşamasında kadınla-
rımızla birlikte yol yürüdüm. Gençlik Kol-
ları döneminden başlayarak, Beyoğlu’nda, 
İstanbul Büyükşehir’de, AK Parti’nin ku-
ruluşunda ve sonrasında tüm mücade-
lelerimizi kadınlarımızla birlikte verdik. 
Bundan 17 yıl önce de AK Parti’yi kurar-
ken, maziden atiye giden köprüyü yine ka-
dınlarımızla birlikte kuracağız dedik. Yeni 
Türkiye’yi kadınlarımızla birlikte inşa ede-
ceğimizin sözünü verdik. Hamdolsun, bu-
gün geriye dönüp baktığımızda, sözümüzü 
tuttuğumuzu görüyoruz. 

Hayatın her alanında kadınlar, geçmişle 
mukayese edilemeyecek kadar ileri seviye-
lere geldiler. Kadınlarımızın işgücüne katı-
lım oranı, iktidarlarımız döneminde yüzde 
23’ten yüzde 34’e ve istihdamdaki payı da 
yüzde 21’den yüzde 30’a çıktı. Özellikle ka-

dınların siyasete katılımı AK Parti ile zirve-
ye ulaştı. AK Parti Kadın Kolları, 4 milyon 
600 bin üye sayısıyla, diğer siyasi partile-
rin toplam üye sayısını bile geride bıraktı. 
Türkiye’de Kadın Kolları Kongresi yapan 
ilk parti, AK Parti’dir. 2005 yılında yaptığı-
mız bu kongreyle, siyasi tarihimizde yeni 
bir dönemi başlattık. 

Kadın Kollarımızın milyonlarca evi ziyaret 
edip davamızı, yaptıklarımızı, yapacakları-
mızı anlatarak açtıkları yolda, ardı ardına 
nice başarılar yaşadık. Siyasette kadınları-
mıza verdiğimiz önemin en son ve somut 
örneği, 24 Haziran seçim sonuçlarıdır. Şu 
anda Meclis’te AK Parti sıralarında 53 ka-
dın milletvekilimiz bulunuyor. Bunların 
45’i, teşkilatlardan gelen arkadaşlarımız-
dır. AK Parti Kadın Kolları bünyesinde 
yıllardır çalışan, emek veren, ter döken bu 
kardeşlerimiz, görevlerini artık milletveki-
li olarak Meclis’te sürdürecekler. 

Elbette 15 Temmuz’da kadınlarımızın bir 
başka önemli yönüne, cesaretlerine, kah-
ramanlıklarına, fedakârlıklarına, şehadet-
lerine, gaziliklerine şahit olduk. Darbeci 
hainlerin karşısına dikilip hesap soran, 
üzerine yağan kurşunlara aldırmadan 
ezanı ve bayrağı için öne atılan, tankları 
elleriyle durduran kadınlarımızın o gece 
gösterdikleri kahramanlık, nesiller boyu 
anlatılacaktır. 

Siyasetin yanı sıra kamuda ve özel sektör-
de çalışanlar arasında da kadın sayısı gi-
derek artıyor. Kamu çalışanlarının yüzde 
38’i kadınlarımızdan oluşuyor. Özellikle 
öğretmenler arasında bu oran yüzde 56’yı 

emek vermiş olup da ahirete irtihal etmiş 
tüm kardeşlerimize Rabbim’den rahmet ve 
mağfiret diliyorum. Bugün bir kez daha, 
Kadın Kollarımızı, Türk siyasetine kalite 
kazandırdıkları, anlam kattıkları; coşku, 
heyecan, incelik ve nezaket getirdikleri 
için gönülden tebrik ediyorum. 

Buradan, bu muhteşem salondan, ülkemin 
dört bir yanındaki “Yürekleri Akdeniz gi-
bi geniş, soluğu Afrika gibi sıcak” kadın-
larımızı selamlıyorum. Sizlerin aracılığıy-
la; Filistin’in yiğit kadınlarına, Arakan’ın 
mazlum kadınlarına, Afrika’nın, Asya’nın 
cefakâr kadınlarına, Suriye’nin gözü yaşlı 
kadınlarına selamlarımı gönderiyorum. 
Yine buradan, her türlü ayrımcılığa ve bas-
kıya rağmen, dünyanın farklı köşelerinde, 
Türk ve Müslüman olmanın onurunu, bir 
şeref payesi gibi göğsünde gururla taşı-
yan gurbetçi kadınlarımızı selamlıyorum. 
Yazın kavurucu sıcağına, kışın donduru-
cu soğuğuna aldırmadan çalışan, üreten, 
ülkemizin kalkınması için ter döken tüm 
emekçi kadınlarımıza da buradan selamla-
rımı iletiyorum. Elbette en büyük takdiri, 
en büyük teşekkürü, şehit yakınlarımız ve 
gazilerimiz ile onların aileleri hak ediyor. 
Merhum Erdem Beyazıt’ın dediği gibi;

“İçimde kaynayan bir mahşer var

Bu mahşer bir de annelerinin kalbinde 
kaynar

Çünkü onlar yün örerken pencere önlerinde

Ya da çamaşır sererken bahçelerinde

Birden alıverirler kara haberini

Okul dönüşü bir trafik kazasında 

Can veren oğullarının…”

Evet, vatana hizmet yolunda, en beklen-
medik zamanlarda evlatlarının şehadet 
haberlerini alan o sabır ve fedakârlık abi-
delerine, ülkem ve milletim adına şükran-
larımı sunuyorum.

15 Temmuz gecesi ellerinde bayraklarıy-
la şehadete yürüyen kadınlarımız başta 
olmak üzere tüm şehitlerimize Allah’tan 
rahmet niyaz ediyorum. O gece ölümü öl-
düren, korkuyu sindiren, namlulara mey-
dan okuyan tüm kadınlarımıza buradan 
şükranlarımı sunuyorum. Özel Hareket 
Daire Başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesinde, Kızılay’da, 15 Temmuz Şe-
hitler Köprüsünde can veren, yaralanan, 
gazilik makamına erişen günümüzün 
Nene Hatunlarını, Şerife Bacılarını, Kara 
Fatmalarını bir kez daha saygıyla yâd edi-
yorum. PKK terörüne kurban verdiğimiz; 
Ömrünün baharında şehit düşen al yazma-
lı Aybüke Öğretmeni… Evlatlarının canını 
kurtarmak için bombaların üzerine atılan 
Hatice Belgin’i… Geçtiğimiz günlerde 11 
aylık bebeği Bedirhan ile şehit olan Nur-
can Karakaya kardeşimizi… Burada özel-
likle rahmetle anmak istiyorum.

Siyasi Hayatımın Her Aşamasında 
Kadınlarımızla Birlikte Yol 
Yürüdüm

Hamdolsun bugüne kadar hiçbir şehidimi-
zin kanını yerde koymadık. Er ya da geç, a-
ma mutlaka, katil sürülerinden işledikleri 
cinayetlerin hesabını tek tek sorduk. Mil-
letimiz müsterih olsun. Şehit yakınlarımız 
gönüllerini ferah tutsun. İşte son bir hafta-
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geçirdik. Ülkemizin dört bir yanında yeni 
Adalet Sarayları açtık. FETÖ’den temizle-
diğimiz yargı sistemimizin ağır iş yükünü 
hafifletecek tedbirleri aldık, almaya devam 
ediyoruz. 

EMNİYET hizmetleri konusunda da adeta 
devrim yaptık. Hepsini de İçişleri Bakanlı-
ğımız bünyesinde topladığımız polis, jan-
darma ve sahil güvenlik teşkilatlarımız, 
şehirlerimizden denizlerimize kadar her 
yerde milletimizin emrindedir. Terörle 
mücadeleden asayişe, narkotikten organi-
ze suçlara kadar her alanda ülkemizi hu-
zurlu, güvenli hale getirecek adımları at-
mayı sürdürüyoruz. 

ULAŞTIRMA alanında Türkiye’de yaptı-
ğımız yatırımlar, dünyaya örnek olacak 
düzeydedir. Karayolları, havayolları, de-
miryolları ağlarıyla ülkemizin her köşe-
sini ulaşılabilir, erişilebilir hale getirdik. 
Bölünmüş yol uzunluğumuzu 26 bin kilo-
metreye, havalimanlarımızın sayısını 55’e, 
hızlı tren hatlarımızın uzunluğunu 1.213 
kilometreye çıkardık. Kalkınmanın temel 
şartı olan ulaşım ağımızı genişletmeye de-
vam ediyoruz. 

ENERJİDE elektrik enerjisinde kurulu 
gücümüzü yaklaşık 32 bin megavattan 87 
bin megavata çıkardık. Özellikle yenilene-
bilir enerji kaynaklarına çok büyük yatı-
rım yaptık. Böylece, hidroelektrikte 12 bin 
300 megavattan 39 bin megavata, rüzgâr, 
güneş ve jeotermalde 36 megavattan 11 
bin megavata yükseldik. Elektrik üretimi-
mizde yerli kaynakların oranını 65 bin ci-
gavattan 134 bin cigavata yükselterek, iki 

kattan fazla artış sağladık. Doğalgaz kulla-
nan illerimizin sayısı, Şırnak ve Artvin’in 
de eklenmesiyle 80’e ulaşıyor. İnşallah 
Hakkâri’ye de yılsonuna kadar doğalgaz 
gelecek.  Böylece, nüfusumuzun yüzde 80’i 
doğalgazın kolaylığından, temizliğinden, 
konforundan faydalanabilir hale geldi. 

Trump Çok Büyük Bir Oyuna 
Gelmiştir,Oyun Kurucuları da 
Gayet İyi Biliyorum

TARIMDA, üretimden donanıma her alan-
da verdiğimiz destekler, yaptığımız arazi 
toplulaştırmaları ve diğer hizmetlerimizle, 
tarımsal hasılamızı 189 milyar liraya çı-
kardık. 

SANAYİDE, kurduğumuz organize sanayi 
bölgeleri, teknoparklar, Ar-Ge merkezleri, 
KOBİ’lere sağladığımız destekler, savunma 
sanayine yönelik üretimlerde kat ettiğimiz 
mesafeler ile ülkemizin büyümesine çok 
önemli katkılar sağladık. 

Geçmişte insansız hava araçlarını stratejik 
ortağımız Amerika’dan, Avrupa ülkelerin-
den alamazken, artık bunları kendimiz 
üretir hale geldik. Şimdi daha ileri gidiyo-
ruz, daha güçlülerini de üretir hale geli-
yoruz. Savunma sanayinde ihtiyacımızın 
yüzde 65’ini kendimiz karşılar hale gel-
dik. Göreve geldiğimizde bu oran yüzde 
25’ti. Şimdi uzay sanayinde de adımları-
mızı atıyoruz. 

TİCARETTE, ihracatımızı 36 milyar dolar-
dan 163 milyar dolara yükselterek, dünya 

buluyor. Banka çalışanları arasında da ka-
dınlar, yüzde 51 ile erkeklerin önüne geçti. 
Üniversitelerdeki öğretim elemanlarımız 
arasında kadınların oranı yüzde 45’e yak-
laştı. Serbest çalışan mimarlar ve avukat-
lar arasında kadın oranı yüzde 44 düzeyin-
dedir. Dışişleri Bakanlığımızda çalışan 249 
büyükelçimizden 51’i kadındır. Hâkim ve 
savcılarımızın neredeyse üçte biri kadın-
lardan müteşekkildir. 

Bu örnekleri olabildiği kadar artırmak 
mümkündür. Kadınlar, hayatın her alanın-
da varlıklarını en güçlü şekilde hissettir-
mekle kalmıyor, başarılarıyla bulundukla-
rı yeri hak ettiklerini de gösteriyorlar. Ken-
dileri, aileleri, ülkeleri için gece gündüz 
mücadele veren tüm kadınlarımıza bura-
dan bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. 

Türkiye’nin Her Alanda Nereden 
Nereye Geldiğinin En Yakın 
Şahitleri Sizlersiniz

Kardeşlerim,

Türkiye’nin AK Parti yönetiminde, sadece 
kadınlar konusunda değil, her alanda ne-
reden nereye geldiğinin en yakın şahitleri 
sizlersiniz. Kocaeli, öyle mi? Van, öyle mi? 
Ankara, öyle mi? Gaziantep, öyle mi? Bur-
sa, öyle mi? İzmir, öyle mi? Sivas, Kayseri, 
Karaman; öyle mi? Mardin, öyle mi? Evet, 
sizler de teyit ediyorsunuz. Maşallah…

Ülkemizi 16 yılda 3,5 kat büyütürken, bu 
gelişmeden her karış toprağımızın ve her 
bir vatandaşımızın faydalanmasını sağ-

ladık. Krizlerin, kaosların, yoksulluğun, 
yokluğun, istikrarsızlığın pençesinde kıv-
ranan Türkiye’yi, her alanda Cumhuriyet 
tarihinin tamamını katlayan hizmetlerle 
buluşturduk. İktidara geldiğimizde ülke-
mizi eğitim, sağlık, adalet ve emniyet ol-
mak üzere 4 sütun üzerinde yükselteceği-
mizin sözünü vermiştik. 

EĞİTİMDE 288 bin yeni dersliği, 605 bin 
yeni öğretmeni ülkemize kazandırdık. Üni-
versite sayımızı 76’dan 207’ye çıkartarak, 
81 ilimize yaygınlaştırarak, her gencimi-
zin bu imkândan faydalanabilmesini sağ-
ladık. Yükseköğrenim gençliğimiz için 633 
bin yatak kapasiteli yurtlar yaptık. Spor te-
sislerimizi her ilimizde, ilçelerimizde, hat-
ta mahalle ve köylerimizde yaygınlaştıra-
rak, lisanslı sporcu sayımızı 278 binden 8 
milyon 368 bine yükselttik. İnşa ettiğimiz 
yüksek kapasiteli stadyumlarla şehirleri-
mizin sportif ve sosyal faaliyet altyapısını 
güçlendirdik. 

SAĞLIKTA hizmete sunduğumuz 1.245 
hastane ve 130 binin üzerindeki hastane 
yatağıyla, göreve başlattığımız 540 bin 
personelle, teşhis ve tedavi cihazlarından 
ambulanslara kadar kaliteli teknik dona-
nımla adeta bir devrime imza attık. Şimdi 
Şehir Hastaneleriyle, sağlık hizmetlerini 
bir adım daha öteye taşıyoruz. Bugüne ka-
dar, Elazığ’la birlikte 6 Şehir Hastanemiz 
hizmete girdi. Yıl sonuna kadar Eskişehir, 
Ankara-Bilkent ve Manisa’yı da açıyoruz. 

ADALET hizmetlerinin kalitesini artırmak 
için, hem fiziki mekân, hem de personel 
ihtiyacını karşılayacak yatırımları hayata 



Recep Tayyip ERDOĞAN

4140

Yeni Türkiye Vizyonu | YENİDEN DİRİLİŞ YOLUNDA-3 

şumuzu da aynen devam ettireceğiz. Dış 
politikada hep dik durduk, ama dikleş-
medik. 

Bizimle ya İttifakı Bozsunlar, 
ya da Sahiplensinler

Kardeşlerim,

Biz Türkiye’yi büyüttükçe, güçlendirdikçe, 
kalkındırdıkça, eski Türkiye’nin zayıflıkla-
rına, zaaflarına, teslimiyetine alışmış olan-
lar adeta kuduruyor. Ülkemize yönelik sal-
dırıların sebeplerine şöyle bir bakın; orta-
da bir tane akılla, mantıkla, gerçekçilikle, 
hak ve hukukla izah edilebilecek husus bu-
lamazsınız. Tamamı da siyasi ve ekonomik 
olarak ülkemizi geriletmeye, sindirmeye, 
korkutmaya yönelik söylemler ve eylem-
lerle üzerimize gelenlere cevabımızı her 
fırsatta verdik, vereceğiz. 

Burada bir kez daha tekrarlayacak olur-
sak; Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek 
Devlet…

Hiç kimse Türkiye’yi bu dört ilkesinden 
geriye döndüremeyecektir. Gezi olayların-
da şehirlerimizin sokaklarını, meydanla-
rını yakıp yıkarak gözümüzü korkutmaya 
çalıştılar. Sahnelenen oyunu gördük ve ka-
rarlı duruşumuzla vandalları sokaklardan 
temizledik. Ardından FETÖ’yü devreye so-
kup 17-25 Aralık emniyet-yargı darbe giri-
şimini başlattılar. Şimdi FETÖ’nün askerle-
ri nerede? Amerika’da. Kim var arkasında? 
Amerika var. Başka nerede? Almanya’da. 
Bu nasıl dostluktur, bu nasıl ittifaklıktır. 

Bize karşı bunları yapanların ya ittifakı 
bozmaları, ya da sahiplenmeleri gerekir. 
Milletimizle birlikte bu tezgâhı da bozduk. 
Hem mahalli idareler, hem de Cumhurbaş-
kanlığı seçiminde aldığımız sonuçlarla, 
darbecilere ilk derslerini verdik. 

Bölücü terörü ülkemizin gündeminden 
çıkarmak için her yolu denedik. Devle-
timizin ve milletimizin hüsnü niyetinin 
istismar edildiğini gördüğümüzde ise, 
yeniden terör örgütünün tepesine binip, 
tarihinin en büyük darbelerini indirdik. 
Çukur eylemleriyle milletimizin huzuru-
nu kaçıranları, açtıkları çukurlara göm-
dük.  Sınırlarımızın ötesinden ülkemizi ta-
ciz edenleri, bulundukları yerlerde bulup 
imha ettik. Bu şekilde Türkiye’yi ele geçi-
remeyeceklerini görenler, 15 Temmuz’da, 
FETÖ ihanet çetesine mensup teröristler 
aracılığıyla darbe girişiminde bulundular. 
Ne ülkemizde, ne de tarihte örneği olma-
yan bir şekilde, milletimiz bu darbe teşeb-
büsünü, sadece imanı, cesareti ve çıplak 
elleriyle önlemeyi başardı. 15 Temmuz 
destanının tüm kahramanlarını buradan 
bir kez daha saygıyla, hürmetle, sevgiyle 
selamlıyorum. Rabbime, bana böyle bir 
milletin evladı olmayı nasip ettiği için her 
gün şükrediyorum.

Kardeşlerim,

Yaşadığımız tüm bu badireler karşısında 
asla geri adım atmadık. Bölgemizde yaşa-
nan karmaşanın ülkemizi de etkisi altına 
almaması için, kendi kabuğumuza çekil-
mek yerine, sorunların üzerine gitmeyi 
tercih ettik. Milletimizin birliğini, vata-

pazarlarına açılarak, yatırımları destek-
leyerek, Ahilik geleneğimizin temsilcisi 
esnaf ve sanatkârlarımıza sahip çıkarak 
ülkemizi ileriye taşıyoruz. 

ŞEHİRCİLİKTE, ülkemizin tüm illerinde 
ve ilçelerinde inşa ettiğimiz 837 bin ko-
nutla, halen 1 milyon 300 bin bağımsız bi-
rimde süren kentsel dönüşüm projeleriyle, 
içme suyu, atık su, katı atık çalışmalarında 
kat ettiğimiz mesafeyle Türkiye’nin çehre-
sini değiştirdik. Şimdi de Millet Bahçele-
riyle halkımızın hayat kalitesini yükselte-
cek yeni bir dönemi başlatıyoruz. 

EKONOMİDE, ülkemizi 16 yılda 3,5 kat 
büyüttük. 

DIŞ POLİTİKADA, son zamanlarda yaşa-
dığımız malum gelişmeleri sizlerde takip 
ediyorsunuz. Amerika’nın Papaz Brunson 
olayıyla ilgili attığı adım stratejik orta-
ğa yakışmıyor. Amerika attığı bu adımla 
Türkiye’ye karşı ciddi bir saygısızlık yap-
mıştır. Bir taraftan model ortak diyecek-
sin, stratejik ortak diyeceksin, müttefik 
diyeceksin, diğer taraftan da PKK’yla, FE-
TÖ ile ilişkisi olan bir papazı savunmanın 
gayreti içine gireceksin. 

Türkiye bir hukuk devletidir. Türkiye, bu 
hukuk devleti anlayışı içerisinde gereğini 
yapacaktır. Bizimle asla, 6 kez Amerika’ya 
girip çıkan ve sonra da haksız yere tutuk-
lanan Halk Bankamızın Genel Müdür Mu-
avinini takas etme anlayışı içerisine girme-
yin. Bizim anlayışımızda böyle bir durum 
söz konusu olamaz. Hiç alakası olmadığı 
halde, Halk Bankamıza bir bedel ödetme 

yoluna gitmeyi de asla doğru bulmuyo-
ruz. Suçlu bedelini öder, suçu olmayan-
lara bedel ödetmek ise kimsenin haddine 
değildir.

Benim İçişleri Bakanım ve Adalet Bakanım 
ile ilgili alınan kararın mantıkla alakası 
olamaz. Yani bu Teksas’takilerin işi olabi-
lir. Amerika’da herhangi bir mal varlığına 
sahip olmayan bakanlarımla ilgili böyle 
bir yaklaşımı kabullenmek asla mümkün 
değildir. 

Şimdi ne olacak? Biz dün akşama kadar 
sabrettik. Bugün arkadaşlarıma talima-
tı veriyorum, biz de bu ülkenin Adalet ve 
İçişleri Bakanlarının Türkiye’deki mal var-
lıklarını donduracağız. 

Sayın Trump’a tüm bunları söyledim, Dışiş-
leri Bakanım da, Singapur’da ABD’li mev-
kidaşına aynı şeyleri iletti. Türkiye’ye karşı 
geliştirilen bu tavır doğru değildir. Bu me-
selede stratejik ortaklığımızın gereğini ye-
rine getirmeliyiz. Ya biz sizlerle Somali’de 
beraber değil miydik, Afganistan’da be-
raber değil miyiz? Dünyanın çeşitli yerle-
rinde NATO bünyesinde birlikte hareket 
etmedik mi? Siz ortaklarınıza karşı bu tür 
bir yaklaşım içerisinde olursanız, biz sizle-
ri nasıl tanımlayacağız? Türkiye bu anla-
yışla terbiye edilemez. 

ABD’nin son tavrı Evangelist, Siyonist bir 
yaklaşımın tezahürüdür. Burada Sayın 
Trump çok büyük bir oyuna gelmiştir. 
Oyun kurucuları da gayet iyi biliyorum. 
Sayın Trump’ın bu oyunu bozması gerekir. 
Bizler bu noktada kararlıyız, kararlı duru-
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ettiğimiz değerleri kendi iç politikalarının 
malzemesi haline dönüştürenler, nasıl bir 
felaketin kapısını açtıklarını yakında anla-
yacaklardır. 

FETÖ meselesi ve Suriye politikası başta 
olmak üzere ülkemizin üzerine titrediği 
konuların Amerika tarafından hiçe sayıldı-
ğını görüyoruz. Amerika’nın, çok basit bazı 
meseleleri bu derece büyütmesini, bu ara-
da sapla samanı karıştırmasını da üzüntüy-
le takip ediyoruz. Tehdit diliyle ve saçma 
sapan yaptırım kararlarıyla Türkiye’ye ge-
ri adım attıracaklarını sananlar, bu ülkeyi 
de, bu milleti de hiç tanımamışlar demek-
tir. Bizi Amerikan sisteminin inceliklerini 
bilmemekle suçlayanların, bu milletin tari-
hinden ve kültüründen bihaber oldukları 
anlaşılıyor. Biz bu tür baskılara asla boyun 
eğmedik, eğmeyiz.

Burada şu hususun da altını çizmekte fay-
da görüyorum. Türkiye, Avrupa’nın olduğu 
gibi, Amerika’nın da iç politika malzemesi 
yapılamaz. Avrupa’nın yaptığı hataları tek-
rarlamak Amerika’ya bir şey kazandırmaz. 
Türkiye’nin müttefiklik ve stratejik ortak-
lık gücü, bu ülkenin iç politika hesapları-
nın, kavgalarının çok ötesinde ve üzerin-
de bir öneme sahiptir. Biz “kaybet-kaybet” 
oyunlarına taraf olmak istemiyoruz. 

Siyasi ve adli ihtilafların ekonomik boyu-
ta taşınması, her iki tarafa da zarar vere-
cek yanlış bir adımdır. Biraz önce de be-
lirttiğim gibi, biz her yerde ve her zaman 
“kazan-kazan” politikalarından yanayız. 
Amerika ile bunun için önümüzde gerek-
li imkânlar vardır, ihtiyacımız olan zemin 

de mevcuttur. Üzüm yemek için her türlü 
işbirliğine varız, ama derdi bağcı dövmek 
olanlara da bu fırsatı asla vermeyiz. 

Türkiye’yi Sizlerle Birlikte 
Yükseltecek ve Büyüteceğiz

Burası, 2 bin 200 yılı aşan bir devlet gele-
neğine ve hafızasına sahip bir ülkedir. Bizi, 
dün söylediğini bugün yalanlayan, rüzgâra 
göre yön değiştiren devletlerle karıştıran-
lar, çok yanılırlar. Hızır Aleyhisselam’dan 
“Komşusunun iki gözünün kör olması için 
kendi bir gözünü kör etmesini isteyen” ki-
şinin hasisliğine, sefaletine, acizliğine, akıl 
ve vicdan tutulmasına biz düşmeyiz. Tari-
himiz boyunca olduğu gibi son 16 yılda da 
yüzleştiğimiz her türlü sorunu, bu ilkeden, 
bu prensipten taviz vermediğimiz için ba-
şarıyla atlattık. Bugün de ülkemizin karşı 
karşıya bulunduğu meselelere bu anlayışla 
yaklaşıyoruz. 

Ne Amerikan yönetimiyle, ne de diğer ül-
kelerle aramızda çözülemeyecek hiçbir so-
runumuz olmadığını düşünüyoruz. Ameri-
kan tarafıyla aramızdaki meseleleri, müş-
terek çıkarlarımızın çerçevesini oluşturan 
müttefiklik ve stratejik ortaklık anlayışını 
ön plana çıkararak çözmemiz mümkün-
dür. Muhataplarımızın, bir süredir sergile-
dikleri fevri tutumdan vazgeçerek, en kısa 
sürede aklıselime döneceklerini ümit edi-
yoruz. Diplomasi kanalları çok yoğun bir 
şekilde çalışıyor. Yakında, aklın yolundan 
giderek, aramızdaki ihtilaf konularının ö-
nemli bir bölümünü geride bırakacağımızı 
düşünüyorum. 

nımızın toprak bütünlüğünü, ülkemizin 
bekasını tehdit eden her mesele karşısın-
da aktif bir politika ortaya koyuyoruz. Bu 
politikanın en somut örneklerini Suriye 
ve Irak’ta yaşadık. Ülkemize taşınmaya 
çalışılan sorunları, kendi yerinde ve kendi 
mecrasında çözme yoluna gittik. Yakında 
bu doğrultuda yeni ve çok önemli adımlar 
atıyoruz. Sınırlarımızla birlikte komşula-
rımızı da güvenli, huzurlu, müreffeh hale 
getirine kadar durmayacağız. 

Türkiye, Amerika’nın İç Politika 
Malzemesi Yapılamaz

Bu süreçte sadece güvenlik politikalarıyla 
sınırlı kalmadık. Ülkemizin yönetim sis-
temini değiştirerek, asıl büyük ve kalıcı 
atılımı gerçekleştirdik. Meclis’te kabul ve 
16 Nisan’da milletimiz tarafından tasdik 
edilen Anayasa değişikliğiyle, parlamenter 
sistemden Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemine geçişin altyapısını oluşturduk. 
Karar alma ve uygulama süreçlerini hız-
landıracak, Türkiye’nin hedeflerine ulaş-
masını kolaylaştıracak yeni yönetim sis-
temimiz, 24 Haziran seçimleriyle birlikte 
yürürlüğe girdi. 

9 Temmuz’da yemin ettik ve hemen ar-
dından Cumhurbaşkanlığı Kararname-
leriyle yeni dönemin hukuki mevzuatını 
oluşturarak, bakanlarımızı atayarak, üst 
düzey yöneticilerimizi belirlemeye başla-
yarak işe koyulduk. Dün, Beştepe Kongre 
ve Kültür Merkezinde, bir süredir üzerin-
de çalıştığımız 100 Günlük İcraat Progra-
mımızı milletimizle paylaştık. Toplamda 

400 projeden oluşan bu programın uygu-
lanışını adım adım takip edeceğiz. Orta va-
deli planın hazırlıklarını Ağustos ayında, 
2019-2023 yıllarına ilişkin stratejik planın 
hazırlıklarını da Kasım ayı sonunda bitir-
meyi hedefliyoruz. Böylece, milletimize 
söz verdiğimiz şekilde, Türkiye’yi adım a-
dım 2023 hedeflerine taşıyacak yol harita-
mızı belirlemiş oluyoruz. Bütün planların, 
projelerin, uygulamaların takibini Cum-
hurbaşkanlığında yaparak, en küçük bir 
aksaklığa, gerilemeye, tutarsızlığa meydan 
vermeden ülkemizi büyütmeyi, güçlendir-
meyi sürdüreceğiz. 

Kardeşlerim,

Türkiye, tüm devletlerle ve uluslarara-
sı kurumlarla ilişkilerini “kazan-kazan” 
anlayışı doğrultusunda sürdürmeyi ilke 
edinmiş bir ülkedir. Sorunların çözüm yo-
lunun, krizleri tırmandırmaktan değil dip-
lomasiden geçtiği inancıyla, diyalog meka-
nizmalarını ön plana çıkartıyoruz. Bunun 
için de, önümüze çıkartılan sıkıntılar kar-
şısında “stratejik sabırla” hareket ediyoruz. 
Geçtiğimiz 5 yılda, kimi Avrupa ülkeleri-
nin Türkiye’ye yönelik haksız ve art niyetli 
politikaları karşısında böyle davrandık. Se-
çim dönemlerinde şahsımıza ve arkadaşla-
rımıza karşı sergilenen saygısız tavırlarla, 
Avrupa Birliği kendi değerlerini adeta ken-
di elleriyle yıktı. Avrupa, mülteci krizinden 
serbest dolaşım anlaşmasına, ırkçı ve ay-
rımcı akımların cesaretlendirilmesinden 
ticari ilişkilerdeki tutarsızlıklara kadar her 
konuda sınıfta kaldı. Türkiye’yi ve temsil 
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Kıymetli hanımlar,

Sevgili gençler,

Bundan yaklaşık 16 yıl önce, 3 Kasım 
2002 seçimlerinin ardından devraldığımız 
Türkiye’yi nereden nereye getirdiğimizi bi-
raz önce anlattım. Şimdi önümüzde 2023 
hedeflerimiz var. Milletimizin bu hedefler 
doğrultusunda kararlı bir şekilde yürüye-
bilmesini sağlayacak olan yine biziz, AK 
Parti kadrolarıdır. Türkiye’yi yine sizlerle 
birlikte yükseltecek, büyütecek, güçlendi-
receğiz. 

Şair ne diyor:

Delikanlım! İşaret aldığın gün atandan!

Yürüyeceksin! Millet yürüyecek arkandan!

Sana selâm getirdim Ulubatlı Hasan’dan!

Elde sensin, dilde sen; gönüldesin, baştasın

Fâtih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın!”

Evet… Sizlerin her birini, milletimizin ö-
nünde yürüyecek bir öncü, birer lider adayı 
olarak görüyorum. Bu kutlu yolda yürüme-
ye talip olmanın bir bedeli vardır. Öncelikle 
kendinizi iyi yetiştireceksiniz. Tarihimizi, 
kültürümüzü, medeniyetimizi, kendi dö-
nemimizde yaptıklarımızı ve hedeflerimizi 
bilmeyen bir AK Partilinin, bırakınız mille-
timize, kendine dahi hayrı dokunmaz. Bu-
nun için gerek kadın kollarımızda, gerek 
diğer teşkilatlarımızda görev alan arkadaş-
larımızın, hızlı bir şekilde kendilerini yetiş-
tirmeleri gerekiyor. 

Büyük Kongremizi 18 Ağustos’ta yapıyor, 
ardından da hiç ara vermeden mahalli se-
çimlerin hazırlıklarına başlıyoruz. 2014’ten 
bu yana yaşadığımız genel-yerel tüm seçim-
lerin, halkoylamalarının sonuçları bizim 
için önemli bir kriterdir. AK Parti’nin, mil-
lete tepeden bakan değil, milletle birlikte 
olan, halka hizmet etmek için gece-gündüz 
çalışan kadrolara ihtiyacı vardır. Mahalli 
seçimlerde de ölçümüz bu olacaktır. Hede-
fimiz, 2019 Mart’ında yüzde 50 oy oranına 
ulaşmaktır. Buna hazır mıyız? 

Demokrasi gibi kalkınmanın da yerelden 
başladığına inanıyoruz. Ülkemizin geldiği 
noktada artık, sosyal politikalardan temel 
hizmetlere kadar her alanda mahalli idare-
lerimize çok önemli görevler düşüyor. Ye-
reldeki her eksiklik ve aksaklık, doğrudan 
vatandaşımızın hayatına yansıdığı için, 
böyle bir olumsuzluğun ortaya çıkmasına 
ve yaygınlaşmasına asla rıza gösteremeyiz. 

Bu anlayışla, gerek bugün belirlenecek Ka-
dın Kolları yönetimimiz, gerek Gençlik Kol-
ları yönetimimiz ve gerekse 18 Ağustos’ta 
seçilecek yeni genel merkez organlarımızla, 
seferberlik ruhuyla bir çalışma içine girece-
ğiz. Şimdiden kongremizde görev alacak ar-
kadaşlarımıza başarılar diliyorum. Bugüne 
kadar Kadın Kollarımız başta olmak üzere, 
AK Parti çatısı altında partimize ve ülkemi-
ze hizmet etmiş tüm kardeşlerimize bir kez 
daha şükranlarımı ifade ediyorum. 

Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. 
Sizlerden yaşadığınız illere, ilçelere döndü-
ğünüzde tüm kardeşlerimize selamlarımı 
iletmenizi istiyorum. 

Hepinizi Allah’a emanet ediyorum. Kalın 
sağlıcakla.

Sevgili hemşehrilerim, değerli kardeşle-
rim, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri 
en kalbi duygularımla, muhabbetle, has-
retle selamlıyorum. 

Yaklaşık 2 aylık bir aranın ardından tek-
rar ana yurdum, baba ocağım Rize’de bu-
lunmaktan, sizlere kavuşmaktan memnu-

niyet duyuyorum. Buradan Rize’nin tüm 
mahallelerindeki, köylerindeki, yaylala-
rındaki, kardeşlerime sevgilerimi, saygı-
larımı yolluyorum. 

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimle-
rinde yüzde 77’lik oy oranıyla şahsıma 
verdiğiniz destek için tüm hemşerilerime 

Tüm Dünyaya Ekonomik Savaş 
İlan Eden Bu Düzeni Asla

Kabul Etmiyoruz

AK Parti Rize Genişletilmiş İl Divanı Toplantısı
Rize | 11 Ağustos 2018
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Eyyy milletim…

Bu haramzadelere bizim öyle üç kuruşla 
sarsılacak bir ülke olmadığımızı gösterme-
ye var mıyız?

Bu haramzadelere bizim gücümüzün para-
mızdan değil imanımızdan, inancımızdan 
kaynaklandığını göstermeye hazır mıyız?

Mevlana Hazretleri ne güzel söylemiş: 

“Sanmasınlar yıkıldık

Sanmasınlar çöktük

Bir başka bahar için

Sadece yaprak döktük”

Evet… Tüm bunlar bizim için sadece daha 
güzel baharlara hazırlanma vesileleridir. 

Kardeşlerim, 

Türkiye bu tarz kuşatmalarla ilk defa karşı 
karşıya kalmıyor. Hatırlayın… 2002 yılın-
da iktidara geldikten sonra, vesayet güç-
lerinin pek çok provokasyonuyla, engel-
lemesiyle, tuzağıyla karşı karşıya geldik. 
Hepsiyle de sabırla mücadele ederek, ülke-
mize demokrasi ve ekonomide sınıf atlat-
tık. Türkiye’yi dünyanın satın alma parite-
sine göre 13’üncü büyük ekonomisi haline 
getirdik. Tarihimizin en büyük projelerini, 
en büyük yatırımlarını bu dönemde haya-
ta geçirdik. 

Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekono-
misi arasına sokacak yeni bir hamlenin 

eşiğindeyken, bir anda ardı ardına, akılla, 
mantıkla izah edilemeyecek saldırılarla 
karşılaşmaya başladık. Gezi olaylarıydı, 
17-25 Aralık emniyet-yargı darbe girişi-
miydi, farklı örgütler aracılığıyla terör ey-
lemlerinin tırmandırılmasıydı derken 15 
Temmuz’a kadar geldik. Bunların dışında 
daha pek çok büyüklü-küçüklü saldırıyla 
dikkatimiz dağıtılmaya çalışıldı. Bir dizi 
çelmenin ardından 15 Temmuz’da ülke-
mizi tam manasıyla esir almaya çalıştılar, 
biz cevabımızı Suriye operasyonlarımızla 
verdik. Bugün de ekonominin araçlarını 
kullanarak aynı işi yapmaya çalışıyorlar. 
Cevaplarını yine vereceğiz. Türkiye gibi bir 
ülkeyi, küçük hesaplar uğruna karşılarına 
alanlar, elbette bunun bedelini hem bölge-
mizde, hem de kendi siyasetlerinde ödeye-
ceklerdir. 

Bizimle hesaplaşmak için böyle belaltı 
yöntemleri kullananlar şunu unutmasın-
lar: Dünyada, ülkemize karşı husumet po-
litikası güdüp de iflah olmuş hiçbir siyaset-
çi, hiçbir yönetim yoktur. Bu milletin ahını 
alan herkes, eninde sonunda, belasını bul-
muştur. Bizim prensibimiz MEN SABERA 
ZAFERA üzerine kuruludur. Sabredeceğiz, 
mücadelemizi sürdüreceğiz ve müjdele-
nen zafere mutlaka ulaşacağız. Yeter ki 
saflarımızda delik açtırmayalım. Yeter ki 
kurulan tuzaklara düşmeyelim. Yeter ki 
kendi hedeflerimizden uzaklaşmayalım… 
Yeter ki kendi stratejilerimizden kopma-
yalım. Her meseleye olduğu gibi, son hadi-
seye de işte bu anlayışla yaklaşıyoruz. Biz 
üzerimize düşenleri yapacak ve gerisini 
Rabbimize havale edeceğiz. 

şükranlarımı sunuyorum. Dün Bayburt ve 
Gümüşhane’yi de ziyaret ederek, oradaki 
kardeşlerimize verdikleri rekor destek için 
teşekkürlerimi ifade ettim. İnşallah yarın 
da Trabzon’daki kardeşlerimize teşekkür 
edeceğiz. 

Bu vesileyle, Ordu’da yaşanan sel fela-
ketinde hayatını kaybeden kardeşimize 
Allah’tan rahmet; evleri, işyerleri, mahsul-
leri, yolları, köprüleri zarar gören kardeş-
lerimize de geçmiş olsun dileklerimi ileti-
yorum. Bugün önce Ordu’ya gidip, felaket 
bölgesini ziyaret ettik. Devletimiz, vatan-
daşlarımızın zararlarını karşılayacaktır. 
Rabbim bölgemizi ve ülkemizi böyle fela-
ketlerden korusun diyorum. 

Kardeşlerim, 

Maşallah Rize’nin uşakları, Rize’nin ha-
nımları bugün yine bir başka güzel… Si-
zin bu sevginiz, coşkunuz, muhabbetiniz 
bizim en büyük güç ve moral kaynağımız-
dır. Bizim arkamızda Rize olduğu sürece… 
Bizim arkamızda Rize’yle birlikte 81 vila-
yetimiz olduğu sürece… Bizim arkamızda 
81 milyon vatandaşımız, yüz milyonlarca 
kardeşimiz olduğu sürece… Allah’ın izniy-
le üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zor-
luk yoktur. 

Biliyorsunuz son günlerde, döviz kurların-
daki dalgalanma bahane edilerek ülkemi-
zin başında kara bulutlar dolaştırılmaya 
çalışılıyor. Tabii meselenin dolar olmadı-
ğını, euro olmadığını, altın olmadığını biz 
gayet iyi biliyoruz. Bunlar, ülkemize karşı 
açılan ekonomik savaşın kurşunlarıdır, 

gülleleridir, füzeleridir. Biz, elbette bunla-
ra karşılık vermek için gereken tedbirleri 
alıyoruz. Ama asıl olan, bu silahları ateşle-
yen elleri kırmaktır. Zaten, daha önce pek 
çok yerde bu elleri kırdığımız için böyle-
sine bir saldırıya maruz kalıyoruz. Sanı-
yorlar ki, döviz kurunu zıplatınca Türkiye 
yıkılacak… Sanıyorlar ki, finans araçlarını 
devreye sokunca bu millet diz çökecek… 
Sanıyorlar ki, bize farklı hukuk uygulayın-
ca bu ülke teslim olacak…  

Birilerinin saldırısını anladık da, ey Kılıç-
daroğlu sana ne oluyor? Bu arada CHP Ge-
nel Sekreteri Sayın Hamzaçebi’ye de yaptı-
ğı açıklamadan dolayı teşekkür ediyorum. 
Fakat Genel Başkanı, Sayın Hamzaçebi’nin 
davranışından hiç nasibini almamış, o baş-
ka telden çalıyor. Kılıçdaroğlu, ağzınla kuş 
tutsan avucunu yalarsın. Döviz baronları-
nın yanında yer aldığın zaman sana paye 
vereceklerini mi zannediyorsun? Asla. 
Bunca zamandır girdin kaybettin, girdin 
kaybettin, girdin kaybettin. Hala koltuğu 
bırakamadın, ama koltuk seni bıraktı. 

Türkiye’yi Karşılarına Alanlar, 
Elbette Bunun Bedelini 
Ödeyeceklerdir

Eyyy milletim…

Bu gafillere Türkiye’nin nasıl bir ülke oldu-
ğunu göstermeye hazır mıyız? Bu gafillere, 
Türk Milletinin nasıl bir halk olduğunu 
göstermeye var mıyız? 
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ortaya tam manasıyla koydu. Sayın Bahçe-
li ile ortak paydamız millilik ve yerliliktir. 
Demek ki, hedef, istikamet aynı olunca, ko-
nuştuklarınız da birbiriyle örtüşüyor. 

Bütün bunlara rağmen ülkemiz içindeki 
birileri hala, gözlerini gerçeklere kapatıp, 
işi başka taraflara çekmeye çalışıyorsa, 
artık onlara diyecek bir sözümüz de kal-
mıyor. Halbuki, iktidarıyla-muhalefetiyle, 
bizi seveniyle-sevmeyeniyle hepimiz aynı 
gemideyiz. Bu gemi yürüdüğünde hep bir-
likte kazandığımız gibi, delinip su aldığın-
da da hepimiz aynı akıbete duçar olacağız. 
Onun için gelin, Türkiye’ye hep birlikte sa-
hip çıkalım. Hepimiz birlikte Türkiye’yiz. 

Bu ülkenin ve milletin en büyük düşman-
ları, “Ekonomi kötüye gidiyor, biraz daha 
sarsılırsak Tayyip Erdoğan’dan kurtulu-
ruz” diyen kifayetsizlerdir. Hamdolsun 
milletimiz bu nebbaşlara itibar etmiyor, 
her fırsatta derslerini veriyor. Bir süredir 
yaşanan, dün de zirveye çıkan kur oyunu 
karşısında da milletimizin aynı duruşu 
sergilediğini görmekten memnuniyet du-
yuyorum.

Ne Yaparsanız Yapın, Biz 
Ekonomideki Hedeflerimizden 
Vazgeçmeyeceğiz

Kardeşlerim, 

Milletimiz oyunu görmüş ve ülkesine sahip 
çıkmıştır. Türkiye, içine sıkıştırılmaya çalı-
şıldığı bu kur-faiz-enflasyon sarmalından 

mutlaka çıkacaktır. Bu oyunun en büyük 
panzehiri üretimdir, ihracattır, istihdam-
dır, büyümedir, hedeflerimize doğru yürü-
meye devam etmemizdir. Faizi minimize 
etmeliyiz. Faiz, zengini daha zengin, fakiri 
daha fakir yapan bir sömürü aracıdır. Bu-
radan açıkça ilan ediyorum. Ne yaparsanız 
yapın, biz ekonomideki hedeflerimizden 
vaz geçmeyeceğiz. Ne yaparsanız yapın, 
biz terör örgütlerinin başlarını ezmekten 
geri durmayacağız. Ne yaparsanız yapın, 
biz Suriye ve Irak politikalarımızdan geri 
adım atmayacağız. Ne yaparsanız yapın, 
ezanlarımızın semalarımızda yankılanma-
sına, bayrağımızın nazlı nazlı gönlerde dal-
galanmasına engel olamayacaksınız. 

Rize!..

Karadeniz!..

Türkiye!..

Bize sıkılan döviz kurşunlarını, sahiple-
rinin başına çalmaya var mısınız? Bunun 
için kendi paramıza sahip çıkmaya var 
mısınız? Yastık altlarındaki değerlerimizi 
ekonomiye kazandırmaya var mısınız? Ül-
kemize yönelik saldırılar ortadayken, hiç 
kimsenin döviz üzerinden kar-zarar hesabı 
yapmaya hakkı yoktur. 

Bu toprakları bizlere vatan kılmak için 
gözlerini kırpmadan canlarını veren şe-
hitlerimizin, kanlarını döken gazilerimi-
zin elleri böyle davrananların yakaların-
da olacaktır. 

Biz Besleme Değil, Ayakları 
Üzerinde Dimdik Duran Bir 
Türkiye’yiz

Kardeşlerim,

Türkiye, çok uzun zaman önce tercihini 
önce karma ekonomiden, ardından serbest 
piyasa ekonomisinden yana kullanmış bir 
ülkedir. Açık konuşmak gerekirse, herkese 
kolay olan işler, ülkemiz söz konusu oldu-
ğunda, hep zor bir şekilde gerçekleşmiştir. 
Demokrasimizi nice zorluklara göğüs gere-
rek geliştirdik. Ekonomimizi de nice sıkın-
tılarla boğuşarak büyüttük. Hem geç, hem 
güç de olsa, bugün geldiğimiz yeri önemli 
görüyor ama yeterli bulmuyoruz. Hedefle-
rimiz çok daha büyük. Bunlara ulaşmak 
için de çok çalışmamız gerekiyor. 

Tabii biz büyürken, gelişirken, etki ve güç 
alanımızı genişletirken, anlaşılan o ki, biri-
lerinin ayağına basıyoruz. Şayet Suriye’de 
sınırlarımız boyunca kurulmaya çalışılan 
terör koridoruna ses çıkarmasaydık, ülke-
miz topraklarının bir kısmına göz dikilme-
sine rıza gösterseydik, bugün yaşadığımız 
sıkıntıları yaşamıyor olurduk. Bu oyun 
önümüze geldiğinde biz, “Ölürüz de böyle 
bir istiskale, böyle bir utanca rıza göste-
remeyiz” dedik. Birileri bizi tehdit ediyor, 
“Yarın saat 18:00’e kadar Papaz’ı gönde-
receksiniz” diyor. Burası çatladıkapı ülke-
si mi? Burası Türkiye, ne yapıyorsun? Biz 
besleme değil, ayakları üzerinde dimdik 
duran 81 milyonluk bir Türkiye’yiz. Biz 
mazisi asırlara sari bir ülkeyiz,  Amerika 
ise sadece 300 yıllık bir ülkedir. 

Bir yandan vesayetçilerle, darbecilerle, on-
ların içerideki tetikçileriyle uğraşırken, di-
ğer taraftan da etrafımıza sarılan zincirleri 
birer birer kırdık. Diplomatik alanda sergi-
lenen iki yüzlülükleri de birer birer deşifre 
edip, muhataplarımızın yüzüne vurduk. 
Sahada bizimle boy ölçüşemeyenler, reel 
ekonomiyle, üretimle, ülkemizin gerçekle-
riyle hiçbir ilgisi olmayan fiktif kur oyun-
larını devreye soktular. 

Buradan size ve tüm milletime soruyorum: 
15 Temmuz’dan bir gün önce 2,8 lira civa-
rında olan dolar kurunun, dün itibariyle 
7 lirayı zorlamasının nasıl bir gerekçesi 
olabilir? Bu dönemde Türkiye, üretimin-
de rekor kırmış, ihracatında rekor kırmış, 
istihdamında rekor kırmış bir ülkedir. 
Bununla kalmamış, tüm büyük yatırım-
larını tıkır tıkır yürütmüş, programlarını 
hedeflerine uygun şekilde hayata geçirmiş 
bir devletiz. Daha da ötesi, kendisine daha 
büyük, daha iddialı hedefler belirlemiş, 
bunun altyapısını kurmak için kolları sı-
vamış bir Türkiye’yi inşa ettik. Ortada ne 
çöken, ne yıkılan, ne batan, ne krize giren 
bir ülke yok, bir ekonomi yok. İşadamlarıy-
la, yatırımcılarla, turizmcilerle, sendikacı-
larla her gün oturuyoruz, konuşuyoruz. 
Ekonominin gerçek durumunu, başarıla-
rıyla, imkânlarıyla, sıkıntılarıyla gayet iyi 
biliyoruz. Komik gerekçelere dayandırıla-
rak yürütülen operasyon bize, meselenin 
başka olduğunu, derdin başka olduğunu 
gösteriyor. 

Ben bu vesileyle Sayın Bahçeli’ye de teşek-
kür ediyorum. Milli olan, yerli olan, bu ül-
keyle derdi olan, kendini işte bu meselede 
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Fındıklı’da, Güneysu’da, Pazar’da toplam-
da 3 bin 50 kişi kapasiteli 6 yurt binasını 
daha hizmete sokuyoruz.

Sağlıkta, 10’u hastane olmak üzere toplam 
26 adet yeni tesisle şehrimizi donattık. 
Bunlar arasında 400 yataklı Rize Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi ile 250 yataklı Rize 
Devlet Hastanesi de yer alıyor. Ayrıca 800 
yataklı bir şehir hastanesiyle ilgili çalışma-
lar sürüyor, inşallah yapımına da en kısa 
sürede başlayacağız. 

TOKİ kanalıyla Rize’de 2 bin 708 konut 
projesini hayata geçirdik.

Yapımına 2012 yılında başladığımız İkiz-
dere-İspir yolu Ovit Tüneli ve bağlantı 
yollarının açılını 13 Haziranda yaptık. Tü-
nel uzunluğu 14 kilometre olan, bağlantı 
yoluyla 17 kilometreyi bulan Ovit Tüneli, 
havalandırmadan haberleşmeye tüm mo-
dern imkânlara sahiptir. Bu tünel, Karade-
niz limanlarıyla tüm Anadolu’nun ulaşımı-
nı kolaylaştıran önemli bir eserdir. Bir kez 
daha şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun 
diyorum.

Rize’ye 2002 yılına kadar sadece 20 kilo-
metre bölünmüş yol yapılmışken, 16 yılda 
buna 130 kilometre daha ekledik. Güneyce 
Tünelini ve Salarha Tünelini önümüzdeki 
yıl tamamlıyoruz. İyidere–Çayeli ayrımı 
Güneysu yolunu,  Rize-Çayeli-Büyükköy 
ayrımı yolunu, İyidere-İkizdere Yolunu ve 
Rize Diyanet Eğitim Merkezi ayrımı-Isırlık 
yolunu seneye tamamlıyoruz. Çayeli-Kap-
tanpaşa Yolu ve Rize-Kalkandere Yolu ise 
iki yıla kadar hizmete giriyor.

Deniz üzerine inşa ettiğimiz ikinci havali-
manımız olan Rize-Artvin Havalimanının 
yapımına devam ediyoruz. Proje bedeli 1,5 
milyar (katrilyon) liraya yakın olan havali-
manımız, yıllık 3 milyon yolcu kapasiteli 
olacak.

Rize Limanını onardık, Pazar’a,  Çayeli’ne, 
Fındıklı’ya balıkçı barınakları yaptık.

Yapımı devam eden içme suyu tesisleri-
nin tamamlanmasıyla, Rize’nin ve pek çok 
ilçemizin içme ve kullanma suyu ihtiyacı 
karşılanacak. Karadeniz bölgemiz taşkın-
larla mücadelede büyük önem arz ediyor. 
Ordu’da yaşanan felaketi sizler de gördü-
nüz. Son 16 yılda inşa ettiğimiz 53 adet 
taşkın koruma tesisiyle halkımızı ve topra-
ğımızı koruduk. Şehir merkezi ve değişik 
ilçelerde 24 adet taşkın koruma tesisinin 
yapım çalışmaları devam ediyor.

Rize sahip olduğu tabii güzellikleriyle tabi-
at turizmi açısından son derece önemli bir 
potansiyele sahiptir. Rize’yi geçen yıl yak-
laşık 800 bin turist ziyaret etti. Bu sayı her 
yıl yüzde 10 ile 15 oranında artıyor. Turiz-
me katkı için, Kaçkar Dağları Milli Parkını 
kullanıma açarak vatandaşımızı tabiatla 
buluşturduk. Tunca Vadisi, Handüzü ve 
Isırlık Tabiatlar Parklarında, Akyamaç Şe-
lalesinde turizmi geliştirmek için çalışma-
larımız devam ediyor.

2002 yılından bugüne Rize’ye toplam 2,4 
milyar (katrilyon)  lira tutarında tarımsal 
destek verdik. Rize’de, ÇAYKUR tarafın-
dan son 16 yılda yaş çay alımı karşılığın-
da üreticilerimize yaklaşık 7 milyar lira 

Ne diyor şair: 

Yaşamaz ölümü göze almayan

Zafer göz yummadan koşana gider 

Bayrağa kanının alı çalmayanın, 

Gözyaşı boşana boşana gider.

Kazanmak istersen sen de zaferi, 

Gürleyen sesinle doldur gökleri. 

Zafer dedikleri kahraman peri, 

Susandan kaçar da coşana gider.

Evet… Biz susmayacağız, demokrasiden 
ekonomiye her alanda coşkun bir sel gibi 
hedeflerimize doğru akmayı sürdüreceğiz. 
Devlet olarak alacağımız tedbirler üzerin-
de ilgili bakanlıklarımız, kurumlarımız 
gece gündüz çalışıyorlar. En büyük tica-
ret hacmine sahip olduğumuz Çin, Rusya, 
İran, Ukrayna gibi ülkelerle ticaretimizi 
milli para birimlerimiz üzerinden yürüt-
meye hazırlanıyoruz. Şayet Avrupa ülkele-
ri de dolar cenderesinden çıkmak istiyor-
larsa, onlarla da benzer bir sistemi kurma-
ya hazırız. Gerek bu yöntemle, gerek diğer 
alternatifleri devreye sokarak, orta vadede 
ülkemizi döviz kuru operasyonlarından 
kurtarmakta kararlıyız. Tüm dünyaya eko-
nomik savaş ilan eden, yaptırım tehditle-
riyle ülkeleri haraca bağlayan bu düzeni 
asla kabul etmiyoruz. 

Türkiye’nin dostluğuna ihtiyaç duymayan-
lara, bizim hiç ihtiyacımız yok. Kurmuş, fa-
izmiş, cezaymış, yaptırımmış; hiçbiri umu-
rumuzda değil. Biz bugünlere milletimize 

güvenerek, milletimizle birlikte mücadele 
ederek geldik. Bundan sonra da aynı şekil-
de devam edeceğiz. Daha çok çalışacağız, 
daha çok üreteceğiz, daha çok mücadele 
edeceğiz. Bizim krizden çıkış formülümüz 
budur. 

Hep söylüyorum, kimseden inayet bekle-
meyeceğiz, kendi göbeğimizi kendimiz ke-
seceğiz. Savunma sanayinde bunu yaptık, 
ciddi bir mesafe de kat ettik. İhracatta bunu 
yaptık, istihdamda bunu yaptık, turizmde 
bunu yaptık, geldiğimiz yer ortada… Diğer 
alanlarda da bunu yapacak ve bize parmak 
sallayanları buna pişman edeceğiz. 

Rize’ye 130 Kilometre  
Bölünmüş Yol Yaptık

Kardeşlerim,

İktidara geldiğimiz günden beri Türkiye’yi 
büyüterek sorunlarından kurtarma anlayı-
şımızla hareket ediyor ve hamdolsun neti-
celerini topluyoruz. Bu dönemde ülkemizi 
3,5 kat büyütürken, bundan 81 ilimizin ta-
mamının da faydalanmasını sağladık. 

Son 16 yılda Rize’ye 17 milyar(katrilyon) 
lira yatırım yaptık.

Eğitimde, 1.783 adet yeni dersliği ve üni-
versiteyi şehrimize kazandırdık. Bugün 
üniversitemizde yaklaşık 20 bin öğrenci 
öğrenim görüyor. Yükseköğrenim öğren-
cilerimiz için 4 bin 472 kişi kapasiteli 
yükseköğrenim yurtları açtık. Birkaç yı-
la kadar Rize’de, Ardeşen’de, Çayeli’nde, 
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ödedik. Milli Tarım Projemiz kapsamında 
Rize organik çayını yaygınlaştırmak için 
çalışmalar yapıyoruz.

Gördüğünüz gibi, biz Hans’ın, Corc’un, o-
nun-bunun ne dediğiyle değil, milletimize 
hangi hizmeti sunacağımızla, hangi pro-

jeyi hayata geçireceğimizle ilgileniyoruz. 
Bundan sonra da böyle yapacağız. 

Gösterdiğiniz sevgi için, coşkunuz, muhab-
betiniz için, desteğiniz için her birinize ay-
rı ayrı teşekkür ediyorum.

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları 
Vakfı SETA’nın kıymetli yöneticileri, değer-
li misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, 
sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle 
selamlıyorum. 

“Kuruluşundan Bugüne AK Parti 
Sempozyumu”nun başarılı geçmesini di-
liyorum. Oturumlarda yapacakları konuş-
malar ve değerlendirmeleriyle toplantıya 
katkı verecek olan tüm misafirlerimize, 

Ekonomik Özgürlüğümüzü, 
Birbirimize Kenetlenip, 

İmkânlarımızı Seferber Ederek 
Koruyacağız 

Kuruluşundan Bugüne AK Parti Sempozyumu
Ankara | 14 Ağustos 2018
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gili kurumlarımız bu konuda gece-gündüz 
çalışıyorlar. Biz de tüm süreci yakından ta-
kip ediyoruz. 

Yapabileceğimiz ikinci ve bana göre asıl ö-
nemli olan husus, siyasi duruşumuzu sağ-
lam tutmaktır. Madem maruz kaldığımız 
saldırının ekonomimizin gerçek durumuy-
la bir ilgisi yoktur, işin arkasında başka ni-
yetler vardır, öyleyse bizim de kendimizi 
buna göre konumlandırmamız gerekiyor. 
Bunları söylerken, ekonomi alanında, cari 
açık, faizler, enflasyon başta olmak üzere, 
çözmemiz gereken bazı sorunlarımız bu-
lunduğu gerçeğini elbette gözden ırak tut-
muyoruz. Ama aynı zamanda ülkemizin 
uzun süredir uluslararası alanda gerçek 
ekonomik gücüyle ve potansiyeliyle müte-
nasip olmayan bir konuma yerleştirilmeye 
çalışıldığını da biliyoruz.  Son saldırı, bu 
haksızlığın üzerine adeta tüy dikmiş, cilalı 
sözleri, fiyakalı raporları, cafcaflı grafikleri 
anlamsız hale getirmiştir. Türkiye ismini 
kapatıp, ülkemizin ekonomik verilerini 
yerli-yabancı, dost-düşman kime gösterir-
seniz gösterin, ortada bir gariplik olduğu-
nu fark edecektir. 

Mesela son döviz kuru olayına bir baka-
lım… Dolar ülkemizin parası karşısında 
bir anda 4,8 seviyesinde nasıl oldu da 7’le-
re kadar çıktı? 15 Temmuz sabahı 2,8 sevi-
yesinde olan kurun iki yılda 4,8 seviyesine 
çıkmış olması dahi anlamsızken, bu duru-
mu nasıl izah edeceğiz? Ortada buna sebep 
olacak bir fevkaladelik, anormallik var mı 
diye baktığımızda, gördüğümüz manzara 
şudur: Türkiye’nin, 1994 ve 2001 krizin-
de ülkemizde veya on yıl önceki Mortgage 

krizinde Avrupa’da ve Asya’da olduğu gibi 
bankaları mı battı? Hayır… Bugün ülke-
miz, her bakımdan dünyadaki en sağlam 
bankacılık sistemlerinden birine sahiptir.  
Türkiye’nin, geçmişte Güney Amerika ül-
keleri, Rusya, yakın tarihte Yunanistan gi-
bi hazinesi mi iflas etti? Hayır… Borçları-
mızı tıkır tıkır ödediğimiz gibi, kamu borç 
stokunun milli gelire oranında Avrupa’nın 
en iyi ülkesiyiz. Türkiye, çok büyük bir fe-
laket yaşayıp üretemez, ticaret yapamaz 
duruma mı düştü? Hayır… Hamdolsun 
ekonomimiz tıkır tıkır çalışıyor; ihracatta, 
turizmde, istihdamda rekorlar kırdığımız 
bir dönemden geçiyoruz. Bir savaşa mı gir-
dik, işgale mi uğradık, siyasi veya sosyal 
bir kaos mu yaşıyoruz? Hayır… Tam tersi-
ne kendi topraklarımızda da, bölgemizde 
de huzurun, güvenin, istikrarın teminatı 
bir ülke durumundayız. Öyleyse, bu soru-
na, her zamanki klasik yaklaşımın dışında 
bir bakış açısıyla bakmak, ona göre bir ha-
reket tarzı belirlemek zorundayız. Bizim 
yaptığımız da budur. 

Değerli arkadaşlar,

İşin ekonomi tarafının küresel boyutu 
olduğu bir gerçektir. Amerika, sadece ül-
kemizi değil; Çin’den Rusya’ya, İran’dan 
Avrupa’ya kadar pek çok yeri ekonomik 
bakımdan hedef almış durumdadır. Ancak 
bu durum tek başına, ülkemizde yaşanan-
ları izaha yetmiyor. Demek ki, ülkemize 
yönelik daha büyük ve daha derin bir ope-
rasyon var. 

müzakerecilerimize teşekkür ediyorum. 
Bu kapsamlı toplantı için SETA yöneticile-
rini tebrik ediyorum. 

AK Parti’yi ve AK Parti dönemini anlama-
nın, bugünlerde çok daha önemli olduğunu 
düşünüyorum.  Bunun için siyasetten dış 
politikaya, ekonomiden toplumsal hayata 
kadar her alanda AK Parti’nin Türkiye’de 
gerçekleştirdiği büyük dönüşümün konu-
şulacak, tartışılacak, değerlendirilecek ol-
masını önemli görüyorum. SETA, bu baş-
lıklarda yayımladığı 4 ayrı kitapla, bugün-
kü sempozyumun tartışma zeminini zaten 
oluşturmuştu. Bugün burada, her biri çok 
değerli katılımcıların, geleceğimize ışık tu-
tacak yeni fikirleri, yeni yaklaşımları, yeni 
stratejileri ortaya koyacağına inanıyorum. 

Değerli arkadaşlar,

Partimiz söz konusu olduğunda her fır-
satta ifade ettiğim bir tespitimi, burada 
sizlerle bir kez daha paylaşarak sözlerime 
başlamak istiyorum. AK Parti, nevzuhur 
bir siyasi oluşum değildir. Biz, en başından 
beri AK Parti’yi milletimizin partisi olarak 
gördük ve öyle tanımladık. Dolayısıyla AK 
Parti’nin tarihi, milletimizin tarihi kadar 
eskidir. Cumartesi günü yapacağımız bü-
yük kongremizde, bu konuyu enine boyu-
na kamuoyumuzla paylaşacağız. Burada 
özellikle vurgulamak istediğim husus, AK 
Parti’yi anlamak için önce Türkiye’yi ve 
Türk Milletini anlamak gerektiğidir. Coğ-
rafyasıyla, tarihiyle, kültürüyle, sevinciyle, 
hüznüyle bu milleti anlamayan hiç kimse, 
AK Parti’nin ne olduğunu, nereden geldi-
ğini, ne yaptığını, nereye gittiğini çözemez. 

AK Parti’nin nasıl olup da, 2001 Ağus-
tos’unda kurulup 2002 Kasım’ında iktidar 
olduğuna, girdiği her seçimden birinci çık-
tığına akıl erdiremeyenlere tavsiyemiz, ba-
kış açılarını değiştirmeleridir. 

Bizimle girdikleri her yarışı kaybedenler-
den bazılarının, işi millete hakaret etmeye 
kadar vardırmaları, aslında hiç de şuursuz 
bir tepki değildir. Bunlar, geçmişte hem 
devletin imkânlarını tepe tepe kullanmış, 
hem de milletimizin değerlerine, inancına, 
kültürüne savaş açmış bir faşist bir zihni-
yetin günümüzdeki temsilcileridir. Seçim-
ler sonrasında sergiledikleri tavırlar da, AK 
Parti’yi değil milleti yenememiş olmanın 
hırsından kaynaklanıyor. Bu kesim artık, 
ülkemize ve milletimize olan düşmanlıkla-
rını “AK Parti’ye muhalefet” örtüsü altında 
gizleyemez hale geldi. Esasen tüm bunları 
hayırlı gelişmeler olarak görüyoruz. 

Ülkemize Yönelik Büyük ve   
Derin Bir Operasyon Var

Türkiye, tartışmaların “kod”lar, “şifre”ler, 
“sembol”ler değil, açık yüreklilikle yapı-
labildiği bir ülke olmalıdır. Son günlerde 
yaşanan hadiseleri de bu çerçevede de-
ğerlendiriyorum. Türkiye’ye yönelik açık 
bir ekonomik saldırı var. Eskiden bu işler 
daha sofistike, daha örtülü, daha dolaylı 
yollardan yapılırdı. Şimdi bodoslama bir 
şekilde üzerimize geliyorlar. Buna karşı 
yapabileceğimiz iki şey var. Bunlardan biri 
ekonomik, diğeri siyasi tavırdır. Ekonomi-
nin gerektirdiği teknik tedbirleri alıyoruz. 
Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile tüm il-
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Değerli arkadaşlar, 

Buradan milletimize, özellikle de iş dünya-
mıza sesleniyorum. Ekonomik tetikçilere 
vereceğimiz en güzel cevap, işimize dört 
elle sarılmak olacaktır. Daha çok ürete-
ceğiz. Daha çok ihraç edeceğiz. Daha çok 
istihdam oluşturacağız. Daha çok ter dö-
keceğiz, daha çok emek vereceğiz. Dışarı-
dan dövizle aldığımız her ürünün daha 
iyisini, daha kalitelisini burada üretip, biz 
dışarıya satacağız. Amerika’nın elektronik 
ürünlerine millet olarak boykot uygulaya-
cağız. Onların İphone’u varsa, öbür tarafta 
Samsung var, kendi ülkemizde Venüs var, 
Vestel var. Ne yaptığımızı, ne yapacağımızı 
anlasınlar. Dolayısıyla biz kendimize yete-
ceğiz, olmayanı da üreteceğiz. Dışarıya pa-
ra verip yaptırdığımız her işin daha güze-
lini yapıp, biz dışarıya servis edeceğiz. Bu 
millet bunları yapmaya muktedirdir. 

Hammaddeden yarı mamule, yarı mamul-
den mamule, mamulden yüksek teknolo-
jiye, yüksek teknolojiden tasarıma doğru 
işlerimizi geliştireceğiz. Fabrikalarımızı 
daha çok çalıştıracağız. Yatırımlarımıza 
ara vermeyeceğiz. Pazarlarımızı genişlet-
mek için dünya kazan biz kepçe daha çok 
dolaşacağız. 

“Alan El” Olan Türkiye’yi,  
“Veren El” Durumuna Getirdik

Bu hafta içinde Batı’da, uluslararası camia-
da yapacağımız görüşmeler olacak. Hazine 
ve Maliye Bakanımız şu anda bazı ülkeleri 
dolaşıyor. Biz de aynı şekilde telefonla ir-

tibatlarımızı sürdürüyoruz. Sağ olsunlar 
Batıdan dostlarımız arıyor, bize olan des-
teklerini bildiriyorlar.  

Ülkemize yatırım yapmayı düşünenle-
ri daha çok teşvik edeceğiz. Kaynakları 
içeriden dışarıya doğru değil, dışarıdan 
içeriye doğru akıtacağız. Bunları başardı-
ğımızda, önümüze konan engellerin birer 
birer devrildiğini, kurulan tuzakların birer 
birer bozulduğunu, yazılan senaryoların 
birer birer yırtıldığını göreceğiz. Millet o-
larak bunu daha önce defalarca başardık. 
Çanakkale’de başardık. İstiklal Harbinde 
başardık. Menderes’le başardık. Özal’la ba-
şardık. AK Parti’yle 16 yıldır başarıyoruz. 
İnşallah bu defa da başaracağız. Hep söy-
lediğim gibi, yeter ki Bir olalım, İri olalım, 
Diri olalım, Kardeş olalım, hep birlikte Tür-
kiye olalım. İnanın bana gerisi çok kolay… 

Şayet tam tersini yaparsak, asıl o zaman 
vay halimize… Yani “bekle-gör” anlayışıy-
la üretimi durdurursak… “İhtiyat” diyerek 
ticareti aksatırsak… “Önümüzü görelim” 
diyerek yatırımları ertelersek… Hele hele 
paramızı dövize yönlendirirsek… Asıl o 
zaman düşmana teslim olmuş durumuna 
düşeriz. Vatan toprağından vazgeçmekle 
üretimden, yatırımdan, ticaretten; velhasıl 
ekonomiden vazgeçmek arasında bir fark 
yoktur. Her ikisinin de sonucu aynı kapıya 
çıkar. İnşallah buna meydan vermeyece-
ğiz. Milletimizle, iş dünyamızla, üreticileri-
mizle, ihracatçılarımızla, çalışanlarımızla 
birlikte gönül gönüle, el ele, omuz omuza 
verip bu meselenin üstesinden geleceğiz. 

Onların İphone’u Varsa, Kendi 
Ülkemizde Venüs Var, Vestel Var

Ekonomide, geçtiğimiz 16 yılda ülkemizi 
3,5 kat büyütmekle, elbette çok önemli bir 
sıçrama yaptık. Bu sıçramadan rahatsız 
olanların bulunması gayet tabiidir. Yine 
de, dünyanın toplamda 17’nci, satın alma 
paritesine göre 13’üncü büyük ekonomisi 
olmamızın bu derece büyük bir husumete 
yol açması akla ve mantığa uygun değildir. 
Çünkü biz tüm ticaretini, tüm ilişkileri-
ni “kazan-kazan” ilkesi üzerine kuran bir 
ülkeyiz. Kendimiz kazandığımız kadar, iş 
yaptığımız yerlere de kazandırmaya özel-
likle dikkat ediyoruz. 

Dış ticaret rakamlarımıza baktığımızda, 
gerek Avrupa’yla, gerek Amerika’yla ticari 
ilişkilerimizde, karşı tarafın bizden daha 
fazla kazandığını görüyoruz. Bu durum 
bizi, meselenin siyasi boyutuna çok daha 
dikkatle bakmaya yöneltiyor. Bunu söyler-
ken, kendimizi dev aynasında görmek gibi 
bir yanlışa da asla kapılmıyoruz. Tabii ki 
kendimize güveniyoruz, ama eksiklerimizi 
de gayet iyi biliyoruz. 

AK Parti döneminde bizim yaptığımız en 
önemli değişim, devletimizle milletimizi 
barıştırarak, ülkemizin gücünü ekonomi-
de kat ettiği mesafenin çok üzerinde bir 
yere taşımış olmamızdır. Sanıyoruz biri-
leri asıl bu durumu kabullenemiyor, haz-
medemiyor. Bunlar, sahada bize istedik-
lerini yaptıramayınca da, tıpkı diplomasi 
gibi, tıpkı askeri güç gibi, tıpkı sosyal ve 
siyasi istikrarsızlık gibi, ekonomiyi de bir 

silah olarak kullanmaktan çekinmiyorlar. 
Ekonomiyle ilgili kararlarımızı bu derece 
soğukkanlı almamızın, adımlarımızı bu 
derece dikkatli atmamızın sebebi, işte bu 
arka plandır. Biz sizinle stratejik ortak de-
ğil miyiz? Sizinle Somali’de, Afganistan’da, 
Kosova’da beraber olmadık mı? Peki, bu 
yaptığınız nedir? Ama şunu bilmeniz la-
zım: Bu milletin karakteri sağa-sola savru-
lan bir karakter değildir.

Yaşadığımız sürecin bize bir maliyeti var-
dır, ama operasyonu gerçekleştirenlere de 
bir maliyeti olduğu şüphesizdir. Türk mil-
leti, istiklali ve istikbali söz konusu oldu-
ğunda, canıyla, malıyla, dişiyle, tırnağıyla 
tüm varlığını ortaya koyacağını defaatle 
göstermiştir. 15 Temmuz bunun en son, en 
büyük ve en çarpıcı örneğidir. Dün mille-
timizle birlikte tankların, topların, uçakla-
rın, helikopterlerin, namluların karşısında 
dimdik durmuştuk. Hiç kimsenin şüphesi 
olmasın ki, bugün de milletimizle birlikte 
doların, dövizin, kurun, enflasyonun, fai-
zin karşısında aynı kararlılıkla duracağız. 
Ben milletimin bu konudaki kararlılığına 
inanıyorum. Benim milletim dolarlarını 
bozdurup Türk Lirası’na dönme konusun-
da asla tereddüt göstermiyor. Türk Lirası-
nın onurunu korumamız, bize oyun oyna-
yanlara en güzel cevap olacaktır. Dün siya-
si özgürlüğümüzü, birbirimize kenetlenip 
çıplak ellerimizle darbecilerin silahlarına 
galebe çalarak korumuştuk. Bugün de eko-
nomik özgürlüğümüzü, yine birbirimize 
kenetlenip imkânlarımızı seferber ederek 
koruyacağız. 
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Değerli arkadaşlar,

Biz, siyasi hayatımızın hiçbir döneminde 
olduğu gibi, bu hadise karşısında da kü-
çük düşünmüyoruz. Bizim asıl hedefimiz, 
bu konjonktürel krizi aşmak değil, 2023 
hedeflerimize ulaşmaktır. Çünkü bu he-
deflere ulaşamazsak, daha çok krizle karşı 
karşıya geleceğimizi biliyoruz. 

Geçtiğimiz 16 yılda Türkiye’nin büyü-
mesinden, gelişmesinden zenginleşme-
sinden, bu ülkede yaşayan 81 milyon 
vatandaşımızın her biri istifade etmiştir. 
Bununla da kalmadık, bölgemizdeki ve 
dünyadaki tüm mazlumlara, gariplere de 
el uzattık. “Alan el” olan Türkiye’yi, “veren 
el” durumuna getirdik. Siyasi görüşü ne 
olursa olsun, akıl ve vicdan sahibi herkes, 
bugünkü Türkiye’nin AK Parti’nin kurul-
duğu dönemdeki Türkiye’den çok ileride 
olduğunu kabul edecektir. 

2023 hedeflerimizle sembolleştirdiğimiz 
yarınki Türkiye de, inşallah bugünden da-
ha ileride olacaktır. Türkiye 2023 hedefle-
rimize ulaştığında ne olacak biliyor musu-
nuz? Kişi başına düşen milli gelirimizi, in-
şallah iki katından fazla artıracağımız için, 
her vatandaşımız, şu anda olduğundan en 
az iki kat daha zengin hale gelecek. Mille-
timizle birlikte devletimizin de zenginliği, 
gücü, imkânı artacak. Böyle bir Türkiye’yi 
hiç kimse döviz kuru oyunlarıyla, enflas-
yon ve faiz baskısıyla köşeye sıkıştırmayı 
düşünemeyecek. Üretimimizle, ihracatı-
mızla, pazarlarımızla, markalarımızla dün-
yada hak ettiğimiz yeri aldığımızda, cari 
açık, enflasyon, faiz diye bir sorunumuz 

olmayacak. Her alanda kendi ihtiyacımızı 
karşıladığımız gibi, dünyaya yüksek tek-
nolojiye, tasarıma, markaya dayalı ürünler 
satıyor olacağız. 

Türkiye Ekonomik Olarak 
Büyüdükçe, Gençlerinin Önünü 
Daha Çok Açacaktır

Savunma sanayiinde hiç kimseye muhtaç 
olmadan kendi ihtiyaçlarımızı karşılama-
nın yanında, dostlarımıza da el uzatacak 
duruma geleceğiz. Gelişmiş ülkelerin nü-
fusları hızla yaşlanırken, biz genç, eğitimli, 
dinamik ve üretken nüfusumuzla bölgenin 
ve dünyanın parlayan yıldızı haline gelece-
ğiz. Gençlerimize imkân verildiğinde ne-
ler başarabileceklerinin en yakın şahidi 
biziz. Türkiye geliştikçe ve ekonomik ola-
rak büyüdükçe, gençlerinin önünü daha 
çok açacaktır. 

Bu ülkede kendine aydınlık bir gelecek 
kuramayan, dünyanın hiçbir yerinde böy-
le bir şans elde edemez. Bazılarının, özel-
likle gençlerimizi tahrik etmek için, yurt 
dışı güzellemeleri yaptıklarını görüyoruz. 
Şundan emin olunuz, yurt dışında verdiği 
emeği ve ortaya koyduğu gayreti burada 
sergileyen herkes, ülkemizde çok daha iyi 
bir hayat seviyesine kavuşur. Kendi ülke-
sinde ortalama bir işle oldukça iyi bir stan-
dartta yaşamayı, yurt dışında sefalet için-
de hayatını sürdürmeye tercih eden varsa, 
elbette kendi bileceği iştir. Ama bununla 
kalmayıp bir de ülkesini karalamayı tercih 
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edenlere biz Mankurt diyoruz. Bizim Man-
kurt’lara ihtiyacımız yok. Bize bu ülkenin 
kalbi iman dolu, kafası zehir gibi çalışan, 
kendilerine eğitimden spora, sağlıktan 
teknolojiye her türlü imkânı sağladığımız 
gençleri yeter. 

AK Parti’nin davası işte bu gençliği yetiş-
tirme davasıdır. Bunun için 2053 ve 2071 
vizyonlarımızı gençlerimize emanet ettik. 
Önümüzdeki dönemde bu davamıza, bu 

hedeflerimize daha sıkı sahip çıkacağız. 
Türkiye’yi gençlerimizle birlikte hedefleri-
ne ulaştıracağız. 

Bu duygularla bir kez daha “Kuruluşun-
dan Bugüne AK Parti” Sempozyumunun 
hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sem-
pozyumun düzenlenmesinde emeği geçen-
leri, oturumlarında katkı verecek olanları 
tekraren tebrik ediyorum. 

Sağ olun, var olun.

Sevgili AK Partililer, aziz dava ve yol ar-
kadaşlarım, değerli hanımefendiler, de-
ğerli gençler, kıymetli misafirler, kongre-
mize teşrif eden siz değerli kardeşlerimi 
en kalbi duygularımla, muhabbetle, say-
gıyla, hürmetle selamlıyorum. Ülkemi-

zin 81 vilayetinden salonumuzu teşrif 
eden kardeşlerime hoşgeldiniz diyorum. 
Bu mutlu günümüzü bizlerle paylaşmak 
üzere yurt dışından gelen misafirlerimize 
de hoşgeldiniz, şeref verdiniz diyorum. 

“Stratejik Ortak” Gibi Gözüküp, 
Bizi “Stratejik Hedef” 

Haline Getirenlere Teslim 
Olmadık, Olmayacağız

AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi Açış Konuşması
Ankara | 18 Ağustos 2018
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AK Parti Başlangıçtır,   
AK Parti Hicrettir

Kardeşlerim,

AK Parti, evet, kâğıt üzerinde 14 Ağustos 
2001 tarihinde kurulmuş bir partidir. AK 
Parti, evet, kâğıt üzerinde 60 kurucu üye 
tarafından kurulmuş bir partidir. Ama hep 
söylediğimiz gibi AK Parti’nin asıl kurucu-
su da, sahibi de, milletimizin bizatihi ken-
disidir. 

AK Parti’nin ne olduğunu anlayabilmek 
için, önce medeniyetimize ve tarihimize 
vakıf olmak gerekir. 

AK Parti başlangıçtır… Hazreti Adem’in 
dünyaya gelmesiyle başlayan imtihanımı-
zın takipçisidir. 

AK Parti Hicrettir… Peygamber Efendi-
mizin tüm cihanı aydınlatan nurunun, 
tüm insanlığı kucaklayan mesajının 
müntesibidir. 

AK Parti Malazgirt’tir… Sadece Allah’ın 
rızası için kendisinden katbekat üstün 
düşmanın üzerine “Ölürsem, kefenim üze-
rimdeki elbisemdir” diyerek atılan Sultan 
Alparslan’ın yolundan gidendir. 

AK Parti Anadolu’daki tüm izlerimizdir… 
İznik’te, Söğüt’te, Bursa’da, Edirne’de, 
Konya’da, Sivas’ta, Kayseri’de, Erzurum’da, 
Alanya’da, Kastamonu’da Malatya’da, 
Balıkesir’de, Manisa’da, Antalya’da devlet-
ler kuran atalarımızın varisidir. 

AK Parti Selçukludur, Osmanlıdır… Coğ-
rafyamıza diktikleri çınarları 3 kıta 7 ikli-
me yayan ecdadımızı takip edendir. 

AK Parti fetihtir… İstanbul’u alarak çağ 
açıp çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet 
Han’ın mirasçısıdır. 

AK Parti hadimdir… Hicazı topraklarına 
katarak kutsal emanetlere sahip çıkan, 
kutsal beldelerin hizmetkârlığına talip 
olan Yavuz Sultan Selim Han’ın yoldaşıdır. 

AK Parti müdafiidir… Dünyanın çalkantılı 
bir döneminde devletimizi onlarca yıl bo-
yunca hem koruyup, hem geliştiren Sultan 
Abdülhamit-i Sani’nin hakkının-hukuku-
nun savunucusudur. 

AK Parti Çanakkale’dir, Kut’ül Amare’dir… 
Yedi düvelin en modern silahlarla, en bü-
yük ordularla üzerimize geldiği anlarda 
bile imanı ve cesaretiyle zincirleri kıran, 
oyunları bozan ecdadın torunudur. 

AK Parti İstiklal Harbimizdir, Cumhuriye-
timizdir… Artık yıkıldı, yok oldu denilen 
bir milleti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 
liderliğinde küllerinden yeniden doğarca-
sına ayağa kaldıran milli mücadele ruhu-
nun temsilcisidir. 

AK Parti çok partili hayattır… Rahmet-
li Menderes’in bedelini canıyla ödediği 
demokrasi mücadelesinin bugünkü san-
caktarıdır. 

AK Parti kalkınmadır… Rahmetli Özal’ın 
binbir meşakkatle açtığı kalkınma yolu-
nun günümüzdeki takipçisidir.  

Şu anda vatan toprağının neresinde olursa 
olsun fabrikada makina başında, atölyede 
tezgâh önünde, inşaatta iskele üzerinde, 
ekmek teknesi olan aracının direksiyo-
nunda, dükkânında, işyerinde nafakasını 
temin etmek için çalışan tüm emekçile-
rimize selamlarımı sunuyorum. Pamuk 
toplayan, fındık toplayan, çay biçen, ekin 
biçen, ürününü hasat eden, pancarını sula-
yan, serasını hazırlayan, hayvanını otlatan, 
balığa çıkmak için ağlarını hazırlayan tüm 
kardeşlerime selamlarımı yolluyorum. İş-
verenlerimize, girişimcilerimize, ihracatçı-
larımıza, tüccarlarımıza, kendisi ve ülkesi 
için üreten, kazanan, yatırım yapan, koştu-
ran herkese selamlarımı iletiyorum. Okul-
larda, üniversitelerde kitabıyla, defteriyle, 
bilgisiyle, gayretiyle ilim öğreten ve öğre-
nen hocalarımız ile öğrencilerimize selam-
larımı gönderiyorum. Sınırlarımız içinde 
ve dışında, dağlarda, ovalarda, şehirlerde, 
en izbe yerlerde ülkemizin ve milletimizin 
güvenliği için hayatlarını ortaya koyarak 
görev yapan bütün güvenlik güçlerimize 
selamlarımı sunuyorum. Terörle mücade-
lede, 15 Temmuz’da ve her nerede olursa 
olsun vatan müdafaası yolunda fedakârlık 
yapmış olan şehit yakınlarına, gazileri-
mize selamlarımı yolluyorum. Dünyanın 
neresinde yaşarsa yaşasın, ülkemize, mil-
letimize, partimize, şahsımıza muhabbet 
duyan herkese selamlarımı gönderiyorum. 
Allah’ın selamı, rahmeti, bereketi, hepini-
zin, hepimizin üzerine olsun. 

Şimdiden, Salı günü idrak edeceğimiz mü-
barek Kurban Bayramınızı tebrik ediyo-

rum. Hac farizası için kutsal topraklarda 
bulunan kardeşlerimizin ibadetlerinin ka-
bul ve makbul olmasını Rabbimden niyaz 
ediyorum. 

Adalet ve Kalkınma Partimizin Altıncı 
Olağan Büyük Kongresi’nin partimiz ve 
ülkemiz için hayırlara vesile olmasını di-
liyorum. 

Bundan tam 17 yıl önce, AK Parti’yi kurar-
ken, “Bugün Türk siyaset tarihine, hizmete 
sevdalı insanların kurduğu AK Parti’nin 
doğum günü olarak geçecektir” demiştik. 
Ve devam ederek, “Bugünden sonra Türki-
ye’mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olma-
yacak” demiştik. Hamdolsun, milletimize 
verdiğimiz sözü tutmuş olmanın bahtiyar-
lığıyla bugün karşınızda bulunuyorum. Bu 
duyguyla, kurulduğu 14 Ağustos 2001’den 
bugüne kadar, AK Parti Teşkilatında görev 
almış Genel Başkanından teşkilat yönetici-
lerine, milletvekillerine, belediye başkan-
larına, mahalle temsilcileri ve sandık mü-
şahitlerine kadar herkese şükranlarımı su-
nuyorum. Dava ve yol arkadaşlarımızdan 
ahirete irtihal etmiş olanlara Allah’tan rah-
met diliyorum. Türkiye’de, teşkilatında, fa-
aliyetlerinde, her seviyedeki kadrolarında 
hanımlara ve gençlere özel önem ve yer 
veren tek parti, AK Parti’dir. Buradan tüm 
hanım kardeşlerimize ve gençlerimize ay-
rıca şükranlarımı sunuyorum. AK Parti’yi 
sizlerle bugünlere getirdik, inşallah daha 
nice 17 yıllara da yine sizlerle birlikte ulaş-
tıracağız. 
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“İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür. 

İmansız olan paslı yürek sinede yüktür.”

Evet… Bizim hayatımızın manası budur. 
Milletimizle birlikte 16 yıldır karşımıza 
çıkan onca sıkıntıya, önümüze konan onca 
engele, kurulan onca sinsi tuzağa, yapılan 
onca saldırıya işte bu inançla karşı koyduk 
ve zafere ulaştık. 15 Temmuz destanını iş-
te bu hissiyatla verdiğimiz mücadele saye-
sinde kazandık. 

Bugün de birileri bizi güya ekonomiyle, 
yaptırımla, kurla, dövizle, faizle, enflas-
yonla tehdit ediyor. Biz de onlara diyoruz 
ki, oyununuzu gördük ve meydan okuyo-
ruz. Biliyoruz ki, iman varsa imkân da var-
dır. Milletimiz bugüne kadar nice ihanetle-
ri, nice tuzakları hep imanıyla boğmuştur. 
Kardeşlerimizin ve dostlarımızın duasıyla, 
desteğiyle her türlü zorluğun üstesinden 
geldik. Bugün de yine imanımızla müca-
delemizi yürütüyoruz. Türk’ün cesareti ve 
Müslümanın aklı, imanının tezahürüdür. 
Hem cesareti, hem aklı olan bu milletin 
karşısında duracak hiçbir fani güç tanımı-
yoruz. Hiç kimse bu milletle, bu ülkeyle 
oynamaya kalkmasın. Çünkü biz “Ya ola-
cağız, ya öleceğiz” diyerek hedeflerimize 
doğru yürüyen bir milletiz. Buradan bir 
kez daha haykırıyoruz: 

Başaramayacaksınız… 

Milletimizi bölemeyeceksiniz. 

Ezanlarımızı susturamayacaksınız. 

Bayrağımızı indiremeyeceksiniz. 

Devletimizi yıkamayacaksınız. 

Türkiye’nin yükselişini durduramaya-
caksınız. 

Hedeflerimize ulaşmamıza engel olamaya-
caksınız. 

Çünkü biz Türkiye’yiz. Çünkü biz Türk mil-
letiyiz. Çünkü biz Müslümanız. Çünkü biz 
insanlığın ortak sesi ve vicdanıyız. 

Kardeşlerim,

Biz, hiçbir zaman mücadeleden kaçan, da-
vasının ve ülkesinin yıpranması pahasına 
kendi alanını korumaya çalışan bir par-
ti olmadık, olmayacağız. Kurulduğumuz 
günden beri, ülkemizde, bölgemizde ve 
dünyada gördüğümüz her haksızlık, ada-
letsizlik, zulüm, riyakârlık karşısında se-
simizi yükseltmekten geri durmadık, dur-
mayacağız. Hak için, vatan için, millet için, 
insanlık için kavga verilirken pencereden 
seyretmedik, seyretmeyeceğiz. Zalimler 
vurdukça sinenlerden, teröristlere boyun 
eğenlerden, acılardan çıkar sağlamaya çalı-
şan menfaatperestlerden olmadık, olmaya-
cağız. Önde yiğitler aslan gibi vuruşurken, 
arkada başka hesaplar içinde el ovuşturan-
lara benzemedik, benzemeyeceğiz. Ülke 
yanarken fırsatçılık peşinde koşanlara iti-
bar etmedik, etmeyeceğiz. Dünyayı sömü-
rerek kendilerine refah düzeni kuranlara 
boyun eğmedik, eğmeyeceğiz. Hayatlarını 
ve geleceklerini kurtarmak için yollara 
dökülen masum insanlar denizlerin, ok-
yanusların, ırmakların karanlık sularında, 
tel örgülerin, yüksek duvarların önünde 
ağlarken gülenlerden, onlara çelme takan-

AK Parti bugündür… Geçtiğimiz 16 yılda 
Türkiye’yi demokraside ve ekonomide ge-
liştirerek, 2023 hedefleriyle buluşturarak 
milletimizin, hayalini gerçekleştirendir. 

AK Parti gelecektir… Gençlerimize 2053 
ve 2071 vizyonlarını emanet ederek, ülke-
mizin önümüzdeki yarım asrını, bir asrını 
aydınlatandır. 

Velhasıl AK Parti Türkiye’dir…

Bunun için AK Parti’yi milletimiz kurmuş-
tur diyoruz. Bunun için AK Parti’nin tarihi 
milletimizin tarihi kadar eskidir diyoruz. 
Bunun için AK Parti’ye tüm gücümüzle 
sahip çıkıyor, partimizi gözümüz gibi ko-
ruyoruz. Her bir AK Partilinin de bu şu-
urla partisine ve davasına sahip çıktığına 
inanıyorum. AK Parti’nin misyonunu, en 
güzel Mehmet Akif Ersoy’un şu dizeleri 
anlatıyor: 

“Zulmü alkışlayamam, zalimi asla seve-
mem

Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem

Biri ecdadıma saldırdı mı hatta boğarım

Boğamazsam da, hiç olmazsa yanımdan 
kovarım

Ben ezelden beridir aşıkım istiklale

Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale

Yumuşak başlı isem kim demiş uysal ko-
yunum

Kesilir, fakat çekmeye gelmez boyunum

Üç buçuk soysuzun ardından zağarlık 
yapamam

Hele hak namına haksızlığa ölsem de ta-
pamam

Zalimin hasmıyım amma severim maz-
lumu”

Evet… Biz zalimlerin karşısına işte bu 
inançla dikiliyoruz. Biz mazlumlara gön-
lümüzü ve imkânlarımızı işte bu anlayışla 
sonuna kadar açıyoruz. Biz ecdadımıza işte 
bu hissiyatla tüm gücümüzle sahip çıkıyo-
ruz. Biz istiklalimiz uğrunda gerektiğinde 
canımızı işte bu şuurla ortaya koymaktan 
çekinmiyoruz. Biz işte bu imanla ülkemi-
zin ve milletimizin ayağına takılmaya ça-
lışılan prangaları parçalayıp atıyoruz. Biz 
işte bu sorumlulukla soysuzlara zağarlık 
yapmak yerine onlara meydan okuyoruz. 

Birilerinin Ekonomimiz 
Üzerindeki Oyunlarını Gördük, 
Onlara Meydan Okuyoruz

Hazreti Ali’ye atfedilen güzel bir söz var: 
“Haksızlığa karşı susarsanız, hakkınızla 
birlikte şerefinizi de kaybedersiniz.” Biz 
sadece hakkımızı değil, aynı zamanda ül-
kemizin ve milletimizin şerefini de savu-
nuyoruz. Bazıları bunu anlamakta zorluk 
çekebilir. Bazılarının dünyalarında şeref, 
namus, haysiyet, dik duruş, onurlu bir ha-
yat sürmek gibi kavramların karşılığı ol-
mayabilir. Bizim için bu değerlerimiz her 
şeyimizdir. 
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kalıba sokmaya çalışmadık, tüm renkleri-
mizi zenginlik görerek olduğu gibi kabul 
ettik. Soframızın paylaştıkça bereketlendi-
ği inancıyla, yardım için uzanan hiçbir eli 
boş çevirmedik. 

Milletimizin birliği, beraberliği güçlen-
dikçe Türkiye’nin gücü arttı, imkânları 
genişledi. Tabii aynı zamanda husumetler 
de çoğaldı. Dışarıdan kurdukları tuzaklar 
yetmedi, içerideki ihanet odaklarını ha-
rekete geçirdiler. Sokak darbesi yapmaya 
kalktılar. Yargı-emniyet darbesi yapmaya 
kalktılar. Çukur eylemleriyle terör darbesi 
yapmaya kalktılar. Ülkemiz dışından taciz 
atışlarıyla sınır darbesi yapmaya kalktılar. 
Seçim sonuçlarını bahane ederek siyaset 
darbesi yapmaya kalktılar. Ordumuz için-
deki hainleri kullanarak askeri darbe yap-
maya kalktılar. Kuru, faizi kullanarak eko-
nomik darbe yapmaya kalktılar. 

Hatırlarsanız, 2012 kongremizdeki konuş-
mama, şu güzel şiirle başlamıştım:

Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır

Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır 

Aşk celladından ne çıkar, mademki yâr var-
dır 

Yoktan da, vardan da ötede bir var vardır 

Hep suç bende değil, beni yakıp yıkan bir 
nazar vardır

O şarkıya özenip söylenecek mısralar vardır 

Sakın kader deme, kaderin üstünde bir ka-
der vardır

Ne yapsalar boş, göklerden gelen bir karar 
vardır 

Gün batsa ne olur, geceyi onaran bir mimar 
vardır

Yanmışsam, külümden yapılan bir hisar 
vardır

Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır 

Sırların sırrına ermek için sende anahtar 
vardır

Göğsünde sürgününü geri çağıran bir da-
mar vardır 

Senden ümit kesmem, kalbinde merhamet 
adlı bir çınar vardır

Sevgili, 

En sevgili, 

Ey sevgili…

Bu şiiri okuduğumuz tarihten bugüne ka-
dar geçen dönemde yaşadıklarımızı şöyle 
bir gözümün önüne getiriyorum. Kaderin 
üstündeki kaderin tezahürlerine her vesi-
leyle şahit olduk. Son 5-6 yılda yaşadığımız 
her hadiseyle gördük ki, Bir olduğumuzda, 
İri olduğumuzda, Diri olduğumuzda, Kar-
deş olduğumuzda, hep birlikte Türkiye 
olduğumuzda, hiç kimsenin bize gücü yet-
mez. Bugün her türlü tehdidin karşısında 
dimdik ayakta kalan bir Türkiye’yi, işte bu 
duruşumuza borçluyuz. Hep söylediğim 
gibi, bana böyle bir milletin evladı olma-
yı nasip eden Rabbime binlerce kez hamd 
ediyorum. 

lardan olmadık, olmayacağız. Filistinlile-
re zulmedilirken, ilk kıblemiz Kudüs’teki 
kutsallarımız çiğnenirken kafasını başka 
tarafa çevirenlerin safına katılmadık, ka-
tılmayacağız. Sınırlarımızın dibinde oluş-
turulmaya çalışılan terör koridoruna rıza 
göstermedik, göstermeyeceğiz. Zahirde 
bize “stratejik ortak” gibi gözüküp de, attı-
ğı her adımla bizi “stratejik hedef ” haline 
getirmeye çalışanlara teslim olmadık, ol-
mayacağız. 

Kısa çöpün uzun çöpten hakkını bir gün 
mutlaka alacağına inandık, inanmayı sür-
düreceğiz. Zalim Nemrut’u öldüren küçü-
cük sineğin hikmetinden şüphe duyma-
dık,  duymayacağız. Kimsenin hakkına göz 
dikmediğimiz gibi kendi hakkımızın gasp 
edilmesine de izin vermedik, vermeyece-
ğiz. Kendi umutlarımızı, hayallerimizi, 
hedeflerimizi başkalarının insafına terk 
etmedik, etmeyeceğiz. Kazandığımız her 
başarıyı, bir sonraki başarıların başlangıç 
noktası olarak gördük, göreceğiz. Rabbimi-
zin ihsanından, lütfundan, yardımından, 
kereminden asla şüphe duymadık, duy-
mayacağız. Tarihin dolgu malzemesi değil 
inşacısı olduğumuzu unutmadık, unutma-
yacağız. 

Kimlik Siyaseti Değil Millet 
Siyaseti Yaptık

AK Parti olarak; asla masa başı siyaset 
yapmadık. Asla karanlık odakların dü-
men suyuna girmedik. Asla siyaset mü-
hendisliklerine itibar etmedik. Rakip 
bulamadığımızda kendi kendimize ya-

rıştık. Gücümüzü darbecilerden, vesayet 
odaklarından değil, sadece milletimizden 
aldık. Elimize tutuşturulan programlara 
göre değil, milletimizin talep ve beklen-
tilerine göre icraat yaptık. Merhum Ali-
ya, “Büyük milletlerin imtihanı da büyük 
olur” derdi. Milletimizin büyüklüğünden 
şüphe etmediğimiz gibi, sınamalarımızın 
büyüklüğünü de hiçbir zaman unutma-
dık. Bir ayağımızla İstanbul’a, Ankara’ya, 
81 vilayetimize sıkı sıkıya basarken, diğe-
riyle Bosna’dan Bakü’ye, Semerkant’tan 
Hartum’a bölgemizin ve dünyanın dört bir 
yanını adımlıyoruz. Biz medeniyetimizin 
köklerini Medine’nin minberinde, Mescid-
i Aksa’nın kubbesinde, coğrafyamızın dört 
bir yanındaki medreselerimizin kürsü-
lerinde; Selimiye’nin, Süleymaniye’nin, 
Fatih’in, Sultan Ahmet’in minarelerinde 
ararız. Biz geçmişimizi Dede Korkut’un 
hikâyelerinde, Yunus Emre’nin şiirlerinde, 
Hacı Bayram Veli’nin öğütlerinde, Buhu-
rizade Itri’nin tekbirinde, Karahisari’nin 
hattında buluruz. Vatanımıza sadece nü-
fus cüzdanımızla değil; kalbimizle, ruhu-
muzla, her şeyimizle bağlıyız. Böyle oldu-
ğu içindir ki, gerektiğinde onun uğruna 
canımızı dahi feda etmekten çekinmeyiz. 

Bunun için biz ülkemizi çok sevdik. Ül-
kemizi çok sevdiğimiz için de Türkiye’ye 
birinci sınıf demokrasi, birinci sınıf eko-
nomi, birinci sınıf hizmet yakışır dedik. 
AK Parti’yi kurduğumuz günden beri de 
bunun için çalıştık, bunun için mücadele 
ettik. Kimlik siyaseti değil millet siyaseti 
yaptık. Kavga siyaseti değil hizmet siyaseti 
yaptık. Hep inşa etmenin, üretmenin, bü-
yütmenin peşinde olduk. Hiç kimseyi aynı 
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Eğitim Bütçemizi 10,5 Milyar 
Liradan 135 Milyar Liraya 
Yükselttik

Kardeşlerim, 

Rahmetli Cengiz Aytmatov, “Gün olur asra 
bedel” diyor. Türkiye’nin AK Partili yılla-
rında da milletimiz asırlara bedel hizmet-
lere kavuşmuştur. Her fırsatta, özellikle de 
illerimize her gittiğimizde bu hizmetleri 
kısaca özetleyerek, ülkemizi nereden nere-
ye getirdiğimizin muhasebesini yapıyoruz. 
2002 Kasım’ından bugüne kadar ülkemize 
kazandırdığımız hizmetleri kalem kalem 
anlatmaya kalksak, bu salondan günlerce 
çıkamayız. Burada, hem sizlere, hem de 
milletimizin tamamına, ülkemize kazan-
dırdıklarımızı, ana başlıklarıyla hatırlat-
mak istiyorum.

İktidara gelirken ülkemizi eğitim, sağlık, 
adalet ve emniyet üzerinde yükselteceği-
mizi söylediğimiz için, öncelikle bu alan-
lardan başlıyorum. 

EĞİTİMDE, 12 yıllık zorunlu eğitimi, 
4+4+4 olarak üç kademeli hale getirerek, 
çocuklarımızın önünde yeni bir dönem 
başlattık. Üniversiteye girişteki tüm ayrım-
cı uygulamalara son verdik. Çocuklarımı-
zın medeniyetlerini ve tarihlerini daha iyi 
öğrenebilmeleri için, ortaokuldan itibaren 
Kur’an-ı Kerim ve Siyer-i Nebi gibi seçmeli 
dersler getirdik. FATİH Projesi kapsamın-
da sınıflarımıza 432 bin etkileşimli tah-
ta, yaklaşık 46 bin çok fonksiyonlu yazıcı 
kurduk. Öğrencilerimize ve öğretmenle-

rimize 1,5 milyona yakın tablet bilgisayar 
dağıttık. Eğitim bütçemizin büyüklüğünü 
10,5 milyar liradan 135 milyar liraya yük-
selttik. İlköğretimde öğrenci sayımız 9,5 
milyon civarında sabit kalmasına rağmen, 
288 bin yeni derslik yaparak, okul sayımızı 
51 binden 81 bine çıkardık. Bu okullarımı-
za 605 bin yeni öğretmen atayarak, toplam 
öğretmen sayımızı 920 bine ulaştırdık. 
Okullarımızdaki spor salonlarının sayısını 
2 bin 781’den 9 binin üzerine, laboratuvar 
sayısını 22 binden 37 bine yükselttik. Sa-
dece geçtiğimiz eğitim-öğretim yılında öğ-
rencilerimize 213 milyonun üzerinde ders 
kitabını ücretsiz dağıttık. 

İmam hatip ortaokulları ve liselerindeki 
öğrenci sayısı, bu kurumlara yönelik ka-
sıtlı uygulamalar sebebiyle 64 bine kadar 
düşmüştü. Bugün imam hatip ortaokul-
larında ve liselerindeki öğrenci sayımız 1 
milyon 240 bin düzeyindedir. Aynı şekilde 
meslek liselerindeki öğrenci sayısını da 
885 binden 1 milyon 686 bine çıkardık. 
Fen liselerinde de bu sayı 12 binden 119 
bine ulaştı. Yükseköğrenimde üniversite 
sayımızı 76’dan 207’ye, akademik perso-
nel sayısını 76 binden 160 bine yükselttik. 

GENÇLERİMİZE SPORDAN sanata kadar 
her alanda hizmet veren Gençlik Merkez-
lerimizin sayısını 9’dan 286’ya çıkardık. 
Sadece geçtiğimiz yıl itibariyle bu merkez-
lerde düzenlenen faaliyetlere 13 milyona 
yakın gencimiz katılmıştır. 

Yükseköğrenimde gençlerimizin barınma 
sorunlarını çözmek için yurtlarımızın ya-
tak kapasitesini 188 binden 667 bine ulaş-
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hakkına” riayet için, soyut ve genel ihbar-
lar ile şikâyetleri soruşturma konusu ol-
maktan çıkardık. 

EMNİYETTE, vatandaşlarımızın huzur ve 
güven içinde hayatlarını sürdürebilmeleri 
gayesiyle, her alanda çok önemli reformla-
rı hayata geçirdik. İllerimizin tamamında 
ve ilçelerimizin büyük bir bölümünde hiz-
mete geçirdiğimiz plaka tanıma ve kamera 
sistemleriyle, suçların aydınlatılma ora-
nında ciddi artış sağladık. Mobil plaka ta-
nıma ve elektronik denetleme sistemlerini 
yaygınlaştırarak, bu alandaki etkinliğimizi 
daha da artırdık. Balistik inceleme, DNA 
analizi, parmak izi, yüz tanıma sistemi gibi 
yeni teknolojilerin kullanımını etkinleşti-
rerek, ülkemizin her yerinde suçla ve suç-
luyla mücadelemizi güçlendirdik. 

Merkezi Nüfus İdaresi Sistemiyle, kamu-
nun vatandaşa verdiği hizmetlerde büyük 
bir devrim gerçekleştirdik. Bugün, kamu 
hizmetlerinin tamamı, bu sistem üzerin-
den ve tek bir kimlik numarasıyla yürütü-
lebiliyor. Adrese dayalı nüfus kayıt siste-
miyle de, hem nüfusumuzun demografik 
dağılımını, hem de nüfus hareketlerini ko-
layca takip edebilir, hizmetleri buna göre 
planlayabilir hale geldik. 

Terör örgütleriyle mücadelede de, tarihi-
mizin en büyük başarılarına imza attık. 
Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik teş-
kilatlarımızı, insansız hava araçlarından 
zırhlı taşıyıcılara, botlara kadar en modern 
araçlarla teçhiz ederek, sınırlarımız için-
de terörle mücadeledeki kararlılığımızı 
gösterdik. 

Bölünmüş yollarla donattığımız ülkemi-
zin ulaşım ağlarında trafik güvenliğini 
sağlamak için tüm önlemleri almaya de-
vam ediyoruz. 

Bu vesileyle Kurban Bayramında yola çı-
kan veya çıkacak olan vatandaşlarımıza, 
kendi güvenlikleri için, bilhassa hız sınır-
larına uymalarını ve emniyet kemerlerini 
takmalarını rica ediyorum. 

SAVUNMA SANAYİİNDE, yerlilik oranı-
nı yüzde 20’den yüzde 65 seviyesine getir-
dik. Havacılık ve savunma sektörümüzün 
cirosunu 1 milyar dolardan 7 milyar dola-
ra, ihracatımızı da 248 milyon dolardan 2 
milyar dolara yükselttik. Son aylarda ardı 
ardına imzalanan yeni anlaşmalarla ihra-
cat rakamımız katbekat artıyor. Ülkemizde 
halen yürütülmekte olan savunma sanayi 
projelerinin tutarı 45 milyar dolarlık bir 
hacme ulaştı. Gelişmeler, çok yakında bu 
rakamın 75 milyar dolara varacağını göste-
riyor. İstikbalimize güvenle bakabilmemi-
zin şartının, öncelikle savunma sanayinde 
kendi göbeğimizi kendimizin kesmesin-
den geçtiğini biliyoruz. Bunun için, insanlı 
ve insansız hava araçlarından uçak ve heli-
koptere, her sınıftan gemilerden uydulara, 
tankından topuna kadar her alanda, araş-
tırma-geliştirmesiyle, yazılımıyla, dona-
nımıyla savunma sanayimizi geliştirmeyi 
sürdüreceğiz. 

Türkiye’nin sınır güvenliğinin sınır öte-
sinden başladığı inancıyla yürüttüğümüz 
operasyonları genişleterek devam ettire-
ceğiz. Özellikle Suriye ve Irak’tan ülkemi-
ze yönelen tehditleri, ne pahasına olursa 

tırdık. Yurtlarda kalan öğrencilerimize 
330 lira beslenme yardımı yapıyoruz. Bu 
yıl 17 bin, önümüzdeki yıl 60 bin, 2020’de 
ise 41 bin kapasiteli yeni yurtları hizmete 
alıyoruz. Başvuran her öğrencimize lisans 
için 470 lira, yüksek lisans için 940 lira, 
doktora için de 1.410 lira burs veya kredi 
veriyoruz. 

Ülkemizdeki spor tesislerinin sayısını 3 
bin 500’ün üzerine çıkardık. Futboldan 
basketbola, atletizmden yüzmeye kadar 
her branşta sporcularımızın yetişmesi için 
özel programlar uyguluyoruz. Milletimize 
söz verdiğimiz toplam 750 bin seyirci ka-
pasiteli 32 yeni modern stadyumdan 15’i-
ni tamamladık, 11’inin inşası, diğerlerinin 
proje çalışmaları sürüyor. Şimdi bunlara, 
Kütahya, Denizli, Uşak, Tokat ve Sinop’ta 5 
yeni stadyum daha ekleyerek, sayıyı 37’ye 
yükseltiyoruz. 

SAĞLIKTA hastane ve diğer tedavi birim-
lerimiz ile birinci basamak tesislerimizin 
sayısını iki katından fazla artırdık. Sağlık 
çalışanlarının sayısını 378 binden 928 
bine çıkardık. Hastanelerimizdeki cihaz-
ların sayısında 20 kata kadar artırdıkları-
mız var. Ambulans sayısını 618’den 5 bine 
yükseltirken, daha önce hiç olmayan uçak, 
helikopter, bot ambulansları hizmete sun-
duk. Sadece bu yılın ilk 6 ayında ambulans 
hizmetlerinden 2 milyon 600 binin üzerin-
de vatandaşımız yararlandı. 

Şehir hastaneleri, sağlık alanında mille-
timize verdiğimiz hizmetlerin en üst çı-
tasını oluşturuyor. Şu ana kadar Yozgat, 
Isparta, Mersin, Adana, Kayseri ve Elazığ 

Şehir Hastanelerini tamamlayıp, hizmete 
aldık. Ankara-Bilkent, Manisa ve Eskişehir 
Şehir Hastanelerini bu yıl içinde hizmete 
açıyoruz. İnşaatı süren ve ihale sürecinde 
olanlarla birlikte toplam 44 bin 409 yatak 
kapasiteli 31 şehir hastanesini ülkemize 
kazandırıyoruz. 

Savunma Sanayiinde, Yerlilik 
Oranını Yüzde 20’den Yüzde 65 
Seviyesine Getirdik

ADALETTE, 16 yılda 245 Adalet Sarayı in-
şa ederek, mahkemelerimizi köhne bina-
lardan kurtarıp, modern çalışma alanları-
na kavuşturduk. Hakim ve savcılarımızın 
sayısını 9 bin 349’dan 17 bin 179’a, toplam 
adalet personeli sayısını da 26 binden 62 
bine çıkartarak, hizmetlerin daha hızlı ve 
kaliteli verilebilmesini temin ettik. Adli 
Tıp Sistemimizi geliştirerek, ileri teknolo-
jiyle donatarak, ülke geneline yaygınlaştı-
rarak, delillerin en doğru ve hızlı şekilde 
değerlendirilebilmesini sağladık. İstinaf 
Mahkemelerini hayata geçirerek yargıla-
ma sürelerini kısalttık. Halen 9 Bölge Ad-
liye ve 7 Bölge İdare Mahkemesi faaliyet-
tedir. 

Arabuluculuk ve uzlaştırma sistemlerini 
getirdik. Bu reformlarla, mahkemelerle 
birlikte Yargıtay ve Danıştay’ın da iş yü-
künü hafiflettik. Anayasa Mahkemesine 
doğrudan başvuru imkânı getirerek, ka-
mu denetçiliği sistemini hayata geçirerek, 
vatandaşlarımıza yeni hak arama yolları 
açtık. Temel kanunlarımızın tamamını ye-
niledik. Vatandaşlarımızın “lekelenmeme 
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HABERLEŞMEDE, Türksat 3A’yı 2008’de, 
Türksat 4A’yı 2014’te, Türksat 4B’yi 
2015’te başarıyla uzaya gönderdik. Geniş-
bant internet abonesi sayısını 3 binden 70 
milyona çıkardık. 

KÜLTÜR alanında ülkemizin tüm değer-
lerini kucaklayacak çalışmalara yöneldik. 
Müzelerimizin 128’ini yeniledik, 36 yeni 
müze kurduk. Dizi ve film sektörümüzü 
dünyaya açtık. Öyle ki, dünyanın 140 ül-
kesine yaptığımız dizi film ihracıyla, bu 
alanda Amerika’nın ardından ikinci sıraya 
yükseldik. Ankara’da Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesinde, İstanbul’da Rami Kışlasında, 
ülkemizin kültür birikimine yakışır iki dev 
kütüphane kuruyoruz. Millet Kıraathane-
leri Projesiyle, kütüphaneleri ülkemizin 
her yerine yayıyor ve günlük hayatın içine 
sokuyoruz. 

TURİZMDE çok büyük atılım yaptık. Tu-
rist sayısını 13 milyondan 32,5 milyona, 
turizm gelirimizi 12,5 milyar dolardan 
26,5 milyar dolara çıkardık. İşletme bel-
geli 4 ve 5 yıldızlı tesis sayımızı 419’dan 
1.795’e, bakanlık belgeli otel sayımızı 4 bin 
882’ye ve yatak kapasitemizi 1 milyon 200 
bine yükselttik. Şu anda sayısı 459’a ula-
şan mavi bayraklı plajlarımızla bu alanda 
dünyada 3’üncü sıradayız. İnşallah bu yıl 
turizmde rekorlar kıracağımız bir sezon 
olacaktır. 

Kurulan Oyunlara Figüranlık 
Yapan Değil, Oyun Kuran Bir 
Türk Dış Politikası İnşa Ettik

DIŞ POLİTİKADA ülkemizin ve milleti-
mizin büyüklüğüne, gücüne, haysiyetine 

yaraşır bir duruş sergiledik. Kurulan oyun-
lara figüranlık yapan değil, oyun kuran 
bir Türk dış politikası inşa ettik. Avrupa 
Birliği’nden NATO’ya, G-20’den Birleşmiş 
Milletler’e kadar her yerde ülkemizin başı-
nın dik durmasını sağladık. Aktif dış poli-
tika anlayışımızın gereği olarak, büyükel-
çilik, başkonsolosluk ve daimi temsilcilik 
statüsündeki dış temsilciliklerimizin sayı-
sını 163’ten 240’a çıkardık. Afrika ve Gü-
ney Amerika gibi daha önce ihmal edilmiş 
bölgelere yönelik açılım politikaları gelişti-
rip hayata geçirdik. 

EKONOMİ tüm bu çalışmalarımızın hası-
lasını topladığımız bir alan oldu. Kişi başı 
milli gelirimizi 3 bin 500 dolardan 11 bin 
dolara yükselttik. Ekonomik büyüklük ola-
rak 17’nci, satın alma paritesine göre de 
13’üncü sıraya çıktık. Dünyada kamu-özel 
ortak yatırımlarını en iyi uygulayan ve bu 
şekilde büyümesini sürekli yüksek oranla-
ra ulaştıran bir ülke haline geldik. Geçti-
ğimiz 16 yılda 50 milyar doların üzerinde 
proje bedeli olan 159 kamu-özel ortaklığı 
yatırımını hayata geçirdik.  Enflasyonda ve 
faiz oranlarında her ne kadar hedeflerimi-
ze ulaşamamış olsak da, geçmişle muka-
yese edildiğinde çok ileri bir konumdayız. 
Son günlerde yaşanan sıkıntıların bize, ye-
ni ve daha büyük atılımların kapısını aça-
cağına yürekten inanıyorum. 

Kardeşlerim,

Sözlerimi Peygamber Efendimizin 
Uhud’da yaptığı duadan ilhamla şu şekilde 
bitirmek istiyorum.

olsun kaynağında kurutmakta kararlıyız. 
Daha önce Cerablus’ta, El Bab’ta, dün 
Afrin’de ne yaptıysak, Suruç’tan Cizre’ye 
kadar olan sınırlarımız boyunca da aynı-
sını yapacağız. Kandil’i ülkemize yönelik 
terör saldırılarının üssü olmaktan çıkarta-
cak adımları atıyoruz. Aynı şekilde bölücü 
terör örgütünün yeni üssü haline dönüşen 
Sincar da menzilimiz içindedir. 

Kanal İstanbul’u Hayata 
Geçirmek İçin Kolları Sıvadık

ULAŞTIRMA, AK Parti iktidarlarının tari-
hi başarı hikâyeleri yazdığı bir başka alan-
dır. Bölünmüş yollarımızın uzunluğunu 
6 bin 100 kilometreden, 20 bin kilometre 
ilaveyle, 26 bin 100 kilometreye çıkardık. 
Otoyollarımızın uzunluğunu 1.714 kilo-
metreden 2 bin 657 kilometreye ulaştır-
dık. Karayollarımızdaki mevcut 83 tünele 
265 adet daha ekleyerek, bunların uzun-
luklarını 50 kilometreden 447 kilometre-
ye yükselttik. Bugüne kadar 275 milyon 
yolcunun taşındığı MARMARAY gibi… 
Osman Gazi Köprüsü ve Yavuz Sultan Se-
lim Köprüsü gibi… Avrasya Tüneli gibi… 
Ilgaz, Erkenek, Cankurtaran, Ovit, Sabun-
cubeli Tünelleri gibi… Nissibi ve Ağın 
Köprüleri gibi nice eserleri milletimizin 
hizmetine sunduk. 

Şimdi de Kanal İstanbul’u hayata geçirmek 
için kolları sıvadık. İnşallah, Türkiye’nin 
en büyük yatırımı olacak bu stratejik pro-
jeyi de mutlaka gerçekleştireceğiz. 

Ülkemizde daha önce olmayan yüksek 
hızlı tren hatlarında şimdilik 1.213 kilo-
metreye ulaştık. Halen inşaatı süren hızlı 
tren hatlarının uzunluğu 3 bin kilometreyi 
buluyor. Ayrıca, 5 bin 300 kilometrelik kı-
sımla ilgili etüt ve proje çalışmaları sürü-
yor. Hedefimiz ülkemizi 10 bin kilometre 
uzunluğunda hızlı tren hatlarıyla donat-
maktır. Bunun yanında mevcut 11 bin ki-
lometrelik demiryolu hattımızı yeniledik, 
modernleştirdik ve üzerine 1.800 kilomet-
re daha ilave ettik. 

Hava yolunu halkın yolu haline getirdik. 
Havalimanlarımızın sayısını 26’dan 55’e, 
terminallerimizin yolcu kapasitesini 55 
milyondan 258 milyona çıkardık. Yurt dı-
şında 60 noktaya yapılan uçuşları 316 nok-
taya ulaştırdık. Sektörün cirosunu 2,2 mil-
yar dolardan 25 milyar dolara yükselttik. 

İstanbul’da inşa ettiğimiz ve yılda 90 mil-
yon yolcu kapasitesiyle dünyanın en bü-
yüklerinden olan havalimanımızın ilk eta-
bını, inşallah 29 Ekim’de açıyoruz. Ayrıca, 
Gümüşhane-Bayburt, Yozgat, Çukurova 
Bölgesel ve denizin üzerinde kurduğumuz 
ikinci proje olan Rize-Artvin hava limanla-
rımızın inşası sürüyor. Çeşme-Alaçatı, To-
kat, Karaman ve Batı Antalya Havaliman-
larını da yatırım programımıza aldık. 

Denizcilikte tersane sayımızı 37’den 78’e, 
işlenen yükü 190 milyon tondan 471 mil-
yon tona, yat bağlama kapasitemizi 8 bin 
500’den 18 bin 500’e çıkardık. Dış ticaret he-
deflerimize uygun şekilde Filyos Limanının 
inşası sürüyor, Çandarlı ve Mersin Limanla-
rıyla ilgili çalışmalar da devam ediyor. 
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“Allah’ım!  Hamd sana mahsustur. Allah’ım! 
Senin ihsanına kimse karşı çıkamaz. Senin 
tuttuğunu da kimse alamaz. Biz sadece 
sana tabiyiz. Allah’ım! Lütfundan, rahme-
tinden, bereketinden ve rızkından bizlere 
bolca ihsan eyle… Ülkemizi ve milletimizi 
muhannete muhtaç etme… İstiklalimize 
ve istikbalimize göz dikenlere fırsat ver-
me… Ey kalbleri çekip çeviren Rabbim! Be-
nim ve arkadaşlarımın kalbini yolun üzere 
sâbit kıl. Bizleri sıratı müstakimden ayır-
ma… Fitnelere karşı kalplerimizi koru… 
Allah’ım! Öne geçiren de, geride bırakan 
da sensin… Şahsımı ve dava arkadaşları-
mı milletimize hizmet yolculuğundan geri 
bırakma… Tüm mazlumların umudu olan 
bu cennet vatanı ilelebet payidar eyle… 
Minarelerimizden ezanları susturma… 
Camilerimizden Kur’an-ı Kerim nidalarını 
eksik etme… Semalarımızdan bayrakları 
mahrum bırakma… Allah’ım! Verdiğini 
kimse engelleyemez. Engellediğini kimse 
veremez. Uzaklaştırdığını kimse yaklaştı-
ramaz. Vatanımızın bekası, milletimizin 
huzuru için mücadele eden kahramanları 

sen koru… Sen âlemlerin rabbisin. Senin 
her şeye gücün yeter. Amin!”

Rabbim dualarımızı dergâhı izzetinde ka-
bul buyursun diyorum. Rabbim yolumu-
zu, bahtımızı açık etsin diyorum.

Bir kez daha kongremizin ülkemiz, milleti-
miz, partimiz için hayırlara vesile olmasını 
temenni ediyorum. 

Sevginiz, muhabbetiniz, coşkunuz, kadir-
şinaslığınız, yoldaşlığınız, gayretleriniz, 
fedakârlığınız için her birinize ayrı ayrı 
şükranlarımı sunuyorum. 

Kadın Kolları üyelerimiz kongremize gelir-
lerken bir trafik kazası geçirdiler. Bu trafik 
kazasında 5 arkadaşımızı kaybettik. Hep-
sine de Allah’tan rahmet, yaralılara da acil 
şifalar diliyorum. 

Bayram döneminde lütfen gece yolculuğu-
na dikkat ediniz.  Emniyet kemerini tak-
mayı ihmal etmeyelim.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulumuzun 
kıymetli üyeleri, değerli il başkanları, ka-
dın ve gençlik kollarımızın kıymetli il baş-
kanları, değerli il genel meclis ve il bele-
diye başkanlarımız, sevgili yol ve dava ar-
kadaşlarım, sizleri en kalbi duygularımla, 
muhabbetle, hasretle selamlıyorum. 

Eylül ayı genişletilmiş il başkanları toplan-
tımızın ülkemiz, milletimiz, demokrasimiz 

için hayırlara vesile olmasını Rabbimden 
niyaz ediyorum.

Türkiye, 24 Haziran seçimlerini başarıyla 
geride bırakarak, demokratik olgunluğu-
nu tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. 
Milletimiz, Cumhurbaşkanlığında şahsı-
ma teveccüh göstererek, Meclis’te de AK 
Parti’yi birinci yaparak, tercihini bir kez 

Sadece Kur Manivelasıyla
Bir Ülke Terbiye Edilemez

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı
Ankara | 14 Eylül 2018
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ticiler belirlemez. Enflasyon faizin akışıyla 
oluşur. Bugüne kadar Merkez Bankası de-
falarca enflasyon tahmininde bulunmuş-
tur. Ama tahminleri hiçbir zaman gerçek-
leşmedi. Şimdi bakıyorsunuz, yıl ortasında 
Merkez Bankası enflasyon tahminlerini 
tekrar revize ediyor. Faizleri tutturuyor-
sunuz da, enflasyon tahminlerini neden 
tutturamıyorsunuz? Bu gerçekleri şimdi 
Ekim ayında da göreceğiz. 

Son olarak dün, Merkez Bankası, sürekli 
gündeme getirilen faiz artırımını da, üs-
telik oldukça yüksek bir oranla gerçek-
leştirdi. Diyorlar ya; bağımsızlık… Şimdi 
bağımsızlığın neticesini göreceğiz. Şu an 
şahsen benim sabır safhamdır. Bu sabır da 
bir yere kadardır. Çünkü biz sömürü mani-
velalarına eyvallah edemeyiz. Sadece kur 
manivelasıyla bir ülke terbiye edilemez. 
Ben yatırımcıya bakarım… Acaba benim 
yatırımcım yatırımlarını yapabiliyor mu? 
Yatırımcı finans kuruluşlarına gittiği za-
man, onlara “buyurun gelin” diyorlar mı?  
Finans kuruluşları yatırımcılara yoksa 
“kusura bakmayın mı?” diyorlar? Şu ana 
kadar finans kuruluşları, borçların yapı-
landırılması konusunda bir yaklaşım gös-
termiyorlar. Böyle olunca, girişimcimiz, 
yatırımcımız istenilen performansı ortaya 
koyabiliyor mu, rekabet piyasasının içeri-
sinde yer alabiliyor mu? Yer alamadığı gibi 
üretim yapabiliyor mu? 

Bir ülkenin kalkınması üretime bağlıdır. 
Üretim durduğu anda, çarklar işlemediği 
anda hayat da durur. Finans kuruluşları-
nın işi ne? Bu üretim çarkını döndürmek-
tir. Şunu bileceğiz ki, tabii ki finans kuru-

luşlarına ihtiyacımız var, tabii ki onlarsız 
bir ekonomi düşünemeyiz. Ama şunu da 
bilmemiz lazım: Finans kuruluşlarının 
ayakta kalışı da özellikle reel ekonominin, 
yatırımcının güçlü olmasına bağlıdır. Yani 
o tulumbaya suyu koymamız lazım ki, tu-
lumbadan su gelsin. Tulumbadan su gel-
mediği zaman susuz kalırsın. 

Kişisel olarak faiz meselesine bakışımı, 
sizler çok iyi biliyorsunuz. Geçmişte bu 
meseleyi, gerek sizlerle, gerekse milletimle 
defalarca paylaştım. En son, dün, Türkiye 
Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonunun 
Genel Kurulunda görüşlerimi tekraren ifa-
de ettim. Yeter ki enflasyonu, döviz kurunu 
ve piyasa faizlerini kontrol altına alabilece-
ğimiz bir iklime kavuşabilelim. Gelişmele-
ri takip ediyoruz, bekleyip göreceğiz.  

Önüne gelen zam üstüne zam yapıyor. Fa-
izle ilişkisi olsun-olmasın hemen zam yapı-
yorlar. Özellikle Hazine ve Maliye Bakanlı-
ğı’mızın tüm birimleriyle, bu kontrol me-
kanizmalarını çok iyi çalıştırması lazım. 
İlgili bakanlıklarımızın üzerlerine düşen 
görevleri yapması gerekiyor. Bu suiistimal-
leri yapanlara da gereken dersi vermemiz 
lazım. 

Tabii bu arada, başka pek çok tedbiri de 
hayata geçirdik. Bunlardan biri de, dün 
Resmi Gazete’de yayımlanan 85 numaralı 
Cumhurbaşkanlığı Kararıdır. Bu kararla, 
menkul ve gayrimenkul alım, satım, kira-
lama, hizmet ve eser sözleşmesi gibi tüm 
işlemlerde ödeme yükümlülüklerinin ken-
di paramız ile yapılmasını zorunlu hale ge-
tirdik. Artık Türk Lirası, yerli ve milli para-

daha istikrardan, güvenden, büyümeden, 
kalkınmadan yana kullanmıştır. 

Milletimize layık olabilmek için, hemen 
kabinemizi oluşturduk, 100 Günlük Ey-
lem Programımızı ilan ederek, kolları sıva-
yıp işe başladık. Orta Vadeli Programla ve 
2019-2023 Stratejik Planımızla ilgili hazır-
lıklarımızı son sürat devam ettirdik. 

Yeni yönetim sistemimizin verdiği 
imkânları en iyi şekilde kullanarak, hedef-
lerimize doğru adım adım yürüme kara-
rıyla yola koyulduk. Biz, seçim öncesi bir 
parça yükselen döviz kurunun makul bir 
seviyeye düşmesini veya en azından yatay 
seyre geçmesini beklerken, tam tersi bir 
durumla karşılaştık. Amerikan yönetimi-
nin ülkemizle ilgili ardı ardına açıkladığı 
olumsuz kararlar bahane edilerek, Türk e-
konomisini hedef alan alçak bir saldırı baş-
latıldı. Döviz kuru, gece yarısı operasyon-
larıyla, ne ekonomik gerekçelerle, ne de 
mantıklı bir başka sebeple izah edilemeye-
cek şekilde yükseltildi. Açık konuşmak ge-
rekirse, yılbaşında 3,76 olan, Mart başında 
3,8 olan, Nisan başında 3,95 olan, Mayıs 
başında 4,12 olan, Haziran’da seçimlerin 
ertesi günü 4,6’yı bulan döviz kurunun 
yükselişini buraya kadar anlayabilirdik. 
Seçim öncesinin belirsizlikleri sebebiyle, 
böyle bir kıpırdanma olabilir diye baktık. 
Buna karşılık, daha sonraki gelişmeleri 
aynı hüsnü niyetle değerlendiremiyoruz. 
Temmuz ayı boyunca da aynı seviyelerde 
seyreden dövizin Ağustos’ta bir anda 7 lira 
seviyesine kadar yükselmesi, başlı başına 
bir ekonomik suikast girişiminin delilidir. 
Öyle ya… Ağustos ayında bu ülkede ne si-

yasi istikrarsızlık yaşandı, ne harp oldu, ne 
afete maruz kalındı, ne başka herhangi bir 
fevkaladelik görüldü. 

Amerikan yönetiminin, ülkemizin ege-
menlik haklarına açıkça saygısızlık olan 
taleplerine cevap vermedik diye böyle 
bir sonucun ortaya çıkması, meselenin 
tamamen siyasi olduğuna işaret ediyor. 
Türkiye’nin yaşadığı bu hadise, dünyada 
artık hiçbir ülkenin siyasi ve ekonomik 
güvenliğinin kalmadığının ifadesidir. Ni-
tekim bu konuda, Avrupa Birliği, Çin, Rus-
ya, Hindistan başta olmak üzere, dünyanın 
pek çok yerinden ciddi rahatsızlık işaretle-
ri gelmeye başladı. Tabii ülkemize yönelik 
saldırı, diğerlerinden çok daha sinsi, çok 
daha can yakıcı, çok daha kasıtlı bir şekil-
de gerçekleşti. İş ekonomi sınırlarını aştı 
ve Türkiye’nin topyekûn cezalandırılma-
sı boyutuna ulaştı. Ekonomi yönetimimiz 
başta olmak üzere, tüm kurumlarımızla, 
elimizdeki araçları kullanarak bu saldırı-
yı belirli bir noktada durdurduk. Bununla 
birlikte mücadelemiz her alanda amansız 
bir şekilde sürüyor. 

Merkez Bankası’nın Enflasyon 
Tahminleri Tutmuyor

Değerli arkadaşlar, 

Maruz kaldığımız saldırının manivelası 
kur gibi gözükse de, asıl kalıcı darbeleri 
enflasyon ve faizler konusunda alıyoruz. 
Bu sıkıntının çözümü için, ekonomi yöne-
timimiz kendi programını uyguluyor. Faizi 
yöneticiler belirler, ama enflasyonu yöne-
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dır. Kim ki döviz talep ediyor, hemen ilgili 
mercilere bunlar şikâyet edilmelidir. Bu 
kişilere karşı biz gereğini yaparız.  Uzun 
süredir şikâyet konusu olan dövizle kira 
ödemesi sorununu ortadan kaldırdık. 

İhracat ve İthalatla Uğraşmayan 
Hiç Kimsenin Dövizle İşi 
Olmamalıdır

Kamuda tasarrufa yönelik çok önemli 
adımlar da attık. Cari harcamalardan ya-
tırımlara kadar her alanda, kamu mali 
dengesine katkı sağlayacak tedbirler aldık. 
Kamu araçlarını, hem nitelik, hem kulla-
nım bakımından sınırlandırdık. Kiralık 
binalarda faaliyet gösteren devlet kurum-
larının, kamuya ait yerlere geçmelerini 
sağlıyoruz. Personel alımını da, emekli 
olan personel sayısına yakın bir seviyeye 
çekiyoruz. 

Yatırımları da, bitmeye yakın olanlardan 
başlayarak, eldeki kaynağın durumuna 
göre, kademe kademe sürdürmeye karar 
verdik. Sıfırdan bir yatırım şu anda dü-
şünmüyoruz, fevkaladeliği olan yatırımlar 
olabilir, o ayrı bir konu. Tabi müteahhit-
lik firmalarımızı da mağdur etmeyeceğiz. 
Tüm bakanlıklarımız, bu ilke çerçevesinde 
ellerindeki yatırım stoklarını gözden geçi-
recek, öncelik sıralaması yaparak, çalışma-
larını yürütecek. 

Hazinemiz, kamuya ilave gelir sağlayacak,  
altın ve euro tahvilleri ile kira sertifikaları 
gibi yeni araçlarını devreye soktu. Buradan 
tüm vatandaşlarımızı, özellikle Avrupa’da 

ve diğer ülkelerde yaşayan kardeşlerimi-
zi, bu imkânları değerlendirmeye davet 
ediyorum. Yurt dışından alternatif kaynak 
geliştirme çalışmalarımız da tüm hızıyla 
sürüyor. Ülkemizin bu süreci süratle geri-
de bırakması için, kamunun çabaları ya-
nında, özel sektörümüzün ve milletimizin 
desteğine de ihtiyacımız var. 

Her şeyden önce, ihracat ve ithalatla uğ-
raşmayan hiç kimsenin dövizle işi olma-
malıdır. Tüm tasarrufların dövizden Türk 
Lirasına ve kendi paramızla değer biçilen 
finans araçlarına yönlendirilmesi gere-
kiyor. Yastık altı diye tabir edilen, sistem 
dışı tasarrufların, süratle bankalar, faizsiz 
finans kuruluşları ve diğer yollarla eko-
nomiye kazandırılmasını bekliyoruz. Özel 
sektörümüz, üretimden ve yatırımdan 
asla vazgeçmemelidir. Hatta, ihracata dö-
nük üretim ve yatırım için tam zamanıdır. 
Türkiye’yi döviz kuru üzerinden vurmak 
isteyenlere cevabımızı, kurun geldiği sevi-
yesinin avantajlarını ihracatımıza ve bu-
nunla bağlantılı olarak üretime, istihdama 
yansıtarak vermeliyiz. 

Tabii birileri, fırsattan istifadeyle mille-
timizin kafasını bulandırmak, moralini 
bozmak için, bir sürü yalan-yanlış haberi 
ortalığa yayıyor. Biliyorsunuz, şu an bol 
miktarda stokçular ortaya çıktı. Stokçu-
lara gereken cevabı İçişleri Bakanlığımız 
ile Hazine ve Maliye Bakanlığımız vere-
ceklerdir. 

Okul kitaplarının basılamadığından sağlık 
ve ilaç hizmetlerinin aksayacağına kadar, 
pek çok dedikodu üretiliyor. Okul kitapla-



Recep Tayyip ERDOĞAN

8180

Yeni Türkiye Vizyonu | YENİDEN DİRİLİŞ YOLUNDA-3 

Medeniyyet denilen kahbe, hakikat, yüzsüz.

Sonra mel’undaki tahrîbe müvekkel esbâb,

Öyle müdhiş ki: eder her biri bir mülkü 
harâb.

Evet… Bu dönemler, bize karşı karınla-
rındaki hayasızlığı dökenleri tespit etme 
yanında, halisane bir şekilde yanımızda 
olanları da görme imkanı bulduğumuz dö-
nemlerdir. 

Bu dönemler, fırsatçılık yapıp kendi ülke-
sine ve milletine ihanet edenler yanında, 
imkânları sonuna kadar zorlayıp üretime, 
yatırıma, istihdama devam edenleri de tes-
pit ettiğimiz dönemlerdir. Bu dönemler, 
ülkenin ve milletin âli çıkarlarını, şahsi si-
yasi ve ekonomik çıkarlarının üzerinde tu-
tanların, diğerlerinden ayrıştığı günlerdir. 
Türkiye, çok yakında bu dalgayı aşacaktır, 
ama fırsatçılık yapanları da, fedakârlık ya-
panları da unutmayacaktır. 

Millet Nezdinde Karşılığı Olan, 
Güçlü İsimlerle Seçimlere 
Gireceğiz

Değerli kardeşlerim,

AK Parti olarak, bu zorlu dönemi aşma-
nın mücadelesini verirken, aynı zamanda 
2019 mahalli seçimlerine de hazırlanıyo-
ruz. Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimle-
rinde, milletimizden 5 yıllık bir yetki aldık. 
Mahalli seçimlerden de başarıyla çıkarak, 
5 yıllık bir dönemde önümüzü gördüğü-
müzde, orta ve uzun vadeli projelerimize 
daha sıkı sarılma imkânı elde edeceğiz. 

Teşkilatlarımızın şimdiden tüm güçlerini 
ve zamanlarını, mahalli seçimler için se-
ferber etmeye başlamaları gerekiyor. Aday 
belirleme çalışmalarımızı biraz erkene al-
mak niyetindeyiz. Ancak, gerek teşkilatlar-
da, gerek diğer görevlerde bulunan hiçbir 
arkadaşımızın, Genel Merkezimizle istişa-
re etmeden harekete geçmemesi gerekiyor. 

Arkadaşlar, 

Kongrelerimizin büyük bir çoğunluğunu 
yaptık. Mahalli seçimlerde bütün oyunları 
bozmamız gerekiyor. Seçimlerden güçle-
nerek çıkmamız lazım. Bu nedenle de mil-
let nezdinde karşılığı olan, güçlü isimlerle 
seçimlere gireceğiz. Yani sırtını partiye 
dayayanları değil, karşılığı olanları tercih 
edeceğiz. Adaylar dürüst, ehliyet-liyakat 
sahibi olacak. Tabii ki bir de tevazu ehli 
olacak. Aday belirleme çalışmalarımıza bir 
an başlayacağız.  Ancak, gerek teşkilatlar-
da, gerek diğer görevlerde bulunan hiçbir 
arkadaşımızın Genel Merkezimizle istişare 
etmeden harekete geçmemesi gerekiyor. 

Unutulmamalıdır ki, her görev bizim için 
kıymetlidir. Hiçbirimiz okçular tepesini 
boş bırakmayacağız. Kendisine aday ol-
duğu resmen tevdi edilene kadar, her ar-
kadaşımızın, mevcut görevlerini hakkıyla 
yerine getirmesi şarttır. Belediye Başkanla-
rımızdan yeniden aday gösterilenler, zaten 
işlerine ve seçim çalışmalarına devam ede-
cekler. Bu bayrak yarışında görev değişik-
liği durumu ortaya çıkan arkadaşlarımızın 
ise, yeni belediye başkanı gelene kadar en 
küçük bir eksikliğe, aksaklığa mahal ver-
meden vazifesini yürütmesi çok önemli-
dir. Seçimlere doğru giden süreçte, eksik-

rı meselesini dün Bakanımla görüştük ve 
çözdük. Türkiye bir kabile devleti değildir, 
sistem oturmuştur. Döviz-möviz, dolar-
molar gibi tüm sorunları inşallah aşacağız. 
Halbuki, ne okul kitaplarında, ne sağlıkta, 
ne ilaçta, ne de diğer hizmetlerde herhan-
gi bir sıkıntı yoktur. Devleti, bu tür mani-
pülasyonlarla köşeye sıkıştırarak, haksız 
kazanç elde etmek isteyen simsarlara asla 
meydanı bırakmayacağız.  Türkiye’nin her 
alanda yerli ve milli duruşa, fikre, üretime, 
gayrete ihtiyacı olduğu gerçeği, böyle dö-
nemlerde çok daha açık bir şekilde kendini 
gösteriyor. İnşallah, bu dönemi, her alanda 
yerlileşme ve millileşme hamlelerimizi 
güçlendirmenin vesilesi haline getireceğiz. 

Türkiye, Çok Yakında Bu 
Dalgayı Aşacaktır

Değerli arkadaşlar, 

AK Parti olarak, iktidara geldiğimiz 2002 
yılı Kasım ayından beri, ülkemizde yaşa-
nan her şeyin sorumluluğu bize aittir. Kar-
şımıza çıkan sorunlar ne olursa olsun, mü-
cadeleden asla kaçmadık. İktidarımızın ilk 
yılları vesayetle mücadeleyle geçti. Ne ter-
biyesizliklerle, ne ahlaksızlıklarla, ne pro-
vokasyonlarla karşılaştık, ama hiçbirin-
den yılmadık, hep üzerine üzerine gittik. 
Bununla kalmadık, milletimizin yıllardır 
birikmiş ne kadar sorunu varsa, hepsini de 
birer birer çözdük, çözüm yoluna soktuk. 

Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, bu defa 
uluslararası alanda çeşitli engellemelerle, 
ayak oyunlarıyla karşı karşıya geldik. Ül-

kemizin ve milletimizin başını hiçbir za-
man yere eğdirmeden, tüm bu sıkıntıları, 
birer birer aşmayı başardık. 

Avrupa Birliği zirvelerinden Davos hadise-
sine kadar her yerde onurlu duruşumuzu 
ortaya koyduk. “Müflis tüccar eski def-
terleri karıştırırmış” misali, bizi sandıkta 
ve sahada yenemeyenler, yıllardır kolları 
kanatları altında besledikleri terör örgüt-
lerini, darbecileri, cuntacıları harekete 
geçirdiler. Milletimizle birlikte bu oyunu 
da gördük ve birliğimizi, beraberliğimizi, 
kardeşliğimizi güçlendirerek, her birinin 
üstesinden geldik. Son umutları 24 Hazi-
ran seçimleriydi, orada da beklediklerini 
bulamadılar. Bunun üzerine, milletimizin 
ekmeğine, yani ekonomimize göz dikecek 
kadar alçaldılar. Allah’ın izniyle, biz bu 
oyunu da bozarız, mutlaka da bozacağız. 
Türkiye’yi dövizle, faizle, enflasyonla dize 
getirebileceklerini sananlar, bu milleti hiç 
tanımıyor demektir. Bu millet, en zor za-
manında Çanakkale’de yedi düveli hallaç 
pamuğu gibi atmış, Kurtuluş Savaşını ba-
şarıyla tamamlamış bir millettir. 

Mehmet Akif, karşımızdaki manzarayı, Ça-
nakkale şehitlerine atfettiğinde şiirinde ne 
güzel anlatıyor:

Ah o yirminci asır yok mu, o mahlûk-i asîl,

Ne kadar gözdesi mevcûd ise, hakkıyle 
sefîl,

Kustu Mehmedciğin aylarca durup karşısına;

Döktü karnındaki esrârı hayâsızcasına.

Maske yırtılmasa hâlâ bize âfetti o yüz...
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lik, aksaklık gördüğümüz yerlerde, ihtiyaç 
duyulması halinde teşkilatlarımızı revize 
edebilir, güçlendirebiliriz. 

AK Parti olarak hedefimiz, mahalli idare-
ler seçimlerinde, 2014’e göre oyumuzu ve 
belediye sayımızı artırarak çıkmaktır. Bili-
yorsunuz, 24 Haziran seçimlerinde Cum-
hurbaşkanlığında ve Meclis’te MHP ile 
ittifak yapmıştık. Mahalli idareler seçimle-
rinde böyle bir imkân olur mu, bakacağız. 
Önce arkadaşlarımız ön görüşmeleri yapa-
cak, ardından da liderler olarak biz de otu-
rup konuşacağız. Şayet bu mümkün olur-
sa, her iki partinin de mahalli idarelerdeki 
gücünü artıracağına inanıyorum. Şayet 
bu mümkün olmazsa da, kendi hedefimiz 
doğrultusunda çalışmayı sürdüreceğiz. 

Diğer partilerin de, gizli veya açık, benzer 
ittifak arayışları içinde olduğunu biliyo-
ruz. Biz, milletimize karşı hep hasbi olduk, 
açık olduk, samimi olduk. Şimdi de aynı-
sını yapacak, her şeyi milletimizin gözü 
önünde konuşacak, tartışacağız. Önümüz-
deki seçimleri, ideolojik hamasetle pozis-
yonlarını koruyan iş bilmez muhalefet 
belediyelerinden milletimizi kurtarmanın 
bir fırsatı olarak görüyoruz.

Batıda ana muhalefet partisi, doğuda bö-
lücü örgütün güdümündeki parti, pek çok 
belediyede, adeta taş üstüne taş koyma-
dan, sırf ideolojik kamplaşmayla bugüne 
kadar yönetimde kalmayı başardı. Ama bu 
defa, eğer biz doğru adaylarla ve projelerle 
milletimizin karşısına çıkarsak, işlerinin 
zor olduğunu düşünüyorum. 

Terör Örgütüyle Birlikte Aday 
Olmaya Yeltenenlere Anlayış 
Göstermeyeceğiz 

Açık söylüyorum, terör örgütüyle birlikte 
aday olmaya yeltenenler bizden demokra-
tik bir yaklaşım bekleyemezler. Zira biz bu-
nun bedelini ağır ödedik. Geçmişte bazı be-
lediye başkanları, bu milletin alın teri olan 
paralarını terör örgütlerine gönderdiler.  
Bu defa biz aynı imkânı sağlayamayız. Şu 
an kayyım belediyelerin yaptığı hizmetler 
ortadadır. Bunu Güneydoğu’daki, Doğu’da-
ki kardeşlerim çok iyi biliyor. Ülkemizde 
Batıda ne varsa Doğu da, Güneydoğu’da da 
aynısı olacak. Bu çalışmaları kimlerle ya-
pacağız? Merkezi yönetim, yerel yönetim 
birlikte yapacağız. Kusura bakmayın, biz 
bu paraları size kanal aç, yatırım yap diye 
verdik. Ancak siz ne yaptınız, dağa gön-
derdiniz. O bakımdan bu seçim çok daha 
farklı olacak ve demokrasinin tüm ilkeleri 
işleyecek, işlettirilecek. Hep birlikte inşal-
lah Mart ayına bu anlayışla hazırlanacağız. 
Rabbim yar ve yardımcımız olsun. 

Gerek teşkilatım, gerek belediyelerim, siz-
lerden ricam şudur: Gönüllere girmeden 
netice almak mümkün değil. Hizmet ge-
reklidir, ama yeterli değildir. Gönüllere de 
girmelisiniz.  Gönüllere girdiğimiz anda, 
bu millet sizi unutmaz. 

Bir kez daha toplantımızın hayırlara vesile 
olmasını diliyorum. 

Cuma’nız mübarek olsun, hicri yılbaşınız 
aynı şekilde mübarek olsun.

Çok teşekkür ediyorum, hayırlı günler di-
liyorum.

Değerli milletvekili arkadaşlarım, kıymetli 
misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, 
sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, 
hasretle selamlıyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 27’ci 
Dönem 2’nci Yasama Yılının bu ilk Grup 
Toplantısının, partimiz ve ülkemiz için ha-
yırlara vesile olmasını Rabbim’den niyaz 

ediyorum. Buradan bir kez daha 27’nci 
dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi çalış-
malarında sizlere başarılar diliyorum.

Sözlerimin hemen başında, geçtiğimiz Cu-
ma günü büyük bir deprem ve tsunami 
felaketi yaşayan Endonezyalı dostlarımıza 
geçmiş olsun dileklerimizi iletmek istiyo-
rum. Büyüklüğü 7,5 olarak ölçülen deprem-

Kimse “Bu Kişi Benim 
Yakınımdır” Diye, 

Bize Aday Teklifiyle Gelmesin

AK Parti TBMM Grup Toplantısı | Ankara | 2 Ekim 2018
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lan tuzaktan kurtararak, süratle yeniden 
hedeflerimize uygun bir büyüme perfor-
mansına kavuşturmakta kararlıyız. 

Ülkemizin ekonomik gerçekleriyle ilgisi 
olmayan, tamamen Türkiye’yi siyasi gaye-
lerle köşeye sıkıştırma amacı taşıyan bu 
dalgalanma dönemini, yavaş yavaş geride 
bırakıyoruz. İş dünyamızdan, sanayicile-
rimizden, üreticilerimizden, esnafımız-
dan, çalışanlarımızdan ricamız, biraz da-
ha sabırlı olmalarıdır. Ancak stoklara ve 
stokçulara da fırsat vermeyeceksiniz. Eğer 
stokçular tarafımızdan belirlenirse, yasala-
rın bize yüklediği görev sebebiyle gerekli 
adımları atarız. 

Bu kur-faiz-enflasyon saldırısına en iyi 
cevabı ekonomimizin çarklarını döndür-
meye devam ederek, işlerimize dört elle 
sarılarak, kendimize yeni imkânlar oluştu-
rarak verebiliriz. Yetkiyi doğrudan milleti-
mizden alan yürütme ve yasama organla-
rı olarak bizlerin ortaya koyacağı kararlı-
lık ile milletimizin gösterdiği sabır saye-
sinde, inşallah bu sıkıntıların üstesinden 
geliyoruz. 

Siyaset kurumu, bir takım çatlak sesle-
re rağmen, vakur bir duruş sergileyerek, 
ülkesinin ve milletin yanında yer almak 
suretiyle, sürece olumlu katkı sağlamıştır. 
Ana muhalefet partisinin, meseleyi hiç il-
gisi olmayan yerlere çekmeye çalışma ça-
balarını ise milletimizin takdirine havale 
ediyoruz. Bu çabalara cevap vermeyi de 
gerekli görmüyorum. Çünkü iktidara yü-
rüme derdi olmayan, ülkeyi batırmaktan 
başka bir gayesi olmayan bir anlayıştan 

hiçbir fayda gelmez. Onun için de benim 
milletim, bu anlayıştakileri asla iktidara 
getirmiyor. Biz, 2023 hedeflerimize ulaş-
mak için, gerektiğinde “Kan kusup kızılcık 
şerbeti içtik” deme pahasına ne gerekiyor-
sa yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Asıl 
olan Türkiye’nin ve Türk milletinin menfa-
atleridir. Gerisi, lafı güzaftır. 

Değerli arkadaşlar,

Önümüzdeki yılın Mart ayında yapılacak 
mahalli idareler seçimleri, Türkiye’nin 
bundan sonraki 5 yılını arzu ettiğimiz hız 
ve etkinlikte icraatlarla geçirebilmemiz 
açısından kritik öneme sahiptir. Cumhur-
başkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
seçimlerinden, milletimizin teveccühüne 
mazhar olarak, başarıyla çıktık. Mahalli 
idareler seçimlerinde de, hem oy oranı, 
hem belediye başkanlığı sayısı bakımın-
dan benzer bir başarıyı, hatta daha iyisini 
elde etmemiz gerekiyor. 

AK Parti, şahsım başta olmak üzere, ma-
halli idarelerdeki başarılarıyla temayüz et-
miş bir kadro tarafından kurulmuştur. Bu-
gün de milletimizle aramızdaki bağı güçlü 
şekilde muhafaza etmemizi, büyük ölçüde 
mahalli idarelerdeki başarılarımıza borçlu 
olduğumuzu düşünüyorum. Milletimizin 
doğrudan hayatına dokunan hizmetlerin 
ifa edildiği mahalli idarelerde ne kadar 
güçlü olursak, Cumhurbaşkanlığında ve 
Meclis’te o derece rahat ve etkin hizmet 
vereceğimize inanıyorum. Bunun için hep 
birlikte çok çalışmalıyız. 

de ve ardından oluşan dalga yüksekliği 6 
metreye ulaşan tsunamide binin üzerinde 
can kaybı yaşandığı haberleri geliyor. Hala 
ulaşılamayan, haber alınamayan yerler bu-
lunduğu ifade ediliyor. Hayatını kaybeden 
tüm Endonezyalı kardeşlerime Allah’tan 
rahmet, yaralılara şifa diliyoruz.

Dün Endonezya Cumhurbaşkanı, değerli 
dostum Sayın Vidodo’yu telefonla araya-
rak, kendisine ülkem ve milletim adına ü-
züntülerimizi ve taziyelerimizi bizzat ifade 
ettim. Türkiye olarak resmi yardım teklifi-
mizi Endonezya tarafına ilettik. AFAD tüm 
hazırlıklarını tamamladı, gelecek cevabı 
bekliyor. Kızılay’ımız ve çok sayıda sivil 
toplum kuruluşumuz ise hemen bölgeye 
ulaştılar, yardım faaliyetlerine katıldılar. 
Endonezya hükümetine ve halkına bir kez 
daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, 
acılarını yürekten paylaştığımızı, daima 
yanlarında olacağımızı tekraren ifade 
ediyorum. Rabbim, milletimizi ve tüm 
insanlığı bu tür afetlerden muhafaza ey-
lesin diyorum. 

Değerli arkadaşlar,

16 Nisan halkoylaması ile milletimizin 
onayını alan yeni yönetim sistemimiz, 24 
Haziran seçimleriyle birlikte resmen uy-
gulamaya girmiştir. Sizler, yeni dönemin 
ilk milletvekilleri olarak, bu tarihi değişi-
min hem mimarı, hem şahidi olarak görev 
yapacaksınız. Yükünüz ağırdır, ama bir o 
kadar da şereflidir. Yeni sistemde yürütme 
ile yasamanın net bir şekilde birbirinden 
ayrılmasıyla, milletvekilleri olarak sizler, 

asli görevlerinize çok daha fazla zaman 
ayırma, çok daha verimli çalışma imkânı 
bulacaksınız. 

AK Parti Grubu olarak gündemimizde bin-
lerce kanuni düzenlemeyi gerektiren konu 
vardır. Ancak, bütçe görüşmeleri başla-
madan önce, öncelikli olarak ele almamız 
gereken işler bulunuyor. Bunları iki başlık 
altında ifade edebiliriz. Birinci grupta, 100 
Günlük İcraat Programımızda yer alan hu-
suslardan bir kısmıyla ilgili olarak ihtiyaç 
duyulan düzenlemeler yer alıyor. Arkadaş-
larımızın yaptıkları çalışmaya göre bu kap-
samda 414 kanun maddesinin değişmesi 
veya ihdası gerekiyor. İkinci grupta ise, ye-
ni yönetim sistemine geçilmesiyle kanun-
larda yapılması gereken güncellemeler bu-
lunuyor. Bu kapsamda da 275 düzenleme 
gerektiği anlaşılıyor. İşte bu iki kapsam-
daki kanun değişiklikleri ve ihdaslarının 
hayata geçirilmesi aciliyet arz ediyor. AK 
Parti Grubunun öncülük etmesiyle, Mec-
lisimizin bu çalışmaları başarıyla neticeye 
ulaştıracağına inanıyorum. 

Stoklara ve Stokçulara   
Fırsat Vermeyeceksiniz

Yeni yönetim sistemine göre hazırladığı-
mız ilk bütçeyi de, inşallah 2 hafta sonra 
Meclis’e gönderiyoruz. Komisyonlarda ve 
Genel Kurulda yapılacak görüşmelerin ar-
dından, Meclis’imizin takdiriyle, Cumhur-
başkanlığı Hükümet Sistemimizin bu ilk 
bütçesini 1 Ocak’tan itibaren uygulamaya 
başlayacağız. Yeni bütçeyle ekonomimizi; 
kur, faiz ve enflasyon şer üçgeninde kuru-
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kademesiyle, kadın ve gençlik kollarıyla, 
mahalle ve köy temsilcileriyle AK Parti 
teşkilatları yılın 365 günü zaten sahadalar. 
Seçim sürecinde, mümkünse 81 milyon 
vatandaşımızın her birine teker teker yeni-
den ulaşacak, her hanenin kapısını tekrar 
tıklatacak bir çalışma temposuna ulaşma-
yı hedefliyoruz. 

Milletimizin gönlüne girmeden oyuna ta-
lip olamayız. AK Parti’yi diğerlerinden ayı-
ran en önemli özellik, vatandaşlarımızla 
yüz yüze,        ruberu bir iletişim, bir etki-
leşim içinde siyaset yapıyor olmasıdır. Biz, 
siyaseti parti binalarında oturup ahkam 
kesmekten veya dar bir ekiple yapılan kü-
çük toplantılarda esip-gürlemekten ibaret 
sananlardan olmadık, olamayız. Böyle dav-
rananların ülkemizde 16 yıldır iktidar yü-
zü görmediklerini ve bu gidişle daha uzun 
süre de göremeyeceklerini unutmayınız. 
Biz milletimizin bağrından çıkan bir par-
tiyiz. Milletimizin kalbindeki bize dönük 
muhabbeti, sevgiyi, saygıyı, umudu muha-
faza edebildiğimiz sürece, Allah’ın izniyle 
kimse sırtımızı yere getiremez. Diğer par-
tilerin düştüğü hataya düşüp, milletimizle 
bağımızı kopardığımızda ise akıbetimiz 
onlardan farklı olmayacaktır. 

Hep söylediğim gibi, tarih bizi öyle bir 
noktaya getirmiştir ki, ülkemizin kaderiy-
le partimizin kaderi bütünleşmiştir. AK 
Parti’nin gerilemesi, Allah göstermesin yı-
kılması demek, Türkiye için de bir büyük 
felaket anlamına gelecektir. Dolayısıyla, 
sadece kendimiz değil, ülkemiz ve mil-
letimiz için güçlü olmak, güçlü kalmak 
mecburiyetindeyiz. Teşkilatlarımızın ve 

milletvekillerimizin, 2019 Mart’ına işte bu 
anlayışla hazırlanmalarını istiyorum. Tev-
fik bizden, takdir Allah’tandır. 

“Dünya 5’ten Büyüktür” Tezimizi 
Tüm Dünyaya Kabul Ettireceğiz

Değerli arkadaşlar, 

Büyük devlet olmak demek, içeride ve dı-
şarıda pek çok meseleyi aynı anda ve ba-
şarıyla yönetmek demektir. Türkiye, bir 
yandan içeride dengeleme, disiplin ve de-
ğişim üzerine kurulu yeni ekonomik prog-
ramını uygularken, bir yandan da bölgesel 
ve küresel meselelerdeki ağırlığını artır-
mayı sürdürüyor. Ülkemiz açısından beka 
meselesine dönüşen Suriye krizinde, son 
dönemde çok önemli adımlar attık. Cenev-
re Sürecinin tıkanması üzerine Astana’da 
başlattığımız görüşmelerle, Suriye krizi-
nin çözümünde yeni bir pencere zaten 
açmıştık. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı ope-
rasyonlarıyla Suriye’de oluşturduğumuz 
güvenli yerleşim yerlerinin başarısı, ül-
kemizin konuya yaklaşımına uluslararası 
alanda destek bulmasını sağladı. Astana’da 
varılan mutabakatların sahada tam olarak 
işlemediğini gördüğümüz için yeni inisi-
yatifler geliştirmek zorunda kaldık. Üze-
rinde mutabıkta varılan 4 çatışmasızlık 
bölgesinden 3’ü, kanlı bir şekilde rejimin 
eline geçti. Son çatışmasızlık bölgesi olan 
ve 3,5 milyon insanın yaşadığı İdlib’te de 
büyük bir katliam ve ardından yaşanacak 
göç tehlikesi ortaya çıktı. 

AK Parti, kuruluşundan beri her işini, her 
çalışmasını, her icraatını istişareyle yürüt-
müş bir partidir. Mahalli seçim hazırlıkla-
rımızı da yine istişareyle yapıyoruz. Cuma 
günü başlayıp Pazar gününe kadar sürecek 
olan, bu yıl 27’incisini yapacağımıza göre 
artık geleneksel diyebileceğimiz istişare 
toplantımızı, 5 yıl aradan sonra yeniden 
Kızılcahamam’da gerçekleştiriyoruz. Kızıl-
cahamam kampımızda, tüm bu konuları 
enine boyuna konuşacağız. 24 Haziran se-
çimlerinden çıkardığımız dersler ışığında 
2019 Mart’ı için kendimize en doğru, en 
sağlıklı yol haritasını hep birlikte belirle-
yeceğiz. 

Bize Tevazu Ehli İsimler Getirin

Esasen, Genel Merkezimizde mahalli se-
çim hazırlıklarına 24 Haziran’ın hemen 
ardından başladık. Merkez Karar ve Yöne-
tim Kurulumuzun, Merkez Yürütme Kuru-
lumuzun her toplantısında bu konuyu ele 
alıyor, mevcut durumu ve ileriye dönük 
hazırlıkları gözden geçiriyoruz. Meclis’in 
yeni döneminin açılmasıyla birlikte, siz 
milletvekillerimizle de daha sık istişare 
imkânı bulacağız. Mahalli seçimlerde en 
isabetli adayları belirleyerek, en verimli 
çalışmaları gerçekleştirerek hedeflerimize 
ulaşmalıyız. 

Yani kimse “Bu benim yakınımdır, şuyum-
dur, buyumdur” diye bize aday teklifiy-
le gelmesin. Adaylıkta ehliyet ve liyakat 
esastır. Buna göre adımlarımızı atmakta 
da kararlıyız. Bütün prensiplerin üstünde 
bu prensip vardır. Bunun için sizlerden, 
partimize, şehirlerimize ve ülkemize en iyi 

katkıyı sağlayacak bir yaklaşım içinde ol-
manızı bekliyorum. Bize lütfen ehli tevazu, 
yani tevazu ehli isimler getirin.  Unutmayı-
nız, Türkiye yoksa AK Parti de olmaz, biz-
ler de olmayız. Şehirlerimize ve ülkemize 
en iyi hizmetleri getirecek isimlerle seçim-
lere girdiğimizde, bundan milletimizle bir-
likte partimiz ve bizler de kazançlı çıkarız. 
Yani adayın bir karşılığının olması lazım. 
Sadece partinin gücüne sığınarak aday 
olunmaz. 

Başarıları ve hizmetleriyle milletimizin 
gönlünde yer eden arkadaşlarımızla zaten 
devam edeceğiz. Bunun yanında, FETÖ ve 
PKK gibi terör örgütlerine bulaşmamış ol-
ması, milletimizin değerleriyle çatışmama-
sı, birikimi ve projeleriyle hizmet etmeye 
uygunluk arz etmesi şartıyla, AK Parti’nin 
kapıları herkese açıktır. Hatta bu vasıflara 
sahip isimleri, partimize gelmelerini bek-
lemeden, gidip kendimiz arayıp bulacağız.  

AK Parti olarak tüm seçim çevrelerinde 
adaylarımızı çıkartacak, çalışmalarımızı 
yürüteceğiz. Partimizin saflarına katılan 
her adayı, kendimiz ve ülkemiz için bir 
kazanç olarak görürüz. Sizlerin bu sürece 
katkı ve destek vermeniz çok önemlidir. 

Bu çerçevede ilçe başkanlarımızla iki grup 
halinde bir araya geleceğiz. Bugün öğleden 
sonra ilk grupla toplantımızı gerçekleştiri-
yoruz. İl başkanlarımızla zaten sık sık bir 
araya geliyorduk, en kısa sürede onlarla 
da istişarelerimizi yapacağız. Böylece, se-
çim takvimindeki süreleri beklemeden, 
aday tespiti ve kampanya hazırlıklarını 
erkenden tamamlamayı planlıyoruz. Ana 
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Rusya ve İran’la Tahran’da yaptığımız üç-
lü zirvede İdlib konusunda gösterdiğimiz 
insani ve kararlı tavrı, Rusya’yla Soçi’de 
imzaladığımız muhtırayla somut sonuç-
lara dönüştürdük. 10 maddeden oluşan 
bu muhtırayla birlikte şu anda bir ateşkes 
süreci devam ediyor. Bildiğiniz gibi, İdlib 
çevresindeki 12 gözlem noktası bize, 10 
gözlem noktası Rusya’ya, 6 gözlem noktası 
da İran’a aittir.  Bu muhtırayla birlikte göz-
lem noktalarımızı daha da güçlendirdik.  
Dolayısıyla İblib’te, rejimin tehditlerine 
karşı Rusya her türlü tedbiri alıyor. Tür-
kiye olarak biz de, radikal uçlara karşı her 
türlü tedbiri alıyoruz. Yani Rusya’yla bir-
likte hareket ediyoruz. 

Bölgede masada olduğunuz sürece sözü-
nüz geçer. Biz de onun için hep ne diyoruz; 
Dünya 5’ten büyüktür. İnşallah bu tezimizi 
tüm dünyaya kabul ettireceğiz.  İşte şimdi 
Amerika 7’ler düzenlemesi, yani “Small 
Group” adı altında bir çalışma yaptı. Ben 
bir latife yaptım, “Biz de Small Grup yapa-
rız” dedim. Suriye konusunda bu ay içeri-
sinde Türkiye, Rusya, Almanya, Fransa’nın 
katılımıyla, İstanbul’da bir zirve gerçekleş-
tireceğiz. 

İdlib’te rejim ile muhalifler arasında bir 
güvenli bölge oluşturma ve tarafları çatış-
malardan uzak tutma kararımız sayesinde, 
hem büyük bir katliamın, hem de ülkemizi 
hedef alacak bir göç dalgasının önüne geç-
tik. Bu kararı hayata geçirmenin kolay ol-
madığını, çok büyük gayret gerektirdiğini, 
riskler içerdiğini elbette biliyoruz. Ancak 
alternatif insani ve stratejik maliyetlerini 
düşündüğümüzde, bu yükün altına girme-

nin bizim için en doğru karar olduğuna 
inanıyoruz. Bugüne kadar Suriye’de attı-
ğımız hiçbir adımın yanlış olmadığını gör-
düğümüz için, İdlib’teki imtihandan da, 
Allah’ın izniyle yüzümüzün akıyla çıkaca-
ğımızdan şüphe duymuyorum. 

Suriye’deki iç savaşı ülkemize taşıma he-
saplarından Suriye halkının geleceğini 
kendi topraklarında güvence altına alma 
inisiyatifine gelmiş olmamız, gerçekten de 
tarihi bir başarıdır. Ülkemizdeki Suriyeli 
misafirlerimizin kendi topraklarına dönü-
şünü, ancak bu coğrafyayı bir bütün olarak 
güvene, huzura, refaha kavuşturarak sağ-
layabiliriz. İdlib krizinin istenmedik bir şe-
kilde gelişmesi halinde ülkemize 1 milyo-
na yakın sığınmacının gelmesi bekleniyor-
du. Geliştirdiğimiz stratejiler ve attığımız 
adımlar neticesi, daha şimdiden İdlib’e 60 
bin kişinin geri dönüşüne şahit olduk. 

Soçi mutabakatı, aynı zamanda, Suriye’de 
yeni bir anayasa hazırlanması ve özgür 
seçimlerin yapılması suretiyle kalıcı siya-
si çözüm umutlarını tekrar canlandırmış-
tır. Bundan sonra hem Cenevre’deki, hem 
Astana’daki görüşmelerde, daha somut ve 
olumlu yönde ilerlemeler sağlanacağını 
ümit ediyoruz. 

Suriye krizi boyunca elini taşın altına hiç 
sokmamış kimi ülkelerin, birden bire topla-
nıp kendi kendilerine yol haritaları çizmeye 
çalışmaları, çözüm ihtimalinin belirdiğinin 
en iyi işaretidir. Biz, bugüne kadar olduğu gi-
bi, bundan sonra da Suriye halkının doğru-
dan kendisini muhatap almaya ve çözümü 
onlarla birlikte aramaya devam edeceğiz. 
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bizzat görüyoruz. Türkiye güçlendikçe bu 
kardeşlerimizin de başlarını daha dik tut-
tuklarını biliyoruz. Amerika ile aramızda-
ki ilişkilerin olumsuz seyrinden üzüntü 
duyduklarını ama ülkemizin haklılığını da 
bildiklerini, bizzat kendileri ifade ettiler. 
Biz de, böylesine önemli bir siyasi ve eko-
nomik gücü karşımızda değil yanımızda 
görme arzumuzu kendilerine söyledik. İn-
şallah önümüzdeki dönemde, oradaki kar-
deşlerimizle de el ele vererek, Amerika’yla 
ilişkilerimizi bu yöne sevk etmeyi ümit 
ediyoruz. 

Birleşmiş Milletlerdeki programımızın 
ardından resmi bir devlet ziyareti için 
doğrudan Almanya’ya geçtik. Almanya 
Cumhurbaşkanı Sayın Steinmeier ve Şan-
sölye Merkel ile gayet verimli görüşmeler 
gerçekleştirdik. Türkiye ile ilgili yanlış ol-
duğunu gördüğümüz algılarını, bilgilerini, 
tutumlarını kendilerine ifade ettik. Aynı 
şekilde onların da düşüncelerini birinci 
elden dinledik. Elbette her konuda an-
laştığımızı söyleyemeyiz. Ama bu ziyare-
tin ardından Almanya ile ilişkilerimizin 
daha olumlu yönde seyredeceğini ifade 
edebilirim. 

Marketlerdeki, Çarşılardaki Fahiş 
Fiyatları Zabıtalara Bildirin

FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerinin men-
supları ile onları destekleyen kimi Alman 
çevreler, bu ziyareti sabote etmek için elle-
rinden geleni yaptılar. Hatta basın toplan-

tımıza kadar sızanlar oldu. Hem Alman 
tarafının, hem de bizim kararlı ve dira-
yetli duruşumuz sayesinde, bu teşebbüs-
lerin hepsi de akamete uğradı. Köln’de, 
DİTİB’in, orijinal mimariye sahip cami-
siyle birlikte gerçekten Almanya’ya yakı-
şır bir külliyenin açılışını gerçekleştirdik. 
Tabii bizim gönlümüz bu açılışı, camimi-
zin etrafında toplanmış olan onbinlerce 
kardeşimizle birlikte yapmaktan yanay-
dı. Ancak şartlar ve Alman tarafının has-
sasiyetleri buna elvermedi. Yine de, gö-
nüllerimizin oradaki kardeşlerimizle bir 
olduğunu biliyorduk ve tıpkı onlar kar-
şımızdaymış gibi bu açılışı yaptık. Hatta, 
açılış töreninin ardından, beraberimizde-
ki gazeteci arkadaşlarımızla sohbetimizi 
de, külliye içindeki bir salonda yaparak, 
mekanın ruhuna uygun bir faaliyet ger-
çekleştirmiş olduk. 

Tıpkı Amerika gibi, Avrupa Birliği ile iliş-
kilerimizi de canlandırmak, geliştirmek 
istiyoruz. Türkiye’nin diğer ülkelerle ve 
uluslararası kuruluşlarla ilişkilerinin, 
Avrupa ve Amerika’nın alternatifi değil, 
tamamlayıcısı olduğunu, her iki ülkede 
de muhataplarımıza ifade ettik. Bundan 
sonra da aynı şekilde yolumuza devam 
etmekte kararlıyız. Ülkemizin bu yaklaşı-
mının, muhataplarımızda da yavaş yavaş 
kabul görmeye başladığının işaretlerini 
alıyoruz. İnşallah, önümüzdeki dönem, 
diğer hususlarla birlikte bu ülkelerle iliş-
kilerimizi de arzu ettiğimiz seviyelere çı-
kardığımız bir dönem olacaktır. 

Fırat’ın Doğusundaki Terör 
İşgalini Sona Erdirmekte 
Kararlıyız

Bu çerçevede Fırat’ın doğusundaki terör 
işgalini sona erdirmekte de kararlıyız. 
Türkiye’nin sınırları boyunca oluşturul-
maya çalışılan terör koridoruna destek 
veren ülkelerle, ancak bu teşebbüsten vaz-
geçilmesi halinde bölgede birlikte çalışma 
imkânı bulabiliriz. 

Amerika, Suriye’nin kuzeyine 19 bin tır 
dolusu silah gönderdi. Kime? YPG, PYD’ye. 
Amerika’nın Suriye’nin kuzeyinde 22 üssü 
var.  Peki bu silahlar kime karşı kullanıla-
cak? Yani o sınırın öbür tarafında kim var? 
Türkiye var. Biz sizinle stratejik ortak değil 
miyiz? Bu nasıl stratejik ortaklık… Bu ya-
pılanları dünyaya nasıl izah edeceksiniz? 
Bu gerçekleri görmek zorundayız. Bu em-
peryal mantıkla bir yere varmak müm-
kün değil. Son dönemde yaşanan ekono-
mi savaşları da bu gelişmelerden kopuk 
değildir. 

Türkiye’ye rağmen yapılan hiçbir işin bu 
bölgede başarıya ulaşma şansı olmadığını 
herkes görmeli ve bilmelidir. Aynı durum, 
Kıbrıs ve Ege çevresinde gelişen hadise-
ler için de geçerlidir. Ülkemizin burnu-
nun dibinde, Türkiye’ye rağmen ve hatta 
Türkiye’ye karşı işler yapabileceklerini 
sananlar yanıldıklarını yakında anlaya-
caklardır. Bizim kimsenin hakkında, hu-
kukunda, çıkarında gözümüz yok. Ama 

kimsenin de bizim hakkımızı, hukukumu-
zu, çıkarlarımızı gasp etmesine izin verme-
yiz. Milletimizin ve devletimizin geleceği 
söz konusu olduğunda, yapamayacağımız 
fedakârlık bulunmadığını, bin yıllık tarihi-
mize bakan herkes görecektir. 

Değerli arkadaşlar, 

Bilindiği gibi geçtiğimiz hafta Amerika’nın 
New York şehrinde Birleşmiş Milletler Ge-
nel Kuruluna katıldık. Birleşmiş Milletler 
Genel Sekreteri’yle ve Genel Kurul için 
New York’ta bulunan 14 ülkenin liderle-
riyle görüşmelerimiz oldu. Ayrıca, Ameri-
ka’daki Türklerle, Müslüman toplumun ve 
diğer dini grupların temsilcileriyle, iş dün-
yasıyla bir araya geldik. Liderlerle görüş-
melerimizde, hem ikili ilişkilerimizi, hem 
de bölgesel ve küresel gündemi ele aldık. 
Ülkemizin Suriye meselesi başta olmak 
üzere, gündemdeki konularda gösterdiği 
insani duruşun ve sağduyulu yaklaşımın, 
herkes tarafından takdirle karşılandığı-
nı bizzat kendilerinden duyma imkânı 
bulduk. Ülkedeki dini ve etnik gruplara, 
Amerika’daki sivil toplum faaliyetlerinde 
ve siyasette daha etkin olmalarını, bunun 
için de birlikte hareket etmelerini tavsiye 
ettik. İş dünyasına da, ekonomik potansi-
yelimizi rakamlarla ifade ederek, ülkemize 
yatırım çağrısı yaptık.

Amerika’ya yaptığımız her seyahatte, bu 
ülkedeki vatandaşlarımızın ve gönülle-
ri bizimle birlikte olan kardeşlerimizin 
heyecanlarını, beklentilerini, umutlarını 
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Buradan milletime sesleniyorum: mar-
ketlerdeki, çarşılardaki fahiş fiyatları lüt-
fen zabıtalara bildiriniz. Ayrıca belediye 
başkanlarımıza da sesleniyorum: Lütfen 
zabıtalarınızın bu konuda hassas davran-
malarını sağlayınız. Fiyatlarda ciddi ma-
nada oynayanlara ve stokçulara karşı ge-

rekli tedbirleri alın. Milletimizin burada-
ki haklarını korumak sizlerin görevidir.  

Sizlere başarılı ve verimli bir Meclis haf-
tası diliyorum. Rabbim yar ve yardımcı-
mız olsun. 

Kalın sağlıcakla.

Değerli kurucu üyelerimiz, değerli merkez 
yürütme kurulu, merkez karar ve yöne-
tim kurulu, merkez disiplin kurulu, parti 
içi demokrasi hakem kurulu, siyasi erdem 
ve etik kurulu üyelerimiz, değerli bakan-
larımız ve bakan yardımcılarımız, değerli 
milletvekillerimiz, kadın ve gençlik kolla-
rımızın kıymetli merkez karar ve yönetim 
kurulu üyeleri, aziz dava ve yol arkadaşla-

rım, sizleri en kalbi duygularımla, muhab-
betle, hasretle selamlıyorum. AK Parti’nin 
Türk siyasetine kazandırdığı önemli bir 
gelenek olan istişare ve değerlendirme top-
lantılarımızın 27’ncisinde sizlerle birlikte 
olmaktan memnuniyet duyuyorum. Top-
lantımızın ülkemiz, milletimiz ve partimiz 
için hayırlara vesile olmasını Rabbimden 
niyaz ediyorum. 

Türkiye’nin Amerika’ya Teslim 
Olduğu Söylemek, İhanettir

AK Parti 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı Açış Konuşması
Ankara | 6 Ekim 2018
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Gençler!

“Asım’ın Nesli” olarak, emanete sahip çık-
maya hazır mıyız? “Zaman bendedir ve 
mekân bana emanettir” şuuruyla ülkemi-
ze, partimize, davamıza sahip çıkmaya ha-
zır mıyız? “Kükremiş sel gibi” ülkemizin ve 
milletimizin önüne kurulan bentleri çiğne-
yip aşmaya var mıyız? Tek Millet, Tek Bay-
rak, Tek Vatan, Tek Devlet yolunda tüm 
gücümüzle mücadeleye devam etmeye var 
mıyız? Maşallah… Rabbim hepinizden razı 
olsun…

Kardeşlerim,

16 Nisan halkoylaması ve 24 Haziran se-
çimleri, milletimizle aramızdaki güçlü 
ilişkiyi, hasbi irtibatı bir kez daha görme-
mize vesile oldu. Bilindiği gibi 16 Nisan 
halkoylamasında yüzde 51,4 oranına denk 
gelen 25 milyon 157 bin oy aldık. 24 Ha-
ziran Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 
52,6 oranına karşılık gelen 26 milyon 330 
bin oya ulaşmayı başardık. Buna karşılık 
24 Haziran’da milletvekilliği seçiminde 
yüzde 42,6 oranını ifade eden 21 milyon 
338 bin oy elde ettik. Bir önceki milletve-
kili seçiminde, yani Kasım 2015’te bu sayı 
23 milyon 681 bin, ondan önceki Haziran 
2015 seçiminde ise 18 milyon 867 bindi. 
2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde de 21 
milyon oy almıştık. Görüldüğü gibi, AK 
Parti geçtiğimiz 4 yılda, yaklaşık 19 ile 26 
milyon arasında bir oy sayısıyla milletimi-
zin teveccühüne mazhar olmuştur. 

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin dörtte üçü-
nün nüfusundan daha kalabalık bir bü-
yüklüğü ifade eden bu sayılar gerçekten 

çok önemlidir, çok ciddidir. Bize güvenen, 
bize inanan, bugününü ve geleceğini bize 
emanet eden milletimize layık olmak için 
daha çok çalışmalıyız. Hep söylediğim gi-
bi, bizim milletimize sadece vefa değil, ay-
nı zamanda can borcumuz da var. Bunun 
için sadece partimize oy verenlere değil, 
milletimizin tamamına en iyi hizmetleri 
sunmanın boynumuzun borcu olduğuna 
inanıyoruz. Yeni yönetim sistemimizi işte 
bu amaçla hayata geçirdik. 

Türkiye, tarihinin en büyük ekonomik sal-
dırılarından birine maruz kalmasına rağ-
men, 2 aya bulmadan durumu büyük ölçü-
de kontrol altına aldık. Döviz kurunun bir 
anda böylesine büyük bir artış göstermesi-
ni sadece ekonomik sebeplerle izah etmek 
mümkün değildir. Bunu söylemekle asla 
sorumluluktan kaçmaya çalışmıyoruz. 
Yaptığımız sadece bir durum tespitidir. 
Ekonomide eksiklerimiz, sıkıntılarımız, 
çözmemiz gereken sorunlarımız yok mu? 
Elbette var. Seçimlerin hemen ardından 
da zaten kolları sıvamış ve ekonomik re-
formlar için hazırlıklara başlamıştık. Ama 
bu gerçeklerle yaşadıklarımız arasında öy-
lesine büyük bir orantısızlık var ki, ister 
istemez işin altında başka şeyler aramak 
zorunda kalıyoruz. Nitekim, krizin kayna-
ğı mahiyetindeki odakların yaptıkları açık-
lamalar, sorunun farklı sebeplere ve saik-
lere dayalı olarak tırmandırıldığını açıkça 
gösteriyor. 

Ekonomideki Hastalığı da,  
Tedavi Yollarını da Biliyoruz

Şu gerçeği hiçbir zaman aklımızdan çıkart-
mamalıyız. Her kriz beraberinde fırsatları 

Görüldüğü gibi AK Parti artık çok büyük 
bir ailedir. Resmen kurulduğu 2001 yılı 
Ağustos ayından beri bu çatı altında her se-
viyede sorumluluk üstlenmiş on binlerce, 
yüzbinlerce kardeşimiz vardır. Her birine 
teşekkürlerimi, şükranlarımı, tebrikleri-
mi sunuyorum.  Ahirete irtihal etmiş kar-
deşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.  
Halen farklı görevlerde işlerinin başında 
bulunan kardeşlerimize başarılar temenni 
ediyorum. 

Burada, bu büyük ailenin sadece küçük bir 
kısmıyla birlikteyiz. Gönül isterdi ki, bura-
da AK Parti’ye emek vermiş, gönül vermiş 
herkesle birlikte olabilelim. Ancak çağrı-
mızı, toplantımızı yaptığımız mekânların 
kapasitesiyle sınırlı tutmak mecburiyetin-
de kalıyoruz. 

Esasen AK Parti, ülkemiz içinde 81 milyon, 
ülkemiz dışında da yüz milyonlarca karde-
şimizin hepsini kucaklayan, herkesin kal-
bine girmeyi hedefleyen bir erdem hare-
ketinin adıdır. Biz, gönlüne giremediğimiz 
ve oyunu alamadığımız her vatandaşımızı 
bir kayıp olarak gören ve onu kazanmayı 
kendine şiar edinen bir partiyiz. Yıllardır 
girdiği tüm seçimlerde ortalama her iki 
seçmenden birinin oyunu alabilmeyi ba-
şaran bir partinin böyle bir hedefe sahip 
olmasından daha tabii bir şey yoktur. AK 
Parti, hizmetkârlığına talip olduğumuz bu 
büyük milletin bizzat kendi partisidir ve 
öyle kalmaya da devam edecektir. 

Milletimizle birlikte kurduğumuz bu par-
tiyi, geleceğe de yine milletimizle beraber 
taşıyacağız. İlk günden itibaren bu davaya 

emek vermiş herkes için AK Parti, kendi öz 
evladı gibidir. Artık 17 yaşını geride bırak-
mış bir delikanlı olan AK Parti’nin, daha 
uzun yıllar milletimize hizmet etmesini 
sağlamak istiyoruz. Bunun için bayrağı 
hep gençlere, yeni nesillere devretmenin 
çabası içindeyiz. 

Gençler! “Asım’ın Nesli” Olarak, 
Emanete Sahip Çıkmaya  
Hazır mıyız?

Buradan gençlerimize sesleniyorum: Siz-
lerden, kendinizi AK Parti’nin ve onunla 
birlikte ülkemizin geleceğine en iyi şekilde 
hazırlamanızı istiyorum. Maziden atiye kur-
duğumuz köprünün yeni emanetçileri sizler 
olacaksınız. Biliyorsunuz emanet kelimesi 
emin kökünden gelir. Emin demek, güveni-
lir, korku ve endişe duyulmayan demektir. 
Unutmayınız, Peygamber Efendimizin “el 
emin” sıfatı risaletinden önce de vardı. Bizim 
gençlerimizin her birinin emin sıfatıyla mü-
cehhez bir şekilde kendilerini yetiştirerek, 
emanete sahip çıkacaklarına inanıyorum. 
Şunun da altını çizerek ifade etmek isterim 
ki, emanet duygusunun kaynağı doğrudan 
imandır. Eğer iman varsa, eminlikten ve 
emanetten söz edebiliriz. Bunun için millet 
olarak, özellikle de yeni nesiller olarak, ev-
vela inancımızı, medeniyetimizi, tarihimizi, 
kültürümüzü, değerlerimizi çok iyi öğren-
meniz ve hazmetmeniz gerekiyor. Tabii bun-
larla birlikte gençlerimizin iktisattan huku-
ka, mühendislikten sağlığa kadar her alanda 
en iyiler arasına girmesi de önemlidir. İşte o 
zaman yeni nesillere huzuru kalple bu ülke-
nin geleceğini emanet edebiliriz. 
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iyi bilir. Göreve geldiğimizde IMF’ye 23,5 
milyar dolar borcumuz vardı. 2013 yılında 
bu borcu sıfırladık. Merkez Bankamızın 
döviz rezervini 27,5 milyar dolardan 135-
136 milyar dolara çıkardık. Son dönemde 
bir düşüş yaşadık, ama kısa sürede topar-
lanmaya başladık.  Yeniden bu tırmanışı 
inşallah devam ettireceğiz. 

Ekonomik bağımsızlık olmadan siyasi ba-
ğımsızlığın olmayacağını çok iyi biliyoruz. 
Kendi ayakları üzerinde yükselttiğimiz 
Türkiye’ye hiç kimse yeniden diz çöktür-
temeyecektir. Aksi yöndeki tüm dedikodu-
lar, iftiralar, yalanlar, FETÖ’cü hainlerin, 
PKK’lı katillerin varlıklarını ülkemize ve 
milletimize düşmanlık üzerine bina etmiş 
kifayetsiz muhterislerin eseridir. 

Kılıçdaroğlu’nun Yalanlarına 
Benim Milletim İnanmaz

Bildiğiniz gibi, 8 şehidimiz var. Şehitleri-
mize şahsım, milletim adına Allah’tan rah-
met diliyorum. Hep söylediğimiz gibi, bir 
ölür bin diriliriz. O teröristler bilsinler ki, 8 
şehidimizin karşılığında 800 can verecek-
ler. Kandil’i de, Sincar’ı da bitireceğiz. Dur-
madan onlar kaçacak, biz kovalayacağız. 
Bu milletin huzurunu, refahını yok etmeye 
bunların gücü asla yetmeyecektir. 

Eğer, 17 yıldır dedikodulara bakarak bu 
devleti yönetecek olsaydık, ülkemizi bir 
milim ileriye götüremezdik. Biz, her za-
man olduğu, kimin ne dediğine değil, mil-
letimizin ne dediğine, ne istediğine, neye 
ihtiyacı olduğuna bakacağız. 

Değerli arkadaşlar,

Hadi terör örgütlerinin ve Türkiye düş-
manlarının hezeyanlarını anladık… Hepsi-
nin kuyruk acısı var. Hepsinin kursakların-
da bırakılmış hesapları, hevesleri var. Son 
yıllarda tüm terör örgütlerinin başını öyle 
ezdik, nefeslerini öyle kestik ki, ne yapsa-
lar yeridir. Peki, ülkemizin yaşadığı sıkın-
tılara, adeta ateşin üzerine benzinle gider 
gibi yaklaşan ana muhalefet partisine ve 
onun başındaki malum zata ne diyeceğiz? 
Biz bu zatın iftiralarını yüzüne vurmak-
tan, eline tutuşturulan kâğıt parçalarının 
belge değil “paçavra” olduğunu anlatmak-
tan yorulduk. Kendisini Başbakanlığımız 
ve Cumhurbaşkanlığımız döneminde bel-
ki bin defa rezil kepaze ettik. İftiralarını 
mahkeme önünde ispatlayamadığı için 
kendisinden kazandığımız tazminatların 
tutarını artık hatırlayamıyoruz bile… Ama 
bu zat, aynı iftira ve yalan vagonuna bin-
mekten vazgeçmedi, vazgeçmiyor. Haktan, 
hukuktan, usulden öylesine habersiz ki, 
eline ne tutuşturulursa affedersiniz “Mal 
bulmuş mağribi” gibi, hemen grup konuş-
masında anlatıyor. Hâlbuki çok basit bir 
araştırma yapsa veya yaptırsa, öyle olma-
dığını görecek. 

İnternet ve sosyal medya çağında, her ko-
nuda, istediğiniz kadar yalan bilgi, belge, 
resim, görüntü üretebilir ve yayabilirsiniz. 
Ülkesine ve milletine karşı sorumluluk 
mevkiinde olanların, bu tür malzemelerle 
değil, gerçek bilgi ve belgelerle ortaya çık-
ması gerekir. Tabii bunların hak-hakikat 
diye bir derdi yok. Bunların yöntemi “Ça-
mur at, tutmazsa da izi kalır” yöntemidir. 

da getirir. Devlet yönetimi olarak, bu kri-
zin üstesinden gelmek için, normal şart-
larda yıllara sari olarak yapabileceğimiz 
büyük reformları ve köklü değişimleri kısa 
sürede hayata geçirdik, geçiriyoruz. Unut-
mayın, ekonomisi dibe vurmuş ve krizlerle 
boğuşan bir Türkiye devralmıştık. Ülkemi-
zi çok kısa sürede nereden nereye getirdik?  
Onun için de, hastalığı da, tedavi yollarını 
da biliyoruz. Kısa zamanda bu işi topar-
ladık ve yolumuza devam ediyoruz. Özel 
sektörümüzün de bu krizi fırsata çevirecek 
maharete sahip olduğuna inanıyorum. İn-
şallah, yaklaşık 2 aylık aradan sonra yeni-
den bir toparlanma ve yükseliş dönemine 
girdiğimize inanıyorum. 

Değerli arkadaşlar,

Tabii bazıları krizi fırsata çevirmekle fır-
satçılığı birbirine karıştırıyor. Döviz ku-
ruyla hiçbir işi olmayan pek çok sektörde 
bir anda büyük fiyat artışları yaşandığına 
dair yoğun şikâyetler alıyoruz. Bunun adı 
fırsatçılıktır. Milletimizi fırsatçıların in-
safına terk etmeyeceğiz. Serbest piyasa 
ekonomisi kuralları içinde, bu fırsatçılarla 
mücadele edecek ve kendilerine gereken 
yaptırımları uygulayacağız. Türkiye’yi faiz, 
kur, enflasyon şeytan üçgeninden çıkarta-
na kadar gereken her türlü tedbiri alacak, 
her türlü adımı atacağız. 

Bizim ekonomi reçetemizde üretim vardır, 
tasarım vardır, teknolojiyi geliştirmek var-
dır, ihracat vardır, istihdam vardır, refahın 
tabana yayılması vardır, hiçbir mağduru 
ve mazlumu sahipsiz bırakmamak vardır. 
AK Parti bugünlere işte bu anlayışla yap-

tığı hizmetlerle gelmiştir, bundan sonra 
da aynı şekilde yoluna devam edecektir. 
Türkiye’yi hala siyasi ve ekonomik vesaye-
tin temsilcisi uluslararası kuruluşların ku-
cağına itmek isteyenlere cevabımızı işte bu 
şekilde veriyoruz. 

Ülkemizi kendi reçetelerimizle, kendi çö-
zümlerimizle, kendi programlarımızla 
hedeflerimize ulaştıracağız. Elbette her 
türlü yatırıma, her türlü desteğe, her tür-
lü katkıya açığız. Yeter ki bunun bedelini 
bize, egemenliğimize ve geleceğimize göz 
dikerek ödetmeye çalışmasınlar. Türkiye 
borcuna sadıktır. Yeter ki işi diyet borcuna 
dönüştürmesinler. İşte o zaman külahları 
değişiriz. 

AK Parti döneminde ülkemizi diyet borç-
larından kurtarana kadar çok mücadele 
ettik, çok fedakârlıkta bulunduk. Yeniden 
Türkiye’nin aynı cendereye sokulmasına 
izin veremeyiz. Son günlerde, finansal da-
nışmanlık hizmeti alınan bir şirket üzerin-
den yapılan tartışmalar, güya bizi töhmet 
altında bırakarak, aslında örtülü bir şekil-
de ülkemizi yeniden aynı cendereye sok-
ma girişiminden ibarettir. Ama biz bu oyu-
na gelmeyiz. Bu can bu tende oldukça, hiç 
kimse Türkiye’yi yeniden uluslararası ku-
ruluşların boyunduruğu altına sokamaz. 

Ana muhalefetin başındaki zat şunu da 
çok iyi bilsin: Sınırlarımız içinde bayrağı-
mızın dalgalanması, ezanlarımızın okun-
ması konusunda ne kadar kararlıysak, bu 
konuda da aynı hassasiyete sahibiz. Ey Kı-
lıçdaroğlu, bize bu konuda ders vermeye 
de kalkma. Bu millet seni de, bizi de çok 
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de, aslında kendisinin meselenin ne kadar 
dışında olduğunu göstermeye yetiyor.  Gü-
ya resmi ziyaret yaptığımız ülkelere, bize 
para vermeleri için yalvarıyormuşuz.  Ya 
ne kadar zavallısın! Bir insan, ekonominin 
ne olduğundan, ekonomik sistemin nasıl 
işlediğinden bu kadar habersiz olunca, iş-
te böyle saçmalar. Her şeyden önce, biz 
kimseye gidip de para istemiyoruz. Bu de-
virde, kim kime, yalvardığı yakardığı için 
para verir?

Bu işlerin usulü bellidir, yöntemi bellidir, 
mecraları bellidir, kuralları bellidir. Biz 
gittiğimiz her yerde yönetimlere ve özel 
sektöre, ülkemizin potansiyelini anlatıyo-
ruz. Muhataplarımıza ekonomimizin bü-
yüklüğünü ve gücünü rakamlarla, somut 
bilgilerle ifade ederek, ülkemize yatırım 
davetinde bulunuyoruz. Yatırım daveti 
başka şeydir, para istemek başka şeydir. 
Ülkemize yatırımcıları davet etmek, Cum-
hurbaşkanı olarak şahsımın en başta gelen 
görevidir. 

Bu şahsın ve temsil ettiği siyasi hareketin, 
Sosyal Sigortalar Kurumu’nu nasıl batırdı-
ğı herkesin mağlumudur. Bu zatın genel 
müdürlüğü döneminde SSK hastaneleri-
nin halini hatırlıyorsunuz değil mi? Sen 
busun ya, bu milleti böyle batırdın. Benim 
milletim, SSK hastanelerinde o dönem ya-
şanan kuyrukları hala hatırlıyor.  

Peki, bunlar şimdi ne yapıyor? Yurt dışı zi-
yaretlerinde devletini eleştiriyor ve Türk 
demokrasisine kara çalıyorlar. 5-10 yıla 
mahkum olup da kaçan gazeteci var ya,  
son Almanya seyahatimizde rahat durma-

dı. Almanya’da kendisine sahip çıkacak 
sözde siyasetçiler buldu. Düzenleyeceği-
miz basın toplantısından önce önlemimizi 
alarak, bu sözde gazetecinin provokasyo-
nuna müsaade etmedik. Ne yazık ki stra-
tejik ortaklarımız, ülkelerine kaçan terö-
ristlere kol kanat geriyorlar. Oysa biz onlar 
gibi davranmıyoruz. Artık biz anlatmaktan 
bıktık, onlar dinlemekten bıkmadılar. 

Bu zat hızını alamayıp, bizim kimi sözleş-
melerin ve ödemelerin Türk Lirası üzerin-
den yapılması, kimi ülkelerle ticaretimizi 
kendi para birimlerimizle gerçekleştirme 
çabalarımıza da laf atıyor. IMF dayatma-
ları dışında bir ekonomi yönetimi usulü 
bilmeyen cahil ana muhalefetin, dünya ti-
caret sistemini kökten değiştirecek bu tür 
girişimler karşısındaki şaşkınlığını maruz 
görüyoruz. Eminim onlar da zamanla bu 
işin manasını kavrayacaklardır. 

Yine bu zat, kendince büyük sandığı bir 
takım rakamları zikrederek, Türkiye’nin 
borcunu çeviremeyeceğini ima etmeye 
çalışıyor. Her şeyden önce, ülkemizin eko-
nomik büyüklüğü, onun söylediği rakam-
ların katbekat üzerindedir. Dünyada kamu 
borcunun milli gelire oranı en düşük dev-
letlerden biri Türkiye’dir; ve hamdolsun 
ülkemizin bu konuda hiçbir sıkıntısı yok-
tur. Biz, biraz önce de ifade ettiğim gibi, 
ülkemizi faiz, kur, enflasyon şer üçgenine 
sıkıştırmaya çalışanların oyunlarını boz-
makla meşgulüz. 

Bu zatın Cumhurbaşkanlığı Külliyesiyle 
ilgili yalanlarını defalarca ortaya koymuş 
olmamıza rağmen, hala aynı imalarla ko-

Eline verilen kâğıtlardaki iddiaların akla 
ve mantığa aykırı olduğunu göre göre, so-
nuçta rezil kepaze olacağını bile bile, çıkı-
yor kürsüye ve bunları anlatıyor. 

Son grup konuşması, baştan sona işte böy-
le hezeyanlarla, yalanlarla, iftiralarla dolu-
dur. Bu zatı yalanlarını her ortaya döküşü-
mün ardından bir daha kendisini muhatap 
almayacağım diyorum. Ama öyle şeyler ya-
pıyor, öyle şeyler söylüyor ki, cevap verme-
meyi, şahsımdan ziyade partime, ülkeme 
ve milletime haksızlık olarak gördüğüm 
için yeniden topa girmek zorunda kalıyo-
rum. Türkiye’de ne kadar terörist, ne kadar 
provokatör, ne kadar şaibeli tip varsa, hep-
si bu zat tarafından grup konuşmalarında 
baş tacı ediliyor, övülüyor, destekleniyor. 
Bu zatın Ankara’dan İstanbul’a yaptığı yü-
rüyüşte koltuğuna kimlerin girdiğine bak-
tığımızda, zaten mesele tüm açıklığıyla or-
taya çıkıyor. Herkes sevdiğiyle beraberdir 
deyip, bunları geçiyorum. 

Bu zat, son grup konuşmasında önce Ku-
düs meselesine giriyor, ardından hızını 
alamayıp “Erdoğan gitti Birleşmiş Millet-
lerde konuştu, Filistin’le ilgili tek söz et-
medi” diyor. Ya şimdi ben buna nasıl cevap 
vermeyeyim? Bu yalanlara benim milletim 
inanmaz, hele hele Filistinli kardeşlerim 
hiç inanmaz. Bu zatın adamlarının, benim 
Filistinli kardeşlerimin düşmanlarıyla na-
sıl bir arada olduğu da biliniyor. Hadi bu 
zat bizim konuşmamızı dinlemedi diyelim, 
etrafında ona, Tayyip Erdoğan’ın her ulus-
lararası platformda olduğu gibi, Birleşmiş 
Milletlerde de Filistin’e ve Kudüs’e nasıl 
sahip çıktığını anlatacak bir Allah’ın ku-

lu yok mu? Demek ki yok… Zaten bunlar, 
Filistin’in, Kudüs’ün acısını yüreklerinde 
hissettikleri için değil, bunun üzerinden 
bize yüklenebileceklerini düşündükleri 
için konuyu gündeme getirmişlerdi. Orada 
da çuvalladılar. 

Ana muhalefet partisi bizim bu konularla 
ilgili hassasiyetlerimizi, yaptıklarımızı, bi-
linen ve bilinmeyen çabalarımızı gerçek-
ten öğrenmek istiyorsa, gitsin Filistinlilere 
sorsun, gitsin diğer Müslümanlara sorsun. 
Gitsin bunu İsmail Haniye’ye sorsun, ge-
rekli cevabı verir. Biz hep onlarla beraber 
yoğrulduk, beraber yoğrulmaya devam 
ediyoruz, Filistin denince akla AK Parti 
gelir, Gazze deyince akla AK Parti gelir. Şa-
yet Müslümanlara güveni ve inancı yoksa, 
gitsin diğer dini azınlıkların temsilcilerine 
sorsun. CHP’nin bu ülkenin içinde yaşa-
yıp da göremediklerini, Filistinliler, dün-
ya Müslümanları, dini azınlık temsilcileri 
kendilerine gayet güzel anlatır. 

Ekonomide Manipülatif   
Bir Hareket Söz Konusudur

Değerli arkadaşlar,

Ana muhalefetin başındaki zat Filistin’den 
girdikten sonra rotayı ekonomideki geliş-
melere yöneltiyor. “Kriz” diyor… Türkiye’de 
bir defa kriz yok, önce ekonomiyi öğren. 
Türkiye’de ekonomiyle alakalı manipülatif 
bir hareket söz konusudur. Bu manipülatif 
hareketle bir fatura kesmeye çalışıyorlar. 
Ey Kılıçdaroğlu, işte sen de bunlar arasın-
da yer alıyorsun. Bu konuda söyledikleri 
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Türkiye’yi belki bir parça sarsmıştır, ama 
asla yıkamamıştır. Çünkü bugünkü Türki-
ye, ne 1994’ün, ne 2001’in Türkiye’sidir. 

Bakınız ihracatımız, geçen ay itibariyle 
yıllık 165 milyar doları geçti. Turizmde, 
tarihimizin en başarılı sezonunu geride 
bırakıyoruz. Uluslararası yatırımcıların 
ülkemize olan ilgileri, kendi ana muhale-
fetimiz başta olmak üzere, aleyhimizdeki 
çevrilen tüm fırıldaklara rağmen, devam 
ediyor. Çok önemli görüşmeler, temaslar 
var, yakında inşallah bunların müjdelerini 
milletimizle paylaşacağız. 

Diğer yandan, kredi imkânlarının daral-
ması sebebiyle sıkıntı yaşamalarına rağ-
men, sanayicimiz, tüccarımız, esnafımız 
çarklarını döndürmeye devam ediyor. Biz 
de reel sektörün önünü açmak için çeşitli 
programlar hazırlıyoruz, yakında onları da 
hayata geçireceğiz. 

Milletimiz, geleceğine umutla bakıyor, 
çünkü yaşananların geçici bir türbülans 
olduğunu çok iyi biliyor. Böyle dönemler-
de ülkelerin ve toplumların paradan çok 
morale ihtiyacı vardır. Bu gerçeğe rağmen, 
pek çok özel sektör kuruluşunun dahi baş-
vurduğu basit bir yöntemi, Türkiye’nin bu 
yolla Amerika’ya teslim olduğu iftirasına 
götürmek, açık söylüyorum, iş bilmezlik 
değilse ihanettir. Ana muhalefet partisi 
bu tavrıyla, ülkemize yönelik ekonomik 
saldırılara destek vermekte, bu çevrelerin 
değirmenlerine su taşımaktadır. 

Tabii her bozuk saat gibi, bu zatın da arada 
bir doğru söylediği şeyler yok değil. Mese-

la bu zat grup konuşmasında, Gazi Mus-
tafa Kemal’in, 1922’deki Meclis toplantı-
sındaki şu sözüne atıfta bulunuyor: Diyor 
ki Gazi; “Balkan Muharebesini müteakip 
vicdani kafası zayıf olanlar, bu milletin 
artık hayat ve necat bulamayacağına kani 
olmak zannı batılında bulunmuş oldular.” 
CHP’nin ekonomik kriz bahanesiyle bu-
gün yaptığı işin adı da bu değil midir? Pe-
ki, Türkiye Balkan Savaşını niye kaybetti 
biliyor musunuz? Bugün de CHP’nin tem-
silcisi olduğu siyaset anlayışı yüzünden 
kaybetti. Evet, “Edirne’ye Enver gireceğine 
Bulgar girsin” diyebilecek kadar izanını 
kaybeden muhalefet anlayışının bugünkü 
temsilcisi CHP ve artık onun yoldaşı hali-
ne gelen HDP’dir. 

Son Hadiseler Sebebiyle, Mart 
2019 Seçimlerinin Önemi Daha 
da Artmıştır

Buna karşılık ülkesine ve milletine karşı 
sorumluluklarının farkında olan partiler, 
siyasi yelpazedeki farklılıkları bir kenara 
bırakarak milli konularda birlikte hareket 
etmeyi başarıyorlar. Cumhur İttifakı bu-
nun en güzel örneğidir. Cumhur İttifakını 
basit bir seçim ittifakı olarak görenler ya-
nılıyor. Cumhur İttifakı, milli ve yerli du-
ruş sahiplerinin, ülkenin meseleleri karşı-
sında gösterdikleri dayanışmanın adıdır. 
Türkiye’de yerlilik ve millilik konusunda, 
onur, gurur ve haysiyet konusunda en son 
söz söyleyebilecek olanlar, hiç değilse ağız-
larına alıp da bu kavramları kirletmesin-
ler. Milletimiz, kimin yerli ve milli olduğu-
nu, kimin proje ürünü olarak bulunduğu 

nuşuyor olmasını ise, ancak yüzsüzlüğüy-
le izah edebiliyoruz. Hatırlarsanız, Külli-
yemiz ilk hizmete girdiğinde yine bu ya-
lanları söyleyip, oraya ayak basmayacağını 
söylemişti. Sonra gelmek zorunda kaldı, 
gerçekleri kendi gözüyle gördü, ama yine 
de yalanlardan vazgeçmiyor. Aynı şekilde, 
dünyada başarı örneği olarak gösterilen 
kamu-özel işbirliği projelerini, ahlak ve 
mantık dışı ithamlarla karalamaya kalk-
masını da cehaletine vermekten başka ça-
re bulamıyoruz. Türkiye’nin, bu kadar kısa 
sürede bu kadar büyük yatırımları hayata 
geçirebilmesini bu modele borçlu olduğu-
nu hala anlamayan birine izahat vermeyi 
söz israfı olarak görüyorum. Biz her alan-
da olduğu gibi, lafta da israfa karşıyız. Ka-
tıldığı bir toplantıda iş dünyamız herhalde 
kendisine bu modeli izah eder. Artık Hazi-
ne ve Maliye Bakanımız, iş dünyasına da 
bunu izah etsin veya da bir broşür bastırıp 
gönderelim. 

CHP, Tek Parti Döneminde 
Savunma Sanayi Teşebbüslerini 
Birer Birer Boğmuştur

Değerli arkadaşlar,

Bu zat, ekonomi yönetimimize hizmet ver-
mek üzere ücreti mukabili tutulmuş bir 
danışmanlık firması üzerinden sorduğu 
sorularla, bizi güya köşeye sıkıştırmaya 
çalışıyor. Eskiden beri soru soran ama ce-
vabını hiç dinlemeyen bu zata değil ama, 
ola ki onun hezeyanlarıyla kafası karışmış 
olanlar varsa, onlara şu gerçekleri ifade et-
mek isterim. Türkiye, evet bir dönem sade-

ce ekonomisini değil savunmadan tarıma, 
sanayiden ticarete her şeyini Amerika’ya 
teslim etmiştir. Peki, bu ne zaman olmuş-
tur biliyor musunuz? Türkiye bu felaketi, 
tek parti CHP’si ve onun milli şefi İnönü 
döneminde yaşamıştır. Osmanlının son 
döneminde ve Cumhuriyetimizin Gazi 
Mustafa Kemal’in idaresindeki ilk yılların-
da, çok isabetli bir tercihle, Türkiye kendi 
sanayini ve elbette savunma altyapısını 
oluşturma konusunda önemli adımlar at-
mıştır. Kendi uçağını, kendi silahını, kendi 
tankını, topunu, trenini, gemisini, tarım 
aletlerini, fabrikalarını kurma iradesini 
ortaya koyan bu dönemi ve tüm yöneti-
cilerini tazimle, hürmetle yâd ediyorum. 
Sonra, tek parti CHP’si tutmuş, bu fabrika-
ların hepsinin kapısına kilit vurmuş, sa-
vunma sanayi teşebbüslerini adeta birer 
birer boğmuştur. Nuri Demirağ’ın uçak 
ve tren fabrikası, Nuri Killigil’in silah fab-
rikası gibi daha ince teşebbüslerin önü, 
tek parti CHP’si tarafından kesilmiştir. 
Ülkemizi yardım programları aracılığıyla 
Amerika’ya mahkûm hale getiren bu zih-
niyetin yol açtığı yıkımın etkileri, bizim 
dönemimize kadar sürmüştür. 

Başbakan olarak, 2004 yılında acil olanlar 
dışındaki tüm hazır alımları iptal etme-
miş, yerli üretimin kapılarını açmasaydık, 
son 5 yılda yaşadıklarımızın ardından bu-
gün ne halde olacağımızı tahayyül dahi 
edemezdik.  Aynı şekilde, IMF borcunun 
son taksitini 2013 yılı Mayıs ayında öde-
yip, Türkiye’yi bu kamburdan kurtarma-
mış olsaydık, bugün tıpkı 1994 ve 2001 gi-
bi bir büyük ekonomik enkazın karşısında 
duruyor olacaktık. Son yaşanan hadiseler 
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netim birimleri arasında, projelerin haya-
ta geçirilmesi konusunda yakın işbirliğine 
ihtiyaç ortaya çıkmıştır. Sosyal belediyeci-
lik deyince, büyük projeler deyince elbette 
akla önce AK Parti gelir. 2019 Mart seçim-
lerinde, bu güçlü referanslarımızı en iyi 
şekilde kullanarak, 2014’ten çok daha ileri 
bir seviyeye ulaşacağımıza inanıyorum. 

Yaşadıklarımızdan İbret Alacağız 
ki Tarihi Tekerrür Ettirmeyelim

Malum siyasi partinin belediyeleri, bütün 
Güneydoğu’yu delik deşik etti mi? Her ye-
ri çukurlarla doldurdular mı? Belediyenin 
araçlarını-gereçlerini terör örgütlerine tes-
lim ettiler mi? Devletin kendilerine gön-
derdiği parayı, desteği, Kandil’e gönderdi-
ler mi? Şu anda aynı uygulamayı nerede 
yapıyorlar? Münbiç’in çevresinde yapıyor-
lar. Münbiç’in çevresinde de kanallar aç-
maya başladılar. Kanalları açan kim? YPG, 
PYD. Karakter aynı, bunlar aynı cibilliye-
tin mensuplarıdır. 

Dolayısıyla kayyımları atadık. Kayyımları 
atadıktan sonra hamdolsun Güneydoğu, 
Doğu hizmet görmeye başladı. Şimdi bu 
yeni dönemde Allah’ın izniyle bunlara bu 
fırsatı vermeyeceğiz. Tedbirlerimiz var. 

Mevcut belediye başkanlarımızın değer-
lendirilmesi ve aday tespiti sürecini bir 
süredir zaten yürütüyoruz. Bu çalışmalara 
daha da hız verecek, en kısa sürede milleti-
mizin karşısına, yüzümüzü ağartacak isim-
lerle çıkacağız. Milletvekili seçimlerinde, 
aday tespitinde yapılan hataların nasıl va-

him sonuçlara yol açabileceğini hep birlik-
te gördük. Bazı illerimizde, gerçekten hiç 
beklediğimiz, hiç ummadığımız, hayal da-
hi edemeyeceğimiz sonuçlarla karşılaştık. 
Bunların her biri bizim için önemli birer 
derstir. Merhum Mehmet Akif ’in işaret et-
tiği gibi, yaşadıklarımızdan ibret alacağız 
ki tarihi tekerrür ettirmeyelim.

Cumhur İttifakının mahalli idareler seçim-
lerinde listelerde olmasa bile gönüllerde 
devam edeceğine inanıyorum. Biz bu it-
tifaka hiçbir zaman sandık ittifakı gözüy-
le bakmadık, bugün de öyle bakmıyoruz. 
Kendi adaylarımızla girdiğimiz yerlerden 
en azından mümkün olanlarda bu ittifakı 
yaşatmanın yollarını arayacağız. 

Sizlerden ve teşkilatlarımızdan ricam, ma-
halli idareler seçimleriyle ilgili hazırlıkla-
rımızda tek ölçümüzün en doğru adayla 
milletimizin karşısına çıkıp, en yüksek oyu 
elde etmek şeklinde olmasıdır. Adaylarımı-
zın, klasik belediyecilik hizmetleri yanın-
da sosyal belediyeciliği de en güzel şekilde 
anlayacak ve uygulayabilecek isimler ol-
masına önem vereceğiz. Bu vasıflara sahip, 
milletimizin gönlünde karşılığı olan ve AK 
Parti’nin değerleriyle çelişmeyen her isim 
bizim için makbuldür. 

Değerli arkadaşlar, 

İstişare ve değerlendirme toplantımızın 
bugün ve yarınki oturumlarında ilgili ar-
kadaşlarımız tarafından çeşitli sunumlar 
yapılacak. Genel Başkan Yardımcılarımız 
Mahir Ünal ve Mehmet Özhaseki, Meclis 
Grup Başkanımız Naci Bostancı, Dışişleri 

koltuğa oturtulduğunu, yenilgi üstüne ye-
nilgi almasına rağmen de orada tutulmaya 
devam edildiğini çok iyi biliyor. Rabbim 
bizi, siyasi hırsları uğruna ülkesinin aley-
hindeki cephelerin gönüllü askerliğine 
soyunanların şerrinden muhafaza eylesin 
diyorum. 

Değerli arkadaşlar, 

Milletimiz bize güvendiği, inandığı, san-
dıkta yetki verdiği sürece, tüm gücümüz-
le, tüm imkânlarımızla ülkemize hizmet 
etmeyi sürdüreceğiz. Bizim siyasetimiz 
hizmet siyasetidir. Hizmet siyasetimizi 
en iyi gösterebildiğimiz alanların başında 
ise mahalli idareler, belediyeler geliyor. 
Esasen AK Parti, belediyelerdeki başarıla-
rıyla milletimizin gönül kapılarını açmış 
kadrolar tarafından kurulmuştur. Bugün 
de siyasetteki ve bürokrasideki kritik kad-
rolarımızla, belediyelerde görev alan kad-
rolarımız arasında yoğun bir geçişkenlik 
vardır. Kimi zaman belediyelerde başarılı 
olan arkadaşlarımıza Meclis’te, kabinede, 
parti yönetiminde ve bürokraside vazife 
veriyoruz, kimi zaman da buralardaki ar-
kadaşlarımızı belediyelerde görevlendiri-
yoruz. Önümüzdeki seçimlerde de bu sü-
reç devam edecektir. 

Son dönemde yaşadığımız hadiseler sebe-
biyle, Mart 2019 seçimlerinin önemi çok 
daha artmıştır. 24 Haziran’da Cumhurbaş-
kanlığı görevini bize tevdi eden, Meclis’te 
partimizi birinci sıraya çıkartan milleti-
mizden, mahalli idareler seçimlerinde de 
benzer bir desteği almamız gerekiyor. Bu-
nu başardığımızda, Türkiye’ye önümüz-

deki 4-5 yılda, gerçekten çok verimli, çok 
kıymetli hizmetler getirme imkânına ka-
vuşacağız. 

AK Parti, asla seçimden, sandıktan, mille-
timizin karşısına çıkıp hesap vermekten 
kaçan bir parti olmamıştır, olmayacaktır. 
Ama şu bir gerçektir ki, seçim dönemlerin-
de zamanımızın ve enerjimizin önemli bir 
bölümünü saha çalışmalarına ayırmak zo-
runda kalıyoruz. Böyle olunca da, orta ve 
uzun vadeli projelerimizi hayata geçirmek-
te gecikmeler yaşayabiliyoruz. 

Yeni yönetim sistemimiz, Cumhurbaşka-
nının ve Meclisin önünde 5 yıllık bir dö-
nemi açarak istikrarı garanti altına alıyor. 
Mahalli idareler seçimlerinde zaten bu 5 
yıllık istikrarın önünde herhangi bir engel 
bulunmuyor. 

Ülkemizin geldiği seviye itibariyle, artık 
belediye hizmetleri demek sadece temizlik, 
kanalizasyon, içme suyu, yol, kaldırım gibi 
işlerden ibaret olmaktan çıkmıştır. Bunları 
yapmak zaten belediye başkanlarının boy-
nunun borcudur. Buna karşılık belediyeler 
artık, sosyal belediyecilik dediğimiz hiz-
metlerle daha çok görünür hale gelmişler-
dir. Her zaman söylüyorum, sadece hizmet 
etmek yeterli değildir, gönüllere girmek de 
önemlidir. Belediye başkan adayı olacak 
olan kardeşlerimizden özellikle bunu isti-
yoruz. Kapı-kapı dolaşacağız. Bunu başar-
dığımız zaman, bu millet bizlere inanıyor 
ve güveniyor. 

Aynı şekilde, büyükşehir sisteminin yay-
gınlaşmasıyla, belediyeler ile merkezi yö-
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Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve 
Maliye Bakanımız Berat Albayrak, kendi 
sorumluluk alanlarıyla ilgili çeşitli husus-
ları sizlerle paylaşacaklar. Yarın yapacağı-
mız son değerlendirme toplantısıyla prog-
ramımız sona erecek. Daha sonra toplu 
açılış töreni vesilesiyle, Kızılcahamam’da 
vatandaşlarımızla hasbihal edecek, hasret 
giderecek, ardından yola devam edeceğiz. 
Tabii bu iki gün boyunca program arala-
rında, hem heyetler halinde, hem de ailele-
rimizle birlikte sohbetler edecek, karşılıklı 
görüş alışverişinde bulunacağız. 

Genel Merkezimiz, hem seçim hazırlıkları, 
hem de partimizin gündemindeki diğer 
hususlara ilişkin yoğun bir mesai içinde-
dir. Düzenli olarak yaptığımız Merkez Yü-
rütme Kurulu, Merkez Karar ve Yönetim 
Kurulu, il başkanları toplantılarıyla, parti 
çalışmalarımızın ahengini sağlıyoruz. Se-
çim öncesinde ilçe başkanlarımızla da bir 
araya gelmek istedik. Bunun ilk toplantısı-
nı geçen Salı günü yaptık, ikincisini de in-
şallah ayın 15’inde gerçekleştireceğiz. 

Cumhurbaşkanlığı Kabinesindeki arkadaş-
larımız gerek 100 günlük icraat programı, 
gerek Yeni Ekonomi Programı, gerekse de 
2019-2023 stratejik planı konusunda gece-
gündüz çalışıyorlar. 

Bu arada bakanlıkların rutin faaliyetleri-
nin aksamadan yürütülmesi için de her 
türlü gayret gösteriliyor. Vatandaşlarımız-
dan hala bürokrasinin yavaşlığına, hatta tı-
kanıklığına dair şikâyetler alıyor olmamız, 
bu konu üzerinde hassasiyetle durmamı-
zın gerektiğini gösteriyor. İnşallah en kısa 
zamanda bu meseleyi de çözeceğiz. 

Meclis Grubumuzun önünde yoğun bir 
gündem var. Bütçe en önemli konularımız-
dan biridir. Bu arada, gerek 100 günlük ic-
raat programıyla, gerekse de yeni sistemin 
uyum düzenlemeleriyle ilgili ihtiyaç du-
yulan acil kanunlar varsa, onlar da Meclis 
grubumuz tarafından değerlendirilecek. 

Seçim öncesi teşkilatlarımızın dinamizmi-
ni artıracak her türlü çalışma bizim için 
önemlidir. Bunun için il ziyaretlerimize 
yakında başlıyoruz. İmkânlar ölçüsünde 
hafta sonlarımızı illerimizde geçirmeye 
gayret edeceğiz. Biz samimiyetle ve gerek-
tiği şekilde çalışır, gayret eder, mücadele-
mizi ortaya koyarsak, Rabbimizin netice-
leri hayrımıza tebdil edeceğinden şüphe 
duymuyorum. 

Bu düşüncelerle bir kez daha 27’nci İsti-
şare ve Değerlendirme Toplantımızın ha-
yırlara vesile olmasını diliyorum. Sizlere 
sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın 
sağlıcakla.

Aziz kardeşlerim, değerli dava ve yol ar-
kadaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler, 
sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle 
selamlıyorum. 

Cuma akşamı bir araya geldiğimiz, dün 
ve bugün yapılan sunumlarla en verimli 
şekilde değerlendirdiğimize inandığım 
toplantımızı hitama erdirmiş oluyoruz. İş-
tirakleriniz için büyük AK Parti ailesinin 

kıymetli birer ferdi olan sizlere gönülden 
teşekkür ediyorum. Sunumları, soruları, 
analizleriyle toplantımıza katkı sağlayan 
tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. 
Toplantımızın icrasında görev alan tüm 
arkadaşlarımıza, güvenlik görevlilerimize, 
basın mensuplarımıza, otel personelimize 
de emekleri, gayretleri için şükranlarımı 
sunuyorum.

Marshall Yardımlarının
Öncüsü CHP ve İnönü’dür

AK Parti 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı Kapanış Konuşması
Ankara | 7 Ekim 2018
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ötesinden üzerimize ateş yağdırdılar. Gün 
oldu, ülkemizi uluslararası alanda tecrit 
etmeye kalktılar. Hamdolsun, milletimiz-
le beraber, ülkedeki milli ve yerli duruş 
sahibi kesimlerle birlikte bu tuzakların, 
bu senaryoların, bu oyunların hepsini de 
boşa çıkardık. Tüm bu süreçte, bizi ne kar-
şımızdakilerin cesametleri, ne üzerimize 
salınan piyonların alçaklıkları üzmüştür. 
Bizi en çok üzen, bu ülkede siyasi alter-
natif konumunda bulunması gereken bir 
partinin, her defasında Türkiye’nin ve 
Türk Milletinin düşmanlarıyla aynı safta 
yer almış olmasıdır. 

Yanlış anlaşılmasın. Bizim sorunumuz as-
la siyasi muhalefet değildir. Muhalefetin, 
muhasebe ve murakabe yönüyle demok-
rasinin vazgeçilmez unsuru olduğunu 
biliyoruz. Bizim sıkıntımız, herhangi bir 
konudaki eksiğimizin, varsa yanlışımızın 
ifade edilmesi de değildir. Biz, en kritik 
dönemlerde düşmanlarımızın safında yer 
alanlardan, onların bize yönelmiş siyasi ve 
ekonomik silahlarına adeta cephane taşı-
yanlardan mustaribiz. Bölücü terör örgü-
tünün güdümündeki HDP’yi, bu ilişkisini 
kesemediği sürece meşru siyasetin bir 
aktörü olarak görmemiz zaten mümkün 
değildir. 

Maalesef, bizi üzüntüye gark eden zihniye-
tin en büyük temsilcisi ana muhalefet par-
tisi CHP’dir. Gezi olaylarında vandallarla 
mücadele ediyoruz, CHP’yi onların yanın-
da buluyoruz. Ülkemizi FETÖ’cülerin tu-
zaklarından kurtarmak için can pahasına 
bir mücadeleye girişiyoruz, CHP’yi onların 
safına geçmiş görüyoruz. Bölücü terör ör-

gütünün çukur eylemlerine karşı destan-
sı bir mücadele yürütüyoruz, CHP’yi yine 
karşı cephede buluyoruz. Sınır ötesinde 
pusuya yatarak ülkemizin huzuruna ve gü-
venliğine tehdit oluşturan terör örgütleri-
nin üzerine yürüyoruz, CHP’yi yine karşı 
safta görüyoruz. Uluslararası alanda ülke-
mizin şerefinin, haysiyetinin, itibarının 
müdafaası için var gücümüzle çalışıyoruz, 
CHP’yi yeminli düşmanlarımızın diliyle 
bize saldırırken suçüstü yakalıyoruz. 

Yaşadığımız son hadiselerde yine benzer 
bir durumla karşı karşıya geldik. Türkiye, 
ekonomik bağımsızlığına yönelik sistema-
tik bir saldırıya karşı, kamusuyla özel sek-
törüyle tarihi bir mücadele veriyor. Peki 
ana muhalefet partisi ne yapıyor? Her za-
manki gibi, safını ülkesinin ve milletinin 
değil, karşı tarafın yanında belirleyerek, 
olmadık hezeyanlarla ortalığı karıştırma-
ya çalışıyor. Bunun adı muhalefet değildir. 
Bunun adı fırsatçılık bile değildir. Milletin 
geleceğine umutla bakmaya ihtiyaç duy-
duğu dönemde, bühtanlarla umut cellatlı-
ğı yapmanın adı alçaklıktır. 

Türkiye IMF Defterini Tekrar 
Açmamak Üzere Kapatmıştır

Değerli arkadaşlar,

Şahsıma AK Parti hükümetlerinin en çok 
gurur duyduğum icraatları sorulsa, en 
başta ifade edeceğim hususlardan biri 
mutlaka, ülkemizi IMF boyunduruğundan 
kurtarmamız olur. Peki bu IMF meselesi 
niye bu kadar önemli? IMF’nin misyonu, 

Bu toplantının, yeni yasama yılının baş-
langıcı olması sebebiyle, parti genel mer-
kezimiz, meclis grubumuz ve kabinemiz 
arasındaki koordinasyon bakımından 
da önemli olduğunu düşünüyorum. 
Üstlendiğimiz sorumluluklar itibariy-
le, Türkiye’nin, bölgemizin ve dünyanın 
her meselesi AK Parti’nin de meselesidir. 
81 milyon vatandaşımızdan her birinin 
eğitiminden sağlığına, güvenliğinden is-
tihdamına ve ulaşımına kadar hayatının 
her alanına ilişkin hizmetleri kendileri-
ne en güzel şekilde sunmakla mükellefiz. 
Türkiye’nin siyasi ve ekonomik gücüyle 
dünyanın saygın devletleri arasında yer 
alması, üzerinde bayrağımızın bulunduğu 
pasaportumuzun onurunun korunması da 
yine bizim görevimizdir. Bölgemizden baş-
layarak umudunu bize bağlamış tüm maz-
lumlara ve mağdurlara sahip çıkmayı, el 
uzatmayı, imkânlarımız nispetinde onlara 
destek olmayı da vazifemiz olarak görüyo-
ruz. AK Parti, medeniyetimizin ve tarihi-
mizin kendisine yüklediği işte bu büyük 
davayı, hamdolsun 17 yıldır hep ileriye 
taşımayı başarmıştır. Üstat Necip Fazıl, he-
pimizin fikir dünyasının şekillenmesinde 
çok önemli yeri olan ve çoğumuzun ezbere 
bildiği Sakarya şiirinde ne diyor? 

“Eyvah, eyvah, Sakaryam, sana mı düştü 
bu yük? 

Bu dâva hor, bu dâva öksüz, bu dâva büyük!

Ne ağır imtihandır, başındaki, Sakarya! 

Binbir başlı kartalı nasıl taşır kanarya?

İnsandır sanıyordum mukaddes yüke hamal.

Hamallık ki, sonunda, ne rütbe var, ne de mal”

Evet... Biz ne rütbe, ne mal derdine düşme-
den işte bu mukaddes yükün hamalı olma-
ya talip bir kadroyuz.

Toplantımızın sloganında ne diyoruz? Te-
vazu, samimiyet ve gayret ile önce millet 
önce memleket. Bizim 17 yıllık yolculu-
ğumuzun özü, özeti işte bu kelimelerdir. 
Bu yola birlikte çıktığımız arkadaşlarımız-
dan, pek azı dışında neredeyse tamamının 
bugün burada aramızda olması, imtihanı 
alnımızın akıyla vermekte olduğumuzun 
işaretidir. Bir kez daha büyük AK Parti aile-
sinin her bir ferdine davamıza sadakatleri, 
milletimizin her bir ferdine de vefaları için 
teşekkür ediyorum. 

CHP’yi, Yeminli Düşmanlarımızın 
Diliyle Bize Saldırırken Hep Suç 
Üstü Yakalıyoruz

Değerli arkadaşlar,

İnsanlar gibi ülkeler ve partiler de sürek-
li sınamalara maruz kalırlar. Türkiye ve 
ülkenin yönetiminden sorumlu AK Parti 
olarak, son yıllarda, siyasi, ekonomik ve 
sosyal pek çok sınamayla karşılaştık. Gün 
oldu, vesayetin kıskacında bizi boğmaya 
çalıştılar. Gün oldu, sokaklarımızı karıştır-
mak istediler. Gün oldu, terör örgütlerini 
üzerimize saldılar. Gün oldu, FETÖ ihanet 
çetesini kullanarak topyekûn ülkemizi iş-
gal etmeye kalktılar. Gün oldu, sınırlarımız 
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Sonuç itibariyle Türkiye; kamu, hane halkı 
ve özel sektör borçları noktasında endişe 
duyulması gereken hiçbir sorunla karşı 
karşıya değildir. Türkiye, güçlü mali disip-
lini ve ortaya koyduğu ayakları yere basan 
ekonomi politikalarıyla borç yönetimini 
kolayca gerçekleştirme kapasitesine sa-
hiptir. Son dönemde gerçekleşen küresel 
spekülatif saldırılara ve algı operasyonla-
rına rağmen, Temmuz ayında yüzde 123 
olan borç çevirme oranımız, Eylül ayı iti-
bariyle yüzde 109’a gerilemiştir. Ayrıca yıl 
sonuna kadar 5 milyar lira faiz dışı fazla 
vermeyi hedefliyoruz. 

Böyle bir tabloda Türkiye’nin, ne kredi 
açısından, ne de teknik destek açısından 
IMF ile yolunun kesişmesi söz konusu ola-
maz. Bir kez daha ilan ediyorum, Türkiye 
IMF defterini tekrar açmamak üzere ka-
patmıştır. Bu açık gerçeklere rağmen, IMF 
konusunun gündeme getirilmesinin geri-
sindeki hesapları gayet iyi biliyoruz. Ama 
tekrar ediyorum, başaramayacaklar. 

CHP-HDP, PKK Terör   
Örgütüyle Kol Koladır 

Değerli arkadaşlar,

Ülkemizin başına IMF musibetini saran 
CHP’nin geçmişi, daha vahim siyasi ve 
ekonomik sabıkalarla da doludur. Dün de 
ifade ettiğim gibi, Osmanlı’nın son dönemi 
ve Cumhuriyetin ilk yıllarında başlayan 
büyük sanayileşme ve kalkınma hamle-
mizi, Marshall yardımları ile kesintiye uğ-
ratan CHP’den başkası değildir. Bu yardı-

mın öncülerinden bir tanesi de İnönü’dür. 
İnönü’nün bu işe sadakati o kadar ileridir 
ki, bakınız resimde de gördünüz gibi,  elin-
de Amerikan bayrağı sallamıştır. Bu bayra-
ğı elinde niye taşıyor? Bu bir teşekkürna-
me gösterisidir de ondan. 

Şu anda güneyimizde, Amerika kokartlı 
komandolar kimlerle yan yana? Terörist-
lerle… Kim o teröristler? PYD, YPG, PKK… 
Peki, bunlar kiminle kol kola? CHP ve 
HDP’yle kol kolalar. Bunlara karşı müca-
dele veren kim? Benim Mehmedim… Meh-
metçiğimizi bu noktada istismar edenler 
kim? Yine CHP, yine HDP. 8 şehidimizin so-
rumlusu kimler? PKK değil mi? Peki, onun 
perde arkasında kimler var? İşte bu HDP 
değil mi, CHP değil mi? Bunların en ufak 
bir rahatsızlığını duyduk mu, duyuyor mu-
yuz? Yok. Sadece dostlar alışverişte görsün 
kabilinden gelirler bir cenaze merasimin-
de görünürler veya eve bir ziyaret yaparlar. 
Kimi uyutuyorsunuz ya, kimi kandırıyor-
sunuz? Artık bu millet bunları yutmaz ve 
yutmayacak. 

İnönü’nün ülkenin başında bulunduğu dö-
nemde, Amerikan yardımları bahane edile-
rek tüm stratejik savunma sanayi projele-
rimiz iptal edilmiş, araştırma-geliştirme ve 
üretim faaliyetleri durdurulmuş, fabrika-
ların kapısına kilit vurulmuştur. Şimdi siz-
lere 1940’lı yıllara, yani İnönü dönemine 
ilişkin bazı gazete kupürlerini göstermek 
istiyorum. Bu gazete manşetleri, Amerikan 
yardımının CHP yönetimi tarafından nasıl 
sevinçle karşılandığını anlatıyor. 

ödemeler bilançosu bozulmuş olan ülke-
lere kredi vermek ve onların sadece mali 
değil, aynı zamanda siyasi yapılarını da 
dönüştürmektir. Bu misyonu gereği IMF, 
kurumlara veya özel firmalara değil, sade-
ce devletlere borç verir. 

Türkiye, 1960 darbesinin ardından IMF’in 
pençesine düşmüş ve AK Parti’ye kadar 
da kurtulamamıştır. İlk IMF anlaşması-
nın altında darbe yönetiminin başı Ce-
mal Gürsel’in, onu takip eden 4 anlaşma-
nın altında da devrin CHP Genel Başkanı 
İnönü’nün imzası vardır. IMF’le yaptığımız 
19 anlaşmadan Türkiye’nin ne kazandığı-
nı bilemiyoruz, ama çok ciddi siyasi bedel 
ödediğimiz bir gerçektir. Biz, hükümete 
geldiğimizde 23,5 milyar dolarlık bir IMF 
borcunu kucağımızda bulduk. Ödedik, 
ödedik ve nihayet 2013 Mayıs’ında IMF 
borcunu sıfırlayıp, yarım asrı aşkın bir def-
teri kapattık. Zaten ne olduysa ondan son-
ra oldu. Gezi olaylarıyla başlayan ve hala 
devam eden bu dönemde yaşadıklarımızı, 
IMF boyunduruğundan kurtulmamızdan 
bağımsız kabul etmiyorum. Yaptığımız 
ziyaretlerde, birileri bize hala utanma-
dan-sıkılmadan, IMF’den borç almamızı 
öneriyorlar. Biz de onlara bu defteri kapat-
tığımızı söylüyoruz. Biz şu anda ülkemize 
yatırım yapacak teşebbüsler arıyoruz.  

Siyasi bağımsızlık gibi ekonomik bağım-
sızlığın bedelinin de yüksek olduğunu 
hep birlikte yaşayarak gördük. IMF’in bir 
ülkeyi kıskaca alabilmesi için, önce belli 
şartların oluşması gerekiyor. Bugün Tür-
kiye, IMF’in kredi desteğine ve buna bağ-
lı teknik yardımına ihtiyaç duyabileceği 

seviyenin çok uzağında bulunuyor. Her 
şeyden önce, ekonomik göstergelerimiz, 
diğer ülkelerle karşılaştırıldığında çok iyi 
bir noktadadır. Nitekim bu sabah Hazine 
ve Maliye Bakanımız bunları zaten etraflı-
ca anlattı. Özellikle kamu, hane halkı, ban-
kalar ve özel sektör borçluluk oranlarında 
uluslararası kriterlere göre gayet olumlu 
bir görüntüye sahibiz. 

Türkiye’de kamu borcunun Gayri Sa-
fi Yurtiçi Hasıla’ya oranı yüzde 28’dir. 
Gelişmekte olan ülkelerin ortalamasında 
bu oran yüzde 49’dur. OECD ülkelerinin 
kamu borcunun yurt içi hasılalarına 
oranının ortalaması ise yüzde 111’dir. 
Türkiye’nin hane halkı borçlanmasının 
milli gelirimize oranı yüzde 16’dır. Üste-
lik bu borçların kur riski de bulunmuyor. 
Vatandaşların döviz ile borçlanmalarının 
önüne daha önce çıkardığımız bir kanunla 
zaten geçmiştik. Bizde yüzde 16 olan ha-
ne halkı borçluluklarının gelişmekte olan 
ülkelerdeki ortalaması yüzde 36’dır. Aynı 
şekilde küresel ortalama da yüzde 60’dır. 
Özel sektörümüzün borçluluk oranlarında 
da yine dünya ortalamasının ve OECD or-
talamasının çok altında bir orana sahibiz. 
Ülkemizde özel sektör borçlarının milli 
gelire oranı yüzde 65 iken, gelişmekte o-
lan ülkelerde bu oranın ortalaması yüzde 
94’tür. Toplam borçluluk oranındaki tablo 
da Türkiye’nin güçlü durumuna işaret edi-
yor. Bu oran, Türkiye’de yüzde 137 iken, 
gelişmekte olan ülkeler ortalaması yüzde 
211, dünya ortalaması ise yüzde 318 düze-
yindedir. 
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gibi anlatabilmemize bağlıdır. Ömrünün 
kırk yılını bu mücadeleye adamış bir siya-
setçi olarak, önümüzdeki seçimlerde bu 
potansiyeli harekete geçirebileceğimizi 
görüyorum. Genel merkezimizden sandık 
müşahitlerimize kadar tüm kadrolarımız-
la buna inandığımızda ve gece-gündüz 
çalıştığımızda neticeye ulaşabileceğimize 
gönülden inanıyorum. 

Değerli arkadaşlar,

AK Parti siyaseti, sadece akıl, sadece pro-
je, sadece hizmet değil, aynı zamanda vic-
dan siyasetidir. Bir işin doğruluğunu-yan-
lışlığını anlamanın en güzel yolu, dönüp 
onu kendi vicdan terazimizde tartmaktır. 
Şayet vicdanlarımız kurumamışsa, nasır 
tutmamışsa, oradan gelen cevap, daima en 
doğru cevap olacaktır. Hukuk dediğiniz, 
kanun dediğiniz, adalet dediğiniz iş, işte 
vicdanlardaki bu ölçünün yazıya, sisteme, 
uygulamaya dökülmüş halidir. Vicdana 
uymayan kanun atıl kalmaya mahkumdur. 
Aynı şekilde vicdana uymayan bir tasarru-
fun da, eninde sonunda dönüp sahibinin 
başına yıkılması kaçınılmazdır. AK Parti 
teşkilatlarında görev alan yönetici demek, 
vicdanıyla siyaset yapan kişi demektir. 

AK Parti hükümetlerinde görev alan ba-
kan, bürokrat demek, mevzuat yanında 
vicdanını da işine katan kişi demektir. AK 
Partili belediye başkanı demek, vicdanını, 
aldığı her kararın, attığı her adımın önün-
de tutan kişi demektir. Son günlerde bir ta-
kım tartışmalara, bir takım tekliflere şahit 
oluyoruz. Af meselesinden çocuk istisma-
rına geniş bir yelpazeye yayılan bu tartış-

ma konularında, AK Parti olarak bizim ön-
celikli ölçümüz maşeri vicdandır. Şu veya 
bu kesimin, şu veya bu şahsın çıkarına, fay-
dasına ama milletimizin ortak hissiyatına 
aykırı hiçbir iş, bizim için makbul değildir. 

Geçmişte çok af çıkartıldı, bundan rant 
elde etmek isteyenler oldu. Bunu Rahşan 
Affında ve diğer aflarda da gördük. Biz, 
hiçbir zaman af çıkartarak siyasi rant pe-
şinde olmadık. Bunun için de aynı şekilde 
adım atamayız. Ölçü bellidir. Bu ölçüye 
göre Adalet Bakanımız çalışmalar yapıyor. 
Ancak bunu af olarak değerlendirmeyi de 
kendimiz için zül addederiz. 

Diyorlar ki, cezaevleri dolmuş. Cezaevle-
rini boşaltmak için af çıkartılmaz. Ceza-
evlerinin caydırıcılığı var. Onun için de, 
bu konudaki çalışmamızı sağlam zemine 
oturtmak suretiyle yapmalıyız. Adaletin 
tesisi hukukla olur, anlık ayaküstü düzen-
lemelerle değil. Hukuk, hakların sahibine 
iadesidir. 

Şayet geçmişten beri böyle davranmamış 
olsaydık, siyasi, ekonomik ve sosyal alan-
da ülkemize bugünkü itibarını kazandıran 
duruşlarımızı da gösteremezdik. Bu tavrı, 
sadece ülkemizdeki kimi odaklarla değil, 
aynı zamanda dünyanın siyasi, ekonomik 
ve askeri olarak en güçlü ülkeleriyle karşı 
karşıya gelme pahasına hayata geçirdik. 
Filistin’de, Bosna’da, Kıbrıs’ta, Irak’ta, 
Suriye’de, Libya’da, Körfez’de ve daha nice 
meselede tercihimizi hep erdemden, ah-
laktan ve vicdandan yana işte bunun için 
kullandık. Bugün de, yarın da aynı şekilde 
yolumuza devam etmek zorundayız. 

Bakınız, “Türkiye’nin ihtiyacı tetkik edi-
liyor, Amerikan Hükümeti yeni yardım 
projeleri hazırlamayı düşünüyor. 4 Tem-
muz 1948 tarihinden itibaren Türkiye 
Marshall yardımlarını almaya başladı” di-
yor. Bay Kemal, bunları hatırlatayım diye 
gösteriyorum. 

“Türkiye ve Yunanistan’a yardım yapılması 
için Truman 400 milyon dolar istedi. Baş-
kan diyor ki; Türkiye’nin bağımsız olarak 
bekasının ehemmiyeti büyüktür.” Yağcılar-
da inecek var! İşin hallolması gerekiyor ve 
tablo burada… 

Daha da önemlisi, “Missouri büyük ilgi ve 
sevgiyle karşılandı” diyorlar. Ne oyunlara 
gelmişiz. 

Hepsinden öte, “Amerikan Ayanı yardımı 
kabul etti.” Bak burada bayrağımızı da gö-
rüyorsunuz. 

Türkiye’de uçak yapımına ABD yardımı 
sonrasında son verildi. Türkiye’ye ne dedi-
ler biliyor musunuz? “Siz niye uçak yapı-
yorsunuz, biz size satarız.” Sivas’tan çıkan 
yürüyüş işte böyle durduruldu. 

İşte bu utanç verici mirasın sahibi CHP bu-
gün çıkmış, bizi IMF’le, şununla-bununla 
suçluyor. Önce siz kendi geçmişinizdeki 
lekeleri temizleyin... Bir parti düşünün, 
Amerikan yardımını sevinç naralarıyla 
karşıladığı dönemin ardından geçen 70 yı-
lı aşkın süreye rağmen hala aynı zihniyette 
ısrar ediyor. Dünya değişmiş, Türkiye de-
ğişmiş, siyasi ve ekonomik mantık değiş-
miş ama CHP hiç değişmemiş… Bunun adı 
istikrar değil, ilkelliktir. 

Biz tekamüle, değişerek gelişmeye inanan 
bir partiyiz. AK Parti’nin 17 yıllık tarihin-
de bunun pek çok örneği vardır. Tek parti 
zihniyetinde çakılıp kalmakla övünenler, 
elbette ne demokraside, ne ekonomide, ne 
dış politika geldiğimiz yeri hazmedebilir-
ler. Bu parti mevcut zihniyetiyle, Türkiye’yi 
ileriye taşımayı değil geriye götürmeyi he-
defliyor. Milletimiz bunların gericiliğini 
gördüğü için de kendilerini yüzde 25’lik 
bir dilime hapsetti, hatta son seçimde o-
nun da gerisine düşürdü. 

İstismar Siyasetinin Ömrü 
Dolmuştur, Bu Dönem Hizmet 
Siyaseti Yükseliştedir

2019 mahalli seçimlerinde CHP’nin bir 
kez daha boyunun ölçüsünü alacağına 
inanıyorum. Hizmet adına, yatırım adına, 
proje adına hiçbir varlık ortaya koyama-
yan, sadece ülkemizin ortak değerlerinin 
istismarıyla siyasette tutunmaya çalışan 
bu partiye milletimiz hak ettiği dersi san-
dıkta verecektir. Yeter ki biz milletimizin 
beklentilerine, taleplerine, umutlarına 
karşılık vermeye devam edebilelim. Bu-
nu başardığımızda, yıllarca dişe doku-
nur tek hizmet göremediği halde ısrarla 
CHP’nin arkasında duran belirli il ve il-
çelerimizdeki vatandaşlarımızın da, ya-
vaş yavaş tercihlerini değiştireceklerine 
inanıyorum. İstismar siyasetinin ömrü 
dolmuştur. Dönem hizmet siyasetinin 
yükseliş dönemidir. 

Mahalli seçimlerdeki başarımızın anahta-
rı, işte bu yaklaşımı milletimize gerektiği 
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Gündemimize gelen meseleler konusunda, 
önce vicdan terazimizde tartmadan alel-
acele kararlar vermeyeceğiz. Geçmişte ya-
pılan ve milletimizin vicdanını yaralayan 
hatalara biz düşmeyeceğiz. Tüm arkadaş-
larımız bu konuda müsterih olsun. 

Seçim Gününe Kadar, Hiçbir 
İhmale, Hataya ve Yanlışa 
Düşmemeliyiz

Kardeşlerim,

Bu toplantımızı, 2019 Mart seçimlerinin 
bir startı, bir başlangıcı olarak kabul edi-
yorum. Aday tespiti ve seçim çalışmaları-
mızın önemi konusunu her fırsatta ifade 
ettiğim için burada tekrarlamayacağım. 
Sadece, bu sürecin her aşamasını yakın-
dan takip edeceğimin bilinmesini istiyo-
rum. Seçim gününe kadar, hiçbir ihmale, 
hataya, yanlışa yer vermeyecek bir çalışma 
yürütülmesini sağlamak için elimden ge-
len gayreti göstereceğim. Sizlerden de aynı 
hassasiyeti bekliyorum. 

AK Parti’nin başarısı yolunda yaptığınız 
her katkının, aynı zamanda ülkemizin ve 
evlatlarımızın aydınlık geleceği için yakıl-
mış bir ateş olduğunu unutmayınız. Genel 
merkezimizde, meclis grubumuzda, teş-
kilatlarımızda, kabinemizde yapacağımız 
çalışmalarda tek ölçümüz, Allah’ın rızasını 
ve milletimizin takdirini kazanmak olacak-
tır. Bugüne kadar beni mahcup etmediniz. 
Bu seçimlerde de mahcup etmeyeceğinize 
inanıyorum. 

Bu düşüncelerle bir kez daha AK Parti 
27’nci İstişare ve Değerlendirme Toplantı-
mızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. 
Toplantımızın icrasında görev alan arka-
daşlarımıza tekraren teşekkür ediyorum. 
Her birinize çalışmalarınızda Rabbim’den 
muvaffakiyetler niyaz ediyorum.

Rabbim yolumuzu, bahtımız açık etsin 
diyor; hepinizi sevgiyle, saygıyla selam-
lıyorum. 

Kalın sağlıcakla.

Değerli milletvekili arkadaşlarım, kıymetli 
misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, 
sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, mu-
habbetle selamlıyorum. Grup Toplantımı-
zın, partimiz ve ülkemiz için hayırlara ve-
sile olmasını Rabbim’den niyaz ediyorum.

Önceki hafta sonu Kızılcahamam’da, mil-
letvekillerimiz, kurucularımız, genel mer-

kez yönetimimizle kapsamlı bir istişare 
toplantısı yaptık. Katılımcıların aileleri ve 
refakatçileriyle birlikte neredeyse 1.500 
kişiyle bu toplantımızı gerçekleştirdik. 
Genel Merkez yöneticilerimiz ve bakanla-
rımız, kendi sorumluluk alanlarına ilişkin 
sunumlarıyla hazirûnu bilgilendirdiler. 
Soruları ve değerlendirmeleriyle tüm ar-
kadaşlarımız bu istişareye katkı sağladılar. 

Erken Emekliliğin
Ülkemize Yıllık İlave Maliyeti

26 Milyar Liradır

AK Parti TBMM Grup Toplantısı | Ankara | 16 Ekim 2018



Recep Tayyip ERDOĞAN

115114

Yeni Türkiye Vizyonu | YENİDEN DİRİLİŞ YOLUNDA-3 

Erken Emekliliği  
Tasvip Etmiyoruz

Görüldüğü gibi, ülkemize ve milletimize 
hizmet yolunda, her günü, her saati, her 
dakikayı değerlendirmeye çalışıyoruz. Mil-
letimize hizmet ettikçe gücümüz artıyor, 
enerjimiz çoğalıyor. AK Parti’nin bunca 
yıldır zirveden inmemesinin sırrı işte bu-
radadır. Biz çalıştıkça, Rabbim bereketini 
veriyor. Biz koşturdukça, Rabbim yolumu-
zu açıyor. Biz gayret ettikçe, Rabbim zoru 
kolay kılıyor. Her bir arkadaşımdan da ay-
nı çabayı bekliyorum. 

Bizim kitabımızda yorgunluğun, yılgınlı-
ğın, tembelliğin, ataletin yeri yoktur. Bu 
hizmet yolunda yürümek, bu büyük mü-
cadeleyi sürdürmek için kendinde derman 
göremeyen varsa, yanlış yerde bulundu-
ğunu bilmelidir. Erken emekliliği, sosyal 
güvenlik sistemimizde tasvip etmiyoruz; 
ama siyasette bu yol her zaman için açıktır. 

Değerli arkadaşlar,

Hazır konu emeklilikten açılmışken, erken 
emeklilik tartışmalarıyla ilgili görüşlerimi 
sizlerle paylaşmak istiyorum. Bilindiği gi-
bi ülkemizdeki sosyal güvenlik mevzuatı-
na göre, emekli olabilmek için, sigortalılık 
süresi, prim ödeme gün sayısı ve yaş olarak 
3 ayrı hususa bakılması gerekiyor. Emek-
lilik için 1999 yılına kadar sadece hizmet 
süresi ve prim ödeme gün sayısı yeterliydi. 
Bu tarihte yapılan bir düzenlemeyle, kade-
meli olarak yaş şartı da getirildi. Son gün-
lerde “Emeklilikte yaşa takılanlar” başlığı 
altında yürütülen kampanyanın özünde 

işte bu uygulama vardır. Hatta, bu başlık 
altında bir de dernek kurulmuş durumda. 
Bu derneğin başındaki kişinin durumu da-
hi, tek başına sosyal güvenlik sistemimizin 
nasıl bir felakete itilmeye çalışıldığının en 
büyük ispatıdır. Bu derneğin başındaki ha-
nımefendi, 1992 yılında sigortalı olarak, 
sosyal güvenlik sistemimize dahil olmuş. 
Şayet, eski sistem devam etseydi, bu hanı-
mefendi 2012 yılında, 38 yaşında emekli o-
lacaktı. Halihazırdaki sistemdeki kademeli 
yaş uygulaması sebebiyle, bu hanımefendi, 
2022 yılında, yani 48 yaşında emekli aylığı 
almaya başlayabilecek. Esasen, bu kişi za-
ten emeklilik hakkını kazanmış durumda. 
Sadece, emekli maaşı alabilmesi için, bu 
yaşı beklemesi gerekiyor. 

Dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emek-
lilik diye bir uygulama yoktur. 20 yıl çalı-
şıp 38 yaşında emekli olacak bir kişi, 40 
yıl çalışmadan devletten maaş ve sağlık 
sigortası hizmeti alacak demektir. Buna 
dünyanın hiçbir ülkesinin sosyal güvenlik 
sistemi dayanamaz. 

Ortalama insan ömrünün 60 yaşı dahi bul-
madığı dönemlerde 40’lı yaşlarda emekli 
olmanın belki bir izahı vardı. Ama bugün 
ülkemizde ortalama insan ömrü 78’i ge-
ride bıraktı. Bırakınız, 38’i, 48 yaşında 
emekli olan bir kişi dahi, yaklaşık 30 yıl 
sistemde kalacak demektir. Bugün ülke-
mizde ortalama emeklilik yaşı 52’dir. Bu 
rakam Avrupa ülkelerinde 65’tir. Türkiye, 
kademeli olarak henüz yeni yeni 65 yaş 
sınırına doğru çıkmaya çalışıyor. Ülkemiz-
de ortalama sigortalılık süresi 26 yıl iken, 
emeklilikte geçen ömür 27 ile 31 yıl ara-

Toplantının ardından da Kızılcahamam 
ilçe merkezindeki bir toplu açılış töreni 
vesilesiyle, milletimizle kucaklaştık, hasbi-
hal ettik. 

Akabinde Pazartesi günü Macaristan’ın 
başkenti Budapeşte’ye gittik.  Tuna kıyısın-
da kurulu, her karış toprağı buram buram 
tarih kokan bu güzel şehirde, Macaristan 
Cumhurbaşkanı, Başbakanı, Meclis Başka-
nı ve diğer yetkilileriyle çok verimli temas-
larımız oldu. Salı günü, beraberimizdeki 
iş adamı heyetiyle Macar muhataplarının 
düzenledikleri toplantıda, ülkelerimiz ara-
sındaki ekonomik işbirliği imkânlarını de-
ğerlendirdik. Gülbaba Türbesi ve Galiçya 
Türk Şehitliğinde Fatiha’mızı okuduk; ec-
dadımızı hayır dualarımızla yâd ettik. 

Çarşamba günü İstanbul’da İkincisi düzen-
lene Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu 
vesilesiyle, Afrika’dan gelen dostlarımızla 
kucaklaştık. Türkiye’nin Afrika’da başlattı-
ğı ve karşılıklı saygı, sevgi, kazanç esasına 
dayanan açılım politikasının meyvelerini 
artık toplamaya başladığımızı görüyoruz. 
Dünyada üçüncü bin yıla Afrika’nın dam-
gasını vuracağı düşünülüyor.  Biz de, baş-
lattığımız çalışmalarla, siyasi, sosyal ve 
ekonomik alanda Afrikalı kardeşlerimizle 
yakın işbirliği ve dayanışma imkânları arı-
yoruz. Geçmişte büyük acılar yaşayan bu 
kıtanın aydınlık geleceğini hep birlikte in-
şa edeceğiz. 

Perşembe günü, çok önemli projeleri gö-
rüştüğümüz bir savunma sanayi icra komi-
tesi toplantısı yaptık. Ülkemiz bakımından 
hayati öneme sahip savunma sanayi proje-

lerini bizzat takip etmeyi sürdüreceğiz. Cu-
ma günü Ispartalı kardeşlerimizle hasret 
giderdik. Önce komando uzman çavuşları-
mızın bröve törenine, ardından şehir mer-
kezinde toplu açılış törenine iştirak ettik. 

Cumartesi günü de Kayseri’de dolu dolu 
bir program gerçekleştirdik. Toplu açılış 
töreninde Kayserili vatandaşlarımızla, 
akademik yıl açılışında da hocalarımız ve 
öğrencilerimizle buluştuk. Pazar günü, ül-
kemizin abidevi eserlerinden biri olacağı-
na inandığım Çamlıca Tepesinde inşa edi-
len camimizi ziyaret ederek, çalışmaların 
gidişatı konusunda bilgi aldık. Daha önce 
de defalarca gittiğim bu eserin, artık bitme 
aşamasına geldiğini görmekten memnuni-
yet duyuyorum. 

Dün, ilçe başkanlarımızın ikinci grubuyla 
toplantımızı gerçekleştirdik. Ardından da 
müftülerimiz ve ilahiyat fakültesi dekanla-
rımızla bir araya geldik. 

Bugün şimdi burada sizlerle birlikteyiz. 
Toplantımızın ardından yeni hakim ve 
savcılarımızın kura törenine katılaca-
ğız. Akşam üzeri de Genel Merkezimizde 
Merkez Yürütme Kurulu toplantımızı icra 
edeceğiz. 

Yarın, iki gün sürecek resmi bir ziyaret 
için Moldova’ya gidiyoruz. Cuma günü 
İzmir’de, Azerbaycan Cumhurbaşkanı, 
kardeşim İlham Aliyev’le birlikte Star Rafi-
nerisinin hizmete girme törenine ve ardın-
dan bir üniversitemizin akademik yıl açılış 
törenine katılacağız. 
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sındadır. Avrupa’da sigortalılık ortalama 
süresi 35 yıl iken, emeklilikte geçen süre 
de genellikle 20 yılın altındadır. Ülkemiz-
de bir emekli, tüm çalışma hayatı boyunca 
ödediği primi 6 yılda emekli maaşı olarak 
geri almaktadır. 

Görüldüğü gibi, mevcut durumda dahi 
emeklilik sistemimiz içler acısı bir halde-
dir. Sosyal Güvenlik Kurumunun hesapla-
malarına göre, emeklilikte yaşa takılanlar 
denilen gruba giren 6,3 milyon kişi bulu-
nuyor. Bunların bir milyon kadarı devlet 
memuruyken, kalanları hizmet akdiyle ve-
ya kendi hesabına çalışanlardan oluşuyor. 
Bunlardan 1,3 milyonu hemen emekli ola-
bilecek durumda, kalanları da peyderpey 
emekliliğini talep edebilecektir. Bu teklifin 
ülkemize yıllık ilave maliyeti 26 milyar 
liradır. Erken emeklilikten yararlanacak-
ların tamamı göz önüne alındığında bu 
rakam toplamda 750 milyar lirayı buluyor. 
Türkiye’nin adeta ekonomik bir kurtuluş 
savaşı verdiği bir dönemde, böyle bir yü-
kü ülkemizin sırtına bindirmeye kimsenin 
hakkı olamaz. 

İmkânlarımız Arttıkça, 
Emeklilerimizin de Durumlarını 
İyileştirmeyi Sürdüreceğiz

Şimdi ekonomik kurtuluş savaşının veril-
diği şu dönemde bir de bu fırsatçılar türedi. 
Ne yapacak? Erken emekli olacak. Ondan 
sonra ne olacak? Başka bir işte çalışmaya 
devam edecek. Yani çift dikiş, böyle bir şey 
olamaz. Buna adalet ve hak denmez. 

Yanlış anlaşılmasın; bizim kimsenin 
hakkında, hukukunda gözümüz yoktur. 
Türkiye’de AK Parti kadar insanımızın 
hakkını koruyan, refah seviyesini yüksel-
ten, sosyal devlet ilkesinin gereğini yerine 
getiren bir başka parti yoktur. Emeklileri-
miz konusunda da en büyük hizmetleri biz 
getirdik. Biz hükümete geldiğimizde bu 
ülkede 68 lira emekli maaşı alanlar vardı. 
Bugün asgari ücretin altında emekli maaşı 
neredeyse kalmadı. Ayrıca, tüm emeklile-
rimize Ramazan ve Kurban bayramlarında 
biner lira ikramiye veriyoruz. Sağlık hiz-
metlerinde, dünyada örneği olmayan bir 
şekilde, sosyal güvenlik şemsiyesinin dı-
şında hiç kimseyi bırakmadık. 

Ülkemizin imkânları arttıkça, tüm vatan-
daşlarımızla birlikte emeklilerimizin de 
durumlarını iyileştirmeyi sürdüreceğiz. 
Ama bir kesimi memnun etmek adına ül-
kenin tüm dengelerinin bozulmasına da 
gönlümüz rıza göstermez. Kaldı ki, bu 
kampanya bir siyasi ranta dönüştürülme-
melidir. Bu olursa ülkemiz çok ağır bir be-
del öder. 

Şu gerçeği de hepimiz biliyoruz. Bugün 
emeklilikte yaşa takılanlar diyerek kam-
panya yürütenlerden önemli bir bölümü, 
emekli maaşı almaya başladıktan sonra 
da, resmi veya gayrı resmi olarak çalışmayı 
sürdürecektir. Yani, bir yandan devletten 
maaş alacak, diğer yandan yine işlerine 
güçlerine bakacaklar. Hakikat bu iken, göz 
göre göre sosyal güvenlik sistemimizi ye-
ni bir batağın, yeni bir felaketin içine niye 
sürükleyelim? Meclis’te bu konuyu günde-
me getiren partileri, bu gerçekler ışığında 
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gönül bağı, bazen her şeyi söze dökemesek 
de, ne yaptığımızı ve nereye varmak istedi-
ğimizi anlatacak samimiyete, hasbiliğe sa-
hiptir. Böyle dönemler sabır dönemleridir. 
Men sabera zafera… Evet… Sabredeceğiz 
ve Allah’ın izniyle zafere ulaşacağız. 

Kimsenin Kaprisleriyle, 
Mazeretleriyle, Kariyer 
Hesaplarıyla Vakit Kaybedemeyiz

Değerli kardeşlerim,

Ülke yönetimini devraldığımız günden 
beri, bürokrasinin hantallığı ve direnişi 
yüzünden çok sıkıntı çektik. Ne kadar uğ-
raşırsak uğraşalım, hangi tedbirleri alırsak 
alalım bir türlü çözemediğimiz bu sorunu, 
yeni yönetim sistemiyle birlikte geride 
bırakmayı ümit ediyorduk. Ancak, hala 
bürokrasinin hantallığından, sorumluluk 
almaktan, imza atmaktan çekinmesinden 
kaynaklanan şikâyetler işitiyoruz. Artık a-
radan 4 aydan fazla zaman geçtiğine göre, 
bu tür sıkıntıları süratle geride bırakma-
mız gerekiyor. 

Bakanlarımız çalışacakları kadroları bü-
yük ölçüde oluşturdular. Bakan yardım-
cılarımız ve diğer üst yöneticilerimiz işle-
rine dört elle sarılacaklar ki, altlarındaki 
kadrolar da aynı şekilde görev yapsınlar. 
Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, 
Daire Başkanı gibi görevlerde bulunanlar 
başta olmak üzere tüm bürokratlar, şayet 
bakan arkadaşlarımız başka bir tasarrufta 
bulunmamışsa, vazifelerine devam ediyor-

lar demektir. Bu tür görevlerdeki kişilerin 
yeniden atanması diye bir usul yoktur. 
Bize, koltuğu için endişe duyan değil, so-
rumluluklarını yerine getirmek için gayret 
eden, mücadele veren, iş üreten bürokrat-
lar lazımdır. 

Her kim ki, sırf unvanını kaybetmemek 
için pasif konuma geçmişse, bizim gözü-
müzde o kişi zaten ekibimizin bir parçası 
olmaktan çıkmıştır. Bu tarz şikâyetler duy-
duğumuzda hiç kimsenin gözünün yaşına 
bakmayacağız. Türkiye’nin en çok icraata, 
projeye, gayrete ihtiyacı olan bir dönemde, 
kimsenin kaprisleriyle, mazeretleriyle, ka-
riyer hesaplarıyla vakit kaybedemeyiz. Ba-
kan arkadaşlarımızdan ricam, şayet hala 
yapmamışlarsa yetki devirlerini de süratle 
tamamlayıp, bürokrasi çarklarının tıkır tı-
kır işlemesini sağlamalarıdır. 

Milletimiz sandıkta yüzde 52,6 oranında 
oyu bize, bu tür sıkıntıları kolayca aşıp, 
daha hızlı ve etkili icraat yapabilelim di-
ye verdi. Ürkeklik sebebiyle bürokrasinin 
tıkanması, denizi geçip derede boğulmaya 
benzer. Ne milletimize, ne de kendimize 
böyle bir kötülüğü yapamayız. Onun için, 
bir an önce işleri süratlendirmeli, milleti-
mizin beklentilerine cevap verecek icraat-
ları ortaya koymalıyız. 

Bildiğiniz gibi, son dönemde Rahip Brun-
son olayını yaşadık. Bu konuda Türk ada-
let sistemi kararını verdi. Bu konuda veri-
len karar da uygulandı. 

yeniden bir durum değerlendirmesi yap-
maya davet ediyoruz. Türkiye, geçmişte 
popülist politikalardan, hesapsız kitapsız 
atılan adımlardan çok çekti. Gelin yeniden 
bu tehlikeli alışkanlığı hortlatmayalım. 

Değerli arkadaşlar, 

Türkiye, 24 Haziran seçimleriyle birlikte 
yürütmede ve yasamada, inşallah 5 yıllık 
kesintisiz bir hizmet dönemine girmiştir. 
Mart 2019’da mahalli idareler seçimlerini 
de başarıyla tamamladığımızda, belediye-
lerde de yeni bir hizmet döneminin kapı-
larını aralamış olacağız. Ülkemizin yeni 
yönetim sisteminin en güzel tarafı, işte bu 
şekilde istikrarlı bir hizmet süresini garan-
ti altına alıyor oluşudur. 

Nitekim biz işbaşına gelir gelmez hemen 
3 aşamalı bir çalışma başlattık. İlk olarak, 
100 günlük acil icraat programımızı hazır-
ladık. Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum-
lar ile yine doğrudan bizim sorumluluğu-
muzdaki 16 bakanlığımızda 400 projeyi, 
öncelikli olarak belirleyerek, bu programa 
dahil ettik. Programın uygulama aşama-
larını, Cumhurbaşkanlığında kurduğu-
muz bir ekip vasıtasıyla adım adım takip 
ediyoruz. 

Son Bakanlar Kurulu toplantısında, ilk 
50 günün kapsamlı bir değerlendirmesi-
ni yaptık. Ardından, önümüzdeki 3 yıllık 
dönemi kapsayan Orta Vadeli Programı 
hazırladık. Küresel ve bölgesel zorlukların 
üstesinden gelerek Türkiye’yi hedeflerine 
ulaştırmayı amaçlayan bu çalışmanın adı-
nı da Yeni Ekonomi Programı olarak belir-

ledik. Türkiye, 2002-2013 yılları arasın-
daki ekonomi programı hedeflerini, çoğu 
defa da aşarak yakalamıştır. 2013 yılından 
itibaren, hep beraber şahit olduğumuz sı-
namalar sebebiyle, kimi hedeflerimizin 
gerisine düştük. Gezi Olaylarıyla başlayıp 
son ekonomik dalgalanmaya kadar süren 
bu kritik dönemde her şeye rağmen, ham-
dolsun, ülkemizi sapasağlam ayakta tut-
mayı başardık. Bizi yıkmak için kurulan 
tuzakları, ufak tefek sendelemelerle atla-
tıp, 2023 hedeflerimiz doğrultusunda yü-
rümeye devam ettik. 

Yeni ekonomi programımızı “dengeleme, 
disiplin, değişim” temaları etrafında oluş-
turduk. Böylece, hem bugüne kadarki ka-
yıplarımızı telafi edecek, hem de bundan 
sonraki muhtemel saldırılara karşı güçlü 
mukavemet sergileyecek önemli bir yak-
laşım geliştirdiğimize inanıyorum. Bu ara-
da, yeni yönetim sistemimizin ilk bütçesi-
nin hazırlıklarını da tamamladık. 2019 Yılı 
Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifini, 
inşallah yarın Meclis’e sunuyoruz. Böyle-
ce yeni ekonomi politikalarımızı hayata 
geçirme yolunda önemli bir adımı daha 
atmış oluyoruz. 

Açık konuşmak gerekirse, bu süreçte çok 
ciddi fedakârlıklarda bulunduk. Ülkemi-
zin ve milletimizin menfaatlerini korumak 
için, yeri geldiğinde yutkunmak pahasına, 
ne yapılması gerekiyorsa onu yaptık. Biz 
bugüne kadar milletimizden hiçbir şeyi 
gizlemedik, saklamadık. Her icraatımızı 
milletimizle birlikte ve milletimizin gözü 
önünde gerçekleştirdik. Son dönemde de 
aynı yolu izledik. Milletimizle aramızdaki 
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Ayrıca terör konusunda da ülke içinde 
ve dışında çok önemli adımlar atıyoruz. 
ABD’yle yaptığımız anlaşmaya göre, 90 
günlük bir takvimde Münbiç’te ortak dev-
riye görevi ifa edecektik. Ancak bu takvi-
me uyulmadı. Eğer bu konuda Türkiye’yle 
çalışmazlar ise, biz kendi göbeğimizi ken-
dimiz keseriz. Aynı şekilde Fırat’ın doğu-
sunda da gereken adımlar atılmazsa, bura-

da da gerekli adımları atacağımızdan hiç 
kimsenin şüphesi olmamalıdır. 

Bu duygularla, Meclis çalışmalarında siz-
lere başarılar diliyorum. Hepinize sevgile-
rimi, saygılarımı sunuyorum. 

Kalın sağlıcakla.

Aziz milletim, değerli milletvekili arkadaş-
larım, kıymetli misafirler, sizleri en kalbi 
duygularımla, hasretle, muhabbetle se-
lamlıyorum. Grup Toplantımızın, partimiz 
ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını 
Rabbim’den niyaz ediyorum.

Geçtiğimiz hafta, gerçekten çok güzel man-
zaralara şahitlik ettiğimiz bir Moldova 
ziyaretimiz oldu. Moldova’da hem Cum-

hurbaşkanı Sayın Dodon ile, hem de diğer 
yetkilerle çok verimli görüşmeler gerçek-
leştirdik. Bu ülkenin ayrılmaz bir parçası 
olarak gördüğümüz Gökoğuz Yeri’nde de, 
soydaşlarımızla hasret giderdik ve çeşitli 
programlara katıldık. 

Kısa bir süre önce gittiğimiz Macaristan’dan 
da çok güzel anılarla dönmüştük. Balkan 
ve Doğu Avrupa coğrafyasında nereye ayak 

Kaşıkçı Cinayetinin Emrini 
Verenden Uygulayana Kadar 

Herkesten Hesap Sorulmalıdır

AK Parti TBMM Grup Toplantısı | Ankara | 23 Ekim 2018
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Cinayetin Planlı Olduğuna  
Dair Emareler Var

Değerli arkadaşlar, 

Grup konuşmamızın bu bölümünde, Suu-
di Arabistan’ın İstanbul’daki Başkonsolos-
luğunda öldürüldüğü kesinleşen gazeteci 
Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili kapsam-
lı bir değerlendirme yapmak istiyorum. 
Öncelikle, merhum Cemal Kaşıkçı’ya 
Allah’tan rahmet, merhumun nişanlısına, 
ailesine, dostlarına, vatandaşı olduğu Suu-
di Arabistan halkına ve medya dünyasına 
başsağlığı diliyorum. 

Evvela şöyle kısa bir hafıza tazelemesi ya-
palım. Cemal Kaşıkçı, ilk olarak 28 Eylül 
Cuma günü saat 11.50’de evlilik işlemleri 
için Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolos-
luğuna gidiyor. Kaşıkçı’nın bu ziyaretinin, 
cinayeti planlayıp icra eden ekibe haber 
verildiği anlaşılıyor. Konsolosluk görev-
lilerinden bazılarının aceleyle ülkelerine 
gitmeleri, hazırlık çalışmalarının orada ya-
pıldığına işaret ediyor. 

1 Ekim tarihinde saat 16.30’da 3 kişilik bir 
ekip tarifeli seferle İstanbul’a inip önce o-
tele yerleşiyor, sonra başkonsolosluğa gidi-
yor. Bu arada başkonsolosluktan bir başka 
ekip de Belgrad Ormanı ve Yalova’da keşif 
çalışmaları yapıyor. 2 Ekim saat 01.45’te 
3 kişilik ikinci ekip yine tarifeli seferle 
İstanbul’a gelip otele yerleşiyor. Araların-
da generallerin de bulunduğu 9 kişilik 
üçüncü ekip ise özel bir uçakla havalima-
nına inip bir başka otele hareket ediyor. 
Toplam 15 kişiden oluşan bu ekip, sabah 

09.50 ile 11 saatleri arasında ayrı ayrı gelip 
başkonsoloslukta buluşuyor. Önce başkon-
solosluğun kamera sistemindeki harddisk 
sökülüyor. 

Bu arada Cemal Kaşıkçı 11.50’de telefonla 
aranıp, o günkü randevusu teyit ettirili-
yor. Aynı gün erken saatlerde Londra’dan 
İstanbul’a dönen Kaşıkçı saat 13.08’de 
konsolosluk binasına yaya olarak giriyor. 
Bu saatten sonra da bir daha kendisinden 
haber alınamıyor. 

Akşam saat 17.50’de ülkemiz resmi makam-
larına, nişanlısı tarafından “Kaşıkçı’nın 
başkonsolosluk binasında zorla alıkondu-
ğu veya başına kötü bir şey geldiği” şeklin-
de bir başvuru yapılıyor. Bunun üzerine İs-
tanbul Emniyet Müdürlüğümüzün ilgili bi-
rimleri hemen tahkikat başlatıyor. Bölgeyi 
gören güvenlik kameralarının incelenmesi 
sonucunda, Kaşıkçı’nın başkonsolosluk 
binasından çıkmadığı kesinlik kazanıyor. 
Tabii, Viyana Sözleşmesi gereği diploma-
tik dokunulmazlığa sahip oldukları için 
başkonsolosluk binası ve görevlileri hak-
kında ilk etapta fiili bir işlem yapılamıyor. 
Konuyla ilgili geçenlerde Mogherini’nin 
de yapmış olduğu açıklamalar var. Artık 
Viyana Sözleşmesi de büyük bir ihtimalle 
masaya yatırılacak. 

Emniyet ve istihbarat birimlerimiz, hadi-
seyi derinlemesine araştırmaya başlarken, 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız da, 
görevlendirdiği Başsavcı Vekili ve savcı-
lar eliyle soruşturma açıyor. Araştırma ve 
soruşturma derinleştikçe, çok ilginç bilgi-
lere ulaşılıyor. Öncelikle cinayetin oldu-

basarsak basalım, aynı hüsnü kabulle, aynı 
muhabbetle karşılaşıyoruz. Hep söylediği-
miz gibi, bizim fiziki sınırlarımız başkadır, 
gönül sınırlarımız başkadır. Gönül sınır-
larımız içindeki dostlarımızla, kardeşleri-
mizle, soydaşlarımızla olan ilişkilerimizi, 
asırlar sonra tekrar olması gereken düzeye 
çıkartıyoruz. Biz bir adım attığımızda, mu-
hataplarımızın buna üç-beş adımla karşı-
lık vermesi, oralarda da aynı özlemin, aynı 
sevginin yaşadığının işaretidir. İnşallah bu 
irtibatı her geçen gün daha da sıkılaştıra-
rak, dostlarımızla birlikte güvenli ve mü-
reffeh bir ortak gelecek inşasını kesintisiz 
sürdüreceğiz. 

Cuma günü İzmir’de, Cumartesi 
Diyarbakır’da, Pazar günü de İstanbul’da 
çeşitli programlarda vatandaşlarımızla ku-
caklaştık, hasbihal ettik, hasret giderdik. 
İzmir’de açılışını yaptığımız ve ülkemiz 
için çok kritik bir yatırım olan Star Rafi-
nerisinin de hayırlı olmasını diliyorum. 
Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOKAR, 
STAR rafinerisini toplam 6,3 milyar dolar 
yatırımla ülkemize kazandırmıştır. Avru-
pa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki 
en büyük petrol tesislerinden biri olarak 
faaliyet gösterecek bu tesisle, cari açığımı-
zı 1,5 milyar dolar azaltıyoruz. Günde 214 
bin varil, yılda 10 milyon ton ham petrol 
işleme kapasitesine ve 1,6 milyon metre-
küp depolama kapasitesine sahip rafineri-
de, dizel, nafta, jet yakıtı ve LPG gibi petrol 
ürünlerinin üretimi gerçekleştirilecek. Bu 
yatırımın hayata geçirilmesi konusundaki 

dirayeti ve desteği sebebiyle dostum, Azer-
baycan Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev’e bir 
kez daha teşekkür ediyorum. 

Cumartesi günü Diyarbakır’da, 33 bin ki-
şilik yeni stadyumumuzda düzenlenen 
Gençlik Festivalinde gençlerimizle ve spor-
cularımızla buluştuk. Burada, siyasetçi ve 
sporcularımızdan oluşan ünlüler takımla-
rı arasındaki müsabakanın başlama vuru-
şunu yaptık. Akşam da Diyarbakır teşki-
latımızla ve sivil toplum kuruluşlarımızın 
temsilcileriyle bir araya gelerek hasbihal 
ettik, hasret giderdik. 

Pazar günü İstanbul’da önce Türkiye Genç-
lik Vakfı TÜGVA’nın yeni genel merkez bi-
nasının açılışı vesilesiyle gençlerimizle bir 
araya geldik. Ardından, Kamboçya’dan ül-
kemize bu seviyede yapılan ilk ziyaret do-
layısıyla Başbakan Sayın Hun Sen’i misafir 
ettik. Daha sonra da, Üsküdar-Çekmeköy 
metro hattının 9,5 kilometreden ve 7 is-
tasyondan oluşan ikinci kısmı olan Ümra-
niye-Çekmeköy bölümünü hizmete açtık. 
İstanbul’un ulaşım sorununun çözümüne 
yönelik yatırımlarımızı kesintisiz devam 
ettirme kararındayız. 

Her biri ülkemiz için ayrı bir sembolik öne-
me sahip bu şehirlerimizde gördüğümüz 
manzaralar bize, milletimizin birliğimize, 
beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çık-
ma konusundaki kararlılığını bir kez daha 
gösterdi. Bizleri canı gönülden bağırlarına 
bastıkları için her üç şehirdeki vatandaşla-
rıma da şükranlarımı sunuyorum. 
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18 Ekim’de bir kez daha başkonsolosluk 
binasında inceleme yapıldı. 19 Ekim tari-
hinde, yani cinayetten 17 gün sonra, Suu-
di Arabistan yönetimi, Cemal Kaşıkçı’nın 
başkonsolosluk binasında öldürüldüğünü 
resmen kabul etti. Yönetim adına yapılan 
açıklamada, Kaşıkçı’nın, başkonsoloslukta 
çıkan bir arbede sırasında öldüğü söylen-
di. Aynı gün geç saatlerde, Kral Selman bin 
Abdülaziz ile bir telefon görüşmesi daha 
gerçekleştirdik. Cinayetin kabulünün ar-
dından, olaya karıştığı belirtilen 18 kişinin 
tutuklandığı ifade edildi. Ülkemize de ve-
rilen listedeki kişilerin, emniyet ve istihba-
rat birimlerimizce olaya karıştıkları tespit 
edilen isimlerle aynı oldukları görüldü. Bu 
gelişmeler, cinayetin resmen kabul edilme-
si bakımından elbette önemlidir. 

21 Ekim’de de Amerika Birleşik Devletleri 
Başkanı Sayın Trump ile kapsamlı bir tele-
fon görüşmesi gerçekleştirerek, olayın tüm 
yönleriyle aydınlatılması hususunda mu-
tabık kaldık. Türkiye olarak biz tüm bu sü-
reci, devlet ciddiyetine, uluslararası huku-
ka ve ülkemiz mevzuatına uygun şekilde 
yürüttük, yönettik. Buna rağmen, ülkemizi 
karalamak, töhmet altında bırakmak, he-
def saptırmak için çeşitli medya mecrala-
rında yoğun bir kampanya yürütüldü. Biz 
bu kampanyaların kimler tarafından ve ne 
amaçla yapıldığını gayet iyi biliyoruz. Ül-
kemizin itibarına yönelik bu suikast giri-
şimleri, bizi gerçekleri arama çabamızdan 
kesinlikle alıkoyamadı, alıkoyamaz. 

Her şeyden önce bu cinayet, evet, Suudi 
Arabistan toprağı sayılan konsolosluk bi-
nasında işlenmiş olabilir. Fakat unutulma-

malıdır ki, burası Türkiye Cumhuriyeti’nin 
sınırları içindedir. Ayrıca Viyana Sözleş-
mesi de, diğer uluslararası hukuk kuralları 
da, böyle vahşi bir cinayetin soruşturulma-
sının diplomatik dokunulmazlık zırhının 
altına gizlenmesine izin vermez. Biz, sınır-
larımız içinde işlenen bu cinayeti, elbette 
tüm boyutlarıyla araştıracak, soruşturacak 
ve gereğini yerine getireceğiz. 

Diğer taraftan, Cemal Kaşıkçı’nın Suudi 
Arabistan vatandaşı sıfatı yanında, dünya 
çapında tanınan bir gazeteci olması, bu ko-
nuda bize uluslararası bir sorumluluk da 
yüklüyor. Türkiye, kendi egemenlik hakla-
rı yanında, uluslararası toplum adına, in-
sanlığın ortak vicdanının temsilcisi olarak 
da bu meselenin takipçisidir. 

Şu ana kadar ortaya çıkan bilgiler ve de-
liller, Cemal Kaşıkçı’nın vahşi bir cinayete 
kurban gittiğini gösteriyor. Böyle bir vah-
şetin ört bas edilmesi, tüm insanlığın vic-
danını yaralayacaktır. Aynı hassasiyeti, Su-
udi Arabistan yönetimi başta olmak üzere, 
konunun tüm taraflarından da bekliyoruz. 

Olaya Karışanlar  
İstanbul’da Yargılansın

Değerli arkadaşlar, 

Suudi Arabistan yönetimi, cinayeti kabul 
ederek, önemli bir adım atmıştır. Bundan 
sonra kendilerinden, meselenin en altın-
dan en üstüne kadar tüm sorumlularını 
açık yüreklilikle ortaya çıkarmalarını ve 
hukuk önünde gereken cezaya çarptırma-

ğu günün arifesinden başlayarak, çeşitli 
uçaklarla 15 Suudi güvenlikçi, istihbaratçı 
ve adli tıpçının ülkemize geldikleri görü-
lüyor. Bu kişilerden 6’sının 2 Ekim akşa-
mı saat 18.20’de, 7’sinin de saat 22.50’de 
özel uçaklarla ülkemizden ayrıldıkları tes-
pit ediliyor. Kıyafeti, gözlüğü ve sakalıyla 
Cemal Kaşıkçı’ya benzetilmeye çalışılan 
bir diğer kişi ile yanındaki şahsın da gece 
yarısından sonra tarifeli uçakla Riyad’a 
hareket ettikleri belirleniyor. Olay günü 
konsoloslukta çalışan personel, denetleme 
olduğu bahanesiyle bir odada toplanıyor, 
ikamette görevli personele de yine aynı se-
beple izin veriliyor. 

Suudi Arabistan yönetimi ise, 4 Ekim’de 
yaptığı bir açıklamayla Kaşıkçı’nın öldü-
rüldüğüyle ilgili iddiaları tümüyle red-
dediyor. Hatta Başkonsolos, 6 Ekim’de 
Reuter Ajansı muhabirini içeriye davet 
ederek, dolapları, kapıları, elektrik pano-
larının kapaklarını açıp kapatmak suretiy-
le, lakayt bir havada kendini savunmaya 
çalışıyor. Bu arada, gerek emniyet ve is-
tihbarat birimlerimiz, gerek savcılığımız, 
araştırmalarını, soruşturmalarını derin-
leştirerek, sürekli yeni bilgiler, belgeler or-
taya çıkartıyor. Dışişleri Bakanlığımız da, 
kendi muhataplarıyla meseleyi sürekli gö-
rüştü, bilgi paylaşımında bulundu. Suudi 
Arabistan’dan ülkemize 11 Ekim’de gelen 
özel temsilcilerden oluşan bir heyet, çeşit-
li temaslar gerçekleştirdi. Konunun dün-
ya ve ülkemiz medyası tarafından sürekli 
gündemde tutulması karşısında Suudi yet-
kililer, konsolosluk binasının aranmasına 
izin vereceklerini açıkladılar. 

Cemal Kaşıkçı Vahşi Bir 
Cinayete Kurban Gitmiştir

Değerli arkadaşlar, 

Şimdi bazı soruları sormak ve bu soruların 
cevabını aramak zorundayız. Zira bu olay 
İstanbul’da cereyan ediyor ve sorumluluk 
makamındayız. Meselenin üzerindeki sis 
bulutu yavaş yavaş ortadan kalkmaya baş-
ladıkça, diğer ülkeler de harekete geçtiler. 
Biz de, her fırsatta bu cinayet karşısında 
sessiz kalmayacağımızı, vicdanın ve huku-
kun gerektirdiği her türlü adımı atacağımı-
zı ifade ettik. Bununla birlikte, hiç kimseyi 
haksız yere zan altında bırakmamak için 
araştırma ve soruşturmaların sonucunu 
bekledik. 

Suudi Arabistan Kralı Hadimül Haremeyn 
Eş Şerifeyn Selman bin Abdülaziz’le 14 
Ekim’de yaptığımız ilk telefon görüşmesin-
de, kendisine meseleyi, elimizdeki bulgu-
lar ışığında anlattık. Bu görüşmede, olayı 
araştırmak üzere ortak bir çalışma grubu 
oluşturulması üzerinde mutabık kaldık. 

Kralın talimatı üzerine başkonsolosluk 
binasına giren savcılık makamı ve emni-
yet müdürlüğümüze bağlı ekipler, bura-
da çeşitli incelemeler yaptılar. Daha önce 
Başkonsolos böyle bir şeye müsaade etme-
mişti. Ben de hem gelen bir heyete hem de 
Sayın Kral Hazretlerine, Başkonsolos’un 
yetersizliği ve kifayetsizliğiyle alakalı bazı 
şeyler söyledim. Bunun neticesinde, ko-
nuşmamızdan bir gün sonra Başkonsolos 
görevinden alındı. Bu arada, İstanbul’daki 
başkonsolos ülkesine döndü. 
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larını bekliyoruz. Cinayetin, anlık bir ha-
diseden kaynaklanmadığı, planlı bir ope-
rasyonun ürünü olduğu yönünde elimizde 
güçlü emareler bulunuyor. 

Mevcut bilgiler ışığında dahi şu sorular 
herkesin kafasını kurcalamaya devam edi-
yor: Tamamı da olayla ilişkili vasıflara sa-
hip 15 kişi cinayet günü niçin İstanbul’da 
toplanmıştır? Biz bu soruya cevap arıyo-
ruz. Bu kişiler kimden emir alarak oraya 
gelmişlerdir? Cevap arıyoruz. Başkonso-
losluk binası niçin hemen değil de günler 
sonra incelemeye açılmıştır? Cevap arıyo-
ruz. Cinayet açıkça ortada iken, onca tutar-
sız açıklama niçin yapılmıştır? Öldürüldü-
ğü resmen kabul edilen bir kişinin cesedi 
niçin hala ortada yoktur? Cesedin yerli iş-
birlikçiye verildiği ifadesi şayet doğruysa, 
bu yerli işbirlikçi kimdir? Bu yerli işbirlik-
çiyi açıklamaya mecbursunuz.

Hiç kimse, tüm bu sorular cevaplanma-
dan meselenin üzerinin kapatılacağını 
aklından dahi geçirmesin. Güvenlik ve is-
tihbarat birimlerimizin elinde henüz de-
ğerlendirme safhasında olan kimi bilgiler, 
hadisenin kesinlikle planlı olduğuna zaten 
işaret ediyor. Bu bilgilerin değerlendirme-
si tamamlandıkça savcılıktaki soruştur-
ma dosyasında yerlerini alacaktır. Böyle 
bir meseleyi birkaç güvenlik ve istihbarat 
mensubunun üzerine yıkmak, ne bizi, ne 
de uluslararası toplumu tatmin eder. İn-
sanlığın vicdanı ancak, emri verenden uy-
gulayana kadar herkesten hesap sorulması 
halinde mutmain olacaktır. 

Şahsen, Hadimül Haremeyn Eş Şerifeyn 
Kral Selman bin Abdülaziz’in samimiye-
tinden şüphe duymuyorum. Bununla bir-
likte, böylesine kritik bir soruşturmanın, 
cinayet olayıyla en küçük bir irtibat şüp-
hesi olmayan, gerçek manada tarafsız ve 
adil bir heyet tarafından yapılması çok 
önemlidir. Bu bir siyasi cinayet olduğuna 
göre, şayet varsa, diğer ülkelerdeki suç or-
taklarının da soruşturmaya dahil edilmesi 
gerekiyor. Uluslararası hukukun da, İslam 
hukukunun da, inanıyorum ki Suudi Ara-
bistan devletinin hukukunun da gereği bu-
dur. Türkiye olarak, bu meselenin sonuna 
kadar takipçisi olacak, kendi hukukumuz 
ve uluslararası hukukun gereği neyse, o-
nun yerine getirilmesini sağlayacağız. 

Suudi Arabistan Kralı Hâdim’ul Haremeyn-
i Şerîfeyn başta olmak üzere üst yöneti-
me bir çağrı yapıyorum: Olayın cereyan 
ettiği yer İstanbul’dur. Dolayısıyla olaya 
karışan 18 tutuklunun yargılanmasının 
İstanbul’da yapılması teklifimdir. Takdir 
kendilerinindir.

Değerli arkadaşlar, 

Gündemimizdeki bir diğer konu, son gün-
lerde af ve and tartışmaları etrafında ge-
lişen hadiselerdir. Bilindiği gibi Türkiye, 
15 Temmuz’la birlikte, pek çok konuda ol-
duğu gibi, siyasi işbirlikleri hususunda da 
yeni bir döneme girmiştir. Ülkemizin terör 
örgütleriyle yürüttüğü mücadelenin başa-
rısında, bu işbirliği zemininin çok önemli 
katkısı olmuştur. MHP ile yeni yönetim 
sistemimizin hayata geçirilmesi sürecin-
de, önce Meclis’te, ardından 16 Nisan Hal-
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gayret ederiz. Bu konuda arkadaşlarımız 
çalışma yapıyorlar. Devlet olarak bir katili 
affettiğimiz zaman, maktulün ailesine aca-
ba bunu nasıl anlatacağız?

Aynı şekilde emeklilikte yaşa takınlar diye 
ifade edilen meselede de karşımıza ülkemi-
zin kaldıramayacağı benzer bir yükün fo-
toğrafı çıktı. Hiç şüphesiz bu konulardaki 
kararı Meclisimiz ve milletvekillerimiz ve-
recektir. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel 
Başkanı olarak, böylesine önemli konular-
daki hissiyatımızı milletimizle paylaşma-
mızdan daha tabii bir şey olamaz. Bunun 
ötesinde bizim kimseyi, ne kurum, ne isim 
olarak hedef almamız söz konusu değildir. 
Sosyal medyadaki kimi açıklamaların yan-
lış anlaşılmalardan kaynaklandığını düşü-
nüyor ve üzüntüyle karşılıyorum. 

Değerli arkadaşlar, 

Andımız tartışması, aslında artık geride 
bıraktığımızı sandığımız bir konuydu. 
Biz 2013 yılında bu meseleyi çözmüştük. 
Danıştay’ın ilgili dairesi, birikimine ve 
yetkinliğine inandığımız hukukçularımı-
zın ifade ettiği gibi, yetki aşımı yaparak, 
maalesef, bu konudaki düzenlemeyi iptal 
etmiştir. Türkiye’yi geldiği yer itibariyle 
kesinlikle hak etmediği bir tartışmanın 
içine sürükleyen bu karar, bir takım eski 
hastalıkların hala bünyemizde yaşadığını 
gösteriyor. 

İkinci Dünya Savaşı öncesinin ikliminde, 
tek parti CHP’si döneminde başlatılan bir 
uygulamayı, bugünün demokratik, özgür-

lükçü, aydınlık Türkiye’sinde hala sürdür-
meye çalışmak yanlıştır. Andın ilk halini, 
Türk Ocaklarını kapatmasıyla, üniversite-
leri perişan etmesiyle bilinen, tıp doktoru 
Reşit Galip yazmıştır. İnsanları kafatasları-
na göre sınıflandıran çalışmaları destekle-
yen bu kişi aynı zamanda Türkçe ezan zul-
münün de mimarıdır. Daha sonra bu and 
metni değiştirile değiştirile kullanılmıştır.

İstiklal Marşımız Dışında Bir And 
Tanımıyoruz, Tanımayacağız

Bize göre milletimizin en büyük ve en etki-
li andı, İstiklal Marşımızdır. İstiklal Marşı-
mız dışında bir and tanımıyoruz, tanıma-
yacağız. Bu tür tartışmalar, günlük siyase-
tin ötesinde, ülkemizin demokrasi, istiklal, 
hak ve hukuk mücadelesi sürecinde sem-
bolik anlamı olan hususlardır. “Türk’üm, 
Türk’üm” deniliyor.  Ben de Türk’üm, ama 
şunu söyleyeyim: Ben Türkçü değilim, 
Türk’üm. Irkçılık bizim dinimizde yasak-
lanmıştır. Her etnik unsur kendi etnik un-
suruyla iftihar edebilir, Türk de eder, Kürt 
de eder, Laz’ı da eder, Çerkez’i de eder, 
Roman’ı da eder, ama “cılık” etmez. Şim-
di sizin Türkçülük yapma hakkınız varsa, 
öbür tarafta benim Kürt vatandaşımın da 
Kürtçülük yapma hakkı doğar. İşte bıraka-
lım Türk Türklüğüyle övünsün, Kürt Kürt-
lüğüyle övünsün, Laz Lazlığıyla, Roman 
Romanlığıyla, Çerkez Çerkezliğiyle, Abha-
za Abhazalığıyla övünsün. İşte AK Parti 
olarak kurulduğumuzdan bu yana, bu yan-
lışın içine düşmedik.

koylamasında ve son olarak da 24 Haziran 
seçimlerinde, gerçekten çok verimli bir 
ittifak örneği sergiledik. Cumhur İttifakı 
adını verdiğimiz bu zemini hazırlayan, bi-
zatihi milletimizin kendisidir. Parti yöne-
timleri olarak, milletimizin sesine kulak 
verdik ve ülkemizin geleceği için samimi 
bir dayanışma sergilemenin gayreti içinde 
bulunduk. 

Tabii, yeni yönetim sisteminin inşası gibi 
temel konularda ittifak içinde olmak, iki 
ayrı siyasi partinin her konuda aynı çizgiyi 
takip etmesini gerektirmiyor. AK Parti ve 
MHP, her biri kendi politikaları olan iki ay-
rı partidir. Anlaştığımız hususlarda birlik-
te hareket ederken, farklı düşündüğümüz 
konularda da her birimiz kendi yolumuzu 
takip ediyoruz. MHP ile son dönemde af, 
erken emeklilik, Danıştay’ın kararı gibi 
kimi hususlarda farklı düşündüğümüz 
görülüyor. Biz, Cumhur İttifakına verdiği-
miz önem sebebiyle, bu farklılıklarla ilgili 
değerlendirmelerimizi, mümkün olduğu 
kadar yapıcı bir dille ifade etmeye çalışıyo-
ruz. Politikalarımızı sonuna kadar savunu-
ruz ama kimseye kişisel olarak saygısızlık 
etmeyi aklımızın köşesinden dahi geçir-
meyiz. Esasen, bizim siyaset tarzımızda da 
böyle bir üslubun yeri yoktur. 

Uyuşturucu Tacirlerine Kader 
Mahkumu Diyebilir miyiz?

Mesela, af meselesi ilk gündeme geldiğin-
de, hemen arkadaşlarımıza talimat verdik, 
bu işi tüm boyutlarıyla masaya yatırdık. 
Karşımıza çıkan manzara bize, teklif edi-

len tarzda bir düzenlemenin, milletimizin 
vicdanını rahatsız edecek neticelere yol 
açacağını gösterdi. Bunun için de teklife 
sıcak bakmadığımızı, çeşitli örneklerle an-
latmaya çalıştık. 

Burada temel bir unsur var. Bir devlet ken-
disine karşı işlenen suçları af yetkisine sa-
hip olabilir, ama halkına, milletine, kişilere 
karşı işlenen suçları affedemez.  Eğer ada-
let mülkün esasıysa, mülkü ayakta tutmak 
için adil davranmaya mecburuz. Kalkıp 
da uyuşturucu baronlarıyla torbacılıları 
biraraya getirmek veya ayrı ayrı değerlen-
dirmek ve anlamak mümkün değildir. Biz 
devlet olarak uyuşturucu baronlarıyla da, 
torbacılarla da mücadele ettik ve ediyoruz. 
Hiçbir dönemde uyuşturucu veya uyuştu-
rucu müptelalarıyla bizim iktidarımız dö-
neminde olduğu kadar yoğun bir mücade-
le verilmemiştir. Şu anda cezaevlerinde 50 
binin üzerinde uyuşturucu mahkumu var.

Şimdi ekranları başında bizi izleyen mille-
time sesleniyorum: Allah aşkına, bunlara 
kader mahkumu diyebilir miyiz? Bunlara 
‘aldatılmış’ diyorlar. Bunlar çocuk mu da 
aldatılsınlar. Bunların hepsi de bu işi ga-
yet iyi bilen, hem içen, hem satan, hem de 
uyuşturucu ticaretinin aracılığını yapan 
tipler. Bunlara mı kader mahkumu diye-
ceğiz? Öbür tarafta, can alan katillere mi 
kader mahkumu diyeceğiz? Öbür tarafta, 
hırsızlık yapanlara mı kader mahkumu 
diyeceğiz? Bunlar cezaevinden çıkıyorlar 
daha çok suça bulaşıyorlar. 

Biz, devlete karşı işlenen suçlar konusun-
da yapabileceğimiz bir şey varsa, yapmaya 
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ve inkârcı yaklaşımdır. Biz Türkiye’yi, gele-
ceğin dünyasına hazırlayacak teknolojiler-
le buluşturmasının gayreti içindeyiz. Buna 
karşılık ülkemizi, bu köhne metin üzerin-
den İkinci Dünya Savaşı öncesi iklimine 
döndürme heveslerine destek vermek, asla 
vatan ve millet sevgisiyle izah edilemez. 

Mademki “Biz Yolumuza” 
Diyorlar, Biz de “Herkes Kendi 
Yoluna” Deriz

Ülkeyi ve milleti sevmek, çocuklarımı-
zı buna uygun bilgiyle, beceriyle do-
natmakla olur. Biz 2023’ün, 2053’ün, 
2071’in Türkiye’sini birlikte inşa etmek 
üzere ittifak kuruyoruz. Elbette her-
kesin siyasi tercihlerine saygı duyarız, 
ama meselenin büyük ve güçlü Türkiye 
hedefimize zarar verecek boyuta ulaş-
masına da gönlümüz razı gelmez. Bu-
nun için, artık bu tür meselelerdeki gö-
rüş farklılıklarımızın Cumhur İttifakına 
gölge düşürmesine fırsat vermemeliyiz. 
Çünkü biz Cumhur İttifakını, ülkemizin 
son yıllardaki en önemli kazanımların-
dan biri olarak görüyor ve geleceğe ta-
şımak istiyoruz. Biz bu ittifakın ruhuna 
zarar verecek hiçbir işin içinde olma-
dık, olmayız. Milletimizin bize emaneti 
olan Cumhur İttifakını, günlük siyasi 
tartışmalarının üzerinde tutmakta da 
kararlıyız. Gördük ki Milliyetçi Hareket 
Partisi kendisi için çok farklı bir tercih 
yaptı, saygı duyarız. Söyleyeceğimiz tek 

şey; yerel seçimlerde mademki “Biz yo-
lumuza” diyorlar, biz de “Herkes kendi 
yoluna” deriz.

Değerli arkadaşlar, 

Önümüzde, ülkemiz, milletimiz ve parti-
miz açısından hayati gelişmelere sahne 
olacak bir dönem var. Ekonomide, bir sü-
redir yaşadığımız sıkıntıları geride bırak-
tık ve yeni bir atılım sürecine giriyoruz. 
Suriye ve Irak’ta kritik gelişmeler yaşanı-
yor. Çok yakın siyasi, sosyal ve ekonomik 
ilişkiler içinde bulunduğumuz Avrupa 
coğrafyası, kendi iç dengelerindeki sar-
sıntılar sebebiyle zorlu günler geçirme-
ye devam ediyor. Amerika’nın askeri ve 
ticari alanda başlattığı hamlelerle ilgili 
gelişmeleri yakından izliyoruz. Orta Asya 
ülkeleriyle, uzun süredir olmadığı kadar 
iyi ilişkiler içindeyiz. Körfez’deki tatsız 
gelişmeler durulmuş gibi gözükse de, dik-
katle takibi gerektiriyor. Afrika’nın ardın-
dan Güney Amerika’yla da yakın ilişkiler 
tesis etmek için yoğun gayret içindeyiz. 
Önümüzdeki ay sonunda G-20 Zirvesi ve-
silesiyle, birkaç Güney Amerika ülkesine 
ziyaretimiz olacak. 

Bu arada, önümüzde bir mahalli seçim 
var. 2019 Mart’ında elde edeceğimiz başa-
rı, 2023’e kadar olan dönem için önümü-
zü açacaktır. AK Parti olarak, 2019 seçim-
leri için çok güçlü bir hazırlık yapıyoruz. 
Bir süredir Genel Merkezimizde devam 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 81 milyon 
vatandaşımızın tamamının ortak devleti 
olduğuna göre, sembolik unsurlarımızın 
da hepimizi kucaklaması gerekir. Bizim ra-
biamız, tam da işte bu anlayışın ifadesidir. 

Tek Millet derken, kökenine, bölgesine, 
şehrine, meşrebine bakmaksızın 81 mil-
yon vatandaşımızın tamamını ifade edi-
yoruz. 

Tek Bayrak derken, uğrunda dedelerimi-
zin ve evlatlarımızın tamamının kanını 
döktüğü veya dökmeyi göze aldığı, istikla-
limizin alamet-i farikası olan bir değerimi-
zi vurguluyoruz. 

Tek Vatan derken, 780 bin kilometrekare 
vatan toprağının her bir karışının hepimi-
ze ait olduğunu anlatıyoruz. 

Tek Devlet derken, maziden atiye uzanan 
köprü üzerindeki son devletimiz olan Tür-
kiye Cumhuriyeti devletinden başka dev-
let tanımadığımızı belirtiyoruz. 

Bizim ortaya koyduğumuz bu fotoğrafta, 
tektipçi rejim özentisi bir metnin çocuk-
larımıza her sabah okutulmasının yeri var 
mıdır? Hele hele meselenin, konuyu huku-
ki boyutuyla değerlendiren Anayasa Ko-
misyonu Başkanımızın kökeni ve meşrebi 
üzerinden, gerçekten incitici ve ayrımcı 
bir tarza indirgenmesinin kime, ne faydası 
vardır? Bir taraftan “Ben insanların köke-
niyle uğraşmam” diyeceksin, diğer taraf-
tan da Anayasa Komisyonu Başkanımıza 
tehdit savuracaksın. Kusura bakma, be-
nim Bakanım da hüdayi-nabit birisi değil, 

onun da arkasında tamamıyla bizler varız. 
Doğrusu bu tehdidi ve hakareti gerçekten 
bir genel başkana yakıştıramadım. Çünkü 
bu çok çok üzücüydü. Ben, yol arkadaşımı 
asla feda edemem. Zira benim yok arkada-
şımın kökeni Kürt olabilir. Anayasa Komis-
yonu Başkanımız bu millete hizmet etme-
nin şuurunda olan bir kişidir. Niye hedef 
saptırıyoruz, niye böyle bir damgalama 
yapıyoruz? Üstelik bu bakanımızın, şehri-
ne ve ülkesine ne büyük hizmetler yaptı-
ğının en yakın şahidi bizleriz. Hiçbir ar-
kadaşımızın, işini yaptığı için istiskaline, 
hakarete uğramasına, tehdit edilmesine 
göz yumamayız. 

Esasen bizim ne Türk’le, ne Türklükle, ne 
de söz konusu metindeki ifadelerle bir sı-
kıntımız yoktur. Biraz sonra Milli Eğitim 
Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu tanı-
tım toplantısına katılacağız. Bu vizyon bel-
gesinde çocuklarımıza nasıl doğru olmala-
rı, çalışkan olmaları, küçüklerini koruma-
ları, büyüklerini saymaları, ülkelerini sev-
meleri gerektiğini öğretmenin esaslarını 
ortaya koyuyoruz. 

Aynı şekilde, Türk Milletinin sınırlarımız 
içindeki ve dışındaki mirasına gerçek an-
lamda biz sahip çıktık. Balkanlardan Orta 
Asya’ya kadar her yerde, ecdat yadigârı e-
serleri ayağa kaldırdık, tarihe kazandırdık. 
Moğolistan’a kadar gidip, Türk tarihinin 
en eski kalıntılarına, yolunu yapmaktan 
müzesini inşa etmeye kadar her şeyiyle 
yine biz sahip çıktık. Dolayısıyla buradaki 
mesele ne Türk kavramıdır, ne de metinde 
ifade edilen tavsiyelerdir. Buradaki sorun, 
metnin zihniyetidir, ruhuna işlemiş çarpık 
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eden çalışmalar var. Sizlerden de bu çalış-

malara destek bekliyoruz. 

İnşallah yakında bu hazırlıkları belli bir 
noktaya getirecek ve büyükşehirlerden 
başlayarak adaylarımızı belirleyip sahaya 
erkenden ineceğiz. Meclis’te bütçe mara-

tonu başlıyor. Sizlere, kolay geçmeyeceği-
ni bildiğimiz Meclis çalışmalarınızda ba-
şarılar diliyorum. 

Hepinize sevgilerimi,   
saygılarımı sunuyorum. 

Kalın sağlıcakla.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulumuzun 
kıymetli üyeleri, değerli il başkanları, ka-
dın ve gençlik kollarımızın kıymetli il baş-
kanları, değerli il genel meclis ve il bele-
diye başkanlarımız, sevgili yol ve dava ar-
kadaşlarım, sizleri en kalbi duygularımla, 
hasretle, muhabbetle selamlıyorum. 

Ekim ayı genişletilmiş il başkanları toplan-
tımızın ülkemiz, milletimiz, demokrasimiz 
için hayırlara vesile olmasını Rabbimden 
niyaz ediyorum.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim-
lerinin üzerinden yaklaşık 4 ay geçti. Bu 
4 aylık sürede olup bitenleri şöyle bir gö-
zümüzün önünden geçirdiğimizde, başka 
ülkelerin, başka toplumların 4 yılda, hatta 
14 yılda yaşadıklarından daha fazlasına te-
kabül ettiğini görüyoruz.

Ana muhalefet partisi, önce seçim sonuç-
larının üzerine gölge düşürmeye çalıştı, 
başarılı olamadı. Milletimizin ortaya koy-
duğu irade, kimsenin inkâr edemeyeceği 

Bizim Tek Andımız,
İstiklal Marşımızdır

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı | Ankara | 26 Ekim 2018
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Milletimizin gönlünü fethetmeden, he-
deflerimize ulaşamayız. Bu mesele sade-
ce bir seçim meselesi değildir. Bu mesele 
devlet ve millet olarak beka meselesidir, 
çocuklarımızın geleceği meselesidir, 2023 
hedeflerimiz meselesidir, 2053 ve 2071 
vizyonlarımız meselesidir. AK Parti’nin 
her bir mensubu işte böylesine büyük bir 
davanın sorumluluğunu üstlendiğinin bi-
linciyle hareket etmek durumundadır. Bu 
parti hiçbir zaman “ben” diyenlerin partisi 
olmamıştır, bundan sonra da olmayacak-
tır. Çünkü bizim kitabımızda “ben” yoktur, 
“biz” vardır. 

Hep söylediğim gibi, biz AK Parti’nin kade-
riyle ülkemizin kaderini aynı görüyoruz. 
Bu ülke varsa, ayaktaysa, güçlüyse, hedef-
lerine doğru ilerliyorsa AK Parti işini doğ-
ru yapıyor demektir. Türkiye’nin başına bir 
hal gelirse, AK Parti olsa ne olur, olmasa ne 
olur. Onun için ülkemize sahip çıkacağız. 
Onun için Tek Millet diyeceğiz. Onun için 
Tek Bayrak diyeceğiz. Onun için Tek Vatan 
diyeceğiz. Onun için Tek Devlet diyeceğiz. 

İstiklal Marşımızda ifade edilen mesajla-
rı tüm kalbimizle idrak edecek ve hayata 
geçireceğiz. Evet, burada bir kez daha tek-
rar ediyorum ki bizim tek andımız İstiklal 
Marşımızdır. Günümüz şartlarında hiçbir 
manası olmayan fuzuli tartışmalarla mille-
timizi yormak yerine, asıl işimize bakacak, 
ülkemizi büyütmenin, güçlendirmenin, 
ileriye taşımanın mücadelesini vereceğiz. 
AK Parti olarak 17 yıldır bu şekilde yol yü-
rüdük, milletimizin gönlünde bu şekilde 
yer edindik. Allah’ın izniyle bundan sonra 
da yolumuzdan dönmeyeceğiz. 

Değerli arkadaşlar, 

Türkiye ekonomiyi silah, kuru, faizi, enf-
lasyonu da onun mermisi olarak kullanan 
çevreler tarafından hedeflerinden uzaklaş-
tırılmaya çalışılırken, biz tarihi başarılara 
imza atmayı sürdürdük. İdlib’te milyonlar-
ca insanın hayatını etkileyecek büyük bir 
felaketin önüne, tüm dünyanın takdirini 
kazanan bir gayretle geçmeyi başardık. 
Rusya ve İran’la birlikte yürüttüğümüz gö-
rüşmeler neticesinde, bölgedeki tüm taraf-
ların hassasiyetlerini karşılayan formüller 
geliştirdik. Şu anda bölgede huzur ve sü-
kun hakim. 

Suriye’de, Türkiye’nin güvenlik altına aldı-
ğı her yerde aynı sekineti ve ümidi görmek 
mümkündür. Hem bölgedeki güçler, hem 
de dünya kamuoyu, ülkemizin Suriye’de, 
ne toprak işgali, ne de doğal kaynakları 
sömürmek gayesiyle bulunmadığını artık 
tamamen görmüş ve kabul etmiştir. Bizim 
tek bir amacımız vardır; o da bölgedeki 
krize, Suriye’nin toprak bütünlüğü teme-
linde, her mezhepten ve kökenden kesimi 
kucaklayacak, adil, sürdürülebilir, demok-
ratik siyasi bir çözümün bulunmasıdır. 

Ülkemizde yaşayan 3,5 milyon Suriyeli 
kardeşimizin, ancak bu şekilde gelecekle-
rini yeniden kendi vatanlarında görmeye 
başlamalarını temin edebiliriz. Kimseyi 
zorla, hala çok ciddi tehditlerin bulundu-
ğu bir coğrafyaya göndermeyi aklımızdan 
dahi geçirmedik, geçirmeyeceğiz. Böyle 
bir tavır, bizim ne tarihimize, ne kültürü-
müze, ne medeniyetimize, ne de ahlakımı-
za sığar. Bu tavır, ana muhalefet partisinin 

kadar açık ve net olduğu için, sonuçları ka-
bullenmek zorunda kaldı. Biz bu arada ka-
binemizi kurduk, yeni yönetim sistemini 
bilfiil çalıştırmaya başladık. Hem içeride, 
hem dışarıda, siyasi ve ekonomik olarak 
çok önemli atılımların hazırlıkları içine 
girdik. Özellikle de ekonomide, 2013 yı-
lındaki Gezi olaylarıyla fitili ateşlenen, 15 
Temmuz’da artık iyice aleniyet kazanan 
sıkıntıların hiç şüphesiz ki farkındaydık. 
Bunların çözümü için çok önemli karar-
lar almış ve uygulamaya başlamıştık. Tam 
bu sırada, hiçbir rasyonel sebebi olmayan 
bir kur saldırısı başladı. Bir anda tırmanı-
şa geçen döviz kurlarını, faizlerin artışı ve 
enflasyonun yükselişi takip etti. Maalesef, 
ülkemiz içindeki kimi kesimler de, bu ate-
şi söndürme gayretlerimize destek vermek 
yerine, adeta ateşe odun taşıdılar. Yine de 
tüm imkânlarımızı seferber ettik ve bu sal-
dırı dalgasını belli bir yerde kontrol altına 
almayı başardık. 

Her şeyde bir hayır vardır. Bu vesileyle, ö-
zellikle cari açığımızı düşürmeye ve tasar-
rufları artırmaya yönelik yapısal reform-
larımızı hızlandırmış olduk. Türkiye’ye, 
sosyal gerilimlerle, siyasi kaosla, darbe gi-
rişimleriyle, terör örgütleriyle diz çöktüre-
meyenlerin, hamdolsun, ekonomi kozunu 
da böylece boşa çıkardık. 

Nasıl bugün birliğimiz, beraberliğimiz, 
kardeşliğimiz, ülkemizin siyasi ve askeri 
gücü eskisinden daha iyi bir yerdeyse, eko-
nomimiz de aynı şekilde daha ileri bir sevi-
yeye ulaşma yolundadır. Halen çözüm bek-
leyen sıkıntılarımız yok mu? Elbette var. 
Piyasalarda nakit sıkışıklığı yaşandığını, 

kredi kanallarının daraldığını, buna bağlı 
olarak üretim ve istihdamda dikkatle üze-
rinde durulması gereken gelişmelerin ya-
şandığını biliyoruz. Bunların hepsiyle de 
ilgili hazırlıklarımız, çalışmalarımız, plan-
larımız var. Öncelikli sorunları hal yoluna 
koyduktan sonra, bu sıkıntıları aşmak çok 
daha rahat olacaktır. 

Sanayicimizden esnafımıza, çiftçimizden 
inşaatçılarımıza kadar herkesten sabır isti-
yoruz. Bu dönemde, tüm kesimlerin kendi 
kaynaklarını daha etkin şekilde kullana-
rak çarkların dönmesini sağlaması çok 
önemlidir. Darbe girişiminin ertesi günü 
bile işinin başında olan, üretimine, hizme-
tine, ticaretine ara vermeyen milletimiz-
den, bugün de aynı dirayetli ve milli tavrı 
göstermesini bekliyoruz. 

Bizim Kitabımızda “Ben”  
Yoktur, “Biz” Vardır

Değerli arkadaşlar, 

Fevkalade dönemler, fevkalade tedbirler 
ve onunla birlikte fedakârlıklar gerektirir. 
Devletiyle, milletiyle fedakârlığımızı yap-
tık ve bu sürecin üstesinden geldik. İnşal-
lah bundan sonra işimiz daha kolaydır. 

AK Parti, milletiyle birlikte yola çıkmış, 
bugüne kadar karşılaştığı tüm engelleri 
milletiyle birlikte aşmış bir partidir. Bu-
gün de, yarın da, her ne yapacaksak, yine 
milletimizle birlikte başaracağız. Sizlerden 
şehirlerinize döndüğünüzde vatandaşları-
mıza bu durumu anlatmanızı istiyorum. 
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ettiriyoruz. Çok yakında bu çalışmaların 
sahadaki yansımaları görülmeye başlana-
cak. Bu sözlerimiz son ikazlarımız olarak 
değerlendirilmelidir. Ülkemize ve mille-
timize yöneltilen son silah da yok edi-
lene kadar mücadelemizi sürdürmekte 
kararlıyız. 

Değerli arkadaşlar, 

2 Ekim tarihinde İstanbul’da, bizi gerçek-
ten çok üzen, dehşete düşüren ve tedirgin 
eden vahşi bir cinayet işlendi. Ölen de, öl-
dürenler de bizim vatandaşlarımız olma-
makla birlikte, hem olayın ülkemiz sınırla-
rı içinde gerçekleşmiş olması, hem vicdani 
ve insani sorumluluklarımız, bizi bu mese-
leyle yakından ilgilenmeye zorladı. Suudi 
Arabistan vatandaşı gazeteci Cemal Kaşık-
çı, Türk vatandaşı bir hanımefendiyle ya-
pacağı evliliğin resmi işlemleri için gittiği 
ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğundan 
bir daha çıkamadı. Hadisenin yetkili ma-
kamlarımıza haber verilmesinin ardından 
yapılan araştırma ve soruşturmalar bizi, 
Cemal Kaşıkçı’nın konsoloslukta öldürül-
düğü sonucuna götürdü. 

Olayın başında, Suudi yetkililerin 
Kaşıkçı’nın konsolosluktan çıktığı yönün-
deki beyanları çok komikti. Bu çocukça 
açıklamalar devlet ciddiyetiyle uyuşmadı. 
Tabi bu tür tavırlar bizim de mesuliyetimi-
zi arttırdı. Emniyet, istihbarat ve yargı bi-
rimlerimizin titiz çalışmaları sonucunda, 
mesele büyük ölçüde aydınlandı. 

Kaşıkçı Cinayetinin  
Talimatını Veren Kim?

Kaşıkçı’nın öldürüldüğü ayan beyan or-
tadadır. Kaldı ki olayla ilgili olarak 15+3 
18 kişinin tutuklandığı kabul edildi, bunu 
ben Hadimu’l-Harameyn eş-Şerifeyn’den 
bizzat öğrendim. Tabi şimdi burada şöyle 
bir soru ortaya çıkıyor: Bu 18 kişi, Cemal 
Kaşıkçı’nın kimler tarafından öldürtüldü-
ğünü biliyor. Fail bunların içinde değilse, o 
zaman yerli işbirlikçi kim? Bunu açıklaya-
caksınız. Suudi Arabistan bunları açıklaya-
madığı sürece bu zandan kurtulamaz. 

Merak edenlere elimizdeki bilgileri, bel-
geleri, orijinalleri bizde kalmak kaydıyla 
verdik, veriyoruz. Bu bilgi ve belgeleri Su-
udi Arabistan’a da verdik. Bu bilgi, belgeyi 
gördükleri zaman hepsi şaşırıyorlar. Me-
sele sıradan bir mesele değil; aslında fail 
bellidir. 

Kaşıkçı cinayetinin talimatını veren kim? 
15 kişiyi Türkiye’ye gönderme talimatını 
veren kim?  Bunu da yetkililerin açıklama-
sı lazım. Tabi elimizde başka bilgi, belge 
yok değil, var, gün ola harman ola…  Tabi 
çok aceleci olmanın da anlamı yok. 

Suudi Arabistan pazar günü Başsavcıyı 
Türkiye’ye gönderiyor. İstanbul’da Başsav-
cımızla biraraya gelecekler, görüşmeler ya-
pacaklar. Bu görüşmelerde bakalım ne gibi 
bir kanaat hasıl olacak, bunu da göreceğiz. 

Bu arada dışişleri bakanları yerli işbirlikçi-
den söz etti. Bu yerli işbirlikçi kim? Daha 
sonra da yaptıkları bu açıklamayı kabul et-

başındaki zatın ve çevresindekilerin vicda-
nına, insani, ahlaki anlayışına sığabilir, o 
durum bizi ilgilendirmez. Onların sırtında 
yumurta küfesi yok, boş bir küfeyle dola-
şıyorlar. Ancak biz sorumluluğumuzun bi-
lincindeyiz. Bunun için Suriye sorununu, 
kendi mecrasında çözme çabalarımıza hız 
vermek mecburiyetindeyiz. 

Münbiç Meselesini Arzu  
Ettiğimiz Doğrultuda Çözeceğiz

Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve İdlib 
Harekâtlarımızla, bu doğrultuda önemli 
kazanımlar elde ettik. Şimdi sırada Fırat’ın 
doğusundaki terör yuvalarının ortadan 
kaldırılması ve bu bölgenin yeniden ger-
çek sahipleri olan Suriyeli kardeşlerimizin 
hayat alanı haline getirilmesi vardır. Ame-
rika, Münbiç konusunda vardığımız muta-
bakatı bizi oyalama aracı haline dönüştür-
müştür.  Münbiç meselesinin, er veya geç, 
arzu ettiğimiz doğrultuda çözüleceğine 
inanıyoruz. Artık orada oyalanmak yerine, 
dikkatimizi ve enerjimizi Fırat’ın doğusu-
na çevirmekte kararlıyız.

Fırat’ın doğusunda bir terör örgütü eliyle 
Türkiye tehdit ediliyor. Biz kimseyi tehdit 
etmiyoruz, kimsenin de sınırlarımızın di-
binde bize tehdit oluşturacak işler yapma-
sına izin vermeyiz. Zaten terör koridorunu 
şu anda dağıtmış vaziyetteyiz. Oralar bizim 
kırmızı çizgimizdir. 

DEAŞ’ın, bölgede yapılan operasyonlar i-
çin bir bahane olarak kullanıldığı, tüm çıp-
laklığıyla ortaya çıkmıştır. Bugün hala, gü-

ya DEAŞ’ı canlandırarak, ülkemizi tehdit 
eden terör örgütüne verilen desteği meşru-
laştırma gayretlerine devam ediliyor. Biz, 
DEAŞ adına sahaya sürülen çapulcuların 
kim tarafından, nerede, nasıl, korunduğu-
nu, silahlandırıldığını, desteklendiğini çok 
iyi biliyoruz. Bölgeye getirilen 19 bin tır 
ve 3 bin kargo uçağı dolusu silah, mühim-
mat, malzemenin DEAŞ’la alakasının bu-
lunmadığını da çok iyi biliyoruz. Rejimle 
terör örgütü arasında Deyrizor’da yaşanan 
kavganın, petrol sahalarını kontrol etme 
kavgasını olduğunu da biliyoruz. Daha bil-
diğimiz pek çok şey var. Ama bir kez da-
ha ifade ediyorum. Bizim kimseyle kavga 
etmek, hele hele fiili çatışmaya girmek 
gibi bir amacımız kesinlikle yoktur. Bi-
zim tek gayemiz, ülkemize yönelen teh-
didi kaynağında ve kalıcı olarak ortadan 
kaldırmaktır. 

Deşifre olmuş bir oyunu sürdürmeye çalı-
şanlar, sadece kendilerini komik duruma 
düşürürler. Müttefiklerimize, dostlarımı-
za, iş ortaklarımıza diyoruz ki, gelin sır-
tınızdaki bu kamburdan kurtulun. Terör 
örgütüyle birlikte yürünen bir yolun sonu, 
kimse için hayırlı bir yere çıkmaz. Türkiye 
gibi bir ülkeyi, eli kanlı, mazisi karanlık, 
mensupları şaibeli bir örgüte feda etmek, 
akıl karı değildir. 

Bu çağrımızın yavaş yavaş muhatapları-
mızda makes bulmaya başladığını görü-
yoruz. Bununla birlikte biz, kendi harekât 
planlarımıza göre çalışmalarımızı devam 
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mediler. Ben tüm bunları gerek Hadimu’l-
Harameyn eş-Şerifeyn’e, gerekse de  Ve-
liaht Prense de sordum. Onlara dedim ki, 
siz bu 18 kişiyi konuşturmasını bilirsiniz. 
Eğer kararlıysanız, şaibeyi ortadan kaldır-
mak istiyorsanız, o zaman bu işbirliğimi-
zin kilit noktası bu 18 kişidir. Bunları ko-
nuşturamıyorsanız, olay İstanbul’da vuku 
bulmuştur, o zaman bunları bize teslim 
edin, biz yargılayalım. 

Türkiye’nin, bu elim hadisenin başından 
itibaren gösterdiği sorumlu, insani ve ah-
laki duruş, başta maktulün ailesi, nişanlısı 
ve sevenleri olmak üzere tüm dünya tara-
fından takdirle karşılandı. Hadise ilk du-
yulduğunda, suçu ülkemizin üzerine yık-
mak üzere harekete geçen bir takım mah-
fillerin, aslında cinayetin faillerinin yön-
lendirmesiyle hareket ettikleri anlaşıldı. 
Biz de, meselenin ilk önümüze gelişinden 
itibaren süreci kararlılıkla takip ederek, 
hem kendi milletimizin, hem de uluslara-
rası toplumun vicdanını mutmain edecek 
bir yönetim sergiledik. İstanbul Cumhuri-
yet Başsavcılığımız soruşturmayı titizlikle 
sürdürüyor. Emniyet ve istihbarat birim-
lerimiz, her bilgiyi, her belgeyi, her ihti-
mali değerlendirerek, meselenin karanlık 
hiçbir noktasını bırakmayacak şekilde ça-
lışmalarına devam ediyor. Hem diplomasi 
tarihi, hem uluslararası ilişkiler, hem de 
yargı süreçleri bakımından “nevi şahsına 
münhasır” böylesi bir hadisenin devleti-
mizin ciddiyetine, uluslararası yükümlü-
lüklerimize yaraşır bir tarzda yürütülmüş 
olmasını, ülkemiz ve milletimiz adına bir 
başarı olarak görüyoruz. 

Böyle bir manzara karşısında, bu ülkenin 
ana muhalefet partisinin başındaki zatın 
takındığı tavır ise, gerçekten içler acısıdır. 
Kendisi, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 
resmi bilgilerine itibar etmiyor. Peki, ne 
yapıyor? Konuyu, bir kısmı da olayın zan-
lısı durumunda olan çevrelerin beyanları, 
iddiaları, manipülasyonları üzerinden de-
ğerlendiriyor. Türkiye’yi töhmet altında 
bırakmak isteyen kesimlerin propaganda-
larına borazanlık yapıyor. Bu ülkeyle ve 
bu milletle irtibatı olmadığını zaten bil-
diğimiz CHP Genel Başkanının, vahşi bir 
cinayet meselesine dahi böylesine çarpık 
şekilde yaklaşmasını da beklemiyorduk. 
Ama bu da oldu. 

Tabii söyledikleri, kendisinin ne hukuk-
tan, ne uluslararası sözleşmelerden, ne ku-
rallardan, ne usullerden haberinin olmadı-
ğını, varsa da bunları anlamadığını açıkça 
gösteriyor. Türkiye’nin bu konuda takip 
ettiği yöntemleri herkes takdir ediyor, bir 
tek CHP Genel Başkanı yerden yere vuru-
yor. Sonra lafı döndürüp dolaştırıp para 
meselesine getiriyor. Bu kişinin, banka sa-
hibi bir partinin başında olduğu için olsa 
gerek, her şeye rant penceresinden, para 
gözüyle baktığı anlaşılıyor. Hazreti Mev-
lana ne güzel söylemiş: Göz nereye bakar, 
gönül oraya akar; gönül nereye akar, ayak 
oraya koşar. Bu kişinin durumu da tam 
olarak böyle… Biz meseleye insan onuru, 
hayat hakkı, masum bir kişinin hunharca 
katli diye bakıyor ve takibini yapıyoruz, bu 
kişinin aklı fikri parada…  Ne diyelim? Al-
lah ıslah etsin. 
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1915 Köprüsünden barajlara ve sulama 
projelerine, Akkuyu Nükleer Santralinden 
şehir hastanelerimize kadar milletimize 
anlatacağımız çok önemli çalışmalarımız 
var. Her bir şehrimizi geleceğe taşıyacak 
altyapı ve üstyapı faaliyetleriyle, sosyal be-
lediyecilik projeleriyle milletimizin karşı-
sına çıkacağız. 

AK Parti milletimize hizmet için kurulmuş-
tur. Kim ki işte bu asli misyonunu unutup, 
partimizi kendi heva ve heveslerinin aracı 
haline dönüştürmeye çalışırsa, onunla kü-
lahları değişiriz. Bu konuda çok hassasız. 
Bu tür konumda olan arkadaşlarımız varsa 
zaten aday adayı olarak bile karşımıza gel-
mesinler, bizi yormasınlar. Partimizin AK 
olan o ismini lekelemeye kimsenin hakkı 
yoktur.  

Fındık Üreticimizin Eline  
Kiloda 16-16.5 Lira Geçecek

AK Parti kapısından içeri gurur, kibir, ri-
ya, fitne, fesat, hizipçilik, bencillik, haram, 
yalan kesinlikle giremez. Tarihimizden ve 
medeniyetimizden tevarüs ettiğimiz kut-
lu davamızı hedefine ulaştırmak dışında 
hiçbir gayenin peşinden gidemeyiz. Unut-
mayınız, milletimiz bizi kara kaşımız, kara 
gözümüz, endamımız, hoş sohbetimiz için 
değil, yaptığımız ve yapacağımız hizmet-
ler için bu görevlere getiriyor. Bu görevini 
unutup, kerameti kendinde görmeye baş-
layanlar, eninde sonunda bu milletin to-
kadını yemeye mahkumdur. İnşallah önü-
müzdeki seçimlere bu hakikatler ışığında 

hazırlanacak ve bir kez daha milletimizin 
teveccühüne mazhar olacağız. Rabbim yar 
ve yardımcımız olsun. 

Değerli arkadaşlar, 

Hatırlarsanız, 2002’de yola çıkarken, “Hiç-
bir zaman halkımızı enflasyona ezdirme-
yeceğiz” demiştik. Bu süreçte halkımızı 
enflasyona ezdirmedik. Şimdi gerek teşki-
latımız, gerek milletvekili arkadaşlarımız 
bakanlarımıza baskı oluşturma yoluna gi-
diyorlar ve olması gerekenin üstünde bazı 
taleplerle geliyorlar. Biz devlet yönetiyo-
ruz, o nedenle de bazı hassasiyetlere dik-
kat etmemiz lazım. 

Sözlerime son vermeden önce ülkemiz ve 
özellikle Karadeniz bölgemiz için büyük 
önem taşıdığına inandığım bir müjdeyi 
sizlerle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz 
ülkemizin, yıllara göre değişmekle birlik-
te, yaklaşık 2-3 milyar dolar düzeyinde bir 
fındık ihracatı var. Bunun için fındık üre-
ticilerimizi desteklemeye büyük önem ve-
riyoruz. İktidarlarımız döneminde bugüne 
kadar fındık üreticilerimize 7,5 milyar lira 
destekleme ödemesi yaptık. Tabi fındık 
üreticisi de dahil, sağ olsun milletvekili 
arkadaşlarımız da dahil, muhalefeti zaten 
söylemeye gerek yok, kimse bu desteklerin 
farkında değil. Birileri buradan bir takım 
siyasi rant çıkarmanın derdindedir. 

Ben, aklıselim ile hareket ettiğine inandı-
ğım milletime ve fındık üreticisi kardeş-
lerime sesleniyorum: Geçtiğimiz yıl fın-
dık fiyatlarının düşük seyretmesi üzerine 
müdahale alımı yoluna gittik. Bu şekilde 

Kendi Adaylarımız ve 
Programımızla Milletimizin 
Karşısına Çıkacağız

Dünyada, her meseleye para gözüyle bakan 
başka siyasetçiler de var, ama hiç değilse 
onlar bunu böylesine rezilce yapmıyor. 
Herkesin üzerinin örtülmesini beklediği 
bir cinayeti, adeta kördüğüm çözer gibi 
adım adım, sabırla, sebatla, herkesi ken-
dine hayran bırakan bir özenle aydınlatan 
Türkiye’ye bu iftirayı, ana muhalefet par-
tisinden önce cinayetin zanlıları atmaya 
çalıştılar. Anlaşılan o ki, bu zanlıların sade-
ce sosyal medyada da değil, bizim siyase-
timiz içinde de trolleri, trol çiftlikleri var. 
Ana muhalefetin başındaki zatın yaptığı iş, 
trollükten başka bir şey değildir. Aslında 
bu zırvalara cevap vermek bile bizim için 
züldür. Karşımızdaki kişi “Anamuhalefet 
partisinin genel başkanı” sıfatını taşımasa, 
kendisini âdeme mahkum edeceğiz. Ama 
milletimize karşı olan sorumluluklarımız 
bizi, bu cevapları vermeye mecbur bırakı-
yor. Yine de tükettiğimiz nefese, harcadığı-
mız zamana acımıyor değiliz. 

Değerli arkadaşlar, 

Önümüzdeki yılın Mart ayında yapılacak 
mahalli idareler seçimleri için hazırlıkla-
rımız sürüyor. Geçtiğimiz haftalarda ilçe 
başkanlarımızla bir araya geldik. Kadın 
Kollarımızın ilçe yönetimleriyle bir top-
lantımız oldu. Aynı şekilde Gençlik Kolla-
rımızın benzer çalışmaları var. Bugün de 
sizlerle birlikteyiz. Yüksek Seçim Kurulu-
nun takvimini beklemeden bir takım sü-

reçleri tamamlamak istiyoruz. Mevcut be-
lediye başkanlarımızla ilgili değerlendir-
melerimiz belirli bir safhaya geldi. Devam 
edeceğimiz arkadaşlarımızı belirledikten 
sonra, yeni isimlerle ilgili çalışmaları da 
süratle tamamlayacağız. Aday belirleme 
sürecini hızlandırmamız, milletimizin 
gönlüne girmek için yapacağımız çalışma-
lar konusunda bize vakit kazandıracaktır. 
Teşkilatlarımız olarak, büyükşehir, il, ilçe 
ve belde belediye başkan adaylarımızla se-
çim gününe kadar gece-gündüz çalışarak, 
AK Parti’nin yüzünü ağartacak bir sonuca 
imza atacağınıza inanıyorum. 

Mahalli seçimlerin kendine göre dinamik-
leri vardır. Aday belirlemeden seçim kam-
panyasına kadar her aşamada bu dinamik-
leri göz önünde tutmak gerekiyor. Biliyor-
sunuz, Cumhur İttifakına olan bağlılığı-
mızı sürdürmekle birlikte, 2019 Mart’ıyla 
ilgili seçim ittifakı işini bir kenara bıraktık. 
MHP ile ülke ve millet meseleleri konu-
sunda birlikte çalışmaya devam edeceğiz 
ama mahalli seçimlerde herkes kendi yolu-
nu takip edecek. Tüm seçim çevrelerinde 
kendi adaylarımızla, kendi programımızla 
milletimizin karşısına çıkacağız. Geçtiği-
miz 16 yılda her alanda ülkemize kazan-
dırdığımız hizmetler, en büyük referan-
sımızdır. Bunları her fırsatta milletimize 
anlatmalıyız. 

Ayrıca, gerek yerel, gerekse ülke genelin-
de devam eden veya başlayacak olan çok 
büyük projelere sahibiz. Mesela pazartesi 
günü İstanbul’da, dünyanın en büyükle-
rinden biri olan yeni havalimanımızın res-
mi açılışını gerçekleştiriyoruz. Çanakkale 
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10-10,5 lira fiyatla 143 bin ton fındık alı-
mı gerçekleştirdik. Bu yıl ise rekolte biraz 
düşük olmakla birlikte kalite oldukça iyi 
gözüküyor. Fındık fiyatlarının yine düşme-
ye başlaması üzerine Toprak Mahsulleri 
Ofisini bir kez daha devreye soktuk. Ofi-
simiz, 1 Kasım 2018 tarihinden itibaren, 
levant kalite fındığın kilosunu 14 liradan, 
Giresun kalite fındığın kilosunu da 14,5 li-
radan almaya başlıyor. Kayıtlı fındık alım-
larında kilo başına 2 lira da destekleme ö-
demesi yapıyoruz. Dolayısıyla üreticimizin 
eline fındığın her kilosu 16 ve 16,5 liraya 
geçmiş oluyor. 

Toprak Mahsulleri Ofisinin stoklarından 
10 bin ton fındığı da Fiskobirlik’e teminat 
karşılığı vererek, bu kurumumuzu da des-
tekliyoruz. Böylece Fiskobirlik’in fındıkla 
ilgili görevlerini yerine getirebilmesine 
imkân sağlıyoruz. Bu müjdeyi fındık üreti-
cilerimize, ihracatçılarımıza ve ürünü kul-
lanan tüm sektörlere buradan ilk defa ver-
miş oluyoruz. Hayırlı ve bereketli olmasını 
temenni ediyorum. 

Bir kez daha toplantımızın hayırlara vesi-
le olmasını diliyorum. Sizlere sevgilerimi, 
saygılarımı sunuyorum. 

Kalın sağlıcakla.

Aziz milletim, değerli milletvekili arkadaş-
larım, kıymetli misafirler, sizleri en kalbi 
duygularımla, hasretle, muhabbetle se-
lamlıyorum. Grup Toplantımızın, partimiz 
ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını 
Rabbim’den niyaz ediyorum.

Geçtiğimiz hafta grup toplantımızın he-
men ardından Milli Eğitim Bakanlığımızın 

2023 Vizyonu Belgesinin tanıtım toplantı-
sına katıldık. Bu toplantıda, Türkiye’nin, 
geçmişte uzun zaman eğitimin, insanı ge-
liştiren, tekemmül ettiren değil, formatla-
yan bir mekanizma olarak görülmesinden 
kaynaklı sorunlar yaşadığını ifade ettik. 
Çocuklarımızı, zihinlerini bilgiyle doldu-
rarak diploma sahibi yapmanın peşinde 
koşarken, onların gönül dünyalarını do-

“Salon Cumhuriyetçileri”ne, 
“Hizmet Cumhuriyeti” Çok 

Yabancı Geliyor

AK Parti TBMM Grup Toplantısı | Ankara | 30 Ekim 2018
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renlerinin sabahki bölümlerini Ankara’da 
gerçekleştirdikten sonra, İstanbul’a gittik 
ve tarihi bir törene katıldık. Evet, dün, 
dünyanın en büyüklerinden biri olan İs-
tanbul Havalimanımızı resmen hizmete 
açtık. Görüldüğü gibi biz Cumhuriyetimizi 
lafla değil, icraatla kutluyoruz. 

Her yıl verdiğimiz Cumhuriyet Bayramı 
resepsiyonunu da yeni havalimanımızda 
gerçekleştirdik. Bunu bahane edip resep-
siyona gelmeyenler de oldu. Neymiş, Cum-
huriyet Bayramı resepsiyonları sadece 
Ankara’da olurmuş. Bu nasıl bir anlayıştır? 
Sen yeter ki gönlünü bu işe ver. Ama sende 
gönül olmadıktan sonra bahane bulmak 
kolay…

Cumhuriyet tarihimizin en büyük yatı-
rımlarından biri olan bu havalimanımızın 
ülkemize, milletimize, bölgemize ve dün-
yaya bir kez daha hayırlı olmasını diliyo-
rum. Dost ve kardeş ülkelerden 9 Cumhur-
başkanı, 2 Başbakan, 1 Meclis Başkanı, 3 
Başbakan Yardımcısı ve 35 Bakan ile 8 u-
luslararası kuruluş temsilcisi açılış töreni-
ne katılarak bu mutlu günümüzü bizimle 
paylaştılar. Kendilerine buradan en kalbi 
şükranlarımı sunuyorum. 

İsmini İstanbul Havalimanı olarak koydu-
ğumuz bu dev eserle birlikte Türkiye artık, 
sadece transit merkez konumunu güçlen-
dirmekle kalmamış, hava ulaşımında ve lo-
jistikte de en üst lige çıkmıştır. Yeşilköy’de-
ki Atatürk Havalimanımızın statüsü, aynı 
isimle devam edecektir. Ülkemizin en 
önemli markası olan İstanbul’un ismini, 
en yalın haliyle yeni havalimanımızda da 

kullanarak, 2023 ve sonrasındaki hedefle-
rimize uygun bir adım attığımıza inanıyo-
ruz. Bu havalimanının ihalesi 2013 yılın-
da yapılmış, inşasına da 2015 Mayıs’ında 
başlanmıştı. Dikkat edin, havalimanını 42 
ayda bitirdik. AK Parti iktidarına yakışan 
budur. 2006 yılında temeli atılan Berlin 
Havalimanın inşaatı hala devam ediyor. 
Bu nedenle de Alman basını Türkiye’yi 
övüyor.

Dün ilk etabının açılışını yaptığımız bu ha-
valimanının, diğer etaplarının inşası 2028 
yılına kadar sürecektir. Böylece 90 milyon 
ile başladığımız yolcu kapasitesini 150 mil-
yona, hatta ihtiyaca göre 200 milyona ka-
dar çıkartabileceğiz. Havalimanı 76,5 mil-
yon metrekarelik bir alana kurulmuştur. 
Şu anda 2 pistle başladı, yakında pist sayısı 
3’e, tüm etaplar tamamlandığında da 6’ya 
çıkacaktır. Havalimanımız, 2 milyon met-
rekareyi bulacak kapalı alanı, 6,5 milyon 
metrekare apron büyüklüğü, raylı sistemi, 
terminalleri, kapalı ve açık otoparkları, 
destek birimleri, sosyal tesisleri ve diğer 
üniteleriyle gerçekten iftihar verici bir e-
serdir. Her alanda son teknolojiyle donatıl-
mış, kendi enerjisini üreten, çevreci, tabiat 
dostu ve engelsiz bir proje olan havalima-
nımız 120 bin kişilik bir istihdama vesile 
olacaktır. Daha sonraki yıllarda bu rakam 
225 bin kişiye kadar yükselecektir. 

Havalimanının toplam yatırım bedeli 10 
milyar 247 milyon eurodur. Sözleşme sü-
resince devlete ödenecek kira bedeli 22 
milyar 152 milyon Eurodur. Bu dev eserin 
tüm aşamalarında emeği geçen, katkısı 
olan kurumlarımıza, yüklenici firmalara, 

yurmayı ihmal ettiğimizi söyledik. Talim 
ve terbiyeyi, eğitim ve öğretimi birlikte 
sağlamadan bu işin üstesinden geleme-
yeceğimizi bir kez daha tekrarladık. Ba-
kanlığımızın, 18 başlık altında sıralanan 
stratejik hedeflerden oluşan 2023 Eğitim 
Vizyonunun “insan”dan başlıyor olmasını 
isabetli bulduğumuzu belirttik. Önümüz-
deki dönemde eğitimde, geçmişteki hata-
lardan ders alan ve gelecekteki ihtiyaçla-
rımızı karşılayacak, gerçek anlamda talim 
ve terbiye üzerine kurulu bir sistemi haya-
ta geçirmekte kararlıyız. 

Çarşamba günü, Danıştay’ımız tarafından 
düzenlenen bir uluslararası sempozyum-
da, geçmişten bugüne yargı sistemimizle 
ilgili görüşlerimizi kamuoyuyla paylaştık. 
Özellikle de, andımız kararıyla yargıda or-
taya çıkan ve hiç de masum bulmadığımız 
sıkıntılı durumu, bizzat konunun muha-
taplarına ifade ettik. 

Cuma günü, Genişletilmiş İl Başkanları 
Toplantımızda, teşkilatımızla bir araya 
geldik. Biliyorsunuz daha önce de ilçe baş-
kanlarımızla istişarelerimizi yapmıştık. 
Genel Merkezimizdeki hazırlıklar da de-
vam ediyor. Yüksek Seçim Kurulu da takvi-
mi yavaş yavaş oluşturmaya başladı. İnşal-
lah yakında, 31 Mart 2019 seçimleriyle il-
gili adımlarımızı atmaya başlıyoruz. Cuma 
akşamı Jandarma ve Sahil Güvenlik Aka-
demisinin mezuniyet törenine katılarak, 
3 bin 253’ü Jandarma Genel Komutanlığı, 
98’i Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli 
toplam 3 bin 351 astsubayımızı görev yer-
lerine uğurladık. 

Cumartesi günü, İstanbul’da tarihi bir zir-
veye ev sahipliği yaptık. Türkiye, Rusya 
ve Fransa Cumhurbaşkanları ile Almanya 
Şansölyesinin katılımıyla gerçekleşen bu 
zirvede, Suriye meselesinde gelinen yeri 
ve atılacak adımları görüştük. Zirveye ka-
tılan liderlerle baş başa görüşmeler de yap-
tık. Hepimizin katıldığı zirve toplantısının 
ardından, hem bir bildiri yayımladık, hem 
de basın toplantısında görüşlerimizi ifade 
ettik. 

Pazartesi günü, yani dün ise, iki tarihi anı 
birlikte yaşadık. Cumhuriyetimizin 95’inci 
yıldönümünü, Cumhuriyetimize yakışan 
bir eserin açılışıyla gerçek manada kutla-
dığımıza inanıyorum. 

Biz Cumhuriyetimizi Lafla Değil, 
İcraatla Kutluyoruz

Değerli arkadaşlar,

Bu vesileyle bir kez daha milletimizin 
Cumhuriyet Bayramını tebrik ediyorum. 
Malazgirt’ten bugüne, bu toprakların vata-
nımız haline gelmesi ve bu şekilde devam 
etmesi uğrunda mücadele eden tüm gazile-
rimizi, şehitlerimizi, devlet büyüklerimizi 
hürmetle yâd ediyorum. Halen ülkemizin 
ve milletimizin bekası için gece gündüz 
çalışan, mücadele eden, gerektiğinde ha-
yatlarını feda eden tüm kahramanlarımı-
za şükranlarımı sunuyorum. Sınırlarımız 
içinde veya dışında, nerede olursa olsun, 
kalbi vatan sevgisiyle dolu bir şekilde göre-
vini ifa eden tüm güvenlik güçlerimize ba-
şarılar diliyorum. Cumhuriyet Bayramı tö-
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Bay Kemal? Hadi izah et bakalım. Bir taraf-
tan ‘Atatürkçüyüm’ diyeceksin, öbür taraf-
tan da pulda, parada, devlet dairelerinde 
Atatürk’ün resimlerini birer birer kaldıra-
caksın. CHP’nin o kirli yüzünü herkesin 
bilmesi lazım. 

Türkiye’nin 1950’lerde başlattığı hamleyi 
1960’da kesenler, 1990’lı yıllarda önüne 
gelen fırsatları 28 Şubat kafasıyla heba 
edenler, 17 yıldır da bizimle uğraşıyor. 15 
Temmuz darbe girişiminin, amacı ve geri-
sindeki güçler itibariyle ülkemizdeki diğer 
darbelerden hiçbir farkı yoktur; sadece on-
lardan daha sinsi ve alçakça yöntemlerle 
yapılmıştır. Hamdolsun milletimizin des-
teğiyle meydanı bu kifayetsizlere bırakma-
dık. İşte bu zihniyetin, İstanbul Havalima-
nımızın açılışını 29 Ekim’de yapmamızı ve 
bu vesileyle Cumhuriyet Bayramı resepsi-
yonunu havalimanında veriyor olmamızı 
eleştirdiğini görüyoruz. Aynı şekilde andı-
mız tartışması üzerinden bizim ülkemize 
ve milletimize mensubiyetimizi sorgula-
maya cüret ediyorlar. 

Tabii bu “salon cumhuriyetçileri”ne, bizim 
2023 hedeflerimizle somutlaştırdığımız 
“eser cumhuriyeti”, “hizmet cumhuriyeti” 
çok yabancı geliyor. Öyle ki bunlar, böl-
gemizde Türkiye’yle rekabet halinde olan 
çevrelerin kullandıkları ne malzeme varsa, 
hepsini de alıyor aynı iddiaları bize karşı 
tekrarlıyorlar. Güya, artık geride kalmış 
bir tartışma olan and meselesini köpürte-
rek de, milletimizle aramıza nifak sokacak-
larını sanıyorlar. Ancak, bunu yaparken 
kendilerini, gerçekten gülünç, hatta traji-
komik durumlara düşürüyorlar. Mesela 

son günlerde kara önlükler giyip sokaklara 
dökülen koca koca adamlar gördük. And 
metnini okuyacağım derken saçmalayıp, 
çocukların önünde rezil duruma düşünle-
re şahit olduk. 

Türklüğümüzün Ölçüsü, Tek 
Parti Devrinden Kalma Bir Metin 
Değildir

Buradan bir kez daha tekrarlıyorum. Bizim 
cumhuriyetçiliğimizin ölçüsü, bu ülkeye 
ve millete yaptığımız hizmetlerdir, kazan-
dırdığımız eserlerdir. Bizim Atatürk’e olan 
saygımızın ölçüsü, istiklal harbimizin baş-
komutanı ve tarihi süreklilik içinde taze bir 
nefes olarak gördüğümüz yeni devletimi-
zin kurucusu olmasıdır. Bizim Türklüğü-
müzün ölçüsü tek parti devrinden kalma 
bir metin değil, milletimizin gönlündeki 
yerimizdir. Daha önce de söylediğimiz gi-
bi, bizim tek andımız İstiklal Marşımızdır. 

Her tarihi süreç gibi, cumhuriyetimizin ilk 
döneminin de doğrusu-yanlışı, eksiği-faz-
lası olabilir. Daha iyiye, daha güzele ulaş-
mak için bunların muhasebesini yapmak 
başka bir şeydir, körü körüne tabi olmak 
veya körü körüne husumet beslemek baş-
ka şeydir. Biz bu iki yanlışa da sapmadık, 
sapmayacağız. Türkiye’ye ve Türk Milleti-
ne hizmet etmek için ne gerekiyorsa onu 
yapacak, o yoldan gideceğiz. 

Değerli arkadaşlar, 

Suriye meselesi, ülkemizin yakın geleceği 
bakımından sahip olduğu kritik önemini 

bankalarımıza, taşeronlara, mühendisin-
den işçisine herkese tekrar teşekkür ediyo-
rum. Havalimanını Cengiz Holding, Limak 
Holding, Kalyon Holding, Kolin Holding 
ve MNG Holding yaptı. Bu 5 firma el ele 
verdiler ve çok muazzam bir eser ortaya 
çıkardılar. 

CHP, Jakoben Zihniyetin 
Siyasetteki En Önemli 
Temsilcisidir

Değerli arkadaşlar, 

Biz bu büyük sevinci Cumhuriyet Bayra-
mımıza denk getirmek için, yüklenici fir-
maları gerçekten çok zorladık, çok teşvik 
ettik. Sağ olsunlar onlar da, gece gündüz 
çalışarak, havalimanımızın resmi açılışını 
29 Ekim Cumhuriyet Bayramımıza yetiş-
tirdiler. İç ve dış hatlarda sembolik uçuşlar 
hemen başlayacak, ancak Atatürk Havali-
manının buraya taşınma işlemi yılbaşına 
kadar sürecek. Dolayısıyla havalimanımız 
inşallah birkaç ay içinde tam kapasiteyle 
faaliyete geçecek. 

Bizim için 29 Ekim tarihi, diğer milli bay-
ramlarımız gibi, mutlaka anlamına uygun 
şekilde yâd edilmesi gereken önemli bir 
gündür. Ülkemizde, yıllarca milletimizin 
pek çok ortak değeri gibi, Gazi Mustafa Ke-
mal Atatürk’ü, Cumhuriyet Bayramımızı, 
Zafer Bayramımızı da kendi tekellerine al-
maya çalışan bir kesim vardır. Bu kesimin 
ne Cumhuriyete, ne milletimize, ne ülke-
mize en küçük bir faydalarının dokundu-
ğu, en küçük bir hizmetlerinin geçtiği vaki 

değildir. Tam tersine, ülkenin ve milletin 
hayrına atılan ne adım varsa, hepsine de 
karşı çıkmış, hepsini de engellemeye ça-
lışmışlardır. Biz bunlara “Salon Cumhuri-
yetçisi”, “Gardırop Atatürkçüsü” diyoruz. 
Yıllarca “cumhur” ile “cumhuriyet”i, “gazi” 
ile “Atatürk”ü birbirinden uzaklaştırarak 
gizli iktidarlarını korumaya çalışan bu ka-
fa, sözleri ve eylemleriyle de milletimizi 
hep aşağılamıştır. Bunlar, milletimizi ta-
rihinden, medeniyetinden, kültüründen, 
değerlerinden kopartarak, kimliksiz, kişi-
liksiz, sadece şekilden ibaret bir batıcılı-
ğa mahkûm etmek istemişlerdir. Ezandan 
başörtüsüne kadar milletimizin tüm de-
ğerleriyle uğraşmalarının sebebi de budur. 
1960 darbesinin de, 1980 darbesinin de, 
28 Şubat muadelesinin de, benzeri diğer 
girişimlerin de gerisinde hep bu baskıcı, 
bu dikta heveslisi, jakoben kafa vardır. 

CHP, bu zihniyetin siyasetteki en önemli 
temsilcisidir. Bürokraside, iş dünyasın-
da, sivil toplum kuruluşları içinde de bu 
kesimin uzun süre ciddi ağırlığı ve etkisi 
olmuştur. Bunlar, Atatürk’ün ismini ve res-
mini, cumhuriyet kavramını istismar ettik-
leri kadar icraat ortaya koysalar, herhalde 
Türkiye bugün bambaşka bir yerde olurdu. 

Bu zihniyet Atatürk’ün ismini ve resmi-
ni pullardan, Türk parasından çıkarmadı 
mı? Sınıflardan tablolarını kaldırmadı mı? 
Peki, paralara, pullara ve sınıflara kimin 
resmini koydular?  İnönü’nün resmini 
koydular. Biz bunları anlatmaya mecbu-
ruz. Çünkü hafızayı beşer nisyan ile ma-
luldür. Genç nesil bunu bilmez, ama Bay 
Kemal bilir. Hadi bunu nereye koyacaksın 
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ne de dünya kamuoyunun bu DEAŞ oyu-
nunu yutmayacağına inanıyoruz. 

Bir yandan rejimi kışkırtarak, diğer yan-
dan DEAŞ’ı hortlatarak önce İdlib’i, sonra 
tüm Suriye’yi yeniden kana ve ateşe boğ-
mak isteyenlere izin vermeyeceğiz. Sadece 
bununla kalmayacak, Fırat’ın doğusun-
daki terör yapılanmasını da çökerteceğiz. 
Bu konuyla ilgili hazırlıklarımızı, planları-
mızı, programlarımızı tamamladık. Hatta 
geçtiğimiz günlerde, terör örgütüne yöne-
lik fiili müdahalelerimizi de başlattık. Ya-
kında, daha kapsamlı ve etkili operasyon-
larla, terör örgütünün tepesine bineceğiz. 
Hep söylediğim gibi, bir gece ansızın gele-
biliriz. Irak’ın kuzeyindeki terör yapılarını 
da birer birer temizleyerek, bu bölgeyi ül-
kemize yönelik saldırıların üssü olmaktan 
çıkartıyoruz. 

Bildiğiniz gibi, iki askerimizi donarak şehit 
verdik. Bu sabah İçişleri Bakanımız, olayın 
detayını kamuoyuna anlattı. Şehit olan 
askerlerimizin elbiselerinin ve teçhizat-
larının kış koşullarına uygun olmadığını 
iddia ediyorlar. Bay Kemal de, bu olaydan 
kendine rant çıkarmak istiyor. Bay Kemal, 
benim dedem Sarıkamış’ta tüfeğine sarı-
larak şehit oldu. Kurşuna hedef olarak şe-
hadete yürümek de var, donarak şehadete 
yürümek de var. Elbise filan, bunları bize 
anlatma.

Askerlerimiz her türlü modern giysilere ve 
teçhizata sahipler. Bay Kemal sen bilme-
den ne anlatıyorsun? Birkaç oy alacağım 
diye milleti kandırma. Bu ülkeyi ve devleti 
küçümsemeye hakkın yok. Ama senin şe-

hadet diye bir anlayışın yok. Sen, 15 Tem-
muz gecesi tankların gölgesinde kaçarak 
Bakırköy Belediyesine sığınan adamsın. 
Senin karakterini artık biliyoruz. İnşallah 
31 Mart artık bu yürüyüşün sonu olacak. 
Senden CHP de, millet de kurtulacak.

Türkiye’nin terör örgütleri karşısındaki il-
keli duruşu, her geçen gün daha çok takdir 
topluyor. Artık operasyonlarımızı herkese 
rağmen değil, pek çok ülkenin ve toplu-
mun desteğini alarak yürütebilecek bir 
konuma geldik. Erzurumlu İbrahim Hakkı 
Hazretlerinin söylediği gibi; 

Hak şerleri hayr eyler

Zan etme ki ğayr eyler

Ârif ânı seyr eyler

Mevlâ görelim neyler

Neylerse güzel eyler…

Evet… Biz Hakka teslimiz, halkımıza da gü-
veniyoruz, gerisi sadece zaman ve zemin 
meselesidir. 

Değerli arkadaşlar, 

Mahalli seçimlerde, bir kez daha milletimi-
zin karşısına çıkacak, karnemizi sunacak, 
yapacaklarımız için de desteklerini talep 
edeceğiz. AK Parti, gücünü sadece milleti-
mizin desteğinden alan bir parti olarak, 31 
Mart 2019 seçimlerinden de, mümkün o-
lan en yüksek oy oranıyla çıkmak zorunda-
dır. Geçmişte, en küçük bir belirsizlik ha-
vasında dahi, kendi köşesinde oturuyor gi-
bi gözükenlerin nasıl pençelerini çıkartıp 

sürdürüyor. Bu meseleyi çözmeden gele-
ceğimize güvenle bakamayız. Ülkemize yö-
nelik asırlık niyetlerin prova sahası haline 
dönüşen Suriye’de, yeniden istikrarı, güve-
ni, huzuru sağlamak, kendi çıkarlarımızla 
birlikte kardeşlerimize karşı vefamızın da 
bir gereğidir. Türkiye’nin Suriye’nin top-
rak bütünlüğüne, Suriye halkının kendi 
kendini yönetme ve kendi geleceğini be-
lirleme hakkına saygısı konusunda en kü-
çük bir şüphe yoktur. Biz, bu anlayışla, çok 
uzun bir süre Suriye’deki krizin, ülkenin 
kendi dinamikleriyle çözülmesini temen-
ni ettik. Ancak, bir süre sonra, bölgemizle 
ve hatta ülkemizle ilgili planları, hevesleri 
olan herkesin elinin Suriye’nin içinde ol-
duğunu gördük. 

Sadece bu kadarla kalınmadı, sınırlarımız 
ötesindeki terör örgütleri ülkemiz toprak-
larına yönelik saldırılara başladı. Kimi 
sınır hattımızda tacizler, kimi de büyük-
şehirlerimizde canlı bomba saldırıları şek-
linde süren bu terör eylemleri karşısında 
elimiz-kolumuz bağlı bir şekilde bekleme-
miz düşünülemezdi. İşin aslı, 15 Temmuz 
darbe girişiminin gerisindeki amaçlardan 
biri de, Türkiye’yi Suriye ve Irak üzerinden 
yürütülen bu büyük proje karşısında pasif 
durumda tutmaktı. Bu noktadan sonra ar-
tık önümüzde, Suriye’de güven ve huzur 
ortamını bizzat sağlayacak adımları atma 
dışında bir alternatif kalmadığını gördük. 
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtlarını 
başarıyla gerçekleştirdik. Bu operasyonlar-
la, bölgenin en eli kanlı iki terör örgütüne, 
DEAŞ’a ve PYD’ye gerçekten çok büyük 
darbeler vurduk. Bu harekâtların gerek 
icrasında, gerek sonrasında gösterdiğimiz 

özen ve bölge halkının ülkemize dönük 
teveccühleri, Türkiye’nin niyetleriyle ilgili 
uzun süredir tedavülde olan ithamları bo-
şa çıkardı. Hem uluslararası toplum, hem 
de Arap kardeşlerimiz, ülkemizin hangi 
amaçla oraya gittiğini gayet iyi anladı. 

Son olarak İdlib’te büyük bir insani kriz ya-
şanmasının önüne geçerek, Suriye halkı-
nın gerçek manada yanında olduğumuzu 
bir kez daha ispatladık. Bütün bu süreçle-
ri, büyük ölçüde Rusya ile birlikte yürüt-
tük. İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz 4’lü 
zirve ile bu uzlaşma zeminini genişletme 
yolunda önemli bir adım attık. Zirvenin 
ardından yaptığımız basın toplantısında 
da ifade ettiğim gibi, Suriye krizinin bu de-
rece trajik bir hale dönüşmesinde, ulusla-
rarası toplumun meseleye yeterince sahip 
çıkmamasının çok önemli rolü vardır. Biz, 
Cenevre ve Astana’da attığımız adımları, 
bu zirveyle daha farklı bir zemine taşımış 
oluyoruz. İnşallah bundan sonra Suriye 
meselesinde uluslararası toplumun daha 
güçlü bir duruş sergilemesini temin edebi-
leceğiz. 

Fırat’ın Doğusundaki Terör 
Yapılanmasını Çökerteceğiz

Diğer yandan, DEAŞ’ın, belli mahfiller tara-
fından yeniden eğitilen ve bölgeye yayılan 
elemanları vasıtasıyla, adeta hortlatılmaya 
çalışıldığını biliyoruz. Bölgedeki hedefleri-
ne ulaşmak için ayrım gözetmeksizin tüm 
terör örgütlerini manivela olarak kullanan 
bir odak, şimdi bu iğrenç oyunu yeniden 
sahnelemeye çalışıyor. Ne bölge halkının, 
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üzerimize saldırmaya hazırlandıklarına 
defalarca şahit olduk. İçeride siyasi rövanş 
hırsıyla, dışarıda ülkemize diz çökertme 
hevesiyle yanıp tutuşanların hezeyanlarını 
asla unutmadık, unutmayacağız. 

Bunun için Türkiye’nin de, AK Parti’nin de, 
bırakınız gerilemeyi, durmaya, duraksa-
maya dahi hakkı yoktur. Mahalli seçimler 
için hazırlanacak tüm arkadaşlarımızın, 
meseleye işte bu şuurla yaklaşması gereki-
yor. Meselenin sadece AK Parti, sadece şu 
belediye, bu vazife değil, asıl amacın bü-
yük ve güçlü Türkiye sevdası olduğunun 
bilinciyle hareket etmeli, seçimlere dört 
elle sarılmalıyız. Her fırsatta tekrar ettiğim 
gibi, milletimizin gönlüne giremezsek, se-
çim sandığından ne çıktığının bir önemi 
kalmaz. Milletiyle irtibatı kalmamış bir si-
yasetçi, sonbaharda dalından kopmuş bir 
yaprak gibidir, nereye savrulursa savrul-
sun akıbeti çürüyüp gitmektir. 

Bize, AK Parti’nin sırtında kendine ikbal a-
rayan değil, yaşadığı yerde halkıyla bütün-
leşmiş, onun derdiyle dertlenen, sevinciyle 
sevinen, yüreğinde hizmet aşkı, kafasında 
projeleri olan adaylar lazımdır. İster yürüt-
tüğü göreve yeniden talip olsun, ister ilk 
defa milletin karşısına çıksın, her bir AK 
Parti adayı, işte bu profile sahip olmalıdır. 
Şayet bu ölçülere sıkı sıkıya bağlı kalırsak, 
2019 Mart’ındaki seçimleri, yeni bir rekor-
la tamamlayabiliriz. Eğer adaylar ve seçim 
kampanyası konusundaki ilkelerimize ri-
ayetsizlik edersek de, sonuçtan şikâyetçi 
olma hakkımız kalmaz. Biz, ülkemiz ve 
partimiz için en doğrusu, en hayırlısı, en 
iyisi neyse onu yapmanın gayreti içinde 
olacağız. Niyet hayr, akıbet hayr diyoruz. 
Rabbim yar ve yardımcımız olsun. 

Bu duygularla bir kez daha sizlere Meclis 
çalışmalarında başarılar diliyorum. Hepi-
nize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. 

Kalın sağlıcakla.

Aziz milletim, değerli milletvekili arkadaş-

larım, kıymetli misafirler, sizleri en kalbi 

duygularımla, hasretle, muhabbetle se-

lamlıyorum. Grup Toplantımızın, partimiz 

ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını 

Rabbim’den niyaz ediyorum.

Geçtiğimiz Cumartesi günü, önemli bir yıl-
dönümünü geride bıraktık. Evet, 3 Kasım 
tarihi itibariyle, 2002 seçimleriyle birlikte 
başlayan AK Parti iktidarının 16’ncı yılını 
geride bıraktık, 17’nci yılına girdik. Bugün 
şöyle geriye doğru bakıp, 16 yılda yaşa-
dıklarımızı bir film şeridi gibi gözümü-

31 Mart’taki Hedefimiz, Mahalli 
Seçimlerin Tamamındaki 
Oy Oranlarımızın Üzerine 

Çıkmaktır

AK Parti TBMM Grup Toplantısı | Ankara | 6 Kasım 2018
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EĞİTİM davası, bu ülkenin ve milletin 
asırlardır tartıştığı, konuştuğu, üzerinde 
durduğu ama bir türlü istediği neticeyi 
alamadığı bir meseledir. Biz, öncelikle eği-
timin altyapısıyla ilgili eksikleri, mazeret-
leri, talepleri ortadan kaldırmaya yönelik 
bir hamle başlattık. Eğitime ayrılan kamu 
kaynağını, üniversiteler dahil, 10 milyar 
liradan bu yıl itibariyle 120,2 milyar liraya 
çıkartarak, bütçede ilk sıraya yükselttik. 
Derslik sayısını 288 bin ilaveyle 575 bine, 
öğretmen sayısını 607 bin ilaveyle 920 bi-
ne çıkartarak bu alandaki sorunları büyük 
ölçüde çözdük. Sadece bu yıl 166 milyon 
ders kitabını öğrencilerimize ücretsiz da-
ğıttık. Üniversite sayımızı 130 ilaveyle 
206’ya, akademik personel sayımızı 82 bin 
ilaveyle 158 bine çıkardık. 

Biz öğrencilik yıllarımızda 70-75 kişilik 
sınıflarda okuyorduk. Bu dönemlerde ikti-
darda CHP ve diğerleri vardı. Yahu kitap a-
lamıyorduk, teksir kâğıtlarıyla okuyorduk. 
Şimdi daha eğitim yılı başlarken, kuşe ve 
birinci hamur kâğıda basılı kitaplar öğ-
rencilerimizin sırasının üzerinde oluyor. 
Bu kitapları öğrencilerimize bedava dağı-
tıyoruz. Tüm bunlar iane ve lütuf değildir. 
Sadece milletimizin emanetini sahibine 
teslim ediyoruz.

Türkiye’nin her yerinde üniversiteler açtık. 
Iğdır, Kars, Ağrı, Muş ve Hakkâri’deki öğ-
rencilerimiz artık eğitim için büyükşehirle-
re gelmek zorunda değiller, üniversiteyi on-
ların ayağına götürdük. Hani bir dostumuz 
geçmişte, “Oxford’u Hakkâri’ye getirdiniz 
de biz okumadık mı?” demişti. İşte biz üni-
versiteleri onların ayağına götürdük. 

Üniversite öğrencilerimizin sayısını 1 mil-
yon 650 binden 7 milyon 600 bine ulaştı-
rarak, neredeyse her bir evladımız için bu 
eğitim kapısının açık kalmasını sağladık. 
Yükseköğrenim öğrencilerimizin kredi-
burs rakamını 45 liradan yılbaşı itibariyle 
500 liraya, yurt yatak kapasitesini 182 bin-
den 664 bine yükselttik. Katsayı, okul kat-
kı puanı gibi engelleri ortadan kaldırarak, 
her öğrencimizin adaletli bir şekilde, eşit 
şartlar altında yükseköğrenime geçişini te-
min ettik. 

Zorunlu eğitimi 12 yıla çıkartırken, 4+4+4 
sistemiyle de, meslek liseleri ve imam hatip 
okullarına yapılan haksızlığına son verdik. 
Fatih Projesi kapsamında yaklaşık 1,5 mil-
yon öğretmenimize ve öğrencimize tablet 
bilgisayar dağıttık, 432 bin sınıfımıza etki-
leşimli tahta kurduk. Ortaokuldan itibaren 
Kur’an-ı Kerim, Siyer-i Nebi, Arapça gibi 
dersleri seçmeli bir şekilde öğrencilerimi-
zin istifadesine sunduk.  Yeni dönemde, 
enerjimizi kalitenin yükseltilmesine tek-
sif ederek, evlatlarımızın zihniyle birlikte 
gönüllerini de doyuracak bir talim-terbiye 
sistemini kurmanın çabası içinde olacağız. 

SAĞLIK, ülkemizde en büyük reformları 
gerçekleştirdiğimiz alanların başında geli-
yor. Eski Türkiye’nin hastanelerinde, sağlık 
ocaklarında, eczanelerinde yaşanan utanç 
verici görüntüleri orta yaş üzeri vatandaş-
larımız çok iyi bilir. Biz, her şeyden önce, 
sağlık sistemini baştan sona değiştirdik. 
Bugün ülkemizde, genel sağlık sigortası 
şemsiyesinin dışında kalan kimse yoktur. 

zün önünden geçirdiğimizde, ortaya çıkan 
manzara gerçekten çok tarihi bir değişime 
işaret ediyor. Bu dönemin en önemli özel-
liği, milli iradenin, demokrasinin, milletin 
kararına saygının tam hâkimiyetinin tesis 
edilmiş olmasıdır. 

Milletimiz her seçimde tercihini AK 
Parti’den yana koyarak, Türkiye’yi büyüt-
me, güçlendirme, muasır medeniyet sevi-
yesinin üzerine çıkarma hedefimize destek 
vermiştir. Sadece seçim tarihlerine ve aldı-
ğımız oy oranlarına göz attığımızda dahi, 
bu gerçeği görebiliriz. 3 Kasım 2002 Mil-
letvekili Genel Seçimlerinde yüzde 34,3 o-
ranında bir oy aldık. 28 Mart 2004 Mahalli 
İdareler Seçimlerinde, büyükşehir beledi-
ye başkanlıklarında yüzde 46 oy oranı elde 
ettik. 22 Temmuz 2007 Milletvekili Genel 
Seçimlerinde yüzde 46,6 seviyesinde bir oy 
oranına ulaştık. 21 Ekim 2007 Anayasa De-
ğişikliği Halkoylamasından, yüzde 69’luk 
bir EVET oranıyla başarıyla çıktık. 29 Mart 
2009 Belediye Başkanlığı seçimini, büyük-
şehir belediye başkanlıklarında yüzde 42,2 
oy oranıyla neticelendirdik. 12 Eylül 2010 
Anayasa Değişikliği Halkoylamasında yüz-
de 57,8’lik EVET oranı ile başarılı bir neti-
ce elde ettik. 12 Haziran 2011 Milletvekili 
Genel Seçimlerinde yüzde 49,8 oy oranıyla 
tarihi bir rekor kırdık. 30 Mart 2014 Bele-
diye Başkanlığı Seçimini, yine büyükşehir 
belediye başkanlıklarında yüzde 45,5 oy o-
ranıyla geride bıraktık. Ülkemizde ilk defa 
doğrudan halkın oylarıyla gerçekleştirilen 
10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanı Seçimi-
ni, yüzde 51,8 oy oranı ile biz kazandık. 7 
Haziran 2015 Milletvekili Genel Seçimle-
rini de yüzde 40,9 oy oranıyla yine birinci 

parti olarak tamamladık. Meclis’te hükü-
met kurulamaması üzerine 1 Kasım 2015 
tarihinde tekrarlanan seçimlerde oy oranı-
mızı yüzde 49,5 seviyesine yükselttik. 

16 Nisan 2017 Anayasa Değişikliği Hal-
koylamasında yüzde 51,4 EVET oranıyla, 
Türkiye tarihinin en önemli yönetim re-
formunu hayata geçirdik.  Yeni yönetim 
sisteminin ilk uygulaması olan 24 Haziran 
2018 Cumhurbaşkanlığı Seçiminden, yüz-
de 52,6 oy oranı ile yine alnımızın akıyla 
çıktık. 24 Haziran 2018 Milletvekili Genel 
Seçimlerini de yüzde 42,6 oy oranıyla ta-
mamladık. 

Evet… Görüldüğü gibi 16 yılda 14 seçim-
de milletimizin karşısına çıktık ve ham-
dolsun her defasında “Durmak yok, yola 
devam” mesajı aldık. Ülkemize ve milleti-
mize kazandırdığımız hizmetlerin kısa bir 
icmalini yaptığımızda, bu teveccühün bo-
şa olmadığını daha iyi görüyoruz. 

Eğitim Bütçesini 120,2 Milyar 
Liraya Çıkardık

Değerli arkadaşlar, 

AK Parti olarak 3 Kasım 2002 seçimleri-
nin ardından “bismillah” deyip kolları sı-
varken, ülkemizi 4 temel sütun üzerinde 
yükseltme sözü vermiştik. Bunları da eği-
tim, sağlık, adalet ve emniyet olarak sıra-
lamıştık. Hizmetlerimizi anlatmaya da bu 
sıralamayla başladık. Bugün de geleneği 
bozmayarak, eğitim ve sağlıktan başlamak 
suretiyle, icraatlarımızı özetin özeti mahi-
yetinde hatırlatmak istiyorum. 
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ledik, tepeliyoruz. Sadece 2016 Temmuz 
ayından bu yana yapılan operasyonlarda, 
yurt içinde 761, Kuzey Irak’ta 1092, Fırat 
Kalkanı Harekâtında 3 bin, Zeytin Dalı 
Harekâtında 4 bin 500’ün üzerinde terö-
risti etkisiz hale getirdik. 

FETÖ ihanet çetesi mensuplarından 15 bi-
ne yakını tutuklu, 17 bine yakını hükümlü 
olarak demir parmaklıklar ardında cezala-
rını çekiyor. DEAŞ’la irtibatlı 2 bin kişi tu-
tukluyken, 7 bin kişi sınır dışı edilmiş, 70 
bine yakın kişiye de ülkemize giriş yasağı 
konmuştur. 

Suriye’den ülkemize gelen 3,5 milyon ki-
şiye ev sahipliği yapıyoruz. Buna karşılık 
sadece bu yıl, yasadışı bir şekilde ülkemi-
ze giren 200 binin üzerinde kişiyi sınır 
dışı ettik. Organize suç örgütlerine karşı 
yürüttüğümüz mücadelede 33 bine yakın 
kişi yakalanmıştır. Uyuşturucu tüccarları 
ve satıcılarına göz açtırmayarak, geçtiği-
miz 16 yılda 87 bin şüpheliyi yakaladık ve 
30 binini de tutukladık. Şehirlerimizi da-
ha güvenli hale getirmek için yaklaşık 76 
bin kamerayı devreye aldık. Plaka tanıma 
sistemi, kiralık araç bildirimi, kayıp alarmı 
gibi ilave tedbirlerle, suçlulara adeta göz 
açtırmıyoruz. 

ULAŞTIRMA, AK Parti’nin en başarılı 
hizmet alanlarından biridir. Bugüne ka-
dar bölünmüş yol uzunluğumuzu 20 bin 
kilometre ilaveyle 26 bin 107 kilometreye, 
otoyol uzunluğumuzu 943 kilometre ila-
veyle 2 bin 657 kilometreye çıkardık. Kara-
yollarımızın üzerindeki tünellerin sayısını 
265 ilaveyle 348’e yükselttik. Marmaray, 

Osman Gazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim 
Köprüsü, Avrasya Tüneli, Çankırı-Ilgaz Tü-
neli, Malatya-Erkenek Tüneli, Artvin-Can-
kurtaran Tüneli, Rize-Ovit Tüneli, İzmir-
Sabuncubeli Tüneli, Adıyaman-Nissibi 
Köprüsü, Elazığ-Ağın Köprüsü gibi yüzler-
ce dev eseri ülkemize kazandırdık. 

Demiryollarında ülkemizi, daha önce ör-
neği olmayan yüksek hızlı ve hızlı tren 
hatlarıyla donatmaya başladık. Haliha-
zırda Ankara, İstanbul, Konya, Eskişehir 
hızlı tren hatları hizmet veriyor. Birkaç 
yıla kadar Bursa, Yozgat, Sivas, Erzincan, 
Karaman, Kayseri, Mersin, Osmaniye, Ga-
ziantep hatları devreye girecek. Ayrıca, çok 
sayıda hızlı tren hattıyla ilgili etüt ve proje 
hazırlıklarımız sürüyor. Ülkemizdeki mev-
cut tren yollarının önemli bir bölümünü, 
adeta sıfırdan yapmışçasına yeniledik, mo-
dernleştirdik. 

Havayollarında kat ettiğimiz mesafe, if-
tihar vesilesi hizmetlerimizden biridir. 
Havalimanlarımızın sayısını, 30 ilaveyle 
56’ya çıkardık. Yurt dışı uçuş noktalarımı-
zın sayısını 60’dan 316’ya, büyük gövdeli 
uçak sayımızı 162’den 506’ya, uçak kar-
go kapasitemizi 303 tondan 1.866 tona, 
sektörün cirosunu 2,2 milyar dolardan 
25 milyar dolara yükselttik. Cumhuriyet 
Bayramımızda ilk etabının resmi açılışını 
yaptığımız yılda 90 milyon yolcu kapasi-
teli İstanbul Havalimanımız sayesinde, bu 
sektördeki gücümüzü ve kapasitemizi çok 
daha ileri bir seviyeye çıkardık. 

Beyefendi diyor ki, “Cumhuriyet Bayra-
mı kutlamaları ve resepsiyonu sadece 

Hastane yatak kapasitemizi 136 bin ilavey-
le 240 bine, sağlık çalışanı sayımızı 550 bin 
ilaveyle 928 bine, doktor sayımızı 94 bin 
ilaveyle, 231 bine çıkardık. Sağlık birimle-
rimizi, tomografisinden MR’ına, diyalizin-
den röntgenine kadar en modern cihazlar-
la donattık. Ambulans sayımızı 618’den 5 
bine çıkartarak, uçağından helikopterine 
pek çok hizmeti devreye sokarak, 112 Acil 
Sağlık İstasyonu sayımızı 481’den 2 bin 
668’e yükselterek, ihtiyaç anında her va-
tandaşımıza ulaşılabilmesini sağladık. 

Bay Kemal SSK genel müdürüyken, bu 
ülkenin evlatları köhne ambulanslara 
mahkûmdu. O dönemlerde Bolu’da bir 
trafik kazası geçirmiştim. SSK’lı olduğum 
için, elimde şişe ve serumla hastane hasta-
ne gezdirmişlerdi beni.  O halimle, “Sigor-
talı mısın, emekli misin?” diye sorguya çe-
kildiğimi hiç unutamam.  

Şimdi Şehir Hastaneleriyle, sağlık alanda 
yeni bir çığır açıyoruz. Şu ana kadar Yoz-
gat, Isparta, Mersin, Adana, Kayseri ve 
Elazığ’da 6 Şehir Hastanesini hizmete al-
dık, yakında Ankara Bilkent, Eskişehir ve 
Manisa’yı da hizmete açıyoruz. Toplamda 
44 bin 400 yatağa ulaşacak şehir hastane-
lerimizde, sağlık hizmetlerinde vatandaş-
larımızı bir üst sınıfa taşıyoruz. 

Beyefendi, Sen Devleti ve  
Devlet Adamlığını Bilmezsin

ADALET hizmetlerinin kalitesi ve güven 
düzeyi, bir ülke halkının devletine olan 
bağlılığının temel kriterlerinden biridir. 

Geçmişte, darbecilerin ve vesayet güçleri-
nin altında en çok ezilen, zarar gören ku-
rumlarımızın başında adalet sistemimiz 
geliyor. Adalet teşkilatımızın vatandaşla-
rımıza en iyi hizmeti verebilmesini temin 
etmek için, pek çok düzenlemeyi hayata 
geçirdik. Temel kanunlarımızı, günün ihti-
yaçlarına uygun şekilde baştan sona yeni-
ledik. Adalet teşkilatımızın toplam perso-
nel sayısını 61 binden 139 bine çıkartarak, 
sistemin insan kaynağını zenginleştirdik. 
Yüksek yargının kapasitesini genişleterek, 
İstinaf Mahkemelerini hayata geçirerek, 
UYAP sistemini modernleştirerek, dava-
ların sonuçlanma süresini hızlandırdık. 
İnşa ettiğimiz 245 adalet sarayı ile yargı 
mensuplarımızın çalışma mekânlarını, ya-
pılan işin önemine uygun bir hale getirdik. 
Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru 
hakkıyla, arabuluculuk sistemiyle, ihtisas-
laşmayla, insan hakları ve kişisel verilerin 
korunması yollarıyla vatandaşlarımıza ila-
ve hak arama yolları açtık. 

Değerli arkadaşlar,

EMNİYET konusu, önceliklerimizin ba-
şında yer almaya devam ediyor. Türkiye, 
terör örgütleriyle, çetelerle, uyuşturucu 
tüccarlarıyla, asayişi bozmaya yönelik her 
türlü eylemle mücadelede, tarihinin en 
başarılı neticelerini bizim dönemimizde 
almıştır. Terör örgütlerine, sınırlarımız 
dahilinde ve haricinde vurulan darbeler 
sayesinde, milletimiz huzur içinde hayatı-
nı sürdürebilmektedir. PKK’dan DEAŞ’a, 
FETÖ’den DHKP-C’ye kadar, karanlık güç-
lerin beslediği, büyüttüğü, üzerimize sal-
dığı ne kadar örgüt varsa, hepsini de tepe-
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Ankara’da yapılır, başka yerde yapılmaz.” 
Yahu sen birçok kutlamaya zaten katıl-
madın, çıktın Tandoğan’da, Kızılay’da yü-
rüdün. Niye? Senin hayatın zaten bu tür 
meşru olmayan, resmi olmayan yollarla 
geçti de ondan. Devleti ve devlet adamlığı-
nı bilmezsin.  

Biz, İstanbul Havalimanımızı 10 bine ya-
kın vatandaşımızla birlikte açtık ve Cum-
huriyet Bayramımızı orada kutladık. 29 
Ekim’de milletimize bir hediyemiz oldu. 
Neydi o? İstanbul Havalimanı… Bundan 
daha güzel ne olabilir? Ama işte sen, o gü-
zelliği, o heyecanı, o coşkuyu yaşamaktan 
mahrum oldun. 

Denizcilikte tersane sayımızı 41 ilaveyle 
78’e, limanlarımızın yük kapasitesini 281 
milyon ton ilaveyle 471 milyon tona, kon-
teyner elleçleme kapasitemizi 18,8 milyon 
ilaveyle 21,8 milyon TEU’ya, yat bağlama 
kapasitemizi 10 bin ilaveyle 18 bin 500’e 
ulaştırdık. İnşası süren Filyos Limanı, pro-
jeleri tamamlanmak üzere olan Çandarlı 
ve Mersin limanlarıyla deniz ticaretindeki 
gücümüzü daha da artıracağız. 

Yakında Hayvan İthalatına 
İhtiyacımız Kalmayacak

Değerli arkadaşlar, 

EKONOMİ alanında gerçekleştirdiğimiz 
hamlelerle kişi başına düşen milli geliri-
mizi 3 bin 500 dolardan 11 bin dolara yük-
selttik. Dünyada milli gelir sıralamasında 
17’nci, satın alma paritesine göre ise 13’ün-

cü sırada yer alıyoruz. İhracatımız, Ekim 
ayı itibariyle yıllık 167 milyar dolara yak-
laştı. Yıllık otomobil satışımız 91 binden 
723 bine, buzdolabı satışımız 1 milyondan 
3 milyona, çamaşır makinası satışımız 824 
binden 2,5 milyona, bulaşık makinası satı-
şımız 282 binden 1,8 milyona, fırın satışı-
mız 339 binden 1 milyona yükseldi. 

Ülkemizde çalışanların sayısı 19,6 milyon-
dan 28,8 milyona çıktı; yani 16 yılda 10,2 
milyon yeni istihdam ortaya çıkarmayı 
başardık. İşçisinden emeklisine, engelli-
sinden yaşlısına kadar tüm kesimlerin ge-
lirlerinde yüzde binlere, ikibinlere varan 
artışlar sağladık. 

Kamu borç stokunun milli gelire oranını 
yüzde 60’dan, son dönemdeki tüm olum-
suzluklara rağmen yüzde 9’a düşürmeyi 
başardık. IMF’e 23,5 milyar dolarlık bor-
cumuzun son takdisini, 2013 yılının Mayıs 
ayında ödedik ve bir devri sona erdirdik. 

TARIM kesimine verdiğimiz destek ödem-
lerini yıllık 1,9 milyar liradan 15 milyar 
liraya çıkardık. Böylece, genel bitkisel üre-
timi yıllık 98 milyon tondan, 115 milyon 
tona yükseltmeyi başardık. Özellikle kat-
ma değeri yüksek ürünlerde bu artış oranı 
yüzde 40’ı buldu. 

Büyükbaş hayvan varlığımız 9,9 milyon 
adetten 16 milyon adedin üzerine, küçük-
baş hayvan varlığımız ise 32 milyon adet-
ten 44 milyon adedin üzerine çıktı. İnşal-
lah kısa bir zamanda artık hayvan ithaline 
de ihtiyacımız kalmayacak. Buna rağmen 
hala ülkemizde et fiyatlarının yüksek sey-
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TİKA’nın ofislerinin sayısını 12’den 61’e 
yükselterek, 170 ülkeyi kapsayan bir faali-
yet genişliğine ulaştık. Bugün TİKA yılda 
yürüttüğü 2 bin projeyle, kendi alanında 
tüm dünyaya örnek olan başarı hikâyeleri 
yazıyor. 

Ülkemizde burslu olarak eğitim gören öğ-
renci sayısı şu anda 17 bini buldu. Her yıl 
5 bin kişilik kontenjanla açılan Türkiye 
Burslarına yapılan başvuru sayısı 10 bin-
den 132 binin üzerine çıktı. Maarif Vakfı-
mız, 32 ülkedeki 165 okuluyla, Türkiye’nin 
dünyadaki eğitim gücü olarak her yıl bü-
yüyerek yoluna devam ediyor. Yunus Em-
re Enstitümüz, dünya genelinde faaliyet 
gösteren 54 merkeziyle, medeniyetimizi, 
tarihimizi ve kültürümüzü tüm dünyada 
tanıtıyor. 

Demokrasilerde Güçlü 
Muhalefete İhtiyaç Var

Değerli arkadaşlar,

Her alanı sadece birkaç başlıkla ifade et-
meye çalıştığımızda dahi, gördüğünüz gi-
bi, AK Parti döneminde yapılan icraatları 
anlatmaya vakit yetmiyor. Milletimize ver-
diğimiz tüm sözleri yerine getirmek için 
gece gündüz çalışıyoruz. Biz işte bu icraat-
ları yaparken, ülkemizdeki siyaset anlayışı, 
maalesef, Türkiye’nin geldiği seviyeyle çok 
da orantılı bir gelişme gösterememiştir. 

Ana muhalefet partisinin gerçekten çapsız, 
gerçekten kalitesiz, gerçekten kifayetsiz, 
gerçekten içi de, altı da boş siyaset tarzı, ül-

kemizin en büyük handikabıdır. Halbuki, 
hep söylediğim gibi, insan siyaset arenası-
na çıktığında, en büyük alternatifi olarak, 
şöyle az-çok ele gelecek, mücadele etmesi 
tat ve heyecan verecek bir rakip görmek 
istiyor. Demokrasiyi zaten bu tür muhale-
fet güçlendirir. Eğer güçlü muhalefetiniz 
yoksa, demokrasi güç bulamaz. Bizim kar-
şımıza da çıka çıka CHP ve onun başındaki 
Kılıçdaroğlu ile avanesi çıkıyor. Tabii Rab-
bimizin hikmetinden sual olmaz. Belki de 
hakkımızda böylesi hayırlıdır. 

Ama inanın ülkemiz ve milletimiz adına 
üzülüyoruz. Nasıl üzülmeyelim ki? Bu zat, 
geçtiğimiz Perşembe günü bir televizyon 
programının canlı yayınına katılıyor. Ora-
da epeyce bir esip gürlüyor ama söylediği 
şeylerin aslı-astarı yok. Mesela CHP’nin 
belediyecilikteki başarılarını anlatırken, 
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanını 
örnek veriyor. Bu belediye başkanının 
Muğla’nın tüm ilçelerine okul yaptırdığını, 
her yeri ana sınıflarıyla, kreşlerle donattı-
ğını söylüyor. 

Arkadaşlarımız aradılar, taradılar, 
sordular, soruşturdular, Büyükşehir 
Belediyesi’nin Muğla’da yaptırdığı tek bir 
okul dahi bulamadılar. Hatta Muğla’nın ye-
rel basını da seferber olmuş, onlar da epey-
ce bir aramışlar, fakat sözü edilen eserler-
den hiçbirini ortaya çıkartamamışlar. Hadi 
birkaç okulu tüm ilçeler diye söylersiniz, 
mübalağa etmiş der geçeriz. Ancak, hiç ol-
mayan bir şeyi, dakikalarca ballandıra bal-
landıra anlatmanın adı nedir, doğrusu biz 
bilmiyoruz, konuyu erbabına havale edi-
yoruz.  Artık psikiyatrist mi olur, psikolog 

retmesinin, genel refah seviyemizin art-
ması sebebiyle talepte yaşanan yükselişle 
ilgili olduğunu düşünüyoruz. Vatandaşı-
mıza ucuz et yedirmekte kararlıyız. İnşal-
lah bu meseleyi de yeni dönemde kalıcı bir 
şekilde çözeceğiz. 

Orman varlığımızı 1,5 milyon hektar artı-
rarak, bu konuda dünyadaki nadir ülkele-
rin arasına girdik. Barajlarımızın sayısını 
276’dan 538’e, hidroelektrik santralleri-
mizin sayısını 105’ten 533’e, içme suyu te-
sislerimizin sayısını 31’den 210’a çıkardık. 
Ülkemizin iftihar projesi olan GAP’ı, özel 
bir eylem planıyla bitme aşamasına getir-
dik. Ilısu ve Silvan Barajlarının tamamlan-
masıyla, GAP projesi zirveye ulaşacaktır. 

SANAYİ sektöründe, emeğiyle ve biriki-
miyle üreten, istihdam ortaya çıkartan, 
kalkınmamıza, gelişmemize katkı veren 
herkese yönelik destek programlarını ha-
yata geçirdik. Bilhassa KOBİ’lere, araştır-
ma-geliştirme-tasarım merkezlerine, tek-
noparklara, organize sanayi bölgelerine 
özel önem verdik. 

Savunma sanayi, AK Parti döneminde en 
büyük ilerlemeyi sağladığımız stratejik 
alanların başında geliyor. Türkiye’nin, böl-
gesinde ve dünyada büyük mücadeleler 
verdiği bir süreçte, savunma sanayindeki 
yerlilik oranını yüzde 20’den yüzde 65’e 
çıkarmış olmamızın çok hayati katkılarını 
gördük. Helikopterlerden zırhlı araçlara, 
insansız hava araçlarından uçaklara, gemi-
ler ve denizaltılardan uydulara, füzelerden 
elektronik haberleşme sistemlerine kadar 
her alanda savunma sanayimizin atılımla-
rı kesintisiz devam ediyor. 

Kalkınmanın temel unsuru olan enerjide 
kurulu gücümüzü yaklaşık 32 bin mega-
vattan 87 bin megavata yükselttik. Bu ka-
pasitesinin 49 bin megavatına yakınının 
da yerli kaynaklarla ortaya çıkmasını sağ-
ladık. Ülkemizin tüm şehirlerinin doğal-
gazın konforundan ve temizliğinden fay-
dalanabilmesini temin ettik. Bugün nüfu-
sumuzun yüzde 80’i doğalgaz kullanabilir 
duruma geldi. 

Toplu konutta inşa ettiğimiz 837 bin ko-
nutla, şehirlerimizin çehresini değiştirdik. 
İmar Barışı ile devletimizle vatandaşları-
mız arasında ihtilaf konusu olan, idareyi 
de, yargıyı da uzun yıllar meşgul eden so-
runlara köklü bir çözüm getiriyoruz. 

SOSYAL YARDIMLARI, ülkemizin zen-
ginliğini tüm kesimlerimize yayma aracı 
olarak görüyoruz. Kimsesiz çocuğundan 
yaşlısına, kadınından engellisine, genç kı-
zından madde bağımlısına, terör mağdur-
larından romanlarımıza kadar toplumun 
her kesimini kucaklayan bir sosyal yardım 
politikası uyguluyoruz. İşte bu anlayışla, 
iktidara geldiğimizde yılda 2 milyar lira 
olan sosyal yardım ödemelerini, bu yıl iti-
bariyle 38 milyar liraya yükselttik. 

YURT DIŞI hizmetlerimizi, Dışişleri Ba-
kanlığımız yanında TİKA, Yurtdışı Türkler 
ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Yunus 
Emre Enstitüsü, Maarif Vakfı gibi kurum-
larımız aracılığıyla çok ileri bir noktaya ta-
şıdık. Yurt dışı temsilciliklerimizin sayısı-
nı 163’ten 240’a, büyükelçiliklerimizin sa-
yısını 93’ten 140’a çıkardık. Ülkemizin en 
önemli yurt dışı kalkınma kuruluşu olan 
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mu olur, nörolog mu olur, yoksa Pensilvan-
ya’daki şarlatan mı olur, orasını kendileri 
bilir, sorunu çözecek birisini bulup, bu işi 
bir neticeye bağlarlar herhalde… Çünkü 
bu zatın yalanlarını, palavralarını ortaya 
dökmekten, mahkeme önünde hesaplaşıp 
tazminat almaktan yorulduk. 

Değerli arkadaşlar,

Sadece bu örnek dahi, önümüzdeki mahal-
li idareler seçimlerinde, CHP’li belediyeler 
tarafından yönetilen şehirlerde yaşayan 
halkımızı maruz kaldıkları zulümden kur-
tarma sorumluluğumuzu göstermeye ye-
terlidir. 

Biliyorsunuz, dün itibariyle AK Parti ola-
rak, belediye başkan adaylıkları için baş-
vuruları almaya başladık. 12 Kasım’da 
adaylık başvuruları sona erecek. Hedefi-
miz, öncelikle mevcut belediye başkanla-
rımızdan yeniden aday göstereceklerimizi 
kesinleştirmek ve ilan etmektir. Büyükşe-
hirlerden başlayarak, diğer adaylarımızı 
da peyderpey açıklayıp, bir an önce seçim 
çalışmalarına başlamayı planlıyoruz. 

Yüksek Seçim Kurulu henüz seçim takvimi-
ni tamamen açıklamamış olmakla birlikte, 
mutad uygulamalara baktığımızda, Şubat 
ayının ortası gibi aday listelerinin resmen 
teslimi gerekiyor. Biz, o tarih gelmeden, 
inşallah tüm hazırlıklarımızı tamamlayıp 
sahaya çıkmış olacağız. Genel Merkezimiz-

de tüm bu süreçlerin hazırlıkları yoğun bir 
şekilde devam ediyor. Miting programı, 
kampanya malzemeleri dahil, her ayrıntı 
üzerinde arkadaşlarımız çalışıyorlar. Ko-
nuşmamın başında tek tek saydığım 14 se-
çim ve halkoylaması oy oranlarımız, bize 
31 Mart 2019’daki hedefimiz konusunda 
herhalde bir fikir veriyordur. Elbette hede-
fimiz, mahalli seçimlerin tamamındaki oy 
oranlarımızın üzerinde bir yere ulaşmak-
tır. İnşallah bunu da başaracağız. 

Genel merkezimizle, teşkilatımızla, mil-
letvekillerimizle, belediye başkan adayla-
rımızla, belediye meclis ve il genel meclis 
adaylarımızla, sandık müşahitlerimizle, 
mahalle-köy temsilcilerimizle, AK Parti’ye 
gönül vermiş milyonlarla bir olup, milleti-
mizin desteği ve Allah’ın izniyle, 31 Mart 
2019 gecesinde zaferimizi kutlayacağız. 
Rabbim yar ve yardımcımız olsun. 

Bildiğiniz gibi, Angola’da Dünya Ampüte 
Futbol Şampiyonası yapıldı. Bu şampiyo-
nada Ampüte Futbol Milli Takımımız dün-
ya ikincisi oldu. Şahsım ve milletim adına, 
Ampüte Milli Takımımızı bu başarısından 
dolayı kutluyorum.

Bu duygularla bir kez daha sizlere Meclis 
çalışmalarında başarılar diliyorum. 

Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Kalın sağlıcakla.

AK Parti teşkilatlarımızın kıymetli men-
supları, değerli dava ve yol arkadaşlarım, 
değerli misafirler, sizleri en kalbi duygu-
larımla, muhabbetle selamlıyorum. Genel 
Merkez Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlı-
ğımızın, 8 Kasım Dünya Çevre Günü mü-
nasebetiyle düzenlediği eğitim ve istişare 
toplantısının, ülkemize ve partimize hayır-
lı olmasını diliyorum. 

Öncelikle, 81 vilayetimizden gelen siz 
değerli arkadaşlarımla bir arada olmak-
tan duyduğum memnuniyeti ifade etmek 
istiyorum. AK Parti’mizin genel başkan 
yardımcılıklarının, kendi alanlarının ille-
rimizdeki ana kademe, gençlik ve kadın 
kolları başkanlarıyla gerçekleştirdikleri bu 
toplantıları faydalı görüyorum. Burada ya-
pılan istişarelerin, bilgilendirmelerin, so-
ru-cevapların, dalga dalga tüm illerimize, 

AK Partililer Koşacak ki, 
Türkiye Yürüsün

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı Eğitim ve İstişare Toplantısı
Ankara | 8 Kasım 2018
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Ne diyor şair: 

“Dörtnala gelip Uzak Asya’dan

Akdeniz’e bir kısrak başı gibi uzanan

Bu memleket bizim.”

Evet… Uzaklardan gelmiş olsak da 
Akdeniz’e kısrak başı gibi uzanmış ve ayak 
bastığımız her yere mührümüzü vurmu-
şuzdur. Üstelik ecdadımız, sadece şehirler 
inşa etmekle kalmamış, onlara kendi ru-
hunu da üfleyerek, hepsini de bize ait hale 
getirmiştir. Mesela, Fatih Sultan Mehmet 
Han, İstanbul’u fethettiğinde, bazıları bu 
şehrin kimliğinin, kültürel yapısının bozu-
lacağını öne sürdü. Hâlbuki tam tersi oldu. 
Biz İstanbul’u kendi kimliğimizle daha da 
geliştirdik, İstanbul’da bizi aynı şekilde 
zenginleştirdi. 

Ne diyor Hacı Bayram Veli Hazretleri:

“Nagehan ol şehre vardım

Onu yapılır gördüm

Ben dahi bile yapıldım

Taş ve toprak arasında”

Evet… Bizim tüm şehirlerimizde taşla top-
rak arasında, eksiğiyle-fazlasıyla insanımı-
zın kültürünü, gönül dünyasının zengin-
liklerini de görürsünüz. Eskiler “Şeref-ül 
mekân bil mekîn”, yani “Bir şehri aziz kı-
lan, o şehrin sakinleridir” derken, şehirle 
insan arasındaki işte bu ilişkiyi anlatırlar. 
Bakınız Yahya Kemal, bizim şehirlerimizi 
nasıl anlatıyor: 

“Ecdat bir yere yerleşeceği zaman önce 
mescidini yapar, onun yanına hamamını 
kondurur, yakınında da mezarlığını seçer-
di. Solmadığı ve yekpare olduğu için tev-
hidin temsilcisi olarak gördüğü selvilerini 
diker, sonra bunların etrafına evlerini inşa 
ederdi. Ve böylece toprak imana gelirdi.”

Böyle bir aşkla kurulmuş veya ihya edil-
miş şehirlerden, bilgileriyle ve yürekle-
riyle güçlü nesillerin yetişmesinden daha 
tabii ne olabilir? Buhara, Semerkant, Teb-
riz, Kudüs, Medine, Bağdat, Şam, Kurtuba 
gibi medeniyetimizin sembol şehirlerine 
baktığımızda, “Cedlerimiz inşa etmiyorlar, 
ibadet ediyorlardı” tasavvuruna uygun şe-
kilde, insan merkezli mekânlar görürüz. 

Biz kendi arkadaşlarımıza hep ne söylüyo-
ruz:  Dikey mimari yok, yatay mimari var. 
Mescitleri, sosyal donatı alanları, eğitim te-
sisleri ve yeşil alanlarıyla şehirler kurmalı-
yız. AK Parti’nin çevre ve şehircilik anlayışı 
işte bu doğrultuda olmalıdır. Hamdolsun 
bugüne kadar milyonlarca fidanı, milyon-
larca ağacı toprakla buluşturduk. Biz ağaç 
kesen değil, ağaç diken bir iktidar olduk. 

Şimdi birileri çıkmış, okul yapmaktan söz 
ediyor. Bunlar, bir ilimizde güya okul aç-
mışlar. Yalan söylüyorlar. Bay Kemal, sizin 
bu noktada yüreğiniz yok. 

Ağacıyla, çiçeğiyle, suyuyla, ormanıyla çev-
re de, bu şehirlerin ayrılmaz bir parçasıdır. 
Mimarinin ihtişamı ile manevi derinliğin 
ve tevazuun aynı anda buluştuğu şehirleri-
mize yeterince sahip çıkamamış olmamız, 
en büyük kaybımızdır. Medeniyetin maddi 

ilçelerimize, mahallelerimize, köylerimize 
yayılacağına inanıyorum. 

Bugünkü toplantımıza, mahiyeti itibariyle, 
Kültür ve Turizm Bakanımız ile Çevre ve 
Şehircilik Bakanımız da sunumlarıyla kat-
kı sağlıyor. Ayrıca, Sıfır Atık Projesi ve Şeh-
rim 2023 Projesi gibi çalışmalar hakkında 
da sizlere bilgi verilecek. Ülke genelinde 
böyle güçlü bir sivil toplum kuruluşuna da 
sahip olalım diyorum. 

Kurulduğu günden beri Türkiye’nin en 
büyük partisi olarak, 14 seçim ve halkoy-
lamasından birinci olarak çıkmayı başar-
dık. İşte bu müktesebatla ülkemizin gele-
ceğinin de inşasını üstlenen AK Parti’nin 
kadroları, her konuda bilgi ve birikim sa-
hibi olmak zorundadır. Teşkilatlarımızda 
görev alan her arkadaşımız, birer siyasi 
temsilci olmanın ötesinde, birer kanaat 
önderi, birer dava insanı olarak milleti-
mizle aramızdaki en güçlü bağı temsil et-
mektedir. Kendini AK Partili olarak gören 
her arkadaşımız, “Benim olmadığım yerde 
kimse yoktur” duygusuyla çalışmalarını 
yürütmelidir. Türkiye’nin geçtiğimiz 17 yı-
lına damgasını vuran partimizin, ülkemizi 
2023 hedeflerine ulaştırmasını, gençle-
rimize 2053 ve 2071 vizyonlarını ema-
net edebilmesini ancak bu şekilde sağla-
yabiliriz. 

AK Partililer koşacak ki, Türkiye yürüsün. 
AK Partililer günün 24 saati, yılın 365 gü-
nü çalışacak ki, Türkiye üretmeye, gelişme-
ye, kalkınmaya devam etsin. AK Partililer 
81 milyonun her birinin gönlüne girecek 
ki, milletimizin teveccühü hep yanımızda 

olabilsin. AK Partililer her konuda proje ü-
retecek ki, ülkemizde yatırımlar kesintisiz 
bir şekilde sürsün. Velhasılı, eğer AK Par-
tiliyim diyorsanız, size durmak, duraksa-
mak, gaflete düşmek, boşa vakit geçirmek, 
gönül kırmak, medeniyetimize ve kültürü-
müze mugayir herhangi bir davranış için-
de olmak haramdır. Sizlere düşen sadece 
ülkemizin ve milletimizin büyümesi, iler-
lemesi, kalkınması yolunda çalışmak, mil-
letimizle partimiz arasındaki bağı sürekli 
güçlendirmektir. 31 Mart 2019 Mahalli 
İdareler Seçimlerinden de, sizlerin gayreti, 
milletimizin teveccühü ve Allah’ın izni sa-
yesinde, inşallah alnımızın akıyla çıkacağı-
mıza inanıyorum. 

Ecdadımız, Kurduğu Şehirlere 
Kendi Ruhunu Katmıştır

Değerli arkadaşlar, 

Biz, dünyanın her yerinde kendine vatan 
yaptığı coğrafyaları imar ve inşa eden, 
kültürünü ve medeniyetini sürekli ileriye 
taşıyan bir milletin mensuplarıyız. Bazıla-
rı “göçebe” kavramı üzerinden milletimizi 
iğnelemeye kalkar. Halbuki biz sadece bir 
coğrafyadan bir başkasına gitmekle kal-
mamış, aynı zamanda yerleştiğimiz her 
yeri abad etmiş bir milletiz. Bugün gidin 
Orta Asya’ya, bugün gidin Güney Asya’ya, 
bugün gidin Kafkasya’ya, bugün gidin Bal-
kanlara, bugün gidin Akdeniz ve Karade-
niz havzalarına, hepsinde de ecdadımızın 
bıraktığı izlere rastlarsınız. 
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riskli alanda çalışmalar sürüyor. Bu kap-
samda 30 ilimizde 133 kentsel dönüşüm 
ve gelişim alanı belirledik. İmar Barışıyla, 
ülkemizin her köşesine yayılmış olan 13 
milyon imarsız birimin hukuki sorununu, 
yani buraların kullanıcısı olan vatandaş-
larımızın devletle ihtilafını çözmeyi he-
defliyoruz. Başvurular sürüyor, inşallah 
bu sıkıntılı yerlerin yaklaşık yarısı, imar 
barışından faydalanacak görünüyor. Ta-
bi bu süreçte birilerinin süreci istismar 
etmesine, fırsata çevirmesine asla göz 
yummuyoruz.

Çevrenin korunması konusunda da çok 
önemli icraatlar gerçekleştirdik. Verdiği-
miz destekler ve uyguladığımız teşviklerle, 
nüfusumuzun dörtte üçünün katı atık de-
polama hizmetinden faydalanabilmesini 
temin ettik. Atık su hizmeti verilen beledi-
yelerin nüfusa oranı da yüzde 85’i geride 
bıraktı. Mavi bayraklı plajlarımızın sayısı 
459’u buldu. Sıfır atık projesi hızla yaygın-
laşıyor. Doğalgazın yaygınlaşmasıyla, şe-
hirlerimizin hava kirliliği sorunu önemli 
ölçüde çözüldü. 

Hizmetlerimizi Milletimize  
İyi Anlatalım

Aynı şekilde yeşilin, ağacın, ormanın, su-
yun korunması hususunda da tarihi yatı-
rımlara imza attık. Bereketli ovalarımızı 
koruma altına alıyoruz. Bugüne kadar, 
toprak büyüklüğü 69 milyon dekarı bulan 
243 ovamızı bu kapsama dâhil ettik. 

Orman varlığımızı 1,5 milyon hektar artı-
rarak 22,3 milyon hektara çıkardık. İkti-
darlarımız döneminde 4 milyar 70 milyon 
fidanı toprakla buluşturduk. Fidan üreti-
mimizi yılda 350 milyona yükselttik. Böy-
lece topraklarımızın erozyonla sulara karı-
şıp gitmesinin önüne geçiyoruz. 

İnşa ettiğimiz 538 yeni baraj ve 247 yeni 
gölet ile azgın sulara gem vurduk. Böylece 
su depolama kapasitemizi 166 milyar met-
reküpe çıkartarak, en kurak yılda bile va-
tandaşlarımızın ve topraklarımızın susuz 
kalmasını önledik. 

Mersin’den Kıbrıs’a döşediğimiz su hattı 
projesi, kendi alanında dünyada ilktir. 

GAP’ı büyük ölçüde tamamlarken, bunun 
kadar önemli gördüğümüz Konya’daki Ma-
vi Tünel Projesini de hizmete sunduk. 

Değerli arkadaşlar,

AK Parti’nin icraat listesi gerçekten çok 
uzun. Genel Merkezimizin ilgili birimleri, 
seçim öncesi bunları yazılı ve görsel olarak 
sizlere ulaştıracaktır. Her bir icraatımızı 
milletimizin zihnine ve gönlüne nakış na-
kış işlemeliyiz. Özellikle gençlerimize ve 
kadınlarımıza bunları çok iyi anlatmalı-
yız. Milletimiz ülkemizin nereden nereye 
geldiğini iyi bilmeli ki, hedeflerimizin ne 
mana ifade ettiği daha iyi görülebilsin. 31 
Mart 2019 seçimleri, hem genelde, hem de 
yerelde yapılan hizmetleri vatandaşlarımı-
za tekrar tekrar anlatabilmemiz için önem-
li bir fırsattır. 

unsuru olan mekân ve kültür üretimi ko-
nusunda sahip olduğumuz kadim mirasın 
hala tam olarak farkında olamadığımızı 
düşünüyorum. 

TOKİ Vasıtasıyla 837 Bin 
Konut İnşa Ettik

Son iki asırda, sadece siyasi ve askeri üs-
tünlüğümüzü değil, aynı zamanda mede-
niyetimizin kainat tasavvurunu, kültürü-
müzün mayasını, şehirlerimizin ruhunu 
da kaybettik. Batı medeniyetinin insan 
fıtratı yerine bireysel hırsı esas alan anlayı-
şı, üstelik de her türlü zevkten, estetikten, 
güzellikten mahrum bir şekilde ülkemizi 
işgal etti. Edebiyattan müziğe, sinemadan 
mimariye kadar her alanda küresel düzey-
de yaşanan tekdüzeleşme, gücünü farklı-
lıklarımızdan alan zenginliğimizi önemli 
ölçüde ortadan kaldırdı. Eskiden her biri 
diğerinden güzel eserlerimizle donatarak 
içinde ruhumuzu özgür bıraktığımız yer-
ler, daha sonra çirkinliklerin kuşatması al-
tında, sadece ruhumuzun değil, bedenimi-
zin de zindanlarına dönüştü. Binalar yük-
seldi, yollar büyüdü, araçlar modernleşti, 
altyapılar gelişti ve fakat gönüllerimiz ço-
raklaştı, çölleşti, karardı. 

Geçtiğimiz 16 yılda insanımızın hayat ka-
litesini yükseltmek için pek çok hizmeti 
hayata geçirdik, ama maalesef, bu gönül 
çoraklaşmasının önüne geçmekte yetersiz 
kaldık. İnşallah önümüzdeki dönemde gü-
cümüzü ve imkânlarımızı, gönüllerimizi 
zenginleştirmek, medeniyetimizi yükselt-
mek, kültürümüzü harlandırmak için da-

ha çok kullanacağız. Fatih’in, “Hüner bir 
şehir bünyâd etmektir / reâyâ kalbin âbâd 
etmektir” sözü, hem hükümetteki, hem be-
lediyelerdeki çalışmalarımızda rehberimiz 
olacaktır. 

Değerli arkadaşlar,

Siyasi parti olarak icraatlarımızın önceliği-
ni, elbette, milletimizin ihtiyaçları belirli-
yor. AK Parti olarak iktidara geldiğimizde, 
karşımızda her alanda olduğu gibi, çevre, 
şehir ve kültür konusunda da sorunlu bir 
ülke bulduk. Hemen kolları sıvadık ve 
çalışmaya başladık. Milletimiz başını so-
kacak ev bulamıyordu. TOKİ vasıtasıyla 
837 bin konut inşa ederek, özel sektöre 
de örnek teşkil eden bir şehircilik hamle-
si başlattık. Bu süreçte ülkemize en büyük 
katkılarımızdan biri de, Selçuklu, Osmanlı 
ve modern mimari yaklaşımının sentezi 
yeni projeler geliştirmiş olmamızdır.  Ge-
nel Merkez binamızdan Cumhurbaşkanlı-
ğı Külliyesine kadar, projesinde söz sahibi 
olduğumuz tüm binaların, bu mimariye 
göre inşa edilmesini sağladık. 

Şimdi aynı anlayışı, TOKİ’nin tüm proje-
lerine yansıtıyor, yerel mimari ile modern 
ihtiyaçları bütünleştiren projelerle şehir-
lerimizi donatıyoruz. Kentsel dönüşüm 
çalışmalarında öncelikle, büyükşehirleri-
mizin etrafını bir ur gibi saran gecekondu 
bölgeleri ile çirkin olduğu kadar sağlıksız 
binalardan oluşan semtleri hedef aldık. 
Buralar, inşaat kalitelerinin kötü olması 
sebebiyle, aynı zamanda depremde zarar 
görme riskinin de yüksek olduğu yerler-
dir. Şu anda 53 farklı ilimizdeki 229 adet 
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Mevcut belediyelerimizin bulunduğu yer-
leri daha ileriye taşımak, henüz AK Parti 
hizmetleriyle tanışmamış belediyeleri ise 
bu imkâna kavuşturmak için seçim günü-
ne kadar sıkı bir çalışma yürütmeliyiz. Bu-
güne kadar hep yanımızda olan milletimi-
zin, şayet kendimizi doğru ve tam olarak 
anlatırsak, bu seçimde de yine tercihini 
bizden yana kullanacağından şüphe duy-
muyorum. 

Bu çalışmaları neyle ileriye taşıyacağız? 
Millet Bahçeleriyle… Millet Bahçelerinin i-
çerisine mutlaka Millet Kıraathanesi koya-
lım. Üniversitelerimizin olduğu yerlerde 
Millet Kıraathanelerini yaygınlaştıralım. 

Ben milletime güveniyorum, inanıyorum. 
Milletim bizi bu yolda hiçbir zaman yalnız 
bırakmadı, yine bırakmayacak.

Aziz milletim, değerli milletvekili arkadaş-

larım, kıymetli misafirler, sizleri en kalbi 

duygularımla, hasretle, muhabbetle se-

lamlıyorum. Grup Toplantımızın, partimiz 

ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını 

Rabbim’den niyaz ediyorum.

Sözlerimin hemen başında dün idrak et-
tiğimiz, milletimizin ve tüm Müslüman-
ların Leyle-i Mevlidini tebrik ediyorum. 
Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muham-
med Mustafa’nın yeryüzünü teşriflerinin 
yıldönümü olan bu gece vesilesiyle tutu-
lan oruçların, yapılan ibadetlerin, edilen 

 “Ben Aday Gösterilmedim” 
Diyerek Partimize 

Sırtını Dönenler, Hiç AK Partili 
Olmamış Demektir

AK Parti TBMM Grup Toplantısı | Ankara | 20 Kasım 2018
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Kardeşlerim,

Son grup toplantımızdan bugüne kadar 
geçen 2 haftalık sürede, hem ülkemiz, hem 
partimiz bakımından önemli çalışmalara 
imza attık. Grup toplantımızdan hemen 
sonra Tarım ve Orman Bakanlığımız ile 
Milli Eğitim Bakanlığımızın öncülüğünde 
düzenlenen “Fidanlar Fidanla Büyüyor” 
Projesinin tanıtım toplantısına katıldık. 
Bu projeyle, 81 vilayetimizin tamamında 
10 milyon fidanı, öğrencilerimiz adına top-
rakla buluşturuyoruz. Okula başlayan her 
öğrencimizle birlikte toprağa dikilen fi-
dan, onunla birlikte büyüyecek, gelişecek, 
serpilecek. Her bir öğrencimiz eğitimini 
tamamlayıp hayata atıldığında, onun adı-
na dikilen fidanımız da 15-20 yıllık kos-
koca bir ağaca dönüşmüş olacak.  Bu an-
lamlı projede emeği geçen herkesi tebrik 
ediyorum. 

7 Kasım’da, önce Sağlık Bilimleri Üniver-
sitemizin akademik yıl açılışına katıldık, 
ardından da Cumhurbaşkanı Kabinemizin 
7’nci toplantısını gerçekleştirdik. Sağlık 
Bilimleri Üniversitemizde, Türkiye’nin en 
büyük ve başarılı reformlara imza attığı 
alanların başında gelen sağlıkta yeni dö-
nemdeki hedefimizin, ilacından tıbbi ci-
hazına kadar her alanda yerli ve milli bir 
altyapıyı kurmak olduğunu bir kez daha 
tekrarladık. 

Kabinemizin toplantılarında, mutat gü-
venlik konuları yanında, önemli gördü-
ğümüz projelerimizi, istişare etmemiz ge-
reken her hususu gündemimize alıyoruz. 
Pek çok ülkenin oldukça uzun zaman ve 

enerji harcayarak gerçekleştirdiği bir dö-
nüşümü, biz neredeyse birkaç ay içinde 
büyük ölçüde tamamladık. Bakanlıkları-
mızda sistemin henüz tam oturtulamamış 
olmasından kaynaklanan bazı sıkıntılar 
olduğunu ve bürokraside bundan kaynak-
lanan atalet, rehavet ve tıkanıklıklar ya-
şandığını biliyoruz. İnşallah bunları da en 
kısa sürede aşacağız. Böyle dönemler im-
tihan dönemleridir. İmtihanları başarıyla 
verenler milletimizin gönlündeki yerlerini 
alacaklar, veremeyenler ise nöbeti devre-
deceklerdir. 

8 Kasım’da, partimizin 81 il teşkilatında 
görev yapan çevre şehir ve kültür başkan-
larıyla bir araya geldik, bu alandaki politi-
kalarımızı ve seçim hazırlıklarımızı değer-
lendirdik. 

10 Kasım’da Ankara’daki törenlerin ardın-
dan Paris’e hareket ettik. Birinci Dünya Sa-
vaşının bitişinin 100’üncü yılı dolayısıyla 
Paris’te yapılan etkinlik vesilesiyle, çok 
sayıda liderle görüşme, fikir alış-verişinde 
bulunma imkânımız oldu.  Türkiye olarak 
bizim yakın tarihte en çok ders çıkarma-
mız gereken hadiselerden biri de öncesiyle 
ve sonrasıyla Birinci Dünya Savaşıdır. Geç-
tiğimiz bir asrı ve bizim arayış dönemi ola-
rak ifade ettiğimiz ondan önceki asrı bir-
likte değerlendirip, gereken dersleri çıkar-
madan, geleceğimize güvenle bakamayız. 

Bu ziyaretler vesilesiyle dünya liderleriyle 
bir araya gelerek, bu buluşmaları fırsata 
dönüştürmek gayemizdir. Birilerinin bu 
ziyaretlerimizden bir şeyler çıkarma gay-
retleri ise boşunadır. Kardeşlerim, 

duaların Rabbim katında kabul olmasını 
diliyorum. Allah’ın yardımı ve inayetinin, 
Kudüs ve Filistin toprakları başta olmak 
üzere, dünyanın neresinde zulüm gören 
bir Müslüman, bir mazlum varsa, hepsinin 
üzerine olmasını niyaz ediyorum. Dünya-
da kutlaması sadece bize mahsus olan bu 
güzel gün ve gece, milletimizin Peygamber 
Efendimize olan sevgisinin en bariz örne-
ğidir. Öyle ki, şairlerimiz, Peygamber Efen-
dimizi doğumundan vefatına kadar anlat-
mak için na’t dediğimiz, özel bir şiir tarzı 
ortaya çıkarmışlardır. Mevlid Kandilini, 
bir de, merhum Arif Nihat Asya’nın o güzel 
na’tıyla tebrik etmek istiyorum:

Biz dünyadan nereye

Göçelim ya Muhammed?

Yeryüzünde riyâ, inkâr, hıyânet

Altın devrini yaşıyor...

Diller, sayfalar, satırlar

(Ebû Leheb öldü) diyorlar:

Ebû Leheb ölmedi, ya Muhammed;

Ebû Cehil, kıtalar dolaşıyor!

Neler duydu şu dünyada

Mevlid’ine hayran kulaklarımız:

Ne adlar ezberledi, ey Nebî,

Adına alışkın dudaklarımız!

Artık, yolunu bilmiyor;

Artık, yolunu unuttu

Ayaklarımız!..

Gel, ey Muhammed, bahardır...

Dudaklar ardında saklı

Âminlerimiz vardır!..

Hacdan döner gibi gel;

Mi’raç’tan iner gibi gel;

Bekliyoruz yıllardır!

Konsun -yine- pervazlara

Güvercinler;

“Hû hû”lara karışsın

Âminler...

Mübârek akşamdır;

Gelin ey Fâtiha’lar, Yâsin’ler!

Bürokraside Tıkanıklıklar Yaşanıyor, 

İnşallah Bunları En Kısa Sürede Aşacağız
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tüm kademeleri, aday belirleme ve seçim 
hazırlıkları konusunda kesintisiz mesai 
halindedir. Siyasetin ve teknolojinin tüm 
imkânlarını kullanarak, titiz bir araştır-
mayla, soruşturmayla, analizle adayla-
rımızı netleştirmenin gayreti içindeyiz. 
İnşallah bu hazırlıklarımızdan tamam-
lanmış olanları yakında milletimizle de 
paylaşacağız. 

Değerli arkadaşlar, 

Son dönemde ülkemizin yeniden eski 
Türkiye’de bıraktığımızı düşündüğümüz, 
öyle umut ettiğimiz bir takım tartışmala-
rın, polemiklerin, kavgaların içine çekil-
meye çalışıldığını görüyoruz. Danıştay’ın 
and kararıyla başlayan, Türkçe ezanla de-
vam eden, buram buram istismar ve pro-
vokasyon kokan kimi hadiselerle zengin-
leştirilen bu tezgâhın, seçime doğru daha 
da tırmandırılacağı anlaşılıyor. Dünyanın 
kendini artık 21’nci yüzyılın ikinci yarı-
sına hazırlamaya başladığı bir dönemde, 
birilerinin ısrarla ülkemizi 1940’ların, 
1960’ların, 1970’lerin, 1990’ların baskı ve 
tedhiş iklimine taşımaya çalışıyor olma-
sı manidardır. Yapılmaya çalışılan işe illa 
bir isim verilecekse, bunun adı gericilik-
tir, irticacıdır, mürteciliktir, çağdışılıktır. 
Türkiye’nin geldiği yer itibariyle hala tek 
parti dönemini, onun siyasi, sosyal ve eko-
nomik zülüm düzenini özleyenlere, o gün-
lere geri dönülmesini talep edenlere söyle-
necek başka ne söz olabilir?

Hâlbuki bizim milletimiz, vicdanında 
tek parti dönemini hak ettiği yere çoktan 
oturtmuştur. Gelin bu meseleyi size bir 

anekdotla anlatayım: Büyük hiciv şairimiz 
Eşref, Cumhuriyet öncesi dönemde bir il-
çede kaymakamlık yaparken, merkezden 
bir telgraf gelir: Telgrafta, “Kaymakamlık 
binasının ihtiyaçlarını bildirin, stop” yaz-
maktadır. Eşref, bu telgrafa, “Binanın muh-
telif yerleri akıyor, stop” şeklinde bir cevap 
gönderir. Merkezden gelen ikinci telgrafta, 
“Binanın nereleri akıyor, ayrı ayrı yazıp 
gönderin, stop” ifadesi yer almaktadır. Bu-
nun üzerine Eşref, o hışımla telgrafhaneye 
iner ve telgrafçıya, “yaz oğlum” der, “Bina-
nın muslukları hariç her yeri akıyor, stop.”

Evet… CHP’nin memleketi yönettiği, tasal-
lut altına aldığı dönemi, işte tam bu şekil-
de tarif etmek mümkündür. Biz bunun, 
CHP’den devraldığımız İstanbul Büyük-
şehir Belediyesinden, 2002’de hükümete 
geldiğimizde devraldığımız kurumlardan 
bizzat şahidiyiz.  İstanbul Büyükşehir Bele-
diyesini devraldığımızda, tam da Eşref ’in 
hicvinde olduğu gibi, şehrin muslukları 
hariç her yeri akıyordu. Sokaklardan çöp 
suları akıyordu. Haliç’ten, af buyurun, la-
ğım akıyordu. Şehrin dört bir yanından 
yokluk, yoksulluk, sefalet akıyordu. Sa-
dece işbilmez değil, aynı zamanda rüşvet, 
yolsuzluk, mezhepçilik, meşrepçilik paça-
lardan akıyordu. Su derseniz, o zaten hiç 
akmıyordu. Tankerlerin, eskilerden kalma 
çeşmelerin önünde bidon kuyrukları alıp 
başını gitmişti. 

CHP’nin tahribatını tamir etmek, enkazı-
nı kaldırmak, İstanbul’un suya hasretini 
gidermek bize nasip oldu. Aynı şekilde, 
Türkiye’nin 81 vilayetinin tamamında 
asırlık ihmalleri telafi etmek, her alanda 

Geçtiğimiz haftayı, önümüzdeki yoğun 
gündeme hazırlanmak için kendi özel 
çalışmalarımıza ayırdık. Cumartesi günü 
İstanbul’da 5 ayrı Millet Bahçemizin ve 2 
camimizin toplu açılış törenine katıldık. 
Hizmete açtığımız Başakşehir, Kayaşehir, 
Hoşdere, Baruthane ve Çırpıcı Millet Bah-
çelerimizin toplam büyüklüğü 1,5 milyon 
metrekareyi buluyor. Sadece bu projeler-
le, İstanbul’da kişi başına düşen yeşil alan 
miktarını yüzde 10 artırdık. 

Açılış töreninde de ifade ettiğim gibi, çev-
recilik adına yakıp yıkanlar, sokakları 
ateşe verenler, ülkenin hayrına her işin 
karşısına dikilenler, gelip bu Millet Bah-
çelerine bakarak, gerçek çevrecilik nedir 
görsünler. 

Gezi Parkı olaylarının finansörü konu-
munda olan kişi ve bununla iltisaklı bir-
çok malum şahıslar gözaltına alındı. Ma-
lum çevreler ile Batı dünyasından birileri 
de açıklamalar yapıyor. Bizim bildiğimiz 
birçok şeyler var. Dünyada bu işlerin fi-
nansörü durumunda olan kişiler olduğu 
gibi, Türkiye’de de bu işlerin finansörü 
durumunda olan kişiler var. Finansörler 
ve diğerleri içeri alınınca niye rahatsız 
oluyorsunuz? Kendi ülkelerinde ben-
zeri olaylarda feryadı figan ediyorlar. 
Ancak Türkiye’de yaşanan olayları gör-
mezden gelerek, bu olayların sorumlu-
larına her türlü desteği vermekten de 
geri kalmıyorlar.  

Ülkemizi Karıştıramayacaksınız, 
Ülkemizi Bölemeyeceksiniz

Dün de, TÜRKAKIM doğalgaz botu hattı-
nın Karadeniz’den ülkemiz topraklarına 
ulaşması münasebetiyle düzenlenen töre-
ne katıldık. Rusya Devlet Başkanı, dostum, 
Sayın Putin’le bu aşamaya gelmesini temin 
ettiğimiz TÜRKAKIM, ülkemiz için önem-
li ve stratejik bir enerji projesidir. İnşallah 
önümüzdeki yıl, bu hattan doğalgaz akışı-
nı başlatmayı planlıyoruz. 

Konuşacaksak gelin bunları konuşalım. 
Sizin bunlarla hiç alakanız ve ilginiz yok 
mu? Yani Karadeniz’in bir ucundan diğer 
ucuna 2 bin metre derinlikte boru hattı 
yapılıyor. Ülkemiz için yeni bir doğalgaz 
imkânı doğuyor. Bu hat, hem ülkemiz için 
hem Avrupa için bir kaynak, bir tedarik 
oluşturuyor.  

Bakın bunların gündemlerinde ne var? 
Hala biz Türkiye’yi nasıl karıştırırız der-
dinler. Fakat ülkemizi karıştıramayacaksı-
nız, ülkemizi bölemeyeceksiniz, bunu böy-
le bilin. 31 Mart’ta benim aziz milletim, bu 
ülkenin düşmanlarına en büyük dersi san-
dıkta verecektir. İnşallah 1 Nisan itibariyle 
de adeta yeni bir dönem başlayacaktır.

Tabii tüm bu süreçte bulduğumuz her fır-
satta, 31 Mart 2019 Mahalli Seçimleriyle 
ilgili hazırlıklar için de çalıştık. Aday tes-
pitleri noktasında, gerek büyükşehirlerde, 
gerek illerde önemli bir aşamaya geldik, 
ilçelere de inmeye başladık. Geçtiğimiz Pa-
zar günü, önceden belirlediğimiz yerlerde 
temayül yoklamaları da yapıldı. Partimizin 
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Kardeşlerim,

Genel Başkanından mahalle ve köy tem-
silcilerine kadar AK Parti kadroları için 
siyasetin her kademesi bir hizmet vasıta-
sıdır. Seçim dönemlerindeki adaylık mü-
cadelesi de bizim için, bu hizmeti kimin 
daha iyi yapacağının yarışı ve takdirinden 
ibaret bir süreçtir. Bir göreve kimi zaman 
iki, kimi zaman 12, hatta kimi zaman çok 
daha fazla kişi talip olur, sonuçta bir kişi 
o işi üstlenir. Adayımız belli olduğunda, 
diğer tüm arkadaşlarımız onun yanında 
saf tutar, seçim gününe kadar tıpkı kendi-
si adaymış gibi canla-başla çalışır. Her kim 
ki, “Ben aday gösterilmedim” diyerek par-
timize sırtını dönüyor, hatta gidip kendine 
başka mecralar arıyorsa, o kişi zaten hiç 
AK Partili olmamış demektir.  Aynı şekilde 
her kim ki, “Benim istediğim kişi aday gös-
terilmedi” diye benzer tavırlara giriyorsa, 
zaten yanlış yerdedir. “Ben niye şuradan 
aday gösterilmedim de buradan gösteril-
dim” diyorsa, o da kusura bakmasın ve 
önce bir nefis muhasebesine çeksin ken-
disini. Biz bir davayız, bir teşkilatız. Biz de 
istişare önemlidir. Bunun sonunda da “Sen 
filanca yerden adaysın” denildiği zaman, o 
da eyvallah der, orada çalışmaya başlar. 

Onu da geçelim, biliyorsunuz dedik ki, “3 
dönemden fazla aday olunmayacak. An-
cak başarılı gördüğümüz arkadaşları farklı 
yerlerde istihdam edebiliriz.” Peki, “Ben de 
başarılıydım, ama niye istihdam edilme-
dim” havasına girenler varsa, o kişi bilmeli 
ki kendisinin skala merkezi farklıdır. 3 dö-
nem görev yaparken güzel de, aday yapıl-
madığın zaman niye bozuluyorsun? Yani 

bu hareketin kendine has ilkeleri vardır. 
Bu ilkelere de bütün arkadaşlarımızın sa-
dakatle sarılması şüphesiz ki önemlidir. 

Demokrasi içinde siyaset yapmak demek, 
ideallerle mümkünleri olabildiği kadar bir-
birine yaklaştırmaya çalışmak demektir. 
Yaklaşık 11 milyon üyesi olan, 24 Haziran 
Cumhurbaşkanlığı seçiminde 26 milyon 
330 bin oy almış bir partide, hiç kimsenin 
“ben” demeye hakkı yoktur. 

AK Parti, “Biz” Partisidir

Biz enaniyetten Allah’a sığınan bir medeni-
yetin mensuplarıyız. Bunun için AK Parti, 
“biz” partisidir. Kendini bu “biz” kavramı-
nın içinde hisseden herkese AK Parti’de 
düşecek bir görev vardır. AK Partili kim-
liğiyle ortaya çıktığınızda, duruşunuzla, 
oturuşunuzla, kalkışınızla, ağzınızdan çı-
kan her şeyle, hatta yediğinizle, içtiğinizle 
örnek olma sorumluluğunu da üstlenmiş-
siniz demektir. Bireysel olarak gaflete düş-
me, yanlışa sapma iradeniz size aittir, ama 
AK Parti davasının neferi olarak böyle bir 
lüksünüz kesinlikle yoktur. 

Üzerinde en küçük bir şaibe olan, hiç 
kimseden ikaz beklemeden, kendisi bu 
kapının dışına çıkmalıdır. Gönül yapmak 
yerine gönül kıran da yanlış yerde oldu-
ğunu bilmelidir. Evet, siyaset gönül işidir, 
gönüllülük işidir. Biz gönül dünyamıza 3 
kıta 7 iklimdeki tüm kardeşlerimizi, tüm 
mazlumları ve mağdurları sığdırmışken, 
kendi ilçesindeki, ilindeki insanlara karşı 
alicenap olmayı başaramayanlar,  bu çatıya 
ancak zarar verir. Zira AK Partide görev al-

şehirlerimizi mamur etmek de hamdolsun 
bize nasip oldu. İzmir’in bile su sıkıntısını 
biz giderdik. Aynı şekilde Van, terör ör-
gütünün egemen olduğu yer. Bu ilimizin 
de su sorununu biz çözdük. Aynı şekilde 
Diyarbakır’ın da su sorununu çözmek bize 
nasip oldu. Niye? Dedik ki, milletimizi su-
suz bırakamayız.

Kazanmadık Gönül 
Bırakmayacağız

Kardeşlerim, 

Türkiye’nin tarihinde adı yasaklarla, yok-
sullukla, yoklukla, faşizan baskıyla, zulüm-
le, istismarla adeta özdeşleşmiş olan bir 
partinin, hala aynı kafada gidiyor olma-
sını ülkemizin talihsizliği olarak görüyo-
ruz. Rahmetli Nurettin Topçu, “Kendimiz 
dışında nereye koştuysak gurbette kaldık” 
diyor. Milletimiz, kendisiyle aynı rüyayı 
gören, kendisiyle aynı hissiyatı paylaşan, 
kendisiyle aynı değerleri yaşayan ve ya-
şatan, kendisiyle aynı türküleri söyleyen; 
velhasıl yerli ve milli siyaset istiyor, siya-
setçi istiyor. Milletimizi yıllarca, kendi de-
ğerlerimizin, kültürümüzün, geçmişimi-
zin dışında mecralara koşturmak için ça-
lışanların oyunlarına artık hepimizin de 
karnı toktur. Artık her adımını devlet ve 
millet düşmanlarıyla birlikte atanlar, ne 
kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar, siyasette 
yeniden hortlayamayacaklardır. Bu ülke-
nin Cumhurbaşkanından başlayarak tüm 
şahsiyetlerine ve kurumlarına saldıran, 
hatta hızını alamayıp doğrudan milletin 
kendisine hakaret eden CHP kafası, 31 

Mart’ta bir kez daha hak ettiği dersi san-
dıkta alacaktır. Türkiye’yi eski karanlık 
günlerine döndürmek isteyenler, kendi 
karanlıklarında kaybolup gideceklerdir. 

Darbelerle, cuntalarla, vesayetle ve bunla-
rın aracı olarak kullandıkları medyadan 
yargıya pek çok araçla ülke yönetmeye 
alışmış olanlara, demokrasinin, milli ira-
denin hakimiyeti zor geliyor. Kaybettik-
leri mevzileri tekrar kazanmak için, yeni 
senaryolar, yeni taktikler üretebilecek 
kadar dahi kabiliyetleri, gayretleri olma-
yanlar, eski usul yöntemleri tedavüle so-
kuyorlar. Halbuki ecdat, “Kem aletle ke-
malat olmaz” diyor. 

Biz ise, siyasete başladığımız günden be-
ri hep yaptığımız gibi yine milletimize 
ram olacak, milletimize teslim olacağız. 
Milletimizin hizmetkârlığına talip oldu-
ğumuz bu yolda gece gündüz çalışacağız. 
Noksanlarımız varsa tamamlayacağız. 
Yanlışlarımız varsa düzelteceğiz. Yolunu 
şaşıranlar varsa ya ıslah, ya tasfiye edece-
ğiz. Daha çok proje üreteceğiz. Daha çok 
yatırım yapacağız. Her haneyle, her birey-
le daha çok hemhal olacağız. Kazanmadık 
gönül bırakmayacağız. 

İşte bunları başardığımızda, seçim sonuç-
ları zaten kendiliğinden şekillenecektir. 
Biz bugüne kadar hep sandıktan çıkmayı 
değil, asıl milletin gönlüne girmeyi amaç-
ladığımız için başarılı olduk. İnşallah, 
önümüzdeki seçimde de aynı şekilde he-
deflerimize ulaşacağız. 
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mak demek milletin derdiyle dertlenmek, 
geleceğine ışık tutmak demektir. Kendisi 
zaten çevresindekilere dert olan, milletin 
derdine nasıl derman olacak? AK Parti 
teşkilatlarının ve adaylarımızın kendile-
rini bu zaviyelerden gözden geçirmelerini 
istiyorum. 

Genel Başkan olarak bizim her şeyi anında 
görmemiz, müdahale etmemiz mümkün 
olmayabilir. Elbette herkes kendi duru-
munu en iyi kendi bilir, ama ölçümüz işte 
budur. 

Kuruluşunu ilan ettiğimiz 14 Ağustos 
2001 tarihinden beri, hamdolsun, bu şu-
ura sahip arkadaşlarımızla yol yürüdük. 
Arada elbette yorulanlar, yolda kalanlar, 
yolunu kaybedenler olmuştur. Buna rağ-

men Türkiye’yi 16 yılda 3 kat büyütmeyi, 
bölgesinde ve dünyada söz sahibi yapmayı 
AK Partinin her kademesinde görev almış 
yoldaşlarımızla, dava ve kader arkadaşları-
mızla birlikte başardık. İnşallah, 2023 he-
deflerimize de sizlerle birlikte ulaşacağız. 
Çocuklarımız, kendilerine emanet edeceği-
miz 2053 ve 2071 vizyonlarımızı, bu güçlü 
temel üzerinde yükselteceklerdir.

Geçtiğimiz gün kaybettiğimiz Cumhuri-
yet Halk Partisi Edirne Milletvekili Erdin 
Bircan’a Allah’tan rahmet diliyoruz. Rab-
bim yar ve yardımcımız olsun. 

Bu duygularla bir kez daha sizlere Meclis 
çalışmalarında başarılar diliyorum. 

Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Kalın sağlıcakla.

Aziz milletim, sevgili AK Partililer, değerli 
dava ve yol arkadaşlarım, hanımefendiler, 
beyefendiler, sizleri en kalbi duygularım-
la, muhabbetle selamlıyorum. Kuruluşun-
dan bugüne, sandık kurulu üyeliğinden 
genel başkanlığa kadar her kademede, 

belde, ilçe, il teşkilatlarımızda AK Parti 

davasına hizmeti geçmiş arkadaşlarımızın 

tamamını tazimle yâd ediyorum. Ahirete 

irtihal etmiş arkadaşlarımıza Rabbimden 

rahmet diliyorum. 

Türkiye, Cumhur İttifakı’ndan 
Aldığı Güçle Büyük 

Mücadelelerden Başarıyla 
Çıkacaktır

AK Parti 40 İl Belediye Başkan Adayı Açıklama Toplantısı
İstanbul | 24 Kasım 2018
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“Hizmet Belediyeciliğini” Daha 
Üst Bir Noktaya Taşımalıyız

Değerli kardeşlerim, 

Bugün, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak 
mahalli idareler seçimlerinde göstereceği-
miz AK Parti adaylarından, 40 büyükşehir 
veya il merkezimizdeki isimleri açıklamak 
üzere bir aradayız. Bu isimleri sizlerle pay-
laşmadan önce, önümüzdeki seçimlerde 
milletimize nasıl bir mahalli idareler yö-
netimi vizyonu sunacağımıza dair kısa bir 
bilgi vermek istiyorum. Seçim manifesto-
muzu, inşallah önümüzdeki ay, adayları-
mızın tamamını ilan ettikten sonra milleti-
mizin takdirine sunacağız. Burada sadece 
bir çerçeve çizmekte yetineceğim. 

AK Parti olarak, mahalli idarelerde mille-
timizin karşısına ilk defa çıktığımız 2004 
yılında, “Yerel kalkınma başlıyor” demiş-
tik. Gerçekten de, AK Parti bu seçimde ka-
zandığı, toplam belediyelerin yüzde 55’ine 
karşılık gelen 1.750 belediye başkanlığı 
ile, altyapıdan üstyapıya kadar her alanda 
şehirlerimizde büyük bir kalkınma ham-
lesi başlatmıştı. Yılların ihmaliyle boğul-
ma noktasına gelen pek çok şehrimiz, AK 
Parti belediyeciliğiyle yepyeni bir çehreye 
kavuştu. Ardından 2009 seçimlerine “Mar-
ka Şehirler” sloganıyla girdik. Bu seçimde, 
toplam belediye başkanlıklarının tam ya-
rısına denk gelen 1.442 belediye başkan-
lığında milletimiz AK Parti’ye teveccüh 
gösterdi. Biz de bu desteğe karşılık, mille-
timize verdiğimiz sözü tutmak için gece 
gündüz koşturduk. 

Türkiye 2014 seçimlerine, farklı bir atmos-
ferde girdi. Hatırlarsanız, önce Gezi olay-
larıyla, ardından FETÖ ihanet çetesinin 
emniyet-yargı darbe girişimiyle sarsılan 
ülkemiz, 2014 mahalli seçimlerini milli 
iradeye sahip çıkma vasıtası olarak gördü. 
AK Parti olarak bu seçimlere “Daima Mil-
let Daima Hizmet” sloganıyla girdik ve top-
lam belediyelerin yüzde 59’una denk gelen 
800 belediye başkanlığı kazandık. Böylece, 
mahalli idareler seçiminde en büyük başa-
rımızı da 2014’te elde etmiş olduk. Şimdi, 
yeni bir seçime hazırlanıyoruz. 31 Mart 
2019 için asıl sloganımız belli ama bunu se-
çim manifestomuzla birlikte açıklayacağız. 
Yeni dönemin en önemli özelliği, “hizmet 
belediyeciliğini” “gönül belediyeciliğiyle” 
daha üst bir noktaya taşıyacak olmamızdır. 

Değerli arkadaşlar, 

Ecdadımız “Şerefü’l mekân bil mekîn” 
yâni, “Bir şehri aziz kılan, o şehrin sakin-
leridir” diyor. Esasen biz millet olarak şe-
hircilik konusunda köklü bir müktesebata 
ve geleneğe sahibiz. Şairlere ilham olmuş, 
masallara mekân olmuş şehirlerimiz bulu-
nuyor. Her biri birer açık hava müzesi zen-
ginliğindeki şehirlerimiz, her şeye rağmen 
ayaktadır. Ülkemizin son bir asırda yaşa-
dığı sıkıntılar, insanlarımız gibi şehirleri-
mizi de yormuş, yıpratmış, karakterinde 
derin yaralar açmıştır.

Biz göreve geldiğimiz andan itibaren AK 
Parti olarak hem hükümette, hem mahalli 
idarelerde işte bu asırlık ihmalleri gider-
menin mücadelesini verdik. Bir taraftan 
şehirlerimizin artık kronikleşmiş sorunla-

Bugüne kadar girdiğimiz 14 seçim ve hal-
koylamasında tercihlerini partimizden ya-
na kullanan tüm vatandaşlarımıza şükran-
larımı sunuyorum. Ülkemizde ve dünya-
nın dört bir yanında dualarıyla ve duruş-
larıyla yanımızda olan tüm kardeşlerimize 
en kalbi teşekkürlerimi iletiyorum. San-
dıktan kendisine çıkan her bir oyu namusu 
bilerek sahiplenen ve hakkını vermek için 
gece gündüz çalışan tüm milletvekillerimi-
ze, belediye başkanlarımıza, belediye mec-
lis ve il genel meclisi üyelerimize, sandık 
müşahitlerimize, mahalle teşkilatlarımıza 
gönülden teşekkür ediyorum. Gerek 24 
Haziran seçimlerinde Meclis’te görev alan, 
gerekse önümüzdeki yılın Mart ayındaki 
seçimlerde belediyelerde vazife üstlenecek 
olan arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. 

Değerli kardeşlerim, 

Sözlerimin hemen başında Milliyetçi Ha-
reket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet 
Bahçeli’ye, Cumhur İttifakı’na olan bağlı-
lığını bugün bir kez daha beyan ettiği için 
teşekkür ediyorum. Biz de AK Parti olarak, 
ülkemizin ve milletimizin beka mücadele-
sinin en önemli dayanak noktalarından bi-
ri olarak gördüğümüz Cumhur İttifakı’na 
bağlılığımızı buradan tekrar beyan ediyo-
ruz. Sayın Bahçeli’ye, önümüzdeki seçim-
lerde İstanbul, Ankara ve İzmir’de aday 
çıkarmayarak AK Parti’yi destekleme kara-
rı verdikleri için de ayrıca teşekkürlerimi 
sunuyorum. Türkiye Cumhur İttifakı’ndan 
aldığı güçle, çok daha zorlu ve büyük mü-

cadelelerden başarıyla çıkacaktır. Cum-
hurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle he-
deflerine ulaşma kararlılığı artan Türkiye 
inşallah 2023’e bu heyecanla ulaşacaktır. 

Cumhur İttifak’ı karşısında yer alan, Sayın 
Bahçeli’nin ifadesiyle 31 Mart seçimleri 
öncesi kurulan zillet ittifakı karşısında 
yükümüzün ne kadar ağır olduğunu bir 
kez daha ifade etmek istiyorum. Zira bu 
malum ittifakın içerisinde vatanseverliğe 
karşı, milliyetperverliğe karşı ne ararsanız 
var. Hele hele terör örgütünün içinde oldu-
ğu böyle bir ittifaktan milli ittifak çıkar mı? 
Terör örgütünün destek verdiği böyle bir 
oluşumun içerisinden vatanseverlik çıkar 
mı? İşte bugün bazı medya yayınlarında 
da gördüğümüz gibi, çocukları dağlara ka-
çırıp Kandil’de onlara neler uygulandığını 
görüyoruz. Benim milletin teröristleri na-
sıl çukura gömdüyse, Kandil’in icazetiyle 
kurulan bu ittifakı da sandığa gömecektir. 
Onun için gece gündüz demeden çalışaca-
ğız, çok gayret edeceğiz. 

Şimdi gençlere hitap ediyorum. Gençle-
rimize emanet ettiğimiz 2053 ve 2071 
vizyonlarımız aynı zamanda Cumhur 
İttifakı’nın menzilinin ifadesidir. Birileri 
için ittifaklar seçimle, sandıkla sınırlı ola-
bilir. Biz ülkenin ve milletin geleceği için 
yaptığımız ittifakı inşallah sonraki nesil-
lere de miras olarak bırakacağız. Buradan 
bir kez daha Sayın Bahçeli’ye ve Milliyetçi 
Hareket Partisine gönül vermiş kardeşleri-
mize, bu kutlu yürüyüşe verdikleri destek 
için teşekkürlerimi, şükranlarımı ifade 
ediyorum.
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Evet… Biz gönül yapmayı böylesine önem-
seyen, gönül yıkmayı böylesine büyük bir 
felaket olarak gören bir medeniyetin, bir 
kültürün mensuplarıyız. Hele belediye 
başkanlığı gibi, her gün doğrudan milletle 
yüz yüze olunan bir görevde, aksi bir anla-
yış, aksi bir düşünce kesinlikle kabul edi-
lemez. Bulunduğu görevde kibir, büyüklük 
taslama, millete tepeden bakma, milletle 
irtibatını koparma hastalığına kapılan hiç 
kimsenin AK Parti çatısı altında yeri ola-
maz.  İnşallah 31 Mart 2019’da milletimi-
zin gönlündeki yerimizi daha da güçlendi-
recek, daha da yükseğe çıkartacağız. 

Değerli arkadaşlar, 

Mahalli idarelerdeki hizmetlerin öncelik-
lerinin, şehirlerin gelişmişliklerine, insan-
ların kültür ve refah düzeylerine göre deği-
şiklik göstermesi gayet tabiidir. Musluğun-
dan suyu akmayan… Binasının önünden 
çöpü toplanmayan… Çamurdan sokağına 
girilmeyen… Çukurdan caddesinde yü-
rünmeyen… Kaldırımı zaten olmayan… 
Kirden, isten, dumandan havası solun-
mayan… Ulaşımı sınırlı, iletişimi kopuk… 
Velhasıl her tarafından lime lime olmuş 
bir şehirde, siz insanlara istediğiniz kadar 
büyük projeler, istediğiniz kadar büyük 
hayaller anlatın, beyhudedir. İnsanların 
başlarını sokacak ev bulamadığı bir yerde, 
uçuk kaçık imar projeleriyle milletin der-
dine derman bulamazsınız. Mutfağında 
yiyecek ekmeği, dolabında giyecek elbise-
si, sobasında yakacak odunu-kömürü ol-
mayan birine, şehircilik adına anlatacağı-
nız hiçbir şeyin karşılığı yoktur. Gözü gibi 
üzerine titrediği evladını okula göndere-

meyen, hastalandığında ilacını alamayan, 
onu güvenli bir şekilde sokağa salamayan 
bir insanı vizyonunuzla heyecanlandıra-
mazsınız. 

Önce insanın yaradılışından beri arayı-
şında olduğu barınma, giyinme, güvenlik, 
yeme-içme, eğitim, sağlık gibi temel hiz-
metleri kendisine sağlamanız gerekiyor. 
Türkiye, hamdolsun bu aşamayı, özellikle 
geçtiğimiz 16 yılda yaptığımız yatırımlarla 
geride bırakmıştır. Artık milletimizle daha 
derin ufuklara bakma, daha vizyoner pro-
jeleri konuşma imkânına sahibiz. 

AK Parti, tıpkı hükümet yönetiminde oldu-
ğu gibi, belediyecilik anlayışında da, ülke-
nin gelişimine uygun şekilde daha büyük 
hedeflere, daha büyük ideallere yönelmiş-
tir. Dün asgari ihtiyaçların karşılanması-
nın yollarını arıyorduk, bugün ülkemizi 
her alanda muasır medeniyet seviyesinin 
üzerine çıkarmayı konuşuyoruz. Dün hiç-
bir vatandaşımızı aç ve açıkta bırakma-
mak için neler yapabileceğimize kafa yo-
ruyorduk, bugün şehirlerimizdeki hayat 
kalitesini nasıl yükseltebileceğimizi tartı-
şıyoruz. Dün şehirlerimizi bir ur gibi istila 
eden yıkık-dökük gecekonduların önüne 
geçmenin yollarını arıyorduk, bugün ge-
reğinden fazla yüksek yapılan binalardan 
duyduğumuz rahatsızlığı ifade ediyoruz. 
Dün “Hizmet gelsin de nasıl gelirse gelsin” 
diye düşünüyorduk, bugün akıllı şehirler 
inşa etmenin peşinde koşuyoruz. Dün ül-
kemizi ve şehirlerimizi yönetenleri seçim-
den seçime görüyorduk, bugün katılımcı 
demokrasiyi yaygınlaştıracak yöntemler 
arıyoruz. Dün sadece belirli büyükşehirle-

rını tek tek çözerken diğer taraftan da bele-
diyeciliğe yepyeni bir bakış açısı kazandır-
dık. Bakınız bizim bu konudaki formülü-
müz gayet basittir. Biz milletimizin “aklını 
çelmenin” değil “gönlüne girmenin” pe-
şinde olduk. Biz her şeyden önce kalpleri 
fethetmenin mücadelesini yürüttük. Hep 
söylediğim gibi, seçimler sandıkta değil, 
gönüllerde kazanılır veya kaybedilir. AK 
Parti olarak, kurulduğumuz günden beri 
önceliği hep milletimizin gönlünde birinci 
olmaya verdik. Bunu sağladığımızda, san-
dığın sadece bir formaliteden ibaret kala-
cağını biliyorduk. 

Nitekim sadece seçimden seçime milleti 
hatırlayan, sadece seçim dönemlerinde 
milletin kapısını çalan partiler sürekli ba-
şarısızlığa uğradı. Günün 24 saati, yılın 
365 günü milletimizin gönlüne girmek 
için çalışan AK Parti ise sandıktan istisna-
sız hep lider olarak çıktı. 2019’un Mart’ı 
için başarı formülümüz yine aynıdır. 

Gönül Kazanma Çabasını Hiç 
Bırakmadık,  
Bırakmayacağız

AK Parti’nin her bir teşkilat mensubu, her 
bir gönüllüsü, 81 vilayetimizin tamamın-
da, her ilçemizde, her mahallemizde, her 
köyümüzde kapısını çalmadık hane, elini 
sıkmadık vatandaş, kazanmadık gönül bı-
rakmayacak şekilde çalışmayı sürdürecek-
tir. Dikkat ediniz, başlayacaktır demiyo-
rum, sürdürecektir diyorum. Çünkü biz bu 
gönül kazanma çabasını hiç bırakmadık, 
bırakmayacağız. Kendi seçmenimizle mu-

habbetimizi koyulaştıracağız. Bize sempa-
tiyle bakan ama oy vermeyen vatandaşla-
rımızı saflarımıza katacağız. Oy vermediği 
gibi bize sempatiyle bakmayan herkese de, 
ülkemiz ve milletimiz için yaptıklarımızı, 
yapacaklarımızı, hedeflerimizi anlatacak 
ve eninde sonunda inşallah onların da 
gönlünü kazanacağız. 

Bunun için AK Parti’nin her seçimde oy 
hedefi, mümkünse yüzde 100’ün desteğini 
almaktır. Bu orana ne kadar yaklaşırsak, 
kendimizi o derece başarılı görüyoruz. Biz, 
oy oranımız düştüğünde, iktidarımız teh-
likeye girdiği için değil, milletimizin gön-
lünde irtifa kaybettiğimiz için üzülüyoruz. 
Aynı şekilde oy oranımız yükseldiğinde 
de, gücümüzü tahkim ettiğimiz için değil, 
milletimizin gönlündeki yerimizi sağlam-
laştırdığımız için seviniyoruz. 

Ne diyor Yunus Emre:

Aksakallı bir koca

Hiç bilmez ki hal nice

Boşa gitmesin hacca

Bir gönül yıkar ise

Bir kez gönül yıktın ise

Bu kıldığın namaz değil

Yetmiş iki millet dahi

Elin yüzün yumaz değil
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Büyükşehir Belediye Başkanı

DÜZCE - FARUK ÖZLÜ, Bilim Sanayi ve 
Teknoloji eski Bakanı

ELAZIĞ - ŞAHİN ŞEREFOĞULLARI, 
Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu 
Başkanı

ERZURUM - MEHMET SEKMEN,  
Büyükşehir Belediye Başkanı

GAZİANTEP - FATMA ŞAHİN,  
Büyükşehir Belediye Başkanı

GİRESUN - AYTEKİN ŞENLİKOĞLU, 
AK Parti İl Başkanı

GÜMÜŞHANE - ERCAN ÇİMEN,  
Belediye Başkanı

HAKKÂRİ - CÜNEYT EPCİM,  
Vali Yardımcısı

KAHRAMANMARAŞ - HAYRETTİN 
GÜNGÖR, Türkiye Belediyeler Birliği 
Genel Sekreteri

KARABÜK - BURHANETTİN UYSAL, 
AK Parti eski Milletvekili, Karabük Üni-
versitesi eski Rektörü

KASTAMONU - TAHSİN BABAŞ,  
Belediye Başkanı

KAYSERİ - MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, 
Melikgazi Belediye Başkanı

KIRIKKALE -  MEHMET SAYGILI,  
Belediye Başkanı

KIRKLARELİ - BURAK SÜZÜLMÜŞ, 
Kırklarelispor Başkan Yardımcısı

KİLİS - MEHMET ABDİ BULUT,  
Kilis eski Belediye Başkanı

KOCAELİ - TAHİR BÜYÜKAKIN, 
Bilecik Valisi

MALATYA - SELAHATTİN GÜRKAN, 
Battalgazi Belediye Başkanı

NEVŞEHİR - RASİM ARI,   
Gençlik ve Spor Bakanlığı Daire Başkanı

NİĞDE - EMRAH ÖZDEMİR,  
AK Parti eski İl Başkanı

ORDU - HİLMİ GÜLER,   
Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı

RİZE - RAHMİ METİN,   
İl Genel Meclisi eski Başkanı

SAMSUN - MUSTAFA DEMİR,  
Bayındırlık eski Bakanı

SİNOP - ALİ ÇÖPÇÜ,    
AK Parti İl Başkanı

ŞANLIURFA - ZEYNEL ABİDİN BE-
YAZGÜL, AK Parti eski İl Başkanı

ŞIRNAK - MEHMET YARKA, İşadamı

TEKİRDAĞ - MESTAN ÖZCAN,  
Ziraat Mühendisi

YALOVA - YUSUF ZİYA ÖZTABAK, 
AK Parti İl Başkanı

rin gündeminde olan otopark gibi, sosyal 
ve kültürel donatılar gibi ihtiyaçlar, bugün 
her şehrin önceliği haline geldi. 

AK Parti, Mahalli İdarelerde 
Öncü ve Örnek Politikaların 
Partisidir

Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. Söy-
lemek istediğim, ülkemiz geliştikçe, mil-
letimizin olaylara bakışı derinleştikçe, ül-
keyi ve şehirleri yönetmenin usullerinin 
de değiştiğidir. İşte bunun için manifes-
tomuzda, şehirlerimizin geçmişteki veya 
bugünkü ihtiyaçlarını değil, gelecekteki 
ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ilkeleri 
ortaya koyuyoruz. Maziden atiye kurduğu-
muz köprünün mahalli idareler boyutunu 
ifade eden bu yaklaşımı, inşallah, 31 Mart 
2019’dan sonra tüm AK Parti belediyele-
rinde uygulamaya koyacağız. AK Parti yap-
tığında, diğerleri de zaten onu izleyecektir. 
Çünkü AK Parti, her konuda olduğu gibi, 
mahalli idarelerde de öncü ve örnek politi-
kaların, icraatların partisidir. Bizim beledi-
yelerimizin ortaya koyacağı yeni şehircilik 
anlayışı, inşallah önümüzdeki 5 yılda ül-
kemizin tamamında uygulanır, icra edilir 
hale gelmiş olacaktır. 

Değerli arkadaşlar,

Şimdi, 40 şehrimizde büyükşehir veya il 
belediye başkan adaylarımızı, isimleri ve 
mevcut görevleriyle birlikte, alfabetik sıra-
ya göre açıklayarak, sözlerime son vermek 
istiyorum. 

ADIYAMAN - Dr. SÜLEYMAN KILINÇ, 
Beyin Cerrahı

AMASYA- CAFER ÖZDEMİR,  
Belediye Başkanı

ANTALYA - MENDERES TÜREL, 
Büyükşehir Belediye Başkanı

ARDAHAN - YUNUS BAYDAR,  
AK Parti eski İl Başkanı

ARTVİN - MEHMET KOCATEPE, 
Belediye Başkanı

BARTIN - YUSUF ZİYA ALDATMAZ, 
AK Parti Merkez İlçe Başkanı

BATMAN - MURAT GÜNEŞTEKİN, 
AK Parti eski İl Başkanı

BAYBURT - FATİH YUMAK,  
AK Parti İl Başkanı

BİTLİS - NESRULLAH TANĞLAY, 
AK Parti İl Başkanı

BOLU - FATİH METİN,   
Ticaret Bakan Yardımcısı

BURDUR - DENİZ KURT,   
AK Parti eski İl Teşkilat Başkanı

BURSA - ALİNUR AKTAŞ,  
Büyükşehir Belediye Başkanı

DENİZLİ - OSMAN ZOLAN,  
Büyükşehir Belediye Başkanı

DİYARBAKIR - CUMALİ ATİLA, 
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Evet… Tüm bu belediye başkan adayları-
mızı, önce milletimize, onunla birlikte teş-
kilatlarımıza ve AK Parti’ye gönül vermiş 
vatandaşlarımıza emanet ediyoruz. Hiz-
mete talip olmak önemlidir. Milletin bek-
lentilerine cevap verecek bir gayret ve ba-
şarı ortaya koymak ise çok daha önemlidir. 
İnşallah bu arkadaşlarımız, hem sandıkta, 
hem de inşallah seçildiklerinde görevleri 
başında kendilerinden beklenenleri en gü-
zel şekilde ortaya koyacaklardır. 

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı 
olarak her bir arkadaşıma güveniyorum. 
Yaptıkları çalışmalarda daima yanlarında 
olacağım. Onlar şehirlerinde biz ülkemiz-

de ve tüm dünyada ortaya koyacağımız 
gayretle, inşallah Türkiye’yi 2023’e, hedef-
lerini yakalamış bir şekilde ulaştıracağız. 
AK Parti’nin bu seçimlerde alacağı güzel 
bir sonuç, sadece partimize gönül veren-
leri sevindirmekle kalmayacak, ülkemiz-
le ilgili kötü niyet besleyenlere de cevap 
teşkil edecektir. Önce AK Parti’yi, sonra 
Türkiye’yi tökezletmek isteyenler, bir kez 
daha hüsrana uğrayacaktır. 

Demokrasi ve kalkınma yolculuğumuzun 
15’inci imtihanından da, inşallah zaferle 
çıkacağız. 

Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Kalın 
sağlıcakla.

Aziz milletim, değerli milletvekili arkadaş-
larım, kıymetli misafirler, sizleri en kalbi 
duygularımla, hasretle, muhabbetle se-
lamlıyorum. Grup Toplantımızın, partimiz 
ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını 
Rabbim’den niyaz ediyorum.

Sözlerimin hemen başında, İstanbul 
Sancaktepe’de dün düşen askeri helikop-

terimizde hayatlarını kaybeden askerle-
rimize bir kez daha Allah’tan rahmet dili-
yorum. Bugün ebediyete uğurlayacağımız 
şehitlerimiz Albay Gökselin Aytural, Üs-
teğmen Aykut Yurtsever, Astsubay Emre 
Vahit Bekli ile Uzman Çavuş Şahin Aslan’ın 
ailelerine başsağlığı dileklerimi ifade edi-
yorum. Yaralı askerimize Rabbim’den şifa 
niyaz ediyorum. Allah milletimizi ve aske-

Akdeniz’de ve Diğer Bölgelerde 
Kendi Tezlerimizden En Küçük 

Bir Taviz Vermeyeceğiz

AK Parti TBMM Grup Toplantısı | Ankara | 27 Kasım 2018
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DEAŞ Balonunu, Türkiye’nin  
Fırat Kalkanı Harekâtı 
Patlatmıştır

Değerli arkadaşlar,

Suriye meselesi, bizim güvenlik öncelikle-
rimizin en başında yer almayı sürdürüyor. 
Dünyanın son yıllardaki en ciddi insani 
krizine sahne olan Suriye’de yaşananlar 
karşısında, belki de tek ilkeli duruşu sergi-
leyen ülkeyiz. Suriye’den gelen milyonlar-
ca mazluma kapımızı açıp, yıllarca onları 
güven ve huzur içinde ülkemizde misafir 
ettik. Bunun yanında, Suriye’nin toprak 
bütünlüğünü korumaya ve siyasi birliğini 
sağlamaya yönelik her çabanın yanında 
yer aldık.

DEAŞ bahanesiyle herkes Suriye toprak-
larında çıkar ve rant peşinde koşarken, 
biz risk alarak, sahaya girdik bu terör 
örgütüne en ağır darbeyi vurduk. Açık 
konuşuyorum, bölgemizdeki DEAŞ balo-
nunu, Türkiye’nin Fırat Kalkanı Harekâtı 
patlatmıştır. Dünyayı korkutmak için sü-
rekli şişirilen, büyütülen, dev aynasında 
gösterilen DEAŞ’ın, aslında nasıl bir proje 
olduğu, Türkiye’nin sahaya girmesiyle gö-
rülmüştür. Bugün hala Suriye’nin belirli 
yerlerinde DEAŞ’ın varlığını sürdürüyor 
gibi gözükmesinin sebebi, aynı oyunun 
yeniden sahneye konulmak istenmesidir. 
Buradan tüm dünyaya sesleniyor ve diyo-
rum ki, Suriye’de DEAŞ yoktur. Sadece DE-
AŞ görüntüsü altında bu ülkeyi ve bölgeyi 
karıştırmak için yedekte bekletilen, eğiti-
len, donatılan, varlıklarını sürdürmelerine 

izin verilen bir takım küçük çeteler vardır. 
Bölgenin petrolünü işletmek için, DEAŞ 
bahanesiyle işgallerini sürdüren diğer te-
rör örgütleri ve onları destekleyen güçler 
bulundukları yerlerden çıkarlarsa, mesele 
kendiliğinden çözülecektir. Hiç olmadı, biz 
Türkiye olarak birkaç ay içinde bu örgütün 
kalıntılarını tamamen bitirmeyi taahhüt 
ediyoruz. 

Bu arada bir başka oyun da sınırlarımız 
boyunca oynanmaktadır. Türkiye sınırla-
rında tek bir DEAŞ unsuru kalmadığı hal-
de, on binlerce kişiyi silahlandıranların, 
araç-gereçle tahkim edenlerin derdinin te-
rörle mücadele olmadığı açıktır. Çünkü bu 
kesimler, bizzat teröristlerle yatıp, terörist-
lerle kalkıyorlar. PKK’nın Suriye kolunu 
oluşturan bu terör örgütünün tek hedefi 
ülkemizdir. Böyle bir tehdide karşı daha 
fazla tepkisiz kalmamız mümkün değildir. 

Kandil’deki terör elebaşlarının başına gü-
ya ödül koyanlar, onların emrindeki terö-
ristlerle her gün iş yapıyor. Başlarına ödül 
koydukları teröristlerden emir alan grup-
ların ülkemize yönelik herhangi bir tehdit 
oluşturmadığını söyleyenler, sadece ken-
dilerini kandırırlar. Kandil’dekilerin, dağ-
lara kaçırılan kızları, kadınları ne hale ge-
tirildiklerini tüm dünya izliyor. Onlardan 
doğan çocuklar da Avrupa’da, şurada-bu-
rada satılıyor. Bu örgüt hem insan kaçak-
çılığı yapıyor, hem de bu tür gayrimeşru 
çocukları pazarlıyor. İsterseniz gelin bu 
tür samimiyetsizliklere cevabımızı, Ziya 
Paşa’nın terkib-i bendiyle verelim:

rimizi her türlü kazadan, beladan, afetten 
muhafaza etsin. Halen sınırlarımız içinde 
ve dışında görev yapan tüm askerlerimize 
başarılar diliyor, her birini ayrı ayrı selam-
lıyorum. 

Türkiye’nin hem iç siyasette, hem de böl-
gesinde ve dünyada önemli gelişmeler ya-
şadığı bir dönemden geçiyoruz. Mahalli 
seçim hazırlıklarımıza geçmeden önce, ül-
kemizin ve milletimizin bekası açısından 
kritik bazı hususlar üzerinde durmak isti-
yorum. Akdeniz’de, Ege ve Kıbrıs’taki hak-
larımız meselesi, eskiden beri Türkiye’nin 
üzerinde hassasiyetle durduğu konulardır. 
Son dönemde hidrokarbon arama faaliyet-
leri sebebiyle, bu bölgedeki sorunlar çok 
daha büyük çıkar çatışmalarının konusu 
olmaya başlamıştır. Arkasına kimi Avrupa-
lı devletleri alan Yunanistan’ın ve onunla 
birlikte hareket eden Güney Kıbrıs Rum 
kesiminin pervasız davranışları, en başta 
kendileri için bir tehdit ve tehlike kaynağı 
haline gelmiştir. Ülkemizi, 12 mil mesele-
sinde adeta Ege Denizine ayak basamaz, 
Kıbrıs meselesinde de kendi haklarını sa-
vunamaz duruma getirme gayretleri, açık 
söylüyorum, beyhudedir. Uluslararası hu-
kuktan ve teamüllerden kaynaklanan hak-
larımızı sonuna kadar kullanmakta, buna 
engel olmak isteyenlere de hadlerini bil-
dirmekte kararlıyız. 

Fırsatçılık kötüdür, uluslararası ilişkilerde 
fırsatçılık çok daha kötüdür. Akdeniz’de, 
kimi ülkelerin kendi iç meseleleriyle uğ-
raşmasını fırsat bilerek, hakları olmayan 
alanlarda ekonomik ve siyasi hâkimiyet 
kurmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. 

Mülteci akını karşısında adeta tir tir titre-
yenler, konu petrol, doğalgaz ve siyasi rant 
olduğunda birden aslan kesiliyorlar. İnsan-
lığa karşı vazifelerini yerine getirmeyenle-
rin, ekonomik çıkar için tüm kuralları ve 
uygulamaları zorlamaları riyakârlıktır. 
Şu anda 4,5 milyon insanı ülkesinde ba-
rındıran bir Türkiye var, diğer tarafta ise 
mülteci botlarını Akdeniz’de, Ege’de sula-
ra gömenler var. Acaba bunların hangisi 
insandan ve insan haklarından yana? Geç-
mişte bize de defalarca oynanmış bu oyun-
lara artık karnımız toktur. Türkiye olarak 
ne Doğu Akdeniz’de, ne de diğer bölgeler-
de kendi tezlerimizden en küçük bir taviz 
vermeyecek, milletimizin ve dostlarımızın 
haklarını sonuna kadar savunacağız. 

Karadeniz’de ise bir başka gerilim giderek 
tırmanıyor. Rusya ile Ukrayna arasında 
uzun zamandır yaşanan, ancak bir süredir 
durgunlaşmış gibi gözüken hadiselerin ye-
niden alevlenmiş olmasından üzüntü du-
yuyoruz. Hem Rusya’yı, hem de Ukrayna’yı 
yakın dostu olarak gören, her ikisiyle de 
kurduğu derin işbirliğini geleceğe taşıma 
gayretinde bir ülke olarak, Karadeniz’in 
bir an önce “barış denizi” haline gelmesi-
ni istiyoruz. Bunun için Rus ve Ukraynalı 
dostlarımıza, sorunlarını diyalog yoluyla 
çözmeleri çağrımızı tekrarlıyoruz. Dünya-
nın siyasi, ekonomik ve askeri olarak ciddi 
tehditlerin pençesinde kıvrandığı bir dö-
nemde, Rusya ve Ukrayna’yı karşı karşıya 
değil yan yana görmekten memnuniyet 
duyarız.
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diğer yandan devlet işlerini beraberce yü-
rüterek, ülkemize ve milletimize hizmet 
edeceğiz. 

Ekonomide yaz aylarında maruz kaldığı-
mız saldırıların olumsuz etkilerini yavaş 
yavaş siliyoruz. Seçim ikliminin, bu olum-
lu gidişi gölgelemesine izin vermeyeceğiz. 
Bazı kesimlerin hala tereddütle yaklaştık-
larını, yatırımları ve harcamaları konusun-
da “bekle-gör” politikasına devam ettikleri-
ni duyuyoruz. Halbuki gün, bekleme değil, 
tam tersine fırsatları değerlendirme günü-
dür. Uluslararası yatırımcıların giderek ar-
tan ilgisi, ülkemizdeki çevrelere de örnek 
olmalıdır. Kaynakları atıl tutarak değil, 
yatırıma, üretime, ihracata, ticarete, istih-
dama yönelterek değerlendirmek, hem en 
doğru, hem de en hayırlı yöntemdir. Aralık 
ayında, bu çerçevede çok olumlu gelişme-
ler yaşanmasını bekliyoruz. 

Türkiye, güya en sıkıntılı günlerinde dün-
yanın en büyüklerinden olan İstanbul 
Havalimanının, yine kendi alanında çok 
önemli bir yatırım olan Star Rafinerisi-
nin, TANAP’ın açılışlarını yaparak, TÜR-
KAKIM projesini topraklarına çıkartarak 
dünya gündeminde en üst sıralarda yer 
almıştır. İhracatımız, turizmimiz rekor 
üzerine rekor kırıyor. Bunca güzel geliş-
me ortadayken, hala tereddütte kalmak 
bizim insanımıza yakışmıyor. Aralık ayıyla 
birlikte yeni bir yatırım ve istihdam sefer-
berliği başlatarak, 2019’a güçlü bir giriş 
yapmalıyız. Mahalli seçimleri, bu sürecin 
takozu değil, tam tersine inşallah destekçi-
si haline dönüştüreceğiz. 

Değerli arkadaşlar, 

Geçtiğimiz Cumartesi günü İstanbul’da da 
belirttiğim gibi, 31 Mart 2019 seçimleriyle 
ilgili manifestomuzu, önümüzdeki ay ilan 
edeceğiz. 2004’te “Yerel Kalkınma Başlı-
yor”, 2009’da “Marka Şehirler”, 2014’te 
“Daima Millet Daima Hizmet” demiştik. 
2019 için de gönül belediyeciliğimizi ifade 
eden bir vizyonla milletimizin karşısına çı-
kacağız. 

Hep söylediğim gibi, AK Parti, şahsım baş-
ta olmak üzere, mahalli idarelerdeki başa-
rılarıyla milletimizin gönlünde yer etmiş 
bir kadronun öncülüğünde kurulmuştur. 
Belediyelerdeki tecrübemizi ve pratikliği-
mizi, hükümete geldikten sonra ülke ça-
pındaki tüm çalışmalarımıza yansıttık. Bu 
sayede, Cumhuriyetimizin bizden önceki 
79 yılında yapılanlardan katbekat fazla 
hizmeti, 16 senede ülkemize ve milleti-
mize kazandırmayı başardık. Eğitimden 
sağlığa, adaletten güvenliğe, ulaşımdan 
tarıma, sanayiden sosyal yardımlara kadar 
her alanda Türkiye’ye adeta çağ atlattık. İş-
te bu müktesebatla ve güvenle diyoruz ki, 
belediyecilik AK Parti’nin işidir. 

Belediye hizmetlerinin mazereti, bürok-
rasisi, manisi olmaz. Belediye başkanının 
mesai saati olmaz. Sürekli halkın içinde ol-
mayan, kapısı daima halka açık bulunma-
yan, telefonu çaldığında açılmayan bir be-
lediye başkanının başarılı olması mümkün 
değildir. Milletinin evinin önünden çöpü-
nü düzenli olarak alamıyorsanız, sokağını, 
caddesini, parkını pırıl pırıl yapamıyorsa-
nız, musluğundan suyunu akıtamıyorsa-

En ummadığın keşf eder esrar-ı derunun

Sen herkesi kör, âlemi sersem mi sanırsın?

Bir gün gelecek sen de perişan olacaksın

Ey gonca bu cemiyyeti her-dem mi sanırsın?

Na-merd olayım çarha eğer minnet edersem

Cevrinle senin ben keder etsem mi sanırsın?

Allah’a tevekkül edenin yaveri Hak’dır

Na-şad gönül bir gün olur şad olacaktır. 

Evet… Allah’ın izniyle, teröristleri tepele-
yerek gönüllerimizi şad edeceğimiz günler 
çok yakındır. 

Grup toplantımızdan sonra gerçekleşti-
receğimiz Milli Güvenlik Kurulu toplan-
tımızda, bu meseleleri enine boyuna ko-
nuşacak, değerlendirecek ve çok önemli 
kararlar alacağız.  Ülkemize bugüne kadar 
verdikleri sözleri tutmayan, oyalama tak-
tikleriyle bizi idare edebileceklerini sanan-
lar, artık yolun sonuna geldiklerini görme-
lidirler. 

Bizim hedefimizde sadece, ülkemize yöne-
lik husumetleri gün gibi ortada olan terö-
ristler vardır. Müttefik olduklarını, strate-
jik ortak olduklarını söyleyenler, ilişkile-
rimizi siyasi, ekonomik ve askeri olarak 
güçlendirerek geleceğe taşımak isteyenler 
için bu bir fırsattır. Ülkemizi hedef alan te-
röristlerin önünden çekildikleri takdirde, 
Türkiye’nin yanında yer aldıklarını anla-
yacağız. Aksi takdirde, kendi bekamız için 
ne yapmamız gerekiyorsa, onu yapmaya 
devam edeceğiz. 

Ekonomide Maruz Kaldığımız 
Saldırıların Olumsuz Etkilerini 
Yavaş Yavaş Siliyoruz

Değerli arkadaşlar, 

Mahalli seçimlere, ülkemizin işte böylesi-
ne önemli gündem maddeleriyle meşgul 
olduğu bir dönemde gidiyoruz. AK Parti, 
iktidar olduğu günden beri, ülkenin ve 
milletin meseleleriyle, kendi siyasi gün-
deminin ayrımını titizlikle yapabilmiş bir 
partidir. Bu sayede, geçtiğimiz 16 yılda gir-
diğimiz 14 seçime rağmen, ülkemizin tüm 
önemli meselelerini olması gerektiği gibi 
yönetmeyi de başardık. Sadece bugünkü 
mesaimiz bile, işte bu yaklaşımımızın en 
somut ifadesidir. Bilindiği gibi, geçtiğimiz 
Cumartesi günü İstanbul’da 40 büyükşehir 
veya il belediye başkan adayımızın isimle-
rini milletimizle paylaşmıştık. Biraz sonra, 
burada, grup toplantımızda 20 büyükşehir 
veya il belediye başkanımızın ismini daha 
kamuoyuna açıklayacağız. Ardından da 
Milli Güvenlik Kurulu toplantımıza baş-
kanlık edip, ülkemizin iç ve dış güvenlik 
konularıyla ilgili kapsamlı değerlendirme-
ler yapıp, önemli kararlar alacağız. 

Yarın sabah İSEDAK toplantısının açılışını 
yapacağız, akşam da G-20 Zirvesine katıl-
mak ve ardından 2 ayrı ülkeye resmi ziya-
ret yapmak üzere Arjantin’e hareket edece-
ğiz. İnşallah Güney Amerika dönüşü, kalan 
illerimizin adaylarını ve artık yavaş yavaş 
şekillenmeye başlayan ilçe adaylarımızı 
ilan etmeye başlayacağız. Seçim tarihine 
kadar bir yandan siyasi çalışmalarımızı, 
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robüs hizmetini yine büyükşehir beledi-
yesi veriyor.  Biz İstanbul’un her yerine ve 
ilçesine hizmet götürdük. 

Aslında CHP’nin aday belirleme taktiği 
dahi, belediyecilik konusundaki zavallı-
lığını göstermeye yeterlidir. Özellikle bü-
yükşehirlerde CHP, AK Parti’nin adayla-
rını açıklamasını bekliyor.  Niçin biliyor 
musunuz? Ona göre aday açıklayacaklar-
mış. Yani bunların kafasında, “Bu şehri 
kim daha iyi yönetir” diye bir düşünce ke-
sinlikle yok. Bunun yerine, AK Parti’nin 
ve diğer partilerin oylarını alabilecek 
aday bulma cinliğine kafa yoruyorlar. 

İşte biz bugünle birlikte 60 büyükşehir ve 
il belediye başkanımızı açıklamış oluyo-
ruz. Şimdi buradan CHP yönetimine ödev 
veriyorum. Alsınlar bu 60 kişilik listeyi 
önlerine, teker teker her birinin karşısına, 
stratejilerine, taktiklerine, cinliklerine 
göre isimler koysunlar. Görelim bakalım 
31 Mart gecesi milletimiz hizmete talip 
olanlara mı, yoksa cinlik yapanlara mı iti-
bar edecek? CHP’ye gönül veren seçmen-
lerin de, 31 Mart’ta bu köhne zihniyete 
artık bir “dur” diyeceklerine, tercihlerini 
hizmet ve gönül belediyeciliğinden yana 
kullanacaklarına inanıyorum. 

Bildiğiniz gibi, İzmir susuzluktan kavru-
luyordu. Veysel Bey’in Bakanlığı döne-
minde İzmir’in susuzluk sorununu yine 
biz çözdük. Aynı şekilde İZBAN yine bi-
zimle yapıldı. 

Adayları Açıklanan 
Şehirlerimizde Seçim Çalışmaları 
Hemen Başlayacaktır

Değerli arkadaşlar,

Şimdi sıra, 20 büyükşehir veya il belediye 
başkanımızın ismini açıklamaya geldi. Yi-
ne harf sırasına göre adaylarımızın isimle-
rini açıklıyorum:

AFYONKARAHİSAR- MEHMET   
ZEYBEK, AK Parti Eski İl Başkanı

ANKARA - MEHMET ÖZHASEKİ, 
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı

BALIKESİR- YÜCEL YILMAZ,  
Karesi Belediye Başkanı

BİNGÖL - ERDAL ARIKAN,Bingöl 
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü

ÇANAKKALE - AYHAN GİDER,  
26. Dönem Milletvekili

ÇANKIRI - HÜSEYİN BOZ,  
Çankırı Belediye Başkanı

ÇORUM – HALİL İBRAHİM AŞGIN, 
Hitit Üniversitesi Öğretim Görevlisi

ESKİŞEHİR - BURHAN SAKALLI, 
Odunpazarı Eski Belediye Başkanı

HATAY - İBRAHİM GÜLER,  
AK Parti İl Başkanı

nız, millet size mazeretinizi sormaz, bile-
tinizi keser, gönderir. Bazen bunları söy-
lüyorum, ana muhalefet rahatsız oluyor. 
Niye rahatsız oluyorsun? İstanbul’a Bele-
diye Başkanı olduğum zaman, muslukları 
akmayan, çöp dağlarının çevrelediği bir 
şehirle karşılaşmıştık.  Yani bunları konuş-
mayalım mı? Konuşacağız. Siz kaçacaksı-
nız biz kovalayacağız. Partimde de bu tür 
arkadaşlarım varsa, kusura bakmasınlar 
onlarla da yol yürümeyiz. 

CHP, Ülkemiz Siyasetini Adeta 
Zehirlemiştir

Üstelik bizim belediyecilik anlayışımızda 
bu hizmetler, işin alfabesidir, elifbasıdır. 
Yani, bu hizmetleri en iyi şekilde yapama-
yan belediye başkanı, zaten “fuzuli şagil” 
durumundadır, yani koltuğunun işgalci-
sidir. Tüm bu hizmetleri en mükemmel 
şekilde yapan, üstüne milletimizin gönlü-
ne girecek sosyal, kültürel, sportif icraat-
ları koyan belediye başkanı, bizim gözü-
müzde makamının hakkını veren kişidir. 
Türkiye’de belediyeciliği bu standartlara 
biz taşıdık. Böyle olduğu için de, ülkemiz-
deki belediyelerin yarısından fazlasında 
milletimiz yönetimi hep bize emanet etti. 
İnşallah 31 Mart’ta daha yüksek oranda 
bir belediyede, AK Parti’nin hizmet ve gö-
nül belediyeciliği milletimiz tarafından 
tercih edilecektir. 

Değerli arkadaşlar, 

Türkiye’nin son 5 yılında yaşananlar, her 
alanda köklü bir değişimin kaçınılmaz ol-

duğunu göstermiştir. Bu alanların başında 
da siyaset yapma tarzı geliyor. Ana muhale-
fet partisi CHP, tek parti döneminden beri, 
hizmetten, icraattan, yatırımdan, projeden 
uzak bir anlayışla ülkemiz siyasetini adeta 
zehirlemiştir. Bu partinin yönetimindeki 
belediyelere bakın, istisnalar hariç hemen 
hiçbirinde, yönetim başarısı üzerine kuru-
lu bir kadro seçimi göremezsiniz. 

Belli kesimlerin ideolojik fanatizmlerini 
istismar ederek kurdukları düzeni ko-
rumak, CHP yönetiminin başlıca gayesi-
dir. İşte bu sebeple CHP uzun zamandır, 
oyunu artırmak için değil, kayıtsız şartsız 
teslim aldığı kesimlerin gözlerini açması-
nı engellemek için siyaset yapmaktadır. 
Ankara’da Çankaya, İstanbul’da Kadıköy, 
Şişli, Beşiktaş gibi yerlerdeki seçim sonuç-
larına bakın, hiçbirinin de ülke gerçekle-
riyle ilişkisinin olmadığını görürsünüz. 
Türkiye yansa da, şaha kalksa da bunların 
umurunda değildir. Halbuki, buralarda-
ki seçmen profili aynı zamanda Türkiye 
pastasının kaymağını yiyen kesimlerden 
oluşuyor. Kılıçdaroğlu CHP’li başkanların 
yönettiği yerlerde hayat kalitesinin yük-
sekliğinden bahsediyor. Halbuki, bu ilçe-
lerde yaşayan sağduyulu vatandaşlarımız 
çok iyi bilir ki, CHP’li başkanların yönet-
tiği yerler bugünkü seviyesine, belediye-
lerin değil büyükşehrin veya hükümetin 
yatırımları sayesinde gelmiştir. Bugün 
Kadıköy’den Pendik’e belediyenin raylı 
sistemiyle gitmiyorsunuz, büyükşehrin 
yaptığı raylı sistemle gidiyorsunuz. Met-
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İZMİR - NİHAT ZEYBEKÇİ,  
Ekonomi Eski Bakanı

KARAMAN - MAHMUT SAMİ ŞAHİN, 
Konya Büyükşehir Belediyesi Meclis Baş-
kan Vekili

KONYA - UĞUR İBRAHİM ALTAY, 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı

MARDİN - MEHMET VEJDİ  
KAHRAMAN, AK Parti Eski Belediye Baş-
kan ve Milletvekili Adayı

MUŞ - FEYAT ASYA,   
Muş Belediye Başkanı

SAKARYA - EKREM YÜCE,  
ÇAYKUR Genel Müdürü

SİVAS - HİLMİ BİLGİN,   
Adalet Bakan Yardımcısı

TOKAT - EYÜP EROĞLU,   
Tokat Belediye Başkanı

TRABZON - MURAT ZORLUOĞLU, 
Van Valisi

UŞAK - MEHMET ÇAKIN,   
AK Parti İl Başkanı

YOZGAT - CELAL KÖSE,   
AK Parti İl Başkanı

Evet… Arkadaşlarımızı tebrik ediyor, seçim 
çalışmalarında ve inşallah göreve geldikle-
rinde belediye hizmetlerinde kendilerine 
başarılar diliyoruz. Böylece, 60 büyükşehir 
ve il belediye başkanımızın ismini açıkla-
mış bulunuyoruz. Kalan 21 ve büyükşehir 
ile ilçelerimizi de, Güney Amerika seyaha-
ti dönüşümüzde açıklamayı sürdüreceğiz. 
Adayları açıklanan şehirlerimizde seçim 
çalışmaları hemen başlayacaktır. Seçim 
tarihine kadar önümüzde bulunan 4 aylık 
süreyi, gündüzü ve gecesiyle en güzel şe-
kilde değerlendirmek mecburiyetindeyiz. 
Hedefimiz sadece belediyeleri kazanmak 
değil, aynı zamanda mümkün olan en yük-
sek oy oranlarına ulaşmaktır. Bu bakım-
dan her bir oy bizim için önemlidir. 

Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Kalın 
sağlıcakla.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulumuzun 
kıymetli üyeleri, değerli il başkanları, ka-
dın ve gençlik kollarımızın kıymetli il baş-
kanları, değerli il genel meclis ve il bele-
diye başkanlarımız, sevgili yol ve dava ar-
kadaşlarım, sizleri en kalbi duygularımla, 
hasretle, muhabbetle selamlıyorum. 

Genişletilmiş il başkanları toplantımızın 
ülkemiz, milletimiz, demokrasimiz için 

hayırlara vesile olmasını Rabbimden ni-
yaz ediyorum. Sözlerimin hemen başında, 
tüm kadınların 5 Aralık Dünya Kadın Hak-
ları Gününü tebrik ediyorum. Ülkemizde 
kadınlara seçme ve seçilme hakkının veril-
mesinin 84’üncü yıldönümü olan bu gün-
lerinde kadınlarımızın mücadelelerinde 
yanlarında olduğumuzu bir kez daha be-
lirtmek istiyorum. Kadınlarımız, AK Parti 
iktidarları döneminde siyasetten ekonomi-

Cumhur İttifakımıza
Gölge Düşürmeyin, Dayanışma 

İçinde Olun

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı | Ankara | 6 Aralık 2018
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Türkiye, AK Parti iktidarları döneminde, 
dünyanın, daha önce hiç ilgi gösterilme-
yen farklı coğrafyalarına açılım politikala-
rını hayata geçirmiştir. Açılım politikala-
rımızdan birinin hedefi de Latin Amerika 
ve Karayipler Bölgesidir. Son olarak faali-
yete geçirdiğimiz Paraguay ile birlikte 16 
büyükelçilik ve 1 başkonsoloslukla Latin 
Amerika ve Karayipler Bölgesinde geniş 
bir temsilcilik ağı kurmuş durumdayız. 
Bölgeyle ticaret ağımızı 9,2 milyar doların 
üzerine çıkartarak, verdiğimiz emeklerin 
karşılığını almaya başladık. Sadece son 2 
yılda ticaret hacmimizi 2 milyar doların 
üzerinde artırmayı başardık. Siyasi, sosyal, 
kültürel her alanda ilişkilerimizi geliştir-
diğimiz bu bölgenin potansiyelini, gelecek 
hedeflerimiz bakımından hayati öneme sa-
hip olarak görüyoruz. İnşallah, tıpkı Afrika 
gibi, Latin Amerika bölgesi de Türkiye’nin 
gelecekteki en önemli siyasi, ticari ve kül-
türel ortakları arasına girecektir. 

Değerli arkadaşlar, 

Biz ülkemizin ve milletimizin menfaatleri-
ni savunmak, yeni bağlantılar kurmak, var 
olan ilişkileri güçlendirmek, geleceğimizi 
inşa etmek için çalışırken, ana muhalefe-
tin başının da boş durmadığını gördük. 
Ama bu zat genellikle hep aynı ülkeye, 
Almanya’ya ve Avrupa’daki birkaç ülkeye 
gidiyor. Ne zaman bir seçim olsa, soluğu 
Almanya’da alan bu zat, son seyahatinde 
de birtakım toplantılara katılmış, birtakım 
kişilerle görüşmüş. Ama katıldığı toplan-
tılara, görüştüğü kişilere baktığımızda, 
karşımıza bambaşka bir manzara çıkıyor. 
Programlarının neredeyse tamamının ba-

sına kapalı olması, bu geziyi daha ilginç 
hale getirdi. Federal Meclis’te görüştüğü 
milletvekilleri, tüm siyasi hayatlarını Tür-
kiye düşmanlığına adamış, ülkemize saldı-
ran terör örgütlerine olan yakın ilgileriyle 
tanınan isimler. 

Kılıçdaroğlu’nun, Karanlık 
Sicilli Alman Milletvekiliyle Ne 
Konuştuğunu Merak Ediyoruz

Kılıçdaroğlu’nun buluştuğu, birlikte poz 
verdiği milletvekillerinden biri de Sevim 
Dağdelen isimli bir güya ülkemiz kökenli 
bir Alman milletvekili… Peki, kimdir bu ki-
şi? Bu kişi, PKK’yı Almanya’da terör örgü-
tü listesinden çıkarmak için canhıraş mü-
cadele vermesiyle tanınıyor. Kendisi, PKK 
uzantısı tüm kuruluşların Almanya’daki 
toplantılarının başmisafiri ve konuşmacı-
sıdır. Öyle ki bu şahıs, Alman Meclisinde 
PKK’nın Suriye kolu YPG bayrağı açacak 
kadar fanatik bir terör örgütü yandaşıdır. 
Aynı kişinin bir diğer özelliği de, bu ülke-
de ne zaman Türkiye ile ilgili bir konu gün-
deme gelse, hemen mikrofonlara yönelip 
aleyhimizde zehir zemberek açıklamalar 
yapmasıdır. Kılıçdaroğlu’nun, işte böyle 
karanlık sicile sahip Alman milletvekiliyle 
ne konuştuğunu doğrusu merak ediyoruz. 

Sadece bu kadar da değil… CHP genel 
başkanının Almanya’da buluştuğu diğer 
siyasetçiler olan Evrim Sommer ve Gökay 
Akbulut’un sicilleri de aynıdır. Her ikisi 
de kamuoyunda terör örgütü PKK’nın en 
önde gelen destekçileri olarak biliniyor. 
Kılıçdaroğlu’nun CHP Berlin Birliği üye-

ye, eğitimden sağlığa kadar her alanda ta-
rihi önemde kazanımlar elde etmişlerdir. 
Merhum Bedri Rahmi’nin şu güzel şiiriyle, 
tüm kadınların bu güzel gününü tekrar 
kutluyorum:

Susadım

Üç tane elma soydular, üç tane portakal

Nafile

Bir bardak suyun yerini tutmadı

Acıktım

Kuş sütü, kuru üzüm getirdiler

Nafile

Bir çimdik somunun yerini tutmadı

Seni düşündüm kadınım şükrederek 

Su gibi aziz olasın her daim

Ekmek gibi mübarek

Evet… Su gibi aziz, ekmek gibi mübarek 
gördüğümüz annemiz, eşimiz,  kardeşimiz, 
evladımız olan tüm kadınlarımıza buradan 
selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. 

Latin Amerika’yla Ticaret 
Hacmimizi 9.2 Milyar Dolara 
Çıkardık

Değerli kardeşlerim,

Geçtiğimiz hafta, oldukça uzun ve yoğun 
bir Güney Amerika ziyaret programı ger-
çekleştirdik. İlk olarak Arjantin’in başken-

ti Buenos Aires’te yapılan G-20 Liderler 
Zirvesine katıldık. Oldukça kapsamlı bir 
gündemle toplanan G-20 Zirvesinde, alt-
yapıdan iklime, enerjiden göç ve mülte-
ci sorununa, terörden ticarete kadar pek 
çok konuyu ele alma imkânı bulduk. Otu-
rumlarda ülkemiz adına söz alarak, tüm 
bu hususlardaki yaklaşımlarımızı zirveye 
katılan liderlerle de paylaştık. Ayrıca, Hol-
landa, Çin, Şili, Japonya, Rusya, Arjantin, 
Amerika, İngiltere Devlet ve Hükümet 
Başkanları ile baş başa görüşmeler yaptık. 
Toplantı bitiminde yaptığımız basın top-
lantısıyla, zirve sonuçlarıyla ilgili görüşle-
rimizi uluslararası medyayla paylaştık. 

Ardından, ülkemizden Cumhurbaşkanı 
düzeyinde yapılan ilk resmi ziyareti ger-
çekleştirmek üzere Paraguay’a geçtik. Dev-
let Başkanı Sayın Benitez ile yaptığımız 
baş başa ve heyetler arası görüşmede, ülke-
lerimiz arasındaki ilişkileri geliştirme ka-
rarımızı karşılıklı olarak teyit ettik. Daha 
sonra Venezuela’ya geçerek, bu ülkeye de 
Türkiye’den Cumhurbaşkanı düzeyindeki 
ilk resmi ziyareti gerçekleştirdik. Türkiye-
Venezuela İş Forumunda, Devlet Başkanı 
Sayın Maduro ile beraber, her iki ülkenin 
işadamlarıyla bir araya geldik. Sayın Ma-
duro ile yaptığımız görüşmenin ardından, 
ülkemizle Venezuela arasında imzalanan 
anlaşmalara nezaret ettik. Burada bize 
takdim edilen El Libertador Nişanı ile 
Venezuela’nın büyük kahramanı Simon 
Bolivar’ın kılıcının replikasını memnuni-
yetle teslim aldık. Böylece Güney Ameri-
ka temaslarımızı tamamladık ve ülkemize 
döndük. 
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leri ve Alman gazetecilerle kapalı kapılar 
ardında yaptığı görüşmelerde, ülkemiz a-
leyhine neler söylediğini de az-çok tahmin 
edebiliyoruz. 

Yine bu zatın katıldığı ve aslında medya-
ya açık olan paneldeki konuşması da, ni-
yeyse son anda televizyon kameraları ve 
gazeteciler dışarı çıkartılarak, kamuoyun-
dan gizlenmiştir. Tabii bu panelde, PKK 
sempatizanlarının yanısıra, FETÖ’nün 
Almanya’daki sözcüsü olarak bilinen bir 
ismin de yer alıyor olması dikkat çekici-
dir. Her ne kadar medyaya kapalı da olsa, 
Kılıçdaroğlu’nun bu panelde, bir süre önce 
şahsımızın Almanya’ya yaptığı resmi dave-
te olan tepkisini dile getirdiği anlaşılıyor. 

Görüldüğü gibi bu zat, Türkiye’de olduğu 
gibi, yurt dışında da siyasetini tamamen 
ülkemize ve milletimize husumet üzerine 
kurmuş durumdadır. Bunlar sana bir şey 
getirmez. Yıllardır bu kişinin yalanlarını, 
iftiralarını, çarpıtmalarını, hezeyanlarını, 
tahriklerini, tutarsızlıklarını ifşa etmekten 
biz yorulduk. Kendisi hakkında açtığımız 
davaların, kazandığımız tazminatların 
haddi, hesabı yok. Ama bu kişi, aynı çarpık 
siyaseti tekrarlamaktan geri durmadı, dur-
muyor. Eskilerin dediği gibi:  Kellim kellim 
la yenfa… Konuş, konuş, faydası yok… As-
lına bakılırsa, CHP’nin mahalli idareler se-
çimleri için bölücü örgütün güdümündeki 
partiyle kurmaya çalıştığı ittifak, gerçek 
yüzünü bir kez daha ortaya koymaktadır.  

İşin doğrusu, biz bu zatı muhatap almak is-
temiyoruz. Ancak, milletimizin bu gerçek-
leri bilmeye hakkı olduğuna inandığımız 

için siyasetindeki çarpıklıkları gündeme 
getiriyoruz. Şayet böyle hareket etmezsek, 
milletimize haksızlık yapmış olacağımızı 
düşünüyoruz. İnşallah 31 Mart seçimlerin-
de milletimiz, bu zata, partisine ve ittifak 
kurduğu partilere cevabını sandıkta bir 
kez daha verecektir. 

Milletimiz, Türkiye’nin bunca meselesi, 
sıkıntısı varken, maruz kaldığı saldırılar 
karşısında birliğe, beraberliğe ihtiyacı bu-
lunuyorken, gidip ülkesini yurt dışında 
şikâyet eden, terör örgütü yandaşlarıyla 
bir araya gelen bir zata ve partisine ne ül-
keyi, ne de belediyeyi emanet eder. Yeter 
ki biz milletimizin karşısına hazırlıklı bir 
şekilde çıkalım. Hükmeden değil hizmet e-
den,  hâkim değil hadim, gönül kıran değil 
gönül yapan bir yönetim anlayışına uygun 
şekilde davrandığımız müddetçe, Allah’ın 
izniyle, milletimizin desteği hep yanımız-
da olacaktır. 

Unutmayınız, milletimiz CHP’yi geçmiş-
te halka tepeden baktığı, kadrolarının 
derebeyi gibi hareket etmesine göz yum-
duğu için gönül defterinden silmiştir. AK 
Parti’nin en büyük özelliği, milli iradeye, 
demokrasiye, temel hak ve özgürlüklere 
olan bağlılığını asla yitirmemiş, kadroları-
nı da bu doğrultuda sürekli ikaz etmiş, ge-
rekiyorsa revize etmiş olmasıdır. İnşallah 
önümüzdeki seçimler için de adaylarımızı 
aynı anlayışla tespit edecek, kampanyamı-
zı aynı anlayışla yürütecek, kazandığımız 
yerleri de yine aynı anlayışla yöneteceğiz. 

Aday çalışmaları konusunda çok hassasız. 
İşte gece saat 2’de Türkiye’ye döndük. Ar-
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bu bakımdan ilk sıralarda yer alıyoruz. 
Twitter’da yayınlanan mesajlarımızın gö-
rülme sayısı 3 milyon ile 26 milyon ara-
sında değişiyor. Yenikapı Meydanındaki 
mitinglerimizde 1,5-2 milyon kişiyi bir 
araya getirdiğimizi düşündüğümüzde, 
Twitter’daki her mesajımızla birkaç Yeni-
kapı mitingi yapmış kadar olduğumuzu 
görüyoruz. Facebook’taki takipçi sayımız 9 
milyonu buldu. Yavuz Sultan Selim Köprü-
sünün açılışında burada paylaştığımız bir 
resim, tam 12 milyon görüntüleme sayısı-
na ulaştı. 

Aynı şekilde internet kullanımı da madem 
böylesine yaygınlaştı, bize düşen kendi-
mizi bu dünyada en güzel şekilde ifade 
etmektir. Tabii, sanal dünyadaki mecralar 
yanında, araç giydirmelerimizi, açık hava 
reklam kanallarımızı, gazete ve televizyon 
reklamlarımızı, gürültü ve görüntü kirliliği 
yapmayacak imkânları kullanmaya devam 
edeceğiz. Diğer partilerin de, AK Parti’yi 
takip ederek, aynı yolda ilerleyeceklerine 
inanıyorum. Böylece, bu konuda giderek 
daha sık duymaya başladığımız şikâyetleri 
de tümüyle ortadan kaldırmış olacağız. 

Adayları Belli Olan 
Şehirlerimizde, Teşkilatlarımız 
Hemen Sahaya İnecekler

Değerli arkadaşlar, 

Bugüne kadar 60 büyükşehir veya il bele-
diye başkan adayımızın ismini milletimiz-
le paylaştık. Bugün 14 büyükşehir veya il 
belediye başkanımızın ismini daha açıklı-

yoruz. Böylece, toplam 74 şehrimizin bü-
yükşehir veya il adaylarını kamuoyumuza 
tanıtmış oluyoruz. Evet, şimdi 14 belediye 
başkan adayımızın isimlerini, mevcut gö-
revleriyle birlikte, yine harf sırasına göre 
açıklıyorum:

AĞRI - SAVCI SAYAN,   
İşadamı, gazeteci

AKSARAY - ENVER DİNÇER,  
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personel 
Daire Başkanı

BİLECİK - NİHAT CAN,   
Belediye Başkan Vekili

ERZİNCAN - CEMALETTİN BAŞSOY, 
Belediye Başkanı

EDİRNE - KORAY UYMAZ,   
AK Parti eski İl Başkanı

IĞDIR - ADİL AŞIRIM,   
20. Dönem Milletvekili

ISPARTA - ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN, 
İşadamı, sivil toplum kuruluşlarında 
yönetici

KARS - ENSAR ERDOĞDU,   
AK Parti eski İl Başkanı

KIRŞEHİR - YAŞAR BAHÇECİ,  
Belediye Başkanı

KÜTAHYA - AHMET SAMİ KUTLU, 
AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi

SİİRT - ALİ İLBAŞ,    
AK Parti eski İl Başkanı

kadaşlarımız daha geç vakitlere kadar ça-
lışmalarına devam ettiler. Çünkü bu işi in-
ce ince dokuyup sonuçlandırmamız gere-
kiyor, hassasiyetimiz çok fazla. İstihbarat 
çalışmalarına, GBT’lerine varıncaya kadar 
bakmalıyız. Gözden kaçan olmaz mı? Ola-
bilir. Ama biz elimizden geleni yapalım, 
gerisi Allah kerim. 

Gürültü ve Görüntü Kirliliği 
Oluşturan Propagandayı Terk 
Ediyoruz

Değerli arkadaşlar, 

Bu vesileyle, bir hususu sizlerle ve mille-
timizle paylaşmak istiyorum. Türkiye’de, 
çok eskilerden beri yerleşmiş bir seçim 
kampanyası anlayışı vardır. Her seçim 
döneminde, şehirlerimizin caddeleri, so-
kakları, elektrik direklerinden binalara va-
rıncaya kadar her yeri, parti bayraklarıyla, 
afişlerle, pankartlarla donatılır. Tamamen 
partilerin ve adayların görünürlüğünü 
sağlamaya yönelik bu kampanya tarzı, u-
zun süre siyasette bir güç gösterisi olarak 
devam etti. Kitle iletişim imkânlarının sı-
nırlı olduğu dönemlerde, bu tarz kampan-
ya anlayışı mazur görülebilirdi. Ancak, gü-
nümüzde artık buna ihtiyaç yok. 

Gerek açık hava reklamcılığı, gerek yazılı 
ve görsel medya, gerek internet mecrası, 
partilere ve adaylara çok geniş iletişim 
imkânları sunuyor. Eski tarz kampanya 
yöntemleri artık şehirlerimizi kirleten, 
milletimizin de tepkisine yol açan bir ha-
le büründü. AK Parti olarak, 31 Mart 2019 

seçim döneminden başlayarak, gürültü 
ve görüntü kirliliği oluşturan propaganda 
yöntemlerini tamamen terk ediyoruz. Çev-
reye ve insana saygılı bir seçim kampan-
yası yürütme kararı aldık. Böylece, parti-
lere ve adaylara çok ciddi maliyet getiren, 
şehirlerimizi plastiğe ve kâğıda boğan, 
önemli bir israf kaleminden de hep bir-
likte kurtulmuş olacağız. Sadece devlette 
değil, parti çalışmalarında da tasarruf yap-
mamız lazım. Çevreci bir parti olarak, bu 
hassasiyeti gösterme kararı aldık ve bunun 
uygulamasını da yapacağız.

AK Parti, her konuda olduğu gibi, siyasetin 
dijital boyutunda da öncü bir konumda-
dır. Mesela, parti olarak teşkilatımızı sanal 
ortama taşıdık. AK Parti’nin 1,5 milyon 
teşkilat mensubu, genel merkezimizde o-
luşturduğumuz sanal teşkilat dünyasında 
birbiriyle haberleşebiliyor, veri alış-verişi 
yapabiliyor, ortak söylem üretebiliyor. Ar-
tık, 5 milyara yakın insanın internete eri-
şiminin bulunduğu, nüfusun yarısından 
fazlasını oluşturan 3,7 milyar sosyal med-
ya kullanıcısının olduğu bir dünyada ya-
şıyoruz. Ülkemizde de aktif sosyal medya 
kullanıcılarının sayısı 51 milyonu bulmuş 
durumda. Böyle bir ortamda, bizim kendi-
mizi konvansiyonel propaganda yöntemle-
riyle sınırlamamız, AK Parti’nin devrimci, 
yenilikçi, lider ruhuna yakışmaz. Madem 
sosyal medya algıları gerçeklerin önüne 
geçirebiliyor, öyleyse bizim bu mecrayı ha-
kikatlerle donatarak, kendimizi en doğru 
şekilde anlatmamız gerekiyor. 

Mesela bizim Twitter hesabımızın takip-
çi sayısı 13,5 milyona yaklaştı. Dünyada 
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TUNCELİ - GÖKHAN ARSLAN,  
AK Parti İl Başkan Yardımcısı

VAN - NECDET TAKVA,   
Van Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı

ZONGULDAK - ÖMER SELİM ALAN, 
Doktor, AK Parti İl Başkan Yardımcısı

Arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Kendi-
lerine seçim çalışmalarında ve inşallah gö-
reve geldiklerinde belediye hizmetlerinde 
başarılar diliyorum. Kalan 7 büyükşehir 
ve il belediyemiz ile ilçelerimizi de önü-
müzdeki günlerde açıklamayı sürdürece-
ğiz. Adayları belli olan şehirlerimizde, teş-
kilatlarımız hemen sahaya inecekler. Siz-
lerden, seçim tarihine kadar gece-gündüz 
çalışarak, AK Parti’yi sandıktan birinci çı-
kartmanın yanında, en yüksek oy oranına 
ulaştırmanızı bekliyorum. 

Değerli arkadaşlar, 

Çalışmadan sonuç alınmaz. Onun için çok 
koşacağız, çok dolaşacağız. Başta şahsım 
ve üst düzey yönetici arkadaşlarım olmak 
üzere durmayacağız. Bu millet bizi seviyor, 
bizde milletimizi seviyoruz. Şu anda bir 
Cumhur İttifakımız var. Bu Cumhur İtti-
fakımızı lekelemeyecek, gölgelemeyecek 
şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu 
konuda gerek Sayın Bahçeli, gerek şahsım, 
gerekse bu sürecin altyapısını kuran arka-
daşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. 
Onlara da başarılar diliyorum. Bazı kalan 
yerler konusunda da, bizler liderler olarak 
bir araya gelip nihai kararımızı vereceğiz. 

Teşkilatımdan isteğim; Cumhur İttifakımı-
za gölge düşürmesinler, dayanışma için-
de olsunlar. Genel merkezlerimizin almış 
olduğu kararlara hepimiz uyacağız. Eğer 
herkes kendine göre bir şey uydurmaya 
kalkarsa, bunun adı kakofoni olur. Biz öyle 
bir orkestra çıkaralım ki, güzel bir senfo-
ni ortaya koysun. AK Parti zaten böyle bir 
senfoninin kurucusudur. İnşallah bunu 
belediyeciliğimizle yayma şansını yakala-
yacağız. Belediyecilik dediğimiz zaman ak-
la AK Parti belediyeciliği gelecek. Kaldı ki, 
merkezi yönetim olarak zaten tüm ülkemi-
ze en doğudan en batıya, en kuzeyden en 
güneye bu yatırımlarımızı yapıyoruz. 

Birinci 100 günlük paket açıklanmıştı. 
Önümüzdeki günlerde ikinci 100 günlük 
paketi de açıklayacağız. Ana muhalefet ve 
diğerlerinin bu tür programları yok. Millet 
Bahçeleri ve Millet Kıraathaneleri proje-
lerimizi uyguluyoruz. Bu projeler aileleri-
miz ve gençlerimiz için oldukça önemlidir. 
İstiyoruz ki, gençliğimiz ve ailelerimiz bu 
kıraathanelerden faydalanabilsinler. CHP 
bu işlerden anlamaz. Onlar kıraathane de-
yince, okey tuğlaları anlıyorlar. Hâlbuki 
kıraathane okuma evidir, okuma yeridir. 
Millet Bahçelerimizi, Millet Kıraathane-
lerimizi yaygınlaştıracağız. İnşallah 2019 
yılı içerinde Kanal İstanbul Projesi’nin 
ihalesi de yapılacak. Hızlı tren başta olmak 
üzere, diğer projelerimiz hızla devam edi-
yor. Bütün bunlarla beraber inşallah bele-
diyelerimizin işini de kolay kılacağız.

Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Kalın 
sağlıcakla diyorum.

AK Parti teşkilatlarından gelen değerli kar-

deşlerim, kıymetli misafirler, hanımefen-

diler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygu-

larımla, muhabbetle selamlıyorum. 

Bugün, Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulu’nda 10 Aralık 1948 tarihinde oyla-
nan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi-
nin kabul edilişinin 70’nci yıldönümüdür. 
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin, 

Makamlarını AK Parti’ye
Borçlu Olup da, Bugün 

Başka Mecralara Yelken 
Açanlar Milletten Kopmuştur

AK Parti Genel Merkezi Dünya İnsan Hakları Günü Etkinliği ve İnsan 
Hakları Sergisi | Ankara | 10 Aralık 2018
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Türkiye’ye milyonlarca sığınmacı akın 
ederken bizi sınırlarımızı açmaya davet e-
denler; kendi topraklarına yönelen aynı in-
sanları dikenli teller ve duvarlar başta ol-
mak üzere, en sert tedbirlerle karşıladılar. 
Kim insan hakları savunucusu, biz mi, on-
lar mı? Onlar dünyada hala bir vahşet ser-
gilemekten öte bir şey yapmıyorlar. Terör 
örgütleri ülkemize saldırırken, bizi demok-
rasi sınavına tabi tutanlar; bombaların ve 
silahların namluları kendilerine yöneldi-
ğinde, demokrasiyi de, insan haklarını da 
askıya almaktan çekinmediler. Dünyanın 
tüm kaynaklarını sömürerek kendi top-
lumlarının hayat seviyesini yükseltmek i-
çin çalışanlar; Afrika’daki açların, Asya’da-
ki mazlumların sadece edebiyatını yap-
makla yetindiler. Biz böyle bir riyakârlığa 
asla başvurmadık, başvurmayız. 

Bugün Türkiye, dünyanın 17’nci büyük 
ekonomisi olmasına rağmen, insani yar-
dımlarda ilk sıralarda yer alıyorsa, sebebi 
parasının çok olması değil, gönlünün zen-
gin olmasıdır. İnancımız ve tarihimiz bize, 
mazlumların sığınağı olmamızı, mağdurla-
rın elinden tutmamızı, imkânlarımızı on-
larla paylaşmamızı söylüyor. Eğer bugün 
Türkiye, yaşadığı bunca badireye rağmen 
hala dimdik ayaktaysa, işte bu paylaşma-
nın bereketi, el uzattığı insanların duaları 
sayesindedir. Türkiye olarak, AK Parti ola-
rak, bizim insan hakları meselesine bakışı-
mız işte budur. Rabbim bizleri, bu yoldan 
ayırmasın diyoruz. Rabbim bizleri bu nok-
tada sabitkadem kılsın. 

Kardeşlerim,

Türkiye, insan hakları uygulamaları ko-
nusunda, modern çağın yaklaşımlarına 
uygun en önemli adımları, AK Parti ikti-
darları döneminde atmıştır. Cumhuriyet 
döneminde, gerek tek parti CHP’si dev-
rindeki faşist anlayış sebebiyle, gerekse 
daha sonraki yıllarda darbeler ve cuntalar 
eliyle, milletimiz çok ağır baskılara maruz 
kalmış, acılar çekmiştir. 1960 darbesinin 
ardından, rahmetli Menderes ve arkadaş-
larının maruz kaldığı haksızlık, milleti-
mizin yüreğinde hala kanayan bir yaradır. 
1980 darbesi de aynı şekilde, milletimizin 
vicdanını kanatan manzaralara yol açmış-
tır. 1997 yılında, bu defa post-modern yön-
temler kullanılarak, milletimizin hakkı, 
hukuku, değerleri saldırıya maruz bıra-
kılmıştır. Milletimizin bu kötü sicile layık 
olmadığına inandığımız için, hükümete 
gelir gelmez, demokraside ve ekonomide 
büyük reformlar başlattık. 

Bir yandan yaptığımız yatırımlar, getirdi-
ğimiz hizmetlerle milletimizin hayat kali-
tesini yükseltirken, diğer yandan da hak 
ve özgürlüklerin çıtasını sürekli yukarıya 
taşıdık. 28 Şubat müdahalesi gibi müda-
halelerin demokrasimizde açtığı yaraları 
tedavi ederken, aynı zamanda da başör-
tüsünden dolayı üniversite kapılarından 
geri çevrilen, okullarını yarım bırakmak 
zorunda kalan kızlarımızın sorunlarını 
çözmeye çalıştık. Ülkemizde hiç kimsenin 
kökeninden, inancından, meşrebinden, kı-
yafetinden, düşüncesinden, ibadetinden, 
velhasıl insani tercihlerinden dolayı hor-
lanmadığı, ötekileştirilmediği bir yaklaşı-

dünyanın her yerinde insan hakları konu-
sunda ortak bir anlayışın geliştirilmesine 
katkı sağladığına inanıyorum. Her ne ka-
dar çekilen acıları sona erdirememiş olsa 
da, en azından Birleşmiş Milletler düzeyin-
de geçerli bir kriter olan bu beyannamede 
yer alan hususların hayata geçirilmesini 
temenni ediyorum. 

Tabii bizim medeniyetimizde insan hak-
ları, bizatihi insanın varlığında münde-
miçtir. İlk insan ve ilk Peygamber Hazreti 
Adem’den bugüne kadar dünyaya gelen 
her birey, bu haklara sahip olarak hayata 
gözlerini açmaktadır. Kitabımız Kur-an-ı 
Kerim’de Rabbimizin bize bildirdiği emir-
lerin her biri, birer insan hakları kriteridir. 
Haklarını kullanamayan insanlar, şahsiyet 
kazanamaz, dolayısıyla sorumluluk sahibi 
olamaz. İnsanlara haklarını kullandırma-
yan toplumlar da medeni olamaz. 

Göklerdeki ve yerdeki her şey akıl, konuş-
ma, iyiyi kötüden tefrik edebilme kabiliye-
ti olan insan içindir. Cinsiyeti, rengi, ırkı, 
dili, kültürü ne olursa olsun herkesi “kar-
deş” olarak kabul eden inancımızın insan 
hakları çerçevesi de buna göre şekillenmiş-
tir. Peygamber Efendimizin Veda Hutbesi, 
bizim medeniyetimizin en önemli insan 
hakları belgelerinden biri olarak geçerli-
liğini korumayı sürdürüyor. Bizim kültü-
rümüzde insan hakları denilince akla he-
men, Yunus Emre’nin “Yaradılanı severiz 
Yaradan’dan ötürü” ifadesi gelir. Dört keli-
melik bu sözün ifade ettiği manadan daha 
güçlü, daha sağlam, daha yüce bir insan 
hakları ölçüsü var mıdır, bilmiyoruz. Şeyh 
Edebali’nin Osman Gazi’ye öğütlerinden 

biri olan, “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” 
ifadesini de bu çerçevede önemli görüyo-
rum. Esasen, insanı, Rabbimizin halk ettiği 
o büyük âlemin bir parçası olarak kabul et-
tiğimizde, tüm mesele çözülmektedir. 

Dünya Fransa’daki, 
Hollanda’daki ve Brüksel’deki 
Hadiseleri Görmüyor

İnsanı sevmeyen ve onun haklarına saygı 
duymayan, tabiatı da sevmez, tabiattaki di-
ğer varlıkların haklarına da saygı duymaz. 
İnsanı ve tabiatı sevmeyenin, Rabbimizin 
âlemdeki diğer mucizelerini görmesi, gör-
se bile kalbinde ve kafasında yerli yerine 
oturtabilmesi mümkün değildir. Dolayısıy-
la, bugün dünyada insan hakları diye en 
çok bağıranların, eskiden beri insan hakla-
rı konusunda en kötü sicile sahip olmaları 
tesadüf değildir. 

Nitekim, kendilerine kurdukları huzur ve 
refah dünyasında insan hakları üzerine 
ahkam kesenlerin, konu diğer coğrafyala-
ra ve toplumlara geldiğinde, bir anda renk 
ve karakter değiştirdiklerini görüyoruz. 
İstanbul’da yaşanan sokak eylemlerinde 
insan hakları savunuculuğuna soyunan-
lar; Paris’te yaşananlar karşısında kör, sa-
ğır ve dilsiz hale dönüştüler. Dünyadaki 
hiçbir yazılı ve görsel medyada Fransa’da-
ki, Hollanda’daki ve Brüksel’deki hadisele-
ri izlemedik. Hani neredesiniz? Ama Gezi 
olaylarında dünyayı ayağa kaldırmıştınız. 
Niye, burası Türkiye olduğu için mi? Hadi 
şimdi de aynı tutumu sergileyin ya! Bunlar 
dürüst değiller, samimi değiller.
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mı hâkim kıldık. Cinsiyet ayrımcılığından 
engellilerin haklarına kadar her alanda bu 
anlayışla çok önemli düzenlemeleri hayata 
geçirdik. Cebinde ay yıldızlı kimlik taşı-
yan herkesin, hayatın tüm alanlarında bu 
ülkenin birinci sınıf vatandaşı olarak mu-
amele görebilmesini sağladık. Hatta aynı 
hizmetleri, ülkemize gelen misafirlerimize 
sunduk. 

Tabii bu süreçte çok büyük direnişle karşı-
laştık. Önümüze çıkartılan engelleri, sabır-
la ve kararlılıkla birer birer aştık. Kurulan 
tuzakları, dikkatle ve dirayetle bozarak yo-
lumuza devam ettik. Yeri geldi statükonun 
temsilcilerinin, yeri geldi terör örgütleri-
nin, yeri geldi darbecilerin saldırılarına 
maruz kaldık. Ama milletimizden aldığı-
mız güç ve destekle, hamdolsun, hepsinin 
de üstesinden gelmeyi başardık. 

Demokrasi, Her Şeyin İyi Olduğu 
Günlerde Değil, Zor Zamanlarda 
Test Edilir

Buldukları her fırsatta Türkiye’nin demok-
rasisine, insan haklarına, özgürlüklerine 
laf edenler, bugün kendi imtihanlarıyla 
baş başalar. Demokrasi, her şeyin iyi, gü-
zel, hoş olduğu günlerde değil, işte böyle 
zor zamanlarda test edilir. Türkiye bu testi, 
vesayetinden darbesine, teröründen mül-
tecisine kadar tüm boyutlarıyla yaşamış 
ve alnının akıyla tamamlamıştır. Artık hiç 
kimse, ülkemize demokrasi, insan hakları, 
özgürlükler dersi vermeye kalkamaz. Sa-
dece darbe girişimi karşısında gösterilen 
duruş ile şehirlerimizde misafir ettiğimiz 

milyonlarca sığınmacıya gösterdiğimiz 
kardeşlik, bizi insan hakları ve demokrasi 
konusunda ibra etmeye yeter. Bundan son-
ra demokrasi ve insan hakları denilince 
sorun aranacak yer, asla Türkiye değildir. 
Her iki hususta da bakılacak yer, Suriye’de, 
Irak’ta, Yemen’de, Libya’da insanlığı yıkın-
tılar altında bırakanlardır. Bakılacak yer, 
Afrika’nın her köşesinde insanlığı açlığın 
ve susuzluğun pençesine terk edenlerdir. 

Hiçbir fiyakalı söz, hiçbir parıltılı söylem, 
hiçbir şaşalı hayat biçimi, Batının insan 
hakları ve özgürlükler konusundaki iki-
yüzlülüğünü gizleyemez. Biz, başından 
beri, neysek, oyuz. Ama, özellikle Avrupa 
ve Amerika için söylenecek söz, medeni-
yet makyajının aktığı ve altındaki gerçek 
yüzlerin ortaya çıkmaya başladığıdır. Ata-
ların dediği gibi: Asıl azmaz, bal kokmaz, 
kokarsa yağ kokar, onun da aslı ayrandır. 
İnsanı eşrefi mahlûkat olarak gören, yara-
dılmışların en şereflisi olarak kabul eden 
bir medeniyetten insan düşmanlığı da, in-
san hakları karşıtlığı da çıkmaz. Biz işte bu 
medeniyetin mensupları olarak, aslımıza 
ne kadar sahip çıkarsak, ne kadar yönelir-
sek, o derece hızlı bir şekilde dünyada hak 
ettiğimiz yeri alacağımıza inanıyoruz. 

Kardeşlerim,

AK Parti, Türk siyasetinde daima hakkın, 
haklının, hukukun, velhasıl insanın yanın-
da yer almıştır, almaya devam edecektir. 
Biz, halka hizmeti Hakka hizmet olarak 
gören bir siyasi geleneğin müntesipleriyiz. 
Aslına bakılırsa, bugüne kadar girdiğimiz 
14 seçimde de milletimizin karşısına özün-
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de sadece bu taahhütle çıktık. Önümüz-
deki seçimlerde de milletimize sözümüz 
aynıdır. Belediyelerde halkımıza en iyi hiz-
metleri vermenin, şehirlerimizi en güzel 
şekilde mamur etmenin, çocuklarımıza ay-
dınlık bir gelecek bırakmanın gayreti için-
de olacağız. Genel Merkezimizle, teşkilat-
larımızla, adaylarımızla, AK Parti’ye gönül 
vermiş tüm kardeşlerimizle gece gündüz 
çalışarak, 31 Mart 2019 akşamı, partimi-
ze 15’nci zaferimizi yaşatmakta kararlıyız. 
Bunun için hep birlikte çok gayret göster-
memiz gerekiyor. 

Şairin dediği gibi:

Kazanmak istersen sen de zaferi

Gürleyen sesinle doldur gökleri

Zafer dedikleri kahraman peri

Susandan kaçar da coşana gider

Evet… AK Parti olarak, seçime kadar coş-
kuyla çalışacak, oyuyla birlikte gönlünü 
kazanmadığımız kimse bırakmayacağız. 
Büyükşehir ve il belediye başkan adayla-
rımızı açıkladığımız 74 şehrimizde, gece-
mizi gündüzümüze katarak yola koyulma-
lıyız. Bizim için sadece belediye başkan-
lığını kazanmak yetmez, aynı zamanda 
mümkün olan en yüksek oyu da almak 
mecburiyetindeyiz. 

Milletimizin güvenini kazanmadan oyu-
nu da, gönlünü de alamayız. Bunun için 
her fırsatta, milletimize efendilik yap-
maya değil hizmetkâr olmaya geldiğimi-
zi söylüyoruz. 

Buradan bir kez daha ifade ediyorum: 
Kibir ve büyüklenme bataklığına düşen, 
erişilemeyen ve konuşulamayan kişi du-
rumuna gelen, istişareden uzaklaşan, gö-
zü şahsi çıkarından başka şey görmeyen 
hiç kimsenin AK Parti çatısı altında yeri 
yoktur. AK Parti, şu veya bu kişinin, şu 
veya bu dar kadronun değil, bizatihi mil-
letin partisidir. Milletin partisini milletten 
uzaklaştırmaya kalkan, karşısında şahsımı 
bulur. Dikkat ederseniz, taşıdıkları tüm 
unvanları, geldikleri mevkileri, makamla-
rı AK Parti’ye borçlu olup da, bugün baş-
ka mecralara yelken açmaya çalışanların 
ortak özelliği, kibir abidesi haline dönüşe-
rek, milletten kopmuş olmalarıdır. 40 yılı 
aşkındır siyaset yapan bir kardeşiniz ola-
rak, bu tuzağa düşüp de iflah olan kimseyi 
görmediğimi özellikle belirtmek isterim. 
İsimler gelir geçer, baki kalan sadece dava-
lardır, hizmetlerdir. Bizim sadakatimiz da-
vamızadır, hizmetimiz milletimizedir. Yol 
arkadaşlarımın hepsinin de aynı anlayışa 
sahip olduğuna, aynı bilinçle hareket etti-
ğine inanıyorum. Rabbim yar ve yardımcı-
mız olsun. 

Bu duygularla bir kez daha 10 Aralık İnsan 
Hakları Günü vesilesiyle dünyanın dört bir 
yanındaki mazlum ve mağdurlara selam-
larımı yolluyorum. Genel Merkezimizdeki 
bu anlamlı programın düzenlenmesinde 
emeği geçenleri tebrik ediyorum. 

Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.

Aziz milletim, değerli milletvekili arkadaş-
larım, kıymetli misafirler, sizleri en kalbi 
duygularımla, hasretle, muhabbetle se-
lamlıyorum. Grup Toplantımızın, partimiz 
ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını 
Rabbim’den niyaz ediyorum.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin 
ilk bütçesi, Meclis Genel Kurulu’nda gö-
rüşüldü ve yapılan oylamayla hamdolsun 
kabul edildi. Her açıdan ülkemizin ihti-
yaçlarına cevap veren, 2019 senesini en 

verimli, en başarılı, yeni hizmetlerle, yeni 
yatırımlarla, bir birinden önemli projeler-
le değerlendirmemize imkân sağlayan bir 
bütçe hazırladığımıza inanıyorum. Büt-
çemizin verdiği imkânları en iyi şekilde 
kullanarak, tıpkı son 16 yıldır olduğu gibi 
önümüzdeki dönemde de Türkiye’yi şah-
landırmaya, zaferlerden zaferlere taşıma-
ya devam edeceğiz. Rabbim sağlık, sıhhat 
ve güç verdiği müddetçe, mensubu olmak-
tan gurur ve onur duyduğumuz aziz mille-
timize hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Bütçe 

2019’da Elektrik ve Doğalgazda 
Yüzde 10 İndirime Gidiyoruz

AK Parti TBMM Grup Toplantısı | Ankara | 25 Aralık 2018
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yasla döviz kurumuz yüzde 18 değerlendi, 
tahvil faizleri 360 baz puan geriledi, risk 
primlerimizde 200 puan iyileşme sağlan-
dı. İşgücüne katılım oranımız, yüzde 53,4 
ile tarihimizin en yüksek oranına ulaştı. İş-
sizlik oranımızı, inşallah 2019’da yeniden 
tek haneli rakamlara düşürmeyi başaraca-
ğız. İhracat yüzümüzü güldürmeye devam 
ediyor, inşallah yılsonu itibariyle yeni bir 
rekor kırarak 170 milyar dolar rakamını 
göreceğiz. Tabii bu durum Bay Kemal için 
müjde mi olur, yoksa çok farklı bir şey mi 
olur onu bilemem. Daha önemlisi cari açık 
azalıyor. Gelişmeler bize sene sonunda ca-
ri işlemler açığını 30 milyar doların altına 
çekmiş olacağımıza işaret ediyor. Enflasyo-
nu da önümüzdeki yıl, hedeflerimize uy-
gun seviyeye geriletmekte kararlıyız.

Attığımız her adım, büyümemizi, geliş-
memizi, güçlenmemizi devam ettirmeyi 
hedefliyor. Mesela önümüzdeki yıl, satın 
alma paritesine göre dünyanın 13’üncü 
büyük ekonomisi olmaktan, bir sıra yük-
selişle, inşallah 12’inciliğe yükseleceğiz. 
Satın alma paritesi, döviz kurundan etki-
lenmediği için, ülkelerin ve toplumların 
gerçek ekonomik güçlerini gösterme bakı-
mından oldukça anlamlı bir ölçüdür. Yeni 
Ekonomik Programımızın bu ilk bütçesini, 
böyle önemli bir başarıyla taçlandıracak 
olmamızdan memnuniyet duyuyorum.  
Biz artık özellikle G-20’ye bir taraftan dün-
yanın en büyük 17’nci ekonomisi olarak 
giderken, bir diğer taraftan da satın alma 
paritesine baktığımızda 12’nci ekonomi 
olarak gitmemizin ne denli önemli olduğu-
nu artık varın siz düşünün.

Değerli arkadaşlar,

2019 bütçesi, hizmet odaklı bir bütçedir. 
Ana kalemleriyle baktığımızda bu gerçeği 
daha iyi görebiliriz. Önümüzdeki yıl eği-
time ayırdığımız kaynağı, bütçenin yüzde 
17’sine denk gelen 161 milyar liraya çıkar-
tıyoruz. Sağlığa 157 milyar lira ayırıyoruz. 
Altyapı yatırımları için tahsis ettiğimiz 
kaynak 65,1 milyar liradır. Büyümemizin, 
üretimimizin ve istihdamımızın lokomo-
tifi olarak gördüğümüz özel sektörümüzü 
desteklemek için 32,8 milyar liralık bir 
kaynağı bütçemize koyduk. Belediyeleri-
mize ve il özel idarelerimize, verecekleri 
hizmetler ve yapacakları yatırımlar için 
93,6 milyar lira aktarıyoruz. Tarım sektörü 
için kullanacağımız kaynak, tarımsal des-
teklere 16,1 milyar lira, tarımsal yatırım-
lara 5,1 milyar lira, diğer destekler ve süb-
vansiyonlara 5,3 milyar lira olmak üzere, 
toplam 26,5 milyar liradır.

Şimdi ana muhalefetin sözcüsü çıkmış ko-
nuşuyor. “Esnaf kepenklerini kapattı. Çift-
çi tarlalarını satıyor” diyor. İşte bütçe ra-
kamlarını açıkladım. Bunlar ise hayali büt-
çeden konuşuyor. Biz bugüne kadar hep 
çiftçimizin, esnafımızın yanında olduk. 
Onlar hayali rakamlarla uğraşacaklarına, 
esnaf ve şirketlerin durumlarını TOBB’a, 
Türkiye İhracatçılar Meclisi’ne sorsunlar. 
Eğer 1 şirket kapandıysa, 6 şirket de açıldı. 
Bu rakamları Türkiye ihracatçılar Meclisi 
ile DEİK toplantısında anlattım. 

Tasarruf, sürdürülebilir büyümenin temel 
şartlarından biridir. Hâlihazırda bireysel 
emeklilik sistemimizdeki katılımcı sayısı 7 

maratonunu başarıyla nihayete erdiren 
tüm dava arkadaşlarıma, “Cumhur İttifa-
kı” ruhunu Genel Kurulda da yaşatan tüm 
milletvekillerine buradan tekrar şükran-
larımı sunuyorum. Aynı şekilde bütçenin 
hazırlamasında emeği geçen bürokratla-
rımıza,  komisyonlarda görev yapan kar-
deşlerimize, yapıcı eleştirileriyle bizlere 
katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. 
“Dengelenme, disiplin ve değişim” esasıyla 
hazırladığımız 2019 Yılı Merkezi Yönetim 
Bütçe Kanunu ile 2017 Yılı Kesin Hesap 
Kanununun tüm milletimize hayırlı olma-
sını diliyorum.

Değerli arkadaşlar,

Şöyle ana hatlarıyla bütçemize baktığımız-
da, 2019 yılı bütçe giderlerimizi 961 mil-
yar lira, faiz hariç olarak ise 843,7 milyar 
lira olarak planladığımızı görüyoruz. 2019 
yılı için bütçe gelirlerini 880,4 milyar lira, 
vergi gelirlerini 756,5 milyar lira, bütçe 
açığını 80,6 milyar lira ve faiz dışı fazla ra-
kamını da 36,7 milyar lira olarak öngörü-
yoruz. Geride bıraktığımız yıl ise, merkezi 
yönetim bütçe giderlerinin 821,8 milyar 
lira, bütçe gelirlerinin 749,6 milyar lira, 
bütçe açığının 72,1 milyar lira ve faiz dışı 
dengenin de 4,3 milyar lira olarak gerçek-
leşeceğini tahmin ediyoruz. Bütçe disip-
lini, her zamanki gibi önceliğimiz olmayı 
sürdürüyor. Milletimizden topladığımız 
vergileri, yine milletimizin istifadesine 
sunmayı esas alıyoruz. 

Bakınız şimdi size, AK Parti öncesi topla-
nan vergilerin nereye harcandığı ile bizim 
dönemimizde nereye harcandığı konu-

sunda bir örnek vereceğim. 2002 yılında 
faiz harcamaları bütçe giderlerinin yüzde 
43’üne, vergi gelirlerimizin yüzde 86’sına 
karşılık geliyordu. Bir başka ifadeyle topla-
dığımız her 100 liralık verginin 86 lirası-
nı faiz ödemesine ayırıyorduk. Peki, şimdi 
bu oran ne oldu? 2017 yılı kesin rakamları 
itibariyle bu oran yüzde 10’lar seviyesine 
geriledi. Demek ki topladığımız 100 liralık 
verginin sadece 10 lirasını faiz giderlerine, 
kalan 90 lirasını milletimize hizmete har-
cıyoruz. 

Ekonomide Hızlı Bir 
Toparlanma Sürecindeyiz

Şayet faiz harcamaları 2002 seviyesinde 
devam etseydi, önümüzdeki yıl 300 mil-
yar liralık bir kaynağı milletimize eğitim, 
sağlık, güvenlik, ulaştırma, tarım, sana-
yi, imar hizmetleri vermek için değil; faiz 
ödemesi için kullanmak zorunda kalacak-
tık. Biz, geçtiğimiz 16 yılda sadece ekono-
miyi büyütmekle kalmadık, aynı zamanda 
temelini de sağlamlaştırdık. Şayet Ağustos 
ayındaki saldırıyı böylesine güçlü bir altya-
pıyla ve çelik gibi sağlam bir iradeyle kar-
şılamamış olsaydık, çok başka sonuçlarla 
karşı karşıya kalabilirdik. Devlet ve millet 
olarak gösterdiğimiz dayanışma sayesin-
de, yaşadığımız onca badireye, operasyona 
rağmen, hamdolsun dimdik ayaktayız. 

Son dönemdeki dalgalanmaların yol açtığı 
sıkıntılar elbette vardır. Ama hiçbiri aşa-
mayacağımız şeyler değildir. Nitekim hızlı 
bir toparlanma sürecindeyiz. İşte sizlerin 
de gördüğü gibi, Ağustos ayı sonuna kı-
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sizlerle paylaşmak istiyorum. Tabii bunu 
özellikle Bay Kemal’in dinlemesi lazım. 
Kendisi hani “Hiçbir şey yapılmıyor’ diyor 
ya, şimdi nelerin yapıldığını iyi duysun. 
Ama onu bir kenara koyalım, milletim 
duysun yeter. Yılbaşından itibaren elektrik 
fiyatlarında, konutlarda yüzde 10 indirim 
yapıyoruz. Aynı şekilde, konutlarda ve kü-
çük-orta ölçekli işletmeler ile ticarethane-
lerde kullanılan doğalgazın fiyatında da 
yüzde 10’luk bir indirime gidiyoruz. Elekt-
rik ve doğalgaz indirimlerinin milletimize 
hayırlı olmasını diliyorum. 

İş dünyamıza da, özellikle istihdam ala-
nında katkı sağlamak için bazı destekleri 
uygulamaya geçiriyoruz. Bu çerçevede ilk 
olarak bölgesel istihdam teşvikini 1 yıl da-
ha uzatıyoruz. Halen 51 ilimizde ve 2 ilçe-
mizde işverenlere sağladığımız 6 puanlık 
SGK teşviki devam edecek. 2018 yılında 9 
ay olarak uyguladığımız asgari ücret deste-
ğini, önümüzdeki yıl 12 ay boyunca vere-
ceğiz. Bu destek, 500 ve üzeri sigortalı ça-
lıştıran işyerleri için 101 lira, 500’ün altın-
da sigortalı çalıştıran işyerleri için ise 150 
lira olacaktır. Ayrıca, sigorta prim teşviki 
uygulaması önümüzdeki yıl 500 ve üzeri 
sigortalı çalıştıran işyerleri için 3 puan, 
500’ün altında sigortalı çalıştıran işyerleri 
için 5 puan olarak uygulanacaktır. Bu teş-
viklerin de iş dünyamıza hayırlı olmasını 
diliyorum. 

Biraz önce Asgari Ücret Tespit Komisyonu 
2019 yılı için asgari ücret net 2 bin 20 lira 
olarak açıkladı. Bekâr bir işçinin ücretini 
ifade eden bu rakam, evli ve çocuklu olma 
durumuna göre daha da yükselebiliyor. Bu 

rakam asgari ücretin, yüzde 26’nın üze-
rinde bir yükselişle net 417 lira arttığını 
gösteriyor. Şu artış çok çok önemli, bunu 
Bay Kemal’in çok iyi bilmesi lazım; ama 
anlamaz. İşçilerimiz ve işverenlerimiz için 
olabilecek en iyi rakamı belirlemek ama-
cıyla yürütülen uzun ve yoğun çalışmalar 
sonucunda ortaya çıkan bu rakamın ülke-
mize hayırlı olmasını diliyorum. Böylece 
yeni yılını işte bu müjdelerle karşılamış 
oluyoruz. 

Meclis’teki Ana Muhalefet 
Koltuğu Münhal Durumdadır

Değerli arkadaşlar,

Tabii bütçe görüşmeleri aynı zamanda bir 
turnusol kâğıdıdır. Bu görüşmeler siyasi 
partilerin teraziye çıktığı, bütçeyle ilgili fi-
kirlerini paylaşırken, aynı zamanda ülkeye 
dair hedeflerini, hayallerini, projelerini de 
ortaya koydukları arenalardır. Gerek ko-
misyonlardaki gerekse Genel Kurul’daki 
bütçe görüşmelerinde şu hakikati bir kez 
daha görme imkânı elde ettik. Meclis’teki 
ana muhalefet koltuğu münhal durumda-
dır. Türkiye’nin son 16 yılda mesafe alama-
dığı, üstesinden bir türlü gelemediği en bü-
yük sorunu, işini doğru düzgün yapan bir 
ana muhalefet partisine sahip olamamak-
tır. Böyle bir ana muhalefet olmaz. Edep ve 
adaptan yoksun, kavgacı ruhlu muhalefet 
olmaz. Bütçe görüşmelerinde bunların 
şahsıma, bakanlarıma yönelik kullandıkla-
rı ifadeler gerçekten yenilir, yutulur cins-
ten değil. Aynı ifadelerle bunlara cevap 
vermek zaten bizim haddimize değil.

milyona ulaştı, birikmiş fon ve devlet kat-
kısı tutarı ise 87 milyar lirayı buldu. Siste-
mi yaygınlaştırmak, çok daha cazip hale 
getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyo-
ruz. Bu amaçla 2019 bütçesinde devlet kat-
kı payı olarak 4,1 milyar lira daha ayırdık.

2019 Yılını Göbeklitepe Yılı 
Olarak İlan Ediyoruz

“İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” anlayışla 
uyguladığımız sosyal yardım projeleri için 
62,1 milyar lira kaynak tahsis ettik. Çalı-
şanlarımızın ve ücretlilerimizin geçim se-
viyelerini yükseltmek için her türlü tedbiri 
aldık, alıyoruz. Biliyorsunuz daha önce gı-
dadan giyime, ilaçtan eğitime, turizmden 
zirai araçlara kadar pek çok alanda katma 
değer vergisi indirimleri yapmıştık. Asgari 
ücretli olup da 3 çocuğu bulunanların ay-
lık vergi yükünü sıfıra kadar indirmiştik. 
Basit usulle vergilendirilen esnaflarımızın 
9 bin liraya kadar olan kazancını vergi dı-
şı bırakmıştık. Genç girişimcileri destek-
lemek için yıllık 75 bin liraya kadar vergi 
muafiyetleri getirmiştik. Yatırımcılarımız 
ve işletmecilerimiz üzerindeki damga ver-
gisi, harç ve benzeri yüklerin maliyetlerini 
önemli ölçüde azalttık. 

Geçtiğimiz yıl döviz kurunda yaşanan dal-
galanmanın vatandaşlarımız üzerindeki 
olumsuz etkisini hafifletmek için akarya-
kıt ürünlerinin fiyatlarını sabit tutmak a-
macıyla vazgeçtiğimiz ÖTV tutarı 8 milyar 
liranın üzerindedir. Enflasyonla mücadele 
ve ekonomiyi canlandırma kampanyası 
çerçevesinde de beyaz eşyadan mobilyaya, 

motorlu taşıtlardan inşaata pek çok sektör-
de ÖTV, KDV ve harç indirimleri yaptık. 

Önümüzdeki dönemde vergi politikalarını 
bütüncül ve adil bir anlayışla gözden geçi-
recek, yatırım, üretim ve istihdam teşvik-
lerine devam edeceğiz. Bu kapsamda 2019 
ve 2020 yıllarında ilk defa işe alınacak her 
işçinin, asgari ücret üzerinden tüm sigorta 
ve vergi giderlerini devlet üstlenecek. Ka-
dın, genç ve engelli istihdamındaki teşvik 
süresini 12 aydan 18 aya çıkartıyoruz. İma-
lat sanayiinde yatırım teşvik belgesi şartı 
aranmaksızın 2019 yılı boyunca, Ar-Ge 
faaliyetlerinde ise süre sınırı olmaksızın 
yeni makine ve teçhizat alımlarında KDV 
alınmayacak. 

Turizmde çok iyi bir yılı geride bıraktık. 
Önümüzdeki yıl, yeni ve daha büyük atı-
lımların hazırlıkları içindeyiz. Bu çerçeve-
de 2019 yılını Göbeklitepe Yılı olarak ilan 
ediyoruz. 2018 yılını Truva Yılı ilan ettik 
ve bu bölgeye olan ziyaretçi sayısında yüz-
de 60 artış sağladık.  Anadolu’nun insanlık 
tarihindeki yerini ortaya koyan bu kadim 
yerleşim alanı, tüm dünyanın dikkatini çe-
kecek önemde bir değerdir. İnşallah en kı-
sa sürede Şanlıurfa’ya gidip açılışını bizzat 
yapacağız. Tabii şimdiden Şanlıurfalı arka-
daşlarım çalışmaya başlasınlar. Bu projey-
le, Şanlıurfa yanında, Gaziantep, Mardin, 
Diyarbakır, Adıyaman, Kahramanmaraş 
ve Batman gibi şehirlerimizin turizm ha-
reketliliğini de artıracağımıza inanıyoruz. 

Bütçeyle ilgili bu genel bilgilendirmenin 
ardından, şimdi de vatandaşlarımıza ve 
iş dünyamıza yönelik bazı müjdelerimizi 
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Dersine çalışmayan, ev ödevini hiç yap-
mayan, yalan-yanlış rakamlarla günü 
savuşturmanın gayretinde bir ana mu-
halefet, son 16 yılın Türkiye gerçeğidir. 
Türkiye’nin bu gerçeğini milletimize an-
latmalıyız. Gerek milletvekillerimiz, gerek 
teşkilatlarımız bu durumu milletimize iyi 
anlatmalıdır. Bunlar yeri gelir terör örgü-
tüyle el ele, kol kola yürürler, yeri gelir on-
ların diliyle konuşurlar, yeri gelir bu mille-
te onların ağzıyla saldırırlar, yeri de gelir 
teröristlerin ileri gelenlerini cezaevlerinde 
ziyaret ederler. Niye? Bunların böyle bir 
hassasiyeti yok da ondan.

Tüm enerjisini, tüm mesaisini, eline geçen 
her fırsatı şiddeti, sokak terörünü ve bö-
lücü yandaşlarını aklamak için kullanan 
bir ana muhalefet partisi, ülkemizin ve de-
mokrasimizin gelişmesinin önündeki en 
büyük engeldir. Bunlar, Milli Savunma Ba-
kanımıza edepsizce saldırmışlardır. Bun-
lara gerekli dersi tabii ki yargıda vermek 
durumundayız, vereceğiz de. Çünkü bu 
dilden anlıyorlar. 40 yılı aşkın süre silahlı 
kuvvetlerimizde görev yapmış olan Milli 
Savunma Bakanımıza saldırma hakkına 
bunlar sahip değiller.

Bütçe görüşmeleri bu acı gerçeği bir kez 
daha teyit etmiştir. Ana muhalefet partisi 
ve bölücü terör örgütünün siyasi uzantısı, 
yeni hükümet sistemimizin bu ilk bütçe gö-
rüşmelerinde yine çok kötü bir sınav ver-
diler. Elbette biz bölücü örgütün Meclis’te-
ki taşeronlarının asıl karın ağrılarının far-
kındayız. Bunun için de onların söyledik-

lerini, hakaretlerini, çirkefliklerini nazar-ı 
dikkate almıyoruz. Onların Kandil’deki 
terör baronlarından icazet almadan tek bir 
kelime dahi edemediklerini, edemeyecek-
lerini gayet iyi biliyoruz. Onlardan demok-
rasimiz adına da bir katkı beklemiyoruz. 
Meclis’te bulunma sebepleri Türkiye’nin 
önünü açacak projeleri sabote etmek olan-
ların, milletimizin birlik ve beraberliğine 
katkıda bulunmaları elbette mümkün de-
ğildir. 2019 Bütçesinin içeriği, hedefleri, 
Türkiye’ye kazandıracakları itibariyle bö-
lücü örgütün siyasi uzantılarını rahatsız 
etmesi gayet doğaldır.

Bizim asıl merak ettiğimiz CHP’nin rahat-
sızlığıdır. Her açıdan ülkemizi bir adım da-
ha ileriye taşıyacak bu bütçeden niçin CHP 
milletvekilleri rahatsızlık duyuyor? Neden 
CHP sözcüleri, bölücü örgütün uzantılarıy-
la aynı argümanları, aynı dili kullanarak 
bütçeye saldırıyor? Bu soruları sadece biz 
değil, en başta CHP’ye oy vermiş vatandaş-
larım olmak üzere 81 milyonun tamamı 
soruyor, cevaplarını da merak ediyor.

Değerli kardeşlerim,

Atalarımız “Üzüm üzüme baka baka kara-
rır” diyor. Anlaşılan CHP’liler seçim ittifa-
kı kurarak Meclis’e taşıdıkları bölücü örgü-
tün uzantılarıyla teşriki mesai yapa yapa 
giderek onlara benzemeye başladılar. 24 
Haziran seçimleri için kurulan ve 31 Mart 
Mahalli İdareler seçimlerinde iyice pekiş-
tirilen ittifakın, CHP’lilerin kimyasını iyice 
bozduğu anlaşılıyor. Bütçe üzerinde parti-
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nı, ekran-ekran gezerek PYD-YPG’yi nasıl 
meşrulaştırmaya çalıştığını da gayet iyi 
hatırlıyoruz. Bu sebeple CHP’nin yaşadığı 
savrulmaları, gün geçtikçe ittifak ortak-
larına daha çok benzemesini hiç şaşırtıcı 
bulmuyoruz. Ecdadımız “Arkadaşını söyle 
sana kim olduğunu söyleyeyim” diyor. Biz 
de CHP’nin bu yoldaşlarına, bu yol arka-
daşlarına bakarak, kim olduğunu, kime 
benzediğini, nereye doğru gittiğini görebi-
liyoruz. Bu durum karşısında sadece, “Al-
lah CHP seçmenine sabır versin”, diyoruz. 

Değerli arkadaşlar,

Nasıl “Duran bir saat bile günde iki kez 
doğruyu gösterirse”, CHP’liler de çok na-
diren de olsa doğruyu söyleyebiliyor. Ni-
tekim bütçe için söz alan bir CHP yöneti-
cisi “15 Temmuzla yüzleşmedik” diyerek 
gerçekten çok doğru bir şey söylemiş. Evet, 
Cumhuriyet Halk Partisi 15 Temmuz iha-
neti sırasında sergilediği gayri milli tavırla 
halen yüzleşmemiştir. En başta o gece dar-
beci alçaklarla anlaşıp tankların açtığı yol-
dan Bakırköy’e kaçan Genel Başkanlarının 
korkaklığıyla yüzleşmemiştir. Daha önce-
sinde 17-25 Aralık girişimindeki FETÖ’ye 
destek veren politikalarıyla yüzleşmemiş-
tir. Devletimiz FETÖ ile mücadele ederken, 
basın özgürlüğü bahanesiyle FETÖ’nün 
paçavraları önünde tuttukları nöbetlerle 
yüzleşmemiştir. Sırf hükümete vurmak i-
çin haftalarca Meclis kürsüsünü FETÖ’nün 
montajlarına tahsis eden fırsatçılıklarıyla 
yüzleşmemiştir. Çukur eylemleri sırasın-
da bölücü örgütün şehirdeki uzantılarına 

canlı kalkan olan tavırlarıyla yüzleşme-
miştir. Gezi Olayları esnasında duvarlara 
“Zulüm 1453’te başladı” diye yazan vatan-
millet düşmanlarına verdikleri destekle 
yüzleşmemiştir. Bunların belediyelerinin 
olduğu yerde duvarlara bu tür çirkin söz-
ler yazıldı, yazıklar olsun. Eğer bu ülkede 
zulmün 1453’te başladığını söyleyecek tıy-
nette ahlaki yönden nasipsiz olanlar varsa, 
önce belediyelerine bunu söyleyeceksin. 
O yazıları 1 dakika bile orada tutmamanız 
gerekiyordu. Ancak siz bu tür yazılarla ifti-
har ettiniz. 

27 Nisan e-Muhtırasındaki darbeye çanak 
tutan eylemleriyle yüzleşmemiştir. 367 
krizi sırasında milli iradeyi hiçe sayan po-
litikalarıyla yüzleşmemiştir. Cumhuriyet 
mitinglerindeki darbe çığırtkanlıklarıyla 
yüzleşmemiştir. CHP, merhum Menderes’e 
yaptıkları zulümle, 1960 ihtilalindeki dar-
be severliğiyle,  merhum Özal’a attıkları if-
tiralarla henüz yüzleşmemiştir.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin gerçek an-
lamda bir özeleştiriye, kendi geçmişiyle 
yapacağı samimi bir yüzleşmeye ihtiyacı 
olduğu çok açıktır. Biz kendi muhasebe ve 
murakabemizi hep yaptık, yaparız. Şimdi 
özeleştiri sırası CHP’dedir.  CHP; yasak-
çı, baskıcı ve darbeci mazisiyle bir an ön-
ce yüzleşmek zorundadır. Temennimiz; 
CHP’nin siyasi tarihimizdeki kötü sicilini 
gerçek bir özeleştiriye tabi tutması, böyle-
ce çirkef siyaset dilini bir tarafa bırakarak, 
Türkiye’ye yakışan bir ana muhalefet par-
tisi kimliğine kavuşmasıdır.

lerinin görüşlerini ifade etmek üzere söz 
alan CHP yöneticilerinin açıklamalarına 
baktığınızda, bütçeyle ilgili dişe dokunur 
tek bir söz, tek bir fikir dahi bulamıyorsu-
nuz.  Peki, onun yerine var? Bol hakaret 
var, hamaset var; yalan, iftira, manipülas-
yon var. Sokak çetelerine övgü, Türkiye 
karşıtlarına sunulmuş bolca malzeme var.

Mesela bir tanesi çıkmış, sadece kendin-
den, kendi egosundan bahsediyor. Diğeri, 
Gazi Meclis’in kürsüsünü Gezi Olaylarının 
tertipleyicilerini aklamak için kullanıyor. 
Bir başkası, 52 vatandaşımızın hayatına 
mal olan 6-8 Ekim olaylarını kışkırtan şah-
sın gönüllü avukatlığına soyunuyor. Bu-
nunla da kalmıyor, Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi’nin art niyetli kararını günde-
me taşıyarak Türk mahkemelerine, hâkim 
ve savcılarımıza saldırıyor. Kurban eti da-
ğıtırken şehit edilen Yasin Börü’den ve 6-
8 Ekim Olaylarının diğer kurbanlarından 
hiç bahsetmeyen bu şahıs, yargımızın ver-
diği kararları eleştirerek safını da ortaya 
koyuyor. Tüm bunları da bölücü örgütün 
siyasi uzantılarının kullandığı tezlerle, ar-
gümanlarla yapmaya çalışıyor.

Siz değil misiniz, çocuk katilleri? Siz değil 
misiniz kadınların katilleri? Siz değil misi-
niz yaşlı nice insanların katilleri? Siz değil 
misiniz iş makinelerinin başında çalışır-
ken bombalanarak öldürülen mühendis-
lerimizin katilleri? Siz değil misiniz öğret-
menlerimizi dağa kaçıranlar? İşte CHP, bu 
örgütün yanında yer alıyor. 

CHP, 15 Temmuz’da Bakırköy’e 
Kaçan Genel Başkanlarının 
Korkaklığıyla Yüzleşmemiştir

CHP’lilerin bu eş başkana karşı son günler-
de artan muhabbetlerinin, ilgi ve alakaları-
nın kaynağı elbette düşündürücüdür. An-
cak, açık söylüyorum, bu tablo bizim için 
asla sürpriz değildir. Çünkü biz CHP’nin 
son dönemdeki sicilini çok iyi biliyoruz. 
Bu partinin, ağaç bahanesiyle esnafımızın 
dükkânını yağmalayan, polisimize kurşun 
sıkan, sokakları haftalarca yakıp-yıkan e-
den sokak teröristlerine verdiği desteği ga-
yet iyi hatırlıyoruz. Bunların ellerinde bira 
şişeleriyle Bezmialem Valide Sultan Ca-
mii’mizin içerisinde nasıl bulunduklarını 
gayet iyi biliyoruz. Bu organizasyonunun 
içinde Bay Kemal’in nasıl rol üstlendiğini 
de gayet iyi biliyoruz. Bunları unutmaya-
cağız, bunları unutturmayacağız. 

Aynı CHP’nin 17-25 Aralık darbe teşeb-
büsünde FETÖ’cü alçakların servis ettiği 
montaj kasetlerini nasıl günlerce Meclis 
kürsüsünde yayınladığını da çok iyi bili-
yoruz. 15 Temmuz gecesi, Atatürk Hava-
limanında tankların arasından danışıklı 
bir dövüşle geçip Bakırköy Belediyesine 
giden, orada kahvesini yudumlayarak dar-
beyi televizyondan izleyenleri de çok iyi bi-
liyoruz.  Bunu da milletimize anlatmamız 
lazım.

CHP’nin başındaki zatın bölücü terör ör-
gütü mensuplarına nasıl “Cici çocuk-çiçek 
çocuk” muamelesi yaptığını, onları nasıl 
“arkadaşlar” diyerek aklamaya çabaladığı-
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Kendini Milletin Üzerinde 
Görenin Sonu CHP Gibi Olur

Değerli arkadaşlar, 

İnşallah 31 Mart seçimleri, milletimizin bu 
kifayetsizliğin ötesinde ülkeye zarar verme 
noktasına gelen CHP zihniyetinden kurtul-
masının miladı olacaktır. Bunun için bizle-
re çok büyük görev düşüyor. Milletimizin 
bize oy vermeye mecbur veya mahkûm 
olmadığını unutmamalıyız. Dedim ya, gö-
nül seferberliği, gönül belediyeciliği yapa-
cağız. Biz, yaptığımız hizmetlerle, inancı-
mızla, duruşumuzla, ahlakımızla, tevazuu-
muzla, çalışkanlığımızla, samimiyetimizle 
milletimizin gönlüne girmek ve bu suretle 
başarıya ulaşmak durumundayız. Kendini 
milletin üzerinde görenin sonu CHP gibi 
olur.

AK Parti, kuruluşundan itibaren attığı her 
adımı, uyguladığı her politikayı milleti-
mizle birlikte hayata geçirmiştir. Böyle ol-
duğu içindir ki, 16 yılda girdiğimiz 14 se-
çimden de zaferle çıkmayı başardık. Kuru-
luşumuzdan bugüne kadar, her kim ki AK 
Parti’nin varlık sebebi olan bu ilkelerinden 
sapmışsa, hem milletimizin gönlünden 
hem de partimizin saflarından uzaklaşmış 
oldu. Milletin gözünden düşen, bizim de 
gözümüzden düşer. Bunun için her seçim-
de milletimizin karşısına en doğru, en ide-
al adaylarla çıkmanın gayreti içindeyiz. 

Önümüzdeki seçimler için, uzun süredir 
aday tespit çalışması yürütüyoruz. Şu ana 
kadar 74 büyükşehir veya il belediye baş-
kanımızın ismini kamuoyuna ilan ettik. 
Önümüzdeki günlerde, şehir şehir veya 
bölge bölge ilçe adaylarımızı da kamuo-
yuna açıklamaya başlıyoruz.  Hedefimiz 
Ocak ayının ortasına kadar bu süreci bü-
yük oranda tamamlayıp, mahalli seçimler 
manifestomuzu milletimizle paylaşmaktır. 

İsmini ilan ettiğimiz adaylarımızın, gece 
gündüz çalışmaya başladıklarına inanıyo-
rum. Kalan il adaylarımızla ilçe adayları-
mızın isimlerini açıkladığımız andan itiba-
ren, teşkilatlarımızdan seçim gecesine ka-
dar devam edecek geceli gündüzlü bir ça-
lışma bekliyorum. Yapmamız gereken tek 
şey bir AK Partili gibi davranmaktır. Tüm 
dava arkadaşlarıma, yol arkadaşlarıma gü-
veniyorum. 31 Mart’ta AK Parti bayrağını 
bir kez daha zirveye dikeceğinize yürekten 
inanıyorum. 

Şimdi 31 Mart akşamı yerel yönetimlerde 
tekrar tek başımıza iktidarımızı ilan etme-
ye var mıyız? Kapı-kapı dolaşmaya var mı-
yız? Gönüllere girmeye var mıyız? Sıkma-
dık el bırakmamaya var mıyız? 

Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Kalın sağlıcakla.

Aziz milletim, sevgili İstanbullular, değerli 
dava ve yol arkadaşlarım, sizleri en kalbi 
duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. 
Tarih boyunca hep insanlığın gözbebeği 
olmuş, Peygamber Efendimizin övgüsüyle 
şereflenmiş, tek bir taşına tüm servetle-
rin feda edildiği bu kutlu şehrin bahtiyar 
insanlarını selamlıyorum. Marmara’dan 

Tuzla’dan Silivri’ye, Karadeniz’den Şile’den 
Çatalca’ya kadar tüm ilçeleriyle, Üstadın 
“Ana gibi yar, İstanbul gibi diyar olmaz” 
dediği bu dünya şehrinin şanslı insanları-
nı selamlıyorum. Bir ayağını Avrupa’ya, di-
ğerini Asya’ya bastığı eşsiz coğrafyasında, 
Türkiye’nin de, dünyanın da her rengini, 
her güzelliğini içinde barındıran, kendisi-

Partimizin En İcraatçı İsmi
Olan Binali Yıldırım,
İstanbul Adayımızdır

AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı 
İstanbul | 29 Aralık 2018
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İstanbul Şehircilikte  
İhmale Gelmez

Değerli kardeşlerim,

İstanbul güzel olduğu kadar nazlı bir şe-
hir… Öyle nazlı ki, asla ihmale gelmez. 
Mesela şehircilikte ihmale gelmez; hemen 
etrafı gecekondularla, derme-çatma bi-
nalarla kuşatılır. Mesela hizmette ihmale 
gelmez; sokakları çöpten, caddeleri çamur-
dan-çukurdan geçilmez, havası kirden so-
lunmaz, Haliç’i kokudan yanına varılmaz 
hale gelir. Mesela insanı ihmale gelmez; 
böyle bir şehirde ne aç-açıkta, ne mahrum-
mağdur, ne umutsuz yaşamaya tahammül 
edemez. Bunun için biz İstanbul’a hep la-
yık olduğu şekilde muamele etmenin çaba-
sı içinde olduk. 

1994’te İstanbul’un yönetimini devraldığı-
mızda karşımızda öyle ihmal edilmiş, öyle 
örselenmiş, öyle  sahipsiz bırakılmış bir şe-
hir vardı ki, kelimenin tam anlamıyla yüre-
ğimiz cız etti. Ama ne diyor şair:

“Kazârâ bir sapan taşı bir altın kâseyi kırsa

Ne kıymeti artar taşın ne kıymetten 
düşer kâse”

Biz de bu inançla hemen kolları sıvadık, 
ekibimizle birlikte İstanbul’u hak ettiği 
hizmetlere kavuşturmak için çalışmaya 
başladık. Bu süreçte gördük ki, İstanbul 
için en büyük doğal tehdit depremse, en 
büyük siyasi tehdit de CHP zihniyetidir. 
CHP zihniyeti ne zaman bu şehrin başına 
musallat olmuşsa, İstanbul acı çekmiş, kıv-

ranmış, vakit kaybetmiştir. İdeolojik ola-
rak bu partiye oy verenler dışında hiçbir 
vatandaşımız, CHP’nin İstanbul’a hizmet 
sunabileceğine inanmadığı için, 24 sene-
dir, o zihniyeti büyükşehre yaklaştırmadı. 

Genel Başkanından il başkanına, adayla-
rına kadar şöyle bir baktığımızda, CHP 
zihniyetinin 1994’ün bir adım ötesine ge-
çemediğini görüyoruz. Sadece konuşuyor, 
sadece lafazanlık yapıyor, sadece millete 
hakaret ediyorlar. Ne İstanbul umurların-
da, ne Türkiye umurlarında, ne de dünya-
da ne olup bittiği umarlarında… Varsa yok-
sa kendi partilerindeki iktidar mücadelesi, 
adaylık mücadelesi, ekipçilik-hizipçilik 
mücadelesi… CHP neredeyse sadece bun-
lardan ibaret bir partidir. Tabii kendileri de 
bunun farkında olduğu için, her seçim şap-
kadan başka bir tavşan çıkarmanın peşine 
düşüyorlar. Bir gün bakıyorsunuz çarşaflı 
kadınlara rozet takıyor, bir başka gün müf-
tünün karısı kılığında bir mensuplarıyla 
tüm inananlara hakaret ediyorlar. Bir gün 
bölücü örgütün güdümündeki partiyle el 
çakıyorlar, ertesi gün tam tersi görüşleri 
savunan bir başka partiye göz kırpıyorlar. 
Velhasıl her seçim döneminde kılıktan kı-
lığa, şekilden şekile giriyorlar.

Kardeşlerim, 

Transferden transformasyona her türlü 
siyasi oyun bunlara mubahtır. Tek bir he-
defleri var; AK Parti’nin önünü kesmek, 
şahsıma verebilecekleri her zararı vermek. 
Bunun için kendilerini, siyasi duruşları-
nı inkâr dahil çeviremeyecekleri numara 
yok. Halbuki boşuna uğraşıyorlar. Çünkü 

ni sevmenin bir ömre bedel olduğu bu şeh-
rin tüm insanlarını selamlıyorum.

Bakınız, bu ülkenin en güzel renklerinden 
biri olan merhum Cem Karaca, bir şarkı-
sında ne diyor:

Dur, bırak 

Kaynasın kahvenin suyu 

Bana İstanbul’u anlat nasıldı 

Bana Boğazı anlat nasıldı 

Haziran titreyişleri kaçak yağmurlar ardı 

Yıkanmış kurunur muydu yine o Yeditepe 

Ana şefkati gibi sıcak güneşte

Dur, bırak

Kalsın açma televizyonu 

Bana İstanbul’u anlat nasıldı 

Şehirlerin şehrini anlat nasıldı 

Beyoğlu sırtlarından yasak gözlerimle bakıp 

Köprüler Sarayburnu minareler ve Haliç’e 

Deyiverdim mi bir merhaba gizlice

Dur, bırak

Kımıldama kal biraz öylece ne olur 

Kokun İstanbul gibidir 

Gözlerin İstanbul gecesi 

Şimdi gel sarıl sarıl bana kınalım 

Gök kubbenin altında orda da beraber 

Çok şükür diyerek yeniden başlamanın hayali 

Hasretimin çölünde sanki bir pınar gibi 

İnsanlar gülüyordu de 

Trende vapurda otobüste 

Yalan da olsa hoşuma gidiyor söyle 

Hep kahır hep kahır 

Bıktım be

Evet… Biz İstanbul’u “hep kahırla” devral-
dık; tarihine, kültürüne, medeniyetine, ça-
ğına uygun hizmetlerle donatarak bugünle-
re getirdik. Şimdi İstanbul yeni bir yol ayrı-
mında, yeni bir tercih aşamasında… İnşal-
lah İstanbul, 31 Mart 2019 akşamı, kendi-
sini sakinlerinin her yerde güldüğü, huzur 
ve mutluluk içinde yaşadığı bir şehir olarak 
geleceğe taşıyacak belediye başkanlarını se-
çecek. AK Parti olarak, hem büyükşehirde, 
hem de ilçelerde tüm benliğini İstanbul’a 
adamış adaylarla milletimizin karşısına çı-
kacağız. Konuşmamın sonunda isimlerini 
ilan edeceğim, büyükşehir ve ilçe adayla-
rımız; birikimleriyle, enerjileriyle, projele-
riyle, gayretleriyle 5 yıl süreyle İstanbul’a 
hizmet edeceklerdir. AK Parti’nin her ferdi 
gibi, İstanbul adaylarımız da hizmet siyase-
tiyle gece gündüz hemşerilerimizin emrin-
de olacaklardır. Kendilerine şimdiden Rab-
bimden başarılar diliyorum. 
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İstanbul!..

31 Mart’a kadar, şu Şehr-i İstanbul’da kapı-
sını çalmadık ev, işyeri, hatırını sormadık 
insan bırakmamaya hazır mısın?

İstanbul!..

Büyükşehirle birlikte 39 ilçenin tamamını 
da AK Parti’nin eser siyasetiyle buluştur-
maya hazır mısın?

Maşallah…  Rabbim şu güzel manzarayı bi-
ze 31 Mart akşamı da yaşamayı nasip etsin 
diyorum. 

Kardeşlerim,

Bugün burada aslında, bitirmek üzere 
olduğumuz yılın şöyle kapsamlı bir de-
ğerlendirmesini yapmak istiyordum. An-
cak, sizleri epeyce yorduğumun, sahada 
çalışmaya başlamak için sabırsızlanan 
adaylarımızı beklettiğimin farkındayım. 
Onun için şimdi burada ekonomiyle ilgili 
kısa bir girizgah yapacak, diğer hizmetle-
rimizle ilgili konuları inşallah Salı günü 
Ankara’daki toplantımıza bırakacağım. 
Öncelikle 2018’i bitirip 2019 yılına girme-
ye hazırlandığımız bugünlerde, yeni yılın 
ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için 
hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz 
ediyorum.

16 Nisan 2017 tarihindeki halkoylamasıy-
la milletimiz tarafından da kabul edilen 
Anayasa değişikliğiyle Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemine geçme kararı alma-
mız ve 24 Haziran 2018 seçimleri, ülkemiz 

için önemli milatlardır. Seçimlerin hemen 
ardından 9 Temmuz’da yeminimizi ederek 
kabinemizi açıkladık. 3 Ağustos’ta Cum-
hurbaşkanlığı Hükümeti Sistemimizin 
400 projeden oluşan ilk 100 Günlük İcraat 
Programını ilan ettik. Böylece Türk siya-
setine de yeni bir açılım, yeni bir siyaset 
kültürü oluşturmak için bir adımı atmış 
olduk. 13 Aralık’ta, 43 milyar liralık bütçe 
maliyeti öngördüğümüz, ilk 100 günlük 
icraat programımızdaki yüzde 97 gerçek-
leşme performansını milletimizle paylaş-
tık. Milletimizin huzurunda ilk 100 günün 
muhasebesini yaptık, aynı zamanda ikin-
ci 100 güne dair programımızı da ortaya 
koyduk. Yaklaşık 24 milyar liralık maliyeti 
olan ikinci 100 Günlük Eylem Planımızda 
yer alan 454 projenin tamamlanmasına 
yönelik ahdimizi milletimize verdik. 5 Yıl-
lık Cumhurbaşkanı Programı’nın yol hari-
tasını çizdik. Bir taraftan da bu reformla-
rı yürütürken, diğer yandan gelecek asra 
damga vuracak projelerimizi de hayata 
geçiyoruz. Her biri İstanbul’un ulaşım so-
rununun çözümüne katkıda bulunan Ya-
vuz Sultan Selim Köprüleri ve Osmangazi 
ile Marmaray ve Avrasya Tünelini hizmete 
sunduk. Dünyanın en büyük orta açıklık-
lı asma köprüsü olacak Çanakkale 1915 
Köprüsü’nün yapımına başladık.

2018 içinde milletimizin emrine sundu-
ğumuz bazı hizmetler şunlardır: Şubat 
ayında, Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depo-
lama Tesislerini… Mart ayında, Artvin’de-
ki Cankurtaran Tünelini… Mayıs ayında 
Kayseri Şehir Hastanesini… Haziran ayın-
da Ovit Tünelini, İzmir–Manisa arasında-
ki Sabuncubeli Tünelini, Azerbaycan’dan 

milletimiz bunları ciğerine kadar tanıyor. 
Milletimiz bunların tıynetini çok iyi bi-
liyor. Ne diyor Cenap Şahabettin: “Karga 
adını değiştirse de sesinden tanınır.”

Evet… CHP adını da değiştirse, kılığını da 
değiştirse, söylemini de değiştirse, milleti-
miz onu sesinden tanır. Nasıl mı tanır? Tek 
parti devrindeki zulmünden tanır. Dar-
belere, cuntalara verdiği destekten tanır. 
Sokak teröristlerine sahip çıkmalarından 
tanır. İnancına, kültürüne, tarihine olan 
husumetinden tanır. Terör örgütleriyle 
olan al tekke-ver külah ilişkisinden tanır. 
Ülkesini yurt dışına şikayet edip, bu şekil-
de içeride siyasi rant peşinde koşmasından 
tanır. Cumhurbaşkanlığı adayı dahi olma-
ya cesaret edemeyen genel başkanından 
tanır. Millete hakaret eden yöneticilerin-
den, milletvekillerinden, il başkanların-
dan, belediye başkanlarından tanır. Lafa 
gelince demokrat, özünde ise ya simsiyah, 
ya kıpkızıl faşist duruşundan tanır. Mille-
timiz bunları, 26 milyon 330 bin kişinin 
oyuyla seçilmiş Cumhurbaşkanını asmak-
la, zehirlemekle, darbeyle tehdit eden bet 
sesinden tanır. 

CHP hangi boyaya boyanırsa boyansın, 
hangi kılığa girerse girsin, milletimiz onu 
tanır, bilir ve hak ettiği yere yerleştirir. 
Çünkü bizim milletimiz feraset ve basiret 
sahibidir. Çünkü bizim milletimizin hamu-
ru adaletle yoğrulmuştur. Hazreti Mevlana 
adaleti nasıl tarif ediyor: “Adalet ağaçla-
ra su vermek, zulüm dikeni sulamaktır.” 
Milletimiz bilir ki, CHP’ye ülkeyi veya İs-
tanbul gibi bir şehri teslim etmek dikeni 
sulamaktır. Tabii bu gerçek karşısında en 

büyük görev, en büyük sorumluluk bize, 
AK Partililere düşüyor. Milletimizi dikeni 
sulamak mecburiyetinde bırakmamak için 
teşkilatımızla, milletvekillerimizle, adayla-
rımızla, AK Parti’ye gönül vermiş herkesle 
birlikte çok çalışmak zorundayız. 

İlk 100 Günlük İcraat 
Programımızda Yüzde 97 
Gerçekleşme Performansı 
Yakaladık

Unutmayınız: Kimse AK Parti’ye oy ver-
mek zorunda değil. Biz insanlarımızın 
önce gönüllerini fethetmek, sonra da oyla-
rına talip olmak durumundayız. Önce ah-
lakımızla, karakterimizle, duruşumuzla, 
hasbiliğimizle, mütevazılığımızla, değer-
lerimizle milletimizin gönlüne girecek, ar-
dından yaptığımız ve yapacağımız hizmet-
lerle oyunu alacağız. Bunun başka bir yolu 
yoktur. Şayet bu salonda, milletimizin gön-
lüne girerek oyunu alamayacağına kalpten 
inanmayan tek bir kişi varsa, bilsin ki yan-
lış yerdedir. 

Unutmayınız, tevazu, samimiyet ve gayre-
te dikkat edeceğiz. Biz 31 Mart’ta kampan-
yamızı gönül belediyeciliği üzerine bina 
ettik ve gönül belediyeciliğini yapacağız. 

İstanbul!..

31 Mart’ta bu şehirde gönlüne girmediği-
miz tek bir hemşerimizi bırakmamaya ha-
zır mısın?
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Türkiye’ye uzanan TANAP’ı… Ağustos 
ayında Elâzığ Şehir Hastanesini… Ekim a-
yında kardeş ülkemiz Azerbaycan ile yaptı-
ğımız dünyanın en prestijli petrol projele-
rinden biri olan STAR Rafinerisini… Yine 
Ekim’de, İstanbul Havalimanımızın yılda 
90 milyon yolcu kapasiteli olan ilk etabını, 
ayrıca Eskişehir ve Manisa Şehir Hasta-
nelerini hizmete sunduk. Yatırım ham-
lelerimizi hızlandırarak sürdürüyoruz, 
sürdüreceğiz.

Kardeşlerim,

Tabii İstanbul, diğer pek çok vasfıyla bir-
likte ekonomimizin de lokomotif şehridir. 
Ekonominin olumlu göstergeleri yukarı 
doğru yükseldiğinde İstanbul’un yüzü gü-
ler, aşağı doğru indiğinde İstanbul da kara 
kara düşünmeye başlar. Geçtiğimiz Ağus-
tos ayında, tarihimizin en sinsi, en alçak e-
konomik saldırılarından birine maruz kal-
dığımızda da öyle oldu. AK Parti’nin geçti-
ğimiz 16 yılda ekonomide gerçekleştirdiği 
yapısal dönüşüm ve ortaya koyduğumuz 
güçlü irade sayesinde, bu saldırıyı kısa sü-
rede bertaraf ettik. Gelişmiş sınıfındakiler 
dahil, başka ülkelerin üstesinden gelmesi 
yıllar sürecek bir dalgalanma dönemini, 
aldığımız tedbirlerle, hamdolsun birkaç ay 
içinde istikrar rayına oturtmayı başardık. 
Böylece ülkemize diz çöktürmek isteyenle-
rin heveslerini bir kez daha kursaklarında 
bıraktık. 

2019’da Reel Sektöre 33 Milyar 
Lira Kaynak Sağladık

Ekonomimizin dengelenme sürecinin 
somut emarelerini her alanda görmeye 
başladık. İhracatta, inşallah 170 milyar 
dolarla rekor kırıyoruz. Cari açığımız 30 
milyar doların altına düşüyor. İstihdam-
da, tüm sıkıntılara rağmen, son 10 yılda 9 
milyonluk bir artış sağladık. Büyüme ora-
nımız, kur-faiz-enflasyon dalgalanmasına 
rağmen ilk üç çeyreğin ortalaması olarak 
yüzde 4,7 olarak gerçekleşti. Ülkemize ge-
len doğrudan yatırım rakamı, yılın ilk 10 
ay itibariyle 9 milyar doları geride bıraktı. 
Savunma sanayinde gerçekten çok önemli 
ilerlemeler kaydediyoruz. Artık savunma 
sanayi ihtiyaçlarımızın yüzde 65’ini ken-
dimiz üretiyoruz. Ayrıca bu ürünleri yurt-
dışına da ihraç ediyoruz. Sadece tek bir 
sözleşmeyle Pakistan’a gerçekleştirdiğimiz 
1,5 milyar dolarlık ihracat, savunma sana-
yimizin dünya çapında söz sahibi olmaya 
başladığının da işaretidir. 

Geçtiğimiz günlerde asgari ücret açık-
landı. Son 15 yılda sadece 3 asgari ücret 
tespiti oybirliğiyle olmuştur, 2019 asgari 
ücreti de işte bunlardan biridir. Yeni yöne-
tim sistemimizin ilk asgari ücreti, bekâr ve 
çocuksuz bir işçi için 2 bin 20 lira olarak 
belirlendi. 

Geçtiğimiz yıl Ramazan ve Kurban ayla-
rıyla birlikte, emeklilerimize bayramlarda 
1000’er lira ikramiye verme uygulamasını 
başlatmıştık. Paylaşmanın bereketine ina-
nan yöneticiler olarak, kamudan maaş a-
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Zeytinburnu’nda 3 dönem belediye baş-
kanlığı yapmış olan Murat kardeşimizi 
Beykoz’a kaydırdık. Şimdi deniliyor ki, “Bi-
zim içimizde uygun bir aday yok muydu 
da, dışarıdan aday gösteriliyor?” Ne demek 
bizim içimizde yok muydu? Bizim dışımız-
da diye bir şey var mı? Bizim görevimiz, e-
maneti ehline vermektir. Zeytinburnu’nda 
başarılı üç dönemin ardından Murat kar-
deşimizin Beykoz’da devam etmesinin ka-
rarını verdik. Bu kararı da istişaremizle 
aldık. Beykoz’da Murat Bey’e çok çok gü-
veniyoruz.

11- BEYLİKDÜZÜ: Mustafa Necati Işık

12- BEYOĞLU: Haydar Ali Yıldız

13- BÜYÜKÇEKMECE: Mevlüt Uysal

14- ÇATALCA: Mesut Üner

15- ÇEKMEKÖY: Ahmet Poyraz

16- ESENLER: Mehmet Tevfik Göksu 

17- ESENYURT: Azmi Ekinci

18- EYÜPSULTAN: Deniz Köken

19- FATİH: Ergün Turan 

20- GAZİOSMANPAŞA: Hasan Tahsin Usta

21- GÜNGÖREN: Bünyamin Demir

22- KADIKÖY: Özgül Özkan Yavuz

23- KAĞITHANE: Mevlüt Öztekin

24- KARTAL: Ebubekir Taşyürek

25- KÜÇÜKÇEKMECE: Temel Karadeniz

26- PENDİK: Ahmet Cin

27- SANCAKTEPE: Şeyma Döğücü

28- SARIYER: Salih Bayraktar

29- SULTANBEYLİ: Hüseyin Keskin

30- SULTANGAZİ: Abdurrahman Dursun

31- ŞİLE: İlhan Ocaklı

32- ŞİŞLİ: Nihal Yıldırım

33- TUZLA: Şadi Yazıcı

34- ÜMRANİYE: İsmet Yıldırım

35- ÜSKÜDAR: Hilmi Türkmen

36- ZEYTİNBURNU: Ömer Arısoy

Bildiğiniz gibi, bu seçimde Cumhur İtti-
fakıyla hareket ediyoruz. Cumhur İttifakı 
olarak Türkiye’nin dört bir yanında müş-
terek çalışmalarımız var. Sayın Genel Baş-
kanla zaman zaman biz bir araya geliyo-
ruz. İki partiden arkadaşlarımız teknik ça-
lışmaları yürüttüler. Bunun sonucunda da 
İstanbul’un 3 ilçesinde biz aday göstermi-
yoruz. Cumhur İttifakı adayı olarak 3 isim 
belirledik. Şimdi bu isimleri sizlere takdim 
ediyoruz. Bir olacağız, beraber olacağız, iri 
olacağız ve Allah’ın izniyle oralardaki se-
çimleri de alacağız.

lanların gelir düzeylerini yükseltecek tüm 
adımları atıyoruz. Özel sektörümüzün de 
kendi çalışanları için aynı yolu izleyece-
ğinden şüphemiz yoktur. 

Tabii özel sektörümüzü de yalnız bırakmı-
yoruz. Nisan ayında açıkladığımız proje 
bazlı teşvik sistemi kapsamında 135 milyar 
lira yatırımla 34 bin istihdam sağlayacak, 
cari açığımızda 19 milyar dolar azalmaya 
yol açacak adımları attık. 2019 bütçesinde 
de reel sektör teşvikleri için yaklaşık 33 
milyar lira kaynak ayırdık. 

Görüldüğü gibi, önümüze hangi engel çı-
kartılırsa çıkartılsın, ülkemize ve mille-
timize hizmet mücadelesinden asla vaz-
geçmedik, vazgeçmeyeceğiz. İnşallah 31 
Mart’ta milletimizden alacağımız güçlü 
destekle, hizmet siyasetimizi daha da yük-
seltecek, daha da ileriye taşıyacağız. 

Her seçimde olduğu gibi, 31 Mart’ta da 
İstanbul’un tercihleri büyük ölçüde belir-
leyici olacak. İstanbul arkamızda olduğu 
sürece, Allah’ın izniyle üstesinden geleme-
yeceğimiz hiçbir mücadele yoktur. Şimdi 
sıra, bu mücadeleyi birlikte vereceğimiz, 
İstanbul’da seçimlerde birlikte yol yürüye-
ceğimiz arkadaşlarımızı sizlere tanıtmaya 
geldi.

Evet… 

Hazır mıyız?

İstanbul!..

AK kadroyla kucaklaşmaya hazır mısın?

İstanbul!..

Belediyeler Başkan adaylarımızla buluş-
maya hazır mısın?

Az önce il başkanımız da ifade etti, tabii ki 
herkes ilanihaye belediye başkanı olarak 
kalacak değil, bu makamlar geçicidir. Bu 
makamlarda değişikliğe uğrayan kardeşle-
rim biliyorlar ki, AK Parti alışılmış bir siya-
si parti değildir, bir dava partisidir. Bu da-
vada, “Yol onun, varlık onun, gerisi hep an-
garya/ Yüzüstü çok süründün, ayağa kalk 
Sakarya” anlayışıyla yola devam edeceğiz.

Zillet İttifakına Karşı Cumhur 

İttifakının Zaferi Çok Çok Farklı Olacaktır

Şimdi de harf sırasına göre ilçe adaylarımı-
zı açıklıyorum:

1- ADALAR: Özlem Öztekin Vural

2- ARNAVUTKÖY: Ahmet Haşimi Baltacı

3- ATAŞEHİR: İsmail Erdem

4- AVCILAR: İbrahim Ulusoy

5- BAĞCILAR: Lokman Çağırıcı

6- BAHÇELİEVLER: Hakan Bahadır

7- BAKIRKÖY: Mehmet Umur

8- BAŞAKŞEHİR: Yasin Kartoğlu

9- BAYRAMPAŞA: Atila Aydıner

10- BEYKOZ: Murat Aydın
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BEŞİKTAŞ’ta AK Parti olarak aday göster-
miyoruz, Cumhur İttifakında birlikte oldu-
ğumuz MHP’nin adayı Serkan Toper’i des-
tekliyoruz. MALTEPE’de aday göstermiyo-
ruz, Cumhur İttifakında birlikte hareket 
ettiğimiz MHP’nin adayı Ahmet Baykan’ı 
destekliyoruz. SİLİVRİ’de aday göstermi-
yoruz, burada da Cumhur İttifakında bir-
likte olduğumuz MHP’nin adayı Volkan 
Yılmaz’ı destekliyoruz.

Böylece ilçelerimizi tamamlamış oluyo-
ruz. İstanbul’da ve Ankara’da partimizde 
birçok önemli görevlerde bulunan Sayın 
Binali Yıldırım, belediye başkanlığımdan 
bu yana benim yol arkadaşım ve dava ar-
kadaşımdır. Napolyon’un ifadesiyle, “Eğer 
dünya bir ülke olsaydı, başkenti İstanbul 
olurdu.” Böyle bir şehre belediye başka-
nı seçeceğiz. Herhangi bir ilçe belediye 
başkanını İstanbul Büyükşehir Belediye 

Başkanlığı’na kaydırmıyoruz. Bakanlıklar, 
Başbakanlık yapmış ve şu an  Meclis Baş-
kanlığı görevini yürüten Binali Yıldırım 
kardeşimiz İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkan adayımızdır. İstanbul’a partimiz-
deki en kıdemli, en tecrübeli, en pratik, 
en icraatçı, en donanımlı ismi aday olarak 
gösterdik, çünkü İstanbul buna layıktır. 

Cumhur İttifakında Sayın Bahçeli’yle yol 
arkadaşlığımız, dayanışmamız şu ana ka-
dar gayet başarılı bir şekilde yürüdü. Bu 
yol arkadaşlığının bundan sonra da başa-
rılı bir şekilde süreceğine inanıyorum. Bu 
seçimler bu noktada çok çok anlamlıdır. 
Karşımızda, Sayın Bahçeli’nin ifadesiyle 
bir “zillet ittifakı” var. Bu zillet ittifakına 
karşı Cumhur İttifakının zaferi çok çok 
farklı olacaktır.

Büyükşehir adayımızın da şehrimize ve ül-
kemize hayırlı olmasını diliyorum.

İstanbul İl Teşkilatımızın kıymetli men-
supları, değerli milletvekillerimiz, kıy-
metli belediye başkanlarımız ve belediye 
başkan adaylarımız, değerli dava ve yol ar-
kadaşlarım, sizleri en kalbi duygularımla, 
muhabbetle selamlıyorum. 

Öncelikle dün isimlerini ilan ettiğimiz Bü-
yükşehir Belediye Başkan adayımız Sayın 

Binali Yıldırım ile 36 AK Parti ve 3 Cum-
hur İttifakının MHP kanadından belediye 
başkan adayımızı bir kez daha tebrik edi-
yorum. Halen görevde olup da, 31 Mart’ta 
hizmet bayrağını devredecek arkadaşla-
rımıza, İstanbul’a ve partimize yaptıkları 
katkılar için şükranlarımı sunuyorum. 
Görevlerine devam etmek üzere aday gös-
terdiğimiz veya ilk defa bu seçimde ilçele-

Seçim Kaybeden, Oyu Düşen, 
Halkla İletişimi Bozulan Dönüp 

Kendisini Sorgulamalıdır

AK Parti İstanbul İl Teşkilatı Yemeği | İstanbul | 30 Aralık 2018
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Biz geldik, İstanbul’da çöp kaldı mı? Bizim-
le beraber grevler ortadan kalktı. Çalışanın 
hakkı verilmediği için grevler vardı. Şimdi 
grevler yok. Eğer grev olmuyorsa, işçinin 
hakkını veriyorsun, hukukunu gözetiyor-
sun demektir. 

İzmir’de İZBAN’da grev var. Hadi buyur, 
neden çözmüyorsunuz? CHP, mantığında 
grev var ve onunla övünüyorlar. Grevle 
yaşamak kendisi için gurur. Tamam da... 
O insanlar için çile. CHP, çiledir. Ama biz 
halkımıza bu çileyi çektirtmedik. Yolsuz-
luk, yasaklar, yokluk bizim dönemimizde 
olmadı.

Kardeşlerim,

AK Parti olarak bugüne kadar 14 milletve-
kili, belediye başkanlığı, cumhurbaşkan-
lığı seçimine ve halkoylamasına katıldık. 
Hamdolsun, istisnasız hepsinden de birin-
ci çıktık. Bizim için her seçim, milletimizin 
karşısında yaptıklarımızın hesabını verdi-
ğimiz, yapacaklarımızın teyidini aldığımız 
bir imtihandır. Şimdi yeni bir imtihanın 
arifesindeyiz. 31 Mart 2019 seçimlerinde, 
ülkemize ve şehirlerimize bugüne kadar 
verdiğimiz hizmetler konusunda milleti-
miz tarafından sigaya çekileceğiz.

Dikkat edin, bu imtihana girerken 
İstanbul’a Türkiye Büyük Millet Mecli-
si Başkanımızı aday olarak gösteriyoruz. 
Neden? Böyle büyük, böyle önemli şehre 
güçlü bir belediye başkan adayı yakışır de-
dik ve Binali Yıldırım kardeşimiz de karar 
kıldık. Ancak CHP’de böyle bir bakış, böyle 
bir ufuk yok. Onlar ilçe belediye başkanını 

aday gösterdi, hayırlı olsun. Belediye baş-
kan adayları bizden randevu istemiş. Ben 
de arkadaşlara “Hemen randevuyu verin” 
dedim. Buyursun, gelsin, kapımız açık. Ni-
ye? Bizim karakterimizde bu var da onun 
için. Biz hoşgörü sahibiyiz. Biz, gelene ‘ha-
yır’ demeyiz. Açar, konuşuruz, dertleşiriz. 
Ne diyor Yunus:

“Derviş Yunus bu sözü eğri büğrü söyleme

Seni sigaya çeker bir Molla Kasım gelir”

Evet, kim bu Molla Kasım? Millet. Biz de 
yaptığımız her işin, attığımız her adımın, 
söylediğimiz her sözün, ortaya koyduğu-
muz her icraatın bir gün gelip milletimizin 
irfan terazinde tartılacağının şuuru içinde 
çalıştık, çalışıyoruz. 

Şimdi millet, 31 Mart’ta bizleri sigaya çe-
kecek. Biz de hazırlığımızı ona göre yaptık. 
Eserlerimizi milletimize anlatacağız. Mil-
letimize karşı tevazu ve samimiyetimizi 
kaybetmeyeceğiz. Gurur ve kibir bize ya-
kışmaz. Gurur Allah’a, tevazu ise kula ait-
tir, toprak gibi olacağız. Kim ki eğer bun-
dan uzaksa, bizden de uzaktır. 

Şöyle bir geriye dönüp baktığımızda, mil-
letimizle irtibatımızı ne kadar sıkı tut-
muşsak o derece başarılı olduğumuzu gö-
rüyoruz. Bizden önceki partilerin yanlışı, 
kerameti kendilerinde vehmedip milletten 
uzaklaşmaları, hatta millete tepeden bak-
maya başlamalarıydı. Kendilerini mille-
te değil, içerideki ve dışarıdaki bir takım 
güçlere karşı sorumlu hissedenlerin hep-
si de, siyasetten tasfiye oldu, köşelerine 

rinde aday olarak yarışa girecek arkadaşla-
rımıza başarılar diliyorum. 

AK Parti’yi 2001 yılı Ağustos ayında kurdu-
ğumuz andan bugüne kadar, genel merke-
zimizden meclis grubumuza, il teşkilatları-
mızdan belediye başkanlarımıza kadar her 
kademede çeşitli arkadaşlarla çalıştık. Esa-
sen, bu kadronun kökenleri çok daha eski-
lere, özellikle de 1994 yılındaki İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanlığımız döne-
mine kadar uzanıyor. Tabii bu süre içinde 
her kademede çeşitli dönemlerde bayrak 
değişimleri yaşandı. Kimi görev değişikli-
ği, kimi emeklilik, kimi vefat, kimi yol ayrı-
mı sebebiyle çeşitli şekillerde vedalaştığı-
mız arkadaşlarımız oldu. Ama AK Parti’yi 
AK Parti yapan değerlerimiz, inancımız, 
azmimiz, heyecanımız, fedakârlığımız, 
hizmetlerimiz hep dimdik ayakta kaldı. 
Türkiye’nin, belediyelerde bakacak olur-
sak neredeyse son çeyrek asırlık, merkezi 
hükümette son 16 yıllık dönemine, güna-
hıyla-sevabıyla hep birlikte imza attık. 

Elbette bugünlere kolay gelmedik. Yeri 
geldi vesayetin kıskacında boğulmaya ça-
lışıldık. Hep birlikte yekvücut olarak bu 
cendereden çıkmayı başardık. Yeri geldi 
sokaklarda kaos çıkartılarak, yeri geldi çu-
kurlarla ülkemizin birliği tehdit edilerek, 
yeri geldi emniyet-yargı kumpasıyla, yeri 
geldi doğrudan darbe girişimiyle yıkılmak 
istendik. Milletimizle gönül gönüle, ele 
ele vererek hepsinin de üstesinden geldik. 
Yetmedi envai çeşit terör örgütünü sınır-
larımız ötesinden üzerimize saldılar. “Bir 
gece ansızın gelebiliriz” dedik, sözümüzde 
durarak gittik, teröristleri inlerinde bastık 

ve imha ettik, ediyoruz. En son ekonomi si-
lahını çektiler; kuru, faizi, enflasyonu kur-
şun gibi üzerimize yağdırdılar. Ülkemizde 
16 yıldır temin ettiğimiz güçlü altyapı ve 
süratli bir şekilde aldığımız tedbirler saye-
sinde bunu da kontrol altına aldık. Bütün 
bu başarıları, sizlerle, kuruluşundan bu-
güne birlikte yol yürüdüğümüz siz değerli 
dava arkadaşlarımla, kader arkadaşlarım-
la beraber başardık. Rabbim hepinizden 
razı olsun. 

CHP, Çöp Yığını, Hava Kirliliği ve 
Susuzluk Demektir

İstanbul’un benden önceki belediye baş-
kanı CHP’li Nurettin Sözen’di. Sözen Üm-
raniye çöplüğünün patlamasıyla ilgili çok 
dikkati çekici bir değerlendirme yapıyor. 
Hakikaten üzüldüm. Kendisi, “Grevi olma-
yan bir toplumda yaşamaktansa, çöp yığın-
larıyla demokrasi içinde sendikası, toplu 
sözleşmesi olan bu düzende yaşamayı yeğ-
lerim” diyor. Hem profesör hem de doktor 
olacaksın. Böyle bir açıklamayı, böyle bir 
değerlendirmeyi nasıl yaparsın? Hale bak. 
O zaman çöpler nedeniyle varmış!.. Sayın 
Sözen, sen herhalde İstanbul’da yaşamı-
yordun. Ama CHP, çöp yığını, hava kirliliği, 
susuzluk demektir. 

Sayın Sözen, yoksa İstanbul’un susuz-
luğunu da yine grevlere mi yıkacaksın? 
Yalova’dan tankerle su getiriyorsun. Tan-
kerle getirdiğin su acaba Kuruçeşme’ye 
bile yeter mi? Sen nasıl hesap adamısın, 
nasıl profesörsün? İşte bunların aklı ve 
mantığı budur.
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çekildi. Sadece millete, milli iradeye ram 
olan biz ayakta kaldık. Hep ifade ettiğimiz 
gibi, biz milletimize hakim olmaya değil 
hadim olmaya çalıştıkça kazandık. Mille-
te hizmetkâr olmayı şereflerin en büyüğü 
olarak gördükçe başarımız arttı. 

Kendimizi Milletimizin 
Terazisine Çekecek, Ona Göre Yola 
Devam Edeceğiz

Seçim kaybeden, oyu düşen, halkla ara-
sındaki iletişim bozulan her arkadaşımız, 
dönüp kendini sorgulamalıdır. Suçu baş-
kalarına atmak, hele hele millete atmak, 
sadece züğürt tesellisidir. Şahsen biz bu-
güne kadar, seçimlerde beklediğimiz sevi-
yede destek alamadığımızda, hep döndük 
kendimizi sorguladık. Eksiklerimizi tespit 
edip kendi usulümüze göre tamamladık 
ve böylece hep dimdik ayakta kaldık. Bi-
liyorsunuz bir ara partimizde bir “metal 
yorgunluğundan” söz etmiştim. İşte bu 
metal yorgunluğunun işaretini 7 Haziran 
seçimlerinde almıştık. Hemen gerekenleri 
yaptık ve partimizi önce 1 Kasım’daki, ar-
dından 16 Nisan’daki ve 24 Haziran’daki 
neticelere ulaştırdık. 

Türk siyasi hayatının en uzun süre ikti-
darda kalan partisi olma vasfımızı, işte bu 
samimi yaklaşımımıza borçluyuz. 2019 
seçimleri öncesinde de her ilçede, her ilde, 
her teşkilatımızda, her belediyemizde ay-
nısını yapacağız. Kendimizi milletimizin 
terazisine çekecek, eksiğimizi-fazlamızı 
görüp, ona göre yola devam edeceğiz. AK 
Parti’nin siyaset anlayışı da, siyaset yolu 

da budur. Aksini düşünenin de, aksi yön-
de davrananın da bu kutlu çatı altında yeri 
yoktur. 

Siyaseti vesayetin, darbecilerin, elitlerin e-
linden kurtarıp halka hizmet vasıtası hali-
ne getirmek için çok çalıştık, çok mücade-
le ettik. Bunca emeğin, bunca fedakârlığın 
neticesi olan AK Parti’nin geldiği yeri tehli-
keye atmaya kimsenin hakkı yoktur, haddi-
ne de değildir. Madem ki biz Türkiye’yiz… 
Madem ki biz milletin bizatihi kendisiyiz… 
Madem ki biz kalbini bize yöneltmiş mil-
yonlarca kardeşimizin umuduyuz… Öyley-
se bu vasfımıza uygun şekilde davranmalı, 
çalışmalı, hizmet etmeliyiz. Bugün burada 
karşımda işte böyle bir kadro görüyorum. 

Şimdi aramızda belediye başkanlığı yap-
mış kardeşlerim var. Bu dönem bir nöbet 
değişikliğiyle başka arkadaşlarımızı aday 
yaptığımız ilçelerimiz bulunuyor. Yerel 
seçimleri sadece belediye başkanlığı seçi-
mi olarak göremeyiz. İlçe belediye meclisi 
ve büyükşehir belediye meclisi üyeleri de 
seçilecek. Burada da ince eleyip, sık doku-
yacağız. Kariyere, kalifikasyona bakarak 
hem ana kademeden, hem kadın kolların-
dan, hem de gençlik kollarından belediye 
meclislerine adaylar göstereceğiz. Ana ka-
dememiz, kadın kollarımız, gençlik kolla-
rımız bu listede temsil edilmelidir. Hatta 
engelli kardeşlerimiz de bu listelere gire-
bilmelidir. 

Ayrıca halkımızın da bazı hassasiyetleri 
olabilir. Kendi memleketlisini listelerde 
görmek isteyebilirler. Öyleyse, bu hassasi-
yet de dikkate alınmalıdır. Çünkü İstanbul 
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önemli bir fırsattır. Sizlere güveniyorum, 
inşallah ülkemizin geçmişi gibi geleceğine 
de damga vuracağımıza inanıyorum.

Kardeşlerim,

Her AK Partili, aynı zamanda büyük ve 
güçlü Türkiye davasının hesapsız-kitapsız, 
kayıtsız-şartsız bir neferidir. Bu öyle bir da-
vadır ki, onu anlatmak için tarih boyunca 
nice fikir adamı, nice şair, nice devlet ada-
mı kafa yormuş, çile çekmiş, eser ortaya 
koymuştur. Üstad Necip Fazıl’ın o güzel 
Sakarya şiirini, hepimiz ezbere biliriz de-
ğil mi? İnşallah gençlerimiz de merhum 
Necip Fazıl’ın, Mehmet Akif ’in, Arif Nihat 
Asya’nın, Abdürrahim Karakoç’un, halen 
yaşayan büyük fikir ve sanat insanlarımı-
zın şiirlerini, yazılarını ezbere biliyorlar-
dır. Şayet onlara bu ruhu, bu heyecanı vere-
mezsek, geleceğimize güvenle bakamayız. 

Ne diyor Üstad Necip Fazıl:

İnsandır sanıyordum bu mukaddes yüke 
hamal

Hamallık ki, sonunda ne rütbe var, ne de mal

Yalnız acı bir lokma, zehirle piymiş aştan

Ve ayrılık, anneden, vatandan, arkadaştan

Evet… Allah’a, ülkeye ve millete hizmet 
davası işte böyle bir davadır. Bu davanın 
sonunda mal, mülk, şan, şöhret bekleyen 
veya bunların peşine düşen yanılır, hem 
de nasıl yanılır. Siyaseti millete hizmet 
aracı olmaktan çıkartıp şahsi çıkarlarının 
vasıtası haline dönüştüren, hem bu dün-
yasını, hem öteki dünyasını bedbaht eder. 

Genel Başkanlıktan belde başkanlığına, 
milletvekilliğinden belediye başkanlığı-
na kadar tüm makamlara bu anlayışla ta-
lip olan ve hizmet veren her arkadaşım, 
inanıyorum ki milletin takdirini Rabbi-
mizin de rızasını kazanma şerefine nail 
olmuştur. 

Milletimizin “Allah’tan korkmaz kuldan u-
tanmaz” diye tarif ettiği tipler vardır. Her 
yerde olduğu gibi siyasette de en tehlikeli 
kişiler bunlardır. Bizim bir görevimiz de, 
ülkemizi ve milletimizi işte bu “Allah’tan 
korkmaz kuldan utanmaz” diye tarif edi-
len zihniyetin mensuplarından korumak-
tır. Bu beklentiye cevap verebilmek için 
kendimizi her alanda en ideal ölçülerle 
donatmalı, sürekli geliştirmeliyiz. Bizim 
gözümüzde her AK Partili işte böyledir. 

Seçim sürecinde milletimizi, birikimimiz, 
çalışkanlığımız, müktesebatımız ve diğer 
vasıflarımızın yanı sıra, değerlerimizle de 
etkilemeyiz. Kendi değerlerini yaşamayan 
insan, mutlaka bir başka değer silsilesini 
hayatına aktarıyor demektir. Sadece söz-
de değil özde yerli ve milli olduğumuzda, 
milletimizin bizi daha büyük bir hüsnü 
kabulle kucakladığını göreceğiz. İnşallah 
bu tür vesileler bizlere böyle bir fayda da 
sağlayacaktır.

Bu duygularla bir kez daha seçimlerde 
partimizi ve Cumhur İttifakını temsil ede-
cek arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. 
Hizmet yarışında bayrağı devredecek ar-
kadaşlarımıza teşekkür ediyorum. 

kozmopolit bir şehir ve 81 vilayetin adeta 
rengidir. “Listelerde hanımlara fazla yer 
veriliyor” deme hakkımız yoktur. Çünkü 
toplumun yüzde 51’i bayan, buna dikkat 
edeceğiz. Aynı şekilde gençler de listelerde 
yerini almalıdır. AK Parti, Türkiye’de genç-
lere en önem veren siyasi partidir. Bunun 
gereğini yerine getirmeliyiz. 

İnşallah seçim gecesi zaferimizi milleti-
mizle paylaşarak, üstlendiğimiz misyonu 
daha ileriye taşımak için yeni bir heye-
canla, yeni bir şevkle daha çok çalışmaya 
devam edeceğiz. Şunu unutmayın: Demok-
rasi tabanda, yani yerelde başlar. Yerelde e-
ğer demokrasiyi güçlü tutarsak, Ankara’yı 
da güçlü tutarız. Bu hassasiyetimizi asla 
unutmayacağız.

Kardeşlerim,

İstanbul, sadece ekonomisiyle, ticaretiyle, 
kültürüyle, sanatıyla, sporuyla değil, insa-
nıyla ve onunla mana bulan siyasetiyle de 
Türkiye’nin en renkli, en zengin, en kapsa-
yıcı ve elbette en büyük şehridir. Bu şehrin 
mahalli idareler yönetimine sahip olmak 
demek, sadece sıradan bir belediye baş-
kanlığına sahip olmak demek değildir. He-
pimiz de biliyoruz ki, İstanbul bunun çok 
ötesinde bir anlama sahiptir. 

Bugün Sayın Merkel’le bir görüşmem var-
dı. Bu görüşmede, Binali Yıldırım Bey’i 
aday göstermemizden dolayı tebriklerini 
bildirdi. İstanbul sıradan bir şehir değil. 
Şimdi inşallah bu seçimde 39 ilçemizde 
gümbür-gümbür gelmemiz lazım. 

1994 yılında İstanbul’u öylesine harap, öy-
lesine perişan, öylesine ihmal edilmiş bir 
şekilde devralmıştık ki, yaptığımız her hiz-
meti gösterme, her yatırımı anlatma imka-
nı bulduk. Bu şehirde bizim belediyeyi dev-
raldığımızda ilkokula başlayan çocuklar, 
şimdi 30 yaşına bastılar. Dolayısıyla, eski 
İstanbul’u ve o dönemin sıkıntılarını hatır-
layan insanların sayısı giderek azalıyor. Bu 
durum bize siyasetimizi ve İstanbul halkıy-
la kurduğumuz diyaloğun parametrelerini 
değiştirmemiz gerektiğini söylüyor. Dünya 
değişirken, Türkiye değişirken, İstanbul 
değişirken, bizim yerimizde kalmamız, 
işin tabiatına aykırıdır. Özellikle 18-35 yaş 
arasındaki kuşağa kendimizi daha iyi an-
latabilecek yöntemler geliştirmek, birinci 
önceliğimiz olmalıdır. 

Bu Davanın Sonunda Mal, Mülk, 
Şan, Şöhret Bekleyen Yanılır

Eski Türkiye’yi bizzat yaşamamış olanlara, 
o günleri anlatmaya elbette devam edece-
ğiz. Ama biz öyle bir Türkiye’den geldik 
ki, yaşamadan bilinmesi mümkün değildi. 
Bunun için yeni nesillere eski Türkiye’yi 
anlatmak yanında, asıl onlara nasıl bir ge-
lecek inşa ettiğimizi göstermeliyiz. Bilgi-
nin, birikimin, tecrübenin, ekip ruhunun 
önemini asla unutmadan, yeni nesillerin 
beklentilerine cevap verebilecek yeni bir 
siyaset dili ve tarzı geliştirmeliyiz. İstan-
bul, siyasetimizin bu yeni açılımı için en 
ideal yerdir. Burada başarırsak, her yerde 
başarırız. Büyükşehir ve ilçe adaylarımı-
zın kampanyalarının odağında bu kesim 
olmalıdır. 31 Mart seçimleri, bu bakımdan 
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Burada gönül kayması, gönül kırıklığı di-

ye bir şeyi asla düşünmüyorum. Çünkü 

siz değerli arkadaşlarım görevi ilk dev-

raldığınız gün hangi heyecandaysanız, 

bugün görevi devrederken aynı heyecan-

da ve bundan sonraki süreç içerisinde de 
aynı şekilde koşmaya devam edeceğinize 
inanıyorum

Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Kalın sağlıcakla.

Sevgili Ankaralılar, Ankara teşkilatımızda 
görev yapan değerli dava ve yol arkadaşla-
rım, aziz kardeşlerim, sevgili hanımefendi-
ler, beyefendiler, gençler, sizleri en kalbi duy-
gularımla, muhabbetle selamlıyorum.

Buradan, 15 Temmuz’un gazi şehri Ankara’yı 
selamlıyorum. Buradan, Kurtuluş Savaşımı-

zı yöneten, son devletimiz Cumhuriyetimi-
zi kuran, acısıyla-tatlısıyla son bir asrımıza 
damgasını vuran Ankara’nın tüm güzel in-
sanlarına saygılarımı, sevgilerimi iletiyo-
rum. İster atadan Ankaralı olsun, ister başka 
şehirlerden gelip yerleşsin Türkiye’nin baş-
kentinde yaşama bahtiyarlığına erişen tüm 
kardeşlerimi buradan selamlıyorum. 

Ankara Siyasetin de,
Hizmetin de, Yatırımın da

En İyisine Layıktır

AK Parti Ankara Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı 
Ankara | 1 Ocak 2019
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ye başkanı, teşkilat yöneticisi olabilmesi 
mümkün değildir. AK Parti’yi geçmişteki 
ve bugünkü diğer tüm partilerden ayıran 
en önemli özellik, işte bu vasfıdır. Mille-
timizle aramızdaki bu güçlü ve hasbi bağ 
koptuğu gün, bizim de misyonumuzun bit-
tiği gündür. 

Hamdolsun, bugüne kadar, gerek hizmet-
lerimizle, gerek seçimlerde aldığımız ne-
ticelerle, bu bağın ilk günkü gibi sağlam 
olduğunu biliyoruz, görüyoruz. Bunun 
için AK Parti her gün seçime hazırdır di-
yebiliyoruz.

Şayet bu kriterlere uygun şekilde çalış-
mayan, layüsel davranan milletvekilimiz, 
belediye başkanımız, teşkilat yöneticimiz 
varsa, o zaten milletimizin gönlünden düş-
müş demektir.

Şimdi Çankaya’yı görüyorum. Çankaya’yı 
almaya var mıyız? Yenimahalle’yi almaya 
var mıyız? Öyle kararlı, öyle azimli olacağız 
ki, önemli iki belediye başkan adayımız se-
çimleri alarak Çankaya ve Yenimahalle’de 
yeni bir dönüşümü başlatabilsinler. 
Çankaya’nın ismi büyük, ama belediye hiz-
meti berbat ve rezalet… Yenimahalle’de ay-
nı öyle… Öyleyse çok çalışalım ki, her iki 
ilçemize de hizmet gelmesini sağlayalım. 

21 yıl Kayseri Büyükşehir Belediye Baş-
kanlığı yapmış bir arkadaşımızı, genel 
başkan yardımcımızı, aynı zamanda çevre 
ve şehircilik bakanımızı Ankara Büyükşe-
hir Belediye Başkan adayı yaptık. Cumhur 
İttifakı’nın 25 ilçe belediye başkan adayıy-
la Ankara’da değişimi ve dönüşümü sağla-

yacağız. Bu değişim ve dönüşümü 1 Nisan 
itibarıyla başlatacağız. Hazır mıyız? Hazır 
mıyız? Eyvallah. 

Milletimizin gönlünden düşenin de bizim 
nezdimizde yeri olamaz. 

AK Parti kadrolarındaki her bir arkada-
şımızın bu hassasiyetle, bu alicenaplıkla, 
bu gayretle çalıştığına, çalışacağına ina-
nıyorum. 

Unutmayınız; halis niyetle, samimiyetle ve 
beceriyle çalışanı Allah da sever, kulu da 
sever. Biz sizleri seviyoruz, inşallah Rab-
bim de sizlerden razıdır. 

Ankara!..

31 Mart seçimlerinde rekor bir oyla san-
dıkları patlatıyor muyuz?

Ankara!..

Türkiye’ye ve başkente hizmet için bir kez 
daha AK Parti diyor muyuz?

Ankara!..

Başkentimizin geleceğini birlikte inşa et-
mek için yeniden kolları sıvıyor muyuz?

Maşallah… Ankara şimdiden kararını 
vermiş… 

Kardeşlerim, 

Cumartesi günü İstanbul’da ekonomiyle ve 
yatırımlarla ilgili bir değerlendirme yap-

Bu kadim şehrin çevredeki ilçelerinden 
gelerek bugün bizlerle olan kardeşlerimi 
ayrıca selamlıyorum. 

Ne diyor şair:* 

“Ey insan arşı yayla! Ey bozkır! Ey Ankara!

Seslen bana: ben senden nasıl uzak yaşarım

Bahtım, senin bağrından ayrıldığım Ankara

Ben sendeki gözlerden feyz alarak yaşarım.

Koşarım bozkırlarda gem bilmeyen bu tayla

Hislerim sürü sürü benim, bağrım da yayla

Ana gibi, yar gibi kaynaştım Ankara’yla

Alnım gökten yukarı, mermerden ak yaşarım.

Gönlümü atsalar da dünyanın bir ucuna

Düşer bir gülle gibi Ankara’nın burcuna

Bilmem şahin sığar mı avuçların ucuna

Ankara’da ben böyle çırpınarak yaşarım.

Evet… Gönlümüzü dünyanın neresine 
atarlarsa atsınlar, sonunda döner dolaşır 
gelir Ankara’ya düşer. Şahsım için, Rize 
ata yurdumdur, İstanbul hayata ve siyase-
te atıldığım şehirdir, Ankara da ülkeme ve 
dünyaya hizmet ederken etle tırnak gibi 
ayrılmaz bir şekilde iç içe geçtiğim şehir-
dir. Son 17 yıldır, zamanının önemli bir 
kısmını bu şehirde geçiren bir başkentli 

olarak, biz Ankara’yı çok sevdik, inanıyo-
rum ki Ankara’da bizi sevdi. 

İşte bu sevdayla, Ankara için en iyisini, en 
güzelini, en doğrusunu yapmaya çalışıyo-
ruz. 31 Mart 2019 seçimleri için de, aynı 
anlayışla, en ideal isimlerle ve en iddialı 
projelerle milletimizin karşısına çıkmanın 
gayreti içindeyiz. Bugün isimlerini mille-
timizle paylaşacağımız arkadaşlarımızın 
Ankara’ya yapacakları hizmetlerde, inşal-
lah daima yanlarında olacağız. Çünkü An-
kara siyasetin de, hizmetin de, yatırımın da 
en iyisine layıktır. Çünkü Ankara başkent-
tir, Türkiye’yi dünyada temsil eden şehri-
mizdir, vitrinimizdir. Ankara’yı büyükşe-
hir ve ilçe belediye başkan adaylarımıza, 
adaylarımızı da başkentli hemşerilerimize 
emanet ediyoruz. 

Cumhur İttifakı’nın 25 Adayıyla 
Ankara’da Değişimi ve Dönüşümü 
Sağlayacağız

AK Parti, kurulduğu günden beri her an se-
çime hazır olan bir partidir. 

Seçim dönemlerinde sadece, milletimizin 
karşısına çıkartacağımız adayların isimle-
rini belirliyoruz. Bu isimleri de yine mil-
letimizle birlikte tespit ediyoruz. Milletin 
gönlünde yeri olmayan, ilçesinde, ilinde 
karşılığı bulunmayan hiç kimsenin AK 
Parti listelerine girebilmesi mümkün de-
ğildir. Günün 24 saati, haftanın 7, yılın 365 
günü halkın hizmetinde olmayan, kapı-
sı açık bulunmayan, ulaşılamayan hiçbir 
ismin de AK Parti’de milletvekili, beledi-
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diyalizinden röntgenine kadar en modern 
cihazlarla donattık. Ambulans sayımızı 
618’den 5 bine çıkartarak, uçağından heli-
kopterine pek çok hizmeti devreye alarak, 
112 acil sağlık istasyonu sayımızı 481’den 
2 bin 711’e yükselterek, ihtiyaç anında her 
vatandaşımıza ulaşılabilmesini sağladık. 

Artık şehir hastaneleriyle sağlık alanında 
yeni bir çığır açıyoruz. Şu ana kadar Yoz-
gat, Isparta, Mersin, Adana, Kayseri, Mani-
sa, Elazığ ve Eskişehir’den oluşan toplam 
8 Şehir Hastanesini hizmete aldık, yakında 
Ankara Bilkent Şehir Hastanesini de hiz-
mete açıyoruz. Toplamda 44 bin 400 yata-
ğa ulaşacak şehir hastanelerimizde, sağlık 
hizmetlerinde vatandaşlarımızı bir üst sı-
nıfa taşıyoruz. 

Adalet sistemimiz geçmişte, darbecilerin 
ve vesayet güçlerinin üzerinde adeta te-
pindiği, en çok zarar gören kurumlarımı-
zın başında geliyordu. Milletimizin adalet 
teşkilatımıza olan güven düzeyini yüksel-
tebilmek, vatandaşlarımıza en iyi yargı 
hizmetini verebilmek için, pek çok refor-
mu hayata geçirdik. Temel kanunlarımızı, 
günün ihtiyaçlarına uygun şekilde baştan 
sona yeniledik. Adalet teşkilatımızın top-
lam personel sayısını 61 binden 143 bine 
çıkartarak, sistemin insan kaynağını zen-
ginleştirdik. Yüksek yargının kapasitesini 
genişleterek, İstinaf Mahkemelerini haya-
ta geçirerek, yargı ağı sistemini modern-
leştirerek, davaların sonuçlanma süresini 
hızlandırdık. İnşa ettiğimiz 246 adalet 
sarayı ile yargı mensuplarımızın çalışma 
mekânlarını, yapılan işin önemine uygun 

bir hale getirdik. Anayasa Mahkemesine 
bireysel başvuru hakkıyla, arabuluculuk 
sistemiyle, ihtisaslaşmayla, insan hakları 
ve kişisel verilerin korunması yollarıyla 
vatandaşlarımıza ilave hak arama yolları 
açtık. 

Emniyet yani güvenliğimiz, önceliklerimi-
zin başında geliyor. Türkiye, terör örgütle-
riyle, çetelerle, uyuşturucu tüccarlarıyla, 
asayişi bozmaya yönelik her türlü eylemle 
mücadelede, tarihinin en başarılı netice-
lerini bizim dönemimizde almıştır. Terör 
örgütlerine, sınırlarımız dâhilinde ve hari-
cinde vurulan darbeler sayesinde, milleti-
miz huzur içinde hayatını sürdürebilmek-
tedir. PKK-PYD’den DEAŞ’a ve FETÖ’ye ka-
dar, karanlık güçlerin beslediği, büyüttü-
ğü, üzerimize saldığı ne kadar örgüt varsa, 
hepsinin başını ezdik, eziyoruz. Organize 
suç örgütlerine göz açtırmıyoruz. 

E-Devlet Kullanıcısı Sayısı   
40 Milyon 500 Bine Çıktı

Değerli kardeşlerim,

Ulaştırma ve altyapı AK Parti’nin en başa-
rılı hizmet alanlarından biridir. Bugüne 
kadar bölünmüş yol uzunluğumuzu 20 
bin 417 kilometre ilaveyle 26 bin 518 ki-
lometreye, otoyol uzunluğumuzu 1.039 
kilometre ilaveyle 2 bin 753 kilometreye 
çıkardık. Karayollarımızın üzerindeki tü-
nellerin sayısını 278 ilaveyle 361’e; tünel 
uzunluğunu ise 50 kilometreden devralıp 
413 ilaveyle 463 kilometreye yükselttik. 

mıştım. Diğer konuları, bugünkü toplan-
tımıza bıraktığımızı ifade etmiştim. Bili-
yorsunuz iktidara geldiğimizde Türkiye’yi 
eğitim, sağlık, emniyet ve adalet sütunları 
üzerinde yükselteceğimizin sözünü ver-
miştik. Bugün burada, işte bu dört konu-
dan başlayarak temel hizmet alanlarıyla 
ilgili 16 yıllık icraatlarımızı ve 2018 değer-
lendirmemizi sizlerle ve milletimizle pay-
laşmak istiyorum. Hafıza-i beşer nisyan 
ile maluldür. Zaman zaman, maalesef, 
kendi arkadaşlarımızdan bile bu konuları 
hakkıyla bilmeyenler olduğunu görüyo-
rum. Sizlerden bu hususları bıkmadan, 
yılmadan, yorulmadan her fırsatta mille-
timize, özellikle de gençlerimize anlatma-
nızı bekliyorum.

Ankara Bilkent Şehir   
Hastanesini Hizmete Açıyoruz

Eğitimde; öncelikle eğitimin altyapısıyla 
ilgili eksikleri, talepleri ortadan kaldırma-
ya, tıkanıklıkları aşmaya yönelik bir hamle 
başlattık. Derslik sayısını 288 bin ilaveyle 
575 bine, öğretmen sayısını 607 bin ilavey-
le 920 bine çıkartarak, bu alandaki sorun-
ları büyük ölçüde çözdük. Destek persone-
liyle birlikte bakanlığımızda 1 milyon 32 
bin kişi görev yapıyor.  

Üniversite sayımızı 130 ilaveyle 206’ya, a-
kademik personel sayımızı 82 bin ilaveyle 
158 bine çıkardık. Böylece, üniversite öğ-
rencilerimizin sayısını 1 milyon 656 bin-
den 8 milyona ulaştırarak, neredeyse talep 
eden her evladımız için yükseköğrenimi 
ulaşılabilir kıldık. Lisans öğrencilerimizin 

kredi-burs rakamını 45 liradan yılbaşı iti-
bariyle 500 liraya, yurt yatak kapasitesini 
182 binden 689 bine yükselttik. Bay Kemal 
ne diyor? Yurt yok!.. Kendisinin Türkiye’de 
ne kadar yurt olduğundan haberi yok. 
Çünkü kılavuzu karga… Üniversite eğitimi 
gören gençlerimizin, ailelerine yük olma-
dan bu dönemi tamamlayabilmeleri için 
her türlü desteği verdik. Katsayı, okul kat-
kı puanı gibi engelleri ortadan kaldırarak, 
her öğrencimizin adaletli bir şekilde, eşit 
şartlar altında yükseköğrenime geçişini 
sağladık. 

Zorunlu eğitimi 12 yıla çıkartırken, 4+4+4 
sistemiyle de, meslek liseleri ve imam ha-
tip okullarına yapılan haksızlığa son ver-
dik. Önümüzdeki dönem için hedefimiz, 
eğitimde kaliteyi yükseltmek, çocukları-
mızın gönüllerini de doyuracak bir talim-
terbiye sistemi kurmak olacaktır. 

Sporda, 34 şehrimize söz verdiğimiz 37 
stadyumun 16 adedini tamamladık, diğer-
lerinin inşa, proje, ihale süreçleri sürüyor. 
Lisanslı sporcu sayımızı 278 binden 8 mil-
yon 360 bine çıkardık. 

Sağlık, ülkemizde en büyük reformları ger-
çekleştirdiğimiz alanların başında geliyor. 
Bugün ülkemizde, dünyada örneği görül-
medik bir şekilde, genel sağlık sigortası 
şemsiyesinin dışında kalan kimse yoktur. 
Hastane yatak kapasitemizi 136 bin ilavey-
le 240 bine, sağlık çalışanı sayımızı 550 bin 
ilaveyle 762 bine, bu rakam özel sektör ile 
1 milyon 25 bine ulaşıyor, doktor sayımızı 
ise 94 bin ilaveyle, 231 bine çıkardık. Sağ-
lık birimlerimizi, tomografisinden MR’ına, 
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veren herkese yönelik destek programla-
rını hayata geçirdik. Bilhassa KOBİ’lere, a-
raştırma-geliştirme-tasarım merkezlerine, 
teknoparklara, organize sanayi bölgelerine 
özel önem verdik. Bugün 311 OSB’miz, 81 
teknoparkımız ve 1.348 Ar-Ge ve tasarım 
merkezlerimizle üretime, teknolojiye ve 
inovasyona katkı sağlıyoruz. Yıllardır has-
retle beklenen Uzay Ajansımızı kurduk. 

Savunma sanayi, AK Parti döneminde en 
büyük ilerlemeyi sağladığımız stratejik 
alanların başında geliyor. 2002 yılında 1 
milyar dolar olan savunma ve havacılık 
cirosu, 2017 yılında 6 katın üzerinde bü-
yüyerek 6,7 milyar dolara ulaştı. Helikop-
terlerden zırhlı araçlara, insansız hava 
araçlarından uçaklara, gemiler ve denizal-
tılardan uydulara, füzelerden elektronik 
haberleşme sistemlerine kadar her alanda 
savunma sanayimizin atılımları kesintisiz 
devam ediyor. 2002 yılında sadece 66 sa-
vunma projesi yürütülmekteyken, bugün 
bu sayı 652’ye ulaştı. Savunma sanayi ü-
rünlerimizin ihracatımız içindeki payı her 
geçen yıl artıyor. 

Şehirlerimizi Millet Bahçeleriyle 
Donatmaya Başladık

Enerjide kurulu gücümüzü 32 bin me-
gavattan 88 bin megavata yükselttik. Bu 
kapasitenin 52 bin megavatı yerli kaynak-
lardan oluşuyor. Son olarak Hakkari’nin 
ilavesiyle, 81 şehrimizin tamamının do-
ğalgazın konforundan ve temizliğinden 
faydalanabilmesini temin ettik. Bugün nü-
fusumuzun yüzde 80’i doğalgaz kullana-

bilir duruma geldi. Tabiata ve insana olan 
saygımızın bir tezahürü olarak, 912 atık su 
arıtma tesisi inşa ederek, bu tesislerin sayı-
sını 1.057’ye ulaştırdık. Mavi bayraklı plaj 
sayımızı 127’den 459’a çıkardık.

Toplu konutta 875 bin konutla şehirleri-
mizin çehresini değiştirdik. İmar Barışı 
ile devletimizle vatandaşlarımız arasında 
ihtilaf konusu olan, idareyi de, yargıyı da 
uzun yıllar meşgul eden sorunlara köklü 
bir çözüm getirdik.

Yeni yeni müjdelerimiz var. İşte bunun 
bir tanesini İstanbul’da açıklamıştım, ney-
di? Millet Bahçeleri… Şehirlerimizi Millet 
Bahçeleriyle donatmaya başladık. CHP 
zihniyetinin havsalası bunları almaz, asıl 
çevreci biziz. Sadece Millet Bahçeleriyle 
kalmıyoruz, bir de Millet Kıraathanelerini 
getiriyoruz. Ankara için de proje hazırlanı-
yor. İnşallah yakında inşasına başlanacak. 
Sayın Mustafa Tuna, Özhaseki göreve baş-
lamadan birkaç tanesini bitirmen lazım. 
Hızla gideceğiz, kimsenin bizim hızımıza 
erişmemesi lazım. 

Sosyal yardımları, devlet geleneğimizin, 
medeniyetimizin en önemli değeri olarak 
görüyoruz. Kimsesiz çocuğundan yaşlısı-
na, kadınından engellisine, eşi vefat etmiş 
kadınlarımızdan madde bağımlısına, te-
rör mağdurlarından romanlarımıza, şehit 
yakınlarımızdan asker ailelerimize kadar 
toplumun her kesimini kucaklayan bir sos-
yal yardım politikası uyguluyoruz. Son 16 
yılda toplam 284,2 milyar lira tutarında 
sosyal yardım yaptık.

Demiryollarında ülkemizi, daha önce ör-
neği olmayan yüksek hızlı ve hızlı tren 
hatlarıyla donatmaya başladık. Ankara, İs-
tanbul, Konya, Eskişehir yüksek hızlı tren 
hatları hâlihazırda hizmet veriyor. Birkaç 
yıla kadar Bursa, Yozgat, Sivas, Erzincan, 
Karaman, Kayseri, Mersin, Osmaniye, Ga-
ziantep hatları devreye girecek. 

Havayollarında kat ettiğimiz mesafe takdi-
re şayandır. Havalimanlarımızın sayısını, 
30 ilaveyle 56’ya çıkardık. Gümüşhane-
Bayburt, Yozgat, Tokat, Rize-Artvin ve Çu-
kurova Havalimanlarının yapımı devam 
ediyor. Yurt dışı uçuş noktalarımızın sa-
yısını 60’dan 316’ya, büyük gövdeli uçak 
sayımızı 162’den 518’e, sektörün cirosunu 
2,2 milyar dolardan 25 milyar dolara yük-
selttik. 

Denizcilikte tersane sayımızı 41 ilaveyle 
78’e, limanlarımızın yük kapasitesini 281 
milyon ton ilaveyle 471 milyon tona, yat 
bağlama kapasitemizi 10 bin 45 ilaveyle 
18 bin 545’e ulaştırdık. İnşası süren Fil-
yos Limanı, projeleri tamamlanmak üzere 
olan Çandarlı ve Mersin limanlarıyla 
deniz ticaretindeki gücümüzü daha da 
artıracağız. 

Bilgi ve iletişim teknolojileri alanı günü-
müz dünyasının temel gereksinimlerinin 
başında geliyor. 2002 yılında geniş bant a-
bone sayısı sadece 3 bin kişi iken bugün bu 
sayı yaklaşık 72 milyon kişiye ulaştı. Cep 
telefonu abone sayısı 80 milyon 640 bin 
kişiye, e-devlet kullanıcısı sayısı 40 milyon 
500 bine çıktı. 

Çalışma hayatında ülkemizde çalışanla-
rın sayısı 19,6 milyondan 28,8 milyona 
yükseldi; yani 16 yılda istihdamı 10,2 mil-
yon kişi artırmayı başardık. Kamuoyunda 
“taşerona kadro” olarak bilinen meseleyi, 
yaptığımız düzenlemeyle kökten çözüme 
kavuşturduk. İşçisinden emeklisine, en-
gellisinden yaşlısına kadar tüm kesimlerin 
gelirlerinde ciddi artışlar sağladık. 2002 
yılında 184 lira olan asgari ücreti yılbaşı 
itibariyle 2 bin 20 liraya yükselttik.

Tarım kesimine verdiğimiz destek ödemle-
rini yıllık 1,8 milyar liradan 2018’de 14,5 
milyar liraya, 2019 itibariyle 16,1 milyar 
liraya çıkardık. Son 16 yılda bitkisel ve 
hayvansal üretim alanlarında birçok des-
tek uygulamasını hayata geçirdik. Çiftçi-
lerimize mazot, kimyevi gübre, organik 
tarım ve iyi tarım uygulamaları gibi alan-
larda destekler veriyoruz. 

Orman varlığımızı 1,8 milyon hektar artır-
dık. Barajlarımızın sayısını 276’dan 541’e, 
hidroelektrik santrallerimizin sayısını 
105’ten 534’e, içme suyu tesislerimizin sa-
yısını 31’den 236’ya çıkardık. Ülkemizin 
medar-ı iftiharı olan GAP’ı, özel bir eylem 
planıyla bitme aşamasına getirdik. Ilısu ve 
Silvan Barajlarının tamamlanmasıyla, GAP 
projesi tepe noktasına ulaşacak. Mersin’de 
inşa ettiğimiz Alaköprü Barajı’ndan KKTC 
tarafında inşa ettiğimiz Geçitköy Barajı’na, 
dünyada ilk defa, denizin içinden askıda 
borularla içme suyu götürdük. 

Sanayi ve teknoloji sektöründe, emeğiyle 
ve birikimiyle üreten, istihdam ortaya çı-
kartan, kalkınmamıza, gelişmemize katkı 
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vazgeçtik ülkesinden yana taraf olmayı, 
hiç değilse tarafsız kalabilmeyi becere-
bilse…

Bunların kafasındaki tarafsızlık, tıpkı eski-
den olduğu gibi, Türkiye’yi şamar oğlanına 
çevirenler karşısında süklüm-püklüm dur-
maktan ibarettir. 

Cumhur İttifakı Olarak   
Çok Sağlam Yürüyeceğiz

İşte buradan, Ankara’dan bir kez daha ilan 
ediyorum. Türkiye’nin, Türk Milletinin ve 
kalbi bizimle birlikte atan dostlarımızın, 
kardeşlerimizin hakları, hukukları, özgür-
lükleri, gelecekleri söz konusu olduğunda 
bizim tarafımız bellidir. Biz Türkiye’den 
yanayız, milletimizden yanayız, kardeş-
lerimizden yanayız, mazlumdan yana-
yız, mağdurdan yanayız, hepsinden öte 
Hak’tan yanayız. Kılıçdaroğlu’nun kimden 
ve nereden yana olduğunu milletimiz ga-
yet iyi görüyor, iyi biliyor. O, olsa olsa terör 
örgütlerinin beslemelerinden yanadır. 

Ankara!..

31 Mart’ta bir kez daha Hak’tan ve millet-
ten yana olanlarla birlikte yol yürümeye 
hazır mısın?

Ankara!..

Ülkesini yabancılara şikâyet edenlere kar-
şı, canı pahasına ülkesi ve milletine hizmet 
edenlere bir kez daha destek vermeye ha-
zır mısın?

Ankara!..

İstismar ve istiskal siyaseti yapanlara karşı 
hizmet siyasetinin neferleriyle birlik olma-
ya var mısın?

Ankara milletin adamlarına sahip çık-
tıktan sonra, Allah’ın izniyle bu kadro 31 
Mart’ta sandıklardan gümbür gümbür çı-
kacaktır. 

Kardeşlerim, 

Şimdi geliyoruz, Ankara’dan gösterdiği-
miz büyükşehir ve ilçe adaylarımızı ta-
nıtmaya… Büyükşehir Belediye Başkan 
adayımızın Mehmet Özhaseki kardeşimiz 
olduğunu, zaten daha önce ilan etmiştik. 
Şimdi belediye başkanlarımızın isimlerini 
açıklıyorum. 

AKYURT: Hilal Ayık

ALTINDAĞ: Asım Balcı

AYAŞ: Burhan Demirtaş

BALA: Ahmet Buran

BEYPAZARI: Tuncer Kaplan

ÇAMLIDERE: Hazin Caner Can

ÇANKAYA: Amber Türkmen 

ÇUBUK: Baki Demirbaş

ELMADAĞ: Gökhan Küçükçelebi

Yurt dışı hizmetlerimizi, Dışişleri Bakan-
lığımız yanında TİKA, Yurtdışı Türkler ve 
Akraba Topluluklar Başkanlığı, Yunus Em-
re Enstitüsü, Maarif Vakfı gibi kurumları-
mız aracılığıyla çok ileri bir noktaya taşı-
dık. Yurt dışı temsilciliklerimizin sayısını 
163’ten 241’e, büyükelçiliklerimizin sayı-
sını 93’ten 141’e çıkardık. 

Resmi kalkınma yardımı kuruluşumuz Tİ-
KA, 5 kıtada 170 ülkeyi kapsayan bir faa-
liyet genişliğine ulaştı. Türkiye Burslarıyla 
ülkemizde eğitim gören öğrenci sayısı 17 
bini buldu. Maarif Vakfımız, 45 ülkedeki 
176 okul ve yurduyla, Türkiye’nin dünya-
daki eğitim gücü olarak her yıl büyüyerek 
yoluna devam ediyor. Yunus Emre Ensti-
tümüz, dünya genelinde faaliyet gösteren 
56 merkeziyle, dilimizi, medeniyetimizi, 
tarihimizi ve kültürümüzü tüm dünyada 
tanıtıyor. Bu başarıların 2008 küresel fi-
nans krizine, Irak ve Suriye’de yaşanan 
hadiselere, 2013 yılından bu yana nere-
deyse kesintisiz bir şekilde maruz kaldığı-
mız saldırılara, 15 Temmuz darbe girişi-
mine rağmen elde edildiğinin unutulma-
ması gerekiyor.

Kardeşlerim,

Biz ülkemizi ve milletimizi tüm bu hizmet-
lere kavuşturmak için gece gündüz çalışır-
ken, en çok saldırıya kimden maruz kal-
dık, en çok engeli kimden gördük biliyor 
musunuz? Evet… Ana muhalefet partisi 
CHP’den gördük. Rahmetli Özal, CHP’nin 
şifrelerini en iyi çözen devlet adamların-
dan biridir. Merhum Özal, bu parti için 
“CHP’yi biraz sıkıştırsan Avrupalı dostla-

rına Türk devletini şikâyet ederler” diyor. 
Nitekim, özellikle Kılıçdaroğlu her fırsatta 
bunu yapıyor. Alman dergisine röportaj 
verip, terör örgütleriyle mücadelemizi kast 
ederek, “Türkiye’de hiç kimsenin güvenlik 
garantisi yok” diyebiliyor. İngiliz haber 
ajansına, üstelik de ekonomik saldırılara 
maruz kaldığımız bir dönemde, “İster yer-
li, ister yabancı olsun, sermayenin hiçbir 
güvencesi yok” diye demeç verebiliyor. 

Kasım ayında Almanya ve Avusturya’ya 
yaptığı ziyaret sırasında bir Alman gazete-
sinde yayımlanan makalesinde, “Türkiye 
demokrasiden uzaklaşıyor” iftirasını ata-
biliyor. 

Şimdi de tutmuş, bizim meşruiyetimi-
zi, Cumhurbaşkanlığımızı sorguluyor. 
Hâlbuki bu zat önce kendi oturduğu kol-
tuktaki meşruiyetini sorgulamaya tabi tut-
malıdır. Dünyanın neresinde 9 seçim üst 
üste kaybedip de hala koltuğuna yapışan 
ana muhalefet lideri bulabilirsin?

Bu kişinin tek derdi kendi partisi içindeki 
iktidarını korumaktır. Bu uğurda her türlü 
iç kavgayı veren, dışarıda da ülkesini kö-
tüleyen bir siyasetçiye milletimiz ülkenin 
yönetimini teslim eder mi? Cumhurbaş-
kanlığı seçiminde aday olmaya bile cesaret 
edemeyen, aday yaptığı kişiyi de partiden 
kazımak için her yolu deneyen bir kişiden, 
bırakınız ülkeye, kendi partisine bile hayır 
gelmez. Nitekim gelmiyor. 

Bu zat, sürekli bizim tarafsızlığımızdan 
dem vuruyor. Keşke kendisi, Türkiye’nin 
menfaatleri söz konusu olduğunda, hadi 
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EVREN: Hüsamettin Ünsal

GÜDÜL: Muzaffer Yalçın

HAYMANA: Özdemir Turgut

KAHRAMANKAZAN: Serhat Oğuz

KALECİK: Duhan Kalkan

KEÇİÖREN: Turgut Altınok

KIZILCAHAMAM: Süleyman Acar

MAMAK: Murat Köse

NALLIHAN: İsmail Öntaş

PURSAKLAR: Ayhan Yılmaz

SİNCAN: Murat Ercan

ŞEREFLİKOÇHİSAR: Melih Memiş Çelik

YENİMAHALLE: Veysel Tiryaki

ETİMESGUT: AK Parti olarak aday gös-
termiyoruz, Cumhur İttifakı kapsamında 
MHP adayı ve mevcut belediye başkanı En-
ver Demirel’i destekliyoruz. Cumhur İttifa-
kı olarak çok sağlam yürüyeceğiz. 

GÖLBAŞI: AK Parti olarak aday göstermi-
yoruz, Cumhur İttifakı kapsamında MHP 
adayı Ramazan Şimşek’i destekliyoruz. 

POLATLI: AK Parti olarak aday göster-
miyoruz, Cumhur İttifakı kapsamında 
MHP adayı ve mevcut belediye Mürsel 
Yıldızkaya’yı destekliyoruz. 

Adaylarımızın Ankara’mıza, partimize ve 
Cumhur İttifakımıza hayırlı olmasını di-
liyorum. 

Bugüne kadar AK Parti’nin hizmet bayrağı-
nı ilçelerinde dalgalandırmış olan tüm be-
lediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. 
Bu bayrak yarışında yerini yeni arkadaşla-
rımıza bırakan belediye başkanlarımıza, 
şahsım ve Ankara adına şükranlarımı 
sunuyorum. AK Parti’nin ve Cumhur İtti-
fakının tüm adaylarına, seçim çalışmala-
rında ve milletimizin teveccühüyle inşal-
lah üstlenecekleri görevlerinde başarılar 
diliyorum. 

* Behçet Kemal Çağlar

Sevgili İzmirliler, İzmir teşkilatımızda gö-
rev yapan değerli dava ve yol arkadaşla-
rım, aziz kardeşlerim, sevgili hanımefen-
diler, beyefendiler, gençler, sizleri en kalbi 
duygularımla, muhabbetle selamlıyorum.

Sözlerimin hemen başında, bugün ikinci 
şehadet yıldönümüne eriştiğimiz kahra-

man polis memurumuz Fethi Sekin’i rah-
metle ve minnetle yad ediyorum. İzmir Ad-
liyesini kana bulamaya gelen teröristlere 
cesaretle karşı koyan Fethi Sekin kardeşi-
miz, sonu şehadete çıkan bu mücadelesiy-
le, tüm dünyaya tarihi bir mesaj vermiştir. 
Bu vesileyle Fethi Sekin’le birlikte tüm te-
rörle mücadele şehitlerimize, 15 Temmuz 

Güzel İzmir’i Tek Parti 
Zihniyetinin Vesayetinden 

Kurtaracağız

AK Parti İzmir Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı 
İzmir | 5 Ocak 2019
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“Güzel İzmir duman gitmez başında

Ahdim kaldı toprağında taşında

Gündüz hayalimde gece düşümde

Eğil dağlar geçeceğim yurduma

Evvel Allah kolaylık ver orduma

Aslan yatağına da tilki giremez

Girse de gonca gülün deremez

Alçak Yunan muradına eremez

Geçme derler geçeceğim İzmir’e

Yunanları dökeceğim denize”

Evet… Bu şehir bizim hep gündüz hayali-
mizde, gece düşümüzde olmuştur. 

İzmir!..

Aslan yatağına sokulmaya çalışan tilkilere 
karşı mücadeleye hazır mıyız?

İzmir!..

Dışarıdaki ve içerideki alçakları muratları-
na erdirmemek için gece gündüz çalışma-
ya hazır mıyız?

İzmir!..

İstiklaline ve istikbaline göz dikenleri, tıp-
kı Gazi Paşa’nın yaptığı gibi denize dökme-
ye hazır mıyız?

İşte benim gönlümün efendisi İzmir bu-
dur. Maşallah… Rabbim hepinizden razı 
olsun. 

Değerli kardeşlerim,

İzmir’de sadece vatanımızın bağımsızlığı-
nın değil, aynı zamanda ekonomik bağım-
sızlığımızın da temelleri atıldı. İzmir İkti-
sat Kongresi ile başlayan kalkınma ham-
lemiz, daha sonraki dönemlerde maalesef 
uzun süre sekteye uğratıldı. AK Parti ikti-
darları döneminde, aynı ruh ve heyecanla 
ülkemizi yeniden hızlı bir kalkınma süre-
cine soktuk. Kur-faiz-enflasyon üçgeninde 
maruz kaldığımız saldırıya rağmen, 2018 
yılının ilk üç çeyreğinde yüzde 4,5 büyü-
dük. İşte dün 2018 ihracat rakamları açık-
landı. 168,1 milyar dolarla Cumhuriyet 
tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaş-
tık. İstihdamda 2018 yılının ilk 10 ayında 
bir milyon kişinin üzerinde artış yaşandı. 

Türkiye’yi 3,5 kat büyütürken, İzmir’i de 
ihmal etmedik. Son 16 yılda İzmir’e tam 
67 milyar (katrilyon) lira tutarında yatırım 
yaptık. İzmir’i hiçbir zaman ihmal etme-
dik. En fazla milletvekilini biz çıkarmadık 
demedik. Çünkü İzmir özellikliydi, yatı-
rımların yapılması gerekirdi. Bu yatırım-
ları yaptık, yapıyoruz, yapmaya da devam 
edeceğiz.

Yerel Yönetim, İktidarıyla 
Bütünleştiği Zaman İzmir Bir 
Başka Güzel Olacak

Eğitimde, 9 bin 548 adet yeni derslik yap-
tık, 3 yeni devlet üniversitesi kazandırdık, 
6 bin 330 kişi kapasiteli yükseköğrenim 
yurtları inşa ettik. Önümüzdeki üç yıl için-
de toplamda 14 bin 500 kişi kapasiteli 6 

şehitlerimize, sınırlarımız ötesinde destan 
yazan kahramanlarımızdan şehit olanlara 
Allah’tan rahmet diliyorum. Gazilerimize 
sıhhat ve afiyet temenni ediyorum. 

Kardeşlerim,

Bugün buraya mahalli seçimlerdeki aday-
larımızı İzmir’e ve Türkiye’ye tanıtmak 
üzere geldik. İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkan adayımız ile biraz sonra birlikte 
huzurlarınızda olacağımız ilçe adayları-
mızı tebrik ediyorum. 31 Mart gecesine 
kadar geceli gündüzlü devam edecek se-
çim çalışmalarında kendilerine başarılar 
diliyorum. 

Biz İzmir’i, sadece Türkiye’nin değil, tüm 
gönül coğrafyamızın kalbi olarak görüyo-
ruz. Bu salonda atan nabız, bütün bu coğ-
rafyanın nabzıdır. İzmir’de yanan meşale, 
bütün bu coğrafyayı aydınlatan meşale-
dir. Anadolu’nun işgale başlandığı yer de, 
Anadolu’nun istiklale kavuştuğu yer de iş-
te burasıdır, İzmir’dir. “İzmir’in dağlarında 
çiçekler açar” diyoruz ya, o çiçekler bizim 
istiklal aşkımızın çiçekleridir, birliğimi-
zin, dirliğimizin çiçekleridir. Onun için 
İzmir’in hudutları bu güzel ilimizin fizikî 
coğrafyasıyla izah edilemeyecek geniş-
liktedir, derinliktedir. Bize göre İzmir’in 
sınırları Viyana’dan başlar, Adriyatik kıyı-
larından başlar, Doğu Türkistan’dan baş-
lar, Karadeniz’in kuzeyinden başlar. Çaka 
Bey’den, onun gazi alperenlerinden bu ya-
na 9 asırdır Türk şehri olan İzmir’in sevin-
ci, hepimizin sevinci olduğu gibi, acısı da 
yine hepimizin ortak acısıdır.

Bu şehirde kökleri Doğu Türkistan’dan 
Selanik’e, Kırım’dan Girit’e kadar uzanan 
kardeşlerimiz hep bir arada huzur içinde 
yaşıyor. Aynı şekilde, Türkiye’nin 81 ilin-
den gelip İzmir’i yurt edinen kardeşleri-
miz birlik, beraberlik içinde hayatlarını 
sürdürüyor. İşte bu özellikleriyle İzmir, 
sözün tam manasıyla bir Anne Şehir’dir. 
Biliyorsunuz, Gazi Paşa’nın muhterem va-
lideleri Zübeyde Hanım da burada yatıyor. 
İzmir, Çakabey’den Gazi Paşa’ya kadar hep 
bu toprakları vatan yapma sevdamızın, 
istiklal aşkımızın sembolü olmaya devam 
ediyor.

2018 Yılının İlk Üç Çeyreğinde 
Yüzde 4,5 Büyüdük

Onun için diyoruz ki İzmir sadece İzmirli-
lerin değil 81 milyonun şehridir. Bu salon-
da, Çaka Beylerin kahramanlığı, mangal 
yürekli efelerin istiklal azmi var. Bu salon-
da, “İzmir’i gâvura yar etmeyiz” diyerek 
silaha davranan fedailerin hesapsız mem-
leket sevgisi var. Bu salonda, 9 Eylül’de 
Anadolu’nun her bir yerinden gelerek, bü-
yük zaferi mühürleyen şehitlerimizin, ga-
zilerimizin fedakârlığı var. Bu vesileyle bin 
yıldır vatanımızın istiklali ve istikbali için 
mücadele eden tüm şehitlerimizi, gazileri-
mizi, kahramanlarımızı rahmetle yâd edi-
yorum.  Ruhları şad olsun, mekânları cen-
net olsun. Rahmetli Muharrem Ertaş’ın, 
İzmir’in işgalini anlatan bir bozlağı var.  İş-
galin o kara günleri, bakınız milletimizde 
hangi hissiyata yol açmış: 
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Çandarlı Limanı arasında yeni bir demir-
yolu bağlantısı yapmak için çalışmalara 
başladık. İnşallah üç yıla kadar bu projeyi 
de tamamlamayı hedefliyoruz. Ödemiş-Ki-
raz arasına bir hızlı tren hattı yapmak için 
hazırlıklara başladık.  Aynı şeklide Ber-
gama-Soma arasına da bir hızlı tren hattı 
yapmak için kolları sıvadık. Kemalpaşa Lo-
jistik Köyünün Torbalı-Kemalpaşa-Alsan-
cak Limanı demiryolu hattıyla bağlantısı-
nı sağlamak için çalışmalara başladık. Bu 
demiryolu hattıyla, limana gelecek yükle-
rin taşınmasında şehir merkezini bay-pas 
edecek yeni bir güzergâh oluşturuyoruz. 
İzmir’e yapacağımız, maliyeti 2,7 milyar 
lira olan, toplam 5 istasyondan oluşan Hal-
kapınar-Otogar Metro Hattının en kısa sü-
rede ihalesini yapıp, yapımına başlıyoruz.

İzmir’in ihtiyaçlarını karşılamayan Ad-
nan Menderes Havalimanı’nı baştan aşa-
ğı yenilemiştik. Ardından İzmir’in ikinci 
havalimanı olacak Çeşme-Alaçatı Ekrem 
Pakdemirli Havalimanı’nın inşasına başla-
dık, inşallah seneye onu da hizmete alıyo-
ruz. Barajı yaptık, suyu getirdik. Halbuki 
büyükşehirlerde su sorununu büyükşehir 
belediyelerinin çözmesi gerekirdi. Son 16 
yılda 28 baraj ve 8 gölet inşa ederek İzmir-
li vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. 
İzmir’in içme suyu problemini çözdük. 
İnşa ettiğimiz sulama tesisleriyle 525 bin 
dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Şu an-
da inşaat çalışmaları devam eden sulama 
tesisleri ile 129 bin dekar münbit araziyi 
daha sulamaya açacağız.

2019 Yılı Tarımsal Ürün 
Desteklerini Ödemeye 
Başlayacağız

İzmirli çiftçilerimize toplam 3,6 milyar lira 
tutarında tarımsal destek verdik. Hani Bay 
Kemal diyor ya, çiftçi aç, susuz!.. Çiftçile-
rimize bir müjde vermek istiyorum. 2019 
yılı tarımsal ürün desteklerini ödemeye 
başlayacağız. Buğday, mısır, çeltikte 550 
milyon TL, buzağı desteği 525 milyon TL, 
çiğ süt desteği 340 milyon TL, yem bitkile-
ri desteği 269 milyon TL, sertifikalı tohum 
kullanım desteği 100 milyon TL, çevre 
amaçlı tarım alanı koruma desteği 84 mil-
yon 500 bin TL, diğer desteklemeler ise 
167 milyon TL’dir. Yani toplamda 2 milyar 
35 milyon TL üreticilere aktarılacak. Bay 
Kemal, inşallah bundan sonra bir daha 
çiftçiye “ne verdin” demezsin. Çiftçiye ne 
verdiğimizi açıkladım. 

Ege Üniversitesi, Bornova kampüsündeki 
alana millet bahçesi yapmak için çalışma-
lara başladık. 290 bin metrekare alana ya-
pılacak millet bahçesinin proje çalışmaları 
devam ediyor.

Biz İzmir’e yaptığımız yatırımları oy hesa-
bıyla veya bir başka hesapla yapıyor deği-
liz.  Biz İzmir’i hesapsız seviyoruz, hizmet-
lerimizi de hesapsız yapıyoruz. Hem de o 
kadar hesapsız seviyoruz ki, belediyelerin 
yapmaları gerekip de, beceremedikleri 
işleri dahi biz üstleniyor, tamamlıyoruz. 
Geçmişte Türkiye’nin vitrin şehri olan 
İzmir’in bugün mahzun kalmasına gönlü-
müz rıza göstermiyor. İzmir’in belediyeci-

yükseköğrenim yurdunu daha İzmir’e ka-
zandırıyoruz.  

Sporda, 15’şer bin seyirci kapasiteli Gözte-
pe ve Alsancak stadyumlarının yapımları, 
Karşıyaka stadyumunun ise ihale süreci 
devam ediyor. 

Yaptığımız kentsel dönüşüm çalışmalarıy-
la İzmir’de 18 bin konut projesini hayata 
geçirdik.

Sağlıkta, 35’i hastane olmak üzere toplam 
109 tesisi hizmete sunduk. İzmir Bayraklı 
Şehir Hastanemizin yapımı tamamlandı-
ğında 2 bin 60 yataklı dev bir eseri şehri-
mize kazandırmış olacağız. 

İnşallah yerel yönetim, iktidarıyla bütün-
leştiği zaman İzmir bir başka güzel olacak. 
Şimdi sizlere bir sorum olacak. İzmir’in 
çöpleri modern depolamayla mı depolanı-
yor, yoksa vahşi depolamayla mı depolanı-
yor?  İzmir’in çöpleri vahşi depolamayla 
depolanıyor. İzmir’e bu yakışır mı? 1994 
yılında İstanbul’a belediye başkanı oldu-
ğumda, orada da vahşi depolama vardı. 
Niye? Çünkü CHP’li belediye vardı. CHP 
demek çöp demektir, CHP demek hava 
kirliliği demektir, CHP demek yolsuzluk 
demektir, rüşvet demektir, yasak demek-
tir, yokluk demektir. İstanbul’da hemen o 
vahşi depolamaları kaldırdık, modern de-
polamalara geçtik. 

Size müjdeyi veriyorum; inşallah Nihat 
Zeybekçi kardeşim İzmir’e belediye baş-
kanı olmasıyla birlikte, modern çöp depo-
lamasına geçilecek. Modern depolamayla 

ne olacak? Enerji üretimi olacak. Başka 
ne olacak? Kompost gübre olacak. Başka 
ne olacak? Bu vahşi depolama alanlarına 
Millet Bahçeleri inşa edeceğiz. Asıl çevreci 
biziz. Bunlar çevrecilikten anlamaz. 

Ne diyor bir İzmir Türküsünde:

“Kuruova’nın çamları

Yere değer dalları

Bizim için yapılmış

Ödemiş’in yolları”

Sadece Ödemiş’in değil; otoyollarıyla, bö-
lünmüş yollarıyla, demiryollarıyla, hızlı 
tren hatlarıyla, kent içi raylı sistemleriyle 
İzmir’in tüm yollarını sizler için yaptık, ya-
pıyoruz. İzmir’in bölünmüş yol uzunluğu-
nu 424 kilometre ilaveyle 827 kilometreye 
çıkardık. İstanbul-İzmir arasını 8 saatten 
3,5 saate indirecek, İstanbul-İzmir Oto-
yolunun tamamı bu yıl bitiyor. Maliyeti 2 
milyar lira (katrilyon) olan Menemen-Ali-
ağa-Çandarlı Otoyolu’nun yapımı devam 
ediyor, inşallah 2021 yılında onu da ta-
mamlıyoruz. İzmir-Manisa yolu üzerinde-
ki Sabuncubeli Tüneli ve bağlantı yollarını 
tamamlayıp, hizmete sunduk. Bunların 
dışında şu an İzmir’de yapımı devam eden 
toplamda maliyeti 2 milyar (katrilyon) 140 
milyon (trilyon) lira olan 21 yol projemiz 
bulunuyor. 

İzmir-Ankara arasını 3,5 saate düşürecek, 
İzmir- Ankara Yüksek Hızlı Tren hattının 
inşası sürüyor. Yaklaşık 966 milyon li-
ra maliyetle Aliağa-Çandarlı-Bergama ve 
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gür düşüncenin merkezi haline hep birlik-
te getirelim. İnanıyorum ki, siz de bu CHP 
zihniyetinden ekmek çıkmayacağını bili-
yorsunuz. Bunun için de, tamamı yalan-
dan, yanlıştan, çarpıtmadan oluşan korku 
siyasetiyle İzmir’i adeta esir almış durum-
dalar. Yaşam tarzı diyerek, irtica diyerek, 
laiklik diyerek İzmirlinin iradesine ipotek 
koymaya çalışıyorlar. Yaşam tarzı dediler, 
işte bakın burada tribünlerde başörtülü, 
başı açık kardeşlerim de var. Sadece İzmir 
gibi birkaç yerde, o da CHP’nin yalanları-
nın etkisiyle, bu meseleler hala gündemde-
dir. Hâlbuki ortada AK Parti’nin 16 yılı ge-
ride bırakan iktidar dönemi var. Belediye-
lerde üç dönemi geride bırakıp dördüncü 
dönemine hazırlanan icraatları var. Nere-
de, kim, giyiminden, kuşamından, düşün-
cesinden dolayı bir sıkıntı yaşadı? 

Evet, şimdi işin en önemli noktasına geliyo-
ruz. Şu anda karşınızda Cumhur İttifakıyla 
oluşan bir yapı var. Cumhur İttifakıyla 31 
Mart’a gidiyoruz. AK Parti, terör örgütleri-
ne, terörist sevicilere karşı acımasızdır. AK 
Parti, içeride ve dışarıda terörün kökünü 
kazımıştır, kazımaya devam ediyor. 

İzmir!..

31 Mart’ta bu şehrin makus talihini değiş-
tirmeye hazır mıyız?

31 Mart’ta İzmir’i AK Parti’nin belediyecilik 
başarılarıyla buluşturmaya hazır mıyız?

31 Mart’ta İzmir’de hizmet belediyeciliği 
meşalesini yakmaya hazır mıyız?

Kardeşlerim,

AK Parti olarak 31 Mart seçimleri için ha-
zırlıklarımızı erkenden başlattık. Birkaçı 
dışındaki büyükşehir ve il belediye başkan 
adaylarımızı zaten açıklamıştık. İstanbul 
ve Ankara’da ilçe adaylarımızı da ilan et-
tik. Bugün İzmir’deki ilçelerimizin adayla-
rını milletimizle paylaşacağız. Denizli’nin 
adaylarını da Genel Başkanvekilimiz Nu-
man Kurtulmuş açıklayacak. Diğer iller-
deki görev dağılımın Salı günü yapacağız 
ve arkadaşlarımız Türkiye’ye dağılacaklar. 
Hafta sonuna kadar da aday tanıtımlarımı-
zı inşallah tamamlamış olacağız. Aday ta-
nıtımlarımızın tamamlanmasıyla birlikte 
önümüzdeki dönemde belediyelerimizde 
milletimize vereceğimiz hizmetlerin çer-
çevesini ifade eden manifestomuzu kamu-
oyuna sunacağız. Böylece, seçim öncesi 
hazırlıklarımızı nihayete erdirmiş ve tüm 
gücümüzle sahaya çıkmaya hazır hale gel-
miş olacağız. 

Şimdi geliyoruz, AK Parti belediyeciliğini 
İzmir’de zirveye çıkartacak adaylarımızı 
açıklamaya… Büyükşehir Belediye Başkan 
adayımızı zaten biliyorsunuz, tanıyorsu-
nuz. Ege’nin yiğit evladı, iş dünyasında, 
mahalli idarelerde, siyasette, mecliste, ba-
kanlıkta pişerek sizlerin huzuruna gelen 
Nihat Zeybekçi, tıpkı soyadı gibi zeybek 
karakterli bir arkadaşımızdır. Sizleri 1 
Nisan’da, Konak’ta zeybeğe davet etti değil 
mi? Hadi bakalım şimdiden hayırlı olsun. 
Birikimiyle, başarılarıyla, heyecanıyla, 
ülkemizi ve dünyamızı kucaklayan vizyo-
nuyla Nihat Zeybekçi kardeşimizi, İzmirli-
lere emanet ediyoruz.

lik anlamında tüm eksikliklerini inşallah 
Nihat Zeybekçi kardeşimizle aşacağız. Mil-
let Bahçeleriyle, Millet Kıraathaneleriyle 
İzmir çok daha farklı bir konuma gelecek. 
İşte bunun için İzmir’de Büyükşehir’e, be-
lediyecilikten ticarete kadar her alanda 
hizmet siyaseti konusundaki kıdemine, 
müktesebatına, birikimine, gayretine kefil 
olduğumuz bir arkadaşımızı aday göster-
dik. İlçe adaylarımızı da aynı hassasiyet-
le belirledik. İzmir’i marka şehir yapacak 
projeleri önümüzdeki dönemde, inşallah 
büyükşehir belediyemizle, ilçe belediyele-
rimizle birlikte hayata geçireceğiz. 

İzmir!..

31 Mart seçimlerinde sadece Ege’nin değil, 
Türkiye’nin ve dünyanın incisi bu şehri-
mizi hizmet siyasetiyle buluşturmaya var 
mıyız?

İzmir!..

Şehrimizin geleceğini birlikte inşa etmek 
için sandıkları patlatmaya hazır mıyız?

İzmir!..

Şehit Başbakan Menderes’in emaneti bu 
şehri, yeniden demokrasinin kalesi haline 
getirmeye var mıyız?

Bu defa İzmir başka olacak… Bu defa 
İzmir’in tercihi hizmet siyasetinden yana 
olacak… Bu defa İzmir vesayetçilere, dar-
becilere, terör sevicilere karşı Hakkın ve 
halkın yanında yer alacak… Karşımdaki şu 
güzel manzara bana öyle söylüyor.

Kardeşlerim,

Türkiye’nin demokrasi mücadelesinde 
İzmir’in ayrı ve özel bir yeri vardır. Ülke-
mizde çok partili siyasi hayata geçiş dene-
melerinin hepsinde de İzmir, milli iradenin 
temsilcilerine dört elle sarılmıştır. Fethi 
Okyar’dan Adnan Menderes’e kadar, ülke-
mizde demokrasi mücadelesi veren kim 
varsa, İzmir hepsine sahip çıkmıştır. Bugün 
dönüp baktığımızda İzmir’e en çok zararı 
tek parti dönemi zihniyetinden bir türlü 
kurtulamayan CHP’nin verdiğini görüyo-
ruz. Dillerinden halkçılığı eksik etmeyen 
ama zihinleri ve icraatlarıyla adeta halka 
husumet besleyen bu parti, İzmir’in üzeri-
ne bir karabasan gibi çökmüştür. CHP’nin 
yaptığı tek iş, tarihte medeniyetin, kültü-
rün, sanatın, ticaretin merkezi olarak nam 
salan İzmir’i tek parti devrinin bağnazlı-
ğına mahkûm etmek olmuştur. Özellikle 
mahalli idarelerde İzmir, CHP yönetimleri 
döneminde her alanda gerilemiş, her alan-
da Türkiye ortalamasının altında kalmıştır. 
Öyle ki, İzmir’de aslında belediyelerin so-
rumluluğunda olan pek çok yatırımı, son 
yıllarda bakanlıklarımız yapmak zorunda 
kaldı. AK Parti olarak, güzel İzmir’i tek parti 
zihniyetinin vesayetinden kurtararak, yeni-
den ülkemizin ve dünyanın sembol şehirle-
rinden biri haline getirmek için çalışıyoruz. 

Yaşam Tarzı Diyerek, Laiklik 
Diyerek İzmirlinin İradesine 
İpotek Koymaya Çalışıyorlar

CHP’li vatandaşlarıma da sesleniyorum: 
Gelin İzmir’i yeniden demokrasinin ve öz-
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Partimizi 31 Mart’ta İzmir’de temsil ede-
cek AK kadromuzun ilçelerimizdeki isim-
leri de, harf sırasına göre şu şekildedir: 

BALÇOVA: Evrim Özen

BAYINDIR: Uğur Demirezen

BAYRAKLI: Ali Aslan

BERGAMA: Hakan Koştu

BEYDAĞ: Ogün Asil Aydoğdu

BORNOVA: Reşat Gençtürk

BUCA: Mustafa Aslan

ÇİĞLİ: Okan Korkmaz

GAZİEMİR: Nazmi Yılmaz

GÜZELBAHÇE: Burcu Dereci

KARABAĞLAR: Bilal Doğan

KARABURUN: Ferhan Eroğlu

KARŞIYAKA: Ayda Maç

KEMALPAŞA: Arif Uğurlu

KINIK: Sadık Doğruer

KİRAZ: Saliha Özçınar

KONAK: Melek Eroğlu

MENDERES: Bülent Soylu

MENEMEN: Durmaz Bayraktar

ÖDEMİŞ: Münir Bezmez

SEFERİHİSAR: Hamit Nişancı

SELÇUK: Osman Başterzi

TİRE: Selman İçelli

TORBALI: Adnan Yaşar Görmez

URLA: Adıgüzel Demirel

Bunların yanında;

ALİAĞA’da aday göstermiyoruz, Cumhur 
İttifakında birlikte olduğumuz MHP adayı 
Serkan Acar‘ı destekliyoruz. 

ÇEŞME’de aday göstermiyoruz, Cumhur 
İttifakı kapsamında MHP adayı Sema 
Aydın‘ı destekliyoruz. 

DİKİLİ’de aday göstermiyoruz, Cumhur 
İttifakında birlikte hareket ettiğimiz MHP 
adayı Buğra Akın‘ı destekliyoruz. 

FOÇA’da aday göstermiyoruz, Cumhur İt-
tifakında birlikte olduğumuz MHP adayı 
Serdar Mersin‘i destekliyoruz. 

NARLIDERE’de aday göstermiyoruz, Cum-
hur İttifakı kapsamında MHP adayı Süley-
man Kocabıyık‘ı destekliyoruz. 

AK Parti ve MHP adaylarımızın ilçelerimi-
ze, ilçelerimizde yaşayan kardeşlerimize 
hayırlı olmasını diliyorum. Bugüne kadar 
AK Parti’nin hizmet bayrağını görev yap-
tıkları yerlerde dalgalandırmış olan tüm 
belediye başkanlarımıza teşekkür ediyo-
rum. Bu bayrak yarışında yerini yeni arka-
daşlarımıza bırakan belediye başkanları-
mıza, şahsım ve İzmir adına şükranlarımı 
sunuyorum. AK Parti’nin ve Cumhur İttifa-
kının tüm adaylarına, seçim çalışmaların-
da ve milletimizin teveccühüyle inşallah 
üstlenecekleri görevlerinde başarılar te-
menni ediyorum. 

Aziz milletim, değerli milletvekili arkadaş-
larım, kıymetli misafirler, sizleri en kalbi 
duygularımla, hasretle, muhabbetle se-
lamlıyorum. Grup Toplantımızın, partimiz 
ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını 
Rabbim’den niyaz ediyorum.

31 Mart mahalli seçimleri öncesinde Tür-
kiye Büyük Millet Meclisimizi yine yoğun 
bir gündem bekliyor. Milletimize taahhü-
dümüz olan kanunların çıkartılması konu-
sunda, gerek komisyonlarda, gerek genel 

kurulda sizlere çok önemli görevler düşü-
yor. Her kurum gibi, Meclisimizin itibarı 
da yaptığı işlere ve bu işlerin kalitesine 
bağlıdır. Milletimizin beklentilerine cevap 
verecek bir Meclis, gerçek anlamda milli 
iradenin temsilciliği unvanını hak ede-
bilir. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan 
sonra da, birileri Meclis’i çalıştırmamak, 
milli iradenin tecellisini engellemek için 
tüm güçleriyle uğraşacaktır. Sizlere düşen, 
hem bu kifayetsizlere hak ettikleri cevap-
ları vermek, onlara meydanın boş olmadı-

İllet İttifakına Karşı
Zaferimizi İlan Edeceğiz

AK Parti TBMM Grup Toplantısı | Ankara | 8 Ocak 2019
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bağları kimse zayıflatma yoluna gitmesin. 
Kimse de kalkıp ‘ben’ diye hareket etme-
sin. Burada ‘ben’ yok, ‘biz’ var, herkes bu-
na uysun. Öyle ki aday tanıtım toplantıla-
rımızda, ittifakta destekleyeceğimiz MHP 
adaylarına da kendi adaylarımızla birlikte 
sahnede yer veriyor, onları da milletimize 
ilan ediyoruz. Rabbim, bizleri çıktığımız 
bu yolda mahcup etmesin diyorum. 

Cumhur İttifakı, 31 Mart akşamı inşallah 
zaferle bu yoldan çıkacaktır. Karşımızda 
Sayın Bahçeli’nin ifadesiyle ‘zillet ittifakı’, 
benim ifademle de ‘illet ittifakı’ var. Bun-
lara karşı inşallah zaferimizi ilan edeceğiz. 
Vatanseverliğin, milliyetperverliğin ne ol-
duğunu yerelde de göstereceğiz. 

Değerli arkadaşlar,

Hep söylediğim gibi, bugün Türk siyase-
tinin en önemli sorunu ana muhalefettir. 
Daha doğrusu sorun, ana muhalefetin, 
iktidara talip bir siyasi organizasyon gibi 
değil de, marjinal bir örgüt gibi davranıyor 
olmasıdır. Bu partinin teşkilatları içinde, 
özellikle de seçmenleri arasında elbette 
ülkesinin ve milletinin menfaatini düşü-
nen pek çok kişi vardır. Yerli ve milli duruş 
sahibi CHP’lileri tenzih ederek söylüyoruz 
ki, bugün CHP yönetimi maalesef, cumhu-
riyetçilikle de, halkçılıkla da, demokrasiyle 
de, tarihimizle de, kültürümüzle de uzak-
tan yakından ilgisi olmayan bir zihniyetin 
eline geçmiştir.

CHP adına konuşan, CHP adına söz söy-
leyen, ahkam kesen bir takım isimlerin 
yaptıklarına baktığımızda, kimi zaman 

acı acı gülümsüyor, kimi zaman içten içe 
üzülüyor, kimi zaman öfkeleniyoruz. Tabii 
sıkıntının asıl kaynağı, bu partinin başın-
daki zattır. Ön tekerlek nereye giderse, ar-
kadakiler de onu izlermiş. Bu zat, sorsanız 
demokratlığı kimseye bırakmaz, ağzını her 
açtığında batı ülkelerinden örnek verir. 
Ama kendisi genel başkanlık koltuğun-
da oturduğu 9 yılda 9 seçim kaybetmiş 
olmasına rağmen, oraya çivilenmiş gibi 
yerinden kıpırdamaz. Hatta öyle garan-
ticidir ki, koltuğunu riske atmamak için, 
Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmaya 
bile cesaret edemez. Buna karşılık konu 
iftiraya, yalana, hakarete gelince aslan ke-
silir. Kendisine karşı açtığımız davaların, 
kazandığımız tazminatların haddi hesabı 
yok. “Can çıkar, huy çıkmaz” misali, hangi 
yola başvurursak vuralım, bu zatı gerçek 
bir demokrat gibi siyaset yapmaya ikna 
edemedik. 

Bu süreçte dikkatimizi çeken bir başka hu-
sus da, CHP’nin başındaki zatın ve kimi 
belediye başkanlarının içlerindeki Bizans 
aşkı oldu. CHP’nin başındaki zatın öve öve 
bitiremediği Gezi olaylarında, duvarlara 
ne yazıldığını hatırlıyorsunuz değil mi? 
Evet, bu zatın “Demokrasinin ve özgürlü-
ğün sesi” diye tarif ettiği Gezi olaylarında 
duvarlara “Zulüm 1453’te başladi” sloga-
nı yazılmıştı. Yine Ankara’daki Malazgirt 
1071 Bulvarının inşasını protesto ederken 
Bizans askeri kıyafeti giyen provakatörleri 
savunan da bu zattı. 

Geçtiğimiz hafta, CHP’li Edirne Belediye 
Başkanının astığı afişler konuşuldu. Serhat 
şehri Edirne’nin ismini bir kenara bırakıp, 

ğını göstermek, hem de yasama sürecinin 
kesintisiz çalışmasını sağlamaktır. 

Her yerde olduğu gibi Meclis’te de saflar 
netleşmiştir. Bir yanda AK Parti ve onunla 
ülkenin, milletin, devletin bekası konusun-
da birlikte yol yürüyen MHP ile yerli-milli 
duruş sahibi kesimler vardır. Diğer yanda 
ise, ana muhalefet partisi ve artık onunla 
aynı yolda yürüdüğü gün gibi aşikâr hale 
gelen bölücü örgütün güdümündeki parti 
ile benzeri yapılar vardır. Milletimiz, işte 
bu net fotoğraflar arasında bir tercih ya-
pacaktır. 

Biz, ülkemizde yerli-milli siyasetin karşı-
lığının yüzde 100 olduğuna inanıyoruz. 
Aldığımız oy ile bu oran arasındaki fark, 
bizim ulaşıp kendimizi, davamızı, hizmet-
lerimizi, hedeflerimizi, vizyonumuzu an-
latamadığımız kesimlerden oluşuyor. Oy 
alamadığımız seçmenleri, gönüllerine gi-
remediğimiz, belki de bunun için henüz 
kendilerine ulaşamadığımız vatandaşları-
mız olarak görüyoruz. Bunun için 31 Mart 
seçimleri sürecinde, geçmişte kimin hangi 
partiye oy verdiğine bakmaksızın, milleti-
mizin her bir ferdine ulaşıp kendimizi ifa-
de etmeliyiz. İşte bunun için hizmet siya-
seti diyoruz, gönül belediyeciliği diyoruz.

Şu ana kadar açıklamadığımız sadece 6 il 
veya büyükşehir adayımız kaldı. İlçeleriyle 
birlikte Ankara, İstanbul ve İzmir adayları-
mızı şahsım, Denizli’yi Genel Başkan Veki-
limiz Numan Kurtulmuş, Sivas’ı da Genel 
Başkan Yardımcımız Mahir Ünal kamuo-
yuna tanıttı. Büyükşehirlerin bir kısmını 
yine bizzat biz açıklayacağız. Bu hafta so-

nu Kocaeli ve Sakarya, önümüzdeki hafta 
sonu Ordu, Samsun, Trabzon ve Erzurum, 
bir sonraki hafta sonu da Gaziantep ve An-
talya adaylarını, bu şehirlere giderek mille-
timizin huzuruna çıkartacağız. Diğer illeri-
mizin ilçeleriyle birlikte aday tanıtımlarını 
ise, Genel Merkezden yapacağımız görev-
lendirmelerle hafta sonuna kadar gerçek-
leştirmeyi hedefliyoruz. Bugün MKYK’da 
arkadaşlarımız görev paylaşımı yapacak 
ve yarından itibaren illerimize hareket 
edecekler. Tüm belediye başkan adayları-
mızın şimdiden ülkemize, şehirlerimize, 
ilçelerimize hayırlı olmasını diliyorum. 
Cumhur İttifakı çatısı altında MHP ile be-
lediye başkanlığı seçimlerinde yapacağı-
mız işbirliğinin de hayırlı neticelere vesile 
olmasını temenni ediyorum. Böylece siya-
si tarihimizde ilk defa bir mahalli seçim-
lerde, öyle gizli-kapaklı değil, öyle kapalı 
kapılar ardında yapılan pazarlıklarla değil, 
her şeyin milletimizle paylaşıldığı şeffaf 
bir ittifak yapılmış oluyor. 

Cumhur İttifakıyla Bağları Kimse 
Zayıflatma Yoluna Gitmesin

Burada bir şeyi çok açık, net söyleyeceğim. 
Partimizin Merkez Karar ve Yönetim Kuru-
lunun, MYK’nın kararıyla oluşan Cumhur 
İttifakına, tüm teşkilat mensuplarımızın 
saygı duymasını özellikle rica ediyorum. 
Sizler belki işin bir yanından olaylara baka-
bilirsiniz, bizler ise olayların enine-boyuna 
istişaresini yapıyor ve kararımızı da ona 
göre veriyoruz. Bizler Cumhur İttifakı ola-
rak kazanmaya karar vermiş bir davayız, 
bir hareketiz. Onun için de aramızdaki bu 
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Şayet CHP kafasına kalsaydık, İstanbul’da 
yaşayan ve bu şehri ziyaret eden onlarca 
milyon insan, Avrupa ve Anadolu yakaları 
arasında hala sandalla, vapurlarla geçme-
ye çalışacaktı. 

Evet… Varlık sebebini, medeniyetimize ve 
kültürümüze ait ne varsa hepsini de yok 
etmek, yeni atılan adımları da engelleme-
ye çalışmak olarak belirlemiş bir partiyle 
karşı karşıyayız. Biz milletin hakkının, 
hukukunun, özgürlüğünün alanını geniş-
letmeye çalıştıkça, bunların faşist yüzleri 
açığa çıkıyor. Bu ülkenin meşrebi ve duru-
şu belli olan Cumhurbaşkanını bira içme-
ye, Mozart dinlemeye zorlamak, faşistliğin 
dik alasıdır. Bu ülkenin başörtülü hanım-
larına “Suudi Arabistan’a gidin” demek, 
faşistliğin en sefil halidir. Bir konserden 
çıkan başı açık, başı örtülü kızlarımıza sa-
taşıp, “Suudi Arabistan’a gidin, burada ne 
işiniz var” diyenlerin halini düşünün. Adı 
da neymiş, sanatçıymış, buyurun. Bu ül-
kede insanların yaşam biçimiyle uğraşan 
CHP zihniyetidir. AK Parti, tam aksine, ya-
şam çeşitlerini garanti altına alan bir siyasi 
zihniyettir. 

Bu milleti “bidon kafalı” diyerek, “göbeği-
ni kaşıyan adam” diyerek, “makarnacı, kö-
mürcü” diyerek, “dağdaki çobanın oyuyla 
benimki bir mi olacak” diyerek aşağılayan-
ların faşistliği lime lime üzerlerinden dö-
külmektedir. 

Halbuki demokrasilerde, herkesin inancı-
na, kültürüne, değerlerine saygı duymak 

esastır. Türkiye’de, sadece bu faşistler in-
sanları içki içenler-içmeyenler, başı ör-
tülüler-başı açıklar, sakallılar-sakalsızlar 
diye ayırır. Yıllardır ağızlarından düşür-
medikleri “yaşam tarzı” dayatması, sade-
ce bu faşist CHP zihniyetine mahsustur. 
Bizim inancımız da, töremiz de böyle bir 
dayatmaya izin vermez. Asırlardır her tür-
lü farklılığı uyum içinde bağrında yaşatan 
Anadolu irfanı, bu durumu ayrışma değil 
zenginlik kaynağı olarak görür. 

CHP’nin demokrasi karnesindeki sıfırlar 
bunlarla da sınırlı değildir. 1946 seçim-
lerinden sonra, Ankara’nın ilçelerinden 
birinde, daha sonra CHP’den milletvekili 
seçilecek olan bir kaymakama, Demokrat 
Parti’ye oy veren köylülere eşek semeri 
vurduracak kadar alçalabilmişlerdir. Daha 
fazla zamanınızı almamak için bu örnekle-
ri uzatmıyorum. 

Neresinden tutsanız elinizde kalan bu 
CHP zihniyeti, inşallah önümüzdeki se-
çimlerde milletimizden hak ettiği dersi bir 
kez daha alacaktır. Yeter ki biz, milletimize 
verdiğimiz sözlerin arkasında duralım. Ye-
ter ki biz, milletimize hakim değil hadim 
olmaya geldiğimizi unutmayalım. Yeter ki 
biz, AK Parti’nin milletin partisi olduğunu, 
milletle birlikte bugünlere geldiğini ve yi-
ne milletle birlikte geleceğe yürüyeceğini 
unutmayalım. 31 Mart seçimleri inşallah, 
milletimizle olan hasbihalimizi, gönül ba-
ğımızı tazeleme ve güçlendirme vesilesi 
olacaktır. 

Bizans dönemindeki ismiyle hazırlanan 
afişler, CHP zihniyetinin yeni bir tezahü-
ründen başka bir şey değildir. Bu heykel-
deki Kıbrıs Türkü temsilcisinin yüzünün 
tahrip edilmiş olması da ayrı bir garabet 
örneğidir. Bunların İstanbul Büyükşehir 
adayının Kıbrıs’la ilgili yaptırdığı heykele 
adadaki tüm Türklerin katledilmesini sa-
vunan Rum lideri koyması da, aynı hasta-
lıklı zihnin eseridir. Sorsanız, bu yaptıkları 
işi, rahmetli Gazi Mustafa Kemal’in “Yurt-
ta Sulh, Cihanda Sulh” sözüyle izah etmeye 
kalkarlar. Halbuki Gazi bunlara, yurtta sul-
hu ülkenizin düşmanlarını yücelterek ya-
pın dememiştir. Tam tersine Gazi’nin yurt-
ta sulh sözüyle kast ettiği şey, tam da bizim 
geçtiğimiz 16 yıldır yaptığımız işlerdir. Biz 
yurtta sulhu öyle sloganla değil, demok-
rasimizi ve ekonomimizi güçlendirerek, 
özellikle de savunma sanayimizi, ordu-
muzu, sınırlarımızın güvenliğini tahkim 
ederek sağlayabileceğimizi biliyoruz. Eğer 
Gazi’nin “Yurtta sulh, cihanda sulh” ifade-
si sürekli olarak geçerliliğini korusaydı, 
Çanakkale’yi nereye koyarız? Kocatepe’yi 
nereye koyarız? Orada Gazi kimlerle niçin 
savaştı? O zaman gelin bunu da izah edin.

Meşrebi Belli Olan 
Cumhurbaşkanını Bira İçmeye 
Zorlamak, Faşistliğin Dik Alasıdır

Değerli arkadaşlar, 

Uzunca bir süredir Türkiye’de, ülkenin ve 
milletin hayrına yapılan hangi iş varsa, 
CHP hepsinin de karşısında yer almıştır. 
CHP zihniyeti, tek parti devrinden beri u-

çak ve silah fabrikalarını kapatmış, otomo-
bil üretme girişimlerini engellemiş, altya-
pı yatırımlarını savsaklamış, velhasıl tüm 
hizmetleri engellemek için var gücüyle 
çalışmıştır. Osmanlı döneminde başlayan 
Gazi’nin de hassasiyetle sürdürdüğü de-
miryolu hamlesini, onun ölümüyle hemen 
durduran yine CHP oldu. 

Hatırlayınız, boğazdaki her üç köprünün 
inşasına da en büyük muhalefeti bunlar 
yaptı. Hatta İnönü, Menderes boğaza köp-
rü projesini ilk gündeme getirdiğinde, 
tartışmayı “yıkarız” diyecek kadar ileri 
götürmüştü. Daha önce, köprü projesini 
gündeme getiren Nuri Demirağ, kendisini 
engelleyen dönemin Başbakanı İnönü ve 
Bayındırlık Bakanı Ali Çetinkaya için, şa-
yet gelecekte köprü yapılırsa üzerine “İnö-
nü ve Çetinkaya geçemez” diye yazılmasını 
vasiyet etmiştir. Herhalde ben de bir vasi-
yet yapabilirim, Bay Kemal geçemez.

Keban Barajı gündeme geldiğinde CHP 
zihniyeti bu projeyi “Kurbağalara göl yapı-
yorsunuz” diye engellemeye çalıştı. Seyhan 
Barajına karşı çıkma sebepleri ise, “Köste-
beklerin araziyi delerek benti yıkacağı” gi-
bi akıllara seza bir iddiaydı. Kalkınmanın 
temel unsuru olan enerji santrallerini ya-
pan hükümetleri CHP, “Ne yapacaksınız bu 
kadar elektriği, toprağa mı vereceksiniz” 
diyerek sıkıştırıyordu. İstanbul’un imar 
çalışmaları yapılırken CHP’liler, Barbaros 
Bulvarı, Büyükdere Caddesi, Vatan Cadde-
si, Millet Caddesi, şimdiki E-5 gibi yollara 
“Uçak mı indireceksiniz buralara” diye-
rek karşı çıkmıştı. Marmaray’a, Avrasya 
Köprüsüne de yine bunlar muhalefet etti. 
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Vatandaşlarımızın   
Kredi Kartı Borçları Tek Bir Çatı 
Altında Toplanacak

Değerli arkadaşlar, 

Geçtiğimiz yılın son grup toplantısında 
milletimize, asgari ücrette beklentilerin 
üzerinde zam ile birlikte, istihdam teşvik-
leri, asgari ücret destekleri, elektrik ve do-
ğalgazda indirim müjdeleri vermiştik. Her 
yeni gösterge, her yeni gelişme, Ağustos 
ayında ülkemizi hedef alan finansal saldı-
rıların etkisi yavaş yavaş ortadan kalkma-
ya başladığını gösteriyor. Tabii ki gidecek 
daha çok yolumuz var. Bütçe disiplinin-
den, tasarruflardan, yapısal reformlardan 
taviz vermeden bu yolu yürüyeceğiz. Bir 
taraftan, tüm göstergelerde pozitif geliş-
meler sağlarken, diğer taraftan her güzel 
gelişmeyi milletimize müjde olarak yansı-
tacağız. 

Bu anlayışla hazırladığımız bir dizi müjde-
yi daha, buradan milletimizle paylaşmak 
istiyorum. 16 yıllık AK Parti iktidarlarının 
en büyük özelliği, sosyal devlet olmanın 
tüm gereklerini yerine getirmesidir. Bu-
gün de çok önemli bir sosyal devlet adımı 
atıyoruz. Düzenli sosyal yardım alan ih-
tiyaç sahibi vatandaşlarımızın aylık 150 
kilovatsaate kadar elektrik tüketimlerini 
devlet olarak biz üstleniyoruz. Bu kapsam-
da, 2,4 milyonun üzerindeki hanede her ay 
ortalama 80 liralık elektrik faturasını dev-
let karşılamış olacak.

Bir diğer önemli müjdemiz, kredi kartı 
borcunu ödemekte güçlük çeken vatandaş-
larımızadır. Bu vatandaşlarımıza mevcut 
borçlarını daha kolay ödeyebilmeleri için 
bir imkân sağlıyoruz. Ziraat Bankası aracı-
lığıyla, ödeme güçlüğü yaşayan vatandaş-
larımızın kredi kartı borçları tek bir çatı al-
tında toplanacak. Vatandaşımız hangi ban-
kaya kredi kartı borcu olursa olsun, Ziraat 
Bankasından alacağı bu krediyle borcunu 
kapatacak. Sonra çok uygun şartlarda, is-
ter 24 ay, ister 60 ay vade ile, aylık gelirine 
uygun bir şekilde bu borcunu ödeyecek. 

Geçiyorum bir diğer müjdemize. Halk-
bank bu güne kadar esnaf ve sanatkarla-
rın uygun şartlarda finansmana erişimine 
öncülük etti. 2002 yılında 154 milyon lira 
olan Hazine destekli esnaf kredileri  baki-
yesi, 2018 yılında 31.1 milyar liraya  yük-
seldi. Burası çok önemli, Bay Kemal bunun 
da yalan olduğunu söyler. Çok iyi hesap 
bilir ya, onun için kestirmeden gidiyorum. 
2002 yılında 64 bin olan kredili esnaf sayı-
sı, 2018 yılında yaklaşık 7 kat artış ile 500 
bine ulaştı. AK Parti iktidarları döneminde 
toplamda 1.8 milyon esnaf ve sanatkara 
93,4 milyar lira kredi kullandırıldı. 2002 
yılında esnafa uygulanan faiz oranı yüzde 
47 iken bugün faiz oranı yüzde 5 seviyesine 
geriledi. Halkbank, esnaf ve sanatkârların 
işletme ve yatırım kredisi ihtiyaçlarını kar-
şılamak üzere 2019 yılında yaklaşık 350 
bin esnafa 22 milyar liralık kredi kullandı-
racak.

Bay Kemal, “Tarıma en ufak bir destek ve-
rilmedi. Çiftçi sefil, arsası ellerinden alın-
dı, hayvancılıkta battı” diyor. Bay Kemal, 
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siz hale getirerek darmadağın ettik. Kahra-
man askerlerimiz tarafından söndürülen 
DEAŞ balonu sayesinde, Suriye hızla bu 
beladan kurtulma sürecine girdi. 

Ancak John Bolton’un İsrail’den verdiği 
mesajı kabullenmemiz mümkün değildir. 
Bunlar benim Kürt vatandaşım kimdir, 
YPG-PYD kimdir, PKK kimdir bilmiyorlar. 
Hiçbir zaman PKK terör örgütü, PYD-YPG 
terör örgütleri benim Kürt vatandaşları-
mın temsilcisi olamaz. Bu terör örgütleri 
ister Kürt vatandaşlarımızın, ister Arap-
ların, ister Türklerin içerisinden çıkmış 
olsun, eğer teröristse gereğini yaparız. 
Bunlar Kürt’tür, bunlara dokunmayın; yok 
böyle bir şey. Teröre yeni bir tarif mi geliş-
tirdiniz? Böyle bir şey olamaz. John Bolton 
çok ciddi bir yanlış yapmıştır. Kim bu şe-
kilde düşünüyorsa, onlar da yanlış içeri-
sindedir. Bizim bu noktada asla taviz ver-
memiz mümkün değildir. Suriye’deki te-
rör koridoru içerisinde yer alanlar gerekli 
olan dersi alacaklardır. Bizim nazarımızda 
YPG-PYD-PKK’yla, DEAŞ arasında en ufak 
bir fark yoktur.

Aynı şekilde Zeytin Dalı Harekâtıyla da, 
bir başka oyunu bozduk. Rusya ve İran’la 
vardığımız anlaşma sayesinde, İdlib’te 
yeni bir insani krizin yaşanmasına en-
gel olduk. Münbiç’te uzun süre Amerika 
tarafından oyalandık, ancak orada da 
önemli bir mesafe kat etmiş durumdayız. 
Aynı şekilde Fırat’ın doğusundaki terör 
yapılanmasıyla ilgili kararlılığımızı da 
tüm dünyaya gösterdik. 

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Sayın 
Trump ile 14 Aralık’ta yaptığımız telefon 
görüşmesi, bu bakımdan tarihi bir dönüm 
noktasıdır. Bu görüşmede Sayın Trump’a, 
Münbiç ve Fırat’ın doğusundaki terör ör-
gütüyle yürüttükleri ortaklıktan duyduğu-
muz memnuniyetsizliği açık bir dille ifade 
ettik. Kendisinin, bu işbirliğini DEAŞ’ın 
bölgedeki varlığıyla ilişkilendirmesi üzeri-
ne de, bunun için PKK-PYD’ye ihtiyaçları 
olmadığını, Türkiye’nin DEAŞ’la mücade-
leyi yürütebileceğini söyledik. Bizim bu 
teklifimiz üzerine Sayın Trump, kendisi-
nin zaten Suriye’den çekilme niyeti oldu-
ğunu, DEAŞ’ın kalan unsurlarıyla müca-
deleyi Türkiye’nin üstlenmesi durumunda 
bunu derhal yapabileceğini belirtti. DEAŞ 
bittiğinde Amerika’nın Suriye’deki varlı-
ğına gerek kalmayacağını söyleyen Sayın 
Trump’a bu konuda her türlü inisiyatif 
üstlenme sözü verdik. Bunun ardından da, 
ekiplerimize meselenin detaylarını konuş-
maları talimatını verme kararı aldık. 

Tabii şu hususu da özellikle belirtmek is-
tiyorum. Amerikan yönetimleriyle daha 
önceden de yaşadığımız bir durum, bu 
görüşmenin ardından yeniden karşımıza 
çıktı. Biz Sayın Trump’la bu net anlaşmaya 
varmış olmamıza rağmen, yönetimin fark-
lı kademelerinden farklı sesler gelmeye 
başladı. Bununla birlikte Sayın Trump’ın 
Suriye konusuna bakış açısı ve buradan 
çekilme konusundaki kararlılığı bizim 
referans noktamız olmaya devam ediyor. 
Biz Sayın Başkanla vardığımız anlaşma 
gereğince, Suriye’de hala faaliyet göste-
ren DEAŞ unsurlarına yönelik bir askeri 
harekât için hazırlıklarımızı büyük ölçüde 

bu ay bizi iyi takip et. 2019 yılı tarımsal 
ürün desteklerini ödemeye başlayacağız. 
Buğday, mısır, çeltikte 550 milyon TL, bu-
zağı desteği 525 milyon TL, çiğ süt desteği 
340 milyon TL, yem bitkileri desteği 269 
milyon TL, sertifikalı tohum kullanım des-
teği 100 milyon TL, çevre amaçlı tarım ala-
nı koruma desteği 84 milyon 500 bin TL, 
diğer desteklemeler ise 167 milyon TL’dir. 
Yani toplamda 2 milyar 35 milyon TL üre-
ticilere aktarılacak. Bay Kemal’in hiçbir 
zaman ağzı var hakkı konuşmaz, gözü var 
doğruyu görmez, kulağı var yine duymaz. 
Çünkü kalbi mühürlüdür. 

Aldığımız tedbirlerle başlayan dengelen-
me sürecinin etkisini esnafımıza süratle 
yansıtmak için, bu tutarın 10 milyar liralık 
kısmını, ilk çeyrekte kullandırma kararı al-
dık. Bu uygulamanın detayları yarın Halk-
bank tarafından kamuoyuyla paylaşılacak. 

Son olarak, iş dünyamıza bir müjde daha 
veriyoruz. Sigorta Prim Teşviki uygulama-
sı kapsamında 500 ve üzeri sigortalı çalış-
tıran iş yerleri için 3 puan desteği 5 pua-
na çıkarıyoruz. 500 altı sigortalı çalıştıran 
yerler için ise 5 puan uygulamasını aynen 
devam ediyor.

Diğer yandan, geçtiğimiz haftalarda Ziraat 
Bankası çiftçilerimiz ile bir müjde paylaş-
mıştı. Ama duymayanlar olmuş olabilir, bu-
rada bir kez daha hatırlatalım. Ziraat Ban-
kası, dar günlerinde çiftçiye destek olmak 
için kredi ödemelerinde farklı erteleme, 
yeniden vadelendirme ve yapılandırma 
alternatifleri geliştirdi. Bu düzenleme ile 
çiftçi borçlarına yıllık yüzde 11 faiz oranı 

uygulanarak, bir yıla kadar vadelendirme 
imkânı getirildi. Bu uygulama kapsamın-
da kısa sürede yaklaşık iki bin üreticimiz 
başvuruda bulundu. Tüm bu müjdelerin 
dar gelirlilerimize, sanayicilerimize, esna-
fımıza, çiftçimize, tüm milletimize hayırlı 
olmasını diliyorum. 

John Bolton Çok Ciddi   
Bir Yanlış Yapmıştır

Değerli arkadaşlar, 

Mahalli seçimler ve ana muhalefet sorunu-
muzla uğraşırken, ekonomiyi toparlayacak 
tedbirleri alırken, ülkemizin kadim çıkar-
larını koruma görevimizi de asla ihmal 
etmiyoruz. Suriye ve Irak’taki gelişmeler 
ile Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Ege meselelerini, 
aynı şekilde Karadeniz ve Kafkasya’daki 
hadiseleri yakından takip ediyoruz. Özel-
likle Suriye meselesinde kritik bir dönem-
den geçiyoruz. Türkiye olarak Suriye’de en 
başından beri ilkeli bir tutum içindeyiz. 
Suriye’nin toprak bütünlüğü, Suriye hal-
kının kendi geleceğini tayin etme hakkı, 
yeni anayasa ve özgür seçimler gibi konu-
larda en başından beri aynı kararlı duruşu 
sergiliyoruz. Topraklarında 3,5 milyonun 
üzerinde Suriyeli sığınmacıyı barındıran 
bir ülke olarak, bu krizin en büyük insa-
ni yükünü biz üstlendik. Daha önemlisi, 
Suriye’deki terör örgütlerine karşı gerçek 
anlamda mücadele eden ve başarı kazanan 
tek ülke Türkiye’dir. 

Fırat Kalkanı Harekâtında, hakkında onca 
efsane üretilen DEAŞ’ı 3 bin teröristi etki-
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teröristler çıkıyorsa, elbette Kürtlerin için-
den de teröristler çıkabiliyor. Bu durumda 
biz yine teröristin kimliğine bakmıyoruz. 
Sadece elindeki silahı kime yönelttiğine, 
gerçekleştirdiği eyleme, döktüğü kana, 
yaptığı zulme bakarak teröristleri, masum 
halktan ayırt ediyoruz. 

Geçtiğimiz yıllarda yılbaşı gecesi bir eğ-
lence merkezini basan 39 kişiyi öldüren 
DEAŞ’lı ile Beşiktaş’ta bombalı saldırı 
gerçekleştirip 46 vatandaşımızı katleden 
PKK’lının bizim gözümüzde hiçbir farkı 
yoktur. Sınırlarımızın ötesinden bomba a-
tarak, roket atarak, uzun namlulu silahlar-
la ateş ederek vatandaşlarımızın canına ve 
malına kast edenlerin kim olduğuyla değil, 
ne yaptığıyla ilgiliyiz. Biz Türkiye nüfusu-
nu etnik kökenlerine göre asla ayırmadığı-
mız gibi, komşularımıza da kesinlikle aynı 
gözle bakmadık, bakmayız. Bunun için 
Suriye’de Türkiye’nin Kürtleri hedef aldığı 
yalanı, en alçak, en onursuz, en çirkin, en 
bayağı iftiradır. 

DEAŞ sınırlarımızın hemen bitişiğindeki 
Aynel Arab veya Kobani şehrine saldırdı-
ğında, buradan kaçan 100 binin üzerinde 
kişiye sınırlarımızı ve yüreğimizi açmakta 
tereddüt etmedik. Üstelik bunların içinde 
ülkemize sızmaya çalışan teröristler bu-
lunma ihtimaline rağmen, bu erdemli tav-
rı gösterdik. PKK-PYD bu şehri ele geçirdi-
ğinde, bu kardeşlerimizin 100 bine yakını 
ülkemizde kalmaya devam etti. Çünkü, on-
lar da biliyorlar ki, bir terör örgütü gidip 
yerine bir başka terör örgütü geldiğinde, 
ne canları, ne malları, ne namusları güven 
altında olmayacaktı. Nitekim öyle de oldu. 

Bölücü terör örgütü Suriye’de nereye ha-
kim olmuşsa, orada insanlara zulmetmiş-
tir, mallarını ellerinden almıştır, çocukla-
rına musallat olmuştur, baskıyla, tehditle, 
şantajla insanları huzursuz etmiştir. PKK-
PYD’nin DEAŞ’la mücadelesi de koca bir 
yalandan ibarettir. Bu iki örgüt arasındaki 
kavga, ilke değil, çıkar kavgasıdır. DEAŞ gi-
dip PKK-PYD geldiğinde, masum insanlar 
açısından, araçların ve binaların üzerinde-
ki paçavralar dışında, değişen hiçbir şey 
olmamaktadır. Türkiye’nin bu iki örgütü 
birlikte hedef alması, etnik veya dini bir 
husumetten değil, tam tersine teröristlere 
karşı izlediği politikadan kaynaklanmak-
tadır. Amerikalı ve Avrupalı dostlarımıza 
da aynısını tavsiye ediyoruz. Suriye hal-
kını ne rejimin katliamları, ne de terör 
örgütlerinin zulmü altında bırakmak bize 
yakışmaz.

Bize Akıl Verenler Önce Kendi 
Durumlarını Bir Test Etsinler

İşte Fransa’da Sarı Yelekliler’in içinde 
PKK’lılar var. Acaba bunu hiç inceldiler 
mi, araştırdılar mı? Yarın diğer ülkelerde 
de aynısı olacak. Bu PKK denilen terör ör-
gütü onlardan besleniyor, bumerang gibi. 
Bize akıl verenler önce kendi durumlarını 
bir test etsinler.

Bu sürecin insani yükünü tek başına o-
muzlayan bir ülke olarak, hiç kimse biz-
den, kendi güncel çıkarları için beka mese-
lemizden vazgeçmemizi beklememelidir. 
Biz, istiklali ve istikbali için 15 Temmuz’da 
topyekün ölümü göze almış bir millet ola-

tamamladık. Aynı şekilde DEAŞ’la birlikte 
PYD, YPG gibi bu terör örgütlerine yönelik 
de adımlarımızı atmakta kararlıyız. Çok 
yakında Suriye topraklarındaki son DEAŞ 
unsurlarını etkisiz hale getirmek üzere ha-
rekete geçeceğiz. Bu müdahalemize engel 
olmaya çalışan başka teröristler olursa, el-
bette onların da hakkından gelmek boynu-
muzun borcudur. 

Türkiye Hiçbir Yere, Bir Toplumu 
veya Masum İnsanları Yok 
Etmeye Gitmez

Sınırlarımızın dibinde ülkemize yönelik 
hazırlık yapan bir terörist güruhuna izin 
vermemizi bekleyenler varsa, şimdiden 
onlara yanıldıklarını söylemek istiyorum. 
Türkiye’nin Suriye meselesindeki hassasi-
yetlerini ve kararlılığını anlamamış olanla-
ra, bu meseleyi tekrar ve tekrar anlatmak 
bizi yormaz. Ama hassasiyetimizi bildik-
leri halde terör örgütünün arkasında du-
ranlara da diyecek iki çift sözümüz tabii ki 
vardır, onu da yüzlerine karşı söylüyoruz, 
söyleriz. Türkiye, her zaman sözünü tutan 
bir ülke olmuştur ve müttefiklerinden de 
aynı hassasiyeti beklemektedir. 

Değerli arkadaşlar, 

Suriye meselesinde Türkiye’nin inisiyatifi 
arttıkça, yeni yalanlar ve çarpıtmalar te-
davüle sürülmeye başlandı. Türkiye’nin, 
Suriye’deki Kürtleri katledeceği iftirasını 
ortaya atanlar, aslında meselenin gerisin-
deki gerçeği çok iyi biliyorlar. Bu söylemin 
amacı, Suriye’deki duruma yakından vakıf 

olmayanların kararlarını ve uluslararası 
kamuoyunu etkilemektir. Biz, canlarını ve 
geleceklerini kurtarmak için Suriye’den 
ülkemize gelen hiçbir kişiye, ne dinini, ne 
kökenini, ne meşrebini, ne de başka her-
hangi bir vasfını sormadık, sormayız. 

Kobani’den gelen 200 bin Kürt kardeşimi-
zi hangi ülke barındırıyor? Onlar şu anda 
bizim güvenlik şemsiyemizin altında, ül-
kemizde yaşıyorlar. Bunu görmeyeceksin, 
“Kürtleri öldürmeyin” diyeceksin. Terö-
ristleri öldürmek için ne gerekiyorsa ya-
parız. Geçmişte de aynısını yaptık, bundan 
sonra da yapacağız. 

Mesela Saddam Irak’ın kuzeyine yönelik 
bir saldırı başlattığında, canlarını kurtar-
mak için ülkemize yönelen yarım milyon 
insana, hiç tereddüt etmeden sınırlarımızı 
açtık. Esed yönetimi, Suriye’de insanlara 
baskı yaptığında, kökenlerine ve meşrep-
lerine bakmadan hepsinin de hakkını, hu-
kukunu savunduk. Her kim ki mazlumu 
Türk diyerek, Türkmen diyerek, Kürt diye-
rek, Arap diyerek, Ezidi diyerek yaftalıyor-
sa, bilin ki o, zalimin ortağıdır. Bizim için 
bölgemizdeki her bir insan, bin yıldır aynı 
ekmeği yediğimiz, aynı suyu içtiğimiz, ay-
nı sevinci, aynı kederi paylaştığımız karde-
şimizdir. 

Türkiye hiçbir yere bir toplumu veya ma-
sum insanları yok etmeye gitmez. Türkiye 
sadece yaşatmaya gider, huzur vermeye gi-
der, güven sağlamaya gider, kalpleri fethet-
meye gider. Tek istisnamız terör örgütleri-
dir, teröristlerdir. Nasıl Arapların içinden 
teröristler çıkıyorsa, Türklerin içinden 
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rak, Suriye’de de, diğer bölgelerde de yap-
mamız gereken neyse onu hayata geçir-
mekten geri durmayacağız. Aynı bedeli gö-
ze alan varsa, buyursun çıksın karşımıza...

Bu vesileyle, bir öğrencisi tarafından şehit 
edilen Ceren öğretmenimize, onun şahsın-
da tüm şehit öğretmenlerimize Allah’tan 
rahmet diliyorum.

Sözlerime Erzurumlu İbrahim Hakkı 
Hazretlerinin, hissiyatımızı yansıttığına 
inandığım şu güzel şiiriyle son vermek 
istiyorum:

Hak şerleri hayr eyler

Zan etme ki ğayr eyler

Ârif âni seyr eyler

Mevlâ görelim neyler

Neylerse güzel eyler…

Sen hakka tevekkül kil

Tefvîz it ve râhat bul

Sabr eyle ve râzı ol

Mevlâ görelim neyler

Neylerse güzel eyler…

Kalbin âna berk eyle

Tedbîrini terk eyle

Takdîrini derk eyle

Mevlâ görelim neyler

Neylerse güzel eyler…

Kalın sağlıcakla.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulumu-
zun kıymetli üyeleri, değerli il başkanla-
rı, kadın ve gençlik kollarımızın kıymetli 
il başkanları, değerli il genel meclis ve il 
belediye başkanlarımız, sevgili yol ve da-
va arkadaşlarım, sizleri en kalbi duygula-
rımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. 

2019’un bu ilk Genişletilmiş İl Başkanları 
toplantımızın ülkemiz, milletimiz, demok-
rasimiz için hayırlara vesile olmasını Rab-
bimden niyaz ediyorum.

Muhtemelen bu, seçimlerden önce yaptığı-
mız son genişletilmiş il başkanları toplan-

31 Mart Seçimleri, 
Belediyecilikte 25 Yıllık 

Bir Tecrübenin Zirve Noktası 
Olacaktır

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı | Ankara | 11 Ocak 2019
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yazılımıyla ilgili iddialar da, her başarısız-
lığın ardından dile getirilir. 

Bunun üzerine biz de arkadaşlarımıza, a-
caba buralarda bir sorun olabilir mi, siz de 
bir bakın talimatı verdik. Ortaya çıkan tab-
lo, ortada kasıtlı bir sorun bulunmadığını, 
ama sistemden kaynaklanan sıkıntıların 
asıl mağdurunun da AK Parti olduğunu 
gösterdi. Nasıl mı? İşte şöyle: AK Parti’nin 
10 milyon 337 bin üyesinden 504 bininin 
seçmen kütüklerinde kaydını bulamadık. 
Bir başka ifadeyle, partimizin üyesi olan, 
dolayısıyla sandık başına gittiğinde zaten 
oyunu alacağımız yaklaşık yüzde 1’lik bir 
seçmen kaybımız var. 24 Haziran’da seç-
men listelerinde yer aldığı halde, 2019’da 
kaydı olmayanların sayısı 924 bine yakın-
dır. Bunların 234 bini vefat, 205 binden 
fazlası askerlik, 63 bini hükümlü veya kı-
sıtlı, 43 binden fazlası da yurt dışına gitmiş 
olmaları sebebiyle listelerde bulunmuyor. 
Dolayısıyla burada bir sıkıntı yok. Ancak, 
bir de MERNİS’te adres kaydı olmadığı için 
listelerde yer almayan 375 bin kişi var ki, 
bu konuda teşkilatlarımıza önemli görev-
ler düşüyor. Bu kişilere teker teker ulaşıp 
adres bilgilerini düzelttirmemiz ve seçmen 
kütüklerine kaydettirmemiz lazım. 

Bir başka önemli husus, 24 Haziran se-
çimlerine göre ilçe değiştiren 1,5 milyona 
yakın seçmenin bulunuyor olmasıdır. Üs-
telik bunların 222 binden fazlası da bizim 
üyemizdir. Öyleyse yakın markaja alaca-
ğız. Bu kardeşlerimizi gittikleri ilçelerde 
bulup, partimizle irtibatlandırmak da yine 
teşkilatlarımıza düşüyor. 

Bu yıl ilk defa oy kullanacak yaklaşık 1 
milyon seçmenin varlığı da önemlidir. 
Seçim İşleri Başkanlığımızda tüm bu ka-
yıtlar, detaylarıyla mevcuttur. Teşkilatla-
rımızdan, üyelerimizden başlayarak, seç-
men kütüğüne giren ve çıkan herkesi takip 
etmesini istiyorum. Bir ilçeye yerleşen 
kişiye teşkilatımızın “hoş geldin” ziyareti 
yapması, seçme ve seçilme hakkı elde eden 
gençlerimize partimizi tanıtması ve hatta 
partimizde siyasete davet etmesi, adres 
kaydı olmayanların kayıtlarını yaptırma-
larını sağlaması, bize güç kazandıracaktır. 
Görüldüğü gibi, bu rakamların hepsi de 
önemlidir ve seçimlerde bize lazım olan 
farkı ortaya koymamıza çok ciddi katkı 
sağlayabilecek büyüklüktedir. İl ve ilçe 
başkanlarımızdan bu konuları detaylıca 
çalışmalarını istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, 

AK Parti olarak bizim için 31 Mart seçim-
leri, belediyecilikte 25 yıllık bir tecrübenin 
zirve noktası olacaktır. Milletimiz, 25 yıl-
dır şehirlerini ve hayatlarını bu kadroların 
belediyecilik anlayışına teslim ediyorsa, 
elbette bunun bir sebebi var. Hep söyledi-
ğim gibi, kimsenin AK Parti’ye oy vermek 
gibi bir mecburiyeti, bir mahkûmiyeti, bir 
borcu yoktur. Milletimizin her bir ferdini 
AK Parti’ye oy vermeye; davamızla, ahla-
kımızla, duruşumuzla, mütevazılığımızla, 
hizmetlerimizle, projelerimizle, vizyonu-
muzla biz ikna edeceğiz. Kendini milletin 
üzerinde gören, oy sandığından çıkacak 
sonucu çantada keklik sanan teşkilat yö-
neticisi, milletvekili, belediye başkanı veya 
adayı kadar AK Parti’ye zarar veren kimse 

tımız. Bundan sonra, seçim bitene kadar 
gece-gündüz hep birlikte sahada olacağız. 
Biliyorsunuz bugüne kadar Ankara, İstan-
bul, İzmir, Denizli ve Sivas’ta, ilçeleriyle 
birlikte tüm adaylarımızı milletimizin 
huzuruna çıkardık. Büyükşehirlerimizin 
bir kısmını bizzat gidip biz açıklıyoruz. 
Mesela bugün Cuma’dan sonra hemen 
Trabzon’a gidiyor ve aday tanıtım top-
lantımızı gerçekleştiriyoruz. Bu vesileyle 
Hakk’ın rahmetine kavuşan eski Erzurum 
Milletvekilimiz, dava arkadaşımız Muh-
yettin Aksak kardeşimize Allah’tan rahmet 
diliyorum. Hep birlikte birer Fatiha oku-
yalım. Cumartesi günü Kocaeli’nde, Pazar 
günü de Sakarya’da aday tanıtım toplan-
tılarımızı yapıyoruz. Önümüzdeki hafta 
sonu 2 ilimizde, bir sonraki hafta sonu 
yine 2 ilimizde daha aday tanıtım toplan-
tısında bizzat bulunacağız. Diğer illerdeki 
aday tanıtım toplantıları, Merkez Karar 
ve Yürütme Kurulu üyelerimiz tarafından 
gerçekleştirilecek. 

Son toplantımızda görevlendirmeleri yap-
tık, yarından itibaren arkadaşlarımız illere 
dağılmaya başlıyor. Genel Merkezimiz bu-
nun için, il başkanlarımıza verilmek üze-
re bir Aday Tanıtım Programı Rehberi de 
hazırladı. 31 Ocak’ta yapacağımız büyük 
aday tanıtım ve manifesto toplantımıza ka-
dar, inşallah bu süreci tamamen bitirmiş 
olacağız. Şimdiden tüm belediye başkan 
adaylarımızın ülkemize ve şehirlerimize 
hayırlı olmasını diliyorum.

Aday belirleme sürecinde yaşanan her şey 
artık geçmişte kalmıştır. Ne aday adayları-
mızın, ne de adaylarımızın bu dönemdeki 

rekabeti seçim çalışmalarına yansıtmaya-
caklarına can-ı gönülden inanıyorum. Da-
va adamlığı da, siyaset de bunu gerektirir. 
Aksi yönde davrananlar olursa, zaten bun-
lar hiçbir zaman AK Partili olmamış, dava 
adamı da olmamış, siyasetçi de olmamış 
demektir. Eğer istediğim olursa ‘eyvallah’, 
istediğim olmazsa ‘yallah’ diyenler AK Par-
tili değildir. Bundan sonra tüm vaktimizi 
ve enerjimizi milletimizin gönlünü kazan-
maya vermemiz gerekiyor. Ehliyet ve liya-
katte arananlar bellidir. Bazı iller vardır ki 
orada şartlar değişir, bazı iller de vardır 
ki orada çok daha kısıtlı şartlar içerisinde 
adayınızı belirlersiniz.

AK Parti’nin 504 Bin Üyesinin 
Seçmen Kütüklerinde Kaydı Yok

Değerli arkadaşlar,

Türkiye, maruz kaldığı tüm saldırılara ve 
tuzaklara rağmen, demokratik hukuk dev-
leti niteliğinden asla taviz vermemiş bir 
ülkedir. Demokratik hukuk devleti ilke-
sinin en sağlıklı ve güçlü şekilde işlediği 
alanlardan biri de, milli iradenin tecellisi-
ne vesile olan seçimlerimizdir. Seçimlerle 
ilgili kurumlarımız, yargı teminatı altında 
işlerini başarılı bir şekilde yapmaktadırlar. 
Buna rağmen, bazı kesimlerin, kendi başa-
rısızlıklarını seçimleri yürütmekle görevli 
kurumlarımıza yükleme gayretlerine her 
dönemde şahit olduk. Cumhurbaşkanlığı 
seçimlerinde avukat ordusuyla seçim ku-
rullarımızı tehdit eden bir adayı hala unut-
muş değiliz. Aynı şekilde seçmen kütük-
leriyle, sandık tutanaklarını birleştirme 
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olamaz. Siyaset, milleti kendinden nefret 
ettirme değil, kendini millete sevdirme, 
benimsetme, kabul ettirme sanatıdır. AK 
Parti, milletimize hâkim olmak değil ha-
dim olmak üzere yola çıkmış kadroların 
partisidir. Bugüne kadar kazandığımız her 
başarının ardında, işte bu şuurla çalışıyor 
olmamız vardır. 

Çalmadık Kapı, Sıkmadık El, 
Almadık Gönül Bırakmayacağız

Siyasette hiçbir görev kimseye zorla ve-
rilmez. Göreve talip olanlar arasından 
seçim yapılır. Şayet AK Parti’nin millete 
hizmetkârlık esasına dayanan siyaset an-
layışını kendi yapısına, tarzına, konumu-
na uygun bulmayan varsa, zaten yanlış 
yerdedir. “Halka hizmetin Hakka hizmet 
olduğu” ilkesi, bizim medeniyetimizin 
siyaset ve yönetim anlayışının temelini 
oluşturur. Geçmişte 70 yaşındaki aksa-
kallı amcalarımızla 17-18 yaşındaki fidan 
gibi delikanlılarımızın bayrak asmak için 
yan yana direklere, çatılara çıktıklarını, 
balkonlara tırmandıklarını biliyoruz. Ki-
mi alnının teriyle kazandığı parayla satın 
aldığı son model otomobilini, kimi ekmek 
teknesi aracını hiç düşünmeden taşlı-tozlu 
yollara vuran fedakâr dava adamlarını bili-
yoruz. Sabah namazıyla evden çıkıp, gece 
yarısından sonra yatağa giren, bazen ağzı-
na bir lokma yiyecek dahi koymadan gün 
boyu fisebilillah koşturan nice gizli kah-
ramanlar biliyoruz. Bu şekilde haftalarca, 
aylarca çalışan, hayatını davasına adamış 
abide isimler biliyoruz. Evinde ailesine, 
mahallesinde esnafına, cami bahçesinde 

veya mahalle kıraathanesinde sohbet et-
tiği arkadaşlarına, dolmuşta-otobüste bir-
likte yolculuk yaptığı insanlara, işyerinde 
mesai arkadaşlarına, velhasıl temas ettiği 
herkese samimiyetle davasını anlatan gö-
nül erlerimiz vardı. Bugünlere işte bu bü-
yük dava insanlarının verdikleri samimi 
ve akıllı mücadeleyle geldik. 

Günümüzde, gelişen teknolojinin etkisiyle 
siyasetin teknik araçları farklılaşmış olabi-
lir. Artık bayrak asmak için direklere çık-
mak gerekmiyor olabilir. Daha çok insana 
ulaşmak için sosyal medya gibi alternatif 
mecralar gelişmiş olabilir. Ama unutmayı-
nız, hala her şey insanda başlıyor ve insan-
da bitiyor. İnsanlara, değerli olduklarını 
hissettirmenin yolu, hangi kanalı kullanır-
sanız kullanın, onlarla doğrudan iletişime 
geçmektir. Bunun için her fırsatta çalma-
dık kapı, sıkmadık el, almadık gönül bırak-
mayacağız diyoruz. 

İnsanoğlunun bir gülücüğü, bir bakışı, 
kelamı bütün gönülleri buraya çeker. Bu 
içtenliği sanal ortamda yakalayamazsınız. 
Onun için de çok yoğun, çok geniş kapsam-
lı çalışmayı teşkilat olarak yürütmemiz la-
zım. 10 milyonu aşkın üyemizi sahada kul-
lanmanın yollarını bulmalıyız. 

Ana kademesiyle, kadın kollarıyla, gençlik 
kollarıyla, mahalle, köy ve sandık temsilci-
leriyle bu çalışmaları yürüteceğiz. Şu ger-
çeği aklımızdan asla çıkarmamalıyız. AK 
Parti, bizlerin değil milletimizin partisidir. 
Bizler, sadece burada milletimiz adına gö-
rev yapan emanetçileriz. Milletimiz bize 
görev verdiği sürece emaneti ne kadar iyi 
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yümeyi yakaladık. 2019 yılı için de, ilkele-
rini dengelenme, disiplin ve değişim diye 
ifade ettiğimiz yeni ekonomi programımız 
çerçevesinde zaten gayet gerçekçi büyüme 
hedefleri koyduk. Açıkçası, şahsen bu he-
deflerin çok üzerine çıkacağımıza inanıyo-
rum. Türkiye’yi batmış, bitmiş, yerle yek-
san olmuş bir ülke gibi göstermenin gayre-
tiyle yanıp tutuşanlara, Allah’ın izniyle bir 
kez daha derslerini vereceğiz. 

İhracatta ve turizmde rekorlar kırdığımız 
bir yılı geride bıraktık. Sosyal güvenlik açı-
ğımızı öngörülenin yarısının bile altında 
kapattık. 

Tabii burada enflasyon meselesinin üze-
rinde ısrarla duruyoruz. Muhalefet sözcü-
leri, bizim iktidar dönemimizde enflasyo-
nun en yüksek rakamlara ulaştığını iddia 
ediyorlar. Teşkilatımın bunu çok çok iyi 
bilmesinin gereğine inanıyorum. 14 yıl sü-
ren koalisyon hükümetleri döneminin enf-
lasyon ortalaması 70,3. 1989’da enflasyon 
64.3, tek partili dönem. 1990’da enflasyon 
60.4, Anavatan iktidarı. 1991’de enflasyon 
71.1, Anavatan dönemi. 1992’de enflasyon 
66, DYP-SHP koalisyon dönemi. 1993’te 
enflasyon 71.1, DYP-SHP koalisyon döne-
mi. 1994 yılı bir felaket, enflasyon 120.3, 
iktidarda DYP-SHP var. 1995’te enflasyon 
76.1, iktidarda yine DYP-SHP bulunuyor. 
1996’da enflasyon 79.8, iktidarda Refah-
DYP var.1997’de enflasyon 99,1, Anavatan-
DSP koalisyonu iktidarda. 1998’de enf-
lasyon 69.1, iktidarda Anavatan-DSP 
var.1999’da üçlü bir iktidar var, enflasyon 
68,8. 2000’da yine koalisyonlar var, ancak 
enflasyon biraz düşüyor. 2001’de enflas-

yon 68,5, iktidarda üçlü bir koalisyon bu-
lunuyor. 2002’de üçlü koalisyon var, enf-
lasyon yüzde 29,8. Yani 14 yılın enflasyon 
ortalaması 70,3. 

Bizim 16 yıllık iktidarımızda enflasyon 
ortalaması 9,54, gerçek ortadadır. Bay Ke-
mal, sözcülerini iyi seç, bak seni aldatıyor-
lar ve bunlarla da mumun yatsıya kadar 
yanar. 

Bugün milli gelirde satınalma paritesine 
göre 13’üncü olan Türkiye, yıl sonunda 
inşallah bir üst sıraya çıktığında, herhalde 
kendilerini kaldırıp pencereden aşağı atar-
lar. Hatta uluslararası ekonomi kuruluş-
larından birisi, Türkiye’nin 2030 yılında 
satınalma paritesine göre 5’inciliğe kadar 
yükselebileceğini söylüyor. 

Tabii bunları felaket tellallığından başka 
bir şey bilmeyen o gazetelerde okuyamaz, 
o siyasetçilerin ağzından duyamazsınız. 
Bizlere düşen görev, bu iftira ve karamsar-
lık simsarlarına karşı, geçtiğimiz 16 yılda 
yaptıklarımızı milletimize tekrar tekrar 
anlatarak, bundan sonra yapacaklarımızı 
her fırsatta ifade ederek mücadeleyi sür-
dürmektir. Sahayı boş bıraktığımız anda, 
bunların iftiraları her tarafı kaplar. Onun 
için sahayı asla boş bırakmayacağız. Söy-
lenen her yalana, atılan her iftiraya, ger-
çeklerle cevabımızı vereceğiz. Kimsenin 
milletimizi umutsuzluğa sürüklemesine 
müsaade etmeyeceğiz. 

2023 hedeflerimiz, bizim gelecek umudu-
muzun somut verileridir. Hedeflerimize 
sıkı sıkıya sarılacağız. 2053 ve 2071 viz-

temsil edebilirsek, kendimizi o derece ba-
şarılı sayacağız. Buradaki her bir arkadaşı-
mın işte bu şuurla hareket edeceğine ina-
nıyorum. 

Kardeşlerim,

AK Parti için her seçim bir imtihandır. Ko-
lay imtihan olmaz. Esasen AK Parti, kurul-
duğu günden beri sürekli bir imtihan için-
dedir. Bu bakımdan milletimizle irtibatı-
mız seçimden seçime değil, süreklidir, her 
andır. Millete seçimden seçime giden par-
tilere dikkat ediniz, hiçbir zaman bulun-
dukları yerin ötesine geçemezler. İktidara 
ulaşmayı milletin gönlüne girerek başa-
ramayacaklarını görenlerin uzun süredir 
uyguladıkları bir taktik var. Bunlar, kendi 
politikalarını, projelerini, vizyonlarını an-
latarak milletin desteğini almaya çalışmak 
yerine, sadece ve sadece AK Parti’yi ve o-
nun temsilcisi olarak gördükleri şahsımızı 
hedef alıyorlar. Hatta işi, Türkiye’ye zarar 
verme pahasına bu hedeflerine ulaşmayı 
kendilerine meşru görecek kadar ileri gö-
türdüler. 

Özellikle geçtiğimiz 5-6 yılda yaşadığımız 
hadiseler bize, yerli ve milli duruş sahip-
leri ile günübirlik politikaları için ülkenin 
ve milletin sırtına hançer vurmayı göze 
alabilenlerin farkını çok daha iyi göster-
di. Seçim ittifakları da işte bu yaklaşım-
lar çerçevesinde şekilleniyor. Bir yanda 
terör örgütlerine karşı dimdik duranlar, 
Türkiye’nin demokratik ve ekonomik ka-
zanımlarına darbe vurmaya çalışanlara ge-
çit vermeyenler var. Diğer tarafta ise terör 
örgütleriyle kol kola girenler, kendi çıkar-

ları için feda edemeyecekleri hiçbir değeri 
olmayanlar var. Bunlar amaçları uğrunda 
her türlü yalana, iftiraya, çarpıtmaya baş-
vurmaktan da çekinmezler.  Mevlana Haz-
retleri, “Bozuk olunca maya, ne ar tanır, 
ne haya” diyor. Maalesef mayası bozuk bir 
kesim, adeta tüm hayatlarını ülkenin ve 
milletin aleyhine işler yapmaya adamıştır. 

Söylenen Yalanlara, Atılan 
İftiralara, Gerçeklerle  
Cevabımızı Vereceğiz

Şimdi size bunun çok basit bir örneğini 
vereceğim. Türkiye, malum olduğu üzere, 
geçtiğimiz aylarda, yurt dışı kökenli cid-
di bir kur ve faiz saldırısına maruz kaldı. 
Böyle bir durumda ülkesini ve milletini se-
venlerin yapması gereken, ekonomilerine 
dört elle sarılmaktır. Peki, bizde ne yapı-
lıyor? Eskiden beri belli muhalefet parti-
sinin borazanlığını yapan bir gazete, Tür-
kiye ekonomisini hedef alan manşetlerle, 
güya habercilik yapıyor. Ama aslında yap-
tığı işin adı en bayağısından bir tetikçilik. 
Güya ekonomimizin 2019’da daha kötüye 
gideceğini ima ederek, kendince, ülkemize 
kurşun sıkıyor. 

Türkiye ekonomisi üzerinde karabulutlar 
toplamaya çalışanların daha önceki tah-
minleri ve gerçekleşenler ortada… Mesela, 
2017 yılında Türkiye’nin yüzde 3-3,5 büyü-
yeceğini söylediler, hâlbuki biz yüzde 7,4 
büyüdük. Kur-faiz-enflasyon üçgeninde ül-
kemize kurulan tezgâha rağmen, 2018 bü-
yümesi de, yine tahminlerin çok üzerinde 
olacak. İlk üç çeyrekte yüzde 4,5’luk bir bü-



271

Yeni Türkiye Vizyonu | YENİDEN DİRİLİŞ YOLUNDA-3 Recep Tayyip ERDOĞAN

270

yonlarımız, bizden sonraki nesillere bıra-
kacağımız en değerli mirasımızdır. Genç-
lerimizi bu yönde sürekli teşvik edeceğiz. 

Naylona, Naylon Poşetlere   
Karşı Savaş İlan Ettik 

Hanımlar, AK Parti siyasetinin temel dire-
ğidir. Yaptıklarımızı en iyi onlara anlatabi-
lir, yapacaklarımızı en iyi onlarla paylaşa-
biliriz. İster evinde, ister dışarıda çalışıyor 
olsun, tüm hanımlarımıza ulaşacak ve 
onları AK Parti’nin gönül seferberliğine 
dâhil edeceğiz. Unutmayın, kale içeriden 
fethedilir. 

Tüm bu çalışmalar, teşkilat başkanlarımız 
olarak sizlerin öncülüğünde, koordinasyo-
nunda, desteğinde yürüyecektir. Üstlendi-
ğiniz sorumluluk elbette ağırdır ama bir 
o kadar da şereflidir. Bu dönemin adını 

gönül belediyeciliği koyduk. Belediyeci-
likte hizmet esastır, ama yeterli değildir. 
Aslolan gönüllere girmektir, gönülleri fet-
hetmektir. Senin tepeden bakışın her şeyi 
bitirir. 

AK Parti çevrecidir. Ana muhalefet nay-
lon poşetlerle sokağa dökülebilir. Ama biz 
naylona, naylon poşetlere karşı savaş ilan 
ettik. Bu seçimlerde bez torbalar ve kene-
virden yapılmış olan filelerle meydanlarda 
olacağız. Bez torbaları ve fileleri kampanya 
döneminde milletimize promosyon olarak 
dağıtacağız.

Rabbim yar ve yardımcınız olsun diyorum. 

Bu duygularla bir kez daha toplantımızın 
hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sizle-
re sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Ka-
lın sağlıcakla.

Sevgili Trabzonlular, değerli dava ve yol 
arkadaşlarım, sevgili hanımefendiler, be-
yefendiler, istikbalimizin teminatı sevgili 
gençler, sizleri en kalbi duygularımla, mu-
habbetle, hürmetle selamlıyorum.

Şair ne güzel söylemiş…

“Trabzon büyük şehir

Doyamadım tadına

Uzaktan sevmek olmaz

Gel yakına yakına”

Evet, biz de uzaktan sevmek olmaz dedik 
ve 5 aylık aranın ardından tekrar sizlerle 
hasret gidermeye geldik.

16 Yılda Dönüştüremediğimiz 
Yegâne Alan, Ülkemizdeki 
Muhalefetin Zihniyetidir

AK Parti Trabzon Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı 
Trabzon | 11 Ocak 2019
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Trabzon!..

Trabzon’a yakışan hizmet için bir kez daha 
AK Parti diyor muyuz?

Trabzon!

AK Parti’yi 31 Mart’ta yine zirveye çıkartı-
yor muyuz?

Maşallah, Barekallah… Trabzonlu uşak-
lara da böylesi bir muhabbet ve heyecan 
yakışır. Rabbim şu güzel manzarayı bize 
31 Mart akşamı da yaşamayı nasip etsin 
diyorum.

Değerli dava arkadaşlarım,

AK Parti Türk siyasetinin son 17 yılına 
damga vurmuş, siyasete itibar kazandır-
mış bir partidir. Sadece 81 vilayetimizde 
inşa ettiğimiz eserlerle, yatırımlarla değil, 
aynı zamanda milletle kurduğumuz gö-
nül bağı ile insanlarımızın siyasete bakış 
açısını değiştirdik. Uzun yıllar sonra va-
tandaşlarımızın tekrar siyasetçiye, siya-
set kurumuna güvenmelerini sağladık. 
Bunu da verdiğimiz sözleri yerine getire-
rek başardık. Üç-beş oy daha fazla almak 
için hiçbir zaman popülizm batağına sap-
lanmadık. Birileri gibi günü kurtarmak 
için ülkemizin geleceğini tehlikeye atacak 
politikalara tevessül etmedik. Gerçekleş-
tiremeyeceğimiz hiçbir sözü, hiçbir va-
adi, hiçbir icraatı, sırf laf olsun diye, se-
çim meydanlarında dillendirmedik. AK 
Parti’nin alamet-i farikası nedir diye so-
rulsa, hiç şüphesiz akla ilk gelecek cevap 
taahhütlerine bağıllığıdır. Evet, bu parti, 

sözünün eri bir partidir. Bu parti; ahdine, 
kavline, davasına sadık bir partidir. 

AK Parti’yi diğerlerinden ayıran temel 
özellik, milletin çıkarlarını, ülkenin men-
faatlerini daima kendisininkinin üstün-
de tutmasıdır. Bu hareket kuruluşundan 
itibaren daima “önce vatanım”, “önce mil-
letim”, diyenlerin partisi olmuştur. Bu ha-
reket, İstiklal Marşımızdaki “Canı cananı 
bütün varımı alsın da hüda, etmesin tek 
vatanımdan beni dünya cüda” diyen Tür-
kiye Sevdalıların partisi olmuştur. Bu ha-
reket, Anadolu topraklarını ilimle, irfanla, 
hikmetle, hepsinden önemlisi aşkla yoğu-
ran erenlerin mirasçısı bir partidir. 

Bu parti; Trabzonlu kurtuluş savaşı kah-
ramanlarının, Albay Hamdi Beylerin, Yüz-
başı Kahraman Beylerin istiklal sancağını 
bugün de taşıyanların partisidir. Bizim da-
vamız senlik-benlik davası değil, memle-
kete hizmet davasıdır. Bizim mücadelemiz 
Türkiye’yi aydınlık geleceğine, yepyeni u-
fuklara kavuşturma mücadelesidir. Allah’a 
hamdolsun, bugüne kadar ülkemizin ikbal 
ve istikbaline mugayir hiçbir adım atma-
dık, atılmasına da müsaade etmedik. Milli 
iradenin üstünde hiçbir fani güç tanıma-
dan, Türkiye’yi hayalleri ve hedefleriyle 
buluşturmanın kavgasını verdik. 

İlkelerimizden, değerlerimizden, bizi biz 
yapan hasletlerden taviz vermeden siyaset 
yolculuğumuza devam ettik. Birileri gibi 
seçimlerde birkaç oy fazla alabilmek için 
polisimizin, askerimizin, okul yolundaki 
gencecik evlatlarımızın hayatına kast eden 
çetelerle işbirliğine gitmedik. Şu anda çete-

Bugün bir kez daha siz Trabzonlu hemşe-
rilerimle özlem gidermenin bahtiyarlığı-
nı yaşıyorum. Buradan, Trabzon’un tüm 
ilçelerindeki, mahallelerindeki vatandaş-
larıma en kalbi selamlarımı iletiyorum. 
Karadeniz’in coşkun dalgalarına aldırma-
dan helal rızık peşinde koşan balıkçı kar-
deşlerime muhabbetlerimi gönderiyorum. 

Emekleriyle, alın terleriyle, yürek terleriy-
le ülkemizin kalkınma hamlesine destek 
olan tüm kardeşlerime buradan teşekkür 
ediyorum. Kurulduğu günden itibaren 
Trabzon İl Teşkilatımız çatısı altında görev 
almış, ülkemizin güçlenmesi, demokrasi-
mizin perçinlenmesi, milletimizin barış, 
huzur ve esenliği için ter dökmüş tüm kar-
deşlerimi tebrik ediyorum. Teşkilatımızın 
bütün mensuplarına, 17 yıldır gece-gün-
düz demeden AK Parti için, Türkiye ve 
Türk milletinin istikbali için mücadele 
eden bütün dava arkadaşlarıma şükran-
larımı sunuyorum. Ahirete irtihal etmiş 
kardeşlerimizi bir kez daha rahmetle, min-
netle yâd ediyorum. Rabbim onları cenne-
tiyle, cemaliyle müşerref kılsın, yattıkları 
yer cennet bahçesi olsun diyorum.

Aday tanıtım toplantımızın partimiz için, 
Trabzon’la birlikte ülkemiz, milletimiz, de-
mokrasimiz için hayırlara vesile olmasını 
diliyorum. Trabzon Belediye Başkan ada-
yımız ile biraz sonra birlikte huzurlarınız-
da olacağımız ilçe adaylarımızın her birini 
gönülden kutluyorum. Adaylarımızın her 
birine 31 Mart gecesine kadar sürecek bu 
uzun seçim maratonunda Rabbimden mu-
vaffakiyetler temenni ediyorum. İnşallah 
son 14 seçimde olduğu gibi 31 Mart seçim-

lerinde de Trabzon’un, yine kendine, tari-
hine, asaletine yakışanı yapacağına inanı-
yorum.

Trabzon’la beraber bütün Karadeniz’in 
şöyle dosta güven, demokrasi düşmanla-
rına korku verecek bir oy oranı ile tercih-
lerini AK Parti’nin gönül belediyeciliğin-
den yana kullanacaklarını düşünüyorum. 
Trabzon’a her gelişimizde gördüğümüz şu 
muhteşem manzara, emin olun ülkemizin 
ve milletimizin geleceği hususunda bizle-
re büyük umut aşılıyor. Sizlerden bu heye-
canı, Karadeniz gibi set vurulamayan bu 
coşkunuzu, 31 Mart gecesi sandıklar açı-
lana kadar devam ettirmenizi bekliyorum. 
Trabzon’da yine el ele, gönül gönüle vere-
cek, her zamankinden daha çok çalışarak, 
daha çok koşturarak ve inşallah bir kez 
daha AK Parti’nin zafer sancağını şehrimi-
zin tepesinde dalgalandıracağız. Bugüne 
kadar olduğu gibi 31 Mart’tan sonra da AK 
Parti’nin hizmet siyasetinin kesintiye uğra-
masına izin vermeyeceğiz. 

AK Parti’nin Zafer Sancağını 
Şehrimizin Tepesinde 
Dalgalandıracağız

Bugün burada, AK Partiye gönül veren 
siz kardeşlerimle ahdimizi yenilemek is-
tiyorum.

Trabzon!..

31 Mart seçimlerinde rekor bir oyla san-
dıkları patlatıyor muyuz?
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Solaklı Vadisi’nde 20 kilometrelik bir 
güzergâhta örnek bir projeyi hayata ge-
çirdik. Of–Çaykara arasında yaptığımız bu 
proje ile vadinin çehresi, havası değişti, 
muhteşem bir hale geldi. Şimdi Altındere 
Vadisi Milli Parkı ile Sera Gölü Tabiat Parkı 
ve Uzungöl Tabiat Parkının da yer aldığı 8 
tabiat parkında gerekli çalışmaları yapa-
rak tabiat turizmine katkı veriyoruz. 

İstihdamı geliştirmek, işverenlerle yükse-
köğrenim mezunlarını buluşturmak ama-
cıyla 10-12 Mart tarihlerinde Trabzon’da 
Karadeniz Kariyer Fuarı düzenliyoruz.

Trabzon’a toplam 1,7 milyar lira 
tutarında tarımsal destek verdik. 

Değerli kardeşlerim,

Sadece Trabzon’un değil, diğer şehirleri-
mizle beraber ülkemizin de çehresini de-
ğiştirdik. Ancak sadece bir alanda maale-
sef arzu ettiğimiz, hedeflediğimiz değişimi 
gerçekleştiremedik. Geride bıraktığımız 
son 16 yılda dönüştüremediğimiz yegâne 
alan,  ülkemizdeki muhalefetin zihniyeti-
dir. Türkiye ayağına vurulan prangalardan 
kurtulurken, ne yazık ki bazı siyasi par-
tilerimiz tek parti devrinin faşist anlayı-
şından bir türlü çıkamamıştır. Milletimiz 
değişmiş, ülkemiz hemen her alanda iler-
lemiş, ancak CHP alışkanlıklarını değiştir-
meyi başaramamıştır. Dünyanın yaşadığı 
onca dönüşüme rağmen, bu parti maale-
sef 1940’lara, darbe dönemlerine takılıp 
kalmıştır. Demokrasimizin kat ettiği onca 

mesafeye rağmen halen vesayetçilerden 
medet uman bir partiyle karşı karşıyayız. 

Kendini yenilemek yerine; yalan, iftira, çar-
pıtma ve hakaretle siyaset gemisini yürüt-
meye uğraşan bir CHP görüyoruz. Bugüne 
kadar partimiz ve şahsımız hakkında attık-
ları iftiraların tamamı boşa çıktığı halde, a-
lışkanlıklarını terk etmiyorlar. Söyledikle-
ri yalanlar dolayısıyla onlarca kez tazmina-
ta mahkûm oldular. Meclis kürsülerinden 
attıkları iftiraların bir tanesini dahi yargı 
karşısında ispatlayamadılar. Belge diye el-
lerinde salladıkları kâğıtların hiçbirini de-
lil olarak mahkemeye sunamadılar. Kimi 
zaman FETÖ’cülerin, kimi zaman ajanlık 
yapan sözde gazetecilerin, kimi zaman da 
Türkiye düşmanı çevrelerin kendilerine 
servis ettiği dokümanlarla üzerimize geldi-
ler. Ancak her seferinde attıkları iftiraların 
altında ezilmekten kurtulamadılar. 

CHP, 31 Mart Seçimleri 
Öncesinde ‘Yalan Destekleme 
Fonu’ Oluşturdu

Can çıkar huy çıkmazmış… Bunlar da söy-
lemlerini değiştirmek yerine yalan siyase-
tinde ısrar ediyorlar. Artık bunu iyice ku-
rumsal hale getirmeye başladılar. Ülkenin 
hiçbir meselesi yokmuş gibi CHP’liler bir 
araya gelmişler, partinin başındaki zatın 
yalanlarını finanse etmek için ortak bütçe 
oluşturmuşlar. Adı “yalancı çobana” çıkmış 
genel başkanlarını hizaya getirmek yerine, 
aralarında para toplayıp mahkemenin ver-
diği tazminat kararlarını ödeyeceklermiş… 
Ne diyelim Allah bunlara akıl-fikir versin! 

lerle kim işbirliği halinde biliyorsunuz de-
ğil mi? Onlara sandıklarda önemli bir ders 
vermek durumundayız. CHP ve benzerleri 
gibi cumhuriyet adına cumhur düşmanlığı 
yapanlardan, laiklik adına millete zulüm e-
denlerden, demokrasi adına vesayet odak-
larına selam duranlardan asla olmadık. 
Sadece kendi seçmenimizi, sadece bize oy 
verenleri değil; 81 milyonun tamamını ku-
cakladık, bağrımıza bastık. Hiç kimsenin 
hayat tarzına, giyinişine, terörü ve şiddeti 
kutsamadığı sürece siyasi görüşüne müda-
hale etmedik. Ekonomimizi büyütürken, 
yatırımlarımızı artırırken; demokrasimizi 
de büyüttük, güçlendirdik, devletimizin 
tüm kurumlarında kök salmasını sağladık. 
Elbette bütün bunlarla beraber daima ken-
dimizi yenilemenin, zamanın ruhuna ve 
ülkenin şartlarına göre kendimizi geliştir-
menin gayretinde olduk.

Trabzon’a Her Alanda Çağ Atlattık

Değerli kardeşlerim,

Bu anlayışla son 16 yılda bizden önce ya-
pılanların tamamından fazla eseri, projeyi, 
hizmeti milletimizin istifadesine sunduk. 
İktidarlarımız döneminde Trabzon’a 29,5 
milyar (katrilyon) lira tutarında yatırım 
yaptık. Eğitimden sağlığa, turizmden ula-
şıma, ticaretten tarıma, sanayiye kadar 
Trabzon’un hangi ihtiyacı varsa, neyin 
eksikliğini hissediyorsa, onu gidermenin 
çabasını güttük. Allah’a hamdolsun bugün 
ikinci üniversitesiyle, yurtlarıyla, yollarıy-
la, tünelleriyle, barajlarıyla, derslikleriyle, 
hastaneleriyle, spor salonlarıyla, gençlik 
merkezleriyle, 41 bin seyirci kapasiteli 

modern stadyumuyla, hâsılı hemen her 
alanda Trabzon’a çağ atlattık. Şimdi yeni 
projeler, yeni yatırımlarla Trabzonlu kar-
deşlerimizin hayat standardını yükseltme-
ye devam ediyoruz.

100 Günlük İcraat Programımızda yer a-
lan, Akçaabat Millet Bahçesi ve Avni Aker 
Millet Bahçemizle ilgili çalışmalarımız sü-
rüyor. Yaklaşık 58 bin metrekare alan sahip 
Avni Aker Millet Bahçesinin proje çalışma-
larını inşallah bu ay içinde tamamlıyoruz. 
Yaklaşık 23 bin metrekare alana sahip Ak-
çaabat Millet Bahçesinin proje çalışmaları 
ise önümüzdeki ay bitiyor.  Bizzat kendi hi-
mayemizde Trabzon Merkez-Pazarkapı’da 
inşaatına başlanan cami ve külliyenin in-
şaatı devam ediyor. Bin kişilik konferans 
salonu, İslami kültür merkezi ve müzesi 
ile bu eser tamamlandığında Karadeniz 
bölgesinin en büyük külliyesi olacak. 

100 yataklı Of Devlet Hastanesinin yapımı 
da süratle ilerliyor. 1.200 yataklı Trabzon Şe-
hir Hastanemiz ise şu an ihale sürecinde…

1,3 milyar (katrilyon)  lira maliyeti olan 
Trabzon Şehir Geçişi Devlet Yolunun ya-
ni Kanuni Bulvarı Yolu ile Akyazı ve sahil 
bağlantı yollarının inşasını seneye tamam-
lıyoruz. Doğu Karadeniz’in Anadolu’ya açı-
lan kapısı olan Zigana Tünelini ve bağlantı 
yollarını bu yıl bitiriyoruz. Yapımları sü-
ren daha pek çok bölünmüş yol projesini 
bu yıl tamamlıyoruz.  Etüt çalışmaları sü-
ren Trabzon-Erzincan arasındaki hızlı tren 
projemizi hayat geçirerek Trabzon’u da 
hızlı tren ağına ekliyoruz.
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Bugün İl Başkanları toplantımızda da ifa-
de ettiğim bir hususu, burada da özetle 
tekrarlamak istiyorum. AK Parti üyele-
rinin 504 bininin seçmen kütüklerinde 
kayıtlarını bulamadık. Bir önceki seçime 
göre ilçe değiştiren 1,5 milyon kişi içinde 
222 bin AK Parti üyesi var. Ayrıca, bu se-
çimde 1 milyon gencimiz ilk defa oy kul-
lanacak. 

Gençler, Seçmen Listelerini 
Kontrol Edin

Görüldüğü gibi bunların hepsi de çok 
ciddi, seçim sonuçlarında belirleyici ola-
bilecek düzeyde rakamlardır. Seçmen 
listeleri askıya çıktı. Gençler,  lütfen bu 
listeleri kontrol edin. Teşkilatımız bu-
na çok büyük önem vermelidir. İl ve ilçe 
başkanlarımıza Ankara’dan verdiğim ta-
limatın altını Trabzon’dan bir kez daha 
çiziyorum. Seçmen kütüklerinde isimleri 
yer almayan tüm üyelerimizin adreslerini 
bulup kayıtlarını yaptıracaksınız. Adres 
değiştirerek ilinize ilçenize gelmiş üyele-
rimizle hemen irtibata geçeceksiniz. Üye-
miz olmayan vatandaşlarımıza da “hoş 
geldiniz” ziyaretine gideceksiniz. Oy ver-
me hakkı kazanan her gencimize ulaşıp, 
onları siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel 
hakları konusunda bilgilendirecek, parti-
mizde siyaset yapmaya davet edeceksiniz. 
Bunları hakkıyla yerine getirdiğimizde 
AK Parti’nin önünde yepyeni bir dönem 
açılacaktır. 

Değerli kardeşlerim,

Şimdi geliyoruz adaylarımızın tanıtımı-
na…  Trabzon Büyükşehir Belediye Baş-
kan adayımız olarak Murat Zorluoğlu’nu 
daha önce ilan etmiştik. 2014 yılından be-
ri Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı 
olarak şehrimize hizmet eden Orhan Fev-
zi Gümrükçüoğlu arkadaşımıza, buradan 
bir kez daha teşekkür ediyorum. Şimdi de, 
partimizi 31 Mart’ta ilçelerimizde temsil 
edecek isimleri açıklıyoruz.

AKÇAABAT: Osman Nuri Ekim

ARAKLI: Recep Çebi

ARSİN: Muhammet Sait Gürsoy

BEŞİKDÜZÜ: Harun Demirci

ÇAYKARA: Hanefi Tok

DERNEKPAZARI: Mehmet Aşık

DÜZKÖY: Yılmaz Ankara

HAYRAT: Salih Öztel

KÖPRÜBAŞI: Ali Aydın

MAÇKA: Koray Koçhan

OF: Salim Salih Sarıalioğlu

ORTAHİSAR: Ahmet Metin Genç

SÜRMENE : Rahmi Üstün

Doğru-düzgün siyaset yapmak varken, ya-
şadıkları onca hezimete rağmen halen ya-
lan siyasetinden medet umuyorlar. 

Oysa iftira atmayı bıraksalar, yalanı terk 
etseler; hem partileri rahatlayacak, hem 
mahkemeler rahatlayacak, hem de millet 
rahatlayacak. Hakaret etmek yerine fikir 
üretseler, proje üretseler, emin olun bun-
dan herkes karlı çıkacak. Çünkü biz Türki-
ye gibi güçlü bir ülkenin, Meclis’te bu hale 
düşmüş bir partisinin olmasını istemiyo-
ruz. Türkiye’nin hiçbir siyasi partisinin 
FETÖ’cülerin, terör örgütlerinin, lobilerin 
oyuncağı haline getirilmesini tasvip etmi-
yoruz. Vaktimizi CHP’nin başındaki zatın 
yalanlarına cevap yetiştirmekten ziyade, 
ülkemizin ve milletimizin yararına işlerle 
harcamak istiyoruz. İnşallah o günleri de 
görürüz. 

Değerli kardeşlerim,

31 Mart seçimleri öncesinde ‘yalan destek-
leme fonu’ oluşturan CHP ve birlikte yol 
yürüdüğü kesimlerin yegane sermayesi-
nin, yine iftira, manipülasyon, hakaret, ge-
rilim ve kutuplaştırma olacağı anlaşılıyor. 
Bunlara karşı bizim yapmamız gereken, 
Yusuf Has Hacib’in şu tavsiyesine sarıl-
maktır.

“Kötüye katılma, selametle yürü, 

Daima doğru ve dürüst ol; 

Küheylan gibi, meydanda cevelan et” 

Evet… Bizim görevimiz millete hizmet 
yolculuğumuzda selametle yürümek, da-

ima doğru ve dürüst olmaktır. Biz doğru 
olursak, biz samimi olursak, evelallah, 
CHP’nin de, avanelerinin de yalan ve ifti-
raları asla milletimizin kafasını bulandıra-
mayacaktır. Tıpkı 14 seçimdir olduğu gibi 
ana muhalefet bir kez daha attığı iftirala-
rın atlında kalacak, 31 Mart akşamı yine 
tarihi bir hezimet yaşayacaktır. Bunun için 
“Önce millet, önce memleket” prensibiyle 
Trabzon’daki belediye başkan adaylarımı-
zın tüm teşkilat mensuplarımızla beraber 
gece-gündüz demeden çalışması gerekiyor. 
Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolla-
rı yoğun çalışacağız. Durmak yok… Sayın 
Bahçeli’nin tabiriyle zillet ittifakı, benim 
tabirimle de illet ittifakına karşı Cumhur 
İttifakı’nın zaferi yakındır.

Gençler,

Unutmayın 31 Mart mahalli idareler se-
çimleri ülkemizin 2023 yolculuğunda en 
önemli kavşak noktalarından biridir. Bu 
seçimler 16 Nisan Halkoylamasıyla başla-
yan tarihi dönüşüm sürecinin inşallah son 
halkasını oluşturacaktır. AK Parti’nin ve 
Cumhur İttifakı’nın başarısı, sadece ülke-
mize yönelik tehditlerin bertaraf edilme-
sinde değil; son 16 yıllık kazanımlarımızın 
korunmasında da hayati öneme sahiptir. 
AK Parti’nin kazanması demek Türkiye’nin 
kazanması demektir, Trabzon’un kazanma-
sı demektir.  Sizlerden, omuzlarınızda işte 
böylesine büyük bir sorumluluk olduğu-
nun bilinciyle gece gündüz gayret göster-
menizi istiyorum. Gençlerimizin heyecanı, 
deneyimli kardeşlerimizin birikimiyle bu 
seçimde inşallah başarı çıtamızı çok daha 
yukarılara taşıyacağımıza inanıyorum. 
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TONYA: Osman Beşel

VAKFIKEBİR: Muhammet Balta

YOMRA: İbrahim Sağıroğlu

ÇARŞIBAŞI: AK Parti olarak biz aday göster-
miyoruz, Cumhur İttifakı kapsamında MHP 
adayı Mümin Nuhoğlu’nu destekliyoruz. 

ŞALPAZARI: AK Parti olarak biz aday gös-

termiyoruz, Cumhur İttifakı kapsamında 

MHP adayı Refik Kurukız’ı destekliyoruz. 

Adaylarımızın Trabzon’umuza, partimize 

ve Cumhur İttifakımıza hayırlı olmasını 

diliyorum.

Sevgili Kocaelililer, değerli dava ve yol ar-
kadaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler, 
sizleri en kalbi duygularımla, muhabbet-
le, hürmetle selamlıyorum. Buradan, 
Kocaeli’nin tüm ilçelerindeki, mahalle-
lerindeki vatandaşlarıma selamlarımı 
iletiyorum. 

Kurulduğu günden beri Kocaeli Teşkilatı-
mız bünyesinde görev yapmış, partimize, 

şehrimize, ülkemize, demokrasimize hiz-
met etmiş tüm kardeşlerime teşekkür edi-
yorum.  Bu davaya gönül vermiş olup da 
dar-ı bekâya göçen kardeşlerimizi rahmet-
le yâd ediyorum.

Aday tanıtım toplantımızın partimiz ve 
Kocaeli’miz için hayırlara vesile olması-
nı diliyorum. Son üç dönemdir Kocaeli 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan 

Eski Türkiye Olsaydı 
Terör Koridoru Kurulmuştu 

AK Parti Kocaeli Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı 
Kocaeli | 12 Ocak 2019
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Tüm il ve ilçe başkanlarımıza buradan ta-
limat veriyorum. Seçmen kütüklerinde 
isimleri yer almayan üyelerimizin adres-
lerini bulup kayıtlarını yaptıracaksınız. 
Adres değiştirerek ilinize-ilçenize gelmiş 
üyelerimizle hemen irtibata geçeceksiniz. 
Üyemiz olmayan vatandaşlarımıza da “hoş 
geldiniz” ziyaretine gideceksiniz. Oy ver-
me hakkı kazanan her gencimize ulaşıp, 
onları siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel 
hakları konusunda bilgilendirecek, ken-
dilerini partimizde siyaset yapmaya davet 
edeceksiniz. Bunları hakkıyla yerine getir-
diğimizde AK Parti’nin önünde yepyeni bir 
dönem açılacaktır. Bugün burada, AK Par-
tiye gönül veren siz kardeşlerimle ahdimi-
zi yenilemek istiyorum.

Kocaeli!..

31 Mart seçimlerinde rekor bir oyla san-
dıkları patlatıyor muyuz?

Kocaeli!..

Bu şehre yakışan hizmet için bir kez daha 
AK Parti diyor muyuz?

Kocaeli!..

AK Parti’yi 31 Mart’ta yine zirveye çıkartı-
yor muyuz?

Maşallah, Barekallah… Rabbim şu güzel 
manzarayı bize 31 Mart akşamı da yaşama-
yı nasip etsin diyorum.

Kardeşlerim,

Kocaeli, ticari ve beşeri zenginlikleriyle 
bu ülkenin lokomotif şehirlerinden bi-
ridir. Sanayi, ticaret ve üretim şehrimiz 
Kocaeli’nde kişi başına düşen milli gelir, 
Türkiye ortalamasının üzerine çıkarak, 18 
bin dolara yaklaştı. Bu rakamla Kocaeli, 
milli gelir sıralamasında Türkiye’de ikin-
ci durumda. Özel sektörümüzün şehrimi-
ze yaptığı yatırımlar, kamu yatırımlarıyla 
birleştiğinde, ortaya işte böyle bir man-
zara çıktı. Hükümetlerimiz döneminde 
Kocaeli’ne 26,5 milyar (katrilyon) lira tuta-
rında yatırım yaptık. 

Eğitimde, 10 bin 670 adet yeni derslik inşa 
ettik. Kocaeli Üniversitesi’ni yeni yatırım-
larla büyüttük. Bugün yerel ve uluslararası 
öğrencileriyle Kocaeli Üniversitemiz, ülke-
mizin önde gelen eğitim kurumlarından 
biridir. İkinci üniversitemiz olarak Gebze 
Teknik Üniversitesini faaliyete geçirdik. 
Yükseköğrenim öğrencilerimiz için 14 bin 
191 yatak kapasiteli yurt binalarını şehri-
mize kazandırdık. Birkaç yıla kadar bunla-
ra 2 bin 550 kişi kapasiteli yeni yurt bina-
ları daha ekliyoruz. 

Kocaeli’nde 33 bin seyirci kapasiteli stad-
yum, Gebze’ye, Darıca’ya, Gölcük’e gençlik 
merkezleri, spor salonları, yüzme havuzla-
rı inşa ettik. 

Toplam 80 adet sağlık tesisi yaptık. Bun-
larla kalmadık, 1.180 yataklı Kocaeli Şehir 
Hastanemizin, 400 yataklı Gebze Fatih Dev-
let Hastanesinin ve 250 yataklı Gölcük Dev-
let Hastanesinin inşalarını sürdürüyoruz. 

İbrahim Karaosmanoğlu kardeşimize 
şükranlarımızı sunuyorum. Önümüzdeki 
seçimlerde Büyükşehir ve ilçelerde parti-
mizi temsil edecek belediye başkan aday-
larımıza 31 Mart gecesine kadar sürecek 
bu uzun seçim maratonunda Rabbimden 
muvaffakiyetler temenni ediyorum.

İnşallah son 14 seçimde olduğu gibi 31 
Mart seçimlerinde de Kocaeli’nin yüzümü-
zü güldüreceğine inanıyorum. Kocaeli, bu 
seçimlerde de tercihini hizmet siyasetin-
den, gönül belediyeciliğinden yana kulla-
nacaktır. AK Parti kadroları, bu seçimlerde 
Kocaeli’nde daha çok koşturarak, daha çok 
çalışacak, daha çok insana ulaşacak ve in-
şallah bir kez daha AK Parti’nin zafer san-
cağını şehrimizde dalgalandıracaklardır. 

Bu şehir hizmetin kıymetini iyi bilir. Bu şe-
hir sanayinin, ticaretin, emeğin, gayretin, 
fedakârlığın değerini çok iyi bilir. Bunun 
için de Kocaeli, her alanda olduğu gibi be-
lediye hizmetlerinde de en iyisine layıktır. 
AK Parti olarak tek amacımız Kocaeli’ni 
hak ettiği hizmetlere kavuşturmaktır. 

Şu an aramızda bir çocuğumuzun ağladı-
ğını gördüm. Dur ağlama, deden kurban 
olsun sana. Ben de seni çok seviyorum. 
Gönülden gönüle yol var değil mi? Ağlama 
yok, ağlarsan beni de burada ağlatırsın. 

Dün Ankara ve Trabzon’da ifade etmiştim, 
burada tekrarlıyorum. 31 Mart seçimle-
rinde AK Parti teşkilatlarına her alanda 
çok büyük görevler düşüyor. Sadece seç-
men kütükleriyle ilgili kısa bir çalışmada 
dahi, bu sorumluluğun nasıl çok önemli 

sonuçlara vesile olacağını gördük. Seçmen 
kütüklerini incelediğimizde, AK Parti üye-
lerinden 504 bininin burada kayıtlarının 
olmadığını tespit ettik. Bir önceki seçime 
göre ilçe değiştiren 1,5 milyon kişi içinde 
de 222 bin AK Parti üyesi var. Ayrıca, bu 
seçimde 1 milyon gencimiz ilk defa oy kul-
lanacak. Bu rakamlar Kocaeli’nde de şu şe-
kildedir: İlk defa oy kullanacak kişi sayısı 
23 bine yakındır. Bir önceki seçime göre 
şehre yeni gelen seçmen sayısı yaklaşık 38 
bindir. Bir önceki seçimde oy kullanıp da 
listelerde olmayan kişi sayısı yaklaşık 20 
bindir. Üyemiz olup da seçmen kaydı bu-
lunmayanların sayısı 10 bin civarındadır. 
Bunların hepsi de gerçekten çok ciddi ra-
kamlardır. Şayet bu değişimleri dahi doğ-
ru şekilde takip edip milletimizin gönlüne 
girebilirsek, seçim sonuçlarında belirleyici 
bir etkiye yol açabiliriz. 

Cumhuriyet Yeniden Bir 
Kuruluş Değildir, Selçuklu’nun, 
Osmanlı’nın Devamıdır

Şimdi salondaki gençlerimiz Selçuklu-Os-
manlı koreografisi yapıyorlar. Rabbim in-
şallah bizlere, gerek Selçuklu’nun, gerek 
Osmanlı’nın, gerek Cumhuriyetin kuru-
luşunda öncü olan liderlerle beraber yeni 
bir tarih yazmayı nasip etsin. Cumhuriyet, 
yeniden bir kuruluş değildir. Cumhuriyet, 
Selçuklu’nun, Osmanlı’nın devamı, muha-
sebesidir. Bunu farklı olarak telakki etme-
ye çalışanlar var. Ama bu yanlışa biz asla 
düşmedik, düşmeyeceğiz. 
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Kocaeli’de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, 
şehit yakınlarımıza gazilerimize, engelli-
lerimize, yaşlılarımıza 1,5 milyar lira tu-
tarında destek sağladık. TOKİ vasıtasıyla 
Kocaeli’nde 19 bin 352 konut projesini ha-
yata geçirdik. 

Şehrimizin 119 kilometre olan bölünmüş 
yol uzunluğunu 272 kilometreye çıkar-
dık. İstanbul-İzmir Otoyolu’nun en önemli 
ayağını oluşturan Osman Gazi Köprüsünü, 
Kocaeli’yle birlikte ülkemize kazandırdık. 
İstanbul-İzmir Otoyolu’nun biten kesimle-
rini etap etap trafiğe açtık, açıyoruz. Oto-
yolun tamamı yıl sonuna kadar bitiyor. 
Böylece İstanbul’dan İzmir’e olan mesafeyi 
3,5 saate düşürüyoruz. Aynı şekilde Kuzey 
Marmara Otoyolunun Kurtköy-Akyazı ke-
siminin Kocaeli sınırları içerisindeki 11,2 
kilometrelik bölümünü trafiğe açtık. İnşal-
lah bu otoyolun tamamını 2020 yılında ta-
mamlıyoruz. İzmit- Kandıra yolu projemi-
zin köprüleri inşa edildi, kalan kısmını da 
önümüzdeki yıl tamamlıyoruz. 

Ülkemizi ve Milletimizi Bir Üst 
Lige Çıkartmakta Kararlıyız

Kocaeli’ni İstanbul- Sakarya- Bilecik- Es-
kişehir, Ankara ve oradan da Konya ile 
yüksek hızlı tren hattıyla bağladık. Yapımı 
devam eden hızlı tren projelerimiz tamam-
landığında Kocaeli, Türkiye’nin doğusun-
dan batısına, kuzeyinden güneyine birçok 
il merkeziyle bağlanmış olacak. Sanayinin, 
ekonominin can damarı illerimizden bi-
ri olan Kocaeli’ye yaptığımız Türkiye’nin 
en modern lojistik merkezlerinden biri 

olan Köseköy Lojistik Merkezinin birinci 
etabını tamamlayarak işletmeye açtık. Bu 
lojistik merkezinin ikinci etabıyla ilgili ça-
lışmalar devam ediyor. Gebze-Halkalı ban-
liyö hatlarını iyileştirmek ve modernize 
etmek için yaptığımız çalışmalarımız bit-
mek üzere. Projenin tamamını yıl sonuna 
kadar da tamamlıyoruz. Toplam maliyeti 
10,4 milyar (katrilyon) lira olan Gebze-Sa-
biha Gökçen-Yavuz Sultan Selim Köprü-
sü ile İstanbul Yeni Havalimanı-Halkalı 
arasındaki yüksek hızlı tren projemizin 
proje çalışmaları bitti, yakında inşasına 
başlayacağız. 

Kocaelili çiftçilerimize toplam 348 milyon 
lira tutarında tarımsal destek verdik.

Görüldüğü gibi her alanda Kocaeli’ni tari-
hi hizmetlerle buluşturduk. Önümüzdeki 
dönem özel sektörümüz bir yandan, ba-
kanlıklarımız bir yandan, belediyelerimiz 
diğer yandan, Kocaeli’ni büyütmeye, zen-
ginleştirmeye devam edeceğiz. 

Kardeşlerim,

Kocaeli demek Türkiye demektir. Şayet 
Kocaeli’nde sıkıntı varsa, Türkiye’nin her 
yerinde sıkıntı vardır. Aynı şeklide Ko-
caeli gelişiyorsa, büyüyorsa, üretiyorsa, 
Türkiye’nin diğer bölgelerinde de işler yo-
lunda demektir. Ülkemizin başına karabu-
lutlar toplamak isteyenlerin oyunları hiç 
bitmiyor. En son dövizi ve faizi kullanarak 
ülkemizi tökezletmeye kalktılar, hamdol-
sun, aldığımız tedbirlerle bu saldırıyı ber-
taraf ettik. Açıklanan her veri, yayımlanan 
her rakam, ekonomideki dalgalanmanın 
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CHP Gibi, HDP Gibi Nasipsizler, 
Bize Karşı İttifak Kuruyorlar

Kardeşlerim,

Demokraside ve ekonomide kat ettiğimiz 
mesafe, bizim hem bugünlere gelmemizde, 
hem de hedeflerimize ulaşmamız konu-
sunda en büyük güvencemizdir. Geçmişte 
Türkiye’yi, çok basit siyaset ve ekonomi 
oyunlarıyla istedikleri gibi yönlendiren-
ler, artık bunu yapamadıklarını gördükleri 
için, gelip bizimle anlaşma yollarını arı-
yorlar. Açık konuşuyorum: Eğer Türkiye, 
eski Türkiye olsaydı, bugün Suriye’de o 
terör koridoru da kurulmuştu, Irak param-
parça da edilmişti, Filistin gibi, Bosna gibi 
kadim davalarımızdan eser de kalmamıştı. 
Bunu biz söylemiyoruz. Çeşitli vesilelerle 
görüştüğümüz dünyadan ve bölgemizden 
siyasetçiler, sivil toplum temsilcileri, aka-
demisyenler, işadamları, herkes bize fısıl-
tıyla veya yüksek sesle ifade ediyor. 

Ülkemizin öncülük ettiği bu süreçten ra-
hatsız olanlar, her gün yeni oyunlarla, yeni 
bahanelerle, yeni argümanlarla, yeni tu-
zaklarla karşımıza çıkıyorlar. Biz önümüze 
getirilen konuların ardındaki gerçekleri 
bildiğimiz için, siyasetin ve diplomasinin 
gereklerini yerine getirmekle birlikte, ken-
di yolumuzda ilerlemeyi sürdürüyoruz. 

Tabii bir de bu gerçekleri gözleri olup da 
göremeyenler, kulakları olup da duyama-
yanlar, dilleri olup da söyleyemeyenler, 
kalpleri olup da ikrar edemeyenler var. Her 
şey gibi, ülkeye ve millete hizmet etmek 

de nasip meselesidir. CHP gibi, HDP gibi 
nasipsizler, önümüzdeki seçimlerde güya 
önümüzü kesmek için karşımızda ittifak 
kuruyorlar. Dikkat ediniz bir tarafta ülke-
ye ve millete hizmet için kurulan Cumhur 
İttifakı bulunuyor, diğer tarafta da Sayın 
Bahçeli’nin deyimiyle zillet ittifakı, benim 
deyimimle de illet ittifakı var. Tabii karşı-
mızda nasipsizler ittifakı olduğunu tüm 
milletimiz görüyor. Onun için gençler, ha-
nımlar, ana kademe çok çalışacağız. Hazır 
mıyız buna? Hazır mıyız? 

Türkiye, geçmişte istismar siyasetinden, 
yıkım siyasetinden, iftira siyasetinden çok 
çekti. AK Parti’nin hizmet, yatırım, proje 
siyasetinin ülkemize nasıl çağ atlattığını 
en iyi milletimiz biliyor. Bize düşen gö-
rev, şehirlerimiz ve ülkemiz için bugüne 
kadar neler yaptığımızı, bundan sonra da 
hedeflerimize nasıl ulaşacağımızı milleti-
mize en iyi şekilde anlatmaktır. Bunu ba-
şardığımızda, milletimizin desteği zaten 
yanımızda olur. Hep söylediğim gibi, AK 
Parti’yi milletimiz kurmuştur, bugünlere 
milletimiz getirmiştir, inşallah geleceğe de 
milletimiz taşıyacaktır. Yeter ki biz milleti-
mize layık olacak duruşu sergileyebilelim. 
Yeter ki biz milletimize hakim değil hadim 
olmaya geldiğimizi herkese hissettirebile-
lim, gösterebilelim. Gerisi kendiliğinden 
gelecektir.  

Gençler, Kocaeli!..

31 Mart’ta tercihimizi, bir kez daha hizmet 
siyasetinden yana kullanıyor muyuz?

yerini yeniden istikrara bırakmaya baş-
ladığını gösteriyor. En son dün açıklanan 
cari işlemler açığı, son 20 ayın en düşük 
seviyesine geriledi, bu bir müjdedir.

Kredi kartı borçlularından esnafımıza, 
çiftçilerimizden sanayicilerimize kadar 
her kesime yönelik destek paketleriyle, bu 
sıkıntılı süreçte milletimizin yanında yer 
aldığımızı gösterdik. Türkiye’nin 2019 yı-
lında, bir kez daha herkesi şaşırtarak, çok 
iyi bir ekonomik performans ortaya koya-
cağına yürekten inanıyorum. Çünkü mille-
time inanıyorum. Bu millet isterse başarır. 

Bir süredir belediye başkan adaylarımızı 
açıklama törenleri vesilesiyle şehirlerimizi 
ziyaret ediyorum. Gittiğim her yerde, in-
sanlarımızın gözlerindeki umudu, karar-
lılığı, heyecanı görebiliyorum. Tıpkı daha 
önceki saldırılar gibi, tıpkı 15 Temmuz gi-
bi, bu son ekonomik tuzak da, milletimizin 
hedeflerine ulaşma azmini kamçılamıştır. 
Türkiye hem siyasi, hem ekonomik bakım-
dan öyle bir noktaya gelmiştir ki, ya iyi bir 
hamle yapıp bir üst lige çıkacağız, ya da 
bulunduğumuz yerde patinaj yaparak eski 
günlerimize geri döneceğiz. Biz ülkemizi 
ve milletimizi bir üst lige çıkartmakta ka-
rarlıyız. Milletimizin de aynı kararlılıkta 
olduğunu gördüğümüz için gerektiğinde 7 
düvele meydan okumaktan çekinmiyoruz. 

Avrupa sokakları nasıl karışık görüyor-
sunuz değil mi? Güya Arap baharını ül-
kemize de taşıyıp bizi kara kışa gömmek 
isteyenler, şimdi kendileri aynı sancıyla 

kıvranıyorlar. Dün kurumlarımız içindeki 
ihanet şebekelerini kullanarak Türkiye’ye 
diz çöktürmenin hesaplarını yapanlar, bu-
gün kendi yönetimlerindeki kargaşaların 
üstesinden gelemiyorlar. Ülkemizin gü-
ney sınırlarını terör koridoruyla kuşatıp, 
medeniyet ve kültür coğrafyamızla irtiba-
tımızı kesmek isteyenler, şimdi her geçen 
gün kendi içlerine kapanıyor, dış dünyayla 
aralarına duvarlar örüyorlar. Daha bunlar 
iyi günleri… Türkiye’yi tehdit etmesi için 
semirtip silahlandırdıkları terör örgütle-
ri, PKK-YPG’si, FETÖ’sü, DEAŞ’ıyla enin-
de sonunda kendi başlarına bela olacak. 
Bu örgütler, uyuşturucudan haraca, insan 
kaçaklığından fuhuşa kadar her türlü maf-
yatik yöntemle, kendilerini koruyup kolla-
yanların kabusu haline dönüşecek. İşte o 
gün, terör örgütleriyle dans etmeyi siyaset 
sananlar bin pişman olacaklar, ama iş işten 
de geçmiş olacak. 

Hamdolsun biz, Tek Millet diyerek, Tek 
Bayrak diyerek, Tek Vatan diyerek, Tek 
Devlet diyerek, bu büyük musibetin önünü 
kestik. Bugün geleceğimize, dün olduğun-
dan çok daha güvenle bakabiliyorsak, son 
5-6 yıldır verdiğimiz o büyük mücadele sa-
yesindedir. Özellikle 15 Temmuz destanı, 
tüm hesapları alt üst eden bir dönüm nok-
tasıdır. Önümüzdeki dönemde Bir olarak, 
İri olarak, Diri olarak, Kardeş olarak, hep 
birlikte Türkiye olarak yolumuza devam 
edeceğiz. Bizi bölemeyecekler, bizi ayıra-
mayacaklar. Bizde dargınlık yok, küslük 
yok, bağışlayıcı olacağız, affedici olacağız. 
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Kocaeli!..

31 Mart’ta sandıklara sahip çıkıyor, irade-
mizi yatırımdan, projeden, kalkınmadan 
yana kullanıyor muyuz?

Kocaeli!..

31 Mart’a kadar Büyük ve Güçlü Türkiye 
için gece-gündüz çalışıyor muyuz?

İşte benim 40 yıldır bildiğim, tanıdığım, 
sevdiğim Kocaeli budur. Rabbim hepiniz-
den razı olsun. 

Tahir Büyükakın Kardeşimiz   
Büyükşehir Adayımızdır

Kardeşlerim,

Evet, şimdi geldik belediye başkan adayla-
rımızın tanıtımına… Şimdi de ilçe belediye 
başkan adaylarımızın isimlerini milletimi-
ze ilan ediyoruz. 

BAŞİSKELE: Yasin Özlü

ÇAYIROVA: Bünyamin Çiftçi

DARICA: Muzaffer Bıyık

DERİNCE: Zeki Aygün

DİLOVASI: Hamza Şayir

GEBZE: Zinnur Büyükgöz

GÖLCÜK: Ali Yıldırım Sezer

İZMİT: Azize Sibel Gönül

KANDIRA: Adnan Turan

KARAMÜRSEL: İsmail Yıldırım

KARTEPE: Muhammet Mustafa Kocaman

KÖRFEZ: Şener Söğüt

Üç dönem Büyükşehir Belediye Başkanlı-
ğı yapan İbrahim Karaosmanoğlu kardeşi-
me, hizmetleri için bir kez daha teşekkür 
ediyorum. 

31 Mart seçimleri için Büyükşehir Bele-
diye Başkan adayımızı daha önce açıkla-
mıştık. Yıllarca Kocaeli’ne, üniversitede 
hoca, belediyede danışman, genel sekreter 
yardımcısı ve genel sekreter olarak hizmet 
etmiş olan, ardından Bilecik Valiliği yapan 
Tahir Büyükakın kardeşimiz Büyükşehir 
adayımızdır. Adaylarımızın Kocaeli’mize, 
partimize ve Cumhur İttifakımıza hayırlı 
olmasını diliyorum. Sevgili Sakaryalılar, değerli dava ve yol 

arkadaşlarım, hanımefendiler, beye-
fendiler, sizleri en kalbi duygularımla, 
muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. 
Buradan, Sakarya’nın tüm ilçelerinde-
ki, mahallelerindeki vatandaşlarıma se-
lamlarımı iletiyorum. 

Kurulduğu günden beri Sakarya Teşkilatımız 
bünyesinde görev yapmış, partimize, şehri-
mize, ülkemize, demokrasimize hizmet etmiş 
tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bu da-
vaya gönül vermiş olup da dar-ı bekâya göçen 
kardeşlerimizi rahmetle yâd ediyorum. Aday 
tanıtım toplantımızın partimiz ve Sakarya’mız 
için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Cumhur İttifakı Olarak 
Aramızda En Ufak Bir Fitneye-

Fesada Yer Vermeyeceğiz

AK Parti Sakarya Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı 
Sakarya | 13 Ocak 2019
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olmadığını gördük. Bir önceki seçime 
göre ilçe değiştiren 1,5 milyon kişi için-
de de 222 bin AK Parti üyesi var. Ayrıca, 
bu seçimde 1 milyon gencimiz ilk defa oy 
kullanacak. Bu rakamlar Sakarya’da da şu 
şekildedir: İlk defa oy kullanacak kişi sa-
yısı 12 binden fazladır. Bir önceki seçime 
göre şehre yeni gelen seçmen sayısı yak-
laşık 16 bin 500 civarındadır. Bir önceki 
seçimde oy kullanıp da listelerde olmayan 
kişi sayısı yaklaşık 11 bin 500’e yakındır. 
Üyemiz olup da seçmen kaydı bulunma-
yanların sayısı 6 binin üzerindedir. Hem 
Sakarya için, hem ülkemiz için bunların 
hepsi de gerçekten çok ciddi rakamlardır. 
Şayet listelerdeki bu farklılıkları doğru şe-
kilde takip edip gereken işleri yaparsak, 
milletimizin gönlünde ayrı bir yere sahip 
olabiliriz. 

Tüm il ve ilçe başkanlarımıza buradan 
bir kez daha talimat veriyorum. Seçmen 
kütüklerinde isimleri yer almayan üyele-
rimizin adreslerini bulup kayıtlarını yap-
tıracaksınız. Adres değiştirerek ilinize-il-
çenize gelmiş üyelerimizle hemen irtibata 
geçeceksiniz. Üyemiz olmayan vatandaş-
larımıza da “hoş geldiniz” ziyaretine gi-
deceksiniz. Oy verme hakkı kazanan her 
gencimize ulaşıp, onları siyasi, sosyal, eko-
nomik, kültürel hakları konusunda bilgi-
lendirecek, kendilerini partimizde siyaset 
yapmaya davet edeceksiniz. Bunları hak-
kıyla yerine getirdiğimizde AK Parti’nin 
önünde yepyeni bir dönem açılacaktır. 

Sakarya!..

31 Mart seçimlerinde sandıkları bir kez 
daha patlatıyor muyuz?

Sakarya!..

Gönül belediyeciliğiyle şehrimizi geleceğe 
taşımak için 31 Mart’a kadar gece gündüz 
çalışıyor muyuz?

Sakarya!..

Suları büklüm büklüm burup Türk tarihi-
ne yeni altın sayfalar ekliyor muyuz?

Maşallah, Barekallah… Rabbim şu güzel 
manzarayı bize 31 Mart akşamı da yaşama-
yı nasip etsin diyorum.

Kardeşlerim,

Biz gittiğimiz her yerde eserlerimizle ko-
nuşuyoruz. Birileri gibi iftiranın, yalanın, 
çirkefliğin gölgesine sığınmıyor, milleti-
mizle yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı 
hasbi bir şekilde paylaşıyoruz. Hamdolsun, 
bugün işte Karasu’da dev bir tesisin temel-
lerini attık. Bay Kemal inşallah izlemiştir. 

Yanlışa yanlış demek, doğruya doğru de-
mek, eksiğe eksik demek bizim siyaset 
anlayışımızın temelini oluşturur. Her il 
ziyaretimizde olduğu gibi burada da yap-
tıklarımızın şöyle kısa bir özetini sizlerle 
paylaşmayı, milletimize karşı sorumlulu-
ğumuzun bir gereği olarak kabul ediyoruz. 
Gayemiz, belki birileri bunlardan ilham 
alır ümidiyle, Türkiye’de siyasetin boş laf-
la değil icraatla, eserle, yatırımla, hizmetle 
yapılabileceğini göstermektir. AK Parti ik-

Daha önce iki dönem Serdivan Belediye 
Başkanlığı, son iki dönemdir de Sakarya 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan 
Zeki Toçoğlu kardeşimize şükranlarımızı 
sunuyorum. Önümüzdeki seçimlerde Bü-
yükşehir ve ilçelerde partimizi temsil ede-
cek belediye başkan adaylarımıza Rabbim-
den muvaffakiyetler temenni ediyorum. 
Sakarya’nın bu seçimlerde de tercihini hiz-
met siyasetinden, gönül belediyeciliğin-
den yana kullanacağına inanıyorum.  AK 
Parti kadroları, bu seçimlerde Sakarya’da 
daha çok koşturarak, daha çok çalışacak, 
daha çok insana ulaşacak ve inşallah bir 
kez daha partimizin bayrağını en yukarıda 
dalgalandıracaklardır. Sakarya’ya gelip de 
rahmetli Necip Fazıl Üstadın Sakarya şiiri-
ni hatırlamamak mümkün değildir. 

İnsan bu, su misali, kıvrım kıvrım akar ya

Bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya.

Su iner yokuşlardan, hep basamak basamak

Benimse alın yazım, yokuşlarda susamak.

Her şey akar, su, tarih, yıldız, insan ve fikir

Oluklar çift, birinden nur akar, birinden kir.

Akışta demetlenmiş, büyük, küçük, kâinat

Şu çıkan buluta bak, bu inen suya inat!

Fakat Sakarya başka, yokuş mu çıkıyor ne

Kurşundan bir yük binmiş, köpükten 
gövdesine,

Çatlıyor, yırtınıyor yokuşu sökmek için.

Hey Sakarya, kim demiş suya vurulmaz 
perçin?

Rabbim isterse, sular büklüm büklüm 
burulur,

Sırtına Sakarya’nın, Türk tarihi vurulur.

Eyvah, eyvah, Sakaryam, sana mı düştü 
bu yük?

Bu dâva hor, bu dâva öksüz, bu dâva büyük!..

Evet… Sakarya her dönemde olduğu gi-
bi bu dönemde de bu büyük davanın yü-
künü omuzlamaya talip olmuştur. Biz de 
Sakarya’nın yaptığı fedakârlıklara karşı 
diyoruz ki; bu şehir, her alanda olduğu gibi 
belediye hizmetlerinde de en iyisine layık-
tır. AK Parti olarak tek amacımız Sakarya 
halkını hak ettiği hizmetlere kavuştur-
maktır. Bunun için 31 Mart seçimlerinde 
AK Parti teşkilatlarına çok büyük görevler 
düşüyor. 

Seçmen Kütüklerinde İsimleri Yer 
Almayan Üyelerimizin Kayıtları 
Yaptırılmalıdır 

Birkaç gündür hatırlatıyorum, burada tek-
rar ifade edeceğim. Sadece seçmen kütük-
lerini sağlam bir şekilde takip ettiğimizde 
dahi, yapacak çok işimizin olduğu ortaya 
çıkıyor. Mesela, askıya çıkan seçmen kü-
tüklerini incelediğimizde, AK Parti üye-
lerinden 504 bininin burada kayıtlarının 
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Buraya gelmeden önce, Sakarya için önem-
li bir sanayi tesisinin temel atma törenine 
katıldık. BMC firması, tüm etapları bitti-
ğinde 10 bin kişiye istihdam sağlayacak, 
toplamda 500 milyon dolarlık bir yatırı-
mın ilk adımını bugün attı. Temelini attı-
ğımız ilk kısım, 2020’de hizmete girecek. 
Savunma sanayimizin önemli şirketlerin-
den olan firmamız bu fabrikada, hem ülke-
mizin ihtiyaçlarını karşılamaya, hem de ih-
racata yönelik üretimler gerçekleştirecek. 

Türkiye’nin savunma sanayinde geldiği 
nokta çok önemli. Buradan daha ileriye 
gidebilmek için, pek çok adımı birlikte at-
mamız gerekiyor. Tabii birileri, her devir-
de olduğu gibi bugün de, ülkemizin önü-
nü kesmek için her türlü yola başvuruyor.  
CHP’liler, Arifiye’deki tank fabrikamızla 
ilgili de çeşitli iftiralar atıyorlar.  Bu fab-
rikayı satış ve özelleştirme değil, moder-
nizasyonunu sağlamak için işletme devri 
yaptık. Nereye? BMC’ye… 25 yıllığına işlet-
mesini devrettik. BMC, yaklaşık 50 milyon 
dolar yatırım yapacak. Burada çalışanları 
işten çıkartmayacaklar. İşletmedeki per-
sonel sayısı 2023’e kadar 10 bini bulacak. 
Biz oraya uzaydan eleman mı getireceğiz?  
Orada Sakaryalılar çalışacaklar.  

Bu Ülke Hazırcılıktan Çok 
Çekmiştir, Artık Bu Devri 
Kapatıyoruz

Biz bu konularda CHP’ye yüklenince, ni-
yeyse birileri rahatsız oluyor, hemen suçu 
başkalarının omuzlarına yüklemenin der-
dine düşüyor. Halbuki gerçekler gün gibi 

ortada… Mesela biliyorsunuz, hala kendi 
savaş uçağımızı üretmek için çırpınıyoruz. 
Bunun için bir yandan F-35 uçaklarının 
yapımına ortak olduk, diğer yandan kendi 
eğitim uçağımız Hürkuş’u geliştirdik, öte-
ki yandan geleceğin savaş uçağı konseptini 
yakalamak için çalışmalar yürütüyoruz. 
Halbuki bu ülkede, 1930’lu, 1940’lı yıllar-
da uçak üretiliyordu. Kayseri’de kurulan 
uçak fabrikası, yurt dışından dahi sipa-
rişler almaya başlamıştı. Fakat dönemin 
yöneticilerinin ferasetsizliği sebebiyle, bu 
fabrikaya verilen siparişler iptal edilmekle 
kalınmamış, ihracat izinleri de askıya alın-
mıştır. Aynı şekilde, Etimesgut’ta tamamen 
askeri uçak üretimine yönelik bir tesis ku-
rulmuştu. Bu tesise askeri uçak sipariş ve-
rilmesi için dönemin Hava Kuvvetleri Ko-
mutanına gidenler, “Amerika bedava uçak 
veriyor” diyerek geri çevrilmişti. Silah üre-
ten fabrikaları soba üretimine yönelten de 
aynı zihniyettir. Nuri Killigil’in silah fab-
rikasının bir sabotajla ortadan kaldırılıp, 
kendisinin şehit edilmesi de tarihimizin 
bir başka karanlık sayfasıdır. Kıbrıs Barış 
Harekâtında yaşanan tecrübeler ışığında 
savunma sanayimizde bir takım hamleler 
başlatılmışsa da, maalesef, bir süre son-
ra burada da işler yürümez hale gelmeye 
başlamıştır. Rahmetli Özal’ın gayretleriyle 
başlayan kıpırdanmalar da, arzu edilen ne-
ticelere ulaşamamıştır. 

Hükümete geldiğimizde, savunma sanayi-
nin stratejik önemini gördük ve bu alan-
daki projeleri şahsi himayemize alarak 
yürütmeye başladık. Böylece, savunma sa-
nayimizin dışa bağımlılığını yüzde 80’den 
yüzde 35’lere kadar düşürdük. Şimdi de bi-

tidarları döneminde Sakarya’ya 24 milyar 
(katrilyon) liralık yatırım yaptık. 

Bu kaynakla, eğitimde 3 bin 136 adet yeni 
derslik inşa ettik. Yükseköğrenim öğrenci-
lerimiz için 9 bin 438 kişilik yurt binaları-
nı hizmete soktuk. Şehrimize ikinci devlet 
üniversitesini Sakarya Uygulamalı Bilim-
ler Üniversitesini kurduk. 28 bin seyircili 
kapasiteli stadyumu, spor salonları, futbol 
sahaları gibi sosyal tesisler inşa ettik. 

Son 16 yılda Sakaryalı ihtiyaç sahiplerine 
toplam 1,3 milyar (katrilyon) lira tutarında 
sosyal yardım yaptık.

Arifiye Tank Fabrikasında  
İşletme Devri Yapıldı 

Sağlıkta 17’si hastane, olmak üzere top-
lam 47 eseri Sakarya’ya kazandırdık. 200 
yataklı Sakarya Kadın Doğum ve Çocuk 
Hastalıkları Hastanesi’nin de aralarında 
olduğu 6 sağlık tesisimizin inşası sürüyor. 
Ayrıca, 1.000 yataklı Sakarya Şehir Hasta-
nemiz de ihale sürecindedir. 

Ben CHP’ye gönül veren kardeşlerime ve 
CHP’nin ortakları olanların destekçilerine 
de sesleniyorum: Gelin bu oyunu bozun. İl-
let ittifakına gereken dersi verin.  

TOKİ aracılığı ile 7 bin 362 konutu sa-
hiplerine teslim ettik. Sakarya’ya 133 ki-
lometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 
401 kilometreye çıkardık. Kuzey Marmara 
Otoyolunun Kurtköy-Akyazı kesiminin in-
şası süratle devam ediyor. Yap-işlet-devret 
modeliyle yapılan otoyolun tüm etapları 

inşallah önümüzdeki yılın sonuna kadar 
tamamlanacak. Kaynarca-Karasu-Kocaali 
Bölünmüş Yolunu da, tüneliyle birlikte in-
şallah seneye tamamen hizmete alıyoruz. 

Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattı, ay-
nı zamanda Sakarya’ya da hizmet veriyor. 
Bunun yanında, Sakarya’da bir Hızlı Tren 
Fabrikası kurduk. Daha önce yurt dışından 
alınan hızlı tren setlerini ve modern metro 
araçlarını artık burada üretiyoruz. Tarihi 
İpekyolu’nu raylı sistemle yeniden canlan-
dıracak olan Gebze-Sabiha Gökçen-Yavuz 
Sultan Selim Köprüsü- İstanbul Yeni Hava-
limanı-Halkalı hızlı tren projemiz, şehrimi-
zi de kapsıyor. 

Sakarya sanayi endüstrisi için çok önemli 
bir proje olan ve yapımı için temeli 1995’de 
atılan Karasu Limanını tamamlayarak iş-
letmeye açtık. Adapazarını-Karasu Limanı-
na ve sanayi tesislerine bağlayacak demir-
yolu projemizin yapımı devam ediyor.  

Sakarya’da 2 baraj, 1 gölet inşa ettik, ayrıca 
3 baraj ve 5 gölet daha inşa ediyoruz.

Çiftçilerimize bugüne kadar toplam 1,4 
milyar lira tutarında tarımsal destek 
verdik. 

Bu hizmetleri önümüzdeki dönemde daha 
da artırıp, yenilerini ekleyerek devam etti-
receğiz. Sakaryalı kardeşlerimizin, bundan 
önce 14 seçimde olduğu gibi, 31 Mart’ta 
da, “hizmete devam” diyerek bize destek 
vereceklerine inanıyorum. 

Kardeşlerim,
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Savunma Sanayiinde Yılda  
2 Milyar Dolar İhracat Yapıyoruz

Hamdolsun artık bu ülkede, dışarıdan ge-
lecek bedava yardımlara güvenerek, içe-
rideki gayretleri, atılımları engelleyecek 
bir zihniyet yoktur. Tam tersine müteşeb-
bislerimizin arkasında artık, yerli ve milli 
tasarım, geliştirme, üretim, ihracat için atı-
lan her adımına destek veren bir Cumhur-
başkanı vardır, bir devlet vardır. Şu anda 
savunma sanayiinde yılda 2 milyar dolar 
ihracat yapabilen bir durumdayız. Sakar-
ya, eskiden beri bu işlerin merkeziydi. 
Önümüzdeki dönemde, inşallah daha bü-
yük atılımlar, daha büyük yatırımlar, da-
ha büyük üretimlerle, Sakarya sanayideki 
liderliğini sürdürecek. Fitnecilerin tahrik-
lerine sakın ha aldırmayın. Onların derdi 
ülkenin veya sizlerin çıkarlarını korumak 
değil, Türkiye’nin ayağındaki prangalar-
dan kurtulmasına engel olmaktır. 

Sakarya!..

31 Mart’ta tercihini bir kez daha hizmet si-
yasetinden yana kullanıyor muyuz?

Sakarya!..

Seçimleri ülkemizi tökezletmenin aracı 
haline dönüştürmeye çalışanların hevesle-
rini kursaklarında bırakıyor muyuz?

Sakarya!..

Şehrimizle birlikte ülkemizin de geleceği-
ne sahip çıkıyor muyuz?

Maşallah… İşte benim Sakarya’m budur. 

Kardeşlerim, 

Evet, şimdi geldik belediye başkan adayla-
rımızın tanıtımına… Mevcut Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Zeki Toçoğlu karde-
şime, hizmetleri için bir kez daha teşekkür 
ediyorum. Önce ilçe belediye başkanları-
mızı, sonra mevcut büyükşehir belediye 
başkanımızı ve 31 Mart’taki büyükşehir 
adayımızı teker teker sahneye davet ede-
ceğim. İlçe belediye başkan adaylarımızla 
başlıyoruz.  

ADAPAZARI: Mutlu Işıksu

AKYAZI: Bilal Soykan

ARİFİYE: İsmail Karakullukçu

ERENLER: Fevzi Kılıç

FERİZLİ: İsmail Gündoğdu

GEYVE: Murat Kaya

HENDEK: Ali Kemal Sofu

KARAPÜRÇEK: Orhan Yıldırım

KARASU: İshak Sarı

KAYNARCA: Murat Kefli

KOCAALİ: Ahmet Acar

PAMUKOVA: Cevat Keser

SAPANCA: Özcan Özen

rileri yine, Türkiye’nin savunma sanayin-
de geldiği yeri küçümseyerek, tıpkı Nuri 
Demirağ’a yaptıkları gibi müteşebbisleri-
mizi yıldırmak, başka alanlara yönlendir-
mek istiyor. Hâlbuki biz, şu ana kadar kat 
ettiğimiz sınırlı mesafeyle dahi, savunma 
sanayi sektörünün önemini ve uzun vade-
de ülkemize ne kadar büyük kârlar sağla-
yabileceğini bizzat gördük. Silahlı-silahsız 
insansız hava araçlarımız, gemilerimiz, 
toplarımız, füzelerimiz, zırhlı araçlarımız, 
haberleşme sistemlerimiz, yazılımlarımız 
olmasaydı, inanın bana bugün bize nefes 
dahi aldırmazlardı. 

Kardeşlerim,

Ülkemiz bir dönem, sadece devlete ait te-
sislerle savunma sanayi hamlelerini ger-
çekleştirmeye çalışmıştır. Makine ve Kim-
ya Endüstrisi Kurumu gibi bir dizi kurum, 
elbette her şeyimizle dışarıya bağımlı ol-
duğumuz dönemlerde önemli hizmetler 
ifa etmiştir. Ancak, devletin diğer alanlar-
daki sanayi üretim tesislerinde karşılaştığı 
sıkıntılar, savunma sanayi kuruluşlarında 
da karşımıza çıkıyor. Verimsizlik, hantal-
lık, kendini yenileyememe, projeleri uzun 
sürelere yayma ve yüksek maliyetle sonuç-
landırma gibi pek çok handikap, bizi bu 
alanda da yeni arayışlara itmiştir. 

Türk Silahlı Kuvvetlerimize bağlı vakıf 
şirketleri, nispeten özel sektör mantığıyla 
çalışıyor olmakla birlikte, onlardan dahi 
istediğimiz verimi alamıyoruz. Dolayısıy-
la, şayet savunma sanayinde hedefleri-
mize ulaşacaksak, bunu özel sektörün di-
namizmi, sermayesi ve yenilikçiliğe açık 

ruhuyla gerçekleştirmeliyiz. Her fırsatta, 
tüm bakanlıklarımıza, kurumlarımıza şu 
ikazı yapıyorum. Herhangi bir konuda bir 
ürünün ve hizmetin ülkemizde tasarımı, 
geliştirilmesi, üretimi, ifası mümkünse, ge-
rekirse daha çok para harcayıp, gerekirse 
daha çok zaman harcayıp bu yönde hare-
ket etmeliyiz. Gerçekten aciliyet kesp eden 
istisnai hususlar hariç, hiçbir ürün veya 
hizmet yurt dışından hazır alınmayacaktır. 
Bizim için kıymetli olan, sadece teknoloji-
nin kendisini değil, onun tüm aşamalarını 
ülkemize getirecek projelerdir. Bu ülke ne 
çektiyse hazırcılıktan çekmiştir. Artık bu 
devri kapatıyoruz. Gerçi hala bir takım ku-
rumlarımızın eski hastalıklardan kurtula-
madığını duyuyoruz, görüyoruz. Bunların 
hesabını da en kısa sürede sorumluların-
dan soracağımızdan kimsenin şüphesi ol-
masın.  

Sadece tanklarımızda, uçaklarımızda, İHA 
ve SİHAlarımızda kullandığımız motorla-
rın hikâyesi bile, bize “Kendi göbeğimizi 
kendimizin kesmesi gerektiği” gerçeğini 
anlatmaya yeterlidir. Eskiler ne diyor? “El 
atına binen tez iner” diyor. Biz, ürünlerimi-
zi başkalarına bağımlı olarak piyasaya çı-
kardığımızda, eninde sonunda bizi o attan 
indiriyorlar veya indirmeye çalışıyorlar. 
Dolayısıyla, savunma sanayinin tüm alan-
larında varlık göstermemiz, iddia ortaya 
koymamız, çalışmamız, başarıya ulaşma-
mız şarttır. Bunun için gerekirse kamunun 
elindeki fabrikaların daha farklı yöntem-
lerle işletilmesiyle ilgili alternatifler de de-
ğerlendirmeye alınabilir. 
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SERDİVAN: Yusuf Alemdar

SÖĞÜTLÜ: Koray Oktay Özten

TARAKLI: AK Parti olarak aday göstermi-
yoruz, Cumhur İttifakı kapsamında MHP 
adayı İbrahim Pilavcı’yı destekliyoruz. 

Sakarya’da Büyükşehir Belediye Başkan a-
dayımızın Ekrem Yüce olduğunu, daha ön-
ce zaten ilan etmiştik. Adaylarımızın Koca-
eli’mize, partimize ve Cumhur İttifakımıza 
hayırlı olmasını diliyorum. Cumhur İttifa-
kı olarak dayanışmamız çok güçlü olacak 

ve en ufak bir fitneye-fesada yer vermeye-
ceğiz. Onun için de nasıl ki AK Parti ada-
yına oy veriyorsak, aynı şekilde Cumhur 
İttifakında Milliyetçi Hareket Partisi ada-
yına da oyumuzu vereceğiz. Çünkü bu bir 
ittifaktır, bu ittifakta asla tavize yer yok. 

 “Ben bu belediye başkan adayını beğenme-
dim” diyenlerin, siyaset tarzı doğru değil-
dir.  Bu bir davadır. Bu davaya inananlar, 
adaylarına sahip çıkmalıdır. Sakarya’da ye-
ni bir dönemi inşallah başlatacağız.

Aziz milletim, değerli milletvekili arkadaş-

larım, kıymetli misafirler, sizleri en kalbi 

duygularımla, hasretle, muhabbetle selam-

lıyorum. Grup Toplantımızın, partimiz ve 

ülkemiz için hayırlara vesile olmasını Rab-

bimden niyaz ediyorum.

Mahalli seçimlerle ilgili hazırlıklarımızı 
hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. Bugüne 
kadar Ankara, İstanbul, İzmir, Trabzon, 
Kocaeli, Sakarya illerine giderek, ilçeleriy-
le birlikte adaylarımızın tanıtımlarını ger-
çekleştirdik. Bu hafta sonu Samsun ve Or-
du, önümüzdeki hafta sonu da Erzurum, 

Egosunun Değil, Davasının 
Peşinden Gidecek 

Gönül Erleriyle Yol Yürüdük, 
Yürüyeceğiz

AK Parti TBMM Grup Toplantısı | Ankara | 15 Ocak 2019
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Hedef Küçük Olunca, Hesap da, 
Siyaset de Küçük Oluyor

Değerli arkadaşlar, 

Her seçim döneminde olduğu gibi, 31 Mart 
öncesinde de ülkemizde, gerçekten çok ga-
rip, gerçekten çok hazin bir takım birlikte-
likler ortaya çıkmaya başladı. CHP, 2014 
mahalli seçimlerini FETÖ’cülerin verdiği 
malzemelerle yürütmüş ve onların amaçla-
rına hizmet edecek şekilde çalışmıştı. Bak-
tı ki FETÖ’cüler tek başına yetmiyor, şimdi 
onun yanına PKK’lıları, hamur tutkalıyla 
bir araya getirilmiş birilerini daha aldılar. 
Tabii bu cephe de CHP’yi başarıya ulaştır-
maya yetmeyecek. Çünkü CHP asıl yanına 
alması gereken kesimden, yani milletin 
kendisinden ısrarla uzak duruyor. Milletin 
içinde olmadığı bu tür siyaset mühendisli-
ği projelerinin, bir yerlere göz kırpmaktan, 
mesaj vermekten öte neticelere vesile ola-
bilmesi mümkün değildir. 

Biz Cumhur İttifakını 15 Temmuz’da önce 
milletin gönlünde kurduk, ondan sonra si-
yasete ve seçimlere taşıdık. Aslına bakılır-
sa milletsiz siyaset bunların kolayına geli-
yor. Dünyada neler oluyor diye bir dertleri 
yok. Bölgemizde neler oluyor diye dertleri 
de yok. Hele hele ülkede neler oluyor diye 
dertleri hiç yok. Tek dertleri, Meclis’teki 
sandalyelerini ve tamamına yakınını ideo-
lojik oylarla kazandıkları belli belediyeler-
deki güçlerini korumaktan ibarettir. Hedef 
küçük olunca, hesap da küçük oluyor, si-
yaset de küçük oluyor. Türkiye’nin başına 
hangi bela musallat olsa, bunlar hemen el-
lerini ovuşturmaya başlıyor. 

Sonuçta ülkenin zarar görmesi umurların-
da değil. Şayet bu sebeple ortaya bir boşluk 
çıkarsa, zahmetsiz, uğraşsız, bedelsiz bir 
şekilde iktidarın üzerine konmanın haya-
lini kuruyorlar. Bunun için; 2013’teki Gezi 
ve 17-25 Aralık musibetlerine… 2014’teki 
mahalli seçimlere ve Cumhurbaşkanlığı 
seçimlerine… 2015’te ardı ardına yaşadığı-
mız milletvekili seçimlerine ve çukur olay-
larına… 2016’daki 15 Temmuz darbe giri-
şimine…  2017 halkoylamasına ve ABD’nin 
ülkemize dönük olumsuz adımlarına… 
Geçtiğimiz yılki seçimlere ve ekonomide 
yaşanan dalgalanmaya… Tüm bu konula-
ra hep “Acaba bu sefer olacak mı” gözüyle 
bakmışlardır. 

Dikkat ediniz, milleti ikna edip oyunu 
alarak, yani demokrasi içinde iktidara gel-
meyi akıllarından dahi geçirmiyorlar. Bu 
amaçla milletin önüne koydukları hiçbir 
projeleri, ciddiye alınacak hiçbir vaatleri, 
hiçbir mücadeleleri yok. Umutlarını sade-
ce ve sadece, şahsımın ve AK Parti’nin, her-
hangi bir sebeple ayağının tökezlemesine 
bağlamış durumdalar. Hamdolsun şu ana 
kadar milletimiz onlara bekledikleri fırsa-
tı vermedi. Biz de, gece gündüz çalışarak, 
içeride ve dışarıda ülkemize yönelen tüm 
tehditlere karşı göğsümüzü siper ederek, 
her türlü krizin ve saldırının üstesinden 
gelerek, 2023 hedeflerimize doğru adım 
adım yürümeyi sürdürüyoruz. 

Sıkıntılar yok mu? Elbette var. Programla-
rımızda, projelerimizde aksaklıklar yaşan-
mıyor mu? Elbette yaşanıyor. Ama bunların 
hiçbiri de ülkemizi yeniden eski günlerine 
geriletecek, Türkiye’yi hedeflerinden uzak-

Gaziantep, Antalya adaylarımızın tanıtım 
törenlerine, inşallah bizzat iştirak edeceğiz.

Partimizin Merkez Karar ve Yürütme Ku-
rulu Üyeleri de diğer illerimizdeki aday-
larımızın tanıtım törenlerini beldeleri ve 
ilçeleriyle birlikte yapmaya başladılar. Bü-
yükşehir ve il adaylarımızdan açıklama-
dığımız 6 yer kalmıştı. Bunlardan 4’ünde, 
Cumhur İttifakı çerçevesinde MHP aday-
larını destekliyoruz. Kalan 2 ilimizden 
Aydın’da Büyükşehir Belediye Başkan 
adayımızı, Aydın Milletvekilimiz Mustafa 
Savaş olarak belirledik ve geçtiğimiz Cu-
martesi günü ilan ettik. Muğla Büyükşehir 
adayımızı da, önümüzdeki Pazar günü ka-
muoyuna açıklıyoruz. Mustafa Savaş kar-
deşimizi Aydın’a, Aydın’ı da Mustafa Savaş 
kardeşimize emanet ediyoruz. 

31 Ocak’ta, artık seçim kampanyamızın 
resmi başlangıcını da yapacağımız büyük 
aday tanıtımı ve manifesto toplantımız 
var. Bu tarihe kadar tüm adaylarımızın 
illerinde tanıtım sürecini tamamlamış 
olacağız. Belediye başkanlarımızdan yeni-
den aday olanlar ile ilk defa aday göster-
diğimiz arkadaşlarımıza, seçim yarışında 
başarılar diliyoruz. Bu büyük hizmet bay-
rağını yeni arkadaşlarımıza devredecek 
olan belediye başkanlarımıza, şehirlerine 
ve ülkemize yaptıkları katkılar için teşek-
kür ediyoruz. Aday adayı olarak bu hiz-
met yarışına katılan tüm arkadaşlarımıza 
da özellikle şükranlarımı sunuyorum. 

Belediye başkanı ve meclis üyesi adayları-

mızın açıklandığı ana kadar parti içinde 
süren yarış, bir demokrasi yarışıdır, bir 
hizmete talip olma yarışıdır. Adayımızın 
açıklandığı anda tüm arkadaşlarımızın 
teşkilatımızın etrafında kenetlenmesini; 
tüm dikkatlerini, vakitlerini, enerjilerini, 
imkânlarını seçim zaferimiz için kullan-
malarını istiyorum. Daha önce çeşitli ve-
silelerle ifade ettim, burada bir kez daha 
söylüyorum. Kendisi veya istediği birisi 
aday olamadı diye partimize tavır alan ki-
şi, bizim gözümüzde zaten hiçbir zaman 
AK Partili olmamış demektir. Bunların 
hepsini de, günü geldiğinde değerlendir-
mek üzere bir kenara yazıyoruz. Biz bugü-
ne kadar, egosunun değil davasının peşin-
den gidecek gönül erleriyle yol yürüdük, 
aynı şekilde de devam edeceğiz. 

Hizmet yarışında bayrağın ne zaman, 
hangi görevde, kime tevdi edileceği nasip 
işidir. Geçmişte milletvekili olan, il-ilçe 
başkanı, MKYK üyesi, bürokrat olan ar-
kadaşlarımızdan bugün belediye başkan 
adayı olanlar var. Biz layığı olan veya la-
yık olanı kenara koymadık, koymayız da. 
Aynı şekilde milletvekillerimiz arasında, 
geçmişte pek çok farklı görevi üstlenmiş 
arkadaşlarımız bulunuyor. Demek ki me-
selemiz sen-ben kavgası değil, davaya, 
ülkeye ve millete hizmet olduğu zaman, 
görev her an, herkese düşebiliyor. Önem-
li olan bu imtihan dönemlerini başarıyla 
geçebilmektir. Şimdiden, teşkilatlarımı-
za ve adaylarımıza seçim çalışmalarında 
muvaffakiyetler temenni ediyorum. 
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lerine ulaştıracağız. Mahalli seçimler, bu 
büyük yürüyüşümüzde bizim için yeni bir 
moral, yeni bir soluk yenileme vesilesi ola-
caktır. Geçtiğimiz 14 seçimde nasıl mille-
timize gidip kendimizi, yaptıklarımızı, ya-
pacaklarımızı anlatıp desteğini aldıysak, 
bu seçimde de aynısını yapacağız. Onların 
yalanları, iftiraları, çarpıtmaları varsa, bi-
zim de icraatlarımız, projelerimiz, hedef-
lerimiz, gayretimiz, hepsinden önemlisi 
Allah’a olan tevekkülümüz, milletimize 
olan güvenimiz var. 

Değerli arkadaşlar,

Türkiye son yıllarda, gerçekten çok tarihi 
sınamaları üst üste veren ve halen verme-
ye devam eden bir ülkedir. Bizim son 5-6 
yılda yaşadıklarımızın sadece birine ma-
ruz kalan ülkelerin nasıl sendelediklerini, 
nasıl paniklediklerini görüyoruz. Hamdol-
sun Türkiye, tüm bu süreçlerden alnının a-
kıyla çıkmayı başarmıştır. Bir süredir gün-
demimizdeki konular arasında yer alan 
Suriye meselesinde, son dönemde önemli 
kazanımlar elde ediyoruz. Ülkemizde bu-
lunan 3,5 milyonun üzerinde sığınmacı 
ve sınırlarımızda yol açtığı ciddi güven-
lik tehditleri yanında, siyasi ve ekonomik 
geleceğimiz bakımından da bu meselenin 
üzerine kararlılıkla gitmek zorundayız. 

Buradan tüm dünyaya sesleniyorum: Ül-
kemizde sadece Suriyeli sığınmacılar yok, 
Irak’tan gelen kardeşlerimiz de var.  Sad-
dam Hüseyin döneminden itibaren Kel-
danileri, Ezidileri, Kürtleri, Arapları ülke-

mizde misafir ettik. Kobani’den ülkemize 
yüzbinlerce Kürt kardeşimiz geldi. Biz 
teröristlere kapılarımızı kapattık, onları 
asla barındırmayacağız. PKK, PYD, YPG, 
DEAŞ, bunlar bizim yanımıza asla sokula-
maz. İçerdeki teröristleri nasıl o çukurlara 
gömdüysek, dışardaki teröristleri de yine 
çukurlara gömeriz.

Fırat Kalkanı Harekâtıyla DEAŞ’ın bölge-
deki, Zeytin Dalı Harekâtıyla da onun iki-
zi olan PKK-YPG’nin Afrin’deki varlığına 
çok büyük darbe vurduk. İdlib’te Rusya 
ve İran’la birlikte başlattığımız inisiyatifle, 
her ne kadar bazı aksaklıklar vuku bulsa 
da, bölgede yeni bir insani kriz yaşanması-
nın önüne geçtik. İnşallah bu sıkıntıları da 
çözecek ve İdlib’i, tıpkı destek verdiğimiz 
diğer bölgeler gibi huzur ve güven belde-
si haline getireceğiz. Şimdi sırada Münbiç 
ve Fırat’ın doğusundaki terör unsurları ile 
daha aşağılarda yuvalanan DEAŞ artıkları 
bulunuyor. 

Trump, Amerikan Askerlerinin 
Suriye’den Çekilme Kararını Bir 
Kez Daha Teyit Etti

Suriye meselesinin çözümünün formü-
lünü hep, bu ülkenin toprak bütünlüğü 
ile her kesimin hakkını-hukukunu koru-
yacak, beklentilerini karşılayacak geniş 
uzlaşmaya dayalı yeni anayasa ve özgür 
seçimler olarak ifade ettik. Bugün de aynı 
noktadayız. 

laştıracak hususlar değildir. Karşımıza çı-
kartılan engeller sebebiyle kaybettiğimiz 
vaktin kıymetinin farkındayız. Bunu telafi 
etmek için de daha çok çalışıyor, daha hızlı 
adımlar atıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hü-
kümet Sistemine geçilmesi, bu bakımdan 
Türkiye için tarihi bir fırsat oldu. İnşallah, 
Meclisimizle, Cumhurbaşkanlığımızla, 
esnafımızla, üreticimizle, sanayicimizle, 
tüccarımızla, ihracatçımızla, sivil toplum 
kuruluşlarımızla el ele vererek, Türkiye’yi 
hedeflerine ulaştıracağız. 

Mahalli Seçimler, Bizim İçin 
Yeni Bir Moral, Yeni Bir Soluk 
Olacaktır

Değerli arkadaşlar, 

Ülkemizin nereden nereye geldiğini gös-
termek bakımından, sık sık tek parti devri 
zihniyetini anlatmamdan bazıları rahatsız 
oluyor. Hâlbuki bu devri iyi bilmezsek, 
gereken dersleri çıkarmazsak, ne bugün 
bulunduğumuz yeri doğru şekilde anlaya-
biliriz, ne de geleceğimize güvenle bakabi-
liriz. Rahmetli Gazi Mustafa Kemal’in ve 
dönemin Genelkurmay Başkanı Mareşal 
Fevzi Çakmak’ın bin bir zahmetle kurmaya 
çalıştıkları savunma sanayimizi, tek parti 
zihniyetinin nasıl baltaladığını anlatmaya-
lım mı? Bu amaçla yurt dışına gönderilip 
eğitilen teknik personelimizin, geriye dön-
düklerinde alakasız işlerde çalıştırılıp, bir 
kısmının da yabancı şirketlerin temsilcili-
ğini yapmaya zorlandığını ifşa etmeyelim 
mi? Kendi savaş uçaklarımızı üretmek için 
harekete geçenlerin önünün, bedava uçak 

bahanesiyle nasıl kesildiğini söylemeye-
lim mi? “Nasıl olsa hazırı var, benzerini 
yapmak için niye uğraşalım” diyen kafa-
nın hala ortalıkta dolaştığını gördüğümüz, 
bildiğimiz halde, bu gerçekleri her fırsatta 
milletimizle paylaşmayalım mı? Nuri De-
mirağ’ların önünün nasıl kesildiğini bil-
mezsek, şu anda aynı amaçla yola çıkmış 
müteşebbislerimize verdiğimiz desteğin 
anlamını milletimize nasıl izah edebiliriz? 
Savunma sanayimizi güçlendirmek değil, 
adeta tıpkı bir gemi çıpası gibi yavaşlat-
mak için çalışan kurumları gerçek anlam-
da üretken hale getirme gayretlerimizin 
sebebini anlatmayalım mı?

Evet… Türkiye, bu zihniyeti, tek bir zer-
resi kalmayana kadar ezip, yok etmelidir. 
Cumhuriyet dönemi düşünce hayatının 
sol-sosyalist çizgideki isimlerinden biri 
Niyazi Berkes, bakınız, milli şef dönemini 
nasıl anlatıyor: “Türk düşünüş tarihinde, 
bu devir kadar utanç verici, bu devir kadar 
saldırganlığın terbiyesizleştiği bir devir 
yoktur.” Milli Şef dönemindeki utanç ve-
rici olaylara karşı ses çıkarmayanlar, Men-
deres döneminde kendilerine özgürlük 
ortamı sunanlara saldırmaktan çekinme-
mişlerdir.  Bu kafa, merhum Turgut Özal’a, 
merhum Türkeş’e, merhum Erbakan’a da 
aynı saldırganlıkla yaklaşmıştır. AK Parti 
döneminde, yine aynı sapkın zihniyet, if-
lah olmaz bir saldırganlık ve edepsizlikle 
üzerimize gelmiştir. 

Kılıçdaroğlu ve avanesinin referansı, iş-
te bu tek parti dönemidir. Biz Türkiye’yi, 
bunlara rağmen 16 yılda 3,5 kat büyüttük, 
inşallah yine bunlara rağmen 2023 hedef-
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Ne diyor Akif: 

“Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem 

Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. 

Biri ecdadıma saldırdı mı, hatta boğarım!.. 

-Boğamazsın ki! 

-Hiç olmazsa yanımdan kovarım. 

Üçbuçuk soysuzun ardından zağarlık 
yapamam; 

Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam. 

Doğduğumdan beridir, aşığım istiklale; 

Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale! 

Yumuşak başlı isem, kim dedi uysal koyunum 

Kesilir belki, fakat çekmeye gelmez boyunum!”

Evet… Zulmü alkışlamayacak, istiklalimi-
ze de sıkı sıkıya sahip çıkacağız. 

Tabii şu gerçeği de çok iyi biliyoruz. 
Suriye’yi kan ve gözyaşı gölüne çevi-
ren nice güçler bölgede cirit atarken, 
Türkiye’nin elleri-kolları bağlı bir şekilde 
beklemesini isteyenler, aynı krizi bizim 
topraklarımıza taşıma hesabı yapanlardır. 
Hiç kimseye böyle bir fırsatı vermedik, 
vermeyeceğiz. Kendimizle birlikte Suriye-
li kardeşlerimizin haklarını sonuna kadar 
savunacağız. 

Değerli arkadaşlar,

Amerika ile Suriye meselesinde uzunca 
bir süre farklı yaklaşımlara sahip olduk, 
bu durum bizi üzdü. Niye üzdü? Çünkü 
biz stratejik ortağız. Olaylara farklı yakla-
şımlarımız olabilir. Yaklaşımlar farklı ol-
sa da,  aynı hedefe kilitlenmek gerekiyor. 
Ancak hedefler de farklı olunca, o zaman 
açılar da farklılaşır. Bu defa farklı yerler 
vurulur. Özellikle Obama döneminde, bize 
verilen sözlerin yerine getirilmemesinden 
tutun da, terör örgütleriyle al takke-ver 
külah ilişkilerine kadar pek çok sorunlu 
konuyla ilişkilerimiz adeta zehirlendi. Sa-
yın Trump’ın başkan seçilmesinin ardın-
dan, kendisinin Suriye meselesinde farklı 
yaklaşımlar içinde olduğunu görmekten 
memnuniyet duyduk. Ancak bize ifade edi-
len bu yaklaşımlar, maalesef uzunca bir sü-
re fiilen sahaya yansımadı. Bunun üzerine 
biz de, kendi politikalarımız doğrultusun-
da askeri harekât planlarımızı tamamla-
yıp, hazırlıklarımızı yaptık. Geçtiğimiz ay, 
tam sahaya çıkmak üzere hazırlıklarımızı 
son kez gözden geçirirken, Sayın Trump’la 
bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Bu 
görüşme bizim açımızdan, gerçekten umut 
verici bir içeriğe sahipti. Sayın Başkan, 
Amerika’nın Suriye’deki askerlerini tü-
müyle çekeceğini, DEAŞ artıklarıyla müca-
deleyi de Türkiye’ye bırakacaklarını, gayet 
açık ve net bir dille bize ifade etti. Biz de, 
Fırat Kalkanı Harekâtındaki göğüs göğüse 
çarpışmalarımızı hatırlatarak, Suriye’de 
DEAŞ’la mücadelenin önceliklerimizin ba-
şında geldiğini belirttik. 
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başlayarak kendisiyle gönül bağı içindeki 
herkesin, yine en başta da sınırlarımızın 
hemen yanı başında yaşayan Kürt kardeş-
lerimizin de devletidir. 

31 Mart için, Kürt kardeşlerimize sesle-
niyorum: Bu oyuna gelmeyin. PKK’nın 
desteğindeki siyasi partilere oylarınızı ve-
rerek zayi etmeyin, tehditlere aldırmayın. 
Cudi’de, Gabar’da, Tendürek’te bu terör 
örgütlerini nasıl o mağaralarda inlerine 
gömdüysek, bundan sonra da gömmeye 
devam edeceğiz. Bu milletin özgürlüğüne, 
bu milletin kendi içindeki dayanışmasına 
göz dikenlere asla prim vermeyeceğiz.

Nitekim sınırlarımızın öte tarafında ne 
zaman bir sıkıntı yaşansa, tüm kardeşle-
rimiz gibi, Kürt kardeşlerimiz de güvenli 
bir sığınak olarak hemen Türkiye’ye yönel-
mektedir. Türkiye, sınırları içindeki tüm 
vatandaşlarının, sınırları dışındaki tüm 
kardeşlerinin hamisi değil, bizatihi kendi 
ülkesidir, kendi vatanıdır. Sınırlarımız dı-
şında yaşayan her kardeşimizin bulundu-
ğu topraklarda huzur, güven ve refah için-
de olması bizi memnun eder, mutlu eder. 
Bunun yanında canları, malları, özgürlük-
leri tehdit altına giren herkesin yanında 
olmak da, bizim hem tarihi, hem de insani 
görevimizdir. 

Aslında Türkiye’nin çevresiyle olan ilişki-
lerindeki yanlış algılar, sadece belli ülke-
lere mahsus da değildir. Bize “Suriye’de 
niye varsınız” diyenler oluyor, Bay Kemal 
gibi. Bize “Irak’la niye ilgileniyorsunuz” 
diyenler oluyor,  Bay Kemal gibi. Bize “Ku-
düs konusunda niye bu kadar hassasiyet 

gösteriyorsunuz” diyenler oluyor, Bay Ke-
mal gibi. Bize “Libya’nın sizinle ne ilgisi 
var” diyenler oluyor,  Bay Kemal gibi. Bize 
“Kafkasya’nın, Balkanların, Karadeniz hav-
zasının, Akdeniz havzasının, kuzeyiyle ve 
daha aşağıyla Afrika’nın, Güney Asya’nın 
sizinle ne alakası bulunuyor” diyenler 
oluyor,  Bay Kemal gibi. Utanmasalar, ata 
yurdumuz “Orta Asya ile, Türkistan ile ni-
ye ilgileniyorsunuz” bile diyecekler, hatta 
bunu söyleyenler de mevcut. 

Hâlbuki biz tarihimizle, kültürümüzle, 
medeniyetimizle, gönlümüzle tüm bu 
coğrafyalarla iç içeyiz. Daha önemlisi, 
Anadolu’nun asırlara sâri insani zenginli-
ği itibariyle bu coğrafyaları yüreğimizde, 
kalbimizde yaşatıyoruz.  Başbakanlığım 
döneminde, Orta Asya’daki tarihi eserleri 
yeniden inşa ettik. Moğolistan’da da aynı 
adımları attık. 

Ülkemizde, tüm bu coğrafyalardan zaman 
içinde gelmiş, özellikle son bir asırda ade-
ta akın akın yığılmış milyonlarca insan 
var.  Balkanlar’da, Bosna Hersek’te o tarihi 
eserleri ayağa kim kaldırdı? Biz kaldırdık. 
Çünkü orada tarih var. Aliya ölüm döşeğin-
de bana, “Tayyip, evladım; buralar evladı 
Fatihandır. Buraları sakın terk etmeyin” 
demişti. Onun için bizim oralara bakışımız 
farklıdır.

Bir de yine asırlar içinde buralardan tüm o 
coğrafyalara devlet görevlisi olarak, asker 
olarak, tüccar olarak, ilim-irfan faaliyetleri 
için gitmiş milyonlarca kardeşimiz mev-
cut... Bunların önemli bir bölümü zaman 
içinde dilini, kıyafetini, kültürünü yaşa-

İlerleyen süreçte, Amerika ile Suriye ko-
nusundaki ilişkilerimizin olumlu yönde 
seyrine sıcak bakmayan yönetimdeki kimi 
isimlerin değişmesi, umutlarımızı daha da 
artırdı. Bunun üzerine askeri harekâtımızı 
beklemeye aldık. Elbette arada bir takım 
çatlak sesler çıkıyordu, ama biz asıl muha-
tabımızın Sayın Trump olduğunu bildiği-
miz için, bunları çok da önemsemiyorduk. 
Ne var ki, dün Sayın Trump’ın kişisel sos-
yal medya hesabından verilen bir takım 
mesajlar bizi üzdü. Hemen harekete geç-
tik ve dün gece bu meseleleri kendisiyle 
telefonda tekrar konuştuk. Gayet müspet 
bir görüşme oldu. Kendisi, Amerikan as-
kerlerinin Suriye’den çekilme kararını bir 
kez daha teyit etti. Suriye’de, Türkiye sınırı 
boyunca bizim tarafımızdan oluşturula-
cak güvenli bölge dahil, gündemimizdeki 
tüm konularda ekiplerimiz arasında sü-
ren görüşmelerin devamına karar verdik. 
Türkiye olarak önceliğimizin DEAŞ ve ül-
kedeki diğer terör örgütleriyle etkili bir şe-
kilde mücadele etmek olduğunu özellikle 
vurguladık. Bizim Suriye’de hiçbir etnik 
ve dini grup gözetmeden herkese kucak 
açtığımızı, buna karşılık PKK-YPG’nin 
kendisine tabi olmayan Arap, Kürt, Türk-
men, Hristiyan tüm gruplara zulmettiğini 
belirttik. Bunların belgelerini de kendi da-
nışmanlarına ulaştırdığımızı tekrar söyle-
dim, bundan da memnun oldu. Bölgedeki 
Hıristiyanlara yönelik terör örgütlerinin 
neler yaptıklarından herhalde çok da bilgi-
si yoktu ki, bizim bu konudaki aydınlatma-
mızdan memnun olduğunu kaydetti.

Görüşmemizde sadece bunlarla da kal-
madık, ikili ticaret hacmimizi 75 milyar 

dolara çıkarma hedefimiz doğrultusunda 
daha hızlı ve kapsamlı adımlar atma kara-
rına vardık. Böylece ilişkilerimizde, Suriye 
özelinde başlayan olumlu seyri, aramızda-
ki diğer ihtilaflı meselelerle sınırlamayıp, 
ekonomik alana da taşıma perspektifimizi 
güçlendirmiş olduk. 

Türkiye, siyasetin ve diplomasinin 
imkânlarını sonuna kadar kullanmayı sa-
vunan bir ülke olarak, bu meseleyi mütte-
fiklik ruhuna uygun şekilde çözmek için 
üzerine düşenleri yapmaya devam edecek-
tir. Yeter ki, bizim hakkımıza, hukukumu-
za, hassasiyetlerimize riayet edilsin. Bu ya-
pıldığı sürece dostlarımızla sonuna kadar 
yol yürümekten asla geri durmayız, çekin-
meyiz. Sayın Trump’la dün akşam tüm bu 
konularda tarihi öneme sahip bir anlayış 
birliğine vardığımıza inanıyorum. 

Bu Milletin Dayanışmasına 
Göz Dikenlere Asla Prim 
Vermeyeceğiz

Değerli arkadaşlar, 

Bu vesileyle, uluslararası çevrelerde bir 
süredir sıkça dile getirilen çok önemli bir 
yanılgıyı düzeltmek istiyorum. Türkiye 
Cumhuriyeti devleti, bu ülkede yaşayan 
herkesin, en başta da Kürt kardeşlerimizin 
devletidir. Türkiye Cumhuriyeti devleti, 
hangi inanç grubundan olursa olsun hep-
sinin devletidir. Ükemizde bugüne kadar 
asla bu tür ayrımcılıklara müsaade etme-
dik, bundan sonra da etmeyiz. Sadece bu 
kadar da değil, Türkiye, yakın çevresinden 
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dığı coğrafyaya uydurmuş olsa da, gönlü-
nün derinliklerinde ülkemizle bağını hala 
muhafaza ediyor. Dolayısıyla, tüm bu coğ-
rafya bizim birinci dereceden ilgi alanımız 
içindedir. Nasıl vücudun herhangi bir uz-
vu zarar gördüğünde tüm beden acıyla sar-
sılırsa, buralardaki her sıkıntı da bizi aynı 
derinlikte etkiler. 

Türkiye’nin Suriye’deki varlığını, başka 
herhangi bir devletin veya gücün varlığıyla 
karşılaştırmak, tarihe de, medeniyetimize 
de, kültürümüze de hakarettir. Asıl biz ora-
da olmazsak, orada yaşananlara sırtımızı 
dönersek, birilerinin yaptığı gibi oradan 
gelenlere sınırlarımızı ve gönüllerimizi 
kapatırsak kendimize ihanet etmiş oluruz. 
Her şeyi para, her şeyi petrol, her şeyi çı-
kar olarak görenler, Türkiye’nin bu insani 
ve onurlu tavrını elbette anlayamaz. Bizim 
Suriye ve diğer konularda attığımız her 
adım, kullandığımız her inisiyatif, yaptı-
ğımız her fedakarlık, harcadığımız her ku-
ruş, işte bu duruşun ifadesidir. Türkiye’nin 
ve Türk Milletinin beka meselesi olarak 
gördüğü bu konuda nereye kadar gidebi-
leceğini anlamak isteyenlere, yine Akif ’le 
cevabımızı verelim: 

Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndü-

rürüz.

Bu yol ki hak yoludur, dönme bilmeyiz, yü-
rürüz;

Düşer mi tek taşı sandın harim-i namusun, 

Meğer ki harbe giden son nefer şehid olsun.

Şu karşımızdaki mahşer kudursa, çıldırsa, 

Denizler ordu, bulutlar donanma yağdırsa,

Bu altımızdaki yerden bütün yanardağlar

Taşıp da kaplasa âfakı bir kızıl sarsa,

Değil mi cephemizin sinesinde iman bir; 

Sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir;

Değil mi ortada bir sine çarpıyor, yılmaz, 

Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz!

Bu duygularla bir kez daha sizleri sevgiyle, 
saygıyla selamlıyor, hayırlı ve başarılı bir 
Meclis haftası diliyorum. Kalın sağlıcakla.

Sevgili Samsunlular, değerli dava ve yol 
arkadaşlarım, hanımefendiler, beyefendi-
ler, sizleri en kalbi duygularımla, muhab-
betle, hürmetle selamlıyorum. Buradan, 
Samsun’un tüm ilçelerindeki, mahalle-
lerindeki vatandaşlarıma selamlarımı 
iletiyorum. 

Evet, kurtuluşa atılan adım, kurtuluştan 
şahlanışa 100 yıl. Kolay değil, unutmadık, 
inşallah unutmayacağız. 

Bu salonda, Samsun’u bizlere vatan kılan 
fethin serdarı Melik Danişment Gazi’nin 
emanetine sahip çıkan bir kadro görüyo-
rum. Bu salonda, İstiklal Harbimizin ilk 
adımını coşkuyla karşılayan Kuvayı Mil-
liye ruhunu görüyorum. Bu salonda, 15 
Temmuz’da sokakları darbecilere dar eden 
kahramanların cesaretini görüyorum. Bu 
salonda üstte gök çökmedikçe, altta yer 
yarılmadıkça birliğimizi, beraberliğimizi, 

Bu Yıl 19 Mayıs’ı Daha Farklı 
Bir Heyecan ile Kutlayacağız

AK Parti Samsun Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı
Samsun | 19 Ocak 2019



Recep Tayyip ERDOĞAN

307306

Yeni Türkiye Vizyonu | YENİDEN DİRİLİŞ YOLUNDA-3 

yola çıkan, işte buradaki gibi dava erleriyle 
devam edeceğiz. Cumhur İttifakı ile kurdu-
ğumuz gönül birliğini, inşallah hep birlikte 
yüceltecek, hep birlikte zafere taşıyacağız. 

Samsun!..

31 Mart’ta belediyelerde bu ak kadroya re-
kor bir oyla destek veriyor muyuz?

Samsun!..

31 Mart’ta sandıkları patlatıyor muyuz?

Samsun!..

Gönül belediyeciliğinin zaferi için 31 Mart’a 
kadar gece gündüz çalışıyor muyuz?

Maşallah… İşte benim görmek istediğim 
Samsun budur. 

Kardeşlerim…

Bu yıl, Kurtuluş Savaşımızın Başkomuta-
nı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa 
Kemal’in Samsun’a çıkışının 100’üncü yıl-
dönümü… Gazi, 16 Mayıs’ta İstanbul’dan 
yola çıkmış ve 19 Mayıs’ta Samsun’a ulaşa-
rak, istiklal harbimizin meşalesini burada 
yakmıştır. Bu yıl 19 Mayıs’ı daha farklı bir 
heyecanla, daha farklı bir anlamla kutlaya-
cağız. Önümüzdeki yıl da Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nin açılışının, 1923 yılında 
da Cumhuriyetimizin ilanının 100’üncü 
yıldönümüne ulaşacağız. Maziden atiye 
kurduğumuz köprünün önemli dönüm 
noktaları olan bu tarihleri, hem bir hatır-
latma, hem bir muhasebe, hem de hedef-

lerimize olan bağlılığımızın birer timsali 
olarak görüyoruz. 19 Mayıs’tan başlaya-
rak, bir asırlık tüm kutlamaları, gelecek 
nesillere bu vatanın hangi fedakârlıklarla 
kurulduğunu gösterecek şekilde gerçekleş-
tireceğiz. 

Samsun, bu kutlu mücadelenin sadece ilk 
adımının atıldığı değil, aynı zamanda ru-
hunun da şekillendiği yerdir. Bazıları için 
Samsun’da atılan ilk adım da, Ankara’da 
faaliyete geçen Meclis de,  Cumhuriyetimi-
zin kuruluşu da, demokrasiye geçişimiz de 
sadece slogandan, sadece istismardan iba-
rettir. Biz ise, bunların her birini, milletimi-
zin kadim yolculuğunun yakın dönemdeki 
işaret taşları, yön levhaları olarak görüyo-
ruz. Meseleye böyle baktığımız için de, bu 
tarihlerin her birinin önemini, değerini, 
misyonunu, anlamını çok iyi biliyoruz. 
İşte bu anlayışla, 2019’dan 2023’e kadar 
olan milli mücadele ve yeni devletimizin 
kuruluş dönemini kesintisiz bir kutlama 
programıyla değerlendirmeyi planlıyoruz. 
16 Mayıs’ta başlayıp 29 Ekim 2023 yılına 
kadar devam edecek bu süreçte, hem milli 
mücadelenin kendisini, hem gerisindeki o 
muhteşem arka planı, milletimizle birlikte 
ortaya koyacağız. 

Samsun’u, 100’üncü Yıla  
Uygun Projelerle Donatacağız

Başlangıçlar önemlidir. Bunun için 
Moğolistan’a kadar gidip, yazılı Türk tari-
hinin başlangıç yeri olarak gördüğümüz 
Orhun Anıtlarına sahip çıktık. Bunun için 
Orta Asya’dan Balkanlara, Avrupa’nın içle-

kardeşliğimizi, istikrarımızı korumaya 
ant içmiş Cumhur İttifakının dirayetini 
görüyorum. 

Ne diyor Samsun türküsünde:

“Kara kara kazanlar

Kara yazı yazanlar

Cennet yüzü görmesin

Aramızı bozanlar”

Evet… Biz de, aramızı bozanlar cennet yü-
zü görmesin diyoruz. 

Buradan, kurulduğu günden beri Samsun 
Teşkilatımız bünyesinde görev yapmış, 
partimize, şehrimize, ülkemize, demokra-
simize hizmet etmiş tüm kardeşlerime te-
şekkür ediyorum. Bu davaya gönül vermiş 
olup da dar-ı bekâya göçen kardeşlerimizi 
rahmetle yâd ediyorum. Aday tanıtım top-
lantımızın partimiz ve Samsun’umuz için 
hayırlara vesile olmasını diliyorum. 

Daha önce uzun yıllar Samsun Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı yapan, şu anda da mil-
letvekilimiz olarak Meclis’te hizmetlerini 
sürdüren Yusuf Ziya Yılmaz’a teşekkür 
ediyorum.  Geçtiğimiz Mayıs ayından beri 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini 
yürüten Zihni Şahin kardeşimiz ile ilçele-
rimizdeki tüm belediye başkanlarımıza da 
şükranlarımı sunuyorum. Önümüzdeki se-
çimlerde Büyükşehir ve ilçelerde partimizi 
temsil edecek belediye başkan adaylarımı-
za Rabbimden muvaffakiyetler temenni 
ediyorum.

Cumhur İttifakı ile Kurduğumuz 
Gönül Birliğini, Hep Birlikte 
Zafere Taşıyacağız

Samsun’un bu seçimlerde de tercihini hiz-
met siyasetinden, gönül belediyeciliğin-
den yana kullanacağına inanıyorum.  AK 
Parti kadroları, bu seçimlerde Samsun’da 
daha çok koşturacak, daha çok çalışacak, 
daha çok insana ulaşacak ve inşallah bir 
kez daha partimizin bayrağını zirvede dal-
galandıracaklardır. Ne diyor Samsunlu şa-
irimiz merhum Cemal Safi:

Gelin birlik olalım yarın çok geç olmadan

Gelin dirlik bulalım vazgeçin öç almadan

Nefreti yok edelim gel sen de katıl bize

İntikam eşkıyası sevgiyle gelir dize.

Barışta buluşalım mutlu Türkiye için!

Düşman sevindirmenin ne âlemi var şimdi? 

Milletçe kenetlenip sarılmamız kâr şimdi!

Başka ulus var mı böyle temiz, böyle saf? 

İnsaf edelim dostlar, insaf edelim, insaf!

Evet… Hem millet, hem de AK Partililer 
olarak birlik ve beraberlik içinde, düşma-
nı sevindirmeyerek, insaf ederek, aydınlık 
geleceğimizi hep beraber inşa edeceğiz. 
Kişisel hesaplarını şehrinin, partisinin, 
ülkesinin üzerinde tutan kişi, bilin ki da-
vasının değil enaniyetinin emrindedir. Biz 
yolumuza şehrine ve ülkesine hizmet için 
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TOKİ vasıtasıyla Samsun’da son 16 yılda 9 
bin 459 konut projesini hayata geçirdik.

Ulaşımda, 120 kilometreden devraldığımız 
bölünmüş yol uzunluğunu 309 kilometre-
ye çıkardık. Samsun-Amasya-Çorum-Kırık-
kale hızlı tren projemizin etüt çalışmaları 
devam ediyor. Bu hat aynı zamanda, Yer-
köy-Kırşehir-Aksaray-Ulukışla demiryolu 
projesi ile de bağlantı sağlayacak. Böylece 
Samsun’un, İç Anadolu ve Akdeniz Bölge-
sine, Samsun ve Mersin limanlarına olan 
bağlantısı hızlı tren ile sağlanmış olacak. 
Samsun-Sivas demiryolunun 1,2 milyar 
(katrilyon) lira maliyetle sıfırdan yapmış-
çasına modernize etme çalışmaları bitmek 
üzere, inşallah bu yıl işletmeye açıyoruz. 

Samsun’da son 16 yılda 8 baraj inşa ettik. 
İnşaatı devam eden Ladik Fındıcak Barajı 
ve Terme Salıpazarı Barajı ile Terme, Çar-
şamba, Ayvacık ve Salıpazarı ilçelerimize 
menba kalitesinde içme suyu sağlayacağız.

Bay Kemal, Almanya’da Kimlerle 
Yan Yana Resim Çektiriyor?

Son 16 yılda inşa ettiğimiz sulama tesisleri 
ile 462 bin dekar zirai araziyi sulamaya aç-
tık. Karadeniz’in en önemli problemlerin-
den olan taşkın ve sel baskınlarına köklü 
bir çözüm bulmak için bütün havzayı ele 
alarak çalışmalar yürütüyoruz. Bu çerçe-
vede 100 adet taşkın koruma tesisi yaptık, 
26’sının inşasına devam ediyoruz.

Samsunlu çiftçilerimize toplam 2 milyar 
(katrilyon) lira tutarında tarımsal destek 

verdik. Bay Kemal diyor ki, çiftçiler aç. 
Bay Kemal diyor ki, çiftçilerin ellerinden 
toprakları alındı. Ya eline, diline dursun. 
Bu yardımlardan Bay Kemal’in haberi yok.  
Bakın 1,5 milyon lira tazminata mahkum 
oldu, işi gücü yalan. Bu tazminatları öde-
mek üzere bir tazminat komisyonu kurdu-
lar. Şimdi para topluyorlar, toplanan pa-
rayla tazminatı ödeyecekler. Onun için de 
rahat rahat yalan söyleyebiliyor. 

Samsun’da işveren ve sigortalılarımıza 1 
milyar (katrilyon) lira tutarında teşvik sağ-
ladık.

Bunlar, şehrimize getirdiğimiz hizmetle-
rin çok kısa bir özetidir. Önümüzdeki dö-
nemde Samsun’dan çok büyük bir atılım 
bekliyoruz. Madem “Samsun yine hazır” 
diyorsunuz, madem “Kurtuluştan şahlanı-
şa” diyorsunuz, madem “İlk günkü aşkla” 
diyorsunuz, öyleyse 31 Mart bunun için 
çok önemli bir fırsattır. 

Samsun!..

31 Mart’ta şahlanışa hazır mısın?

Samsun!..

31 Mart’ta hizmet siyasetiyle yola devam 
etmeye hazır mısın?

Samsun!..

31 Mart’ta iftiracılara, istismarcılara, kifa-
yetsiz muhterislere derslerini vermeye ha-
zır mısın?

Rabbim hepinizden razı olsun. 

rinden Sudan’daki Sevakin adasına kadar 
her yerde ata mirasına dört elle sarılıyoruz. 
Bunun için Kudüs davasını canımız pahası-
na sahipleniyoruz. Bunun için Mekke’nin, 
Medine’nin, medeniyetimizin sembolü di-
ğer şehirlerin üzerine titriyoruz. Bunun i-
çin Malazgirt’i, bunun için İznik’te kurulup 
Konya’da yükselen Anadolu Selçuklu’yu, 
bunun için Söğüt’ten yükselip 4 kıta 7 ikli-
mi kuşatan Osmanlıyı, İstanbul’un fethini, 
Akdeniz’den Karadeniz’e gönül sınırları-
mız içindeki tüm coğrafyaları kalbimize 
kazıyoruz. Bunun için tam da bizi göm-
düklerini sandıkları bir dönemde kazan-
dığımız Çanakkale Zaferini, Kutü’l Amare 
Zaferini, Samsun’dan başlayıp İzmir’e ka-
dar süren o büyük mücadeleyi hafızamız-
da hep canlı tutuyoruz. 

Kardeşlerim,

Madem işe Samsun’dan başlıyoruz, öyley-
se her alanda yapacağımız yatırımlarla 
şehrimizi misyonuna uygun bir konuma 
çıkarmalıyız. Samsun’u, Millet Bahçesiyle, 
Millet Kütüphanesiyle, müzesiyle, kültü-
rüyle, sanatıyla 100’üncü yıla uygun proje-
lerle donatacağız. Bunun yanında sanayi-
siyle, ticaretiyle, tarımıyla Samsun’u eko-
nomide de lokomotif şehirlerimizden biri 
haline getireceğiz. Bundan bir asır önce 
Samsun’a atılan o ilk adımla başlayan yol-
culuk, demokraside ve ekonomide sürekli 
yükselttiğimiz çıtalarla, asla bitmeyecek 
bir büyük mücadelenin sembolüdür. İşte 
bu anlayışla Samsun’u yatırımlarla, proje-
lerle, hizmetlerle donatmak için 16 yıldır 
gece gündüz çalışıyoruz. 

Samsun’a bu dönemde toplam 28,5 milyar 
(katrilyon) lira tutarında yatırım yaptık.

Eğitimde, 4 bin 832 adet yeni derslik inşa 
ettik. Şehrimize ikinci devlet üniversite-
sini, Samsun Üniversitesini kazandırdık. 
Bugün Samsun 54 bini aşan üniversite 
öğrencisiyle bir gençlik ve eğitim şehri 
olma yolunda ilerliyor. Yükseköğrenim 
öğrencileri için 8 bin 865 kişi kapasiteli 
yurt binalarını hizmete aldık. Bu yıl içinde 
Çarşamba, Kavak ve Alaçam ilçelerimizde 
toplamda 1.000 kişi kapasiteli yükseköğre-
nim yurtları daha açıyoruz. Birkaç yıla ka-
dar ise Samsun, Tekkeköy ve Terme’de top-
lamda 4 bin 550 kişi kapasiteli yeni yurtlar 
açacağız.

Şehrimize, biri merkezde 35 bin, diğeri 
Bafra’da 5 bin seyirci kapasiteli olmak ü-
zere iki büyük stadyum ile spor salonları, 
yüzme havuzları, atletizm pistleri, futbol 
sahaları, buz pateni salonu, kayak eğitim 
merkezi, tenis kortları, gençlik merkezleri 
gibi tam 99 spor tesisi inşa ettik. Samsun’da 
eski stadın yerine, yaklaşık 101 bin metre-
kare alanda bir Millet Bahçesi yapıyoruz.

Sağlıkta, 34 adet tesisi şehrimize kazandır-
dık. Samsun Şehir Hastanemiz 900 yataklı 
olarak planlandı ve şu anda ihale aşama-
sında… Ayrıca 250 yataklı Fizik Tedavi 
Rehabilitasyon ve Adli Psikiyatri hastanesi 
ile 250 yataklı Atakum Devlet Hastanesi de 
ihale sürecinde… 

Son 16 yılda Samsun’da toplam 2,7 milyar (kat-
rilyon) lira tutarında sosyal yardım yaparak ih-
tiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olduk.
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masını sağlamaktır. Bu işin başını çeken 
CHP’nin kimlerle birlikte hareket ettiğine 
baktığınızda, amacı zaten açıkça görürsü-
nüz. Milletimizle bir olduk, ülkemizin 16 
yıllık kazanımlarına sahip çıktık. İnşallah 
31 Mart’ta da aynısını yapacağız. 

Hep söylediğimiz gibi, belediyecilik AK 
Parti’nin işidir. Çünkü AK Parti, belediye-
lerdeki hizmetleriyle rüştünü ispatlamış 
bir kadro tarafından kurulmuş ve yönetil-
miştir. Bugün ülkemizin dört bir yanına gi-
din, belediye yönetimleri arasındaki farkı 
gayet rahat görürsünüz. İstisnalar elbette 
vardır ama genel kaide belediyeciliğin AK 
Parti’nin işi olduğudur. 

Samsun!..

31 Mart’ta AK Parti belediyeciliğine devam 
diyor muyuz?

Samsun!..

31 Mart’ta gönül belediyeciliği ile hizmette 
yeni bir çığır açıyor muyuz?

Samsun!..

31 Mart’ta sinsi hesaplar peşinde olanları 
bir kez daha hüsrana uğratıyor muyuz?

Kardeşlerim,

Dün itibariyle 58 ilimizde büyükşehir, il, 
ilçe ve belde adaylarımızın tanıtımını yap-
tık ve seçim çalışmalarını başlattık. Şimdi 
sıra geldi, Samsun’daki Belediye Başkan 
adaylarımızı tanıtmaya… 

ONDOKUZMAYIS: Osman Topaloğlu

ATAKUM: Zihni Şahin

AYVACIK: Halil Kalaycı

BAFRA: Hamit Kılıç

CANİK: İbrahim Sandıkçı

ÇARŞAMBA: Halit Doğan

HAVZA: Sebahattin Özdemir

İLKADIM: Erdoğan Tok

KAVAK: İbrahim Sarıcaoğlu

LADİK: Nurhan Yapıcı

SALIPAZARI: Halil Akgül

TEKKEKÖY: Hasan Togar

TERME: Ali Kılıç

VEZİRKÖPRÜ: İbrahim Sadık Edis

YAKAKENT: Hüseyin Kıyma

ALAÇAM: Bu ilçemizde Cumhur İttifakı 
çerçevesinde MHP adayı İlyas Acar’ı des-
tekliyoruz. 

ASARCIK: Bu ilçemizde Cumhur İttifakı 
çerçevesinde MHP adayı Şerif Kılağuz’u 
destekliyoruz. 

Büyükşehir Belediye Başkan adayımız ola-
rak Mustafa Demir kardeşimi, zaten daha 

Bu vesileyle, bundan 30 yıl önce, 20 Ocak 
1989 tarihinde Malatyaspor maçı için yo-
la çıkan ve Havza’da trafik kazası geçiren 
Samsunspor kafilesinden hayatlarını kay-
beden 5 kardeşimizi rahmetle yâd ediyo-
rum. Samsunsporumuz, o elim kazadan 
beri, kırmızı-beyaz rengine siyahı da ekle-
miş ve bu şekilde yoluna devam etmiştir. 
Eski stadyumun yerine inşa edilecek Mil-
let Bahçemize, bu kazada hayatlarını kay-
beden Samsunsporlu kardeşlerimizin hatı-
rasını yaşatacak bir anıt dikerek, inşallah 
ahde vefamızı göstereceğiz. 

Kardeşlerim,

Cumhuriyet tarihi boyunca, Türkiye ne za-
man yükselişe geçmişse, ne zaman kendi-
ne büyük hedefler belirleyip oraya doğru 
yürümeye başlamışsa, önüne hep tuzak-
lar döşenmiştir. Kimileri bilerek, kimileri 
bilmeyerek, içimizdeki gafillerden bazı-
ları da, bu oyunda figüranlık yapmıştır. 
Cumhuriyetin ilk dönemlerinde başlatı-
lan atılımların, tek parti ve milli şef eliyle 
birer birer akamete uğratılması, işte bu-
nun bir örneğidir. Şehit Başbakan Adnan 
Menderes’in demokraside ve ekonomide 
önünü açtığı ülkemizin 27 Mayıs darbesi 
ile istikrarsızlık batağına sürüklenmesi de 
böyle bir oyundur. Rahmetli Özal’ın, bin-
bir zahmet ve emekle inşa ettiği özgürlük 
ve kalkınma ikliminin, uzun koalisyon yıl-
larında zehirlenmesi de aynı tezgâhın bir 
parçasıdır. 

Şimdi, Türkiye 16 yıldır bir kez daha yük-
seliş döneminde ve yine yolunu kesmek 
için birileri öne sürülmüş durumda. Son 

5-6 yıldır yaşadığımız hadiseleri şöyle bir 
gözünüzün önünden geçirin. Hangisi, bu 
ülkenin ve milletin menfaatini düşünen 
zihinlerin işi olabilir? Gezi Olaylarıyla bu 
ülke çevreci mi yapılmak isteniyordu? As-
la… 17-25 Aralık emniyet-yargı darbe giri-
şimiyle hukukumuz mu tahkim edilmek 
isteniyordu? Asla… PKK’nın ve FETÖ’nün 
saldırılarına verilen destekle, Türkiye’nin 
demokrasisi mi güçlendirilmeye çalışılı-
yordu? Asla… Çukur eylemleriyle birliği-
mize, beraberliğimize mi destek veriliyor-
du? Kesinlikle hayır… Sınırlarımız ötesin-
den ülkemize yönelen tehditler karşısında, 
ülkesinin değil teröristlerin yanında yer 
alanlar geleceğimizi mi düşünüyordu? 
Asla… İşte Bay Kemal, Almanya’da kim-
lerle yan yana resim çektiriyor? Avrupa 
Parlamentosunda YPG paçavrasıyla resim 
çektirenlerle yan yana poz veriyor. Söyle 
bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim ol-
duğunu… 15 Temmuz darbe girişimiyle 
istiklalimiz ve istikbalimiz mi teminat al-
tına alınacaktı? Asla… Avrupa başta olmak 
üzere, ülkemizi dışarıdan yıpratmaya çalı-
şanların değirmenlerine su taşıyanlar, mil-
letimizin refahını mı yükseltmenin peşin-
deler? Asla… 

Milletimizle Bir Olduk, Ülkemizin 
16 Yıllık Kazanımlarına Sahip 
Çıktık

Yeni yönetim sistemimizi yerden yere vu-
ranlar ellerine fırsat geçse eski sisteme mi 
dönecekler? Kesinlikle hayır… Tüm bu gay-
retlerin amacı, Türkiye’nin önünü keserek, 
yeniden türbülansa girmesini, patinaj yap-



313

Yeni Türkiye Vizyonu | YENİDEN DİRİLİŞ YOLUNDA-3 Recep Tayyip ERDOĞAN

312

önceden açıklamıştık. Büyükşehir ve ilçe 
adaylarımızın Samsun’umuza, partimize 
ve Cumhur İttifakımıza hayırlı olmasını 
diliyorum. 

Bugüne kadar AK Parti’nin hizmet bay-
rağını ilçelerimizde dalgalandırmış olan 
tüm belediye başkanlarımıza teşekkür 

ediyorum. Bu bayrak yarışında yerini yeni 
arkadaşlarımıza bırakan belediye başkan-
larımıza, şahsım ve şehrimiz adına şükran-
larımı sunuyorum. 

Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Kalın 
sağlıcakla.

Sevgili Ordulular, değerli dava ve yol ar-

kadaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler, 

sizleri en kalbi duygularımla, muhab-

betle, hürmetle selamlıyorum. Buradan, 

Ordu’nun tüm ilçelerindeki, mahallele-

rindeki vatandaşlarıma selamlarımı ile-

tiyorum. 

Ordu demek, eski Türkçede şehir demek-
tir, hem de önemli şehir, öncü şehir demek-
tir. Hamdolsun Ordu bugün de, bölgesinin 
ve ülkemizin iftihar kaynağı şehirlerinden 
biri olarak yoluna devam etmektedir. Sel-
çukludan beri medeniyetimizin bayrak-
tarlığını yapan bu şehir, maalesef asırlarca 
yangınların, hastalıkların, depremlerin 

Trenden İnenler Bu Trene 
Bir Daha Binemediler, 

Binemeyecekler

AK Parti Ordu Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı
Ordu | 20 Ocak 2019
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ler. Bu yüzden onlarla da yol yürüyemedik, 
dava arkadaşı olamadılar, bizi hep yolda 
bıraktılar. Bunları sizler zaten gayet iyi bi-
liyorsunuz. Yola çıktık, milletvekili oldu-
lar, belediye başkanı oldular, bakan oldu-
lar, ama trenden indiler. Trenden inenler 
bu trene bir daha binemediler ve bineme-
yecekler. Onun için, zaman zaman “Benim 
istediğim niye yok, benim istediğimi yap-
mıyorsunuz” deniliyor. Hasbi olalım, dava-
yı iktidara taşıyalım. Eğer nefsimizi iktida-
ra taşıma mücadelesi verirsek, yaya kalırız. 
Nefsi ne kadar ayaklarımızın altına alırsak 
hedefe o kadar çabuk ulaşırız. Gençler; ne 
demek istediğimi anladınız mı? 

Ordu!..

31 Mart’ta belediyelerde bu AK kadroya re-
kor bir oyla destek veriyor muyuz?

Ordu!..

31 Mart’ta sandıkları patlatıyor muyuz?

Ordu!..

Gönül belediyeciliğinin zaferi için 31 Mart’a 
kadar gece gündüz çalışıyor muyuz?

Maşallah… Ordu’nun kendine yakışanı ya-
pacağına inanıyorum. 

Kardeşlerim,

AK Parti’nin en büyük referansı, bugüne 
kadar ülkemize ve şehirlerimize kazan-
dırdığı hizmetleridir. Bunun için hizmet 
siyaseti diyoruz, bunun için gönül beledi-

yeciliği diyoruz. Türkiye’yi 16 yılda 3,5 kat 
büyütürken, Ordu’ya da 21 milyar (katril-
yon) lira tutarında yatırım yaptık.

Eğitimde, 3 bin 547 adet yeni derslik ka-
zandırdık. Ordu’ya 21 bin öğrencisiyle böl-
gesinin önde gelen eğitim kurumlarından 
biri haline gelen üniversitemizi kazandır-
dık. Yükseköğrenim öğrencileri için 3 bin 
336 kişi kapasiteli yurt binalarını hizmete 
aldık. Birkaç yıla kadar 1.000 kişi kapasite-
li bir yurt daha açıyoruz.

Ordu’ya, Ünye’ye, Fatsa’ya gençlik mer-
kezleri, Altınordu’ya spor kompleksi, spor 
salonları, yüzme havuzları, futbol sahaları 
kazandırdık. Yapımında yüzde 90 ilerleme 
sağladığımız 20 bin seyirci kapasiteli stadyu-
mumuz inşallah 2019 sezonuna yetişiyor.

Sağlıkta, 9’u hastaneden oluşan toplam 38 
adet sağlık tesisini şehrimize kazandırdık. 
Ulubey ve Akkuş Devlet Hastanelerinin 
yapımı devam ediyor. Halen ihale süreci 
devam eden 900 yataklı Şehir Hastanemizi 
de inşallah Ordulu kardeşlerimizin hizme-
tine sunacağız.

Ordu’da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, 
şehit yakınlarımıza, gazilerimize, engelli-
lerimize, yaşlılarımıza, asker yakınlarımı-
za toplam 2,1 milyar (katrilyon) lira tuta-
rında yardım yaptık.

TOKİ vasıtasıyla Ordu’da yaklaşık 5 bin ko-
nut yaptık. 

Ulaşımda, 50 kilometreden devraldığımız 
bölünmüş yol uzunluğunu 152 kilomet-

pençesinde kıvranmıştır. Buna rağmen, 
verdiği büyük mücadeleler sonunda her 
seferinde yeniden ayağa kalkan Ordu, işte 
bugünlere gelmiştir. 

Bildiğiniz gibi, geçtiğimiz yıl bir sel afeti 
yaşadık. Sel suları tarihi özelliği olan eski 
köprüyü aldı götürdü. Bu köprüyü yeni-
den inşa ettik. Ayrıca Ordu çevre yolunun 
Efirli kavşağı ile otogar kavşağı arasındaki 
birinci kesimini de Mart ayından hizmete 
açıyoruz. Yolun ikinci kesimini ise 2020 yı-
lında inşallah bitireceğiz. Ünye, Fatsa, İkiz-
ce ve Çaybaşı ilçelerinde toplam 13 adet 
köprü selden etkilenmiş veya yıkılmıştır. 
Karadeniz sahil yolundaki Cevizdere köp-
rüsünü 48 günde yeniden yaparak trafiğe 
açtık. İnşaatı devam eden 12 köprünün 
9’unu önümüzdeki Mart ayında, geriye 
kalan 3’ünü de Mayıs ayında tamamlayıp, 
hizmete alacağız. 

Ordu’muz kadim tarihi, coşkulu denizi, biri 
diğerinden güzel yaylaları, dereleri ile her 
bakımdan çok büyük potansiyele sahip bir 
şehrimizdir. Boztepe’den Ordu’ya bakıp da 
bu şehre âşık olmamak mümkün müdür?

Ne diyor Ordu türküsünde:

“Ben bu yaylalara yayla mı derim 

Üstü de duman, başı da bölük kar olmayınca

Niderim bu dünyayı, yar olmayınca”

Evet… Ordudaki kardeşlerimiz,  dostları-
mız, yoldaşlarımız olmayınca biz bu dün-
yayı nidelim? Siyasi hayatımız boyunca, ö-
zellikle de AK Parti kurulduğu günden be-

ri girdiğimiz her mücadelede, hamdolsun 
Ordulu kardeşlerimizi yanımızda bulduk. 
Bu vesileyle 2001 yılından beri Ordu Teş-
kilatımız bünyesinde görev yapmış, parti-
mize, şehrimize, ülkemize, demokrasimize 
hizmet etmiş tüm kardeşlerime teşekkür 
ediyorum. Bu davaya gönül vermiş olup da 
dar-ı bekâya göçen kardeşlerimizi rahmet-
le yâd ediyorum. Aday tanıtım toplantımı-
zın partimiz ve Ordu’muz için hayırlara 
vesile olmasını diliyorum.

Nefsimizi İktidara Taşıma 
Mücadelesi Verirsek, Yaya Kalırız

Geçtiğimiz Eylül ayından beri Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı görevini yürüten En-
gin Tekintaş kardeşimiz ile ilçelerimizdeki 
tüm belediye başkanlarımıza da şükranla-
rımı sunuyorum. Önümüzdeki seçimlerde 
Büyükşehir ve ilçelerde partimizi temsil 
edecek belediye başkan adaylarımıza Rab-
bimden muvaffakiyetler temenni ediyo-
rum. Ordu’nun bu seçimlerde de tercihini 
hizmet siyasetinden, gönül belediyecili-
ğinden yana kullanacağına inanıyorum.  
AK Parti kadroları, bu seçimlerde Ordu’da 
daha çok çalışacak ve inşallah bir kez daha 
partimizi zafere ulaştıracaklardır. Cumhur 
İttifakı ile kurduğumuz gönül birliğini, in-
şallah hep birlikte yüceltecek, hep birlikte 
en yükseğe taşıyacağız. 

Siyasettin bir hasbiliği, bir de hesabiliği 
vardır. Hasbilik ideal olanıdır, hesabilik ise 
menfaat çetelerinin hakim olduğu yerdir. 
Ne çektiysek hesabi olanlardan çektik. He-
sabi olanlar hep gölgelediler, hep lekeledi-
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Ordu, AK Parti döneminde hep bize sahip 
çıktı. Hangi kökenden, hangi meşrepten, 
hangi görüşten olursa olsun, AK Parti’nin 
demokrasi ve kalkınma mücadelesinde ya-
nında duran tüm Ordululara şükranlarımı 
sunuyorum. 

Bugün Ordu, bir kez daha Cumhurbaşka-
nının yanında, Cumhur İttifakının ve AK 
Parti’nin yanında. Çünkü Ordu, bizim “Ön-
ce millet, önce memleket” derken neyi kast 
ettiğimizi çok iyi biliyor. Şimdiden seçim 
sonuçlarının üzerine gölge düşürmeye ça-
lışanların kime hizmet ettiğini, neyi amaç-
ladığını Ordu halkı çok iyi biliyor. Ordu, 
dört bir yanından terör örgütleriyle kuşa-
tılmaya çalışılan Türkiye’nin, hedeflerine 
ulaşması halinde, nasıl bir eşiğin aşılaca-
ğını, önümüzde nasıl bir fırsat kapısının 
açılacağını çok iyi biliyor. Meselenin Suri-
ye meselesi, Irak meselesi, Doğu Akdeniz 
veya Ege meselesi değil, doğrudan doğru-
ya Türkiye meselesi, Türk Milleti meselesi 
olduğunu Ordu çok iyi biliyor. İçeride ve 
dışarıda her gün ağız değiştirenlerin, her 
gün tavır değiştirenlerin, her gün politika 
değiştirenlerin aslında neyin peşinde oldu-
ğunu Ordu gayet iyi biliyor. 

Bugün Afrin harekâtımızın birinci yıldö-
nümü… Afrin şehitlerimize Allah’tan rah-
met diliyorum. Az önce, Savunma Baka-
nım, Genelkurmay Başkanım ve kuvvet 
komutanlarımla telefon bağlantısı kur-
duk. Telefonda oradaki bütün general, su-
bay, astsubay, uzman çavuşlara seslendim. 
Afrin’de terör örgütlerini gömdük. Yurt 
içinde ve dışında tüm terör örgütlerini, aç-
tıkları çukurlara gömdük.  

Bizler şehitlerimizle bugünlere geldik. 20 
milyon kilometrekarelik vatan toprağımız-
dan ancak elimizde 780 bin metrekarelik 
bir vatan parçası kaldı, nereden nereye? 
Çanakkale ve Kurtuluş savaşımız olmasay-
dı, 780 bin kilometrekare de olmazdı. Şim-
di elimizdeki bu topraklara da göz dikme-
ye kalkıyorlar. Bizi bölemeyeceksiniz, bizi 
parçalayamayacaksınız. Topraklarımıza 
göz dikenlerin gözlerini çıkaracağımızı bil-
sinler. Mesele ne Suriye, ne Irak, ne Doğu 
Akdeniz, ne de Ege meselesidir. Mesele-
nin doğrudan doğruya Türkiye meselesi, 
Türk milleti meselesi olduğunu benim 
Ordulu kardeşlerim çok iyi biliyor. İçeri-
de-dışarıda her gün ağız değiştirenlerin, 
her gün politika değiştirenlerin, aslında 
neyin peşinde olduklarını Ordulu kardeş-
lerim gayet iyi biliyor. Bunun için de, Ordu 
Cumhurbaşkanı’na sahip çıkıyor, Cumhur-
başkanlığı Hükümet Sistemine sahip çıkı-
yor, AK Parti belediyeciliğine sahip çıkıyor. 

Biz Yatırımlarımızla 
Konuşuyoruz, Onlar  
İftiralarıyla Konuşuyor

Dikkat ederseniz, kimse AK Parti’yle hiz-
met konusunda yarışmıyor. Kimse, AK 
Parti 288 bin derslik yaptı, 607 bin öğret-
men atadı, sadece bu yıl 166 milyon kitabı 
öğrencilere ücretsiz dağıttı, 130 yeni üni-
versite açtı, biz daha fazlasını gerçekleşti-
receğiz, demiyor. Kimse, AK Parti 1.282 ye-
ni hastane açtı, 136 bin yeni yatak hizmete 
aldı, 550 bin sağlık çalışanını işe başlattı, 
5 bin ambulansı hizmete soktu, dünyanın 
en ileri genel sağlık sigortası sistemini ge-

reye ulaştırdık. Son 16 yılda Ordu’ya top-
lamda 34 kilometre uzunluğunda 27 adet 
tünel inşa ettik. Maliyeti yaklaşık 2 milyar 
(katrilyon) lira olan, içinde, 11 adet köprü 
ve 6 adet tünelin olduğu Ordu Çevre Yolu 
ve tünellerinin yapımı devam ediyor. Proje 
içindeki 7 adet köprüyü ve 2 adet çift tüp 
tüneli tamamladık, projenin kalanını da i-
ki yıla kadar tamamlıyoruz. Ordu-Topçam-
Mesudiye yolu ve Topçam tünellerinin 
inşası sürüyor. Bu yol üzerinde bulunan 
toplamda uzunluğu 15,1 kilometre olan 25 
adet tünelin 23’ünü tamamladık, projenin 
tümünü inşallah bu yıl bitiriyoruz.

Topraklarımıza Göz Dikenlerin 
Gözlerini Çıkaracağımızı Bilsinler

Türkiye’nin ve Avrupa’nın ilk denize dolgu 
yapılarak inşa edilen Ordu-Giresun Havali-
manını şehrimize kazandırdık. Havalima-
nımızın yolcu sayısı geçtiğimiz yıl 1 mil-
yon 86 bini aştı.

Ordu şehir merkezi ile Gülyalı ve Ünye il-
çelerimizin içme suyu problemini çözdük. 
Ordu’ya Topçam Barajı ve HES’ini, Ordu 
Üniversite Barajını inşa ettik. Halen 5 ba-
rajın inşası da sürüyor.

Yerleşim yerlerimizi ve tarım alanlarımızı 
taşkınlardan korumak için 67 adet tesis 
yaptık, 15 adet taşkın koruma tesisinin 
yapıma devam ediyoruz. Ordu’da ruhsatlı 
alanlarda fındık üretimi yapan üreticileri-
mizi destekliyoruz. Fındık üreticilerimize 
309 milyon lira tutarında fındık desteği 
verdik. Ordulu çiftçilerimize son 16 yılda 

toplam 3,1 milyar (katrilyon) lira tutarın-
da destek sağladık.

Yaklaşık 46 bin Ordulu işverenimize 852 
milyon lira tutarında teşvik sağladık.

Bunlar, Ordu’ya yaptığımız hizmetlerin ö-
zetin özeti mahiyetinde bir dökümüdür. Ö-
nümüzdeki dönemde, her alanda Ordu’yu 
çok daha büyük hizmetlerle buluşturaca-
ğız. Ankara’da biz, Ordu’da belediyelerimiz 
el ele, gönül gönüle vererek, şehrimizi la-
yık olduğu altyapıya ve hizmetlere kavuş-
turacağız. 

Ordu!..

31 Mart’ta iftiracılara, yalancılara, kifayet-
siz muhterislere bir kez daha derslerini ve-
riyor muyuz?

Hanımlar!..

31 Mart’ta tercihimizi bir kez daha hizmet 
siyasetinden yana kullanıyor muyuz?

Gençler!..

31 Mart’ta önce millet önce memleket di-
yerek AK Parti’ye sahip çıkıyor muyuz?

Kardeşlerim,

Ordu demokrasinin, milli iradenin üstün-
lüğünün kıymetini çok iyi bilir. Seçimler-
de tercihini kullanırken öyle esen rüzgâra, 
telkinlere, baskılara filan bakmaz. Diklen-
mez ama dik durur. Doğru bildiği yolda yü-
rürken, bedel ödemeyi de göze alır. İşte bu 
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sahip kılmanın çabası içindeyiz, onlar ye-
niden tek parti devrine, koalisyon yıllarına 
dönmenin özlemiyle yanıp tutuşuyor. 

Ordu’yla birlikte 81 vilayetimizdeki vatan-
daşlarımızın tamamı da işte tüm bunları 
görüyor, değerlendiriyor, kararını veriyor. 

AK Parti’nin eksikleri, hataları yok mu?  
Elbette var. Ama bizim diğerlerinden farkı-
mız, bunların muhasebesini her kademe-
mizde yapıyor ve milletimizin gösterdiği 
istikamette derhal tedbirlerimizi alıyor 
olmamızdır. Biz bugüne kadar milletle hiç 
inatlaşmadık, millete rağmen hiçbir işe 
kalkışmadık. Çünkü AK Parti milletin par-
tisidir. Siz isteyeceksiniz, emredeceksiniz, 
talep edeceksiniz, biz yapacağız. Siz istika-
met göstereceksiniz, hedef tayin edecek-
siniz, biz yürüyeceğiz. Siz mücadelemize 
destek vereceksiniz, biz gerekirse canımız 
pahasına yolumuza devam edeceğiz. Bu 
yolda önümüze ister vesayet güçleri, ister 
darbeciler, ister çapulcular, ister dünyanın 
en büyük güçleri çıksın, yeter ki milletimiz 
bizimle birlikte olsun, Allah’ın izniyle hep-
sini de tepeler geçeriz. Bu milletin tarihini 
bilmeyenler, bu milletin geçmişini ve gü-
cünü bilmeyenler, teneke tıngırtısıyla bizi 
yıldıracaklarını, terörist artıklarıyla tes-
lim alacaklarını sanıyorlar. Onlara yanıl-
dıklarını defalarca gösterdik, inşallah 31 
Mart’ta bir kez daha göstereceğiz. 

Bakınız şair* ne diyor:

Cümle âlem bir olsa

Bükemez bileğini

Fırtınalar kopsa da

Yıkamaz direğini

Oklar saplanadursun

Sağlam tut yüreğini

İmanınla mühürle

Ve uçur dileğini

Kimsesizler kimsesi

O yapar gereğini

Ya has kullar gönderir

Ya rahmet meleğini

Hak sillesi yiyenler

Şaşırır feleğini

Yeter ki sen yiğidim

Sağlam tut yüreğini

Evet… Bizler yüreğimizi sağlam tuttuğu-
muz sürece, evelallah, cümle alem bir ol-
sa bileğimizi de bükemez, direğimizi de 
yıkamaz. 

Ordu!..

31 Mart’ta Rabiamıza bir kez daha sıkı sı-
kıya sarılıyor muyuz? Tek Millet, Tek Bay-
rak, Tek Vatan, Tek Devlet diyor muyuz? 
Bir olacağız, İri olacağız, Diri olacağız, 
Kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye, hep 
birlikte Ordu olacağız diyor muyuz? Ordu 
böylesine sağlam durdukça, inşallah kim-
se bu ülkenin de, bu davanın da önünü 
kesemez. 

liştirdi, biz daha fazlasını yapacağız, demi-
yor. Kimse, AK Parti hakim-savcı sayısını 
10 bin, yardımcı personel sayısını 37 bin 
artırdı, 246 adalet sarayı yapıp yargıyı izbe 
yerlerden kurtardı, adaletin işleyişini hız-
landıracak tedbirleri aldı, biz daha iyisinin 
sözünü veriyoruz, demiyor. Kimse, AK Par-
ti 20 bin 400 kilometre yeni bölünmüş yol, 
bin kilometrenin üzerinde otoyol, 278 ka-
rayolu tüneli yaptı, ülkeyi yüksek hızlı tren 
hatlarıyla tanıştırdı, demiryolu ağlarımızı 
yeniledi, 30 yeni havalimanını hizmete 
soktu, internet altyapımızı güçlendirdi, biz 
daha fazlasını yapacağız, demiyor. Kimse, 
AK Parti terörle mücadelede sınırlarımız 
içinde ve dışında çok büyük başarılar ka-
zandı ama biz daha iyisini gerçekleştire-
ceğiz, demiyor. Kimse, AK Parti savunma 
sanayimizde çığır açtı, dışa bağımlılığımı-
zı yüzde 80’den yüzde 35’e düşürdü, aske-
ri kabiliyetlerimizi genişletti, ordumuzu 
modernize etti, biz daha ilerisini hedefli-
yoruz, demiyor. Kimse, AK Parti milli ge-
lirimizi 236 milyar dolardan 851 milyar 
dolara çıkardı, ülkemizi yılda ortalama 
yüzde 5,8 büyüttü, ihracatımızı 36 milyar 
dolardan 168 milyar doların üzerine yük-
seltti, kamu borç stokunun milli gelire ora-
nını yüzde 60’tan yüzde 9’a düşürdü, IMF 
borcunu sıfırladı, biz ekonomide çok daha 
iyi neticeler elde edeceğiz, demiyor. Kimse, 
AK Parti 16 yılda 10 milyon kişiye iş bul-
du, biz daha fazla istihdam sağlayacağız 
demiyor. Kimse, AK Parti Türkiye’nin yurt 
dışındaki itibarını yükseltti, “Dünya 5’ten 
büyüktür” çağrısıyla tüm mazlumların ve 
mağdurların sesi oldu, milli gelirine göre 
en çok insani yardım yapan ülke haline 
geldi, biz daha fazlasını taahhüt ediyoruz 

demiyor. Kimse, AK Parti sadece geçen yıl 
43,4 milyar liralık bir sosyal yardım bütçe-
siyle ülkesindeki tüm kimsesizlere, garip-
lere, ihtiyaç sahiplerine el uzattı, dünyanın 
en gelişmiş sosyal yardım sistemlerinden 
birini kurdu, biz daha da ilerisini yapaca-
ğız demiyor. Kimse, AK Parti Türkiye’nin 
sanayide ve teknolojide daha önce kaçır-
dığı fırsatları yakalamasını sağladığı gibi, 
geleceği kucaklayacak adımlar da atmayı 
başardı, biz daha ötesini gerçekleştireceğiz 
demiyor. Kimse, AK Parti Türkiye’yi tarım-
sal hasılada Avrupa’da birinci sıraya yük-
seltti, biz dünyada ilk sıraya çıkartacağız 
demiyor. 

Peki, ne diyor? “Yıkacağız” diyor, “kapa-
tacağız” diyor, “atacağız-satacağız” diyor. 
Çünkü bunların dünyası yasaklar ve yık-
mak üzerine kurulu. Ne eser inşa etmek, 
ne gönül inşa etmek diye bir gayeleri, bir 
gayretleri var. Biz yatırımlarımızla konu-
şuyoruz, onlar iftiralarıyla konuşuyor. Biz 
eserlerimizle milletimizin karşısındayız, 
onlar boş laflarla milletin karşısında. Biz 
millete hizmetkâr olmaya talibiz, onlar 
hakaret etmenin, tahkir etmenin, aşağıla-
manın, tehdit etmenin çabası içinde. Biz 
“AK”ız, onlar “kara”, fark işte bu kadar açık-
tır, bu kadar ortadadır. Biz milletle birlik-
te yol yürüyoruz, onlar terör örgütlerinin 
yandaşlarıyla, ülkemize diz çöktürmek 
için her yola başvuranlarla birlikte yol yü-
rüyor. İşte Bay Kemal, Almanya’da, Avrupa 
Parlamentosunda YPG paçavrasıyla resim 
çektirenlerle yan yana poz veriyor. Söyle 
bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim ol-
duğunu… Biz Türkiye’yi 2023 hedeflerine 
ulaştırmanın, 2053 ve 2071 vizyonlarına 
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Hilmi Bey, Deneyimini ve 
Tecrübesini Ordu’ya Aktaracak

Kardeşlerim,

Her işin başı da, sonu da insandır. Bunun 
için AK Parti olarak, her seçimde milleti-
mizin karşısına en güzel kadroyla çıkmaya 
çalıştık. 31 Mart seçimleri için de böyle bir 
hazırlık yaptık. Şimdi geliyoruz, Ordu’daki 
adaylarımızın tanıtımına…

Evet… Hazır mıyız?

AKKUŞ: İsa Demirci

ALTINORDU: Aşkın Tören

AYBASTI: Beytullah Gençtan

ÇATALPINAR: Ahmet Türe

ÇAYBAŞI: Hüseyin Semiz

FATSA: İbrahim Ethem Kibar

GÖLKÖY: Fikri Uludağ

GÜLYALI: Talip Şen

GÜRGENTEPE: Yaşar Şahin

KABADÜZ: Yener Kaya

KABATAŞ: Yakup Yılmaz

KORGAN: Tuncay Kiraz

KUMRU: Yusuf Yalçova

MESUDİYE: İsa Gül

PERŞEMBE: Mustafa Saim Tandoğan

ULUBEY: İsa Türkcan

ÜNYE: Hüseyin Tavlı

İKİZCE: Bu ilçemizde Cumhur İttifakı kap-
samında MHP adayı Osman Kaygı’yı des-
tekliyoruz. 

ÇAMAŞ: Bu ilçemizde Cumhur İttifakı kap-
samında MHP adayı Mahmut Ayparçası’nı 
destekliyoruz. 

Büyükşehir Belediye Başkan adayımız ola-
rak, partimizin kurucularından, eski bürok-
ratlarımızdan, milletvekillerimizden, ba-
kanlarımızdan Hilmi Güler kardeşimi, za-
ten daha önceden açıklamıştık. Hilmi Bey, 
tekrar deneyimini, tecrübesini Ordu’ya 
aktaracak. Ordu’muza gerek devlet adam-
larımız, gerek özel sektörümüz çok büyük 
hizmetler getireceklerdir. Büyükşehir ve 
ilçe adaylarımızın Ordu’muza, partimize 
ve Cumhur İttifakımıza hayırlı olmasını 
diliyorum. 

Bugüne kadar AK Parti’nin hizmet bayra-
ğını ilçelerimizde dalgalandırmış olan tüm 
belediye başkanlarımıza teşekkür ediyo-
rum. Bu bayrak yarışında yerini yeni arka-
daşlarımıza bırakan belediye başkanlarımı-
za, şahsım ve şehrimiz adına şükranlarımı 
sunuyorum. 

Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Kalın 
sağlıcakla.

* Bestami Yazgan

Dadaşlar!.. 

Sevgili Erzurumlular, değerli dava ve yol 

arkadaşlarım, hanımefendiler, beyefendi-

ler, sizleri en kalbi duygularımla, muhab-

betle, hürmetle selamlıyorum.

Ne diyor şair: 

“Vatanda şehit verdik kefen dahi sarmadık

Kardeş dedik sarıldık birbirimiz kırmadık

Gece gündüz yürüdük bir an dahi durmadık

Nice kahpe düşmanlar kırdık da Dadaş olduk”

Suriye’nin Kuzeyindeki
Tampon Bölgeyi Kesinlikle

Biz Oluşturacağız

AK Parti Erzurum Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı
Erzurum | 25 Ocak 2019



Recep Tayyip ERDOĞAN

323322

Yeni Türkiye Vizyonu | YENİDEN DİRİLİŞ YOLUNDA-3 

Bu vesileyle, AK Parti kurulduğu günden 
beri Erzurum Teşkilatımızın bünyesinde 
görev yapmış; partimize, şehrimize, ülke-
mize, demokrasimize hizmet etmiş tüm 
kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bu da-
vaya gönül vermiş olup da vefat eden kar-
deşlerimizi rahmetle yâd ediyorum. Aday 
tanıtım toplantımızın partimiz ve Erzu-
rum’umuz için hayırlara vesile olmasını 
diliyorum. 2004 yılından beri belediyele-
rimizde görev yaparak Erzurum’a hizmet 
etmiş tüm kardeşlerimize şükranlarımı su-
nuyorum. Önümüzdeki seçimlerde Büyük-
şehir ve ilçelerde partimizi temsil edecek 
belediye başkan adaylarımıza Rabbimden 
muvaffakiyetler temenni ediyorum. 

Erzurum’un bu seçimlerde de tercihini 
hizmet siyasetinden, gönül belediyecili-
ğinden yana kullanacağına inanıyorum.  
Biz Erzurum’u çok sevdik, inanıyorum ki 
Erzurum da bizi çok sevdi. Onun için bu 
seçimlerde AK Parti kadroları Erzurum’da 
daha çok çalışacak ve inşallah bir kez daha 
partimizi zafere ulaştıracaklardır. Cumhur 
İttifakı ile kurduğumuz gönül birliğini, in-
şallah hep birlikte yüceltecek, hep birlikte 
en yükseğe taşıyacağız. 

Erzurum!..

31 Mart’ta sandıkları patlatıyor muyuz?

Erzurum!..

31 Mart’ta gönül belediyeciliğini zafere ta-
şıyor muyuz?

Erzurum!..

31 Mart’a kadar gece gündüz çalışıyor muyuz?

Maşallah… Yüreği mert, gözü pek, kalbi 
şefkatli, kendi efendi Dadaşlar söz verirse, 
yapar. Onun için 31 Mart’ta Erzurum’dan 
rekor haberi bekliyorum. 

Kardeşlerim,

Türkiye’de siyasetin ölçüsünü hizmet ha-
line getiren AK Parti olmuştur. Geçtiğimiz 
16 yılda 81 vilayetimizin her birine getir-
diğimiz hizmetler, Cumhuriyet tarihinin 
tamamında yapılanlardan 5 kat, 10 kat 
daha fazladır. Erzurum da bu hizmet sefer-
berliğinden faydalanmıştır. Son 16 yılda 
Erzurum’a toplam 23,5 milyar (katrilyon) 
liralık yatırım yaptık.

Eğitimde, 3 bin 418 adet yeni derslik ka-
zandırdık. Türkiye’nin en köklü eğitim 
kurumlarından olan Atatürk Üniversitesi 
bünyesinde Açık Öğretim Fakültesini kur-
duk. Erzurum’a ikinci devlet üniversitemi-
zi, Erzurum Teknik Üniversitesini kazan-
dırdık. Yükseköğrenim öğrencileri için 13 
bin 776 yatak kapasiteli yurt binaları inşa 
ettik. Birkaç yıl içinde Erzurum, Aşkale ve 
Oltu’da toplamda 1.250 kişilik yükseköğ-
renim yurtlarını daha hizmete alıyoruz.

Gençlerimizin eğitimi yanında onları ha-
yata ve iş dünyasına hazırlamak için de 
çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Bu çerçe-
vede Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları 
Ofisimizin himayesinde Türkiye genelin-
de Bölgesel Kariyer Fuarları düzenliyo-

Buradan, Erzurum’un ilçelerindeki, ma-
hallelerindeki tüm Dadaşlara, tüm vatan-
daşlarıma selamlarımı iletiyorum. 

Burası, Erzurumlu İbrahim Hakkı Haz-
retlerinden Nene Hatuna, Erzurumlu 
Emrah’tan Sümmani Baba’ya kadar nice 
gönül ve irfan erleri yetiştirmiş bir şehir-
dir. Ülke sevgisiyle, vatan aşkıyla, millet 
sevdasıyla yoğrulmuş Erzurumlu kardeş-
lerimle yol arkadaşlığı nasip ettiği için 
Rabbime hamd ediyorum. 

Başı Palandöken gibi dik Erzurum, 
Malazgirt’ten bugüne Türkiye’nin te-
minatı, Türkiye’nin güvencesi olmuş-
tur. İstikbalimize giden yolun mührü 
Erzurum’dur. İstiklalimize giden yolun 
kilit taşı Erzurum’dur. Erzurum böylesine 
güçlü bir şekilde ayakta durdukça, kimse 
Türkiye’nin önünü kesemez.  Bir asır önce 
“Manda ve himaye kabul edilemez” diye-
rek yedi düvele meydan okuyan Erzurum, 
15 Temmuz’da da darbecilere dünyayı dar 
etmişti. 

Hatırlayın gençler, Bay Kemal, 15 Temmuz 
gecesi Atatürk Havalimanına geliyor. Ora-
daki darbecilerle anlaşıyor, tankların ara-
sından geçerek Bakırköy belediyesine gidi-
yor. Daha sonra ne diyor? Haber verselerdi 
orada beklerdim. Bay Kemal, biz mesajları-
mızı telefonda tüm Türkiye’ye verdik. Bay 
Kemal, peki sen ne yaptın? Bakırköy beledi-
yesinde kahveni yudumladın. Sen korkak-
sın, korkaklar ve diktatörler zafer anıtı di-
kemezler. Onun için biz hep darbelere karşı 
durduk, hiçbir zaman darbecilerle yan yana 
olmadık ve bundan sonra da olmayacağız. 

Dünyanın neresinde bir darbe varsa, darbe-
ci varsa, biz onların karşısındayız. Mısır’da 
Mursi’ye darbe yaptılar, biz karşısında 
durduk. Şimdi Venezuela’da böyle bir giri-
şim var, yine karşısındayız. Nerede olursa 
olsun, darbecilerle yan yana olmayacağız. 
Eğer demokrasiye inanıyorsak, eğer de-
mokrasiyi savunuyorsak, o zaman demok-
rasinin gereği sandığa saygıdır. Sandıkta 
milli irade var, millet var, cumhur var. Bay 
Kemal işte onlarla beraber, biz darbecilerle 
beraber olmayacağız.

Sizlerle birlikte Erzurum’da Rabia’mızı en 
gür sedayla her okuyuşumuzda, emin o-
lun, birilerinin yüreği daralıyor. Şimdi bir 
kez daha dostlarımıza güven, düşmanla-
rımıza korku veren Rabia’mızı tekrarlaya-
lım mı? Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, 
Tek Devlet… İnşallah işte bu Erzurum, 31 
Mart’ta Rabia’sına, milli iradeye bir kez 
daha sahip çıkarak, ülkemize ve dünyaya 
mesajını verecektir. 

Siyasetin Ölçüsünü Hizmet  
Haline Getiren AK Parti’dir

Kardeşlerim,

Medeniyetin ve tarihin şehri Erzurum, 
AK Parti’nin en güçlü hayat damarların-
dan biridir. Zillet ve illet ittifakına 31 
Mart akşamı en güzel cevabı vermeye 
hazır mıyız? Hazır mıyız? Gerek Erzu-
rum’daki, gerekse diğer şehirlerdeki Er-
zurumlu kardeşlerimiz hep Cumhur İtti-
fakının yanındadır.
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seniz deyin, onlar yine yalanla, iftirayla, 
çarpıtmayla bildiklerini okuyacaklardır. 
Onun için de asıl hesabı sandığa bırakın. 

Erzurum!..

31 Mart’ta bir kez daha hizmet siyasetine 
destek veriyor muyuz?

Erzurum!..

31 Mart’ta bir kez daha AK Parti belediye-
ciliği diyor muyuz?

Erzurum!..

31 Mart’ta önce millet önce memleket di-
yor muyuz?

İşte benim yoldaşım Erzurum budur. Rab-
bim hepinizden razı olsun. 

Kardeşlerim,

Erzurum, son 1,5 asırda iki defa işgal zul-
müne maruz kalmış bir şehir olarak öz-
gürlüğün kıymetini iyi bilir. Millet olarak, 
Anadolu’daki bin yıllık varlığımızın her 
dönemi mücadeleyle geçmiştir. Bize bu va-
tanı yar etmek istemeyenlere inat, bir aya-
ğımızı Anadolu’ya sıkı sıkıya basıp, diğe-
riyle 7 düvelin üzerine gittik. Bir asır önce, 
bizi bu topraklara gömeceklerini sananla-
ra, Çanakkale’yle, Kut’ül Amare’yle, İstiklal 
Harbiyle derslerini verdik. Pılılarını pırtı-
larını toplayıp gittiler, ama gözleri arkala-
rında kaldı. Vatanımızın ve milletimizin 
üzerindeki hesapları bitmedi. Kimi zaman 
Ermeni teröristler, kimi zaman bölücü te-

röristler, kimi zaman mezhepçi teröristler, 
kimi zaman kifayetsiz siyasetçiler, kimi za-
man dirayetsiz yöneticiler, kimi zaman da 
ekonomik tetikçiler üzerinden birliğimizi, 
beraberliğimizi, bağımsızlığımızı sarsma-
ya çalıştılar. Ortada gözüken örgüt isimle-
ri, üzerimize silah yönelten eller, devleti-
mizin temellerini yıkmaya çalışan hasisler 
farklı da olsa, senaryo ve amaç hep aynıy-
dı. Amaç Türkiye’ye diz çöktürmek, Türk 
Milletini esir etmekti. Hamdolsun başara-
madılar. 

Bir süredir ülkemizi kuşatma girişimleri-
nin de gayesi aynıdır. Suriye sınırlarımız-
da olup bitenlerin gerisinde Suriye değil, 
Türkiye hesapları vardır. Irak sınırları-
mızda olup bitenlerin gerisinde Irak değil, 
Türkiye hesapları vardır. Kıbrıs’ta, Doğu 
Akdeniz’de, Ege’de olup bitenlerin gerisin-
de hep Türkiye’ye dair hesaplar bulunuyor. 
Balkanlarda katliam yapanlar da, Kafkas-
larda işgalciliğe yeltenenler de, uluslarara-
sı kurumlarda önümüze engel üzerine en-
gel çıkartanlar da aslında hep Türkiye ile, 
Türk Milleti ile hesaplaşıyor. 

Millet olarak biz maalesef bilimsel birer di-
siplin olarak tarihe, sosyolojiye, antropolo-
jiye, coğrafyaya yeterli önemi vermiyoruz. 
Kendi tarihimizle ve kültürümüzle ilgili ül-
kemizde bir elin parmaklarını geçmeyecek 
sayıda ciddi çalışma varken, Batıda sadece 
belli bir dönemimiz hakkında yüzlerce, 
binlerce çalışmaya rastlıyoruz. Ecdat bize 
gerçekten çok değerli tarihi ve kültürel mi-
ras bırakmış, ama biz bunları yeterince de-
ğerlendiremiyoruz. Sadece şu Erzurum’un 
sahip olduğu tarihi ve kültürel miras dahi, 

ruz. Doğu Anadolu Kariyer Fuarını da, 15 
bölge üniversitesiyle birlikte Mart ayında 
Erzurum’da gerçekleştiriyoruz.

İktidarlarımız döneminde Erzurum’u spor 
tesisleriyle donattık. Aziziye’ye, Aşkale’ye, 
Oltu’ya, Uzundere’ye gençlik merkezleri 
inşa ettik. Pasinler ve Horasan’a da gençlik 
merkezleri yapıyoruz.

Sağlıkta, 24’ü hastaneden oluşan toplam 
92 adet sağlık tesisini şehrimize kazandır-
dık. Ayrıca, 1.200 yataklı Erzurum Bölge 
Hastanemizle birlikte 10 sağlık tesisimizin 
yapımı devam ediyor. 

Erzurum’daki ihtiyaç sahibi vatandaşları-
mıza toplam 3 milyar (katrilyon) lira tuta-
rında kaynak aktardık.

TOKİ vasıtasıyla Erzurum’da son 16 yılda 
10 bin konut projesini tamamlayıp, hak sa-
hiplerine teslim ettik. Emekliler ve gaziler 
için 5 bin toplu konut inşa edeceğiz. 

Erzurum’a 2002 yılına kadar sadece 49 
kilometre bölünmüş yol yapılmışken, 
biz buna 557 kilometre daha ilave ettik. 
Karadeniz’den Doğu Anadolu’ya açılan yol-
ların en önemli geçit noktasında bulunan 
Kop Dağı Tüneli ile Dallıkavak Tünelini 
iki yıla kadar tamamlıyoruz. Yaklaşık 1,5 
milyar (katrilyon) lira maliyeti olan İspir 
yolundaki Kırık Tüneli ve bağlantı yolları 
projesini de önümüzdeki yıl bitiriyoruz. 
Bingöl yolunu ve bu yoldaki Çiriş Tünelini 
2021 yılında, Pirinkayalar Tünelini de bu 
yıl hizmete sunuyoruz.

Suriye Sınırlarımızda Olup 
Bitenlerin Gerisinde Suriye Değil, 
Türkiye Hesapları Var

Palandöken Lojistik Merkezini şehrimize 
kazandırdık. Erzurum il sınırları içindeki 
bütün demiryollarını yeniledik. Erzincan-
Erzurum-Kars hızlı trenin projemizin etüt 
proje çalışmaları devam ediyor.

Erzurum’un kentiçi trafiğini, halen proje 
çalışmaları süren 19 kilometre uzunluğa 
ve 17 istasyona sahip bir tramvay hattı ile 
rahatlatıyoruz.

Erzurum Havalimanını, yaptığımız yatı-
rımlarla büyüttük, modernleştirdik.  Ha-
valimanımızın 2003 yılında 105 bin olan 
yolcu trafiği, geçtiğimiz yıl 1 milyon 365 
bini geçti.

Erzurum’a 5 adet baraj ve 13 adet gölet in-
şa ettik. Son 16 yılda inşa ettiğimiz sulama 
projeleri ile 363 bin dekardan fazla zirai a-
raziyi sulamaya açtık. Yapımı devam eden 
sulama tesisleri ile 440 bin dekar mümbit 
araziyi daha sulamaya açacağız. 

Erzurumlu çiftçilerimize toplam 1,3 mil-
yar (katrilyon)  lira tutarında tarımsal des-
tek verdik.

Şimdi seçim döneminde birileri gelecek 
size sürekli Erzurum’a hizmet getirilmedi-
ğini, Erzurum’un ihmal edildiğini söyleye-
cek.  Siz de onlara, “Ele diyisen de gardaş, 
ya ele değilse” diyerek, işte bu hizmetleri 
sayacaksınız. Anlaştık mı? Gerçi siz ne der-
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rimizden tek beklentimiz Türkiye’nin bu 
çabasına lojistik destek vermesidir. 

Suriye halkını güya teröristlerden ve reji-
min zulmünden korumak üzere kurulan 
adı var-kendi yok uluslararası koalisyonun 
böyle bir bölgeyi oluşturması da, güvenli-
ğini sağlaması da mümkün değildir. Yıllar-
dır bize karşı teröristlerin safında olanlara 
böyle bir fırsatı vermeyeceğiz. Bölge halkı-
nın can ve mal emniyetine, haklarına, kül-
türüne, değerlerine saygı duymayan hiç 
kimseyle böyle bir yola girilemez. Birleş-
miş Milletlerin de bu işe uygun bir kabili-
yeti olmadığını, dünyadaki pek çok örneğe 
bakarak biliyoruz. 

Suriye sınırlarımızda tesis edilecek bu böl-
genin gerçek anlamda güvenliğini ve işler-
liğini sağlayabilecek tek güç Türkiye’dir. 
Çünkü bu mesele bizim yüreğimizi ya-
kıyor. Her şeyden önce, Türkmen’iyle, 
Arap’ıyla, Kürt’üyle, diğer gruplarıyla, bin-
lerce yıllık ortak geçmişimizin bulunduğu 
kardeşlerimizin maruz kaldığı zulümler 
sebebiyle yüreğimizi yakıyor. Sınırlarımız 
boyunca güvenliğimiz ihlal edilerek yüre-
ğimizi yakıyor. Askerimizin, polisimizin, 
vatandaşlarımızın can güvenliğini tehdit 
ederek yüreğimizi yakıyor. Ülkemizin bir-
liğine, beraberliğine yönelik niyetlerin ara-
cı olma potansiyeliyle yüreğimizi yakıyor. 
Topraklarımızda yaşayan 4 milyona yakın 
sığınmacıyla yüreğimizi yakıyor. Öyleyse, 
bu meselenin çözümüne katkı sağlayacak 
sahadaki fiili kontrolün de bizde olması 
gerekiyor. Türkiye olarak bunun dışında-
ki tüm çözüm tekliflerine kapalı olduğu-
muzu şimdiden beyan ediyoruz. Eğer bu 

onurlu duruşun bir bedeli olacaksa, onu 
da ödemeye hazırız. 

Erzurum!..

Bu kutlu yolda birlikte yürümeye var mısın?

Dadaşlar!..

İstiklalimize ve istikbalimize göz dikenlere 
derslerini vermeye hazır mısın?

Dadaş hazırsa, Türkiye de hazırdır, Türki-
ye hazırsa Allah’ın izniyle önünde duracak 
hiçbir fani güç yoktur. 

Cumhur İttifakı Pazara   
Kadar Değil, Mezara Kadardır

Kardeşlerim,

Bir yandan ülkemizin güvenliğiyle ilgili 
konuları yakından takip ederken, diğer 
yandan da seçimlere hazırlanmayı ihmal 
etmiyoruz. AK Parti olarak, her seçimde 
milletimizin karşısına en ideal, en çalışkan 
kadroyla çıkmaya çalıştık. 31 Mart seçim-
leri için de böyle bir hazırlık yaptık. Şimdi 
geliyoruz, Erzurum adaylarımızın tanıtı-
mına…

Evet… Hazır mıyız?

AŞKALE: Ahmet Yaptırmış

AZİZİYE: Muhammed Cevdet Orhan

ÇAT: Melik Yaşar

yüzlerce bilim insanının ömrü boyunca ça-
lışmasına yetecek zenginliktedir. 

Fırat’ın Doğusundaki Teröristleri 
Temizleme Kararlılığımız 
Sürüyor 

Kardeşlerim,

Türkülerimiz, bizim gönül pınarımızdan 
süzülüp gelen ve her biri ciltler dolusu ki-
tabın anlattığına denk mesajlar veren kül-
tür hazinelerimizdir. 

Erzurum dağları kar ile boran

Aldı yüreğimi dert ile verem

Sizde bulunmaz mı bir kurşun kalem

Yazam arzuhalim yâre gönderem

Bugün, işte bu güzel Erzurum türküsün-
den ilhamla, sizlerle biraz dertleşmek is-
tiyorum. Bölgemizde yaşanan hadiseler 
karşısında, Türkiye olarak bizim hakka ve 
hukuka bağlı bir şekilde davranma yakla-
şımımız, anlaşılan o ki birilerinin iştahı-
nı kabartıyor. Bu cüretle de, Suriye’deki, 
Irak’taki, coğrafyamızın diğer yerlerindeki 
insanları, sanki bunlar başka bir dünyanın 
varlıkları gibi, bizden ayrı, bizimle hiçbir 
ilgisi olmayan topluluklar gibi gösterme-
ye çalışıyorlar. Binlerce kilometre öteden 
gelip burnumuzun dibinde silah çatanlar, 
bizim kendimizin ve kardeşlerimizin hak-
kını, hukukunu, huzurunu, geleceğini ko-
ruma çabalarımıza engel olmak için kırk 
takla atıyorlar. 

Bizi birilerinin davet etmesine gerek yok, 
1998’de Adana Mutabakatıyla zaten bunu 
imza altına almışız. Bu mutabakat; her-
hangi bir olumsuz gelişmede Türkiye’nin o 
topraklara girmesinin önünü açıyor ve bö-
lücü terör örgütünün mensuplarının tes-
limini gerektiriyor. Adana Mutabakatı’na 
baba Esed döneminde imza atılmıştır. Bu 
mutabakat hala yürürlüktedir. 

Erzurumluların, “Tipiyi yiyen ben, titre-
yen sen” diye güzel bir sözü var. Bölgemiz-
de yaşanan her hadisenin insani ve siyasi 
yükünü biz çekiyoruz. Buna karşılık sa-
hayı başka birileri işgal ediyor, sorunun 
çözümü için kurulan masayı başka birileri 
dolduruyor. Artık bu çarpıklığa rıza göster-
meyeceğiz. Daha önce Fırat Kalkanı ve Zey-
tin Dalı Harekâtlarımızla bunun işaretini 
vermiştik. Rusya’yla İdlib’te vardığımız 
mutabakatla, sınırlarımızın dibinde yeni 
bir insani krizin yaşanmasına engel olduk. 

Bize yıllarca Mümbiç’i teröristlerden te-
mizleyeceğiz diyenler, temenni ederim ki 
verilen son sözlerle bunu yerine getirirler. 
Bununla kalmıyor, Fırat’ın doğusundaki 
DEAŞ’lı ve PKK-YPG’li tüm teröristleri 
temizleme kararlılığımızı, işte buradan 
Erzurum’dan bir kez daha ifade ediyorum. 
Sabrımız sınırsız değildir. Bize verilen söz-
lerin yerine gelmesini sonsuza kadar bek-
leyecek de değiliz. Sınırlarımızın dibinde, 
teröristleri ülkemizden korumaya değil, 
ülkemizi teröristlerden korumaya yönelik 
bir güvenli bölge ve tampon bölge tesisi 
sözünün birkaç ay içinde yerine gelmesini 
bekliyoruz. Bu güvenli veya tampon bölge-
yi kesinlikle biz oluşturacağız. Müttefikle-
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HINIS: Erdoğan Eren

HORASAN: Abdülkadir Ayan

KARAÇOBAN: Sedat Gümüş

KARAYAZI: Sedat Karaduman

KÖPRÜKÖY: Osman Belli

NARMAN: Burhanettin Eser

OLTU: Celal Çelebi

OLUR: Tahsin Oktay

PALANDÖKEN: Muhammet Sunar

PASİNLER: Ahmet Dölekli

PAZARYOLU: İbrahim Şahin

ŞENKAYA: Yavuz Bedir

TEKMAN: Mustafa Ergin

TORTUM: Ömer Hancı

YAKUTİYE: Mahmut Uçar

İSPİR: Bu ilçemizde Cumhur İttifakı kap-
samında MHP adayı Ahmet Coşkun’u des-
tekliyoruz. İnşallah İspir’de de sandıkların 
patlaması lazım. Fire yok, ona göre çalışa-
cağız. 

UZUNDERE: Bu ilçemizde Cumhur İttifakı 
kapsamında MHP adayı Hilmi Aktoprak’ı 
destekliyoruz. 

Cumhur İttifakı olarak en ufak bir tavize 
tahammülümüz yok. Bu dayanışma, paza-
ra kadar değil mezara kadardır. Zira karşı-
mızda illet ittifakı olduğuna göre, Cumhur 
İttifakını güçlü kılmamız lazım. Milliyetçi 
Hareket Partisi’yle azami müştereklerimiz 
var, diğerlerinin ise kendi aralarında şerde 
azami müşterekleri var. Bunu bilerek yol 
yürüyeceğiz. 

Büyükşehir Belediye Başkan adayımız ola-
rak Mehmet Sekmen kardeşimizle yola de-
vam ediyoruz. Mehmet Sekmen Beyle yol 
arkadaşlığımız on yıllarca yıl öncesine da-
yanıyor. 

Hayırlı olsun diyorum. Allah yar, yardım-
cımız olsun.

Şehit Kamil’in, Şahin Bey’in, Karayılan’ın 
torunları, sevgili Gaziantepliler, değerli 
dava ve yol arkadaşlarım, hanımefendiler, 
beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, 
muhabbetle, hürmetle selamlıyorum.

Ben Antepliyim, Şahin’im ağam
Mavzer omzuma yük
Ben yumruklarımla dövüşeceğim
Yumruklarım memleket kadar büyük

Bir bayrak dalgalanır Antep Kalesi üstünde

Alı Kanımdaki al, akı alnımdaki ak

Al bayraklar altında kara bir kartal gibi

Yaşamak ne güzel şey

Bir sır var bu mavzerde, attığım gitmez boşa

Çıkmış bir eski savaştan

Türk’ün bir karış toprak parçası için

Destanlar yazacağız yeni baştan

Fiyatları Arttıranları Hesaba 
Çekmeli, Silkelemelisiniz

AK Parti Gaziantep Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı
Gaziantep | 26 Ocak 2019
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Gaziantep!..

31 Mart’ta gönül belediyeciliğini zafere ta-
şıyor muyuz?

Gaziantep!..

31 Mart’a kadar gece gündüz çalışıyor 
muyuz?

Maşallah… Gaziantep’ten rekor bir oy ora-
nı bekliyorum. Seçim gecesi sizlerden müj-
deli haberler bekliyorum.

Kardeşlerim,

Gaziantep, sadece insanlığın, ahde vefa-
tının, bölüşmenin değil, aynı zamanda 
sanayinin, ticaretin, ihracatın, tarımın, 
turizmin de şehridir. Hükümetlerimiz dö-
neminde, sizlerin bu kadim mücadelesine 
destek olmak için Gaziantep’e 35 milyar 
(katrilyon) lira tutarında yatırım yaptık.

Eğitimde, 10 bin 830 adet yeni derslik in-
şa ettik. 60 binden fazla yükseköğrenim 
öğrencisinin öğrenim gördüğü şehrimize 
ikinci devlet üniversitesini, Gaziantep İs-
lam Bilim ve Teknoloji Üniversitesini kur-
duk. Yükseköğrenim öğrencilerimiz için 
9 bin 440 kişi kapasiteli yurt binalarını 
hizmete soktuk. Birkaç yıl içinde 2 bin 250 
yatak kapasiteli yeni yurt binalarını şehri-
nize kazandırıyoruz.

Gaziantep’e 33 bin seyirci kapasiteli bir 
stadyum inşa ettik. Millet Bahçesi proje-
mizin en güzellerinden birini de burada 
gerçekleştiriyoruz. Toplamda 546 bin met-

rekarelik bir alanda, çocuk kütüphanesin-
den yüzme havuzuna kadar her türlü sos-
yal ve spor tesise sahip Millet Bahçemize, 
merhum Hasan Celal Güzel’in adını ver-
dik. Ayrıca, içinde Millet Kıraathanesinin 
de olduğu 65 bin metrekarelik ikinci bir 
millet bahçemizi de eski stadyumun yeri-
ne yapıyoruz.

Bir zamanlar Gaziantep’in kültürünü, kim-
liğini sembolize eden Alleben Deresini o 
eski günlerine kavuşturmak için rehabili-
te edip, çevresinde de şehrin dokusuna ve 
kültürüne uygun rekreasyon alanı yapıyo-
ruz. Gaziantep savunmasının kahramanla-
rından Şahin Bey’in şehit edildiği bölgeyi 
Milli Mücadele Tabiat Parkı haline getiri-
yoruz.

Toplu konutta şu ana kadar 16 bin 219 
konutu hak sahiplerine teslim ettik. Ül-
kemizin en büyük ve en kapsamlı toplu 
konut projesi olan Kuzey Şehir Projesini 
Gaziantep’te başlattık. Yerel ve yatay mi-
mari ilkesiyle inşa edeceğimiz 50 bin ko-
nutluk yeni bir şehri, tüm ticari, sosyal, 
kültürel alanlarıyla birlikte kuruyoruz. 
Bu projenin ilk etabında halen 2 bin 795 
konutun inşası ile yol çalışmaları devam 
ediyor. Ayrıca şehrimizin güneyindeki Ge-
neyik bölgesinde 140 bin vatandaşımızın 
yaşayacağı bir şehir daha kuruyoruz. Bu 
yıl, 2 bin 750 konutla bu projenin inşasına 
başlıyoruz.

Sağlıkta, şehrimize son 16 yılda 19’u hasta-
ne olmak üzere toplam 80 adet sağlık tesisi 
inşa ettik. Aralarında inşallah önümüzdeki 
yıl hizmete açacağımız 1.875 yataklı şehir 

Evet… Biz de diyoruz ki 31 Mart akşamın-
da inşallah Gaziantep’le birlikte yeni des-
tanlar yazacağız. 

Gaziantep, hemen yanı başındaki Suriye’de 
8 yıldır süren kriz karşısında gösterdiği va-
kur, şefkatli, merhametli, sabırlı duruşla 
tüm dünyaya insanlık dersi verdi. Bunun-
la kalmadı, teröristlerden arındırılan böl-
gelerin yeniden ayağa kaldırılmasında da 
Gaziantep çok büyük sorumluluk üstlendi, 
fedakârlık yaptı. 

Bu vesileyle yaklaşık 2 hafta önce Fırat Kal-
kanı Harekâtı bölgesinin idari yapılanma-
sını yürütürken görevi başında vefat eden, 
Gaziantep Vali Yardımcımız Ahmet Tugay 
İmamgiller’e Allah’tan rahmet diliyorum. 
Hem sınır ötesinden ülkemize yönelik sal-
dırılarda, hem de sınır ötesi operasyonla-
rımızda şehit olan polislerimizi, jandarma-
larımızı, askerlerimizi, vatandaşlarımızı, 
kamu görevlilerimizi rahmetle yad ediyo-
rum. Şehitler Tepesini boş bırakmayan, 
yattığı toprak, tutuğu bayrak belli tüm 
kahramanlarımıza ve geride bıraktıkları 
ailelerine şükranlarımı sunuyorum. 

Şehir nüfusunun neredeyse yüzde 20’sine 
ulaşan muhacirlere, Peygamberin sünne-
tine uygun şekilde ensarlık yapan Gazi-
antepli kardeşlerimin her birine teşekkür 
ediyorum. Ülkemizin huzurunu bozmak, 
milletimizin arasına fitne sokmak için çır-
pınan içerideki gafillere ve dışarıdan gelen 
ajanlara itibar etmeyen her bir Gaziantepli 
kardeşime şükranlarımı sunuyorum. Bu 
kardeşlerimin göğüs kafeslerinde taşıdık-
ları o tertemiz kalpleri, bana göre dünya-

nın en itibarlı madalyasıdır. Rabbim, in-
şallah bu fedakârlıklarınızın mükâfatını 
her iki dünyada da verecektir. Buradan, 
Gaziantep’in ilçelerindeki, mahallele-
rindeki tüm kardeşlerime selamlarımı 
iletiyorum. 

Gaziantep’ten Rekor    
Bir Oy Oranı Bekliyorum

Kurulduğu günden beri AK Parti Gazi-
antep Teşkilatımız bünyesinde görev 
yapmış, partimize, şehrimize, ülkemize, 
demokrasimize hizmet etmiş tüm kar-
deşlerime teşekkür ediyorum. Bu davaya 
gönül vermiş olup da vefat eden kardeş-
lerimizi rahmetle yâd ediyorum. Aday 
tanıtım toplantımızın partimiz ve Gazian-
tep’imiz için hayırlara vesile olmasını di-
liyorum. Bugüne kadar belediyelerimizde 
görev yaparak Gaziantep’e hizmet etmiş 
tüm kardeşlerimize şükranlarımı sunu-
yorum. Önümüzdeki seçimlerde Büyük-
şehir ve ilçelerde partimizi temsil edecek 
belediye başkan adaylarımıza Rabbim-
den muvaffakiyetler temenni ediyorum. 
Gaziantep’in bu seçimlerde de tercihini 
hizmet siyasetinden, gönül belediyecili-
ğinden yana kullanacağına inanıyorum.  
Cumhur İttifakı ile kurduğumuz gönül 
birliğine sahip çıkacak ve inşallah hep bir-
likte en yükseğe taşıyacağız. 

Gaziantep!..

31 Mart’ta sandıkları patlatıyor muyuz?
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Gaziantepli çiftçilerimize toplam 1,5 mil-
yar lira (katrilyon) tutarında tarımsal des-
tek verdik.

Verdiğimiz 1,9 milyar (katrilyon) li-
ra tutarındaki teşviklerle 86 bin Gazi-
antepli işverenimize destek sağladık. 
Gaziantep’te, 2 yeni organize sanayi böl-
gesi ile 2 teknokent, 10 Ar-ge ve 4 tasa-
rım merkezi kurduk. 

Bunlar yaptıklarımızın özetin özeti ma-
hiyetinde diyebileceğimiz kısa bir dökü-
müdür. Önümüzdeki dönemde, sizlerden 
alacağımız güçle, inşallah çok daha büyük 
projelere imza atacağız. 

Gaziantep!..

31 Mart’ta bir kez daha hizmet siyasetine 
destek veriyor muyuz?

Gaziantep!..

31 Mart’ta bir kez daha AK Parti belediye-
ciliği diyor muyuz?

Gaziantep!..

31 Mart’ta önce millet önce memleket di-
yor muyuz?

Rabbim hepinizden razı olsun. 

Kardeşlerim,

Gaziantep bizim gönül coğrafyamızın zen-
ginliğinin en güzel örneklerinden biridir. 
Kendi sınırlarımız içindeki vatandaşları-

mız kadar, sınırlarımızın ötesindeki dost-
larımızın ve kardeşlerimizin de haklarını, 
hukuklarını, onurlarını korumak görevi-
mizdir. Türkiye’nin Suriye, Irak, Kıbrıs, 
Balkanlar, Kafkaslar, Orta ve Güney Asya 
politikalarını anlamak isteyenler, gelip 
Gaziantep’e, buradaki manzaraya baksın-
lar. Biz bölüşmenin bereketine, dayanış-
manın gücüne inanan bir milletiz. Bunun 
için de siyasette de, ekonomide de elimiz-
deki imkânları dostlarımızla paylaşmak-
tan memnuniyet duyuyoruz. Biz burada 
huzur ve güven içinde yaşarken, yanı ba-
şımızdaki kardeşlerimizi zalimlerin insafı-
na bırakamayız. Bunu kimi zaman göstere 
göstere yaparız, kimi zaman sessizce yapa-
rız. Ama mutlaka elimizden gelen gayreti 
ortaya koyarız. Bir gece ansızın gider, gere-
ğini yaparız. 

Coğrafyamızda hiçbir tarihi ve insani iliş-
kileri olmayanlar 12 bin kilometreden 
gelip Suriye’de cirit atarken, biz elimiz ko-
lumuz bağlı mı duracağız? Türkiye’yi bura-
dan uzak tutmak isteyenlerin derdi Suriye 
halkını özgürlüğe kavuşturmak değil, tam 
tersine bataklığı derinleştirmektir. Diyor-
lar ki, Türkiye’nin burada ne işi var? 1998 
yılında Baba Esed’le Adana Mutabakatı 
Anlaşması imzaladık. Bu anlaşma, hükmü 
icra edilmesi gerekli olan bir anlaşmadır. 
2001 yılında bu anlaşma yenilenmiştir. 

Sorsanız hepsi de DEAŞ’la mücadele için 
burada… DEAŞ’a ne yaptılar bilmiyoruz a-
ma, 1 milyona yakın Suriyeli kardeşimizin 
ölümüne ya göz yumdular, ya da doğrudan 
ortak oldular. Irak’ta aynı şekilde 35 yıldır 

hastanemizin de bulunduğu 6 sağlık tesisi-
mizin inşası devam ediyor.

Gaziantep’te ihtiyaç sahibi vatandaşları-
mıza, şehit yakınlarımıza, gazilerimize, 
engellilerimize, yaşlılarımıza 3,7 milyar 
(katrilyon) lira tutarında kaynak aktardık. 
Bay Kemal, bunlardan haberin var mı? Bay 
Kemal’e sorarsan, hiçbir destek verilmiyor. 

Yanı Başımızdaki Kardeşlerimizi 
Zalimlerin İnsafına Bırakamayız

Gaziantep’e 2002 yılına kadar 116 kilomet-
re bölünmüş yol yapılmıştı, biz bu rakamı 
396 kilometreye ulaştırdık. Yapımı de-
vam eden Islahiye-Kırıkhan yolunu, Kah-
ramanmaraş-Nurdağı yolunu ve Kahra-
manmaraş-Narlı-Gaziantep yolunu bu yıl 
tamamlıyoruz. Gaziantep-Birecik yolunu, 
Nizip-Karkamış yolunu, Gaziantep-Oğuze-
li-Karkamış yolunu ve Osmaniye-Nurdağı 
yolunu ise önümüzdeki yıl tamamlıyoruz. 
Şimdi gözümüzü Amanoslar’a diktik.  A-
manos dağlarını tünelle geçeceğimiz, için-
de viyadüklerin ve köprülerin de olduğu 
Dörtyol-Hassa Yoluyla ilgili adımı, inşallah 
bu yıl içinde atmaya başlıyoruz. Böylece 
Gaziantep ile İskenderun Limanı arasında-
ki mesafeyi de kısaltarak, yeni bir sanayi 
ve ticaret aksı oluşturuyoruz.

Gaziantep-Osmaniye-Adana-Mersin hız-
lı tren projemizin inşası etap etap devam 
ediyor. Bu hızlı tren hattını, Nurdağı üze-
rinden Kahramanmaraş’a da bağlıyoruz. 
Ayrıca, Şanlıurfa-Gaziantep Hızlı tren pro-
jesinin de etüt çalışmaları sürüyor. Bir baş-

ka önemli ulaşım projemiz GAZİRAY’dır. 
Hem metro standartlarında kent içi ulaşı-
ma hem de hızlı tren bağlantısı ile şehir-
lerarası ulaşıma hizmet verecek, günlük 
358 bin yolcunun taşınmasını sağlaya-
cak, 16 istasyonlu GAZİRAY’ın yapımı 
devam ediyor. Gar-Düztepe-Şehir Hasta-
nesi güzergâhında yer alacak sürücüsüz 
metro hattı projemizin inşasına da ya-
kında başlıyoruz. 

Gaziantep Havalimanının yolcu sayısı 
2003 yılında 223 bin iken, geçtiğimiz yıl 2 
milyon 655 bini geçti. Havalimanının ka-
pasitesini yıllık 5 milyon yolcuya çıkarmak 
için yaptığımız yeni bir terminal binası ile 
apronu, inşallah seneye tamamlıyoruz.

Gaziantep’te 500 hektarlık bir alanda, için-
de her türlü lojistik hizmetinin verildiği, 
gümrük işlemlerinin yapılabildiği, otoyol 
ve demiryolu bağlantısı da olan bir Lojis-
tik Köy kuruluyor. Tahsis ve imar çalışma-
ları bitti, yakında inşasına başlanıyor. 

Gaziantep’in uzun vadeli içme suyu ihtiya-
cını karşılamak için 

Düzbağ Projesini hayata geçirdik. Ülkemi-
zin en büyük içme suyu projelerinden biri 
olan ve 1,2 milyar (katrilyon) lira maliyetin-
deki bu projenin ilk aşaması tamamlandı. 
Projenin ikinci aşamasını oluşturan Düz-
bağ Barajı ve Düzbağ İçme Suyu Arıtma 
Tesisinin proje çalışması devam ediyor. 
Son 16 yılda yaptığımız sulama tesisleriyle 
Gaziantep’te 203 bin dekar araziyi sulama-
ya açtık. Yaklaşık 80 bin dekar münbit ara-
ziyi sulayacak Doğanpınar Barajının inşa-
sında da sona gelindi. 
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bedel ödetme tehditleri yapanlara diyoruz 
ki, biz bu bedeli öderiz ama istiklalimizden 
ve istikbalimizden asla taviz vermeyiz. 

Kardeşlerim,

Gaziantep, ülkemizde sanayi ve ticaretin 
en canlı olduğu şehirlerimizden biridir. 
Ülkemiz, son yıllarda pek çok tehdidin ve 
saldırının yanında, ekonomik tuzaklara da 
maruz kaldı. Son olarak, geçtiğimiz yılın A-
ğustos ayından itibaren kur-faiz-enflasyon 
üçgeninde gelişen bir ekonomik saldırıya 
uğradık. Tabii konu ekonomi olunca, sıkın-
tıların çözümü biraz zaman alıyor. 

Daha önce başlattığımız istihdam seferber-
liğiyle iki yıl içinde 1,5 milyonluk ilave is-
tihdam elde etmiştik. İnşallah bu daha da 
artacak. Çünkü sanayicimize, tüccarımıza, 
odalarımıza, borsalarımıza güveniyorum. 
Evelallah biz biriz, beraberiz, kardeşiz. 

Son süreçte maalesef bunun bir kısmını 
kaybettik. Şimdi hem kaybımızı telafi et-
mek hem de atılım hamlesi başlatmak için 
yeni bir seferberlik ilan ediyoruz. Sanayici-
den esnafa, çiftçiden ihracatçıya kadar her 
kesime, üretimlerini, ticaretlerini, istih-
damlarını artırmaya yönelik destekler, teş-
vikler, muafiyetler veriyoruz. Üretimi ve 
istihdamı artırmanın yolu yatırımdır. Hem 
kendi vatandaşlarımızdan, hem de yurt dı-
şından ülkemizde yatırım yapmak isteyen-
lere kapılarımızı sonuna kadar açtık. Hem 
Batı ülkelerinden, hem Arap ülkelerinden, 
hem Orta Asya’dan, hem Uzakdoğu’dan 
çok ciddi bir yatırımcı ilgisi var. 

Aracılar Vasıtasıyla   
Fiyatlar Tırmandırılıyor

Tabii bunların fiilen hayata geçmesi ve is-
tihdama dönüşmesi zaman alıyor. Bu sü-
reçte kısa vadeli bir takım imkânları devre-
ye alıyoruz. Ancak, şu tür sıkıntılarla kar-
şılaştığımız oluyor. Örneğin bir KOBİ’ye, 
işini büyütmesi ve dolayısıyla istihdamı 
artırması için uygun şartlarda finansman 
sağlıyoruz. Bazı kişilerin bu kaynağı işin-
de kullanmak yerine götürüp faize veya 
benzeri finans araçlarına yatırdığını duyu-
yoruz. Aynı şekilde, döviz kuru ve enflas-
yon konusunda çok abartılı öngörülerde 
bulunup fiyatlarını şişiren kimi ticaret er-
babının, tam tersi gelişmeler yaşanmasına 
rağmen, aynı şekilde devam ettiğine şahit 
oluyoruz. Dolar düştü mü? Düştü. Borsa 
yükseldi mi? 100 bini yakaladı. Ama mar-
ketlerde, çarşıda, pazarda ürün fiyatları 
yine çok yüksek… Aracılar vasıtasıyla fi-
yatlar tırmandırılıyor. Burada belediyele-
rimize büyük görevler düşüyor. Fiyatları 
arttıranları hesaba çekmeniz, silkelemeniz 
lazım. Hazırlıklarımız var ve bu uygulama-
yı da yapacağız. Bunun adı ticaret değildir, 
bunun adı para kazanma değildir. Bunun 
adı olsa olsa fırsatçılıktır, riyakârlıktır, te-
feciliktir, hatta ülkeye ve millete ihanettir. 

Tabii ki ülkemizde serbest piyasa eko-
nomisi vardır ve fiyatları piyasa belirler. 
Ama piyasayı maniple ederek bu fırsatçı-
lığı meşrulaştırmaya çalışmanın, serbest 
piyasa ekonomisinde yeri yoktur. Dünya-
nın hiçbir yerinde devletin ve toplumun, 
böyle bir çarpıklığa göz yumması, gözünü 

milyonlarca masum insan hayatını kaybe-
derken, bu ülkeye kimin, niçin geldiği ar-
tık hatırlanmıyor bile. 

Biz Bedel Öderiz, Ama 
İstiklalimizden Asla Taviz 
Vermeyiz

Bir terör örgütü olmanın yanında İslam’ın 
da en büyük düşmanı olarak gördüğümüz 
DEAŞ’la mücadelede somut başarıları olan 
tek ülke Türkiye’dir. Mesela son 2 yılda 
yaklaşık 8 bin DEAŞ mensubunu gözaltına 
aldık, bunlardan 2 bin 300’den fazlasını 
tutukladık. Suriye krizi başladığından beri 
sınır dışı ettiğimiz DEAŞ’lı sayısı 7 binin ü-
zerindedir. Denizlerde veya topraklarımız 
içinde, çeşitli ülkelerden bir milyona ya-
kın kaçak göçmeni yakaladık, bunlardan 
240 binini ülkelerine gönderdik. Halen 
ülkemizde 4 milyona yakın, çoğu Suriyeli 
sığınmacı hayatını sürdürüyor. Buna kar-
şılık koskoca Avrupa Birliği birkaç yüz bin 
sığınmacıyı dahi koyacak yer bulamadı. 
Öyle ki, bu yüzden Avrupa Birliği üyesi ül-
keler birbirlerine girdiler. 

Demek ki mesele, DEAŞ, Suriye veya Irak 
meselesi değil. Burada çok daha alçak bir 
senaryo var, çok daha derin bir oyun var, 
çok daha karmaşık hesaplar var. Herke-
sin bir hesabı varsa, Allah’ın da bir hesabı 
var. Hiç şüphesiz, en büyük hesap sahibi 
Allah’tır.

Biz, medeniyetimizin, tarihimizin ve kül-
türümüzün bize gösterdiği şekilde, hem 
kendi hakkımızı, hukukumuzu koruma-

yı, hem de dost ve kardeşlerimize sahip 
çıkmayı sürdüreceğiz. Elbette böylesine 
büyük bir yükün ekonomik, sosyal, insa-
ni bir takım sıkıntıları olacaktır. Hamdol-
sun bugüne kadar milletimiz, gerçekten 
çok büyük bir alicenaplıkla, bu sıkıntıları 
göğüslemiş, kendi dünyasında çözmeyi 
başarmıştır. Onun için Gaziantep’in bu sü-
reçte ayrı bir yeri var. Siz kapılarınızı, gön-
lünüzü bu muhacir kardeşlerinize açtınız. 

İnşallah, Suriye’de güvenli hale getirdiği-
miz yerleri çoğalttıkça, bu yükü daha hız-
lı bir şekilde hafifleteceğiz. Şu ana kadar 
Suriye topraklarına geri dönen sığınmacı-
ların sayısı 300 bine yaklaştı. Menbiç ve 
Tel Rıfat ile Fırat’ın doğusundaki yerleri 
teröristlerden arındırdığımızda, milyonla-
ra varan sayıda Suriyeli kardeşimiz kendi 
evlerine dönme imkânı bulacak. 

Tüm bu meselelerin çözümünde çok ciddi 
bir mesafe kat ettik. Bir yandan Ruslarla ve 
İranlılarla, diğer taraftan Amerikalılarla, 
tabii en başta Suriye’nin kendi halkıyla iş-
birliği içinde, bölgemizi bu büyük felaket-
ten kurtarmakta kararlıyız. Önceliğimiz 
elbette siyaset ve diplomasi yollarını sonu-
na kadar kullanmaktır. Mesela İdlib me-
selesini bu şekilde çözüm yoluna koyduk. 
Ancak, gerektiğinde askeri yöntemlerden 
kaçınmayacağımızı da Fırat Kalkanı ve 
Zeytin Dalı Harekâtlarımızla gösterdik. 
Münbiç ve Fırat’ın doğusu için gerektiği 
durumda kullanmak üzere askeri hazırlık-
larımızı büyük ölçüde tamamladık. Halen 
süren siyasi ve diplomatik süreçlerin neti-
celerini bekliyoruz. Oldu, oldu. Olmadı, bir 
gece ansızın oralardayız. Bunun için bize 
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hırs bürümüş bir avuç spekülatöre teslim 
olması söz konusu olamaz. Gaziantepli 
sanayici de, tüccar da, çalışan da alnının 
teriyle kazanmanın önemini ve bereketini 
çok iyi bilir. Onun için de Gaziantep, son 
dönemde yaşanan dalgalanmalardan en az 
etkilenen şehirlerimizden biridir. Sizleri 
bu ahlaki duruşunuz sebebiyle de ayrıca 
tebrik ediyorum. 

Kardeşlerim,

Milletimizin bağrından çıkmış bir parti 
olarak, her seçimi temsilcisi olduğumuz 
halkımıza bir hesap verme vesilesi olarak 
görüyoruz. Aynı anlayışla, her seçimde 
milletimizin karşısına en ideal, en çalış-
kan, en ehil kadroyla çıkmaya çalışıyoruz. 
31 Mart seçimleri için de böyle bir hazırlık 
yaptık. Şimdi geliyoruz, Gaziantep adayla-
rımızın tanıtımına…

Gerek AK Parti, gerek Milliyetçi Hareket 
Partisi olarak adaylarımız, Cumhur İttifa-
kının sembol isimleridir. Beraber çalışaca-
ğız, çok çalışacağız. 

Evet… Hazır mıyız?

ARABAN: Mehmet Özdemir

İSLAHİYE: Kemal Vural

NİZİP: Mehmet Sarı

NURDAĞI: Ökkeş Kavak

ŞAHİNBEY: Mehmet İhsan Tahmazoğlu

ŞEHİTKAMİL: Muhammet Rıdvan Fadı-
loğlu

YAVUZELİ: Mustafa Kemal Sakaroğlu

OĞUZELİ: Bu ilçemizde Cumhur İttifa-
kı kapsamında MHP adayı Mehmet Sait 
Kılıç’ı destekliyoruz. 

KARKAMIŞ: Bu ilçemizde Cumhur İttifa-
kı kapsamında MHP adayı Mehmet Seydi 
Yılmaz’ı destekliyoruz. 

Büyükşehir Belediye Başkan adayımız 
olarak Fatma Şahin hanımefendiyle yola 
devam ediyoruz. Büyükşehir ve ilçe aday-
larımızın Gaziantep’imize, partimize ve 
Cumhur İttifakımıza hayırlı olmasını dili-
yorum. Bugüne kadar AK Parti’nin hizmet 
bayrağını ilçelerimizde dalgalandırmış o-
lan tüm belediye başkanlarımıza teşekkür 
ediyorum. Bu bayrak yarışında yerini yeni 
arkadaşlarımıza bırakan belediye başkan-
larımıza, şahsım ve şehrimiz adına şükran-
larımı sunuyorum. 

Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Kalın 
sağlıcakla.

Sevgili Antalyalılar, değerli dava ve yol ar-
kadaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler, 
sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, 
hürmetle selamlıyorum.

Sözlerimin hemen başında, bir süredir 
Antalya’mızı etkisi altına alan olumsuz 
hava şartları sebebiyle hayatını kaybeden 
vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yarala-
nanlara şifalar diliyorum. Bu felaketlerde 

malları zarar gören vatandaşlarımıza ve 
üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimizi 
iletiyorum. İçişleri Bakanlığımız, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığımız, Tarım ve Orman 
Bakanlığımız, Enerji Bakanlığımız, Büyük-
şehir Belediyemiz ve diğer tüm kurumları-
mız, gelişmeleri yakından takip ediyorlar. 
Antalya geçmişte nice afetleri, nice badi-
releri göğüslemiş, her seferinde yaralarını 
sarıp hedeflerine doğru yürümeye devam 

CHP, Medeniyet ve 
Tarih Düşmanlığı Peşindedir 

AK Parti Antalya Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı
Antalya | 27 Ocak 2019
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ülkemizi mahcup etmemiştir. Biz işte bu 
Antalya’yı daha büyük başarılara hazırla-
mak istiyoruz. Bu şehrin nasıl denizi, kıyı-
ları, kumsalı, tarlaları, bahçeleri, dağları, 
yeşili eşsizse, insanı da aynı derecede ben-
zersizdir. Bunun için biz Antalya’yı sadece 
turizmin değil gönüllerin de başkenti ola-
rak görüyoruz. 

Al yazmam dalda kaldı

Gözlerim yolda kaldı

İşte bu Antalya türküsünde olduğu gibi bi-
zim de gözümüz Antalya’dadır. 

Antalya!..

31 Mart’ta sandıkları patlatıyor muyuz?

Antalya!..

31 Mart’ta gönül belediyeciliğini zafere ta-
şıyor muyuz?

Antalya!..

31 Mart’a kadar gece gündüz çalışıyor 
muyuz?

Maşallah… Seçim gecesi Antalya’dan müj-
deli haberler bekliyorum.

Kardeşlerim,

Biz Antalya’yı sadece turizm alanında de-
ğil, her konuda en ileri hizmetlere kavuş-
turmak için 16 yıldır gece-gündüz çalışı-
yoruz. Son 16 yılda Antalya’ya 40 milyar 
(katrilyon) lira tutarında yatırım yaptık.

Eğitimde, 9 bin 431 adet yeni derslik ka-
zandırdık. 3’ü vakıf, 1’i devlet olmak üzere 
4 üniversite kurarak şehrimizdeki üniver-
site sayımızı 5’e yükselttik. Yükseköğrenim 
öğrencileri için 9 bin 415 yatak kapasiteli 
yurt binalarını hizmete sunduk. Birkaç yıl 
içinde çeşitli ilçelerimize toplamda 4 bin 
750 kişilik 6 adet yükseköğrenim yurdu 
daha kazandırıyoruz.

33 bin seyirci kapasiteli stadyumu ile bir-
likte, spor salonları, gençlik merkezleri, 
futbol sahaları gibi sosyal tesisleri Antalya-
lı kardeşlerimizin hizmetine sunduk. 

Antalya’da 3 tane Millet Bahçesi projemiz 
bulunuyor. Manavgat’ta yaptığımız Türk-
beleni Millet Bahçesini bugün gerçekleş-
tireceğimiz toplu açılış törenimiz ile res-
mi açılışını yapıyoruz. Eski stadın yerine 
yaptığımız millet bahçemiz ise tamamlan-
mak üzere. Onu da önümüzdeki günlerde  
hizmete sunuyoruz. Antalya Kent Müzesi 
Millet Bahçemiz ise inşallah Ekim ayında 
tamamlanıyor.  

Sağlıkta, 20’si hastaneden oluşan toplam 
56 adet yeni sağlık tesisi yaptık. 300 yatak-
lı Aksu Devlet Hastanesi ile birlikte 11 a-
det sağlık tesisimizin inşası devam ediyor. 
Antalya’ya yapacağımız 1.000 yataklı Şehir 
Hastanemizin ihale süreci devam ediyor.

TOKİ vasıtasıyla Antalya’da 4 bin 432 ko-
nut projesini hayata geçirdik.

Antalya’da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 
2,5 milyar (katrilyon) lira tutarında yar-
dım yaparak yanlarında olduk.

etmiş bir şehirdir. Son günlerde yaşadığı-
mız afetlerin ardından da, Antalya’nın kut-
lu yürüyüşüne devam edeceğine inanıyo-
rum. Bununla ilgili olarak ilgili bakanlarım 
zaten gerekli çalışmaları yaptılar. İlk saha 
tespit çalışmalarına göre, yaklaşık 100 mil-
yon lira maddi zarar olduğu tahmin edil-
mektedir. Üreticilerimizin ve vatandaşları-
mızın mağduriyetini giderme noktasında 
gerekli çalışmalar yapılmaktadır. 

Hortum gibi, önüne gelen her şeyi yıkan 
sert rüzgarlar gibi, dev dalgalar gibi, insan 
iradesini ve tedbirini aşan afetler, dün-
yanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde 
de yaşanabiliyor. Afetlerin önüne geçmek 
mümkün değil belki, ama zararlarını azalt-
mak için gereken önlemleri almak elimiz-
dedir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi bu 
tür afetlerden muhafaza eylesin, beterin-
den saklasın diye dua ediyoruz. Gerek bu 
afette ortaya çıkan zararları telafi etmek, 
gerek bundan sonra başımıza gelebilecek 
benzer hadiselerde yıkımların önüne geç-
mek için gereken çalışmaları yürütüyoruz. 
Bir kez daha tüm Antalyalılara geçmiş ol-
sun diyorum. 

Sevgili gençler, 

Değerli arkadaşlar, 

Antalya, tercihini AK Parti belediyecili-
ğinden, AK Parti’nin hizmet siyasetinden 
yana kullanarak yüzümüzü güldürmüş 
bir şehrimizdir. Bu vesileyle, Antalya’nın 
ilçelerindeki, mahallelerindeki tüm kar-
deşlerime selamlarımı ve şükranlarımı ile-
tiyorum. Kurulduğu günden beri AK Parti 

Antalya Teşkilatımız bünyesinde görev 
yapmış, partimize, şehrimize, ülkemize, 
demokrasimize hizmet etmiş tüm kardeş-
lerime teşekkür ediyorum. Bu davaya gö-
nül vermiş olup da vefat eden kardeşleri-
mizi rahmetle yâd ediyorum. Aday tanıtım 
toplantımızın partimiz ve Antalya’mız için 
hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bugü-
ne kadar belediyelerimizde görev yaparak 
Antalya’ya hizmet etmiş tüm kardeşleri-
mize şükranlarımı sunuyorum. Önümüz-
deki seçimlerde Büyükşehir ve ilçelerde 
partimizi temsil edecek belediye başkan 
adaylarımıza Rabbimden muvaffakiyetler 
temenni ediyorum. 

Antalya’nın bu seçimlerde de tercihini hiz-
met siyasetinden, gönül belediyeciliğinden 
yana kullanacağına inanıyorum. Cumhur 
İttifakı ile kurduğumuz gönül birliğine sa-
hip çıkacak ve inşallah bayrağı hep birlikte 
en yükseğe taşıyacağız. 

Antalya Sadece Turizmin Değil, 
Gönüllerin de Başkentidir

Antalya, sadece ülkemizin en kadim şe-
hirlerinden biri değil, aynı zamanda ger-
çek bir dünya şehridir. Bunun en büyük 
ispatı, geçtiğimiz yıl bu şehri ziyaret eden 
12,5 milyon turisttir. Dünyanın dört bir 
yanından misafir ettiği insanlarla turizm-
de marka olan Antalya, dünyanın dört bir 
yanına ihraç ettiği tarım ürünleriyle bu 
alanda da büyük bir markadır. Türkiye’nin 
yüz akı Antalya, bizim de gururumuzdur. 
Antalya, son yıllarda ev sahipliği yaptığı G-
20 gibi, EXPO gibi dev organizasyonlarda 
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2002 yılına kadar Antalya’ya 195 kilomet-
re bölünmüş yol yapılmışken, biz bunu 640 
kilometreye ulaştırdık. Şu an Antalya’da 
toplam maliyeti 13,1 milyar (katrilyon) 
lira olan 19 adet yol projemizin yapımı 
sürüyor. Antalya-Kemer-Tekirova-Finike 
yolu projemiz içindeki 4 adet çift tüp tü-
nel tamamlandı, 7 adet çift tüp tünel de 
projelendirildi. Projenin tamamı önümüz-
deki yıl tamamlanacak. Manavgat-Akseki 
yolundaki güzergâhta bulunan 4 adet çift 
tüp tünel ile köprülerde çalışmalar devam 
ediyor. Bu projeyi 2021 yılında tamamlıyo-
ruz. Antalya-Taşağıl yolunu da yine 2021 
yılında tamamlıyoruz. Alanya Ayrımı-Ha-
dim yolundaki 10 adet tek tüp tünelin ya-
pımı bitti. Kamuoyunda Gembos yolu ola-
rak bilinen Konya’yı Antalya’ya bağlayacak 
yolda inşa ettiğimiz Demirkapı Tüneli’nde 
çalışmalar hızla devam ediyor. Tünel, trafi-
ğe açıldığında 4 dakikada karasal iklimden 
Akdeniz iklimine geçiş sağlayacak projeyi 
inşallah önümüzdeki yıl tamamlıyoruz. 
Antalya-Alanya-Gazipaşa Yolundaki inşa-
atlar hızla devam ediyor. Proje içindeki 5 a-
det tek tüp tünel tamamlandı. Gökçebelen 
Tünelindeki ve Alanya Doğu Çevre Yolu 
DİM Tünelindeki çalışmaları önümüzdeki 
yıl tamamlıyoruz. Burdur-Antalya-Alanya 
Otoyolu projemizle ilgili adımları bu yıl 
içinde atıyoruz.

Antalya Şehir Meydanı-Havalimanı-Expo 
Tramvay hattını tamamlayıp, hizmete al-
dık. Şehrimizi İstanbul’a ve İzmir’e yüksek 
hızlı tren hattıyla bağlıyoruz. Eskişehir-
Kütahya-Afyonkarahisar-Isparta-Antalya 
hızlı tren projesinde, üç kesim halinde 
etüt çalışmaları devam ediyor. Bununla 

yetinmiyor, Antalya’yı Konya’ya, Ankara 
üzerinden Edirne’den Kars’a uzanan doğu-
batı hızlı tren koridoruna, Karaman-Ada-
na üzerinden Gaziantep başta olmak üzere 
güney illerimize de hızlı tren ağıyla bağlı-
yoruz.  Kayseri-Nevşehir-Aksaray-Konya-
Antalya hızlı tren projesinin etüt çalışma-
ları da, dört kesim halinde sürüyor.

Her İlden, Her İlçeden   
Oy Alabilen Tek Partiyiz 

Antalya Havalimanı’nı yaptığımız iç ve dış 
hatlar terminal binasını büyüterek yıllık 
35 milyon yolcu kapasitesine ulaştırdık. 
Antalya’ya ikinci bir havalimanı olarak Ga-
zipaşa Havalimanı’nı kazandırdık. Şimdi 
Antalya’ya üçüncü bir havalimanı Batı An-
talya Havalimanı’nı yapmak için çalışma-
lara başladık. Havalimanını inşallah 2022 
yılına kadar tamamlayıp hizmete sunmayı 
hedefliyoruz. 2003 yılında 10 milyon 371 
bin olan Antalya Havalimanı yolcu trafiği, 
geçtiğimiz yıl 31 milyon 566 bine ulaştı. 
Aynı şekilde, yılda 1,5 milyon yolcu kapa-
sitesine sahip Gazipaşa Alanya Havalima-
nı da geçtiğimiz yıl 1 milyon 215 bin yolcu 
trafiğini yakaladı.

Antalya aynı zamanda bir tarım şehridir. 
Bunun için de baraj ve göletler şehrimiz 
için son derece önemlidir. Son 16 yılda 
Antalya’ya 19 baraj ve 3 gölet inşa ettik. Ay-
rıca, 10 baraj ve 2 gölet daha yapıyoruz. Son 
16 yılda inşa ettiğimiz sulama tesisleriyle 
Antalya’da 472 bin dekar zirai araziyi su-
lamaya açtık. Yapımı süren sulama tesisle-
riyle birlikte 199 bin dekar zirai arazi daha 
sulamaya açılacak.
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mız, hatalarımız, belki yanlışlarımız elbet-
te olmuştur. Ama sizler de çok iyi biliyor-
sunuz ki, milletimize olan muhabbetimiz-
de, ülkemize olan sevgimizde samimiyiz. 
Niyet hayr olunca, akıbet de hayra tebdil 
oluyor. Biz milletimizle gönül gönüle ve-
rince, Rabbim eksikleri tamama erdiriyor, 
yanlışları düze çıkartıyor. 

CHP, İşi Artık Bölücülerle Birlikte 
Hareket Etmeye Kadar Vardırdı

Ülke olarak şöyle 16 yılda yaşadıklarımızı 
gözümüzün önüne getirdiğimizde, bu ger-
çeğin sayısız örneğiyle karşılaşıyoruz. Bil-
hassa son 5-6 yılda, ülkemizin önünü kes-
mek, milletimizin ayağına pranga vurmak 
için oynanan oyunlara karşı verdiğimiz 
mücadele, gerçekten tarihi öneme sahiptir. 
Bugün de, sınırlarımızın içinde ve dışında, 
aynı mücadeleyi sürdürüyoruz. Büyük bir 
üzüntüyle ifade ediyorum ki, ülkemizin bu 
mücadelesinin önündeki en büyük engel 
çarpık ve kifayetsiz muhalefet anlayışıdır. 
Bu parti yıllarca Cumhuriyetimizin, devle-
timizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal’in 
istismarını yapmıştır. Bu parti yıllarca, la-
iklik adı altında ayrımcılık, çağdaşlık adı 
altında medeniyet ve tarih düşmanlığı pe-
şinde koşmuştur. Tek parti devrinden beri 
demokrasi ve kalkınma yolunda atılan her 
adıma karşı çıkan CHP, işi artık bölücüler-
le birlikte hareket etmeye kadar vardırdı. 
Bölücü terör örgütüyle kol kola yürüyorlar. 
Varsın yürüsünler, onlara en güzel cevabı 
Antalya verecek. Antalya buna hazır mı? 

Beden ölür çürür, cana bakın siz

Kim kiminle yürür, ona bakın siz

Bırakın dönsün, dönme dolaplar

Haktan, hakikatten yana bakın siz

Evet… Biz kimin kiminle yürüdüğüne ba-
kıyoruz, ondan sonra da Hak ve hakikat 
bize hangi istikameti gösteriyorsa oraya 
doğru yöneliyoruz.

Antalya!..

31 Mart’ta haktan, hakikatten yana birlik-
te yürümeye devam ediyor muyuz?

Antalya!..

31 Mart’ta istismarcıları bir kez daha hüs-
rana uğratmaya var mısın?

Antalya!..

31 Mart’ta şehrine ve geleceğine sahip çık-
maya hazır mısın?

İşte benim kalbimin sultanı Antalya bu-
dur…

Kardeşlerim,

Şimdi geliyoruz, Antalya adaylarımızın ta-
nıtımına…

Evet… Hazır mıyız?

AKSEKİ: İbrahim Özkan

Antalya’nın 2045 yılına kadar içme suyu 
ihtiyacını karşılamak için içerisinden araç 
geçen dev borularla isale hattı inşa ediyo-
ruz.  Karacaören 2 Barajından aldığımız 
suyu arıtma tesisinden geçirip şehre vere-
ceğiz. Böylece Antalya’nın içme suyu gibi 
bir problemi asla olmayacak… Alanya’nın 
içme suyu sıkıntısı da, tamamladığımız 
arıtma tesisi ve isale hattıyla çözdük. 

Antalyalı çiftçilerimize toplam 1,1 milyar 
(katrilyon) liralık tarımsal destek verdik. 
196 bin Antalyalı işverenimize toplam 4 
milyar (katrilyon) liralık teşvik sağladık. 

Görüldüğü gibi, Antalya’nın kıymetini sa-
dece sözle ifade etmekle kalmıyor, yatırım-
larımızla da teslim ediyoruz. Önümüzde-
ki dönemde, bir yandan bakanlıklarımız 
vasıtasıyla biz, diğer yandan büyükşehir 
ve ilçe belediyelerimizle sizler, Antalya’yı 
büyütmeye, yükseltmeye inşallah devam 
edeceğiz. 

Antalya!..

31 Mart’ta bir kez daha hizmet siyasetine 
destek veriyor muyuz?

Antalya!..

31 Mart’ta bir kez daha AK Parti belediye-
ciliği diyor muyuz?

Antalya!..

31 Mart’ta önce millet önce memleket di-
yor muyuz?

Rabbim hepinizden razı olsun. 

Kardeşlerim,

AK Parti Türkiye’ye ve Antalya’ya bugüne 
kadar sadece hizmet etmiştir, yatırım yap-
mıştır, eser kazandırmıştır. Biz birileri gibi 
yıllarca istismar siyasetiyle ayakta durma-
ya çalışmadık. 1994 Mart’ında belediye-
lerde, 2002 Kasım’ında hükümette milleti-
mizin bize verdiği emaneti, maziden atiye 
kurduğumuz köprüyle, sadece korumakla 
kalmadık, hep ileriye götürdük. Türkiye’yi 
16 yılda 3,5 kat büyütürken, bundan en ku-
zeyinden en güneyine, en doğusundan en 
batısına vatan topraklarının her karışının 
faydalanabilmesini sağladık. 81 vilayeti-
mize ve 81 milyon vatandaşımıza hep aynı 
mesafede bulunduk, hep aynı hizmetleri 
götürdük, hep aynı aşkla sevdik, hep aynı 
muhabbetle baktık. Hamdolsun milletimiz 
de bize aynı anlayışla yaklaştı. Türkiye’de 
her ilden, her ilçeden, her toplumsal ke-
simden oy alabilen tek parti, AK Parti’dir. 
Ne diyor o güzel Antalya türküsünde: 

“Eser eser de sabah yeli kesilmez

Güzellerin kem sözüne küsülmez

Güzel sevmeyinen yiğit asılmaz

Severim güzeli korkmam ölümden”

Biz de kimsenin kem sözüne bakmadık, 
milletimize olan sevgimizle gerektiğinde 
ölümün üzerine dahi yürümekten geri 
durmadık. Vesayet güçlerinden terör ör-
gütlerine ve darbecilere kadar bu ülkenin, 
bu milletin hakkına, hukukuna, istiklaline, 
istikbaline saldıran kim varsa, hepsinin de 
karşısına dikildik. Eksiklerimiz, kusurları-
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AKSU: Halil Şahin

DEMRE: Süleyman Topçu

DÖŞEMEALTI: Emre Afacan

ELMALI: Ümit Öztekin

GAZİPAŞA: Adil Çelik

GÜNDOĞMUŞ: Mehmet Özeren

İBRADI: Hatice Sekmen

KAŞ: Mutlu Ulutaş

KEPEZ: Hakan Tütüncü

KONYAALTI: Gaye Doğanoğlu

KUMLUCA: Hüsamettin Çetinkaya

MANAVGAT: Hasan Öz

MURATPAŞA: Gökçen Özdoğan Enç

SERİK: Enver Aputkan

ALANYA: Bu ilçemizde Cumhur İttifa-
kı kapsamında MHP adayı Adem Murat 
Yücel’i destekliyoruz. Cumhur İttifakıyla 

bu bütünleşme değerlidir. Bu yolculuk 
pazara kadar değil, inşallah mezara kadar 
olacaktır. 

KEMER: Bu ilçemizde Cumhur İttifakı 
kapsamında MHP adayı Yusuf Üras’ı des-
tekliyoruz. 

KORKUTELİ: Bu ilçemizde Cumhur İtti-
fakı kapsamında MHP adayı Ömer Niyazi 
İşlek’i destekliyoruz. 

FİNİKE: Bu ilçemizde Cumhur İttifakı kap-
samında MHP adayı Nail Dülgeroğlu’nu 
destekliyoruz. 

Büyükşehir Belediye Başkan adayımız ola-
rak Menderes Tevfik Türel kardeşimizle 
yola devam ediyoruz. Büyükşehir ve ilçe 
adaylarımızın Antalya’mıza, partimize ve 
Cumhur İttifakımıza hayırlı olmasını di-
liyorum. 

Bugüne kadar AK Parti’nin hizmet bay-
rağını ilçelerimizde dalgalandırmış olan 
tüm belediye başkanlarımıza teşekkür 
ediyorum. Bu bayrak yarışında yerini yeni 
arkadaşlarımıza bırakan belediye başkan-
larımıza, şahsım ve şehrimiz adına şükran-
larımı sunuyorum. Rabbim yar ve yardım-
cımız olsun.

Değerli dava ve yol arkadaşlarım, kıymetli 
il seçim işleri ve seçim koordinasyon mer-
kezi başkanlarımız, kıymetli il kadın ve il 
gençlik kollarımızın seçim işleri başkanları, 
değerli hukukçularımız ve eğitimcilerimiz, 
sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle 
selamlıyorum. Seçim sürecini ve takvimini, 

seçim koordinasyon merkezlerimizin ça-
lışma biçimlerini, sandık ve seçim kurulu 
temsilcilerimizin görevlerini, bunun yanın-
da seçimle ilgili tüm konuları enine boyuna 
konuşacağımız toplantımızın hayırlara ve-
sile olmasını diliyorum. 

CHP, Türkeş’i İdamla 
Yargılayanların Mirasçılarını 

Vitrine Çıkartarak, Hiç 
Değişmediğini Gösterdi

AK Parti Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı
Ankara | 29 Ocak 2019
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li iradeye saygı duymamıştır. CHP hep, az 
önce de ifade ettiğim gibi, açık oy, gizli tas-
nifle seçim yapma yoluna gitmiştir. Şimdi 
tabi bunları yapamıyorlar. Ancak bölücü 
terör örgütünün arkasında olduğu parti, 
daha önce birçok yerde seçim hilelerine 
başvurmuştu. Muhtarları tehdit ettiler mi? 
Ettiler. Bu tehditler yoluyla kendi hesapla-
rına netice çıkardılar. 

Milletimiz, hiçbir hakkı gibi, iradesini 
sandığa özgürce yansıtma hakkını da öyle 
kolay almamıştır. Rahmetli Menderes, san-
dıktan çıktığı halde, arkasında CHP’lilerin 
olduğu darbecilerin urganından kendini 
kurtaramamıştır. Yine aynı CHP, sandık-
tan çıkan rahmetli Türkeş’i ve arkadaşla-
rını 12 Eylül’de en ağır işkencelere maruz 
bırakarak idamla yargılayanların mirasçı-
larını bugünlerde yeniden vitrine çıkar-
mak suretiyle, 60 yıldır hiç değişmediğini 
gösteriyor. Milletten aldığı yetkiyle Başba-
kanlık görevine gelen rahmetli Erbakan’ı, 
binbir hile ve baskıyla alaşağı eden de yi-
ne aynı kafadır. Bölücü terör örgütünün 
güdümündeki siyasi partiyle girdiği yakın 
ilişki, CHP’nin gerçek yüzünün sadece bir 
kısmıdır. Biz adeta anayasayı değiştirebi-
lecek güce sahipken, partimizi kapatmaya 
yeltendiler. CHP’nin başındakiler ne dedi? 
Ankara’da da savcılar, hakimler varmış!.. 

Bugün karşımızda, yıllardır iktidardan 
uzak kalmış olmanın mahcubiyetiyle de-
mokrasi ve özgürlük havariliğine soyunan 
bir CHP olması, kimseyi aldatmasın. Şim-
di yanlarında yoldaşları ve yandaşları var. 
Bu yoldaşlarıyla ve yandaşlarıyla beraber 
Cumhur İttifakına karşı bir ittifak oluştur-

dular. Ancak başarılı olamayacaklar. 31 
Mart’ta benim vatandaşlarım, onlara gere-
ken cevabı sandıkta verecektir. İşbaşında 
bulundukları belediyelerden, kendi par-
tilerinin içindeki uygulamalardan çok iyi 
biliyoruz ki, bu kılıfın altında gücü eline 
geçirme umuduyla yanıp tutuşan, yontul-
mamış bir faşist zihniyet vardır. 

Biz sandığın namusunu koruduğumuz sü-
rece, CHP’nin milletimizin gönlünde yer 
edinerek o sandıktan çıkma şansı zaten 
yoktur. Bugün CHP’ye oy verenlerin, ya 
aileden tevarüs ettikleri bir alışkanlıkla, ya 
ideolojik bağnazlıkla, ya da biz kendimi-
zi doğru şekilde anlatamadığımız için bu 
partinin yalanlarına kanarak oraya meyle-
denlerden oluştuğunu biliyoruz. AK Parti 
ve Cumhur İttifakı olarak biz milletimizle 
gönül bağımızı güçlendirdikçe, CHP’nin 
giderek marjinalleşeceğine ve siyasetin 
denkleminden çıkacağına inanıyorum. İn-
şallah önümüzdeki seçimler, CHP’nin dev-
re dışı kalışının da miladı olacaktır. 

Kardeşlerim,

AK Parti olarak, her seçimde olduğu gibi, 
31 Mart için de sıkı bir hazırlık içindeyiz. 
Bu çerçevede en önemli görev, siz seçim 
işleri başkanlarımıza ve onlarla birlikte 
çalışan arkadaşlarımıza düşüyor. Burada, 
seçimlerde dikkat etmemiz gereken husus-
ları ana başlıklarıyla bir kez daha tekrarla-
mak istiyorum. 

Her şeyden önce partimizi temsil eden 
sandık kurulu üyelerimiz, seçim günü oy 
verme işleminden en az bir saat önce görev 

Demokrasilerde sandık namustur. Çünkü 
siz sahada ne kadar çalışırsanız çalışın, 
seçimin kazanıldığı yer sandıktır. Demok-
rasinin fiilen tecelli ettiği yer olan sandığa 
sahip çıkmazsak, millet iradesinin yöne-
time yansımasını da temin edemeyiz. Za-
man zaman anlattığım bir Arslanköy ör-
neği vardır. CHP, 1946 seçimlerini “Açık oy 
gizli tasnif ” usulüyle kazandıktan sonra, 
yetinmemiş bu defa gözünü 1947 yılında 
yapılan muhtarlık seçimlerine dikmiştir. 
Mersin’e bağlı, Torosların tepesindeki Ars-
lanköy ahalisi, CHP’nin dayattığı zalim 
muhtarı değil, kendilerinin desteklediği 
Demokrat Partili adayı seçmek için dört 
gözle sandığı beklemektedir. Seçim san-
dığı köye gelir ama Halkevi’ne konan san-
dığa, Demokrat Partili adaya oy vereceği 
bilinen hiç kimse yaklaştırılmaz. İtirazlar 
üzerine sandık köy odasına götürülür. A-
hali oyunu verir ve akşam sandık kapanır. 
Sandığın başındaki görevli, CHP adayının 
kazanamayacağını görünce, “hastalandım” 
diyerek oy sayımını ertesi güne bırakmak 
ve sandığı da karakola götürmek ister. Bu-
nun üzerine Arslanköy’ün kadınları köy 
odasının önünde toplanır ve sandığın baş-
ka yere götürülmesine izin vermezler. San-
dıktan çıkacak iradelerinin çiğnenmesine 
müsaade etmeyen bu kahraman kadınlar, 
Torosların o soğuğunda sabaha kadar Jan-
darmayla birlikte sandığı beklerler. 

Tabii ertesi gün yapılan sayımda Demok-
rat Partili muhtar adayı, 10 kat farkla seçi-
mi kazanır. Sonucu hazmedemeyen CHP’li 
yöneticilerin itirazıyla il valisi seçimin ye-
nilenmesine karar verir. Köye gelen ve baş-
larında sarhoş bir subayın bulunduğu jan-

darmayla, seçim sandığına ve orada tecelli 
eden iradelerine sıkı sıkıya sahip çıkan 
köylüler arasında nahoş hadiseler yaşanır. 
Aralarında birkaç aylık bebeği olan kadın-
ların da bulunduğu çok sayıda Arslanköy-
lü gözaltına alınıp, demir parmaklıklar 
arkasına atılır. Yine CHP tarafından ayar-
lanan hakim vasıtasıyla, bu olay bir isyan 
havasına büründürülüp, sanıklar hakkın-
da idam cezası istenir. Yargılananlar ara-
sında bulunan Elif isminde bir kahraman 
yürekli kadın, hâkime, “Rey demek ırz de-
mektir, soruyorum size reyimizi mi teslim 
edek oyumuzu mu teslim edek” diye sora-
rak, parmağıyla boynunu gösterip “İdama 
kadar yolu var” sözüyle adeta meydan oku-
muştur. Demokrat Partili ünlü isimlerin 
avukatlıklarını üstlendiği Arslanköylüler, 
bir yıldan fazla süren yargılamaların ar-
dından ya beraat ederler, ya da küçük ceza-
lar alarak tahliye edilirler. 

Tarihimize “47 Hadisesi” olarak geçen bu 
olay, milletimizin sandığa ve oradan çıkan 
iradesine olan bağlılığını göstermesi bakı-
mından çok önemlidir. Seçim sandığında-
ki oya sahip çıkmakla ırza sahip çıkmayı 
aynı gören bir demokrasi mirasına sahip 
olduğumuzu asla unutmayacağız. 

Önümüzdeki Seçimler, CHP’nin 
Devre Dışı Kalışının Miladı 
Olacaktır

Ekranları başında bizi izleyen milletime, 
gençliğe sesleniyorum: CHP işte budur. 
CHP hiçbir zaman sandıktan çıkan iradeye 
saygı duymamıştır. CHP hiçbir zaman mil-
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raktığımızı, nerede hata yaptığımızı tespit 
etmeliyiz. Tabii asıl olan bu muhasebeyi 
sandığa gitmeden yapmak ve eksikleri se-
çim günü gelmeden gidermektir. Önümüz-
de 62 günlük bir zaman var. Bu süre, pek 
çok meselenin üstesinden gelebilmemize, 
milletimizle olan muhabbetimizi en üst 
düzeye çıkarmamıza yeterlidir. Niyet hayr, 
akıbet hayr diyoruz. 

Kardeşlerim, 

Bir yandan seçim hazırlıklarımızı yürü-
türken, diğer yandan ülkemizin ve mille-
timizin meselelerinin çözümü için de gece 
gündüz çalışıyoruz. Her fırsatta, milletimi-
zin hayatını kolaylaştıracak, sanayicimi-
zin, esnafımızın, çiftçimizin, üreticimizin, 
emeklimizin, velhasıl toplumun her kesi-
minin dertlerine derman olacak adımlarla 
ilgili müjdelerimizi kamuoyumuzla payla-
şıyoruz. Bugün de burada, nişasta bazlı şe-
ker kotalarıyla ilgili bir müjdeyi açıklamak 
istiyorum. 2001 yılında yayımlanan Şeker 
Kanununda nişasta bazlı şeker kotaları 
yüzde 10 olarak belirlenmişti. Biz bu ko-
tayı geçtiğimiz yıl yüzde 5’e düşürmüştük. 
Şimdi bir adım daha atıyor ve nişasta bazlı 
şeker kotasını yüzde 2,5’e indiriyoruz. Böy-
lece, milletimiz arasında tartışma konusu 
olan nişasta bazlı şeker kullanımını olduk-
ça düşük bir seviyeye çekmiş oluyoruz. 
Halkımızın sağlıklı ve güvenli gıdaya ula-
şabilmesi için üzerimize düşenleri yapma-
ya devam edeceğiz. 

Bir başka müjdemiz kömür üretimiyle il-
gilidir. Enerji Bakanlığımızın da gayretle-
riyle ülkemizin şu anki kömür rezervi 20 

milyar tona ulaştı. Türkiye’nin kömür re-
zervinin toplam değeri ise 300-350 milyar 
dolar civarındadır. Hedefimiz, bu rezervin 
tamamını ülkemize kazandırmaktır. Bu a-
maçla bakanlığımıza bağlı kurumlarımıza 
ait 7 sahayı daha işletmeye açarak kömür 
üretimini 18,5 milyon ton artırdık. Geç-
tiğimiz yıl 101,5 milyon ton kömür üreti-
miyle, Cumhuriyet tarihinin rekorunu kır-
dık. Bu vesileyle Manisa-Soma’daki kömür 
madenlerinde çalışan kardeşlerimize bir 
müjde vermek istiyorum. Soma Işıklar böl-
gesinde rödovans usulüyle çalıştırılan ve 
yılda 6 milyon ton kömür çıkartılan bölge-
lerdeki sözleşmeler sona ermek üzeredir. 
Bu madenler önümüzdeki dönemde Tür-
kiye Kömür İşletmeleri kurumumuza ait 
bir şirket tarafından işletilecektir. Halen 
bu madenlerde çalışan 2 bin 400 işçimizin 
tamamı da, Türkiye Kömür İşletmelerinin 
şirketinde kadrolu olarak ve aynı şartlarda 
maden ocaklarında çalışmaya devam ede-
cektir. Yine Soma’daki yeni işletmeye açı-
lacak ve 351 milyon ton rezervi bulunan 
sahalarda yatırımcılarımızın 10 bin kişiyi 
istihdam etmesini bekliyoruz. 

Bu arada ülkemizin 81 ilinin tamamına do-
ğalgaz vermeye başladık. Böylece, nüfusu-
muzun yüzde 80’i doğalgaz konforundan 
faydalanabilir hale geldi. İzmir Aliağa’dan 
sonra ülkemizin ikinci en büyük LNG de-
polama ve yeniden gazlaştırma ünitesini 
Hatay-Dörtyol’da devreye aldık. Azerbay-
can gazını ülkemiz üzerinden Avrupa’ya 
taşıyacak TANAP’ı hizmete açtık. Türka-
kım projesinin deniz kısmını bitirdik, ken-
di topraklarımızdaki bölümünün inşasına 
başladık. Akkuyu Nükleer Güç Santrali-

yerlerinde hazır bulunmalıdır. Oy verme 
işlemi devam ettiği müddetçe, partimizin 
aleyhine herhangi bir işlem yapılmasına, 
haksızlığa, adaletsizliğe yol açılmasına bu 
arkadaşlarımız engel olacaklardır. San-
dıklar kapandıktan sonra oy torbalarının 
seçim kuruluna götürülmesine de yine bu 
arkadaşlarımız refakat edeceklerdir. Bu-
nun tecrübesini 1989 yılındaki Beyoğlu 
seçimlerinde yaşadım. Kazandığımız seçi-
mi elimizden böyle aldılar. 

24 Haziran’da 180 bin 524 sandıkta oy 
kullanılmıştı, bu sayı 31 Mart’ta 195 bine 
çıktı. Dolayısıyla daha dikkatli olmalı, hiç-
bir sandığı boş bırakmamalıyız. Sandık ku-
rullarına, son seçimlerde en çok oyu alan 5 
parti üye verdiği için, AK Parti tüm sandık-
larda üye bulundurma hakkına sahiptir. 
Geçen gün, İstanbul İl Başkanımız bütün 
sandıklarda sandık kurulu üyelerinin be-
lirlendiğini söyledi. Bunun üzerine rastge-
le 10-15 sandık kurulu üyesini gece yarısı 
aradım ve hangi sandıkta görevli oldukla-
rını sordum. Birkaçı hariç tüm üyelerimiz 
hangi sandıkta görevli olduklarını biliyor-
lardı. Bu işi sıkı tutacağız, hafife almayaca-
ğız. Biz şimdi bunu söyledik ya, hemen o 
malum zat da aramaya başlayabilir. 

Sonuç Alma Sistemi’ni   
Asla İhmal Etmemeliyiz

Aynı şekilde sandık müşahitlerimize de 
çok önemli görevler düşüyor. Sandıkları 
asla boş bırakmayacak bu arkadaşlarımız, 
gerektiğinde itirazlarını yazılı olarak kay-
da geçireceklerdir. Bunun yanında sandık 

müşahitlerimiz, henüz oylarını kullanma-
mış üyelerimize ulaşıp onların sandığa 
gelmelerini temin edeceklerdir. Sandık 
sonuçlarını, partimizdeki Sonuç Alma 
Sistemi’ne bildirme ve ıslak imzalı sandık 
sonuç tutanağını ilçe teşkilatına götürme 
görevi de sandık müşahitlerimize aittir. 
Sonuç Alma Sistemi’ni asla ihmal etmeme-
liyiz. Hem neticelere süratle ulaşmak, hem 
oy farklarının az olduğu yerlerdeki hare-
ket tarzımızı belirlemek, hem de kayıp ve 
kaçakları tespit etmek için bu sistemi etkin 
şekilde kullanmalıyız. 

Oy verilen okullarda ve bu okulların katla-
rında ayrı ayrı sorumlularımız bulunacak-
tır. Binadaki tüm görevlilerimizi koordine 
etme, yaşanabilecek muhtemel sorunlara 
müdahale etme, gerektiğinde ilçe teşkila-
tından yardım alma vazifesi okul sorum-
lularımızın uhdesindedir. İlçe teşkilatla-
rımız, hukuki yardımdan lojistik desteğe 
kadar her konuda seçim günü tüm hazır-
lıklarını yapmış olarak faaliyet yürütecek-
tir. Aynı şekilde il teşkilatlarımız da, tüm 
şehrin koordinasyonunu eksiksiz şekilde 
yerine getirecek, gerektiğinde ilçelere tak-
viye yapacaktır. Biz tüm bu çalışmalarımı-
zı layıkıyla yerine getirdiğimizde, sandığa 
sahip çıkmış oluruz. 

Milletimizin sandıktan çıkan iradesinin 
başımızın üzerinde yeri vardır. Eğer ora-
da bir sıkıntı varsa, bunun sorumlusunun 
sandık değil kendimiz olduğunu kabul 
ediyoruz. Bizim anlayışımıza göre milletle 
inatlaşılmaz, millete tabi olunur. Sandıkta 
sıkıntı yaşamışsak, milletimizle olan gö-
nül bağımızı sorgulamalı, nereyi eksik bı-
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nin temelini de yine geçtiğimiz yıl attık. 
Hakkâri başta olmak üzere sınır bölgeleri-
mizde petrol arama çalışmaları kapsamın-
da veri toplama işlemine yeniden başladık. 
Enerjide 2019’u daha büyük atılımlarla 
değerlendireceğimiz bir yıl olarak görüyo-
rum. Ayrıca bor madeniyle ilgili de yoğun 
bir çalışmanın içerisindeyiz. 

Tüm SMA Hastalarımızın 
İlaçlarını Devlet Karşılayacak

Bir başka müjdemiz SMA hastalarına ve ai-
lelerinedir. Daha önce bu hastalığın kont-
rol altında tutulmasında kullanılan ve ger-
çekten çok pahalı olan ilaç bedelinin geri 
ödemesiyle ilgili sorunu çözmüştük. Şimdi 
aynı hastalığı diğer tiplerini de geri ödeme 
sistemine dahil ettik. Bununla ilgili karar 
bugün komisyonda alındı, yakında resmi 
gazete yayımlanarak yürürlüğe girecek. 

İnsan hayatını ve milletimize hizmeti her 
şeyin üzerinde tutan bir yönetim olarak, 
bu tür kritik ilaçların geliştirme çalışma-
larının ülkemizde yapılması asıl önceliği-
mizdir. İlaç sanayini, tıpkı savunma sanayi 
gibi milli güvenliğimizin en hayati unsur-
larından biri olarak görüyoruz. Bu konu-

da atılan adımları şahsen desteklemeyi, 
milletimize olan sorumluğunun bir gereği 
olarak kabul ediyorum. İlaç sanayinin ge-
lişmesi için projesi olan veya yaptığı çalış-
malarda sıkıntı yaşayan herkese kapım 
açıktır. Geri ödeme kararının SMA has-
talarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını 
diliyorum.

Kardeşlerim,

Görüldüğü gibi bir yandan parti olarak 
seçim hazırlıklarımızı yürütürken, diğer 
taraftan da milletimizin verdiği ülkeyi yö-
netme emaneti doğrultusunda hizmetleri-
mize kesintisiz devam ediyoruz. İnşallah 
31 Mart seçimleri, AK Parti’nin hizmet si-
yasetinin milletimiz tarafından bir kez da-
ha tasdikiyle neticelenecektir. Türkiye’nin 
tökezlemesini, istikrar ve güven ortamının 
zarar görmesini dört gözle bekleyenleri, 31 
Mart akşamı hep birlikte bir kez daha hüs-
rana uğratacağız. 

Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Sizlere 
çalışmalarınızda başarılar diliyorum. 

Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Kalın sağlıcakla. Aziz milletim, 

AK Parti’nin 31 Mart 2019 Mahalli İda-
reler seçimlerinin ardından şehirlerimizi 
yönetme anlayışımızın özünü, milletimize 
vereceğimiz sözlerin çerçevesini oluşturan 
manifestomuzu sizlerle paylaşmak üzere 
huzurlarınızda bulunuyorum. 

Bu seçimlerde illerine, ilçelerine, beldele-
rine hizmet etmek üzere belediye başkan-

lığına aday olan AK Partili ve Cumhur 
İttifakı mensubu arkadaşlarımızın her 
birine başarılar diliyorum. Önümüzde-
ki seçimlerde milletimizin tercihini yine 
hizmet siyasetinden yana kullanarak AK 
Parti’yi sandıktan açık ara birinci parti 
olarak çıkartacağına inanıyorum. Milli 
iradenin üstünlüğüne yürekten bağlı bir 
parti olarak, 31 Mart seçimlerinde ortaya 
çıkacak sonucun, ülkemize ve milletimize 

Türkiye’yi, Yeni Bir Şehircilik 
Vizyonu ile Buluşturuyoruz

AK Parti 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri Manifestosu
Ankara | 31 Ocak 2019
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fusun yüzde 55’i şehirlerde yaşıyor. Bu ora-
nın 2050’de üçte ikiyi geçmesi bekleniyor.  
Şehirlerde yaşayan insan sayısı artarken, 
küresel ölçekte gelir dağılımı da giderek 
bozuluyor. Yapay zekâ gibi yeni teknoloji-
ler, önemli fırsatlarla birlikte kimi belirsiz-
likleri de beraberinde getiriyor. Ekolojik 
tahribat, ortak evimiz dünyanın geleceğini 
her geçen gün daha çok tehdit ediyor. Ge-
lişmiş ülkeler başta olmak üzere pek çok 
yerde, etnik, kültürel ve dini ayrımcılık gi-
bi demokrasiye meydan okuyan eğilimler 
yükselişe geçmiş durumda. Son iki asırda, 
çarpık kentleşmeden çevre kirliliğine, sos-
yal buhranlardan terör olaylarına ve savaş-
lara kadar pek çok sıkıntıyla boğuşan dün-
yamız, artık tarihi bir yol ayrımına doğru 
gidiyor. 

Bu tablo bizi, diğer meselelerin yanı sıra, 
şehir ve medeniyet tasavvurumuz ile bun-
ların ayrılmaz bir parçası olan belediye 
hizmetleri üzerinde daha çok düşünmeye 
sevk ediyor. Bizim gözümüzde şehirler, ku-
rucularının ve içinde yaşayan insanların 
aynası gibidir. Dünyayı ve hayatımızı na-
sıl idrak ediyorsak, yaşadığımız şehirlere 
de öyle şekil veririz. Ecdadımız “Şeref-ül 
mekân bil mekîn” yani, “Bir şehri aziz kı-
lan, o şehrin sakinleridir” diyerek, işte bu 
gerçeğe işaret eder. Yahya Kemal, ecdadın 
kurduğu şehirleri anlatırken, “Ve böylece 
toprak imana gelirdi” diyecek kadar vecd 
içinde bir tasavvur ortaya koyuyor. 

Peki nasıl oldu da böylesine ince fikirli ve 
zevkli bir medeniyet müktesebatından, 
son asırda böylesine hoyrat bir şehircilik 
geçmişine savrulduk? Bize göre şehirleri-

mizin uzun süredir malul olduğu sıkıntı-
ların temelinde, insan fıtratının bir kenara 
bırakılıp bireysel hırslar elinde şekillendi-
rilmesi yatıyor. 

Milletin değerlerine sahip çıkmayanların 
şehircilik mirasına sahip çıkması, zaten 
işin tabiatına aykırı olurdu. Mazisiyle ba-
rışık olamayan geleceğini de sağlıklı bir 
şekilde inşa edemez. Türkiye, uzun süre 
yönetimine hakim olan vizyonsuz, öngörü-
süz, kifayetsiz, plansız, istikrarsız, milletin 
derdiyle dertlenmediği için umursuz has-
talıklı zihniyetler elinde örselenmiş ve o-
yalanmıştır.  Açık yüreklilikle kabul etmek 
gerekir ki, bırakınız sonradan kurulanları, 
kadim şehirlerimiz dahi bu hastalıktan 
kendini kurtaramamıştır. 

Bizler, tüm siyasi hayatı, işte bu çarpıklık-
larla mücadeleyle geçen AK Parti kadroları 
olarak, şehirlerimizin ve ülkemizin hiz-
metine koştuk. Eksiklerimiz ve hatta kimi 
zaman hatalarımız elbette olmuştur. Ama, 
milletimiz ve tarih şahittir ki, tüm samimi-
yetimizle ve gücümüzle, ülkemizi maddi 
ve manevi medeniyet değerleriyle yeniden 
buluşturmak için çalıştık. AK Parti kurucu 
kadroları, gençlik yıllarından beri takipçi-
si oldukları medeniyet davalarını, belediye 
yönetimlerinde adımlarını attıkları hizmet 
mücadelelerini zamanla tüm ülkeye taşı-
mışlardır. Bizimkisi bir aşk hikâyesidir. 
Aşk ise, kişinin sevdiğinde yok olmasıdır. 
Laf ile aşk olmaz, ancak sevdiğinizde yok 
olursanız aşk olur. Belediyelerde başlayan 
bu büyük yürüyüşümüz, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi, Başbakanlık ve Cumhurbaş-
kanlığında sürekli gelişerek, genişleyerek 

şimdiden hayırlı olmasını Allah’tan te-
menni ediyorum. 

Şimdi manifestomuza geçiyorum. 

Aziz Milletim,

İnsan; Şehirler kurar. Yollar, köprüler ya-
par. Kıtadan kıtaya uzanır. Uzaya çıkar. A-
ma gönlü, ancak bir gönülde sükûna erer. 
Bir gönlü misafir ettiğinde varlığını hisse-
der. Bir gönle girdiğinde kendini bulur. Bir 
genç kızın hayali… Bir delikanlının umu-
du… Bir yaşlının yalnızlığı… Bir çocuğun 
kucak açışı… Daha nicesiyle birlikte gönül-
de karşılık bulur. Kuşa, böceğe, ağaca, çi-
çeğe, tüm mahlûkata gönlünü açıp rahmet 
nazarıyla bakıyorsa eşrefliğinin farkına 
varır. Göğsünde bir et parçası değil âlemi 
taşır.  Şehri emanet görmek, şehri emanet 
almak, şehremini olmak, ancak gönül sa-
hibiyse olur, gönüllere girerek olur. İşte o 
zaman gönülden gönüle köprüler kurulur. 
Seyyid Nesimi’nin dediği gibi; 

Gülden terazi tutarlar, 

Gülü gül ile tartarlar, 

Gül alırlar gül satarlar, 

Çarşı pazar güldür gül.

Gönüller birleştiğinde ancak böyle şehirler 
kurulur. Hacı Bayram Veli Hazretlerinin 
nazarıyla ifade edersek; 

İnsan, şehri inşa ederken,

Aslında taşın toprağın arasında 

Kendisini inşa eder.

Gönülde her ne var ise, 

Şehir olarak görünür.

Gönlü taş olanın şehri taş, 

Gönlü aşk ile dolu olanın şehri gülistan 
olur.

Evet… Böylece şehir insan olur, insan şehir 
olur. İnsan tüm mahlûkata gönlünü açar, 
gönül şehirleri kurulur. Gönül tevazudur, 
kibir değil. Gönül azimdir, gayrettir, hırs 
değil. Gönül samimiyettir, hasbiliktir, he-
sabilik değil.

Gönül Rahman‘ın evidir. İnsan tüm evrenin 
kalbidir. Şehir de tüm bunların mekânıdır. 
İşte bu anlayışla, AK Parti olarak şehir-
lerimize ve onlara hizmet için kurulmuş 
olan belediyelerimize çok büyük önem 
veriyoruz. 

Belediyecilikteki Tecrübemizi 
Sürekli Geliştirerek, Büyüterek 
Tüm Türkiye’nin Hizmetine 
Sunduk

Bugün ülkemizde “şehir” olarak ifade ede-
bileceğimiz il ve ilçe merkezlerinde yaşa-
yan nüfus oranı yüzde 80’i aştı. Dünyada 
ise, Birleşmiş Milletler verilerine göre nü-
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Türkiye’nin gündemi değiştikçe, mahalli i-
darelerdeki hedeflerimizi de ileriye taşıdık 
ve 2014 seçimlerinde “Daima millet daima 
hizmet” dedik. 

Böylece her türlü vesayet, darbe ve saldı-
rıya karşı, milletimizin emrinde hizmet 
yürüyüşümüzü sürdürme kararlılığımızı 
ifade ettik. Ülkemizin istiklaline ve istik-
baline göz dikenlere karşı, 15 Temmuz’da 
olduğu gibi milletimizle birlikte mücadele 
ederken, hizmet yarışında da yine en önde 
olduk. 

Şimdi de, “Tevazu Samimiyet ve Gayret 
ile Memleket İşi Gönül İşi” diyerek, “Gö-
nül Belediyeciliği” sözüyle milletimizin 
huzuruna çıkıyoruz. Halkımıza, yeni bir 
heyecanla, yeni bir vizyonla, kimi tecrü-
beli, kimi yeni ama birikimli ve vizyoner 
isimlerle şehirlerimizi daha ileriye taşıma-
nın sözünü veriyoruz. Hedefimiz istisnasız 
tüm fertleriyle önce milletimizin gönlünü 
kazanmak, ardından sandıkta oyunu al-
maktır. 

Her seçimin bir imtihan olduğunu biliyo-
ruz. 31 Mart 2019 imtihanından başarıyla 
çıkmak için, geçmişte yaptığımız hizmet-
lerle yetinmiyoruz. Bu büyük mükteseba-
tın yanında, şehirlerimizi geleceğe hazır-
layacak yeni projeler geliştiriyoruz. Önü-
müzdeki dönemde, tıpkı ülkemizin diğer 
vizyoner projeleri gibi şehirlerimiz için de 
kısa, orta ve uzun vadeli strateji belgeleri 
hazırlayacağız. Bakanlıklarımızdan en kü-
çük belediye birimlerimize kadar, şehirle-
rimizle ilgili tüm planları, projeleri, yatı-
rımları, hizmetleri bu strateji belgeleri ü-

zerinden takip edeceğiz. Kısa vadeli hedef-
leri her yıl, orta vadeli hedefleri belediye 
başkanlarımızın dönemlerinin bitiminde, 
uzun vadeli hedefleri de ülkemizin 2023, 
2053, 2071 vizyonlarıyla bağlantılı şekilde 
değerlendireceğiz. Bu süreçleri tüm bele-
diyelerde takip etmek için Cumhurbaşkan-
lığı bünyesinde bir izleme-değerlendirme 
sistemi kuracağız. Merkezi yönetim birim-
lerimizin 81 ilimizdeki yatırımlarının ta-
kibiyle ilgili bir sistemi zaten kurmuştuk. 
Tecrübe ve bilgi paylaşımından tasarruf ve 
şeffaflığa kadar pek çok faydasını göreceği-
mize inandığımız bu sisteme, belediyeleri-
mizi de entegre edeceğiz. Ayrıca AK Partili 
belediyelerimizin daha yakından takibi 
için, benzer bir sistemi Genel Merkezimiz-
de faaliyete geçireceğiz. 

Genel ve yerel iktidarlarımız döneminde 
plansız şehirleşmenin kökünü kuruttu-
ğumuz gibi ilkesiz, işlevsiz ve denetimsiz 
planlamayı da ortadan kaldıracağız. İşte 
bu doğrultuda Türkiye’yi, bugüne kadarki 
uygulamaların ötesinde bir Yeni Şehirci-
lik Vizyonu ile buluşturuyoruz. Şehirleri-
mizi, insan fıtratına uygun, medeniyet ve 
kültür değerlerimizle yoğrulmuş daha çok 
hizmetle donatacağız. Belediye başkanları-
mız, şehir halkına hakim olma değil hadim 
olma idrakiyle görevlerini yürütecekler. 
Şehir plancılığında ve imar uygulamala-
rında, coğrafyamızın tüm birikimine sahip 
çıkan, Selçuklu mimarisinin sadeliğini, 
Osmanlı mimarisinin zarafetini ve günü-
müzün modern çizgilerini meczeden bir 
anlayışı yaygınlaştıracağız. İnsanlarıyla 

sürmüştür. Bu süreçte şehirlerimizi mazi-
siyle barışık ve geleceği kucaklayacak hiz-
metlere kavuşturmak amacıyla, hem be-
lediyelerde, hem merkezi idare kurumla-
rında gece gündüz ter döktük. Her alanda 
olduğu gibi belediyecilikte de Cumhuriyet 
tarihinin tamamında yapılanların katbe-
kat üzerinde eserler ortaya koyduk. 

Aziz Milletim, 

AK Parti, belediyecilikte çığır açmış, mil-
letimizin gönlünde bu hizmetleriyle yer 
edinmiş kadrolar tarafından kurulmuş bir 
partidir. AK Parti kadrolarının belediyeler-
deki başarılarının gerisinde, halka hizmeti 
Hakk’a hizmet bilen bir paradigma deği-
şikliği vardır. Bu yaklaşımla, emaneti ko-
rumayı ve ehline teslim etmeyi esas alan, 
hizmeti memur-işçi mesai süresiyle sınır-
lamayıp 24 saate-7 güne yayan, vatandaşın 
her derdine derman olmak için çırpınan 
bir yönetim pratiği sergilenmiştir. Öyle ki 
bu kadro, belediye çalışanlarının yetişeme-
diği temizlik gibi kimi hizmetlerin aksama-
dan yürümesini, parti teşkilatlarından gö-
nüllüler vasıtasıyla gerçekleştirecek kadar 
kendini işine adamıştır. Belediyecilikteki 
tecrübemizi ve birikimimizi sürekli zen-
ginleştirerek, geliştirerek, büyüterek tüm 
Türkiye’nin hizmetine sunduk. Milletimi-
zin karşısına 1994 mahalli idareler seçim-
lerinde bu ülkenin CHP’den tevarüs ettiği 
“Çöp, çukur ve çamurla mücadele” diyerek 
çıktık. 2004’te “Yerel kalkınma başlıyor” 
sloganını kullandık, o günden bugüne Be-
lediye Başkanlarımızın önüne çok büyük 
hedefler koyduk. 

Çöp dağlarının ve 30 vatandaşımızın haya-
tına mâl olan Ümraniye’deki çöp patlama-
sının hesabının sorulması gerekirdi. O dö-
nem belediyede kim vardı? CHP… Kimse 
hesap sormadı. Her yer böyleydi. Ankara 
farklı mıydı? Hayır. Buraları teslim aldık 
ve illerimizin çehresini değiştirdik. Ancak 
CHP tarafından yönetilen illerimizde yine 
susuzluk devam ediyor. Aynen İzmir’de 
olduğu gibi... Bütün mesele aşk meselesi, 
dertli olmak meselesi, inanç meselesi… 

“Gönül Belediyeciliği” Sözüyle 
Milletimizin Huzuruna Çıkıyoruz

Altyapı, yol-kaldırım, su, çöp, temiz çevre, 
temiz hava gibi temel hizmet alanlarındaki 
sorunları çözmeden şehirlerimizi kalkın-
dıramayız dedik. 

Hamdolsun, kısa sürede bu sıkıntıların üs-
tesinden geldik ve şehirlerimizi çok ileri 
hizmet standartlarına kavuşturduk. 

Ardından, 2009 mahalli idareler seçimle-
rinde “İşimiz hizmet gücümüz millet” diye-
rek, “marka şehirler” hedefledik. Her şehri-
mizin, bölgesinin, ülkemizin ve dünyanın 
önemli bir markası haline gelebilmesi he-
defiyle milletimizin karşısına çıktık. Altya-
pıdan çevre sorunlarına kadar her alanda, 
daha ayrıntılı, daha ince işçiliğe yönelik 
yatırımları hayata geçirdik. 

Potansiyeli olan her ilimizin dünya çapın-
da marka şehir haline dönüşme çabasına 
destek verdik. 
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KENTSEL DÖNÜŞÜM projelerini, şehir-
lerimizi hem deprem riskinden, hem de 
çarpık yapılaşmadan kurtarmaya dönük 
olarak geliştireceğiz. Bugüne kadar elde 
ettiğimiz tecrübelerin ışığında, bina baz-
lı kentsel dönüşümden ziyade, alan bazlı 
kentsel dönüşümü teşvik edeceğiz. Tek 
tip kentsel dönüşüm uygulamaları yerine, 
bölgenin ve vatandaşlarımızın ihtiyaçla-
rını gözeten çözümler üreteceğiz. Fiziki 
dönüşümü kültürel, ekonomik ve sosyal 
dönüşümle birlikte tasarlayarak, yepyeni 
bir şehircilik hamlesi başlatacağız. Millet 
Kıraathanelerini mahalle düzeyine kadar 
yaygınlaştıracağız. 

BENZERSİZ ŞEHİRLER hedefimiz doğ-
rultusunda, her şehrin kendi coğrafyasına, 
iklimine, tabiatına, tarih ve insan doku-
suna, büyüme alanlarına uygun gelişme 
modelleri hazırlayacağız. Planları, altya-
pı ve üstyapı projelerini, şehirlerimizin 
asli karakterlerini güçlendirecek şekilde 
tasarlayacak, koruyarak yaşatmayı esas 
alacağız. Her birinin kendi hikâyesi olan 
şehirlerimizin siluetini bozan, estetik de-
ğeri olmayan, kültür varlığımıza katkıda 
bulunmayan projelere kesinlikle izin ver-
meyeceğiz. Tarihi yapıları ve mekânları 
şehrin günlük hayatının ayrılmaz parçala-
rı haline getirerek gelecek nesillere miras 
bırakacağız. Taklitten ve tekrardan uzak, 
geçmişten feyz alan, bugünün ve gelece-
ğin ihtiyaçlarına cevap veren bir mimariyi 
şehirlerimize hâkim kılacağız. Şehirleri-
mizin, kadınlardan çocuklara, gençlerden 
yaşlılara, engellilerden sporculara kadar 
herkese dokunacak mekânlarla donatılma-
sını sağlayacağız. 

AKILLI ŞEHİRLER ile şehircilikte yeni 
ufuklar açacağız. Belediye hizmetlerine 
erişimden, ulaşımın, enerjinin, binaların 
ve cihazların yönetimine kadar insanları-
mızın günlük hayatını kolaylaştıracak tüm 
akıllı şehir uygulamalarını destekleyece-
ğiz. Teknolojinin imkânlarını, özellikle de 
yerli çözümleri teşvik ederek, şehirlerimi-
zin emrine sunacağız. Mobil teknolojilerin 
böylesine geliştiği bir dönemde, Türkiye’yi 
bu büyük yarışta geri bırakmayacağız. 

ÇEVREYE SAYGILI ŞEHİRLER ile Rabbi-
mizin bize emanet ettiği tabiat içinde, canlı 
veya cansız tüm varlıklarla birlikte uyum 
içinde bir hayat sürdürebilmemizi sağla-
yacağız. Halkımızın ailesiyle huzur içinde 
vakit geçirebileceği, dinlenebileceği, sos-
yal ve kültürel faaliyetlere katılabileceği 
Millet Bahçelerini her şehrimize yaygın-
laştıracağız. Tabiat kaynaklarının sonsuz 
olmadığının bilinciyle, şehirlerimizi yeşil 
alanlarıyla güzelleştirirken, kitlesel tüke-
timden kaynaklanan atıkların da çevreyi 
kirletmesine engel olacağız. 

İşte görüyoruz, CHP İstanbul’da birini bü-
yükşehir belediye başkan adayı yapmış. Bu 
kişinin yönettiği ilçenin her tarafı çöp dağ-
larıyla dolu... Demek ki geçmişten ders çı-
karmamışlar. Geçmişte yine bize çöp dağ-
ları bırakmışlardı.

Katı atıktan kanalizasyona, hava ve gürül-
tü kirliliğine kadar, çevreye zarar veren 
tüm unsurların olumsuz etkilerini ortadan 
kaldırmaya yönelik yatırımları her şehri-
mize yaygınlaştıracağız. Bu kapsamda Sıfır 
Atık Projesini her kurumumuzda, her evi-

birlikte ağacından hayvanına kadar tüm 
canlıların güven içinde yaşadığı şehirlere 
sahip olmanın huzuruna kavuşacağız. 

AK Parti iktidarları döneminde eğitim-
den sağlığa, ulaşımdan sanayiye kadar her 
alanda kurduğumuz güçlü altyapı, şehirle-
rimizle ilgili tasavvurlarımızı gerçekleşti-
rebilmemizin teminatıdır. Öyle ki, bugün 
artık klasik belediye hizmetleri, başarının 
ölçüsü olmaktan çıkmıştır. Artık ölçü, bun-
ların üzerine hangi hizmetleri koyabildiği-
niz, özellikle de gönül belediyeciliğinde ne 
kadar mesafe kat edebildiğinizdir. AK Par-
tili belediyeleri, her insana adaletle hür-
met edecek, şehrinin ve insanlarının mad-
di-manevi tüm varlığını kutlu bir emanet 
olarak görüp sahip çıkacak, herhangi bir 
kesime ve kişiye değil, sadece milletine ve 
devletine sadakat gösterecek başkanlar yö-
netecektir. İşte bunun için 31 Mart seçim-
lerinde milletimizin karşısına Memleket 
İşi Gönül İşi diyerek çıkıyoruz. 

Toplu Taşıma Projelerini 
Hızlandırıp Yaygınlaştıracağız

Aziz Milletim, 

AK Parti olarak, yeni dönemdeki belediye-
cilik anlayışımızı ve milletimize taahhütle-
rimizi 11 başlık altında özetliyoruz. 

ŞEHİR PLANLARI konusunda, uzun va-
deli ihtiyaçları gözeten ve hakkaniyete 
uygun yöntemler takip edeceğiz. İstisma-
ra açık parsel bazlı plan değişikliklerine 
kesinlikle geçit vermeyeceğiz. Şehir plan-

larını ve imar uygulamalarını şeffaf bir şe-
kilde hazırlayacağız. Zorunlu hallerde ya-
pılması gereken plan değişiklikleriyle ilgili 
süreçleri de aynı şekilde halkın gözetimin-
de yürüteceğiz. Muhtarlık binalarında ilan 
edilecek plan değişikliklerini, milletimizin 
görüşü ve onayı alındıktan sonra daha et-
kin bir şekilde uygulamaya geçireceğiz. 
Yapılan çalışmalar konusunda ilgili tüm 
kamu, özel sektör ve sivil toplum temsil-
cilerinin fikirlerine başvuracak, kararları 
demokratik katılım süreçlerini işleterek, 
en geniş uzlaşmayla alacağız. Milletimizin 
hayat kalitesini artırmayan hiçbir işe vakit 
ve kaynak ayırmayacağız. Potansiyellerini 
en iyi şekilde değerlendirerek, şehirlerimi-
zi çekim merkezi haline getirecek projele-
re öncelik vereceğiz. 

ALTYAPI VE ULAŞIM konusu çözülme-
den şehirlerimizi gerçek anlamda şehir ha-
line getirmiş olamayacağımıza inanıyoruz. 
Önümüzdeki dönemde, içme suyu, yağ-
mursuyu, kanalizasyon, doğalgaz, enerji 
ve iletişim hatları gibi temel altyapı so-
runları tamamen çözülmemiş hiçbir şeh-
rimizi bırakmayacağız. AK Partili olmayan 
belediyelerde de altyapı eksiklerinin ta-
mamlanması çalışmalarını yakından takip 
edeceğiz. Toplu taşıma projelerini hızlan-
dırıp yaygınlaştırarak, şehirlerde yaşayan 
insanlarımızı trafikte boğulmaktan kur-
taracağız. Otopark meselesini, hem şehir 
planlarında, hem de imar uygulamaların-
da asli öncelik haline getireceğiz.  Böylece 
sokaklarımızdaki araç istilasına son verip, 
kaldırımlarımızı sadece yayaların hizmeti-
ne sunacağız. 
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aklımızdan asla çıkarmayacağız. Yatırımla-
rı ve hizmetleri yaparken kullanılan kayna-
ğın gerekliliğini, verimliliğini, önceliğini, 
kalitesini titiz bir şekilde değerlendirecek, 
sonra adımları atacağız. Her faaliyetimizi, 
en başından en sonuna kadar milletimizin 
gözü önünde, her türlü bilgiye, belgeye eri-
şimin açık olduğu bir yöntemle yürütece-
ğiz. Belediyelerimizde hakka, adalete, ma-
şeri vicdana, hukuka aykırı davranan hiç 
kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız. 

DEĞER ÜRETEN ŞEHİRLER ile AK Parti 
belediyeciliğini bir üst aşamaya taşıyoruz. 
Bugün şehirlerimizde yaşayan insanların 
talepleri, bundan çeyrek asır, yarım asır 
öncesine göre çok değişti. Eskiden ihtiyaç-
lar, başını sokacak bir çatı, musluğundan 
akacak su, ampulünü yakacak elektrik, 
evine ulaşacak yol gibi temel hizmetlerle 
sınırlıydı. Bugün ise şehirlerdeki insan-
larımızın temel beklentilerini her alanda 
hayat kalitesinin yükseltilmesi olarak özet-
leyebiliriz. Bunun için şehirlerimizi gayri-
menkul odaklı zenginleşme aracı olmak-
tan çıkartıp, insanın kültürel ve ekonomik 
üretkenliğinden kaynaklanan katma de-
ğerle güçlenen mekânlar haline getirece-
ğiz. Bir başka ifadeyle şehirlerimizin gayri-
menkul rantıyla değil, geleceğe medeniyet 
mirasımız olarak bırakabileceğimiz iyilik, 
merhamet, kültür, sanat ürünü eserlerle 
değerlenmesini sağlayacağız. 

AK Parti olarak bu konuda uzun süredir 
hazırlık yapıyoruz. Daha önceki yıllarda, 
ekonomik kalkınmanın ve refah artışının 
ana lokomotifi olan Kent Ekonomileri Fo-
rumu çalışmasını, 81 ilimizi kapsayacak 

şekilde gerçekleştirmiştik. Geçtiğimiz yıl 
da, 30 büyükşehrimizi kapsayan Şehrim 
2023 Projesini hazırladık. Şehirlerimizin 
kültürden ekonomiye tüm yönlerini analiz 
ettiğimiz, zayıf ve güçlü taraflarını ortaya 
koyduğumuz bu çalışmalar ışığında, önü-
müzdeki dönemde belediyelerimizi değer 
üreten şehirler anlayışıyla yöneteceğiz. 

Cumhur İttifakına 
Bağlılığımızdan Taviz 
Vermeyeceğiz

Aziz Milletim,

“Memleket İşi Gönül İşi” diyerek, “Gönül 
Belediyeciliği” ile milletimizin hizmetine 
talip olan AK Parti’nin, yeni dönemde in-
san merkezli yürüteceği hizmetlerin te-
mel ilkelerini başlıklarıyla tekrarlayacak 
olursak;

ŞEHİR PLANLARI uzun vadeli ve hakka-
niyete uygun şekilde hazırlanacak. 

ALTYAPI VE ULAŞIM sorunları tüm şe-
hirlerimizde tamamen çözülecek.

KENTSEL DÖNÜŞÜM çalışmaları bölge-
lerin özelliklerine ve vatandaşlarımızın ih-
tiyaçlarına göre yürütülecek. 

BENZERSİZ ŞEHİRLER anlayışıyla şehir-
lerimiz kendi hikâyelerine uygun şekilde 
geliştirilecek. 

AKILLI ŞEHİRLER uygulamalarıyla tek-
nolojinin tüm imkânları insanımızın ve 
şehirlerimizin emrine sunulacak. 

mizde hayata geçireceğiz. İnsan-şehir-tabi-
at dengesini en ideal şekilde gözeterek, şe-
hirlerimizi yeşil ve sürdürülebilir büyüme 
ilkesiyle inşa ve ihya edeceğiz. 

Şehirleri İmar Ederken  
Nesilleri İhmal Etmeyeceğiz

SOSYAL BELEDİYECİLİK anlayışımızı, 
tüm mağdur ve mazlumlarla birlikte aile-
lerimize, çocuklarımıza, gençlerimize, ka-
dınlarımıza, yaşlılarımıza ve engellilerimi-
ze hizmet verecek şekilde genişleteceğiz. 

Erişilemeyen, yardım eli uzatılmayan, 
hizmet götürülmeyen hiçbir kesim bırak-
mayacak, kimsesizlerin kimsesi olacağız. 
Özellikle toplumun temeli olarak gördü-
ğümüz aile kurumunu güçlendirecek ça-
lışmaları önceliklerimizin başına alacağız. 
İnsana hizmet üreten belediyecilik yapa-
cak, şehirleri imar ederken nesilleri ihmal 
etmeyeceğiz. Aile Danışma ve Yaşam Mer-
kezleri, Kadın ve Gençlik Merkezleri, Spor 
Merkezleri, Kültür ve Sanat Merkezleri, 
Engelli ve Yaşlı Merkezleri gibi hizmetleri 
en küçük yerleşim birimlerine kadar gö-
türmeye devam edeceğiz. Sporu, gençleri-
miz başta olmak üzere, her kesimin haya-
tının ayrılmaz bir parçası haline getirecek 
altyapıyı kuracak faaliyetleri yoğunlaştıra-
cağız. Sosyal belediyecilik çalışmalarının 
kalite standartlarını oluşturarak, ülkenin 
her yerinde belirli bir seviyenin üzerinde 
hizmet verilmesini sağlayacağız. 

YATAY ŞEHİRLEŞME yeni dönemdeki şe-
hircilik vizyonumuzun merkezinde yer ala-

caktır. Gönüllerimize hitap eden mekânlar 
bütünü olan şehirlerimizi, toprakla daha 
çok buluşan, mahalle kültürünü yaşatan, 
komşuluk ilişkilerini canlı tutan yatay mi-
mari anlayışıyla geliştireceğiz. Bu model-
le, insani hizmetlerden yeşil alanlara ve 
akıllı şehir uygulamalarına kadar pek çok 
sorunu aynı anda çözebileceğiz. Her şehri-
mizde pilot uygulamayla başlayıp, zaman 
içinde genişleterek, yatay şehirleşme mo-
delimizi ülkemizin her yerine yaygınlaştı-
racağız. Kentsel dönüşüm alanları ile yeni 
imara açılan bölgelerde, bu modele önce-
lik vereceğiz. 

HALKLA BİRLİKTE YÖNETİM ilkesiyle, 
belediye faaliyetleriyle ilgili kararlara, şe-
hir sakinlerinin, özellikle de muhtarların 
ve sivil toplum kuruluşlarının en üst sevi-
yede katılımını temin edeceğiz. Bilhassa, 
insanların hayatlarını doğrudan ilgilendi-
recek büyük projelerde, bu istişare yönte-
mini mutlaka kullanacağız. Belediyemiz-
den hizmet alan vatandaşlarımız için bir 
“Şehirli Hakları” bildirgesi hazırlayacağız. 
Belediye sınırları içinde yaşayan herkesin 
katılımıyla toplanacak Şehir Meclislerin-
de, önemli kararları ortak akıl ile alacağız. 
Belediye Meclisi toplantılarının ve beledi-
ye ihalelerinin canlı yayın dâhil, herkese 
açık şekilde yapılması için tüm imkânların 
kullanılmasını sağlayacağız. 

TASARRUF VE ŞEFFAFLIK yeni dönem-
de belediyelerimizde çok daha önemli bir 
yönetim ilkesi haline gelecektir. Hangi kay-
naktan gelirse gelsin belediye bütçesine gi-
ren her kuruşta yetiminden gazisine, işçi-
sinden yaşlısına herkesin hakkı olduğunu 
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hamdolsun, her geçen gün daha da peki-
şerek başarıyla yürüyor. İnşallah 31 Mart 
2019 mahalli seçimlerini de huzur içinde 
tamamlayacağız. Böylece ülke ve millet 
olarak önümüzdeki 4,5 yıllık dönemi ta-
mamen hedeflerine odaklanmış bir şekil-
de geçirme imkânına kavuşacağız. Bu dö-
nemde atacağımız adımlar, bizden sonraki 
nesillere emanet edeceğimiz 2053 ve 2071 
vizyonlarımız bakımından kritik önemde-
dir. AK Parti olarak, bu bilinçle, demokra-
side ve ekonomide Türkiye’yi dünyanın en 
ileri ülkeleri seviyesine çıkartacak reform-
ları hayata geçirmeye devam edeceğiz. 

Büyükşehirlerimizde, illerimizde, ilçeleri-
mizde, beldelerimizde kazanacağımız her 
başarı, ülkemizin aydınlık yarınlarına tu-
tulmuş bir ışık olacaktır. Mahalli seçimler-
de partimizin elde edeceği güzel neticeler, 
belediye hizmetlerinde, biraz önce ifade 
ettiğim ilkeler çerçevesinde yeni bir dö-
nemin kapılarını sonuna kadar açmanın 
yanında, Türkiye’yi her alanda hedeflerine 
ulaştıracak çalışmalarımızda bize moral 
desteği de verecektir. 31 Mart’ta kazana-
nın, bir kez daha hizmet siyaseti olacağına 
kalpten inanıyorum. Mensubu olmaktan 
şeref duyduğum milletime, demokrasimi-
ze ve bize vereceği destek için şimdiden 
şükranlarımı sunuyorum. 

Değerli Belediye Başkan Adaylarımız, 

Teşkilat Mensuplarımız,

Sözlerime son vermeden önce sizlerden 
bir isteğim var. Sizlerden, bugünden iti-
baren seçim gecesine kadar tüm gücü-

nüzle sokakta, evde, işyerinde her yerde 
milletimizle birlikte olmanızı bekliyorum. 
Hedefimiz, bizzat ulaşmadık, kendimizi 
anlatmadık, derdini dinlemedik hiçbir 
vatandaşımızı bırakmamak olmalıdır. De-
mokrasiye ve milli iradenin üstünlüğüne 
yürekten inanan bir parti olarak, adayları-
mızla ve teşkilatımızla, milletimize onun 
emrinde olduğumuzu usanmadan sürekli 
tekrarlayacağız. Gittiğiniz her yerde, şah-
sımın temsilcisi olarak vatandaşlarımıza 
selamlarımı iletmenizi, desteklerini talep 
etmenizi rica ediyorum. 

Şahsımın 1994 yılında İstanbul Büyük-
şehir Belediye Başkanlığıyla adım attığı 
hizmet siyasetini, bugüne kadar kesintisiz 
getirdik. AK Parti’nin 16 yılda Türkiye’yi 
nereden nereye getirdiğini, her vatandaşı-
mıza örnekleriyle anlatmalısınız. Ülkemizi 
2023 hedeflerimize ulaştırma kararlılığı-
mızı tekrar tekrar ifade etmelisiniz. Dün-
yada ve bölgemizde yaşanan büyük değişi-
me karşı ülkemizi, birikimiyle, vizyonuyla, 
projeleriyle, kadrolarıyla hazırlayabilecek 
yegâne partinin AK Parti olduğunu herke-
se göstermelisiniz. İnşallah önümüzdeki 
dönemde belediyelerdeki hizmetlerimizi, 
standartları çok daha yükseğe çıkartarak, 
sizler eliyle milletimize sunmaya devam 
edeceğiz. 

Bu seçimlerde, gelecekteki çalışmalarımız-
da bize yol göstermek üzere, her bir belediye 
başkan adayımızın ve teşkilatımızın kam-
panya döneminde gösterdiği performansı 
tespit edecek bir mekanizma kuracağız. 
Böylece, kararlarımızı daha somut verilere 
dayalı olarak alma imkânına kavuşacağız. 

ÇEVREYE SAYGILI ŞEHİRLER ile beledi-
ye hizmetlerinde tabiattaki canlı veya can-
sız tüm varlıklarla uyum gözetilecek. 

SOSYAL BELEDİYECİLİK çalışmalarına 
önem verilerek doğrudan insana dokunan 
hizmetler ve projeler yaygınlaştırılacak. 

YATAY ŞEHİRLEŞME ile tabiatla bütün-
leşen, aile, mahalle ve komşuluk kültürü-
nü ihya eden örnek yerleşim alanları kuru-
lacak. 

HALKLA BİRLİKTE YÖNETİM ilkesiyle, 
şehirle ilgili tüm önemli kararlar orada ya-
şayanlarla birlikte alınacak. 

TASARRUF VE ŞEFFAFLIK hassasiye-
tiyle belediyelerin kaynakları hem doğru 
hem de açık şekilde kullanılacak. 

DEĞER ÜRETEN ŞEHİRLER ile kültür 
ve ekonomi başta olmak üzere her alanda 
hayat kalitesini yükseltecek yaklaşımlar 
geliştirilecek. 

Milletimizin yönetimini emanet edeceği 
AK Partili belediyelerimizde, işte bu 11 
başlıkta ifade ettiğimiz ilkeler çerçevesin-
de hizmet vereceğiz. 

Aziz Milletim,

Böylece seçim kampanyamızı da resmen 
başlatmış, seçim sloganlarımızı kamuoyu-
muzla paylaşmış oluyoruz. 31 Mart seçim-
lerinin demokrasi şöleni şeklinde geçmesi-
ni temenni ediyoruz. 

Mahalli İdareler Seçimleri Manifesto-
muzdaki ilkelerimiz, milletimize yeni dö-
nemdeki yönetim anlayışımızı ifade eden 
taahhütlerimizdir. Projelerimizi, her bü-
yükşehrimizde, ilimizde, ilçemizde AK 
Parti adaylarımız kendileri açıklayacaktır. 
Seçim yarışının iftira, yalan, hakaret, hu-
sumet değil; plan, proje, hizmet etrafında 
şekillenmesi en büyük temennimizdir. 

Darbe çığırtkanlığı yapan, asmayı, kesme-
yi, zehirlemeyi, sürmeyi hesap eden anti-
demokratik siyaset anlayışının dönemi, in-
şallah 31 Mart’ta tamamen kapanacaktır. 
Türkiye’nin, tehdit siyasetine değil, hizmet 
siyasetine ihtiyacı vardır. AK Parti olarak, 
kendi seçim kampanyamızı bu şekilde yü-
rüteceğiz. Bu süreçte, ülkemizin bekasının 
ve milletimizin geleceğinin güvencesi ola-
rak gördüğümüz Cumhur İttifakına bağlı-
lığımızdan taviz vermeyeceğiz. Milliyetçi 
Hareket Partisi’yle birlikte Cumhur İttifa-
kını diri tutacağız. Geçtiğimiz yıllarda üst 
üste çok büyük saldırılara maruz kalan ül-
kemizin istikrar ve güven ortamının deva-
mına, her zamankinden daha çok ihtiyacı 
olduğuna inanıyoruz. Cumhur İttifakı aynı 
zamanda bir beka meselemizdir. Onun için 
buradaki gayretimiz bu anlayışla devam 
edecektir.

31 Mart’ın Kazananı, Bir Kez 
Daha Hizmet Siyaseti Olacaktır

2018’de Cumhurbaşkanlığı ve milletve-
killiği seçimlerini geride bırakarak, ye-
ni yönetim sistemimize fiilen geçmiştik. 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, 
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Cumhurbaşkanlığı ve Meclis’te mille-
timizin bize verdiği yetkiyle ülkemizi 
2023 yılının Haziran ayına kadar yöne-
teceğiz. İnşallah sizler de, milletimizden 
alacağınız yetkiyle belediyelerimizde 
2024 yılının Mart ayına kadar hizmet 
vereceksiniz. Türkiye’yi elbirliğiyle ge-
leceğe taşımak için sizlerden gece gün-

düz gayret göstermenizi beklediğimi bir 
kez daha belirtmek istiyorum. 

Rabbim yar ve yardımcımız olsun; yolu-
muzu, bahtımızı açık etsin diyorum.

Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
Kalın sağlıcakla. 

Öncelikle bugün Tamer Akkal kardeşi-
miz, millete hizmet yolunda birlikte vere-
ceğimiz bu mücadeledeki yerini aldı. Ara-
mıza katıldığı için kendisine hoş geldiniz 
diyorum. 

Aziz milletim, değerli milletvekili arka-
daşlarım, kıymetli misafirler, sizleri en 
kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle 

selamlıyorum. Grup Toplantımızın, parti-
miz ve ülkemiz için hayırlara vesile olma-
sını Rabbim’den niyaz ediyorum.

İki haftalık bir aranın ardından yeniden 
toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi-
mizin önünde çok önemli bir gündem var. 
Mahalli seçimler için yeniden ara verile-
ne kadar, gündemimizdeki meselelerden 

Belediyelerimiz Tanzim Satışları 
Kuruyor, Vatandaşımıza Ucuz 
Ürünler Vermeye Mecburuz

AK Parti TBMM Grup Toplantısı | Ankara | 5 Şubat 2019
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sıradan 12’inci sıraya yükseltmiş olaca-
ğız. Aynı başarıyı diğer alanlarda göstere-
bilmemiz için istikrar ve güven ortamının 
güçlü bir şekilde devamına ihtiyacımız 
var. Milletimizin, 31 Mart’ta bize bu fır-
satı bir kez daha tanıyacağına yürekten 
inanıyorum. Yeter ki biz çalışalım, mil-
letimizin gönlüne girelim, karşılığını da 
Rabbimizden bekleyelim. 

Değerli arkadaşlar, 

AK Parti olarak 31 Mart seçimleriyle ilgili 
hazırlıklarımızı tamamladık ve tüm gücü-
müzle sahaya indik. Geçtiğimiz Perşembe 
günü Ankara’da, tüm adaylarımız ve teş-
kilat mensuplarımızla birlikte 31 Mart 
seçimlerimizin manifestosunu ilan ettik. 
Böylece seçim kampanyamızı da resmen 
başlatmış olduk. Kampanyamızın ana fik-
rini, milletimizin gönlüne girmek oluştu-
ruyor. 

Peki, milletimizin gönlüne nasıl girece-
ğiz? Her şeyden önce, AK Parti’nin gelece-
ği ile ülkemizin geleceğini asla farklı gör-
mediğimizi anlatacağız.  Milletimiz varsa 
bizim de var olacağımızı, milletimiz mut-
luysa bizim de mutlu olacağımızı, milleti-
miz hüzünlüyse bizim de hüzne boğula-
cağımızı ifade edeceğiz. Türkiye büyürse, 
gelişirse, güçlenirse, zenginleşirse bizim 
de daha büyük hayaller kurmaya, daha 
büyük hedefler belirlemeye cesaret bula-
cağımızı tüm kalplere nakşedeceğiz. 

Ayrıca, AK Parti’nin 16 yıllık birikimine, 
icraatlarına, hizmetlerine sahip çıkacak, 
her fırsatta örneklerle, rakamlarla bunları 

anlatacağız. Hatta belediyecilik söz konu-
su olduğunda bu takvimi 1994 yılından 
başlatacağız. Türkiye’yi ve şehirlerimi-
zi nereden alıp nereye getirdiğimizi her 
fırsatta ifade edeceğiz. Bunun yanında 
tevazuuyla, samimiyetle, gayretle milleti-
mizin hizmetine talip olduğumuzu orta-
ya koyacağız. Bizim dünyamızda kibrin, 
büyüklenmenin, efelenmenin, grupçulu-
ğun, hizipçiliğin, arsızlığın, hırsızlığın, 
yolsuzluğun, israfın, haksızlığın, hukuk-
suzluğun, adaletsizliğin yeri olmadığını 
bizzat kendi yaşantımızla milletimize gös-
tereceğiz. Ülkemizin ve şehirlerimizin ge-
leceğiyle ilgili hayallerimizi, planlarımızı, 
projelerimizi milletimize ifade edeceğiz. 
İnsana ve tüm canlılara, çevreye, tarihe, 
kültüre, sanata, ahlaka, vicdana uygun 
şehircilik anlayışıyla belediyeleri nasıl 
yöneteceğimizi milletimizle paylaşacağız. 
Seçim manifestomuzda, tüm bu hususları 
11 başlık altında açıkladık. Şimdi bu 11 
başlığı, bir de sizlerin huzurunda tekrar-
lamak istiyorum: 

Önümüzdeki dönemde AK Parti belediye-
ciliğinde;

ŞEHİR PLANLARI uzun vadeli ve hakka-
niyete uygun şekilde hazırlanacak. 

ALTYAPI VE ULAŞIM sorunları tüm şe-
hirlerimizde kökten çözülecek.

KENTSEL DÖNÜŞÜM çalışmaları böl-
gelerin özelliklerine ve vatandaşlarımı-
zın ihtiyaçlarına göre yürütülecek. ‘Ben 
yaptım oldu’ anlayışıyla değil. Şu anda 
büyükşehirlerimizin, Ankara, İstanbul, 

öncelikli olanları süratle görüşmeli ve 
hayata geçirmeliyiz. Türkiye’nin her alan-
da olduğu gibi, yasama faaliyetlerinde de 
gecikmeye tahammülü yoktur. Sizlerden, 
bir yandan seçim bölgelerinizdeki çalış-
maları yakından takip etmenizi, diğer 
yandan da Meclis faaliyetlerinde aktif 
şekilde yer almanızı bekliyorum. Haftayı 
ikiye bölüp yarısı Meclis’te, yarısı sahada 
olmak üzere, 7 gün kesintisiz bir şekilde 
gayret göstermenizi istiyorum. Rabbimiz, 
“İnsan için ancak çalıştığının karşılığı 
vardır” buyuruyor. Bizler de çok çalışaca-
ğız ki, hedeflerimize ulaşabilelim. 

Tabii bazıları bu emri yanlış anlamış ola-
cak ki, tüm güçlerini ve zamanlarını ken-
di iç çekişmelerine, kavgalarına, kamplaş-
malarına ayırıyor. Diğer partilerin aday 
belirleme süreciyle, AK Parti’nin aday 
belirleme süreci arasındaki fark, kimin, 
hangi amaçla siyaset yaptığının en büyük 
göstergesidir. AK Parti’de parti içi yarış, 
bir demokrasi şölenidir. Bir göreve yeri 
gelir 5 kişi, yeri gelir 10 kişi, yeri gelir 30 
kişi talip olur. Yapılan detaylı çalışmalar, 
istişareler sonucunda, bir isim aday ola-
rak ilan edilir. Bu isim resmen açıklandığı 
andan itibaren, artık her şey geride kalır, 
partimiz tüm gücüyle adayımızın etrafın-
da kenetlenir.

AK Parti’nin bir başka önemli özelliği de, 
seçimden seçime millete giden değil, her 
gün milletle beraber olan bir parti olma-
sıdır. Seçim dönemlerinde bu birlikteliği-
mizi daha da güçlendiriyor, daha sıklaştı-
rıyoruz. Bizim için asıl olan milletimizin 
gönlünü kazanmaktır. Bunu başardı-

ğımızda seçimi nasıl olsa kazanırız. 31 
Mart’ta milletimizin karşısına “Memleket 
işi gönül işi” diyerek çıkmamızın sebebi 
işte budur. 31 Mart’ta milletimizin karşı-
sına Cumhur İttifakı ile çıkmamızın sebe-
bi de budur. Ülkemizin tarihinin en kritik 
dönemlerinden birini yaşadığı şu süreçte, 
Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek 
Devlet ilkesi etrafında buluşan herkesle 
birlikte yol yürümeye hazırız. 

Türkiye’ye, sınırları içinde ve dışında 
besleyip büyüttükleri terör örgütleri va-
sıtasıyla diz çöktürmeye çalışanlara, mey-
danın boş olmadığını gösterdik. Terör 
örgütlerinin yetmediği yerde toplumu 
kamplaştırmaktan ekonomiyi çökertme-
ye kadar her yolu deneyenlere, ülkemizin 
öyle sandıkları gibi bir muz cumhuriyeti 
olmadığını da gösterdik. Mahalli seçimle-
ri atlattıktan sonra önümüzde yaklaşık 4,5 
yıllık kesintisiz bir icraat dönemi olacak. 
Hem Cumhurbaşkanlığı Hükümet Siste-
minin avantajlarını kullanarak, hem de 
milletimizin teveccühü ve Allah’ın izniyle 
belediyelerde elde edeceğimiz zaferle, bu 
süreci en iyi şekilde değerlendireceğiz. 

Kampanyamızın Ana Fikri, 
Milletimizin Gönlüne Girmektir

Geçtiğimiz 16 yılda yaptığımız çalışma-
larla ülkemize sınıf atlattık ve orta-üst ge-
lişmişlik düzeyine çıkardık. Şimdi hede-
fimiz Türkiye’yi dünyanın en gelişmiş 10 
ülkesi arasına yükselterek, bir üst sınıfa 
taşımaktır. İnşallah bu yılın sonunda, sa-
tın alma paritesine göre ülkemizi 13’üncü 
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muhtarlar olmak üzere, sivil toplum ku-
ruluşlarıyla birlikte bir araya gelinerek 
kararlar beraberce verilecek. Dolayısıyla 
ne yapılıyor ne ediliyor, bundan oradaki 
muhtarlar olsun, sivil toplum kuruluşları 
olsun, haberdar olacak ve adımlar ona gö-
re atılmış olacak. 

TASARRUF VE ŞEFFAFLIK hassasiye-
tiyle belediyelerin kaynakları hem doğru 
hem de açık şekilde kullanılacak. 

DEĞER ÜRETEN ŞEHİRLER ile kültür 
ve ekonomi başta olmak üzere her alanda 
hayat kalitesini yükseltecek yaklaşımlar 
geliştirilecek. 

Milletimizin yönetimini emanet edeceği 
AK Partili belediyelerimizde, işte bu 11 
başlıkta ifade ettiğimiz ilkeler çerçevesin-
de hizmet vereceğiz. 

Şimdiden ülkemize ve şehirlerimize ha-
yırlı olmasını diliyorum. 

Belediyecilik denince akla AK Parti gel-
diğini, tüm milletimize anlatmalıyız. 94 
ruhunu anlatacağız. Biz, 1994’te beledi-
yecilikte bu ülkede nasıl bir devrim ger-
çekleştirdik? Öncesinde ve ondan sonra 
devam eden süreçte... Bunları anlataca-
ğız. İstanbul’da, Ankara’da, Kayseri’de, 
Konya’da, Malatya’da, Erzurum’da neler 
yaptık, bunları anlatacağız. Biz eserleri-
mizle konuşacağız. Hayal değil, gerçekleri 
anlatacağız. Bizim karşımızdakiler ne anla-
tacak? Yaptıkları bir şey yok ki anlatsınlar.

Kardeşlerim,

Ekonomi, her dönemde AK Parti iktidar-
larının önceliği olmuş bir başlıktır. 

Bugün de, milletimizin başta gelen sıkın-
tıları arasında ekonomik konuların yer 
aldığını biliyoruz. Özellikle geçtiğimiz ay-
larda yaşadığımız kur-faiz-enflasyon dal-
galanması, milletimizin günlük hayatın-
da ciddi sıkıntılara yol açmıştır. Bilindiği 
gibi bu ekonomik dalgalanma ülkemizin 
kendi dinamiklerinden, kendi gerçekle-
rinden kaynaklanan bir durum değildir. 
Türkiye, ekonomik araçların kullanıldığı 
bir büyük saldırıya maruz kalmıştır. Tıpkı 
terör örgütlerinin saldırıları gibi, bu sal-
dırı dalgasını da hamdolsun ülkemiz kısa 
sürede etkisiz hale getirmiştir. 

Bu süreçte aldığımız hasarların telafisi 
elbette vakit alacaktır. Hamdolsun ekono-
mideki kayıplarımız, terör gibi can kaybı 
değil, para kaybıdır. Atalarımız “Cana ge-
leceğine mala gelsin” derler. Biz de Ağus-
tos ayından beri yaşadığımız ekonomik 
dalgalanmanın milletimizin günlük haya-
tı üzerindeki olumsuzluklarını azaltmak 
ve ortadan kaldırmak için tüm gücümüzle 
çalışıyoruz. Mesela, fiyatı dövize bağlı ol-
duğu için faturaları yükselten doğalgazda 
ve elektrikte yılbaşından itibaren yüzde 
10 indirime gittik. Bunlar her evin olmaz-
sa olmaz ihtiyacı değil mi? Dikkat edin, 
muhataplarımız, muarızlarımız bunları 
konuşuyorlar mı? Neyi konuşuyor? Çarşı 
pazardaki domatesi, biberi... Harcamaya 
baktığınız zaman hangisinin daha yük-
sek olduğu ortada. Akaryakıt fiyatlarını, 

İzmir, bu noktada devasa ihtiyaçlarının 
olduğunu çok açık, net gördük, biliyoruz. 
Dolayısıyla halkımızla el ele vermek sure-
tiyle bunu çözmemiz lazım. 

Şimdi İzmir’de bir Karabağlar için “Burası 
çok güzel bir yer” diyebilir miyiz? Burada 
bir kentsel dönüşüme ihtiyaç yok mu? Be-
nim orada yaşayan vatandaşlarım insan-
ca, modern bir şehirde yaşama hakkı yok 
mu? Ama bugüne kadar gelenler, buna 
çanak tuttular ve şu hale göz yumdular. 
Aynı şey Ankara’mız, İstanbul’umuz için 
geçerlidir. İstanbul’umuzda da Küçük Ar-
mutlu rezalet, berbat… Şimdi oralarda bu 
adımları atıyoruz. Tabii bu tür yerlerde 
bir de terör yaygınlaşıyor. Bunlara fırsat 
veremeyiz. Modern bir şehircilik anlayı-
şıyla bu adımları atarsak, vatandaşları-
mızın da bizimle el ele vermesi suretiyle, 
şehirleşme anlayışını hâkim kılabiliriz.

BENZERSİZ ŞEHİRLER anlayışıyla şe-
hirlerimiz kendi hikâyelerine uygun şe-
kilde geliştirilecek. 

AKILLI ŞEHİRLER uygulamalarıyla 
teknolojinin tüm imkânları insanımızın 
ve şehirlerimizin emrine sunulacak. 

ÇEVREYE SAYGILI ŞEHİRLER ile bele-
diye hizmetlerinde tabiattaki canlı veya 
cansız tüm varlıklarla uyum gözetilecek. 

SOSYAL BELEDİYECİLİK çalışmaları-
na önem verilerek doğrudan insana do-
kunan hizmetler ve projeler yaygınlaştı-
rılacak. 

Şehirle İlgili Tüm Önemli 
Kararlar, Orada Yaşayanlarla 
Birlikte Alınacak

YATAY ŞEHİRLEŞME ile tabiatla bütün-
leşen, aile, mahalle ve komşuluk kültü-
rünü ihya eden örnek yerleşim alanları 
kurulacak. Soruyorum, 50 kat, 60 kat, bu 
tür binalarda yaşayanların birbirinden 
haberi var mı? Komşuluk hukuku diye 
bir şey var mı? İnanın yan dairedeki ölü-
yor, haberleri yok. Peki, bizim tarihimiz 
böyle mi? Biz sokağımızda, karşımızdaki 
komşularımız Müşerref Teyze, Suat Tey-
ze, kirlendiğim zaman beni alırlar, çün-
kü sokakta oynuyoruz, çamur, yıkıyorlar, 
giydiriyorlar ve anneme teslim ediyorlar-
dı. Aynı şekide, rahmetli annem onların 
çocuklarını alıyor, yıkıyordu. İşte komşu-
luk böyleydi. Birbirimize muhabbetimiz, 
sevgimiz vardı. Çocuklar arasındaki hu-
kuk da böyleydi. Ama şimdi bu dev rezi-
danslarda veya dev binalarda, kulelerde, 
çocukların birbiriyle hukuku diye bir şey 
var mı? Hayır. Hepsi birer kibir abidesi… 
Birbirleriyle zaten görüşmek, tanışmak, 
konuşmak yok. Onun için özellikle, TOKİ 
başta olmak üzere, yatay şehirleşme an-
layışıyla oluşan binalarda yaşayanların 
birbiriyle hukukunu zenginleştireceğiz, 
geliştireceğiz. Böylece bu kültür bize tari-
himizi, medeniyetimizi de anlatacak.

HALKLA BİRLİKTE YÖNETİM ilkesiy-
le, şehirle ilgili tüm önemli kararlar ora-
da yaşayanlarla birlikte alınacak. Başta 
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Bizi yeniden Afrika, Asya, Güney Ameri-
ka ülkeleri konumuna geriletecek böyle 
bir yolun sözünü dahi etmek Türkiye’ye 
ihanettir. Ama Bay Kemal’in böyle bir 
derdi yok, anlamaz. Artık bunlar, hasta-
nelerde muayene filan yapılmadığı gibi 
yalanlar uyduruyorlar.  Biliyorsunuz, Bay 
Kemal’in yalanları nedeniyle ödemek zo-
runda kaldığı tazminatlar için parti için-
de sandık kurmuşlar.  İş Bankası masada, 
bunu unutmayın. Gazi Mustafa Kemal’in 
İş Bankası’nı CHP’ye değil, Hazine’ye tah-
sisi vardır. İş Bankası Hazine’nin malı ola-
caktır. Bu Parlamento, bu tarihi kararı da 
Allah’ın izniyle alacaktır. Efendim, “CHP 
oradan para almıyormuş.” Doğru, 4 tane 
üyen yönetimde… Peki, orada ne iş yapı-
yorlar? Onun için bu yanlışı düzelteceğiz. 

Maalesef CHP işte böyle bir ihanetin için-
dedir. Söylediklerinden anlıyoruz ki, CHP 
iktidara gelse, ilk yapacağı iş ülkemizi gö-
türüp IMF’e teslim etmek olacaktır. Bun-
lar, lafa gelince solcu olduklarını, demok-
rat olduklarını söylerler ama Venezuela’da 
ülkenin seçilmiş başkanının uluslararası 
bir darbeyle görevinden uzaklaştırılma 
girişimine içten içe destek verirler. Hatta 
aynı durumun ülkemizde de yaşanmasını 
isterler. Bunlar 15 Temmuz askeri darbe-
sini de kahve içerek, televizyon başında 
izlemediler mi?  Yenikapı’daki 7 Ağus-
tos’taki o beraberliğe tahammül edemedi 
ve aleyhinde konuşmaya başladı. Bunlar-
da millilik yok, bunlarda yerlilik yok, bun-
larda ‘dayanışma’ diye bir şey yok. Bunlar 
bölmek, parçalamak, yutmak anlayışının 
bu ülkedeki varisleridir. 

İyi Partililer, “12 Eylül’ün 
Zalim Başsavcısına” Yapılan 
Güzellemeleri Mutlaka 
Görüyorlardır

Türkiye’nin ve Türk Milletinin düşmanı 
herkesle kol kola girmekten çekinmeyen 
CHP’ye de ancak böyle davranışlar yakı-
şır. Açıkçası CHP ve onunla aynı kayığa 
binerek bir meçhule doğru yelken açan 
diğer partilere gönül veren insanlarımız 
adına üzüntü duyuyorum. Bu partilere 
gönül verenlerin, parti yönetimlerinin 
politikalarındaki tutarsızlıkları, yeter-
sizlikleri, yeri geldiğinde ihanete varan 
yalpalamaları gördüklerini biliyorum. İyi 
Partililer, “12 Eylül’ün zalim başsavcısına” 
yapılan güzellemeleri mutlaka görüyor-
lardır. Kandil’deki eli kanlı terör baronla-
rı, HDP’nin CHP ve İyi Parti ile yaptığı it-
tifaka desteklerini açıkça ifade etmekten 
çekinmiyorlar. Bu zillete ne CHP’ye, ne de 
İyi Parti’ye oy veren temiz yürekli vatan-
daşlarımızın rıza göstermediğini tahmin 
ediyoruz. 

Karşımızdaki muhalefetin vizyonu, ge-
çen seçimde soğan-patatese, bu seçimde 
patlıcan-bibere umut bağlayacak kadar 
kısırdır. Şayet biz bu partilerin tabanla-
rına kendimizi anlatmayı başarabilirsek, 
küçük bir marjinal kesim dışında, partile-
rinden umudunu kesen herkesin gönlünü 
kazanabileceğimize inanıyorum. 

Durum, muhalefetin anlattığı gibi değil-
dir. Bu hafta sonu İstanbul Çengelköy’de 
Çınaraltı diye güzel bir yer var. Halkımızın 

milletimizin ödeyeceği faturayı kamunun 
gelirinden fedakârlık ederek karşılayacak 
özel bir formülle zaten belli bir düzeyde 
tutmuştuk. 

Türkiye’nin Ekonomi Alanında 
Verdiği Mücadele Milli Bir 
Davadır

Asgari ücreti 1.603 liradan 2.020 liraya 
yükselterek, yüzde 26 düzeyinde, çok 
önemli bir artış gerçekleştirdik. Aynı şe-
kilde işçi, memur ve emekli maaşlarında-
ki artışları da bu gelişmeleri göz önünde 
tutarak yaptık. Enflasyonla mücadele 
kampanyası kapsamında gerek vergi in-
dirimiyle, gerek gönüllü katılımla milleti-
mizin alım gücünü yükseltmeye çalıştık. 
Yatırımı ve istihdamı teşvik etmeye yöne-
lik daha önce başlattığımız uygulamaları, 
bu yılı ve hatta kimi alanlarda daha sonra-
ki yılları kapsayacak şekilde uzattık.

Bunların yanında devlet hazinesinin gelir-
gider dengesini kuracak, Ağustos ayında 
yaşadığımız durum benzeri sıkıntıların 
önüne geçecek çok önemli adımlar attık. 
İhracatta 2018 yılını 168 milyar dolarlık 
tarihi bir rekorla kapattık. Bay Kemal, sen 
bunları bilir misin, nereden nereye geldik 
haberin var mı? Bu yılın Ocak ayı itibariy-
le yıllık ihracatımız 168,8 milyar dolara 
çıkarken, dış ticaret açığımız da 48,5 mil-
yar dolara indi. Bakın, hesaplar nereden 
nereye gidiyor. Ama bunları konuşmak, 
anlatmak, değerlendirmek kimin görevi? 
Bizim görevimiz. Bay Kemal anlatmaz, 
onun yanındakiler ve onla dirsek dirseğe 

olanlar da anlatmaz. Hele hele Kandil’le iş 
tutmuş olanlar hiç anlatmaz. Şimdi Kan-
dil’deki terör örgütüyle iş tutanlarla kim 
iş tutuyor? CHP iş tutuyor, İyi Parti iş tu-
tuyor, Saadet iş tutuyor; şu hale bak. Bun-
lar kıyamet alameti biliyor musunuz? 

Döviz kurlarındaki yükseliş sebebiyle 
2018 yılı milli gelirimiz kâğıt üzerinde bir 
parça düşüş gösterebilir. Ancak, ülkelerin 
milli gelirlerini döviz, faiz ve enflasyon-
dan bağımsız olarak satınalma paritesine 
göre ölçen kategoride, Türkiye bu yıl inşal-
lah 13’üncülükten 12’nciliğe çıkarak bir sı-
ra yukarıya yükselecek. Bilindiği gibi 2002 
yılında bu sınıflandırmada 17’nci sıraday-
dık. Önümüzdeki yıl itibariyle bu alanda 
inşallah 5 basamak atlamış olacağız. 

Esasen, Türkiye’nin ekonomi alanında 
verdiği mücadele milli bir davadır. Ken-
disini bu ülkenin ve milletin mensubu 
hisseden herkesin bu mücadeleye destek 
vermesi gerekir. Nitekim, siyasi görüşü 
ne olursa olsun, yerli ve milli duruş sahi-
bi kesimlerden bu desteği gördük, görü-
yoruz. Ancak, CHP ve artık onun uydu-
ları haline dönüşmüş olan kimi partiler, 
Türkiye’nin bu büyük mücadelesinde ay-
nı onurlu duruşu sergileyemediler. Tam 
tersine CHP, ülkemizin yeniden IMF’e gi-
deceği yalanını söyleyecek kadar alçak bir 
fırsatçılık peşine düştü. Halbuki biz, ikti-
dara geldiğinde 23,5 milyar dolarlık IMF 
borcunu kucağında bulmuş, bir yandan 
dev yatırımlar yaparken, bir yandan da 
bu borcu ödemiş bir yönetimiz. Türkiye, 
2013 Mayıs ayında IMF defterini kapat-
mıştır ve bir daha da açmayacaktır. 
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da aşırı derecede yoğun olduğu, ilgi gös-
terdiği bir yer. Orada vatandaşlarımla be-
raber oldum. Oturduk, resimler çektirdik, 
sohbetler yaptık. Kimsenin baktım ki hiç 
çarşıdan pazardan bahsettiği yok. Herkes 
orada halinden memnun… Şikâyetleriniz 
nedir filan falan dediğim zaman, o zaman 
biraz dökülüyorlar. Çok enteresan, bana 
“Marketlerin fiyatları birbirini tutmuyor. 
Bunlara biraz bağırdınız, çağırdınız ama 
biraz daha bağırın” dediler.

Dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’de ger-
çekleştirilen kabine toplantısında bu ko-
nular gündeme geldi. Bu konuda tedbir-
ler için, Tarım ve Orman Bakanı Bekir 
Pakdemirli başta olmak üzere bazı görev-
ler verdim. CHP ve avanesi başta olmak 
üzere, ağustos ayındaki sıkıntıların ardın-
dan ellerini ovuşturarak ülkemizin tökez-
lemesini hatta yere kapaklanmasını bek-
leyenler bir kez daha hüsrana uğramıştır, 
uğrayacaktır. Üreticiden tüketiciye kadar 
aradaki bu komisyoncular var ya, vurgu-
nu bunlar vuruyor. Arada bir tane komis-
yoncu yok. Her istasyonda fiyatlar artıyor. 
Herkes oradan kârını alıyor. Bu aracıları 
ortadan kaldırmanın yollarını arıyoruz. 

İstanbul’a belediye başkanı olduğum dö-
nemde ekmek fiyatları yükseldi, çözüm 
olarak süratle modern, devasa ekmek fab-
rikaları kurduk. Hemen ekmek fiyatları 
düştü. Şimdiden buradan söylüyorum. 
Biz sebze ve meyvedeki yüksek fiyatlara 
ayar çekme kararını aldık, adımlarımızı 
atacağız. Belediyelerimiz tanzim satışla-
rı kuruyor. Vatandaşımıza ucuz, sağlıklı 
ürünler vermeye mecburuz. 

Türkiye, kendi imkânı ve kabiliyetiyle 
böyle bir krizin üstesinden gelebileceğini 
göstermiştir. Borçluluk oranları, borç çe-
virme takvimi, mali disiplin başta olmak 
üzere tüm veriler, ülkemizin herhangi 
bir dış teknik desteğe ihtiyacı olmadığına 
işaret ediyor. İnşallah 2019 yılında, Ağus-
tos’taki dalgalanmanın etkilerini tamamen 
ortadan kaldırarak, hedeflerimize doğru 
kararlı yürüyüşümüzü sürdüreceğiz. 

Değerli arkadaşlar,

Türkiye’nin son 16 yıldaki duruşunun 
en bariz özelliği, her yerde ve her zaman 
Hak’tan, haklıdan, vicdani olandan yana 
tavır sergilemesidir.  Suriye’de, Irak’ta, 
Libya’da Hak’tan ve haklıdan yana olduk. 
Filistin’de, Kudüs’te Hak’tan ve haklıdan 
yana olduk. Arakan’da, Türkistan’da, 
Kırım’da Hak’tan ve haklıdan yana ol-
duk. Balkanlarda, Kafkaslarda, Afrika’da, 
Güney Amerika’da hep Hak’tan ve haklı-
dan yana olduk. Hamdolsun bu duruşu 
sergileyebilecek imkâna, cesarete, birli-
ğe, beraberliğe, siyasi, diplomatik, askeri, 
ekonomik güce sahibiz. İnsani kalkınma 
yardımlarında, bizden parası katbekat 
fazla nice ülkenin önünde yer almamız, 
gönlümüzün zenginliğindendir. 

Geçmişte, yüreğimiz yandığı halde gözle-
rimizin önünde yaşanan nice zulme dur 
deme imkânı bulamamıştık. Bugün sade-
ce kalbimizle değil, hem dilimizle, hem 
elimizle bu onurlu duruşu sergileyebili-
yoruz. Gerektiğinde bu duruşun bedelini 
ödeyebilecek gücümüz de var. 1990’larda 
birkaç milyar dolarlık manipülasyonlarla 
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tek sebebi, bunların terör örgütleri olma-
sıdır. Bunun dışında biz, Suriye halkının 
gerçek temsilcisi olan hiçbir kesime kar-
şı ön yargılı değiliz, hepsiyle de yakın di-
yalog içindeyiz. Meşruiyeti olan Suriyeli 
muhaliflerin hepsiyle oturup görüşüyor, 
kendilerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. 

Değerli arkadaşlar, 

Ülkemizdeki teröristlerin bize karşı tehdit 
düzeyi neyse, Suriye’deki teröristlerin de 
aynıdır. Çünkü bu ülkeyle aramızda 911 
kilometrelik bir sınır vardır. Ne yaparsak 
yapalım bu sınırı mutlak kontrol altında 
tutmak mümkün değildir. Güvenliğimizi 
sağlamanın tek yolu, Irak’ta olduğu gibi 
Suriye’de de terör örgütlerinin kaynak-
larını kurutmak, varlığını tamamen yok 
etmektir. Böylece, Suriyeli kardeşlerimize 
de huzur ve güven içinde yaşayabilecekle-
ri bir iklim sağlamış olacağız. Ülkemizde-
ki Suriyelilerin kalıcı olarak geri dönüşü-
nü sağlamanın yegâne çözümü de budur. 

Fırat’ın doğusu ve Münbiç, Suriye günde-
mimizin en önemli konularıdır. Güvenli 
bölge konusundaki kararımızı burada bir 
kez daha tekrar ediyorum. Türkiye’nin 
kontrolünde, diğer ülkelerin ise sadece lo-
jistik destek verdiği bir güvenli bölge mo-
deli dışındaki hiçbir teklifi kabul edeme-
yiz. Güya uluslararası güçler tarafından 
kurulan hiçbir güvenli bölgenin başarılı 
olmadığı, kalıcı huzur getirmediği ortada i-
ken, aynı formülün bize dayatılmasında ka-
sıt ararız. Şimdilik Amerika’nın bize verdi-
ği sözlerin yerine getirilmesini bekliyoruz. 

Münbiç’teki teröristlerin buradan çıkar-
tılması yıllardır konuşulan ama bir tür-
lü ilerleme sağlanamayan bir konuydu. 
Maalesef, bu meselenin hala sürünce-
mede bırakıldığını görüyoruz. Münbiç 
meselesi ortada bırakıldıkça, rejimin bu 
bölgeye yönelik hevesleri de kabarıyor. 
Hâlbuki Münbiç’in ihtiyacı ve talebi, ne 
Amerika’nın kollamasındaki teröristler-
dir, ne de rejimin zulmüdür. Bu bölgenin 
halkı, Türkiye’nin güvencesinde kendi ge-
leceklerine kendileri sahip çıkmak istiyor. 

Fırat’ın doğusundaki durum da farklı 
değildir. PKK-YPG’nin bölge halkına uy-
guladığı zulüm sebebiyle, ülkemizdeki 
Suriyelilerin hiçbiri evlerine dönemiyor. 
Biz, bir an önce burayı da, bölge halkının 
kendi yönetimine geçirmeyi hedefliyoruz. 
Siyasi ve diplomatik mücadelemizin yanı-
sıra, askeri hazırlıklarımızı da sürdürü-
yoruz. Şayet Amerika bize verdiği sözleri 
tutup, bölgeyi teröristlerden temizlemez 
ve Türkiye’nin kontrolünde bir güvenli 
bölgenin tesisine katkı sağlamazsa, kendi 
göbeğimizi kendimiz keseceğiz. 

Yaptırım Listesi Dahil, 
HiçbirTehdit Bizi Bu Yoldan 
Geri Çeviremez

Sayın Trump’la bu konularda gerçekten 
verimli ve ümit verici görüşmeler yapı-
yoruz. Ancak, alt düzeydeki diplomatik 
ve askeri görüşmelerde aynı verimi elde 
edemiyoruz. Şu ana kadar somut olarak 
önümüze konulan tatmin edici bir plan 
yoktur. Anlaşmalarımıza elbette sadığız, 

yerle yeksan edilen Türkiye’den, her biri 
milyar dolarlık onlarca projeyi aynı anda 
yürüten bir Türkiye’ye kavuştuk.  

Ülkemize yönelik her ekonomik hamle-
nin, bize olduğu kadar karşımızdakilere 
de çok ciddi maliyeti çıkıyor. Maruz kal-
dığımız bir takım saldırıların belli bir 
aşamanın ötesine geçememesinin sebebi 
budur. 

Güçlünün Haklı Olduğu Bir 
Dünyayı Biz Kabullenmiyoruz

Tabii tüm bu tartışmaların gerisinde çok 
daha büyük bir oyun, çok daha büyük he-
saplar var. Dünyada ve bölgemizde tarihi 
bir dönüşümün işaretleriyle her gün yüz-
leşiyoruz. Suriye, bu büyük dönüşümün 
en kritik yeridir. Şayet Suriye sahasındaki 
planlar hayata geçirilebilirse, bu büyük 
dönüşümün yeni hedeflerine sıra gelecek-
tir. Bunlardan birinin Türkiye olduğu da 
şüphesiz bir gerçektir. Bunun için Suriye 
meselesini hayati bir yere oturtuyoruz. 
Meseleyi ülkemizdeki Suriyelilerden iba-
ret görecek kadar kör veya idraksiz olan-
lara sözümüz yok. Ama bu gerçeği göre 
göre Türkiye’yi bu yeni emperyalist düze-
ne boyun eğdirmeye çalışanlar, taammü-
den ülkeye düşmanlık yapıyorlar. Suriye 
davasının Türkiye davası olduğunu bil-
meyecek kadar ülkesine yabancılaşmış 
olanlara, sadece “yazıklar olsun” diyoruz. 

İşte şu anda Venezuela’da olanlar... Vene-
zuela senin eyaletin mi? Seçimle iş başı-
na gelmiş bir insana nasıl olur da “Bura-

yı terk et, git” diyebilirsin? Seçime dahi 
girmemiş olana nasıl olur da sen o dev-
letin başkanlığını teslim edersin? Hani 
demokrasi? Hani demokrattınız. Bu ne 
iştir? Böyle bir anlayış olabilir mi? Bunu 
kabullenmek mümkün mü? İşte Avrupa 
Birliği... Avrupa Birliği’nin de ne olduğu 
ortaya çıktı. Hani demokrasi, nedir bu 
zillet? Bir taraftan demokrasi, demokrasi, 
demokrasi diyeceksiniz, sandık, sandık, 
sandık diyeceksiniz. Ondan sonra da ceb-
ren ve hileyle kalkıp hükümet devirecek-
siniz. Şunu çok iyi bilelim; güçlünün haklı 
olduğu bir dünyayı biz kabullenmiyoruz, 
haklının güçlü olduğu bir dünyayı kabul-
leniyoruz. Zira güçlülerin egemen olduğu 
yapı bizim medeniyet anlayışımızın yapı-
sı değildir. Biz bu emperyalist yapılara ke-
sinlikle karşıyız. Bunları da kabullenme-
miz mümkün değildir.

Bu vesileyle, Suriye politikamızın temel 
parametrelerini bir kez daha tekrarlamak 
istiyorum. Türkiye, Suriye’nin toprak 
bütünlüğüne de, siyasi bütünlüğüne de, 
halkın kendi geleceğini kendi belirleme 
hakkına da saygılıdır. Bunun için yeni 
anayasa yapımı ve serbest seçimler süre-
cini samimiyetle destekliyoruz. Ülkedeki 
durum normale dönene kadar, Suriye’de 
insanların gerçek anlamda güven ve hu-
zur içinde yaşadıkları yerler, ülkemizin 
kontrolündeki bölgelerdir. Nitekim, ül-
kemizden Suriye’ye, sadece Türkiye’nin 
kontrolündeki yerlere geri dönüşler ya-
şanmaktadır. Çünkü diğer bölgeler, ya 
terör örgütlerinin, ya da hala halkına gü-
ven vermeyen rejimin zulmü altındadır. 
DEAŞ’a ve PKK-YPG’ye karşı çıkmamızın 
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sözümüz sözdür, ama sabrımız da sınır-
sız değildir. Münbiç’teki teröristler birkaç 
hafta içinde buradan çıkartılmazsa, bizim 
bekleme süremiz sona erer. Aynı şekilde, 
Fırat’ın doğusunda Türkiye’nin desteğiyle 
bölge halkının kendi yönetimini tesisi bir-
kaç ay içinde sağlanmazsa, bekleme süre-
miz yine sona erer. Bu durumda Türkiye, 
muhataplarına verdiği sözleri tutmuş, an-
cak karşılığını bulamamış olacaktır. Bir 
başka ifadeyle, kendi planlarımızı hayata 
geçirme hakkımız doğacaktır. Meselenin 
uluslararası işbirliğiyle çözümü herkes 
için ideal olan yoldur. Biz bu yolu sonuna 
kadar zorluyoruz. 

Suriye’deki gelişmelerin ülkemizin gele-
ceği açısından taşıdığı önem bizi, her yolu 
ve yöntemi kullanmaya mecbur bırakıyor. 
Ancak, bıçak kemiğe dayandığında yapa-
cağımız işler için ne kimseden izin almak, 

ne de kimseye hesap vermek mecburiye-
tinde değiliz. Yaptırım listesi dahil, hiç-
bir tehdit bizi bu yoldan geri çeviremez. 
Şayet bugün bu tavrı göstermez ve gere-
ğini yerine getirmezsek, şehitlerimize, 
gazilerimize, gelecek nesillerimize hesap 
veremeyiz. Bugün kendimiz nasıl geçmiş-
teki eksikler ve yanlışlar için birilerini 
sorguluyor, eleştiriyor isek, vazifemizi 
yapmadığımızda biz de aynı duruma düş-
mekten kurtulamayız. Dolayısıyla, Suriye 
politikamızda milletimize ilan ettiğimiz 
taahhütlerimizi, ne pahasına olursa olsun 
yerine getireceğiz. Görüşmeleri yürüten 
arkadaşlarımıza da tüm bu talimatları 
açıkça verdim. 

Bu duygularla bir kez daha sizlere Meclis 
çalışmalarında başarılar diliyorum. Hepi-
nize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. 
Kalın sağlıcakla.

Kul olayım kalem tutan ellere,
Kâtip arzuhalim yaz yâre böyle.
Şekerler ezeyim şirin dillere,
Kâtip arzuhalim yaz yâre böyle.
Sivas ellerinde sazım çalınır,
Çamlı beller bölük bölük bölünür. 
Yardan ayrılmışam bağrım delinir,
Kâtip arzuhalim yaz yâre böyle. 

Biz bugün yâre kavuşmaya, Sivaslılarla 
hasbihal etmeye, Sivas’la kucaklaşmaya 
geldik. Sizleri en kalbi duygularımla, has-
retle, muhabbetle selamlıyorum. Bu mey-
dandan tüm Sivas’a, tüm Sivaslı kardeşle-
rime selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum.

Akıncılar’a, Altınyayla’ya, Divriği’ye, 
Doğanşar’a, Gemerek’e, Gölova’ya, 

Vatanımıza, Bayrağımıza, 
İstiklalimize Uzanan

Her Eli Kırarız

Sivas Mitingi | Sivas | 8 Şubat 2019
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açıkladım, gerekirse tanzim satışları bele-
diyelerimizin eliyle kurarız ve en ucuz fi-
yata da buralara ürünleri getiririz. Şu anda 
Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Ticaret Ba-
kanlığımız, Gıda Tarım Bakanlığımız çalış-
maya başladılar.

İstanbul’a belediye başkanı olduğum dö-
nemde ekmek fiyatları yükseldi, çözüm 
olarak süratle modern, devasa ekmek fab-
rikaları kurduk. Hemen ekmek fiyatları 
düştü.

Türkiye’nin ilk yerli uçaklarını üreten, 
ülkemizi demiryolu ağıyla donatan Si-
vaslı büyük hizmet adamı merhum Nuri 
Demirağ’ı rahmetle anıyorum. Türk siya-
set tarihinin mümtaz ismi, mücadele ve 
dava adamı, merhum Muhsin Yazıcıoğlu 
kardeşime de bir kez daha Allah’tan rah-
met diliyorum. Fakat rahmetli Muhsin kar-
deşimin istismar edilmesine de tahammül 
edemiyorum. Şimdi birileri, Muhsin kar-
deşimi istismar etmek suretiyle, Sivas’ta 
belediyeyi alma gibi bir gayretin içine gi-
riyor. Türkiye’de bir iktidar var, bu iktida-
rın Sivas’a verdiği hizmetler ortada… Nuri 
Demirağ Havalimanından tutun da spor 
salonlarına varıncaya kadar, iki üniversi-
tesine varıncaya kadar Sivas’a verilmemiş 
hizmetleri veren bir AK Parti iktidarı var. 

Benim sizden isteğim, arzum ne biliyor 
musunuz? Bakınız Sivas’ın milletvekili ol-
muş ve bir diğer taraftan daha sonra kendi-
sini Adalet Bakanlığında bakan yardımcısı 
yaptığım Sivaslı Hilmi kardeşimi şimdi de 
Sivas merkeze belediye başkan adayı yap-
tık. Bunun sebebi ne? Kendisine güveniyo-

rum, burada çok büyük hizmetler verecek-
tir. Şimdi diyorum ki, siz Hilmi kardeşime 
sahip çıkacaksınız ve belediyecilik hizme-
tinin de ne olduğunu en ideal şekilde Hil-
mi kardeşimden göreceksiniz.

Değerli kardeşlerim, 

Sivas’ın bizim gönül dünyamızda çok özel 
bir yeri vardır. Şu Sivas şiirinde ne güzel 
dile getirilmiş:

“Gurbet bir çiledir, bir acı vatan

Vuslattır garibi ayakta tutan

Beni hasretiyle ateşe atan 

Sivas çağırır da ben gelmez miyim?”

Bizi yollara düşüren de Sivas hasretidir.

Sivas’ın dilinde her zaman ayrılık değil 
vuslat türküleri olmuştur. Sivas’ın gönlün-
de nifak değil birlik, beraberlik duyguları 
filiz vermiştir. Sivas’ı lekelemeye çalışan-
lar, onun gerisindeki büyük güçten rahat-
sız olanlardır. 

Bazı dedikodular oluşturuyorlar. Neymiş, 
AK Parti adayını çekecekmiş. Sakın bu ya-
lanlara, dedikodulara, fitneye, fesada aldan-
mayın. Biz sıradan bir mahalle partisi de-
ğiliz. Bu ülkeyi 16 yıldır anlı şanlı yöneten, 
dünyada nam salan AK Parti’yiz. 

Bizim Cumhur İttifakımızın iki ayağı var-
dır, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi… 
Cumhur İttifakı’nın içinde başka bir parti 
yoktur. Bizimle rastgele bir resim çektirip 
ondan sonra bu resmi sağda solda istismar 
edenlere inanmayın.

Gürün’e selamlar gönderiyorum. Hafik’e, 
İmranlı’ya, Kangal’a, Koyulhisar’a, 
Suşehri’ne, Şarkışla’ya, Ulaş’a, Yıldızeli’ye 
ve Zara’ya selamlar gönderiyorum. Sul-
tanşehir Sivas’ın bütün Yiğidolarını se-
lamlıyorum...

Size, siz Sivaslılara “yiğido” deniyor… Si-
vaslılara, namerde değil merde dahi muh-
taç olmayı, boyun eğmeyi reddettikleri için 
“Yiğido” deniyor. Bu ifade Sivas’ın hamu-
runu, mayasını, duruşunu tanımlıyor.  Bi-
liyorum ki; bu yiğitler en zor zamanlarda 
haktan ve adaletten ayrılmazlar. Biliyorum 
ki; bu yiğitler her şartta sadece ve sadece 
hakkı tutup kaldırırlar. AK Parti davasını, 
AK Parti kadrolarını nasıl sahiplendiğini-
zi biliyorum. Bugünden geriye gidelim ve 
zamanın, mekânın neresinde olduğumuzu 
hatırlayalım. Bin yıldır Türk yurdu olan 
Sivas, tarihin en merkezi şehirlerinden bi-
ridir. Danişmentlilerin, Mengüceklilerin 
ve Anadolu Selçuklularının elinde Türk-
İslam kimliği kazanarak büyümüş, geliş-
miş ve güzelleşmiştir.

Sivas, Efes’ten Mezopotamya’ya uzanan 
Kral Yolu’nun; Çin’den Akdeniz ve Kara-
deniz limanlarına uzanan İpek Yolu’nun; 
Antalya’dan İran’a uzanan Selçuklu ticaret 
hattının kavşak noktasıdır. İşte bu sebep-
le asırlar boyunca “Ticaretin sultan şehri” 
olmuştur.  Avrupa’nın ortaçağ karanlığı 
yaşadığı bir dönemde İslam dünyasını 
aydınlatan kandillerden 4 tanesi Sivas’ta 
yanıyordu. Bugün hala dimdik ayakta du-
ran Gök Medrese, Şifahiye Medresesi, Bu-
ruciye Medresesi ve Çifte Minareli Med-
rese sayesinde Sivas “İlmin sultan şehri” 

olmuş, “Dârul-ulema” diye nam salmıştır. 
Şehrimiz, Danişment, Eretna ve Selçuk-
lu devletlerine başkent olduğu gibi, Sivas 
Kongresinin başladığı 4 Eylül 1919 tari-
hinden itibaren 108 gün boyunca da milli 
mücadelemize başkentlik yapmıştır. Yolu 
Sivas’tan geçmiş, bu şehre maddi-manevi 
hizmet etmiş tüm büyüklerimizi rahmetle 
yâd ediyorum. 

En Ucuz Fiyata Buralara Ürünleri Getiririz

Biz KİT’lere kadrolarını verdik, bizden 
bir şey beklemeyin. Şu toplantıyı da pro-
voke etmeyin. Alışılmış bir siyasetçi, bir 
lider değilim, her şeyi verdik. Lütfen sa-
mimi ve dürüst olalım. Cudi’de, Gabar’da, 
Tendürek’te ve Kandil’de terörle mücadele 
verirken, onları temizlerken sizin söyle-
diklerinize bakın. 

Terörle mücadelemiz bütün ciddiyetiyle 
devam ediyor. Biz bunu yaparken, birile-
ri bizi farklı yerlerden vurmaya çalışıyor. 
Ne diyorlar? “Domates, patlıcan, sivri bi-
ber” diyorlar. Düşünün, bir merminin fi-
yatı nedir? Benim Mehmet’imin giyinip 
kuşanması ve teröristlere karşı verdiği bu 
mücadelenin bedeli nedir? Bunu düşü-
nün. Bunları bu iktidar yapıyorsa, bu ik-
tidar başarıyorsa, siz daha hala kalkıyor, 
“Patates, soğan, domates, sivri biber” diye 
konuşuyorsunuz. Yani bizi George, Hans 
bir yerlerden vurmak istiyor. Bunlar da 
George’a Hans’a önayak oluyorlar. Biz bu 
mücadeleyi bugüne kadar kazandık ve 
kazanmaya da devam edeceğiz. Eğer biri-
leri marketlerde vatandaşlarımıza pahalı 
ürünler satıyorsa, kabine toplantısında da 
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Sivas!..

31 Mart’ta son sözü bir kez daha söyleme-
ye hazır mısın?

Sivas!..

31 Mart’ta milli iradeye bir kez daha sahip 
çıkmaya hazır mısın?

Sivas!..

31 Mart’ta, Büyük Türkiye hedefine, bir-
liğimize, kardeşliğimize bir kez daha güç 
vermeye hazır mısın?

Şimdi öyle bir cevap verin ki, 80 vilayet se-
sinizi duysun, milli iradeyi yok sayanların 
yürekleri titresin...

Sivas!..

Milli iradeye sahip çıkıyor muyuz?

Demokrasiye sahip çıkıyor muyuz?

Tevazu, samimiyet ve gayretle memleket 
işi gönül işi diyor muyuz?

Gönül belediyeciliğine evet diyor muyuz? 

Merkezde, ilçelerimizde ve beldelerimizde 
milletin partisi AK Parti’ye mührü vuruyor 
muyuz?

Maşallah... Sivas’ta bu iş, inşallah bitmiştir... 

Yeni Üniversitemize   
Öğrenci Alımına Başlıyoruz

Kardeşlerim,

Biz Sivas’ı ve Yiğidoları sadece sevmekle 
kalmadık, aynı zamanda bu şehrin her ka-
rış toprağını eserlerle, hizmetlerle donat-
tık. Son 16 yılda Sivas’a toplam 28 milyar 
lira (katrilyon) tutarında yatırım yaptık.

Eğitimde, 3 bine yakın derslik inşa ettik. 
Bugün 54 binden fazla üniversite öğren-
cisinin öğrenim gördüğü şehrimize ikinci 
devlet üniversitesini, Sivas Bilim ve Tek-
noloji Üniversitesini kurduk. Üstelik bu 
üniversiteyi Cumhuriyet Üniversitesini 
bölerek kurmadık, sıfırdan inşa ediyoruz. 
Kümbet Kurtderesi mevkiinde fakülte 
binalarını inşa ettikten sonra yeni üni-
versitemize öğrenci alımına başlıyoruz. 
Yükseköğrenim öğrencilerine 15 bin kişi 
kapasiteli yurt binaları kazandırdık. Bu yıl 
merkezde 5 bin kişi kapasiteli yükseköğ-
renim yurdu daha açıyoruz. Önümüzdeki 
birkaç yıl içinde Gürün, Suşehri, Gemerek 
ve Kangal ilçelerimize de toplamda 1.100 
kişi kapasiteli yükseköğrenim yurtları ya-
pıyoruz. 

Şehrimizde bir stadyum ile merkeze,  
Suşehri’ne, Yıldızeli’ne gençlik merkezleri, 
spor salonları inşa ettik. 

İçinde 600 yataklı Sivas Bölge Hastanesi-
nin de olduğu 15 hastaneden oluşan top-
lam 44 adet sağlık tesisi yaptık. Suşehri 
Devlet Hastanesiyle birlikte 7 sağlık tesisi-
mizin inşası devam ediyor. 

1919’da, Sivas’ta, Kurtuluş 
Savaşımızın ve Cumhuriyetin 
Temeli Atıldı

Biz ise hep Sivas’a güvendik, hep Sivas’ın 
yanında olduk. Bugün de Sivas’taki gar-
daşlarımızın, Sivas’taki Yiğidoların mu-
habbetiyle yola çıktık. 31 Mart seçimleri 
kampanyamızın ilk mitingini Sivas’ta ya-
parak, BİSMİLLAH diyoruz. Bugün bir kez 
daha Sivas’tan yola çıkarak milletimizle 
kucaklaşıyor, hasret gideriyoruz. Bu ilk 
mitingimizde, Sivas’ta, 31 Mart seçimleri-
nin ülkemiz için, milletimiz için, bölgemiz 
ve insanlık için hayırlara vesile olmasını 
Allah’tan niyaz ediyorum.

Tabii kutlu yürüyüşümüzün son imtihanı 
olan 31 Mart için Sivas’tan başlamamızın 
bir anlamı var. Sivas, Selçuklunun kalbi, 
Osmanlının vicdanı, Cumhuriyetimizin 
aklıdır. Sivas, Cumhuriyetimizin temelleri-
nin atıldığı şehirdir. Sivas Kongresi ortak 
aklın toplandığı merkezdir. Burası, esarete 
meydan okuyan, istiklal ve hürriyeti hedef 
gösteren bir karargâhtır. Tarihiyle, kültü-
rüyle, mimarisiyle, sazıyla, sözüyle, Âşık 
Veysel’in temsil ettiği derin geleneğiyle, 
medeniyetimize hizmeti hayatlarının ga-
yesi haline getirmiş nice mümtaz simasıy-
la Sivas bugün de karargâh şehirlerimiz-
den biridir. 

Bu sene 4 Eylül’de, inşallah Sivas Kong-
resinin 100. yıldönümünü kutlayacağız. 
100 yıl önce Türk Milleti bu şehirde, “Milli 
sınırlar içinde vatan bölünmez bir bütün-
dür, parçalanamaz” diyerek 7 düvele mey-

dan okumuştur. Milletimiz, “Manda ve hi-
maye kabul edilemez” iradesiyle istiklaline 
ve istikbaline sahip çıkma kararlılığını bu-
radan tüm dünyaya haykırmıştır. Bu vesi-
leyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta ol-
mak üzere Sivas Kongremizde istiklalimi-
ze ve istikbalimize sahip çıkan tüm devlet 
ve millet adamlarımızı saygıyla, rahmetle 
yad ediyorum. 

Evet... 1919’da, Sivas’ta, Kurtuluş Savaşı-
mızın ve Cumhuriyetin temeli atıldı, ma-
nifestosu yazıldı, ufukları çizildi. İşte bu-
gün, 31 Mart seçimlerinin startını Sivas’ta 
verirken, 100 yıl sonra bizler de o ilkeleri, 
o kararları, o idealleri buradan tekrar edi-
yoruz... Sivas’tan yola çıkarken diyoruz ki: 
Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür. 
Vatanımız, bayrağımız, devletimiz, mille-
timiz, istiklalimiz, bizim namusumuzdur, 
şerefimizdir. 100 yıl önce Sivas’ta söyle-
diğimizi, 100 yıl sonra bugün aynı yerde 
bir kez daha tekrar ediyoruz: Vatanımıza, 
bayrağımıza, istiklalimize uzanan her eli 
kırarız. İçerden ya da dışardan, Türkiye 
üzerinde operasyon yapmak isteyenlere 
göğsümüzü siper etme pahasına gereken 
cevabı veririz. Türkiye’nin çıkarlarına, 
Türkiye’nin kazanımlarına, büyük Türki-
ye hedefine karşı kurulan her tuzağı bo-
zacağız. Türkiye’nin beka meselesini ken-
di akıllarınca dalgaya alanlar, inşallah 31 
Mart’ta milletimizden tokadı yiyecekler-
dir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi-
ni tartışmaya açarak yeniden eski Türkiye 
hayali kuranların hevesleri kursaklarında 
kalacaktır. 
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Sivas, Kenevir Üretimi  
Yapılan 20’nci İl Olacak

Yıllık 3 milyon yolcu kapasiteli Sivas Nuri 
Demirağ Havalimanına iç ve dış hatlar ter-
minal binasını yaptık. 2003 yılında 1.061 
olan havalimanımızın yolcu trafiği, geçti-
ğimiz yıl 592 bine ulaştı.

Sivas’ta 14 baraj ve 24 gölet inşa ettik, ha-
len 9 baraj ve 5 gölet daha inşa ediyoruz. 
Son 16 yılda inşa ettiğimiz sulama projele-
ri ile 510 bin dekar zirai araziyi sulamaya 
açtık. İnşa ettiğimiz 4 Eylül Barajı’ndan al-
dığımız suyu, isale hattı ve arıtma tesisi ile 
şehre iletip Sivas’ın uzun yıllar içme suyu 
ihtiyacını karşıladık.

Şimdi bu tür işlerden anlamaz, bunları 
bilemez olanlarla ne yapacaksınız? İlçele-
rimizde ve merkezde öyle bir belediye baş-
kanı seçelim ki, merkezi yönetimle el ele, 
omuz omuza olsun, daha büyük yatırımla-
ra el atalım. 

Sivaslı çiftçilerimize toplam 1,8 milyar lira 
(katrilyon) tutarında tarımsal destek ver-
dik. Kenevir üretimini artırma kararımız 
çerçevesinde Sivas’ı, 20’nci il olarak listeye 
eklemeyi planlıyoruz. 

30 bin Sivaslı işverenimize 713 milyon lira 
tutarında teşvik desteği sağladık. Sivas’ta 
1 Teknopark, 1 Ar-Ge Merkezi kurduk. 
Sivas’ın ikinci organize sanayisi olan De-
mirağ Organize Sanayi Bölgesinin kurulu-
şu tamamlandı, altyapı ihalesi yapıldı, en 
kısa zamanda burayı faaliyete geçiriyoruz. 
Sivas’ı hızla kalkındırmak için 40 bin kişi-

nin istihdam edileceği Demirağ organize 
sanayini, özel teşvik bölgesi olarak ilan 
etmeyi planlıyoruz. Hatta tüm Sivas’ı ya-
tırımlarda cazip hale getirmek için teşvik 
sınıflandırmasında avantaj sağlamaya yö-
nelik çalışmalar içindeyiz. 

Sivas’ta, Çifte Minareli Medrese, Şifahiye 
Medresesi, Kale Camii,  Behram Paşa Hanı 
gibi toplam 82 adet ata yadigârı eserimizi 
restore ederek ihya ettik. Unesco Dünya 
Miras Listesinde yer alan Divriği Ulu Ca-
mii ve Darüşşifasının kapsamlı restorasyo-
nuna devam ediyoruz.  

Görüldüğü gibi, 16 yılda Sivas’ı tarihi hiz-
metlerle buluşturduk. Önümüzdeki dö-
nemde, hem yarım kalan işlerimizi tamam-
layacak, hem yeni ve daha büyük projeleri 
şehrimize kazandırmaya devam edeceğiz. 

Sivas!..

31 Mart’ta bir kez daha tercihimizi hizmet 
siyasetinden yana kullanıyor muyuz?

Sivas!..

31 Mart’ta gönül belediyeciliğiyle şehrimi-
ze yeni ufuklar kazandırıyor muyuz?

Sivas!..

31 Mart’ta adaylarımıza sahip çıkarak san-
dıkları patlatıyor muyuz?

Rabbim hepinizden razı olsun. 

Sivaslı ihtiyaç sahibi kardeşlerimize 1,5 
milyar (katrilyon) lira tutarında sosyal yar-
dım yaptık. 

Eski stadın yerine, 55 bin metrekarelik bir 
alana, içinde millet kıraathanesi de olan 
bir millet bahçesi yapmak için kolları sı-
vadık. Belediyemiz de, 1 milyon 847 bin 
metrekarelik bir alanda Seyfebeli Millet 
Bahçesini şehrimize kazandırmak üzere 
hazırlıklara başladı. 

Sivas’ta 9 bin 447 konut 
projesini hayata geçirdik.

Sivas’ın bölünmüş yol uzunluğunu 24 kilo-
metreden 794 kilometreye çıkardık. İnşası 
süren ve toplam maliyeti 1 milyar lirayı 
(katrilyon) aşan Zara-Suşehri Geminbeli 
Tüneli ve bağlantı yollarını önümüzdeki 
yılın sonuna doğru bitirmeyi planlıyoruz. 
İçerisinde Sarıçiçek Tünellerinin de oldu-
ğu Keban-Arapgir-Divriği ayrımı yolunu 
da inşallah önümüzdeki yıl tamamlıyoruz.

Sivas’ta termal turizmi ve kış turizmini 
canlandırmak için Yıldızdağı Kayak Mer-
kezi ile Sıcak Çermik arasındaki karayolu-
nu ihtiyaca cevap verecek standarda çıkar-
tacağız. 

Sivas il sınırları içindeki toplam 341 kilo-
metrelik demiryollarını sıfırdan yeniledik. 
Siz bakmayın birilerinin fitne çıkardığına, 
biz son 16 yılda TÜDEMSAŞ’ı canlandıra-
rak, gücüne güç kattık. İnşallah önümüz-
deki dönemde bu işletmemizi daha da bü-
yüteceğiz. Kendi mühendislerimizin tasar-

ladığı, dünyada marka olacak milli yük va-
gonlarını bu fabrikada üretiyoruz. Bugüne 
kadar 6 bine yakın yük vagonu ürettik. Bu-
nunla kalmadık, demiryollarımızın ihtiya-
cı olan traverslerin ülkemizde üretilmesi 
için SİTAŞ Modern Beton Travers Fabrika-
sını da şehrimize kurduk. Sivaslı olduğunu 
söyleyen birileri çıkıyor diyor ki; Sivas’ın 
demiryoluna ne ihtiyacı var.  Ah vah vah… 
Bir taraftan siyaset yapıyor, bir taraftan da 
Sivaslıyım diyor, bu nasıl Sivaslılık ya? 

Toplam maliyeti 9,7 milyar (katrilyon) lira 
olan Ankara-Yozgat-Sivas yüksek hızlı tren 
hattımızın yapımı hızla devam ediyor. An-
kara-Sivas yolculuğunu 2 saate düşürecek 
hattın inşasının biraz uzadığını biliyorum. 
İnşallah hızlı tren hattımızda bu yıl test sü-
rüşlerine başlayıp, önümüzdeki yıl da işlet-
meye açacağız. Bu hızlı tren hattı Sivas’tan 
Erzincan-Erzurum-Kars’a kadar uzanıyor. 
Sivas-Erzincan hızlı tren projemizin Sivas-
Zara kesiminin altyapı yapım çalışmaları, 
Zara-İmranlı-Kemah-Erzincan kesiminin 
ise ihale hazırlık çalışmaları devam ediyor. 
Edirne’den Kars’a uzanan doğu-batı korido-
rumuz tamamladığında Sivas, Londra’dan 
Pekin’e ulaşan ipek demiryolunun önemli 
bir parçası haline gelecek.

Bitmiyor… Sivas’ı Malatya ile de hızlı tren-
le bağlıyoruz. Hattın etüt-proje çalışmala-
rını bu yıl tamamlıyoruz. Sivas’a bir Lojis-
tik Merkezi yapmak için kolları sıvayarak 
ihalesini yaptık, yapımına da yakında baş-
layacağız.
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Kardeşlerim, 

Aslında sizinle hasbihal edecek daha çok 
konumuz, dertleşecek daha çok mesele-
miz var. CHP’nin terör örgütünün güdü-
mündeki partiyle birlikte kurduğu ittifakı, 
gösterdikleri adayların tıynetlerini birlikte 
değerlendirecektik. CHP’nin terör örgütü-
nün güdümündeki partiyle kurduğu itti-
fakı görüyorsunuz. Kimler kimlerle iş tu-
tuyor? CHP, HDP, İYİ Parti, Saadet Partisi, 
dördü de el ele, kol kola yürüyorlar. Güzel 
bir sözdür, “Söyle bana arkadaşını, söyleye-
yim sana kim olduğunu.” 

Ekonomide geçtiğimiz aylarda yaşanan 
dalgalanmanın ardından aldığımız ted-
birler sayesinde elde ettiğimiz neticeleri 
sizlere anlatacaktım. Ülkemizin beka me-
selesi olan Suriye politikamızdaki kararlı 
duruşumuzu beraberce tüm dünyaya bir 
kez daha ilan edecektik. Ama malum mev-
sim kış, hava da soğuk… Sivas’ın soğuğu da 
meşhurdur.  Sizleri bu havada daha fazla 
bekletmek istemiyorum. 

İşte Afrin’de olanları gördünüz değil mi? 
İki ay Afrin’de biz leblebi, çekirdek mi 
kullandık? Ne kullandık? Mermi kullan-
dık, bombaları kullandık. Silahlı, silahsız 
bütün İHA’larla ne yaptık? Teröristleri 
yok ettik. Bu, ne domatese, ne patlıcana, 
ne de sivri bibere benzer. Benim ecdadım 
Çanakkale’yi savunurken ne yedi, ne içti, 
bunu biliyorlar mı? Hedef saptırıyorlar. Üç 
kuruş-beş kuruş fazla veririz, namerte bu 
toprakları yedirtmeyiz. 

Rabia’mızla sözlerime son vermek istiyo-
rum. Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, 
Tek Devlet… İşte bunun için BİR olaca-
ğız, İRİ olacağız, DİRİ olacağız, KARDEŞ 
olacağız, hep birlikte SİVAS olacağız, hep 
birlikte TÜRKİYE olacağız.  Gönülleri fet-
hederek ülkemizde yeni bir kalkınma, yeni 
bir büyüme, yeni bir yükseliş dönemi baş-
latacağız. 

Bu duygularla hepinize selamlarımı, sevgi-
lerimi sunuyorum. Kalın sağlıcakla.

Burası Aydın’dır efeler yurdu

Eğmedi başını dağ gibi durdu

Söz benimdir dedi mührünü vurdu

Yürü Menderes’im devran senindir

Okunan ezanlar senin sesindir

Aydın!..

Efeler diyarı Aydın!.. Seni yürekten selam-
lıyorum Aydın!.. Bozdoğan, Buharkent, 
Çine, Didim, Efeler, Germencik, İncirlio-
va, Karacasu ilçelerimizi selamlıyorum. 
Karpuzlu, Koçarlı, Köşk, Kuşadası, Kuyu-
cak, Nazilli, Söke, Sultanhisar, Yenipazar 
ilçelerimizi selamlıyorum. Bereketli top-

Terör Örgütleriyle Kol Kola 
Giren CHP, Artık Gazi Mustafa 

Kemal’in Partisi Değildir

Aydın Mitingi | Aydın | 9 Şubat 2019
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lı hizmete imza atmamış olan yıkım ekibi 
var ya, işte o yıkım ekibi yine ellerini ovuş-
turmaya başladı. Bunların, Türkiye’nin ge-
leceği için tek bir projeleri, tek bir planları, 
tek bir hayalleri yoktur. Ama her seçimde, 
“Armut piş ağzıma düş” misali, ülkenin 
yönetiminin kendi ellerine verilmesini 
beklerler. Şimdi yine aynı hevesle kıvranı-
yorlar. Bunun için CHP’ye, PKK’nın güdü-
mündeki partiye, onlarla güya milliyetçilik 
iddiasındaki bir başka partiye kadar hepsi 
bir araya gelebiliyor. 

Beden ölür çürür, cana bakın siz

Kim kiminle yürür, ona bakın siz

Bırakın dönsün dönme dolaplar

Hak’tan hakikatten yana bakın siz

Evet… Kimler kimlerle yürüyor görüyorsu-
nuz değil mi? 

Söyle bana arkadaşını, söyleyim sana kim 
olduğunu. Değil mi? Şimdi CHP kiminle 
yürüyor? Terör örgütüyle yürüyor, terör 
örgütünün siyasi temsilcileriyle yürüyor. 
Onun yanında bakıyorsun İYİ Parti. Ki-
minle yürüyor? Onlarla yürüyor. Öbür 
tarafta Saadet Partisi, o da onlarla yol yü-
rüyor. HDP’nin de içinde olduğu bu dörtlü 
çete beraber yürüyorlar. Ama ne diyorlar, 
“Bize hakaret ediyorsunuz.” Yok biz gerçeği 
söylüyoruz. Söyleyeceğiz ki, milletimiz 31 
Mart’ta isabetli bir karar versin. Diyorlar 
ki, “Bak siz de ittifaksınız.” Dur orada dur, 
bizimki Cumhur İttifakı. 

MHP ile 15 Temmuz darbe girişiminin 
karşısında el ele verdik, Yenikapı ruhu ile 

birleştik. CHP’ye ‘sen de gel’ dedik, Cuma 
akşamına kadar bize gelemeyeceklerini 
söylediler. Cuma akşamı haber verildi, 
çünkü çok baskı geldi içlerinden. Geldi 
geldi ama orada 7 Ağustos’ta hayatında 
görmediği bir katılım gördü. Ondan sonra 
bir müddet sesi çıkmadı, bir müddet son-
ra “Biz, 7 Ağustos ruhuyla beraber değiliz” 
dedi. Zaten öylesin, çünkü bu cibilliyet me-
selesidir, onun için de yürüyemedi. 

Bunlar sanıyorlar ki, 31 Mart’tan sonra 
meydan kendilerine kalacak. Ne yaptılar 
bunlar? Geçen seçimde soğana, patatese 
ümit bağlamışlardı, şimdi domatese, bi-
bere sarılmış durumdalar. Şimdi bunları 
konuşarak oy toplayacaklarını zannedi-
yorlar. Cerablus’ta, El Bab’da, Afrin’de, 
İdlib’de, bütün buralarda benim Mehme-
dim, Mehmetçik’im tanklarıyla, toplarıy-
la, silahlarıyla bu teröristleri yok etti mi? 
DEAŞ’ı, PKK’yı yok etti mi? Ben buradan 
şimdi o patatesçilere, domatesçilere, patlı-
cancılara, bibercilere sesleniyorum: O bir 
tane merminin bedelinin ne olduğunu bi-
liyor musunuz? Bunlar nereden geldi, bu-
nu düşünüyor musunuz? Gabar’a, Cudi’ye, 
Tendürek Dağları’na helikopterlerimiz, 
F-16’larımız uçarken yapılan yatırımların 
ne olduğunu hesapladınız mı? Bay Kemal, 
bunları konuşmaktan vazgeç. Sen, 18 Mart 
1915 Çanakkale ruhunu bilir misin? Orada 
Mehmetlerimizin bir tas çorbayı nasıl bö-
lüştüklerini bilir misin? Ama bu anlamaz. 
İşte biz inşallah sizlerle beraber 31 Mart’ta 
bunlara gereken dersi vereceğiz. Biz gere-
kirse aç kalırız, açlığımızı bildirmeyiz.

raklarıyla, yiğit ve çalışkan insanlarıyla 
tüm Aydın’ı selamlıyorum. Çaka Bey’in, 
Umur Bey’in, Demirci Mehmet Efe’nin, 
Yörük Ali Efe’nin şehri Aydın, seni gönül-
den selamlıyorum. Şehit Başbakan Adnan 
Menderes’in şehri Aydın’ı hürmetle selam-
lıyorum. 

Aydın’ın kor yürekli efeleri, İstiklal Harbin-
de ülkelerine, milletlerine, namuslarına 
sahip çıkmıştı. Aydın’ın koca yürekli efele-
ri, 1950 yılında demokrasiye, milli irade-
ye, geleceklerine sahip çıkmıştı. Aydın’ın 
engin yürekli efeleri, bugün burada bir kez 
daha, şehirlerine, onunla birlikte istiklal-
lerine ve istikballerine sahip çıktıklarını 
gösteriyorlar. Bu meydanda Türkiye’nin 
ruhu var. Bu meydanda medeniyetimizin 
kökleri var. Bu meydanda coğrafyamızın 
kokusu var. Bu meydanda yürüdüğünde 
dağların yürüdüğü, düşmanların yüreğini 
korkunun saldığı, mavzerinin tetiğine do-
kunduğunda cihanın titrediği Efeler var. 
Bu meydanda, “Aydın’da cami minaresin-
de düşmanın mavi bayrağı dalgalanırken 
sen efe olamazsın” diyerek, Efeleri milli 
mücadele saflarına katan Baltaköylü Arşı 
Teyzelerin dirayeti var. 

Aydın’ın sadece erleri değil, hanımları da 
efedir ha… Kaldı 49 gün, çok çalışacağız. 
Artık bu işi 31 Mart’ta bitireceğiz. Hazır 
mıyız? Maşallah, inandım size, siz bu işi 
başaracaksınız.

Bu meydanda sadece çalıkakıcı (bozguncu) 
bulunmaz. Eyy Aydın!.. Anadolu’daki varlı-
ğımızın sembol şehri Aydın… Kurtuluşun 
ve kuruluşun şehri Aydın… Menderes’in 

şehri Aydın…İşte bu Aydın, inşallah 31 
Mart’ta da Tayyip Erdoğan’ın, AK Parti’nin 
ve Cumhur İttifakının yanında duracaktır. 
Türkiye’nin sanayileşmesinde, turizmdeki 
atılımlarında, tarım üretiminin, hayvan-
cılığın gelişmesinde çok büyük katkıları 
olan Aydın, inşallah 31 Mart’ta büyük bir 
şehircilik hamlesiyle ufkunu daha da ge-
nişletecektir. 

Aydın, dün Menderes’in yanında durup 
demokrasi mücadelesindeki safını belli 
etmişti. İnşallah Aydın bugün de ülkemi-
zin beka mücadelesinde bizim yanımızda 
yerini alacaktır. Geçmişi şanlı, insanı mert, 
toprağı bereketli Aydın’a böylesi yakışır. 

Aydın’ın gözüken kısmının kökleri 
Adriyatik’ten Asya’ya kadar geniş bir coğ-
rafyaya yayılır. Buradan çıkan kökler, bura-
dan yayılan dallar sayesinde biz bin yıldır 
Anadolu’yu vatanımız yapabildik. Bizim, 
bırakınız cihan devletlerimizi, Aydın’daki 
beyliklerimizin tarihi dahi, bugün güya bi-
ze medeniyet dersi verenlerin tarihinden 
eskidir. Maziden atiye uzanan köprümü-
zün kilit taşı Aydın, inşallah geleceğimizde 
de aynı görevi üstlenmeyi sürdürecektir. 

HDP’nin de İçinde Olduğu  
Dörtlü Çete Beraber Yürüyorlar

Kardeşlerim, 

Türkiye için dertlenmek, Türkiye için ça-
lışmak, Türkiye’ye hizmet etmek öyle her 
babayiğidin harcı değildir. Bu ülke için 
tuğla üstüne tuğla koymamış, tek bir hayır-
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tısı altında, çıtayı sürekli yükselterek sür-
dürdük. İnşallah önümüzdeki dönemde 
Tevazu, Samimiyet ve Gayretle Memleket 
İşi Gönül İşi diyerek, belediyecilikte yeni 
ufuk açıyoruz. 

Aydın!..

31 Mart’ta milli iradeye, ülkenin ve şehri-
nin geleceğine sahip çıkmaya hazır mısın?

Aydın!..

31 Mart’ta hizmet siyasetine destek verme-
ye hazır mısın?

Aydın!..

31 Mart’ta gönül belediyeciliğine kavuş-
maya hazır mısın?

Maşallah… Barekallah…

Kardeşlerim, 

Bugün, Cumhur İttifakında birlikte oldu-
ğumuz Milliyetçi Hareket Partisi’nin kuru-
luşunun 50’nci yıldönümü… Buradan, par-
tilerinin kuruluşunun 50’nci yıldönümü 
vesilesiyle tüm MHP’li kardeşlerimi tebrik 
ediyorum. MHP, kurulduğu 1969 yılından 
itibaren hep ülkemizin ve milletimizin bir-
liğine, beraberliğine, devletimizin bekası-
na sahip çıkmış bir partidir. Türkiye’nin 
bütünlüğüne yönelik saldırıların yoğun-
laştığı her dönemde, MHP’li kardeşlerimiz 
canları pahasına milletlerine, devletlerine 
sahip çıkmıştır. Her yerde olduğu gibi bu-

rada da yolunu kaybedenler, kendilerine 
başka mecralar arayanlar elbette olmuş-
tur. Ama gençlik yıllarımızdan beri bizim 
bildiğimiz, tanıdığımız, aralarında dost-
larımızın da olduğu o damar, her zaman 
dimdik ayakta kalmıştır, bugün de Sayın 
Bahçeli’nin liderliğinde dimdik ayaktadır. 

15 Temmuz’da FETÖ ihanet çetesinin terö-
ristleri devletten gasp ettikleri uçaklarla, 
helikopterlerle, tanklarla, silahlarla eşkı-
yalığa başladıklarında, karşılarında mil-
letimizin tüm fertleriyle birlikte MHP’li 
kardeşlerimizi de buldular. Şehitlerimizin, 
gazilerimizin arasında, bu partiye gönül 
vermiş kardeşlerimiz olduğunu biliyoruz. 
Biz de, darbe gecesi sokaklarda, meydan-
larda başlayan bu yol arkadaşlığını siyaset 
sahasına taşımayı görev bildik. 

Aydın’da 114 Kilometre Olan 
Bölünmüş Yol Uzunluğunu 381 
Kilometreye Çıkardık

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin 
hayata geçirilmesinde Meclis’te ve 16 Ni-
san halkoylamasında birlikte mücadele 
ettik. Ardından 24 Haziran seçimlerinde, 
bu birlikteliği daha üst seviyeye çıkardık. 
Cumhurbaşkanı adayı olarak şahsımla, 
milletvekilliğinde de Cumhur İttifakıyla 
milletimizin karşısına çıktık. Hamdolsun, 
milletimiz de bu işbirliğini tasdik ettiğini 
sandıktaki oylarıyla gösterdi. Şimdi, 31 
Mart seçimlerinde pek çok ilde yine Cum-
hur İttifakı olarak milletimizin karşısına 
çıkıyoruz. 

Türkiye ekonomisinin sıkıntılarının çözü-
müne katkı vermek yerine, adeta ülkenin 
batması için kriz duasına çıkıyorlar. Biz 
fırsatçılarla mücadele için gereken önlem-
leri zaten alıyoruz. Ama bunların işler dü-
zelsin, memleket yeniden yükselişe geçsin 
diye bir dertleri kesinlikle yok. Eğer fırsat 
bulup da ipleri ellerine geçirirlerse, zücaci-
ye dükkânına girmiş fil misali, her şeyi kı-
rıp dökecekler, yıkacaklar, eski Türkiye’yi 
yeniden hortlatacaklar. Bunu biz söylemi-
yoruz, kendileri söylüyorlar. Açıkça, “Eski 
Türkiye’yi geri getireceğiz” diyorlar. Ama 
milletimizin bunlara bekledikleri fırsatı, 
geçmiş 14 seçimde olduğu gibi, yine ver-
meyeceğine inanıyorum. 

“İçi Çıfıt Çarşısı” İttifakına Dersini 
Sandıkta Hep Birlikte Verelim

Eyyy CHP’ye gönül vermiş kardeşim!.. Biz 
Kandil’i PKK’nın başına yıkmaya çalışır-
ken, Kandil’deki terör ağalarından icazetli 
seçim ittifakı kuranlara 31 Mart’ta dersi-
ni vermeyecek misin? Terör örgütleriyle 
kol kola giren bu parti, artık Gazi Mus-
tafa Kemal’in partisi değildir. Bu parti, 
Menderes’in il başkanı olduğu, milletveki-
li olduğu parti hiç değildir. CHP’nin adın-
daki halk ifadesi, milletin isminin gasp 
edilmiş halinden başka bir şey değildir. Bu 
parti artık sadece Kılıçdaroğlu’nun ve ave-
nesinin partisidir. 

Eyyy bu ittifakta yer alan diğer partile-
re gönül vermiş kardeşlerim!.. Sizi, kendi 
dünyanıza taban tabana zıt adaylara oy 
vermek zorunda bırakanlara 31 Mart’ta 

derslerini vermeyecek misiniz? İzmir’de, 
İstanbul’un ilçelerinde, daha pek çok yer-
de oy vermeniz için size dayatılan adayla-
rın içinize sinmediğini biliyorum. Öyleyse, 
gelin bu “İçi çıfıt çarşısı” ittifakına dersini 
sandıkta hep birlikte verelim. 

Şimdi diyorlar ki, sizin de ittifakınız var. 
Evet, bizim de ittifakımız var ama bu Cum-
hurun İttifakı. Biz Cumhur İttifakını, 15 
Temmuz darbe girişimi sırasında ülkemi-
zin ve milletimizin beka mücadelesi ve-
rirken omuz omuza verdiğimiz kardeşle-
rimizle kurduk. Peki siz bu zillet ittifakını 
kiminle, nasıl, ne şekilde kurdunuz? Mille-
timin her bir ferdine rica ediyorum, kapı-
nıza gelip sizden destek isteyenlere, nasıl 
olup da CHP’nin, PKK’nın, FETÖ’nün, şu 
partinin, bu partinin bir araya gelip de 
böyle bir ittifak kurabildiğini sorun. 

Bizim ittifakımızın zemininde Tek Mil-
let vardır, Tek Bayrak vardır, Tek Vatan 
vardır, Tek Devlet vardır. Peki bunların 
ittifakının zemininde ne var? Türkiye’nin 
içeride ve dışarıda her alanda tarihinin ne 
kritik mücadelesini verdiği bir dönemde, 
nasıl olup da bunca benzemez bir araya 
gelebildi acaba? Demek ki mesele belediye 
başkanlığı değil. Demek ki mesele belediye 
meclis üyeliği, il genel meclis üyeliği değil. 

Buradaki asıl mesele, Türkiye’nin verdi-
ği bu kutlu mücadeleyi sekteye uğratma 
gayesidir. Çünkü belediyecilikte bunla-
rın AK Parti’yle yarışması zaten mümkün 
değildir. Şahsımın 1994 yılında İstanbul 
Büyükşehirde başlattığı yerel kalkınma 
hamlesini, 2004 yılından beri AK Parti ça-
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İhalesini 26 Mart’ta yeniden yapacağı-
mız bu otoyolunu, inşallah Aydın’a ka-
zandıracağız. 

Aydın sınırları içindeki demiryollarını 
yeniledik. Afyon-Denizli-Isparta-Burdur 
ve Ortaklar-Aydın-Denizli tren hattını, 
TÜBİTAK’ın yaptığı yazılımla, yüzde yüz 
yerli-milli olarak modernize ediyoruz ve 
seneye tamamlıyoruz. İzmir-Selçuk ile Ay-
dın-Ortaklar arasındaki tren güzergâhı 
üzerinde eğimin fazla olması sebebiyle, 
Ortaklar’da 8,5 kilometre uzunluğunda bir 
hızlı tren tüneli inşa edeceğiz. Böylece bu 
bölümdeki mesafeyi kısaltacak ve seyahat 
süresini 7 dakikaya düşüreceğiz. 

Bugüne kadar Aydın’a 11 baraj ve 7 gölet 
inşa ettik, ayrıca 4 baraj ve 10 göletin inşası 
sürüyor. İnşa ettiğimiz sulama projeleri ile 
468 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. 
Şu anda yapımı devam eden sulama tesis-
leri ile 256 bin dekar münbit araziyi daha 
sulamaya açacağız. İnşa ettiğimiz İkizdere 
Barajı ile Aydın şehir merkezi ve 30 yerle-
şim yerinin 2050 yılına kadar olan içme, 
kullanma ve sanayi suyu ihtiyacını karşıla-
dık. Aydınlı kardeşlerimizin atıksu bedelle-
rinin yüksekliğinden şikâyetini biliyoruz. 
İnşallah önümüzdeki dönemde Büyükşehir 
Belediyesini AK Parti yönetmeye başladı-
ğında, bu sorun da çözülecektir. 

Büyükşehirlerde Tanzim   
Satış Yerleri Kuracağız

Aydınlı çiftçilerimize 16 yılda toplam 3,7 
milyar (katrilyon) lira tutarında tarımsal 
destek verdik. 

Aydın’da 1 teknopark, 8 ar-ge, 3 tasarım 
merkezi kurarak, yaklaşık 31 bin kişilik 
istihdam oluşturduk. 81 bin Aydınlı işve-
renimize 901 milyon lira tutarında teşvik 
desteği sağladık. Ülkemizin en önemli yaş 
sebze-meyve üretim ve ihracat merkezle-
rinden biri olan Aydın’ın bu yönünü güç-
lendirmemiz gerekiyor. Bunun için hava-
kara-deniz ulaşım altyapısından tanıtıma 
kadar pek çok proje hazırladık. Tarıma 
dayalı bir ihtisas organize sanayinin de 
kurulmasıyla Aydın, bu doğrultuda hızlı 
adımlarla ilerlemeye başlayacaktır. 

Dün de açıkladım, bugün tekrar açıklıyo-
rum. Başta İstanbul, Ankara, İzmir olmak 
üzere buralarda biz eskiden ‘tanzim satış’ 
derlerdi, işte şimdi biz bunlardan kuraca-
ğız. Bu fiyatları da üreticiden alıp aynen 
bunları tüketiciye taşıyacağız, maliyetine.

Türkiye’nin tabiat harikası şehirlerinden 
Aydın’ın çarpık yapılaşma izlerini ortadan 
kaldırmak bakımından kentsel dönüşüm 
oldukça önemlidir. İstanbul Kartal’da ma-
alesef bina çöktü, fakat bu bina ruhsatsız, 
iskânı yok ve 3 kat diye başladılar ve 8 kat 
çıktılar. Yan taraf 10 kat, hepsinin şu anda 
yıkılma tehlikesi var. 17 vatandaşım bura-
da şehit oldu. 14 tanesi yaralı olarak çıktı. 
Şu anda birkaç kişi daha enkazın altında… 
Eğer, kentsel dönüşüm değişim olsaydı, 
bunlar planlı olsaydı, kaçak yapılaşma ol-
masaydı başımıza bunlar gelir miydi? 

Milletime sesleniyorum, artık sabrımız 
taştı. Artık bunlara sabredecek halimiz 
yok. AK Partili belediyeler başta olmak 
üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla 

Büyükşehir Belediye Başkan adayımız, 
AK Parti milletvekilimiz Mustafa Savaş 
kardeşimizdir. İlçelerimizden 10’unda AK 
Partili, 7’sinde MHP’li adaylarla huzurla-
rınızdayız. Asıl olan Cumhur İttifakının 
büyükşehirde ve ilçelerde başarılı olması-
dır. Bunun için her iki partiye gönül veren 
kardeşlerimizin gece gündüz samimiyetle 
çalışacaklarına inanıyorum. 

Aydın!..

31 Mart’ta Cumhur İttifakını zirveye taşı-
yor muyuz?

Aydın!..

31 Mart’ta şehrimizi geleceğin belediyeci-
lik anlayışıyla buluşturuyor muyuz?

Aydın!..

31 Mart’ta ülkenin ve şehrinin bekasına 
sahip çıkıyor muyuz?

Rabbim yar ve yardımcımız olsun. 

Kardeşlerim,

Türkiye’yi büyütme, geliştirme, kalkın-
dırma mücadelemizi hiçbir ayrım yap-
maksızın 81 vilayetimizin tamamında 
yürüttük. Aydın’a da son 16 yılda toplam 
23,5 milyar (katrilyon) lira tutarında ya-
tırım yaptık.

Eğitimde, 3 bin 150 yeni derslik inşa 
ettik. Yükseköğrenim öğrencileri için 
şehrimize 6 bin 118 kişi kapasiteli yurt 

binaları kazandırdık. Bu yıl içinde 2 bin 
kişi kapasiteli bir yurt, önümüzdeki yıl 
da 1.750 kişilik bir yurt daha hizmete 
açıyoruz.

Sağlıkta, 21’i hastane olmak üzere top-
lam 44 adet sağlık tesisini emrinize 
sunduk. Sultanhisar, Yenipazar, Köşk 
ilçe hastaneleriyle birlikte 5 sağlık tesi-
simizin yapımı sürüyor. Aydın’a kazan-
dıracağımız 800 yataklı şehir hastane-
mizin ihale süreci devam ediyor. Ayrıca 
Çine’ye 100 yataklı bir Devlet Hastanesi 
ve merkeze 150 yataklı Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon Merkezi yapacağız.

Aydın’da 1.523 konut inşa edip,  sahiple-
rine teslim ettik.

İhtiyaç sahibi Aydınlı kardeşlerimize 
toplam 2,2 milyar (katrilyon)  lira tuta-
rında sosyal yardım yaptık.

Aydın’da 114 kilometre olan bölünmüş 
yol uzunluğunu 381 kilometreye çıkar-
dık. İzmir- Aydın Otoyolunu, Aydın Çev-
re Yolunu tamamlayarak trafiğe açtık. 
Yapımı devam eden Nazilli-Horsunlu 
ayrımı-Karacasu-Tavas yolu, Selçuk-Ku-
şadası-Davutlar ayrımı yolu ve Söke şe-
hir geçişi bu yıl tamamlanıyor. Ege ile 
Akdenizi birebirine otoyol ile bağlaya-
cak olan, 154 kilometre uzunluğundaki 
Aydın-Denizli Otoyolunun ihalesini yap-
mıştık. Fakat bir takım sıkıntılardan do-
layı bu ihale iptal olmuştu. 
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birlikte yoğun bir çalışmaya gireceğiz. En-
kaz tamamen kaldırıldıktan sonra İçişleri, 
Adalet, Sağlık Bakanlıklarımız, hep bera-
ber bir araya gelecek ve nasıl bir eylem ya-
pacağız, başsavcının verdiği raporu alacak, 
buna göre de adımlarımızı atacağız. Ama 
bunlar kararlı adım olacak. “Acaba şu ne 
der, bu ne der” yok. 

Bize geliyor, ne diyor? “Burada benim 8 ev-
ladım var, bana 8 daire lazım.” “Benim evi-
mim ederi nedir, bu bina ne eder” diye sor-
muyorlar. Arsa senin değil, velev ki senin 
olsun, acaba buranın bedeli ne, bunu söy-
lemiyor. Böyle bir şey olmaz. Sen kaliteyi 
ara. Senin dairenin bedeli, üç, beş, ama sa-
na verilecek dairenin bedeli 50 olacak. O-
rada kalite var. Buna geleceksin. Adımları 
buna göre atacağız ve insanca yaşamanın 
erdemine ulaşacağız. Her gün korkuyla ya-
şamaktansa, şöyle kalkalım bir gün beyler 
gibi yaşayalım. Bunun adımını atacağız.

Kentsel dönüşüm, ülkemizin bu tabiat ha-
rikası şehrindeki çarpık yapılaşma izlerini 
ortadan kaldırmak bakımından önemlidir. 
Önümüzdeki dönemde bu konuyu, turizm 
hedeflerimizle de bağlantılı bir şekilde ele 
almakta kararlıyız. Turizmde, ülkemizin 
en önemli üçüncü bölgesi olan Aydın’ın 
hala hakkı olan yerde bulunmadığına 
inanıyorum. İnşallah turizm alanında bu 
şehrimizi, alternatif kaynakları da hareke-
te geçirerek, şaha kaldıracağız. Jeotermal 
enerji, bu alternatiflerden biridir. Hem 
turizmde, hem enerjide, hem tarımda, 
Allah’ın Aydın’a bahşettiği bu imkanı en 
iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. 

Bu vesileyle Aydın’a, Menderes Nehrine 
sahip çıkmaları çağrısında bulunuyorum. 
Atıklarını Menderes Nehrine boşaltan her 
tesis sahibi, kendi evlatlarının geleceğini 
kirlettiğini bilmelidir. Tüm kurumlarımız-
dan bu konuya çok daha fazla hassasiyet 
göstermelerini istiyorum. Aydın’da atıla-
cak her adımda büyükşehir ve ilçe beledi-
yelerimize çok önemli görevler düşüyor. 
Eskiden çevresindeki iller Aydın’a gıpta 
ederlerdi, Aydın’ı örnek alırlardı. Maalesef, 
bir süredir Aydın’da hâkim olan belediye-
cilik anlayışı sebebiyle, iş tersine döndü. 
İnşallah 31 Mart, Aydın’ın belediyecilikte 
yeniden yükselişe geçişinin tarihi olacaktır.

Tevazu, samimiyet ve gayretle memleket 
işi gönül işi diyerek Cumhur İttifakı aday-
larına sahip çıkıyor muyuz?

Gönülleri fethederek ülkemizde yeni bir 
kalkınma, yeni bir büyüme, yeni bir yükse-
liş dönemi başlatacağız. 

Önümüzdeki seçimler, bu büyük yürü-
yüşümüzde önemli bir dönüm noktası 
olacaktır. İnşallah, bu seçimlerin ardından 
çok hızlı ve yoğun bir icraat dönemine gi-
recek, Türkiye’yi mutlaka 2023 hedefleri-
ne ulaştıracağız. 

Belediye başkan adaylarımızı sizlere ema-
net ediyorum. Hepinize selamlarımı, sev-
gilerimi sunuyorum. Kalın sağlıcakla.

Sevgili Ankaralılar, değerli Keçiörenli kar-
deşlerim, kıymetli komşularım, hepinizi 
en kalbi duygularımla, muhabbetle, has-
retle selamlıyorum. Keçiören’in tüm semt-
lerindeki, mahallelerindeki kardeşlerime 
sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. 

Uzun yıllar boyunca ikamet etmiş olma-
mız sebebiyle, Keçiören’in bizim gönül 
dünyamızda ayrı bir yeri vardır. Komşu-
luk, tıpkı mektep arkadaşlığı, asker arka-

daşlığı, mesai arkadaşlığı gibi, ömür boyu 
sürecek dostlukların, ahbaplıkların hu-
kukunun vesilesidir. Biz de bu ilçemizde 
oturduğumuz yıllar boyunca, tıpkı daha 
önce Kasımpaşa’da, Üsküdar’da olduğu 
gibi gerçekten çok samimi bir komşuluk 
atmosferi içinde yaşadık. 

Bugün de toplu açılış törenimiz vesilesiyle 
buraya, siz komşularımızla hasret gider-
meye, dertleşmeye geldik. Öncelikle, açı-

Ankaralılar, Siyaset 
Mühendisliklerine Prim Vermez

Keçiören Toplu Açılış Töreni | Ankara | 11 Şubat 2019
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yapı hizmetlerinden mahrum ilçesi, bu-
gün şehrin parlayan yıldızı haline geldi. 
Geçtiğimiz 10 yılda Keçiören’e çok büyük 
hizmetler yapan Belediye Başkanımız 
Mustafa AK kardeşim, bu seçimlerde bay-
rağı, hepinizin tanıdığı, bildiği Turgut AL-
TINOK kardeşimize inşallah devredecek. 
Turgut kardeşimiz, 1994-2009 arasında 
Keçiören’de o büyük dönüşümü gerçek-
leştirerek, bugünkü Keçiören’in temel-
lerini atmıştır. Şimdi kendisini yeniden 
göreve davet ettik. İnşallah 31 Mart’tan 
sonra, Mustafa Ak kardeşimizin bıraktığı 
yerden ilçemizi alacak ve gönül belediye-
ciliği anlayışıyla Keçiören’i çok daha ileri-
ye taşıyacaktır. Böylesine değerli belediye 
başkanlarına sahip olduğu için Keçiörenli 
kardeşlerim adına memnuniyetimi ifade 
etmek istiyorum. 

Keçiören!..

31 Mart’ta tevazu samimiyet ve gayretle 
memleket işi gönül işi diyerek bir kez daha 
AK Parti diyor muyuz?

Keçiören!..

31 Mart’ta tercihimizi hizmet siyasetinden 
yana kullanıyor muyuz?

Keçiören!..

31 Mart’ta Cumhur İttifakına destek veri-
yor muyuz?

Maşallah… 

Kardeşlerim,

Ankara, İstiklal Harbini yönetmiş bir şehri-
mizdir. Ankara, Cumhuriyetimizi kurmuş 
şehrimizdir. Ankara, rahmetli Menderes’e, 
rahmetli Özal’a sahip çıkmış şehrimizdir. 
Ankara, Türkiye’nin tüm renklerini, tüm 
zenginliklerini bünyesinde buluşturan 
şehrimizdir. Ankara, 15 Temmuz’da istik-
laline ve istikbaline sahip çıkarak destan 
yazmış şehrimizdir. Ankara, siyasetin-
den sanayisine yerli ve milli olan her şe-
ye yüreğini açan şehrimizdir. Hepsinden 
önemlisi Ankara Başkentimizdir, gözbe-
beğimizdir. Bunun için Ankara’da başarılı 
olmaya önem veriyoruz. Hamdolsun An-
kara, özellikle de Keçiören, geçtiğimiz 14 
seçimde bizi hiç yalnız bırakmadı, biz hiç 
mahcup etmedi. 31 Mart’ta da, Ankara ve 
Keçiören’in aynı şekilde bize sahip çıkaca-
ğından şüphe duymuyorum. 

Zaten mesele belediyecilikse, bu konu-
da kimse bizim elimize su dökemez. 
Keçiören’de evvelallah Turgut Altınok kar-
deşimle sandıkları patlatacağız. Mehmet 
Özhaseki kardeşimizle de Ankara Büyük-
şehri yöneteceğiz. 

Birileri, geçmişte defalarca deneyip başa-
ramamış bir şahsı, yeniden sahneye sür-
düler. Bir kez daha söylüyorum, mesele 
belediyecilikse, Mehmet Özhaseki ile kar-
şısındaki adayı aynı teraziye çıkarmak bile 
haksızlık olur. Ankaralılar, böyle projelere 
itibar etmez. Ankaralılar, siyaset mühen-
disliklerine prim vermez. Başkentliler, la-
fa değil icraata bakar, vizyona bakar, biri-
kime, tecrübeye, ehliyete bakar. Bunların 

lışını yaptığımız eser ve hizmetlerin ilçe-
mize, şehrimize, bunlardan istifade eden 
tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını 
diliyorum. 

Keçiören Belediyemiz, toplam yatırım be-
deli 190 milyon lirayı bulan 26 kalem hiz-
meti, Ankara Valiliğimiz de yatırım bedeli 
143 milyon lirayı geçen 7 eğitim kurumu-
nu ilçemize kazanırdı. Açılışını yaptığımız 
Keçiören Belediyesi yatırımlarından birisi 
Gümüşdere Ihlamur Vadisidir. Çubuk Çayı 
kenarında Kamil Ocak Mahallesi ile Kala-
ba arasında kurulan bu park, Keçiören’le 
birlikte tüm Ankara’ya hizmet verecek ör-
nek bir eserdir. Ihlamur ağacı, Ankara’nın 
sembollerinden biridir. Bu parkımızın da 
içindeki bini aşkın ıhlamur ağacı ve diğer 
bitkilerle, Ankara’nın merkezinde yeni bir 
yeşil vaha olduğuna inanıyorum. Yine bu 
parkımızın hemen bitişiğinde inşa edilen 
Ihlamur Kasrı da, sahip olduğu salonları 
ve imkânlarıyla, Keçiören’in sosyal haya-
tına ayrı bir renk katacaktır. Kartaltepe 
Kent Ormanı da, ilçemize hizmet verecek, 
özellikle de aileleriyle piknik yaparak, bi-
siklet sürerek, spor yaparak keyifli vakit 
geçirmek isteyen vatandaşlarımıza hizmet 
verecektir. 

Belediyemizin öncülüğünde tamamlanan 
Yükseltepe Kentsel Dönüşüm Projesiy-
le 451 vatandaşımız evlerine kavuştular. 
Bunların yanında spor salonlarından kül-
tür merkezlerine, anıtlardan muhtarlık ve 
taksi binalarına, semt pazarlarından resto-
rasyonlara kadar pek çok hizmet, belediye-
miz tarafından tamamlandı. Bugün hepsi-
nin de resmi açılışlarını yapıyoruz. Ayrıca, 

Aydoğan Aydın Fen Lisesi ve 240 yataklı 
pansiyonu, Sosyal Bilimler Lisesi ve 240 
yataklı pansiyonu, Kemal Mumcu Anado-
lu Lisesi ve 240 yataklı pansiyonunun da 
aralarında bulunduğu 7 eğitim kurumu-
nun resmi açılışını da bugün gerçekleştiri-
yoruz. Tüm bu eser ve hizmetlerin bir kez 
daha ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. 

Nasıl Gabar’da Cudi’de, Tendürek’te terö-
ristlerin inlerine girdiysek, sebze, meyve 
ve gıda terörü estirenlere de karşı da bele-
diyelerimiz Ankara ve İstanbul’da tanzim 
satış yerleri kurarak mücadele başlattılar. 
Şu an fiyatlar neredeyse yarıya yarıya in-
miş durumda. Sebze ve meyveyle kalma-
yacağız, temizlik malzemeleri satışı da ya-
pacağız. Oyunu hep beraber bozacağız, bu 
terörü estirenlere müsaade etmeyeceğiz. 
Ticaret Bakanlığı teftiş için hallere müfet-
tişler göndermeye başlayınca, bu kişilerin 
ruhları sıkıntıya girdi. Müfettişlere saldır-
maya başladılar. 

Turgut Altınok, Keçiören’i   
Çok Daha İleriye Taşıyacaktır

Keçiören Belediyemizi ve Ankara Valili-
ğimizi, bu güzel hizmetleri ilçemize ka-
zandırdıkları için tebrik ediyorum. Bu 
eserlerin şehrimize kazandırılmasında 
emeği geçen herkese teşekkürlerimi su-
nuyorum. 

Keçiören hep iyi belediye başkanları ta-
rafından yönetildi. Bu sayede, çeyrek 
asır önce Ankara’nın en sıkıntılı, çevresi 
gecekondularla çevrilmiş, altyapı ve üst-
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hepsi de Mehmet Özhaseki kardeşimi tarif 
eden vasıflardır,  Altınok kardeşimi tarif 
eden vasıflardır. Ankaralı kardeşlerimizin 
karşısına, mecburiyetten değil memnuni-
yetle oy vereceği, verdiği her oyun da kar-
şılığını hizmet olarak, yatırım olarak, icra-
at olarak alacağı bir aday çıkardık. İşte bu 
adaylarımızla, belediye hizmetlerinde çıta-
yı düşürmek değil, tam tersine daha yük-
seğe çıkarmak için Ankaralıların desteğine 
talibiz. Bizim bildiğimiz, tanıdığımız, 17 
yıldır içinde yaşadığımız Ankara, aday di-
ye öne sürülen projeyi, 31 Mart’tan sonra 
bir kez daha evine geri gönderecektir. 

Asıl Büyük İttifakı, Bölücü 
Örgütün Güdümündeki 
Partiyle Yaptılar

Değerli kardeşlerim, 

Türkiye’nin pek çok sorunu, pek çok sıkın-
tısı elbette vardır. Ama herhalde bunların 
en başında gelenlerinden biri CHP sorunu-
dur. Tek parti CHP’sinin bu ülkeye maliyeti 
öylesine büyüktür ki, aradan geçen bunca 
zamana rağmen, hala o dönemin yanlışla-
rının faturalarını ödemeye devam ediyo-
ruz. Ah şu Ankara’nın dili olsa da, tüm bu 
süreci anlatsa… Ah şu Keçiören’in dili olsa 
da, şahit olduğu ihanetleri anlatsa… Daha 
acısı, CHP’nin hala aynı kafada gidiyor, 
hatta bundan da iftihar duyuyor olmasıdır. 

Baktık ki dün CHP’nin başındaki zat çık-
mış, yine bir sürü zırvayla milletimizin ka-
fasını karıştırmaya çalışıyor. CHP’nin itti-
fak yaptığı partileri sayıyor ama asıl büyük 

ittifak içinde olduğu partiyi ve onun arka-
sındaki örgütü gizliyor. Hâlbuki asıl büyük 
ittifakı, bölücü örgütün güdümündeki par-
tiyle yaptılar. Nereden mi biliyoruz? Kan-
dil’deki terör baronlarının yaptıkları açık-
lamalardan biliyoruz. 

Bu zat, çözüm üretmekten bahsediyor. 
Halbuki, hem Türkiye’nin, hem de yapı-
lan tartışmalardan anlıyoruz ki partisinin 
çözmesi gereken en büyük sorun kendisi 
olmuş, haberi yok. Türkiye’nin tefecilere 
teslim edildiğinden söz ediyor. Dünyada-
ki en büyük tefeci IMF’dir. Peki, bu ülkede 
IMF ile ilk anlaşmayı kim yapmıştır? CHP 
yapmıştır. Bu ülkede IMF ile en büyük çap-
lı anlaşmayı kim yapmıştır? Yine aynı ka-
fadaki ekip yapmıştır. Bu ülkeyi senelerce 
IMF kapılarında kim süründürmüştür? 
CHP süründürmüştür. Peki, Türkiye’yi 
IMF cenderesinden kim kurtarmıştır? Biz 
kurtardık, AK Parti kurtarmıştır.

Hükümete geldiğimizde 23,5 milyar dolar 
IMF borcunu kucağımızda bulduk. Hem 
dünyanın en büyük yatırımlarını gerçek-
leştirdik, hem bu borcu ödedik ve 2013 
yılı Mayıs ayında IMF defterini kapattık. 
CHP’lilerin söylediklerine bakacak olur-
sak, şayet ülke yönetimini ele geçirirler-
se ilk yapacakları iş, Türkiye’yi yeniden 
IMF’ye teslim etmek olacak. Dünyada, 
Atatürk’ün mirasını amacı dışında kul-
lanmakta ısrar ederek banka hissedarı tek 
parti olma sıfatı taşıyan CHP’nin bu işlere 
yatkınlığını anlıyoruz. CHP, Atatürk’ün 
mirasını amacı dışında kullanmakta ısrar 
ederek, dünyada banka hissedarı tek parti 
sıfatını taşıyor. CHP, İş Bankası’nın yüzde 
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28,5 gibi ortağıdır. Ne diyor, “Biz oradan 
para almıyoruz ki.” Dört tane yönetim ku-
rulu üyen var. O üyelerin orada ne yapıyor 
belli değil. Bu hisseyi Hazineye er veya geç 
devredeceğiz. 

Konu CHP olunca, demokrasilerde asla 
yeri olmayan parti-banka ilişkisine bile 
kılıf bulanlar, ülkemizin IMF’e teslimini 
de alkışla karşılayacaklardır. Böyle bir du-

rumda, bırakınız sebze-meyve fiyatların-
daki yükselişi, Türkiye’nin tüm sanayisini, 
ticaretini, tarımını, ihracatını çökertecek 
adımlar ardı ardına gelecektir. Ülke olarak 
bunların hepsini de geçmişte yaşadık. 

Bu duygularla sizleri selamlıyorum. 31 
Mart, inşallah zaferle çıktığımız gün ola-
cak. Sağ olun, var olun.

Kastamonu!.. 

Sahabe şehri, şüheda şehri, gaziler şeh-
ri, alimler şehri Kastamonu!.. Bin yıllık 
Türk ve Müslüman şehri Kastamonu!.. 
Selçuklu’nun, Candaroğulları Beyliğinin, 
Osmanlının, Cumhuriyetin güzide şehri 

Kastamonu!.. Şeyh Şabani Veli’nin şehri 
Kastamonu!.. Çanakkale Savaşının, İstik-
lal Harbinin kahraman şehri Kastamonu!.. 
Sadece erleriyle değil, şerife bacı gibi, 15 
Temmuz’daki Ayşe Aykaç gibi yürekli ka-
dınlarıyla da destanlar yazan Kastamonu!.. 
Tarımın, ormancılığın, hayvancılığın, sa-

Kurla-Faizle Amaçlarına 
Ulaşamayanlar, Biber-

Domatesle Ülkemizi Ters Köşe 
Yapmak İstiyorlar 

Kastamonu Mitingi | Kastamonu | 12 Şubat 2019
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yılında verdiği vaazında, o güne kadarki 
kayıplarımızı saydıktan sonra, “Allah ko-
rusun biz böyle bir akıbete mahkûm olur-
sak başımızı sokacak bir yer bulamayız” 
diyordu. Dünyadaki Müslümanların sela-
metleri, necatları, istiklalleri için ülkemizi 
örnek aldığını söyleyen Akif, sanki bugün-
leri de tarif ediyor. Evet, Türkiye üzerinde-
ki hesaplar, dün neyse, bugün de aynıdır. 
Çünkü Türk aynı Türk’tür, hasımları da 
aynı hasımlardır. İşte bunun için biz her 
fırsatta rabiamızı haykırıyoruz. Tek Millet 
diyoruz. Tek Bayrak diyoruz. Tek Vatan 
diyoruz. Tek Devlet diyoruz. Bunlardan 
en küçük bir taviz verdiğimizde, bizi yerle 
yeksan etmek için ellerini ovuşturanların 
bayram edeceğini biliyoruz. 

Türkiye güçlü olmaya, güçlü kalmaya ve 
sürekli ileriye gitmeye mecburdur. Yeri-
mizde saydığımız gün, gerilemeye başla-
dığımız gündür. Güçlü olmak için de BİR 
olmak, İRİ olmak, DİRİ olmak, KARDEŞ 
olmak, hep birlikte TÜRKİYE olmak zo-
rundayız. AK Parti işte bunun için vardır. 
AK Parti, Türkiye’nin alıcılarını, kendi ta-
rihine, kendi medeniyetine, kendi gücüne 
ayarladığı için bu kadar saldırı altındadır.

Biz geçtiğimiz 17 yıl boyunca bu ülkede ne 
yaptık biliyor musunuz? Biz, gönül dünya-
mızı sonuna kadar açarak, gece gündüz ça-
lışarak, ülkemizin tüm imkânlarını hareke-
te geçirerek Türkiye şemsiyesini büyüttük.  
Bu şemsiyeyi, hem kendi vatandaşlarımızı, 
hem kalbini ve gözünü bize yöneltmiş tüm 
kardeşlerimizi, dostlarımızı, mazlumları 
içine alacak hale getirdik. Halka tepeden 
bakanların aksine milletin iradesinin üze-

rinde irade tanımayarak demokrasimizi 
ileriye taşıdık. Her alanda potansiyelimize 
güvenerek attığımız adımlarla ekonomi-
mizi güçlendirdik. Senaryoları boşa çıkar-
tarak, oyunları bozarak, karanlık planları 
yırtarak geleceğimizi aydınlattık. Bize iş-
te bunun için düşman oldular. Ne diyor o 
Kastamonu türküsünde: 

Kale kaleye karşı

Kalenin dibi çarşı

Gel beraber gezelim

Dosta düşmana karşı

Evet… Milletimizle birlik olduğumuz, in-
sanlarımıza güven aşıladığımız, devleti-
mizi ayağa kaldırdığımız için bize düşman 
oldular. Zalimlere sessiz kalmadığımız, 
diline, dinine, rengine bakmadan mazlu-
ma sahip çıktığımız, adaletsizlikleri yüz-
lerine haykırdığımız için bize düşman 
oldular. Türkiye’yi eskilerin deyimiyle Fet-
ret Devrinden, şairlerin deyimiyle Fasl-ı 
Hazan’dan çıkarttığımız için bize düşman 
oldular. Medeniyetimize, tarihimize, kül-
türümüze sahip çıkarak, asırlardır bize da-
yatılan kalıpları yıkıp geçtiğimiz için bize 
düşman oldular. Yıllarca ülkemizi siyase-
tiyle, ekonomisiyle, dış politikasıyla, sosyal 
ve kültürel iklimiyle esir alanlara eyvallah 
etmeyip, kendi hedeflerimize yöneldiği-
miz için bize kinlendiler. 

Peki, bundan pişman mıyız? Asla… Tam 
tersine, maruz kaldığımız bu düşmanlık-
ları Hak ve millet nezdinde berat belgemiz 
olarak görüyorum. Biliyoruz ki, Tayyip 

nayinin, denizin şehri Kastamonu!.. Türk 
kültür dünyası başkenti Kastamonu!.. Seni 
yürekten selamlıyorum Kastamonu!..

Buradan Abana’yı, Ağlı’yı, Araç’ı, Azdavay’ı, 
Bozkurt’u, Cide’yi, Çatalzeytin’i, Daday’ı, 
Devrekani’yi, Doğanyurt’u yürekten selam-
lıyorum. Buradan Hanönü’nü, İhsangazi’yi, 
İnebolu’yu, Küre’yi, Pınarbaşı’nı, Seydiler’i, 
Şenpazar’ı, Taşköprü’yü, Tosya’yı yürekten 
selamlıyorum. 

Kastamonu’nun tüm şehitlerine, tüm şe-
hitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize 
sıhhat ve afiyet diliyoruz. Bu vesileyle dün 
İstanbul’da yaşanan helikopter kazasında 
şehit olan askerlerimize Rabbimden rah-
met niyaz ediyorum.

Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleri, ne güzel 
söylemiş:

Seher vaktinin yeliyiz

Sırrı hakikat diliyiz

Mecnun’a Leyla eliyiz

Vahdet bağının gülüyüz

Varlığımız yoktur bizim

Meydanımız paktır bizim 

Didarımız haktır bizim

Vahdet bağının gülüyüz” 

Evet… Bugün Kastamonu’da kendimizi 
vahdet bağının gülleri arasında bulmuş ol-
maktan memnuniyet duyuyoruz. 

Kastamonu tarihinin her döneminde Hak-
kın, hakikatin, iyinin, hayırlının yanında 
yer almıştır. İnşallah 31 Mart seçimlerin-
de, Kastamonu bir kez daha aynı çizgide 
saf tutacaktır. 

Kastamonu!.. 

31 Mart’ta tevazu, samimiyet ve gayretle 
memleket işi gönül işi diyor muyuz?

Kastamonu!..

31 Mart’ta gönül belediyeciliğine evet di-
yor muyuz? 

Kastamonu!..

31 Mart’ta merkezde, ilçelerimizde ve bel-
delerimizde milletin partisi AK Parti’ye 
mührü vuruyor muyuz?

Maşallah... Kastamonu’da bu iş, inşallah 
bitmiştir... 

Ülkemizin Tüm İmkânlarını 
Harekete Geçirerek Türkiye 
Şemsiyesini Büyüttük

Kardeşlerim,

Nasrullah Camiinin yakın tarihimizde 
önemli yeri vardır. Burada vaaz veren 
Mehmet Akif Ersoy, adeta İstiklal Harbimi-
zin ruhunu, özünü, hedefini ilan etmiştir. 
Akif ’in, “Ey Müslümanlar, gözünüzü açı-
nız, ibret alınız” nidası, bugün de geçerli-
liğini korumaktadır. Mehmet Akif, 1920 



Recep Tayyip ERDOĞAN

401400

Yeni Türkiye Vizyonu | YENİDEN DİRİLİŞ YOLUNDA-3 

Erdoğan’a ve AK Parti’ye bu tür gerekçeler-
le saldıranların hedefi aslında Türkiye’dir. 
İşte bunun için verdiğimiz mücadeleyi be-
ka mücadelesi olarak nitelendiriyoruz. İşte 
bunun için 2023 hedeflerimize sıkı sıkıya 
sahip çıkıyoruz. 

Kastamonu!..

31 Mart’ta milli iradeye bir kez daha sahip 
çıkmaya hazır mısın?

Kastamonu!..

31 Mart’ta istikrar ve güven ortamına de-
vam diyor musun?

Kastamonu!..

31 Mart’ta Büyük ve Güçlü Türkiye için ye-
ni bir şahlanışa var mısın?

Sizlere de böylesi yakışırdı, Rabbim hepi-
nizden razı olsun. 

Sandıklara Sahip Çıkacağız, 
İrademize Sahip Çıkacağız

Kardeşlerim,

Biz Türkiye’yi 81 vilayetinin tamamıyla 
büyüttük, güçlendirdik, geliştirdik. Bu 
kapsamda Kastamonu’ya da son 16 yılda 
toplam 15 milyar (katrilyon) lira tutarında 
yatırım yaptık. 

Eğitimde, 971 adet yeni derslik inşa ettik. 
Bugün 29 bin öğrencisi olan üniversitemi-
zi şehrimize kazandırdık. Yükseköğrenim 

öğrencileri için 6 bin 446 kişi kapasiteli 
yurt binaları inşa ettik. Önümüzdeki iki 
yıl içinde merkez, Taşköprü, Çatalzeytin ve 
Tosya’ya toplamda 5 bin 770 kişi kapasite-
li 5 adet yükseköğrenim yurt binası daha 
yapıyoruz.

Şehrimizi spor salonlarıyla, futbol sahala-
rıyla donattık, şimdi de bir gençlik merke-
zi inşa ediyoruz. 

TOKİ vasıtasıyla 3 bin 556 konut projesini 
hayata geçirdik. 

Nasrullah Cami ile Kale arasındaki ma-
hallelerde bulunan 2 bin 383 binayı cep-
he iyileştirme ve yenileme çalışmasıyla 
Kastamonu’ya yakışır bir hale getiriyoruz. 
Bunlar arasında bulunan 930 binanın faz-
lalıklarını, 2 katı geçmeyecek şekilde traşlı-
yoruz.  Böylece hem şehrin tarihi ve kültü-
rel dokusuna sahip çıkıyor, hem de turizm 
altyapısını geliştiriyoruz. Turizmi, gerçek-
ten çok kıymetli tabii güzelliklere sahip 
Kastamonu için ciddi bir kazanç kapısı 
haline getirmekte kararlıyız. Bunun için 
İsmail Bey Külliyesi, Yakup Ağa Külliyesi, 
Mehmet Akif Ersoy’un Milli Mücadele yıl-
larında vaaz verdiği Nasrullah Kadı Camii 
gibi toplam 107 ata yadigârı eserimizi res-
tore ederek, ihyasını sağladık. Hali hazırda 
İsfendiyarbey Camii, Benli Sultan Türbesi, 
İbni Neccar Camii ve Küre ilçemizdeki İs-
mail Bey Hamamı gibi önemli eserlerimi-
zin restorasyonları devam ediyor. Dağları, 
ormanları, kanyonları, milli parkları, ma-
ğaraları, şelaleleri, koyları ve diğer tüm 
güzellikleriyle Kastamonu’ya hep birlikte 
sahip çıkacağız. 
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mize sahip çıkacağız. Geleceğimize sahip 
çıkacağız. Bunları başardığımızda, Allah’ın 
izniyle Türkiye’nin de, Kastamonu’nun da 
önünde kimse duramaz. 

İçeride Teröristlerin Başını 
Ezdik, Tehdidi Sınırlarımızın 
Dibine Taşıdılar

Kardeşlerim,

Millet ve devlet olarak bu coğrafyada bin 
yıldır kesintisiz bir mücadele içindeyiz. 
Yakın dönemde Türkiye’nin önüne her 
dönem farklı bir set koyarak, gelişmemizi 
engellemeye çalıştılar. Bunun için yeri gel-
di, tek parti devrinde ve daha sonraki kimi 
dönemlerde olduğu gibi, vizyonsuz siyaset-
çileri, kifayetsiz bürokratları kullandılar. 
Yeri geldi, sağcı-solcu, laik olan-olmayan, 
Alevi-Sünni, şu köken-bu köken denilerek 
milletimiz kendi içinde bölündü, hatta 
kavgaya tutuşturuldu. Yeri geldi, PKK gibi 
bölücü, yeri geldi FETÖ gibi istismarcı, yeri 
geldi DEAŞ gibi ne idüğü belirsiz proje ör-
gütlerle ülkemiz esir alınmak istendi. Yeri 
geldi, komik bahanelerle ülkemizi ulusla-
rarası alanda tecrit etmeye kalkıştılar. Eko-
nomi silahını zaten üzerimizden hiç eksik 
etmediler. Ne zaman şöyle bir ayağa kalk-
maya çalışsak, hemen darbeyle, cuntayla, 
krizle tepemize bindiler. Tıpkı rahmetli 
Menderes gibi, tıpkı Özal gibi, bizim de 17 
yıllık iktidarımız hep bunlarla mücadeley-
le geçti. Aştığımız her engelin ardından ye-
nisiyle karşılaştık. 

Vesayeti kırdık, karşımıza ihanet çeteleri-
ni çıkardılar. İçeride teröristlerin başını ez-
dik, tehdidi sınırlarımızın dibine taşıdılar. 
Demokrasimizi geliştirdik, millete ve milli 
iradeye hakaret edenlere dört elle sarıldı-
lar. Ekonomiyi güçlendirdik, kur-faiz saldı-
rılarıyla, algı operasyonlarıyla insanımızı 
bunalttılar. Velhasıl ülkemizi ve milletimi-
zi hiç rahat bırakmadılar. 

Onlar bizi sıkıştırdıkça biz millet olarak 
daha da kenetlendik. Onlar bizi sıkıştır-
dıkça biz devlet olarak daha da güçlendik. 
Onlar bizi sıkıştırdıkça biz ülke olarak he-
deflerimize ulaşma kararlılığımızı daha da 
perçinledik. Ülke olarak, uzunca bir süre-
dir içine hapsedilmeye çalışıldığımız cen-
dereden çıkabilmemizi sağlayacak tarihi 
bir mücadele veriyoruz. Demokraside ve 
ekonomide kat ettiğimiz mesafeyi sağlama 
alacak ve daha da ileriye taşıyacak bu mü-
cadelenin kritik bir safhasında bulunuyo-
ruz. Öyle ki, önümüzdeki birkaç yıl içinde 
ya en üst lige çıkacağız, ya da küme düşece-
ğiz. Biz bu konudaki sorumluluğumuzun 
ve verdiğimiz mücadelenin ehemmiyeti-
nin çok iyi farkındayız. 

Yaptığımız işin, günlük siyasete kurban 
edilemeyecek kadar hayati olduğunun bi-
lincindeyiz. Bugüne kadar hiçbir meselede 
Türkiye’yi istedikleri gibi eğip bükemedi-
ler. Ne küresel güçler, ne de onların içeri-
deki taşeronları, bizi kendi ajandalarının 
bir parçası haline getiremediler. Baktılar 
kurla, faizle, diplomasiyle, algıyla olmu-
yor, ülkemizi soğan-patates, biber-doma-
tes, patlıcan-salatalık üzerinden ters köşe 
yapmaya çalışıyorlar. Aldığımız tedbirlerle 

Kastamonu Belediyemiz, Kuzeykent ma-
hallesinde bir millet bahçesi ve peyzaj 
projesini hayata geçiriyor. Proje içerisinde 
millet kıraathanesi, meydan, otopark, spor 
alanları, bilim merkezi, açık hava bilim ser-
gi alanı, atölye, gölet, akvaryum, bisiklet ve 
yürüyüş yolları gibi pek çok bölüm bulu-
nuyor. 

Kastamonulu ihtiyaç sahibi vatandaşla-
rımıza, şehit yakınlarımıza gazilerimize, 
engellilerimize, yaşlılarımıza toplam 985 
milyon lira tutarında kaynak aktararak 
destek olduk. 

Sağlıkta, 400 yataklı Kastamonu Devlet 
Hastanesinin de aralarında olduğu 12’si 
hastane olmak üzere 25 sağlık tesisini şeh-
rimize kazandırdık. Kastamonu’ya 250 
yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 
Merkezi, Cide’ye, Çatalzeytin’e, Küre’ye, 
Bozkurt’a, Abana’ya hastaneler yapmak 
için kolları sıvadık.

Kastamonu’ya 2002 yılına kadar 47 kilo-
metre bölünmüş yol yapılmışken,   biz bu-
nu 329 kilometreye çıkardık. 15 Temmuz 
İstiklal Tüneli ve bağlantı yollarını hizme-
te sunduk. Orta Karadeniz’i İç Anadolu’ya 
ve oradan da Türkiye’nin dört bir yanına 
bağlayan bu tünel sayesinde Ilgaz Dağı ke-
sintisiz, güvenli ve konforlu bir yolculukla 
aşılabiliyor. Halen Kastamonu’da yapımı 
devam eden toplamda 7,1 milyar (katril-
yon) lira maliyeti olan 8 yol projemiz bulu-
nuyor. Bunlardan Kastamonu-Safranbolu 
ayrımı-Boyalı yolu bu yıl tamamlanıyor. 
Kastamonu-Samsun yolu, Kastamonu- Ka-
rabük yolu, Kastamonu-Pınarbaşı ayrımı 

yolu, Ulus-Ağlı ayrımı yolu ve Kastamo-
nu-İhsangazi yolu ise 2021 yılında ta-
mamlanıyor. 

Kastamonu havalimanımıza yıllık 1,5 mil-
yon yolcu kapasiteli yeni terminal binası 
yaptık. Havalimanındaki yolcu trafiği geç-
tiğimiz yıl 91 bin olarak gerçekleşti.

Kastamonu’da 5 baraj inşa ettik, 11 baraj ve 
1 gölet daha inşa ediyoruz. Kastamonu’nun 
uzun vadeli içme suyu problemini çözmek 
için Kırık Barajı’nı inşa ediyoruz. İsale hat-
tı ve içme suyu arıtma tesisinin projelerini 
de hazırlıyoruz. Yaptığımız sulama tesisle-
riyle 160 bin dekar tarım arazisini sulama-
ya açtık. Yapımı devam eden sulama tesis-
leri ile 190 bin dekar münbit araziyi daha 
sulamaya açacağız.

Kastamonulu çiftçi kardeşlerimize toplam 
781 milyon lira tutarında tarımsal destek 
verdik.

21 bin Kastamonulu iş sahibine 436 mil-
yon lira tutarında teşvik desteği sağladık.

Artık şehrin içinde kalan, depreme karşı 
dayanıksız iki adet sanayi sitesini taşıyaca-
ğımız, 5 bin kişilik istihdam kapasitesine 
sahip yeni bir sanayi sitesiyle ilgili çalış-
malarda sona yaklaştı. 

Önümüzdeki dönemde Kastamonu’yu her 
alanda daha ileriye götürmek için bakan-
lıklarımızla, belediyelerimizle, sizlerle bir-
likte daha çok çalışacak, daha çok projeyi 
hayata geçireceğiz. Bunun için 31 Mart çok 
önemli. Sandıklara sahip çıkacağız. İrade-
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bu hamleyi de hamdolsun boşa çıkardık. 
Bakalım, bundan sonra sırada ne var? Hep 
birlikte yaşayıp göreceğiz. Ama ne yaparlar-
sa yapsınlar biz bu yoldan dönmeyeceğiz. 

Kardeşlerim, 

Tabii bunları söylerken, milletimizin eko-
nomideki dalgalanmadan dolayı yaşadığı 
sıkıntıları görmezden gelmiyoruz. Esnafı-
mızın, sanayicimizin, ticaret erbabımızın, 
çiftçimizin, çalışanlarımızın, emeklileri-
mizin; velhasıl milletimizin her bir ferdi-
nin dertlerini ve taleplerini biliyoruz. Bun-
ların çözümü için finanstan istihdama, 
vergiden ücretlere kadar her alanda pek 
çok teşviki, desteği, kolaylığı planlıyor ve 
uyguluyoruz. Asgari ücrete yaptığımız yüz-
de 26’lık artış, bunun bir ifadesidir. Üretim 
ve istihdam teşviklerinin, kapsamlarının 
genişletilerek devam ettirilmesi, bunun 
bir ifadesidir. İhracattaki artış başta olmak 
üzere, pek çok gelişme, emeklerimizin kar-
şılığının yavaş yavaş alınmaya başladığına 
işaret ediyor. 

Türkiye, maruz kaldığı saldırılar sebebiyle 
çok büyük bedeller ödedi. Terör örgütleri-
nin saldırılarının da, faizin, kurun, enflas-
yonun da yükünü milletimiz çekti. Biz geç-
tiğimiz 17 yıl boyunca bir yandan ülkemizi 
her alanda dev eserlerle ve hizmetlerle bu-
luştururken, diğer yandan da milletimizin 

üzerindeki yükü almanın gayreti içinde ol-
duk. Eğitimden sağlığa, adaletten ulaşıma, 
enerjiden çalışmaya, spordan sanata kadar 
her alanda milletimizi geçmişte görülme-
miş hizmetlerle buluşturduk. Askerimiz-
le, polisimizle sahada teröristlere nefes 
aldırmazken, 15 Temmuz’da milletimizle 
birlikte ülkemizin istiklaline ve istikbaline 
sahip çıktık. Sanayinin çarklarını, toprağın 
verimini, tezgâhın bereketini artırmak, ek-
meğimizi büyütmek, refahımızı artırmak 
için gece gündüz çalıştık. Hedeflerimize 
ulaşmaya inşallah az kaldı. İnşallah bahar-
la birlikte, sadece havalarda değil, yürek-
lerde de bir ferahlık, bir sıcaklık, bir sevinç 
iklimine kavuşacağız. Bunun için 31 Mart 
seçimlerinin, istikrar ve güven ortamının 
devamına hizmet edecek şekilde sonuçlan-
ması çok önemlidir. 

Tarihimizin en önemli yönetim reformla-
rından biri olan Cumhurbaşkanlığı Hükü-
met Sistemine geçmekle, işleri çok kolay-
laştırdık. Türkiye’yi dünyanın en büyük 
10 ekonomisi arasına yükselttiğimiz gün, 
Allah’ın izniyle, her şey çok farklı hale ge-
lecek. 31 Mart, bu kutlu yürüyüşte önemli 
bir dönüm noktası… Sizlerin, hem şehri-
niz, hem ülkeniz için en doğru kararı ve-
receğinize inanıyorum. Belediye başkan 
adaylarımızı size emanet ediyorum. 

Kalın sağlıcakla.

Çıkar yücesine ederler seyran 

Onları görenler olurlar hayran 

Sandım ki geziyor kınalı ceylan 

Akar “leb”lerinden balı Çorum’un

Dudaklarından bal akan, görenleri ken-
dine hayran bırakan Çorum’u, tüm Ço-
rumlu kardeşlerimi selamlıyorum. 

Sungurluyu, Osmancık’ı, Uğurludağ’ı, 
Ortaköy’ü Oğuzlar’ı selamlıyorum. Bayat’ı, 
Boğazkale’yi, Dodurga’yı, Kargı’yı, Lâçin’i, 
Mecitözün’ü selamlıyorum. 4 Şubat’ta şe-
hadetinin 93’üncü yıldönümünü idrak 
ettiğimiz Atıf Hoca’nın memleketi İskilip’i 
selamlıyorum. Çorum’un manevi muhafız-
larından Elvan Çelebi Hazretleri bir şiirin-
de şöyle diyor:

4,5 Yıl Boyunca Önümüze 
Bakacak, Yapısal Reformlara 

Odaklanacağız

Çorum Mitingi | Çorum | 12 Şubat 2019
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Şimdi Abide Meydanı’nı hınca hınç doldu-
ran siz kardeşlerime soruyorum.

Çorum!..

Milli iradeye sahip çıkıyor muyuz?

Çorum!..

Demokrasiye sahip çıkıyor muyuz?

Çorum!..

Tevazu, samimiyet ve gayretle memleket 
işi gönül işi diyor muyuz?

Çorum!..

Gönül belediyeciliğine evet diyor muyuz? 

Çorum!..

Merkezde, ilçelerimizde ve beldelerimizde 
milletin partisi AK Parti’ye mührü vuruyor 
muyuz?

Maşallah, Barekallah…

Sevgili kardeşlerim,

Çorum; Tayyip Erdoğan’ı çok iyi bilir, çok 
iyi tanır. Allah’a hamdolsun 40 yıldır siya-
setin içindeyiz. 40 yıldır eserlerimizle, sa-
mimiyetimizle, gayretlerimizle, verdiğimiz 
mücadelelerle sizlerin huzurundayız. 40 
senedir gece-gündüz demeden Türkiye’yi 
ayağa kaldırmak için, şehirlerimizi imar ve 
ihya etmek için koşturuyor, ter döküyoruz. 
Siyasi hayatımız boyunca hiçbir zaman 

şehirlerimize seçim dönemlerinde yolu 
düşenlerden olmadık. CHP’nin başındaki 
zat gibi, Çorum’u ve Çorumlu kardeşlerimi 
sadece ufukta seçim sandığını görünce ha-
tırlayanlardan da olmadık. Yurt içi ve dışı 
programlarımıza, toplantılarımıza, görüş-
melerimize, devlet işlerindeki yoğun mesa-
imize rağmen hemen her fırsatta Çorum’a 
geldik, sizlerle dertleştik, hasbihal ettik. 
Devletimizin buraya yaptığı yatırımları, 
projeleri, inşası süren eserleri, varsa ak-
saklıkları-eksiklikleri bizzat yerinde denet-
ledik. Samsun’a, Ankara’ya, Kırıkkale’ye 
hizmet ettiğimiz kadar, Çorum’u da, Sivas’ı 
da,  Yozgat’ı, Tokat’ı, Amasya’yı da kalkın-
dırmaya çalıştık. Buharaevler’e, Mimar 
Sinan’a, Gülabibey’e, Karakeçili’ye hiz-
met ederken, Milönü’deki, Bahabey’deki 
Can’ları da ihmal etmedik. Çünkü bizim 
nazarımızda 81vilayetimizin ve onların 
her bir mahallesinin, her bir hanesinin ta-
mamı, 82 milyonun her bir ferdi aynıdır, 
aynı değerdedir; aynı hürmete, aynı hiz-
mete layıktır. Bizim siyasi geleneğimizde 
adalet vardır, dayanışma vardır; “Halka 
hizmeti Hakka hizmet gören” ulvi bir anla-
yış vardır.

CHP’nin başındaki zat gibi yalanla peynir 
gemisini yürütmeye çalışmıyoruz; sizler 
için, sizlerin huzuru, istikrarı, refahı için 
mücadele veriyoruz. 17 yıldır Çorum ge-
lişsin, Çorum büyüsün, Çorum kalkınsın; 
Çorumlu kardeşlerim eğitimden sağlığa 
ulaşımdan sanayiye kadar her alanda en iyi 
hizmeti alsın diye gayret gösteriyoruz. 17 
senede ülkemizin geldiği yer ortadadır. 17 
senede şehirlerimizin geldiği yer ortadadır. 

“Allah dostunu dost tutan kişiler  
Yerde ve gökte gün gibi ışılar”.

Şehitler, âlimler ve arifler diyarı 
Çorum’dan, Efendimizin müjdesine maz-
har olmak için çıktıkları kutlu fetih yolculu-
ğunda şehit düşen Süheyb-i Rumi, Ubeyd-i 
Gazi, Kereb-i Gazi Hazretlerini... Sultan 
Fatih’in Hocası Akşemseddin Hazretlerini… 
Büyük İslam âlimi Şeyhülislam Ebussud 
Efendiyi… Anadolu’nun hikmet pınarların-
dan Koyunbaba’yı… Ehlisünnet büyükle-
rinden Abdülbaki ve Yusuf Bahri Efendi-
yi… Şairlerin ve dervişlerin Sultanı Elvan 
Çelebi’yi… Bu topraklardan feyz almış tüm 
büyüklerimizi hürmetle yâd ediyorum.

Mevla’m bizleri o gönül erlerinin, Hak ve 
hakikat âşığı o güzel insanların yolundan 
ayırmasın diyorum. Çorum’un yiğit evladı, 
değerli yol ve dava arkadaşım, 15 Temmuz 
şehidi Erol Olçok’a ve onun ciğerparesi Ab-
dullah Tayip’e de Rabbim’den rahmet niyaz 
ediyorum. Vatanımız, bağımsızlığımız ve 
istikbalimiz için canlarını feda eden tüm 
şehitlerimizi burada rahmetle anıyorum. 
Gazilerimizin her birine fedakârlıkları, ce-
saretleri için ülkem ve milletim adına te-
şekkür ediyorum.

Bir yıllık aranın ardından Çorum’da ol-
maktan, siz Çorumlu kardeşlerimle hasret 
gidermekten büyük bahtiyarlık duyuyo-
rum. Çorumlu kardeşlerim nasıl bizi “göre-
siyorsa”, bizler de Çorum’u, Çorum’un vefa-
lı insanlarını özlüyoruz. Çünkü biz bütün 
enerjimizi, gücümüzü, motivasyonumuzu 
sizlerden, sizlerle kucaklaşmaktan alıyo-
ruz. Yurt içinde terör örgütlerine ve destek-

çilerine, yurt dışında ülkemize husumet 
besleyenlere karşı mücadele yürütürken, 
yine cesaretimizi işte bu meydanı doldu-
ran siz kardeşlerimizin hayır dualarından 
alıyoruz. Milletle yol yürümekten, milletle 
dertleşmekten, milletle beraber olmaktan 
daha büyük bir mutluluk tanımadık, tanı-
mıyoruz. Şu Abide Meydanı’nı dolduran; 
bizleri her seferinde coşkuyla bağrına ba-
san siz Çorumlu vatandaşlarıma teşekkür-
lerimi sunuyorum. Allah muhabbetimizi, 
dayanışmamamızı, kardeşliğimizi daim ve 
kaim eylesin diyorum.

Çorum’a 15,5 Milyar    
Lira Yatırım Yaptık

Tabii bu vesileyle Çorum’a olan şükran 
borcumu da ödemek istiyorum. 24 Hazi-
ran seçimlerinde şahsımı yüzde 64,6 gibi 
Türkiye ortalamasının çok üzerinde bir oy 
oranıyla tekrar Cumhurbaşkanlığı maka-
mına layık gördüğünüz için her birinize 
teşekkür ediyorum. Çorum, 24 Haziran’da 
yüzde 52 AK Parti, yüzde 66 Cumhur 
İttifak’ı diyerek, bir kez daha milli iradenin 
şehri olduğunu göstermiştir. Rabbim hepi-
nizden razı olsun…

Şimdi önümüzde 31 Mart seçimleri bulu-
nuyor. Türkiye, 31 Mart günü yine çok ö-
nemli, yine çok kritik bir seçim yaşayacak. 
Ülkemizin bekası, milletimizin refahı için 
bu seçimlerden de AK Parti ve Cumhur 
İttifakı olarak tarihi bir zaferle çıkmak is-
tiyoruz. Biz 31 Mart’ta da Çorum’un yine 
sandıkları patlatmasını, yine büyük bir 
demokrasi destanı yazmasını bekliyoruz. 
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2002 yılına kadar Çorum’da 59 kilometre 
bölünmüş yol yapılmıştı, biz 267 kilomet-
re ilaveyle bunu 326 kilometreye ulaştır-
dık. Çorum’da toplam maliyeti yaklaşık 
3 milyar (katrilyon) lira olan 11 adet yol 
projemizin yapımı sürüyor. Çorum-Lâçin-
Osmancık Yolu- Kırkdilim Geçişini, tünel-
leriyle birlikte önümüzdeki yıl sonuna 
doğru bitiriyoruz. Çorum-Merzifon hava-
limanı yolunun 5 kilometresi tamamlan-
dı. Maalesef kamulaştırma sıkıntılarından 
dolayı bu proje biraz uzadı. Son 7 kilomet-
redeki kamulaştırmaları bu yıl içinde çö-
züp, yolun kalanını 2019 bitmeden inşal-
lah sizlerin hizmetinize sunacağız. Yapımı 
devam eden Merzifon-Çorum Ayrımı-Me-
citözü-Amasya-Turhal yolu ile Çorum- İski-
lip yolunu iki yıla kadar bitiriyoruz.

Çorum’un hızlı tren için gün saydığını çok 
iyi biliyorum. Ben de bu meseleyi bizzat 
takip ediyorum. Çorum’un bu hayalini in-
şallah gerçeğe dönüştürmeye kararlıyız. 
Samsun-Amasya-Çorum-Kırıkkale hızlı 
tren projemizin 3 kesim halinde etüt-proje 
çalışmaları devam ediyor. Bu hatla Çorum, 
bir taraftan Karadeniz’e, bir taraftan da İç 
Anadolu ve Akdeniz Bölgesine hızlı tren 
konforuyla bağlanmış olacak. Amacımız; 
bozkırın ortasında “sanayi ve üretim va-
hası” olarak yükselen Çorum’u, her açıdan 
çok daha cazip hale getirmektir.

Çorum’a 11 baraj ve 3 gölet inşa ettik, 6 
baraj ve 5 gölet inşası ise sürüyor. Çorum’a 
büyük bir ekonomik katkı sağlayacak Tı-
marlı ve Obruk Dutludere sulamalarının 
yapımları devam ediyor. Alaca-Koçhisar 
sulamasının inşa sürecini daha da hızlan-

dıracağız. Hem tarım hem de içme suyu 
bakımından Koçhisar’ın, Çorum için e-
hemmiyetini biliyoruz. Mecitözü Bayındır 
Barajının inşaatında yüzde 70’lere vardık. 
Son 16 yılda inşa ettiğimiz sulama projeleri 
ile 176 bin dekar tarım arazisini sulamaya 
açtık. Yapımı devam eden sulama tesisleri 
ile 195 bin dekar mümbit araziyi daha su-
lamaya açacağız. Tamamladığımız 6 adet 
içme suyu tesisiyle Çorum şehir merkezi 
ve Alaca ilçemizin içme suyu sorununu 
çözdük. 2002’de Çorum’da yalnızca 1 adet 
atık su arıtma tesisi varken,  bunu biz 19’a 
çıkardık. 

Çorumlu çiftçilerimize son 16 yılda top-
lam 1,4 milyar (katrilyon) lira tutarında 
tarımsal destek verdik. 

Altın Ticaretinde Çorum’u Çok 
Farklı Bir Noktaya Taşıyacağız

Değerli kardeşlerim,

Turizm konusunda da Çorum önemli bir 
potansiyel barındırıyor. 4 bin yılı aşkın 
tarihiyle Anadolu’nun en eski yerleşim 
yerlerinden Hattuşaş ve Alacahöyük’ün 
tanıtılması lazım. Çorum’un bu iki turizm 
merkezinin yurt içinden ve yurt dışından 
daha fazla turist çekmesi için gerekeni ya-
pacağız.

Çorum tarım, tarih ve kültür yanında aynı 
zamanda bir sanayii şehri… Sanayinin ge-
lişmesi, daha da güçlenmesi için Çorum’da 
bir Teknopark, 2 Ar-Ge merkezi açtık. Bu-
ralarda 10 bin kişilik ilave istihdam oluş-

Elbette herkes gibi bizim de eksiğimiz, 
noksanımız olmuştur. Bürokrasiye takıl-
dığımız, devletin içindeki kimi odakları 
aşamadığımız dönemler de yaşanmıştır. 
Ancak samimiyetimize, gayretimize Ço-
rumlu şahittir, 82 milyon şahittir; hepsin-
den önemlisi rakamlar şahittir.

Çorum’da Sağlık Hizmetini   
Üst Seviyeye Taşıdık

Kardeşlerim,

Seçim dönemleri, siyasetçilerin hesaba çe-
kildiği dönemlerdir. Seçim dönemleri, kar-
nelerin millete sunulduğu zamanlardır. 
Biz de gittiğimiz her yerde önce karnemizi 
milletimize gösteriyor, sonra gelecek 5 se-
ne için icazet istiyoruz.

Bugüne kadar Çorum’a 15,5 milyar (katril-
yon)  lira tutarında yatırım yaptık.

Eğitimde, 1.520 adet yeni derslik inşa ettik. 
Öğrenci sayısı 18 bine ulaşan Hitit Üniver-
sitesini kurduk. Öğrencilerimiz açta-açıkta 
kalmasın, en güzel şekilde eğitimlerine de-
vam etsin diye otel konforunda 5 bin 146 
kişi kapasiteli yurt binaları inşa ettik. İn-
şallah bu sene içinde Alaca’da da 250 kişi 
kapasiteli bir yurdu hizmete alıyoruz.

Merkez’e, Osmancık’a, Alaca’ya, 
Sungurlu’ya gençlik merkezleri, spor sa-
lonları kazandırdık. 20 bin seyirci kapasi-
teli Çorum Stadyumunun inşası devam e-
diyor, inşallah bu yıl içinde tamamlanıyor. 
Çorumspor’dan bu stadyumun hakkını 

vermesini bekliyoruz. Çorum’un en güzel 
mesire alanlarından Çatak’ı gençlerimizin 
kullanacağı, kamp yapabileceği bir merke-
ze dönüştürmeyi arzu ediyoruz.

Her yıl Çorum’un nüfusu artıyor. TOKİ 
eliyle 6 bin 286 konut projesini hayata ge-
çirerek, Çorum’un konut ihtiyacını hafif-
lettik.

Çepni Mahallesi’ndeki 230 dönüm alanı, 
Çorumlu kardeşlerimizin ailecek güzel va-
kit geçireceği Millet Bahçesi’ne dönüştür-
dük. Peygamberimizin üç sahabesini ağır-
layan Hıdırlık ve çevresinin eski halini, bu 
meydandaki kardeşlerim çok iyi biliyor. 
Çorum’a ve Hıdırlığın manevi iklimine ya-
kışmayan o çirkin görüntüleri, hamdolsun 
tamamen ortadan kaldırdık.

İhtiyaç sahiplerine, şehit yakınlarımıza, 
gazilerimize, engellilerimize, yaşlılarımıza 
toplam 1,5 milyar (katrilyon) liralık kay-
nak aktardık.

Bizden önce Çorum’un en büyük sıkın-
tılarından biri sağlıktı. En basit sağlık so-
runlarında bile Çorumlular ya Devlet Has-
tanesinde, ya da Gülabibey’deki eski SSK 
Hastanesinde geceleyin sıraya girerdi. 13’ü 
hastaneden oluşan toplam 18 adet sağlık te-
sisi inşa ederek, Çorum’da sağlık hizmetini 
üst seviyeye taşıdık. Bu hastanelerden biri 
800 yataklı Hitit Üniversitesi Erol Olçok 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi, diğeri de 
250 yataklı Çorum Devlet Hastanemizdir. 
Çorum’da 5 sağlık tesisimiz inşa, 8 sağlık te-
sisimiz de plan-proje ve ihale aşamasında…
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nu da engellemeye çalıştılar. Denizin altın-
dan Avrasya Tüneli’ni de yaptık. Bunu da 
engellemeye çalıştılar. 

CHP, CHP, CHP… Bunlar sadece engeller. 
Bunların üç vasfı vardır. Çöp, çukur, ça-
mur… Senelerce İstanbul’u ve yönettikleri 
şehirleri çöpe, çamura, çukura teslim eden 
de CHP zihniyetidir. Bugün de CHP’lilerin 
ağızlarını her açtıklarında IMF’den bah-
setmelerinin sebebi budur. Hafazanal-
lah bunlar iktidar gücünü ellerine geçir-
se, yapacakları ilk iş yine gidip ülkemizi 
IMF’ye teslim etmek olacaktır. Biz de hem 
Çorum’a, hem de ülkemizin diğer vilayetle-
rine hizmet götürürken bunlarla yüzleştik, 
CHP zihniyetiyle mücadele ettik.

Kenevir Üretimini Artırırken, 
Sanayisinin Kurulmasını da 
Sağlayacağız

İnşallah şimdi başta Çorum olmak ürere 
ülkemiz tarımı ve sanayisi için çok önemli 
bir adım atıyoruz. Kenevir üretimini yeni-
den yaygınlaştırmak ve ülkemizin kenevir 
üretim hacmini artırmak için bir karar 
aldık. Aralarında Çorum’un da bulundu-
ğu 20 ilimizi pilot bölge olarak belirledik. 
Şu an Tarım ve Orman Bakanlığımız ge-
reken etütleri yapıyor. Arkadaşlarımız, 
ilaç sanayinden tekstile, otomotivden izo-
lasyona, kozmetiğe kadar yüzlerce farklı 
alanda kullanım imkânı olan bu bitkiden 
Türkiye’nin nasıl daha fazla istifade ede-
bileceğini araştırıyor. Kenevir tarımını ve 

üretimini artırırken aynı şekilde sanayisi-
nin de kurulmasına öncelik vereceğiz. Bu 
alanda Çorum çok ciddi bir birikime, tec-
rübeye, kapasiteye sahip… İnşallah bizler 
de Çorum’un bu tecrübesinden, dinamiz-
minden, girişimci ruhundan istifade ede-
ceğiz. Buradaki çiftçilerimizle, sanayicile-
rimizle el ele vererek, kenevir sanayinde 
Çorum’u ana merkezlerden biri yapacağız.

Sevgili Çorumlular,

Tüm bu hizmetlerin devam etmesi için 
31 Mart çok önemli… İstikrarın sürmesi, 
Çorum’un daha da gelişmesi, Türk ekono-
misinin 2023 hedefleriyle buluşması için 
31 Mart’ta bir yol kazası yaşamamalıyız. 
Terörle mücadeledeki kazanımlarımızın 
korunması, Suriye’deki politikalarımı-
zın tam anlamıyla hayata geçmesi için 31 
Mart’ı da başarıyla atlatmamız gerekiyor. 
Bu seçimler, illerimize, ilçelerimize, belde-
lerimize belediye başkanlarını seçmenin 
yanında, ülkemizin beka seçimleri olacak-
tır. İnşallah bu seçimlerden de zaferle çık-
tıktan sonra 4,5 yıl boyunca önümüze ba-
kacak, yapısal reformlara odaklanacağız.

Ben Çorumlu kardeşlerimin basiretine, fe-
rasetine güveniyorum. Bu seçimlerde, gö-
nüllü kuruluşlarımızda uzun yıllar hizmet 
etmiş Dr. Halil İbrahim Aşgın kardeşimizi 
Çorum Belediye Başkanı olarak aday gös-
terdik. Yeni döneme damgasını vuracak 
Gönül Belediyeciliğini, Çorum’da bu işin 
sorumluluğunu iyi bilen Halil İbrahim Aş-
gın kardeşimizin en güzel şekilde yerine 

turduk. Şehrimizdeki 29 bin işyerine 637 
milyon lira tutarında teşvik verdik. Bu des-
teklerimizin meyvelerini de hamdolsun 
ticaret ve istihdamda aldık. Çorum, 2002 
yılında yalnızca 26 milyon dolarlık ihracat 
yaparken, bu rakam 2018 yılında 742 mil-
yon dolara ulaştı.

16 yıl önce 56 ülkeye ihracatı olan bir şe-
hirden, 139 ülkeye ihracat yapan bir şeh-
re ulaştık. Çorum Organize Sanayisi, un 
fabrikalarıyla, ürettiği makinalar, yedek 
parçalar, makine aksamları, tekstil ürünle-
ri, seramik ve banyo araç-gereçleriyle yüz 
milyonlarca insanın ihtiyacını karşılıyor. 
Aynı şekilde “altın işleme ve işçiliği” konu-
sunda da Çorum, gün geçtikçe kendinden 
daha fazla söz ettiriyor. Geçtiğimiz aylarda, 
dünyanın önde gelen altın üreticilerinden 
Venezüella’ya yaptığımız ziyaretin ardın-
dan, Sayın Maduro’nun Yardımcısı ülkemi-
ze geldi ve burada incelemelerde bulundu. 
Biz de kendisini Ankara’da Cumhurbaş-
kanlığı Külliyesi’nde kabul ettik. Başkan 
Yardımcısı bana Çorum sanayisinden, siz 
Çorumlu kardeşlerimin başarılarından si-
tayişle bahsetti. İnşallah altın ticaretinde de 
Çorum’u çok farklı bir noktaya taşıyacağız. 

Çorum sanayisinin daha da büyümesi; Ga-
ziantep, Kayseri, Kocaeli gibi bölgesinin 
üretim merkezine dönüşmesi için elimiz-
den gelen desteği verdik, veriyoruz. Bu 
doğrultuda yeni bir proje başlatıyoruz. 
Biliyorsunuz senelerce Türkiye kendi kay-
naklarını kullanmaktan, kendi potansi-
yelini harekete geçirmekten alıkonuldu. 
Bunu kimi zaman düşmanlarımız yaptı, 
kimi zaman da içimizdeki gafiller ve hain-

ler yaptı. 1930’larda Nuri Demirağ, Vecihi 
Hürkuş gibi vizyon-misyon sahibi insan-
ların çabaları engellendi. Türkiye’nin ilk 
silah fabrikatörü Nuri Killigil, şüpheli bir 
yangında şehit oldu. Bugün sokaklarımız-
da otomobilleri olan birçok ülke daha tor-
navida bile imal edemezken, Türkiye’nin 
kendi imkânlarıyla ürettiği, ilk yerli ve mil-
li otomobili Devrim çürümeye terk edildi. 
CHP’nin başını çektiği bir avuç kompra-
dor, ülkemizi üretimde yabancı şirketlere, 
ekonomide IMF’ye, savunma sanayinde de 
batılı devletlere, kredi ve finansman ihti-
yaçlarında tefecilere muhtaç etti. 

Bay Kemal geçenlerde çıkmış, “Türki-
ye, IMF’ye yeniden muhtaç olacak” di-
yor.  Bay Kemal, biz göreve geldiğimizde 
Türkiye’nin IMF’ye 23,5 milyar dolar bor-
cu vardı. Bunu biz kucağımızda bulduk. A-
ma 2013 Mayıs ayında bütün borçlarımızı 
ödedik ve IMF ile olan bağlarımızı kopar-
dık. Nereden nereye? Merkez Bankamızın 
döviz rezervi 27,5 milyar dolardı. Hamdol-
sun şimdi 100 milyar dolara yaklaştı

Milletimizi karaborsacılık ve stokçuluk il-
letiyle ilk tanıştıran, Milli Şef ’in CHP’sidir. 
IMF ile ilk anlaşmayı imzalayan da yi-
ne CHP’dir. Daha emekleme aşamasında 
Türkiye’nin sanayi hamlelerini baltalayan 
da yine CHP’dir. Rahmetli Demirel İlk bo-
ğaz köprüsünü, merhum Özal ikinci boğaz 
köprüsünü, yine CHP’nin başını çektiği 
çevrelere rağmen yapmıştır. 

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü biz yaptık. 
Onların engellemesine rağmen yaptık. De-
nizin altından Marmaray’ı inşa ettik.  Bu-



413

Yeni Türkiye Vizyonu | YENİDEN DİRİLİŞ YOLUNDA-3 Recep Tayyip ERDOĞAN

412

getireceğine inanıyorum. Çorum’daki hiz-
met yolculuğumuza inşallah bu sefer “Te-
vazu, Samimiyet ve Gayretle Memleket İşi 
Gönül İşi” diyerek devam edeceğiz. Şimdi 
sizlerden yine bir söz almak istiyorum.

Çorum!..

31 Mart’ta bir kez daha tercihimizi hizmet 
siyasetinden yana kullanıyor muyuz?

Çorum!..

31 Mart’ta gönül belediyeciliğiyle şehrimi-
ze yeni ufuklar kazandırıyor muyuz?

Çorum!..

31 Mart’ta adaylarımıza sahip çıkarak san-
dıkları patlatıyor muyuz?

Rabbim sizlerden razı olsun.

Çorum’u, belediye başkan adaylarımıza, 
Belediye başkan adaylarımızı da Çorum’a 
emanet ediyorum. 

Bu duygularla hepinize selamlarımı, sevgi-
lerimi sunuyorum. Vefanız, muhabbetiniz 
için her birinize teşekkür ediyorum.

Sağ olun, var olun, Allah’a emanet olsun. 
Kalın sağlıcakla.

Sevgili Ankaralılar, değerli Mamaklılar, is-
tikbalimizin teminatı sevgili gençler, çok 
değerli hanım kardeşlerim, hepinizi en 
kalbi duygularımla, muhabbetle, hasretle 
selamlıyorum. 

Mamak’ın tüm semtlerindeki, mahalle-
lerindeki kardeşlerime sevgilerimi, say-
gılarımı gönderiyorum. Sizlerle beraber 

olmaktan, sizlerle hasret gidermekten bü-
yük memnuniyet duyuyorum. Bu kardeşi-
nizi bağrınıza bastığınız için her birinize 
teşekkür ediyorum.

Biz Mamak’ı seviyoruz. Biz Mamak’ın gay-
retli, fedakâr,  vefalı insanlarını seviyoruz. 
Bunun için gecemizi gündüzümüze kata-
rak tüm ilçeleriyle Ankara’nın kalkınması, 

CHP’de, Bu Partiye Gönül 
Verenlerin Değil, Kandil’deki 

Terör Baronlarının Sözü Geçiyor

Mamak Toplu Açılış Töreni | Ankara | 13 Şubat 2019
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diyemizin bir diğer yatırımı olan Kıbrıs 
Aile Gençlik ve Ticaret Merkezi ise 12 bin 
metrekare kapalı alanıyla ilçe sakinleri-
mize hizmet vermektedir. Bu yatırımlara 
ilave olarak Kayaş ve Ekin Aile Merkezle-
rini, Mavi Göl Kapalı Pazar Alanı ve Spor 
Kompleksini, Çağlayan, Hürel, Kartaltepe, 
Ertuğrul Gazi, Yeni Bayındır mahalle cami-
lerini de sizlerin istifadesine sunuyoruz. 

Ayrıca, Gazeteci Hasan Tahsin İlkokulu-
nun, Şehit Erhan Yıldırım İmam Hatip 
Ortaokulunun, Mehmet Rıfat Börekçi Or-
taokulunun ve Abidinpaşa Anadolu Lise-
sinin de resmi açılışını bugün gerçekleş-
tiriyoruz. Tüm bu eser ve hizmetlerin bir 
kez daha ilçemize hayırlı olmasını dili-
yorum. Mamak Belediyemizi ve Ankara 
Valiliğimizi, bu güzel hizmetleri ilçemize 
kazandırdıkları için tebrik ediyorum. Bu 
eserlerin şehrimize-ilçemize kazandırıl-
masında emeği geçen herkese teşekkürle-
rimi sunuyorum. 

Değerli kardeşlerim,

Bütün bu hizmetlerin, yatırım hamleleri-
nin, proje ve çalışmaların devam edebil-
mesi için 31 Mart seçimleri çok önemlidir. 
Mamak’ın kalkınma yolculuğunu sürdüre-
bilmesi için “31 Mart kavşağını” da başa-
rıyla dönmemiz gerekiyor. 24 Haziran’dan 
nasıl alnımızın akıyla çıkmışsak, 31 Mart 
seçimlerinde de tarihi bir zaferle çıkma-
mız şarttır. CHP’nin başını çektiği Yıkım 
İttifak’ı, 31 Mart seçimlerini son 17 yılın 
hesaplaşması olarak görüyor. 31 Mart’ta 
millete ders vermek için, sizlerle hesaplaş-
mak için adeta gün sayıyorlar. Yanlarına 

kimi almışlar? Kandil’den verilen emir-
le, bölücü terör örgütünün siyasi uzantısı 
olan HDP’yi almışlar, İYİ Parti’yi almışlar, 
Saadet Partisi’ni almışlar. Dörtlü bir itti-
fakla karşımızdalar. Bunlar zillet ittifakı, 
illet ittifakı, biz ise Cumhur İttifakı’yız.  

Son günlerde muvazeneyi yitirdiler, kendi-
lerini iyice kaybettiler. 16 Nisan Halkoyla-
masında “Milleti denize dökmekten” bah-
sediyorlardı, şimdi de “Mezar kazmaktan” 
bahsediyorlar. Televizyon ekranlarında yo-
rumcuları, sözde sanatçıları aracılığıyla si-
ze, bize, milletimizin inanç ve değerlerine 
olmadık hakaretler ediyorlar. Geçenlerde 
birisi şahsımı, bu ülkenin Cumhurbaşka-
nını “İpe götürmekle, zehirlemekle, dar-
beyle” tehdit edecek kadar zıvanadan çık-
tı. Sokak terörüyle Gezi’de,  emniyet-yargı 
eliyle 17-25 Aralık’ta; tankla, tüfekle, uçak-
la, silahla 15 Temmuz’da başaramadıkları-
nı, şimdi başka yollarla, kirli pazarlıklarla 
yapmaya çalışıyorlar. Bu uğurda ne kadar 
değerleri, ne kadar ilkeleri, ne kadar insa-
ni hassasiyetleri varsa hepsini bir tarafa 
bıraktılar. Üç-beş oy daha fazla alabilmek 
için, gittiler, terör örgütlerinin siyasi uzan-
tılarıyla pazarlığa oturdular. 

CHP, Yokluk, Yoksulluk,  
Yolsuzluk Demektir

Son birkaç aydır dönen dolapları, eminim 
sizler de bizim gibi yakından takip ediyor-
sunuz. Türk siyaseti açısından gerçekten 
utanç verici, yüz kızartıcı sahnelere, kirli 
pazarlıklara hep birlikte şahit oluyoruz. 
Atatürk’ün kurduğu parti olmakla övünen 

gelişmesi için mücadele veriyoruz. AK Par-
ti döneminde Mamak, gerçekten büyük bir 
dönüşüm yaşadı. Eskiden Mamak denilin-
ce akla umutsuzluk, sefalet ve çaresizlik 
gelirdi. Lalahan’dan başkent Ankara’ya 
doğru gelince sizi ilk karşılayan Mamak’ın 
fakirliği, yokluk ve yoksulluğu olurdu. Ma-
alesef 15-20 yıl öncesine kadar Mamak ge-
cekonduların, yıkık-dökük yapıların istila-
sı altındaki bir ilçemizdi. 

Mamak’a da, başkent Ankara’ya da yakış-
mayan o görüntülere, hamdolsun, son 
verdik. Diğer illerimiz, ilçelerimizde oldu-
ğu gibi Mamak’ın da kanayan yaralarına 
merhem olduk. Hem hükümet, hem de 
belediye yatırımlarıyla ilçemizin çehresini 
tamamen değiştirdik. Mamak bizim döne-
mimizde zincirlerini kırdı, engelleri aştı, 
ilk kez hak ettiği hizmetlerle buluşmaya 
başladı. Bir dönem gecekonduların kap-
ladığı alanlarda bugün modern binalar, 
modern tesisler yükseliyor. Okullarıyla, ai-
le yaşam merkezleriyle, spor salonlarıyla, 
parkları ve bahçeleriyle Mamak, günden 
güne Ankara’nın en gözde ilçelerinden biri 
haline geliyor. Mamak artık çaresizlik de-
ğil; umut demek, başarı demek… Bugün 
Mamak, gelişme demek, değişim demek, 
günden güne büyüyen huzur ve refah 
demek… Resmi açılışlarını yapacağımız 
eserlerin Mamak’ın cazibesini, güzelliğini 
daha da artıracağına inanıyorum. Bu eser 
ve hizmetlerin ilçemize, şehrimize, bun-
lardan istifade eden tüm vatandaşlarımıza 
hayırlı olmasını diliyorum. 

Yıkım İttifak’ı, 31 Mart 
Seçimlerini Son 17 Yılın 
Hesaplaşması Olarak Görüyor

Mamak Belediyemiz, toplam yatırım bede-
li yaklaşık 74,5 milyon lira olan 11 projey-
le, yine yatırım bedeli 43,5 milyon lira olan 
169 parkı ilçemize kazandırdı. Ankara Va-
liliğimiz de yatırım bedeli 33 milyon liraya 
yaklaşan 4 eğitim kurumunu siz Mamaklı 
kardeşlerimin ve evlatlarımızın istifadesi-
ne sundu. Belediyemizin inşa ettiği eseler 
arasında Üreğil Millet Bahçesi’nin birinci 
etabı, Ali Kuşcu Gökbilim Merkezi,  Kıbrıs 
Aile, Gençlik ve Ticaret Merkezi özellikle 
ön plana çıkıyor. Tüm etapları tamam-
landığında 2 milyon metrekareyi geçecek 
Üreğil Millet Bahçesi’nin ilk etabı, yaklaşık 
250 bin metrekareden oluşuyor. Üreğil’in 
eski halini, Mamaklılar çok iyi bilir.  Şimdi 
burada, Ankara’nın en güzel Millet Bahçe-
si yapılıyor. Hizmete açtığımız ilk bölüm 
içerisinde doğal gölet, otopark, gezinti, 
piknik, seyir ve dinlenme alanları gibi pek 
çok hizmet bulunuyor. Mamaklı kardeşle-
rim burada yeşilin ve mavinin arasında, te-
miz bir ortamda sevdikleriyle beraber gü-
zel vakit geçirebilecek. Evlatlarımız, Üreğil 
Millet Bahçesi’nde toprağa, yeşile ve doğa-
ya olan özlemlerini giderebilecek. Burası 
bahar ve yaz aylarında Mamaklı kardeşle-
rimle birlikte, inşallah tüm Ankaralıların 
keyifle vakit geçirecekleri bir alan olacak. 
Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

23 milyonluk bir yatırımla inşa edilen Ali 
Kuşcu Gökbilim Merkezi ise kendi alanın-
da ülkemizin en kapsamlı tesisidir. Bele-
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ğımız güçle yolumuza devam ettik. Şimdi 
çok daha güçlü, çok daha tecrübeli, çok 
daha donanımlı bir şekilde tekrar yola re-
van olmak istiyoruz. Bunun için Ankara’da 
Büyükşehir için, belediyecilik konusunda 
kendini ispatlamış marka bir ismi, Meh-
met Özhaseki kardeşimizi aday olarak be-
lirledik. 

Mehmet Özhaseki kardeşimin başarılarını 
Kayseri’ye, Kayserililere sorun, onlar size 
anlatsın. Çevre ve Şehircilik Bakanlığında 
da aynı... Başarılı olan bir milletvekilim-
di. Özhaseki’nin başarılarını, tecrübesini, 
becerisini herkes biliyor, herkes takdir 
ediyor. Şimdi bu büyük birikim ve vizyo-
nunu Ankara’ya kazandırıyoruz. Özhaseki 
kardeşemin muhatabı kim, rakibi kim? 
Bundan önce de girdi, kazanamadı. Ondan 
önce neredeydi, Beypazarı’nda… Beypaza-
rı ile Kayseri mukayese edilir mi? Birisi 
büyükşehir, diğeri Ankara’nın kenarında 
bir ilçemiz. Bir yerde tecrübe, öbür yerde 
maalesef tecrübeden uzak bir yapı… 

Mehmet Özhaseki kardeşim bir taraftan, 
ilçe belediyelerimiz diğer taraftan el birliği 
içinde çalışacak, inşallah Ankara’yı 21’nci 
yüzyılın başkenti yapacağız. Hükümet ola-
rak biz de, Ankara ve Mamak’a hizmet mü-
cadelelerinde kendilerini en güçlü şekilde 
destekleyeceğiz.

Cumhur İttifakına, fire vermeden sahip çı-
kacağız. AK Parti’den de fire olmaması la-
zım. Milliyetçi Hareket Partisi’nden de fire 
olmaması lazım. El ele vererek, cumhuru 

Ankara’da, yerel yönetimde iktidara getir-
memiz lazım

Belediye Başkanı, Şehrinin ve 
İlçesinin “Emini”dir

Büyük yatırımlar, ilçe-büyükşehir ve hü-
kümet işbirliğiyle gerçekleşir. Son 16 yılda 
Ankara’nın en hızlı gelişen ilçeleri bu uyu-
mu, bu dayanışmayı yakalamış olanlar-
dır. Hep söylediğim gibi, belediyecilik AK 
Parti’nin işidir. Çünkü belediyecilik şehri 
tutkuyla sevmeyi, gece-gündüz çalışmayı, 
koşmayı, koşturmayı gerektirir. Bizim na-
zarımızda belediye başkanı şehrinin ve il-
çesinin “emini”dir.  Gece uykusundan, aile-
sinden, sevdiklerinden fedakârlık yapmayı 
göze alamayan hiç kimse, belediye başkan-
lığı da yapamaz. Büyükşehir’de Mehmet 
Özhaseki, Mamak’ta Murat Köse kardeşim, 
bu işin çilesini çekmiş, sorumluluğunu 
çok iyi bilen iki hizmet aşığı siyasetçidir. 
Sizlerden her iki adayımıza sahip çıkmanı-
zı rica ediyorum. Mamak’tan her iki adayı-
mıza da çok güçlü destek bekliyorum.

Şimdi sizlere soruyorum.

Mamak!..

31 Mart’ta tevazu samimiyet ve gayretle 
memleket işi gönül işi diyerek bir kez daha 
ak parti diyor muyuz?

Mamak!..

31 Mart’ta tercihimizi hizmet siyasetinden 
yana kullanıyor muyuz?

CHP’de, delegelerden, bu partiye gönül ve-
ren üyelerden ziyade, Kandil’deki terör ba-
ronlarının sözü geçiyor. Bu partinin çoğu 
belediye başkan adaylarını, maalesef parti-
liler, delegeler değil; lobiler, terör örgütleri, 
marjinal çevreler belirliyor. Öyle ki; CHP 
Genel Başkanının yardımcıları, yakın me-
sai arkadaşları dahi bu duruma, partinin 
bu savruluşuna isyan etmeye başladı.

İmam Gazali Hazretleri “Eğri ağacın doğru 
gölgesi olmaz” diyor. Bunların doğru bir 
işleri, milletin ve memleketin faydasına 
tek bir projeleri yok… Devri iktidarlarında 
Türkiye’ye kazandırdıkları eli-yüzü düz-
gün tek bir eserleri yok… Bu başarısızlıkla-
rını, kifayetsizliklerini de yalanla, hakaret-
le, iftirayla örtmeye çalışıyorlar. 

Her zaman söylüyorum, Mamak’ta bir 
kez daha tekrarlamak istiyorum. Özellikle 
gençlerimizin bunları çok iyi öğrenmesini 
istiyorum. CHP; “Çöp, çamur, çukur” de-
mektir. CHP; “Yokluk, yoksulluk, yolsuz-
luk” demektir. CHP; “Hırsızlık, haksızlık, 
hukuksuzluk” demektir. CHP; “Kavga, ka-
os, kutuplaşma ” demektir. CHP, “Bakım-
sızlık, başarısızlık, beceriksizlik” demek-
tir. Allah bu memleketi CHP’nin ve Yıkım 
İttifakı’nın eline düşmekten korusun. Çün-
kü bunlara üç koyun verseniz, şu Çubuk 
Çayı’nın kenarında güt deseniz, inanın 
onu bile beceremezler, kaybedip gelirler. 
Böyle beceriksiz, böyle kifayetsiz bir par-
tiye, bırakın Mamak’ı, bırakın Ankara’yı, 3 
tane koyun bile emanet edilmez.

Değerli kardeşlerim,

Biz hedeflerimizi karşımızdakilerin çap-
sızlığına göre belirlemiyoruz. Milletimi-
zin ihtiyaçlarına göre kendi hedeflerimizi, 
plan ve programlarımızı kendimiz yapıyo-
ruz. Biz, tüm Türkiye’yi kalkındırmanın, 
önce 2023’e, ardından da 2053 ve 2071’e 
taşımanın hayalini kuruyoruz. Biz ülkemi-
zi, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden 
biri yapmanın mücadelesini veriyoruz. İn-
sanımızın aşını, işini, sofrasındaki ekmeği 
büyütmenin çabası içindeyiz. 

Son 16 yıl boyunca laf değil; iş ürettik, çö-
zümler geliştirdik. Şehirlerimiz için hedef-
ler belirledik, vizyon çizdik, hizmet ettik. 
Allah’a hamdolsun bugüne kadar mah-
cup olmadık, verdiğimiz sözlerin hemen 
hepsini de gerçekleştirdik. Ankara’nın en 
önemli projelerinden BAŞKENTRAY’ı siz-
lerin hizmetinize sunduk. Şimdi yeni bir 
adım daha atıyor, ANKARAY’ı ve Metroyu 
daha da uzatıyoruz. AŞTİ ve ODTÜ arasın-
daki 5 kilometrelik Batı Hattı, Dikimevi ile 
Natavega arasındaki 10 kilometrelik Doğu 
Hattı ile ANKARAY’ı toplam 15 kilometre 
uzatacağız.  Böylece Mamak’a raylı sistemi 
getirecek, Mamak’ı diğer ilçelerimizle raylı 
sistem vasıtasıyla da bağlamış olacağız.

Biz 16 yıl boyunca sadece ve sadece eser-
lerimizle konuştuk. Yaptıklarımızı mille-
timize anlatırken, yapacaklarımızın da 
icazetini aldık. Bizim rotamızı siz çizdiniz, 
istikametimizi siz belirlediniz. Sizlerden, 
Mamak’tan, Ankaralı kardeşlerimden aldı-
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Mamak!

Başkentimiz Ankara’yı, belediye hizmetle-
rinde de zirveye çıkarıyor muyuz?

Mamak!..

31 Mart’ta Cumhur İttifakına destek veri-
yor muyuz?

Mamak!

Büyükşehirde Mehmet Özhaseki, Mamak’ta 
Murat Köse kardeşime sahip çıkıyor muyuz?

Maşallah… Barekellah. Benim Mamak-
lı kardeşlerime de bu yakışır, böylesi bir 
coşku yakışır. 31 Mart akşamı Mamak’tan 
müjdeli haberler bekliyorum.

Sabrınız, vefanız, muhabbetiniz için her 
birinize teşekkür ediyorum. Rabbim yolu-
muzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Sağ 
olun, var olun, Allah’a emanet olun. Kalın 
sağlıcakla.

Bursa!..

Osmanlıyı beylikten cihan devletine taşı-
yan Bursa!.. Medeniyetimizi zenginleşti-
ren, İstanbul’un kapılarını ecdada açan  
Bursa!.. Nice evliyanın, nice gönül sulta-
nının şehri Bursa!.. Nice şairin, yazarın, 
sanatçının, edebiyatçının, nice fikir ve da-
va adamının ilham kaynağı Bursa!.. Üçler, 

yediler, kırklar, üçyüzler diyarı Bursa!.. Su 
sesiyle ezan sesinin, kuşların kanat sesiyle 
Uludağ’dan esen yelin sesinin birbirine ka-
rıştığı güzel Bursa!.. Seni gönülden selam-
lıyorum Bursa!..

Buradan, toprağı verimli, havası temiz, 
denizi sakin, sanayisi üretken, ticareti be-
reketli, insanı çalışkan Bursa’yı selamlı-

Türkiye’ye Karşı Yapılan 
Yaptırım Tehditlerine Hiçbir 

Zaman Aldırmayacağız

Bursa Mitingi | Bursa | 15 Şubat 2019
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Evet… Bursa işte böyle bir rüyalar şehridir. 
İnşallah Bursa, gelecekte de rüyalarımızın 
şehri olmaya devam edecektir.  Kuruluş ve 
kurtuluş şehri, yüreğin ve emeğin şehri 
Bursa’nın 31 Mart’ta tercihini bir kez daha 
gelişmeden, kalkınmadan, büyümeden ya-
na kullanacağına inanıyorum. 

Bursa!.. 

31 Mart’ta tevazu, samimiyet ve gayretle 
memleket işi gönül işi diyor muyuz?

Bursa!..

31 Mart’ta gönül belediyeciliğine evet di-
yor muyuz? 

Bursa!..

31 Mart’ta büyükşehirde ve ilçelerimizde 
Cumhur İttifakını destekliyor muyuz?

Maşallah... İşte benim gönlümdeki Bursa 
budur. 

Kardeşlerim,

Biz Bursa’yı sadece vecd ile sevmekle kal-
madık, aynı zamanda ona vecd ile hizmet 
ettik. Son 16 yılda Bursa’ya 50 milyar (kat-
rilyon) lira tutarında yatırım yaptık. CHP 
bu rakamlardan anlamaz. Onlar sadece bol 
bol yalan söyler. Biz de bu yalanları yargı-
ya gönderiyoruz. Bu yalanlar karşısında 
aldığımız tazminatları büyük bir ihtimalle 
Mehmetçik Vakfı’na bağışlayacağız. 

Bay Kemal, bizim teröristleri öldürmemiz-
den rahatsız oluyor. Beraberinde yürüdü-
ğü, o terör örgütünün desteklediği HDP de 
rahatsız oluyor. Merminin fiyatıyla, doma-
tes, patates, patlıcan, sivri biberin fiyatını 
karıştırıyorlar. Bu silahları kime karşı kul-
lanıyoruz? Teröristlere karşı kullanıyoruz. 
Bu silahları ülkemizin mutluluğu, huzuru 
için kullanıyoruz.  Beyefendiler rahatsız 
oluyor, teröristler tabii bundan rahatsız 
olacak. Bunlar ahlaksız… Terör örgütünün 
mensuplarından milletvekili bayan, benim 
bayan polisimin elini ısırıyor. Bunlara yap-
tıklarının hesabını sormayacak mıyız? So-
racağız. 

Eğitimde, 8 bin 743 adet yeni derslik inşa 
ettik. Bugün 77 bin yükseköğrenim öğren-
cisinin öğrenim gördüğü Bursa’ya ikinci 
devlet üniversitesini, Bursa Teknik Üniver-
sitesini kurduk. Yükseköğrenim öğrencile-
ri için 3 bin 76 kişi kapasiteli yurt binaları 
yaptık. Birkaç yıla kadar toplamda 8 bin 
250 kişi kapasiteli 5 adet yükseköğrenim 
yurdunu daha şehrimize kazandırıyoruz.

Gençlerimiz için 43 bin seyirci kapasiteli 
bir stadyum, Nilüfer’e, Gemlik’e, İnegöl’e 
gençlik merkezleri, spor salonları, yüzme 
havuzları inşa ettik. Eski stadın yerine inşa 
edilen yüksek bina, Bursa’nın tarihine, kül-
türüne, ecdadın mirası bu şehre yapılmış 
büyük bir haksızlıktı. Şimdi size buradan 
müjdeyi veriyorum: Bu yanlışı düzeltiyor, 
o çirkin binayı yıkıyor, yerine millet bahçe-
si yapıyoruz. İnşallah bir yıl içinde millet 
bahçemizi hizmetinize sunacağız. 

yorum. Buradan, sokakları huzurlu, dağı 
ulu, tarihi köklü, geleceği aydınlık Bursa’yı 
selamlıyorum.  Sizleri her biri Bursa’mızın 
birer alamet-i farikası olan kestane şekeri 
tadıyla, zeytin ve şeftali lezzetiyle, termal su 
sıcaklığıyla, çini güzelliğiyle selamlıyorum. 

Bursa’nın altın kubbelerinde 

Güneşler doğar, güneşler batar

Yeşil’de, bir türbe üzerinde

Çelebi Sultan Mehmet yatar

Sizleri Osman Gazi’ye, Orhan Gazi’ye, Mu-
rat Hüdavendigar’a, Yıldırım Beyazıt’a, 
Emir Sultan’a, Üftade Hazretleri’ne, So-
muncu Baba’ya, Süleyman Çelebi’ye, bu 
topraklara sesini ve nefesini vermiş tüm 
büyüklerimize olan deruni aşkımız ve mu-
habbetimizle selamlıyorum.

Buradan, Osmangazi, Nilüfer, Büyükor-
han, Yıldırım, Gemlik, Gürsu, Harmancık, 
İnegöl, İznik, Karacabey, Keles ilçelerimi-
ze gönül dolusu sevgiler gönderiyorum.  
Buradan, Kestel, Mudanya, Mustafake-
malpaşa,  Orhaneli, Orhangazi, Yenişehir 
ilçelerimize en kalbi muhabbetlerimi gön-
deriyorum. Bursa’nın tüm mahallelerinde-
ki kardeşlerime selamlarımı, sevgilerimi 
gönderiyorum.  

Tarihle yoğrulan, tabiatla kucaklaşan, üre-
timle büyüyen bu ulu şehirde bir kez daha 
sizlerle birlikte olmanın, kucaklaşmanın, 
hasret gidermenin mutluluğu içindeyim. 
Bu şehrin harcı ilimle, irfanla, göz nuruyla, 
alın teriyle, yürek coşkusuyla yoğrulmuş-

tur. Bursa’nın çınarları, sadece dibinde 
oturanlara değil, ülkemize ve bölgemize de 
huzur verir. Coğrafyamızın dört bir yanın-
dan gelip Bursa’da kök salan kardeşlerimi-
zin her biri için bu topraklar ebedi yurttur. 
İşte bunun için Bursa, şehirlerden bir şehir 
değil, adına nice şiirler yazılan, nice yazı-
lar kaleme alınan, nice eserler verilen bir 
yerdir. 

Bay Kemal, Bizim Teröristleri 
Öldürmemizden Rahatsız Oluyor

Bursa’ya gelip de, Ahmet Hamdi Tanpınar’ı 
yad etmeden söze girmek herhalde olmaz. 

Bir zafer müjdesi burda her isim:

Sanki tek bir anda gün, saat, mevsim

Yaşıyor sihrini geçmiş zamanın

Hâlâ bu taşlarda gülen rüyanın.

Güvercin bakışlı sessizlik bile

Çınlıyor bir sonsuz devam vehmiyle.

Gümüşlü bir fecrin zafer aynası,

Muradiye, sabrın acı meyvası,

Ömrünün timsali beyaz nilüfer,

Türbeler, camiler, eski bahçeler,

Şanlı hikâyesi binlerce erin

Sesi nabzım olmuş hengâmelerin

Nakleder yâdını gelen geçene.”
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Ulaşımda, 2002 yılına kadar Bursa’ya 
200 kilometre bölünmüş yol yapılmıştı, 
biz buna 343 kilometre ekleyerek 543 ki-
lometreye çıkardık. Toplam maliyeti 1,5 
milyar (katrilyon) lira olan toplam 14 adet 
yol projemizin yapımları sürüyor. İstanbul-
İzmir Otoyolu, aynı zamanda Bursa’nın da 
projesidir. Bu projenin Bursa bölümündeki, 
Orhangazi Tüneliyle birlikte 73 kilometrelik 
kesimi trafiğe açıldı. İstanbul-Bursa arasını 
bir saate düşürecek otoyolun tamamı bu yıl 
içinde bitiyor. Ankara-İstanbul yüksek hızlı 
tren hattına bağlanacak Bursa-Bilecik hızlı 
tren projesinin yapımı süratle devam ediyor.

Tabii bir de Bursa’nın şehiriçi ulaşım so-
runu var. Şimdi bu konuda bazı müjdeleri 
sizlerle paylaşmak istiyorum. Yıldırım-Os-
mangazi Metrosunun, Kent Meydanı-Ter-
minal bölümünün bir türlü bitirilemediği-
ni biliyoruz. Projenin sadece yüzde 21’lik 
bölümünü oluşturan bu hattın bir an önce 
tamamlanıp, metronun hizmete açılabilme-
si için ne gerekiyorsa yapılmasının bizzat 
takipçisi olacağım. Aynı şekilde, çalışmala-
rın durduğu 28 kilometrelik Nilüfer-Gürsu 
metrosunun devam edebilmesi için de, ge-
rekirse farklı formülleri devreye sokacağız. 
Bu meseleyi de bizzat takip edeceğim. 

Keles, Orhaneli, Büyükorhan ve Harman-
cık ilçelerini Bursa’ya bağlayan dağ yolu-
nun ilk etap ihalesini yaptık ve inşaat çalış-
maları sürüyor. Arazinin zorlu şartlarına 
rağmen, viyadük ve tünellerle tamamlaya-
cağımız bu yol bittiğinde, dağ ilçelerimiz-
den Bursa’ya ulaşım hızlı ve konforlu hale 
gelecektir. 

Bursa Ekonomide, Sanayide, 
Teknolojide Bir Üst Lige Çıkacak

Bursa’da 20 baraj ve 15 gölet inşa ettik, 
9 baraj ve 2 göletin ise yapım çalışmaları 
devam ediyor. İnşasını yarıladığımız Gem-
lik Büyükkumla Barajıyla, Gemlik Körfe-
zi’ndeki yerleşim yerlerine içme, kullanma 
ve sanayi suyu temin edeceğiz. İnşa ettiği-
miz sulama projeleriyle Bursa’da 534 bin 
dekar zirai araziyi sulamaya açtık. 

Bursalı çiftçilerimize son 16 yılda toplam 
1,4 milyar (katrilyon)  lira tutarında tarım-
sal destek verdik. 

Bursalı iş insanlarımıza, girişimcilerimize 
42,5 milyar (katrilyon) lira tutarında yatı-
rım teşviki verdik. Bursa’da bir Teknokent, 
113 Ar-Ge Merkezi, 25 Tasarım Merkezi 
kurduk. Buralarda 118 bin kişilik ilave is-
tihdam oluşturduk.

Şimdi geliyorum ekonomide, sanayide, 
teknolojide, Bursa’yı bir üst lige çıkaracak 
müjdemize… Küresel ekonomilerde yeni 
bir sanayi devriminin temellerinin atıldığı 
bir dönemde, biz de Milli Teknoloji Ham-
lemize uygun şekilde, Bursa’da Teknoloji 
Sanayi Bölgesi TEKNOSAB’ı kuruyoruz. 
Bursa’nın bilgi ve inovasyona dayalı üre-
timde rekabet gücünü artıracak TEKNO-
SAB ile bilim, teknoloji ve sanayinin el ele 
vererek çalışacağı bir altyapı oluşturuyo-
ruz. Toplam 8 milyon 370 bin metrekare 
alanda kurulacak TEKNOSAB için bugüne 
kadar kamulaştırma ve altyapıya 2 milyar 
lira tutarında harcama yapıldı. 68 parse-
lin bu yılın ikinci yarısında yatırımcılara 

Bursa Metrosunun   
Takipçisi Olacağım

Bir diğer müjdem Uludağ’la ilgili olacak. 
Uludağ, daha ziyade kış turizmine hizmet 
veren ve yetki karmaşası sebebiyle hizmet-
lerin etkin götürülemediği bir bölgemiz. 
Uludağ’ı, hem Bursa’mız, hem ülkemiz için 
daha verimli değerlendirmek amacıyla, U-
ludağ Alan Yönetim Başkanlığı kuruyoruz. 
Böylece, Uludağ’ın 12 ay boyuncu turizme 
kazandırılmasını ve işlerin en iyi şekilde 
yürütülebilmesini sağlıyoruz. 

Bir başka müjdemiz, eski Tabakhaneler 
Bölgesiyle ilgilidir. Kentsel dönüşüm alanı 
ilan edilen bu bölgedeki mülkiyet sorunla-
rını nihayet çözdük. Şimdi burayı “Termal 
Turizm Bölgesi” haline getiriyoruz. Bu böl-
gede yapılacak termal tesislerin Bursa’ya 
yılda 1 milyar liralık katkıda bulunmasını 
bekliyoruz.  Tüm bu müjdelerin Bursa’mı-
za hayırlı olmasını diliyorum. 

Aralarında Murat Hüdavendigar 
Camii’nin, Yeşil Türbe’nin, Muradiye Camii 
ve Türbeleri’nin, İznik Ayasofya Camii’nin 
de olduğu toplam 143 ata yadigârı eseri-
mizi restore ederek, ihyasını sağladık. Hali 
hazırda Emir Sultan Camii ve Türbesi, Yıl-
dırım Beyazıt Camii, İznik Süleyman Paşa 
Medresesi gibi önemli eserlerin restoras-
yonları devam ediyor. Osmangazi Beledi-
yemiz, bir cihan devleti olan Osmanlının 
tohumlarının toprağa kök saldığı, ulu bir 
çınara dönüştüğü şehrimize “Panorama 

1326 Bursa Fetih Müzesi”ni kazandırdı. 
Bu eserin, gençlerimize medeniyet ufku 
kazandırmak bakımından önemli bir hiz-
met olduğuna inanıyorum. 

Bursa’da toplam 20 bin 871 konut projesi-
ni hayata geçirdik. İmar barışı kapsamın-
da Bursa’da 87 bin 936 müracaat yapıldı. 
Daha önce elektrik ve su aboneliği sorunla-
rını çözdüğümüz bu tür taşınmazların, do-
ğalgaz meselesindeki zorlukları da inşal-
lah yakında aşılacaktır. Kentsel dönüşüm 
çalışmalarındaki aksaklıkların, bazı vatan-
daşlarımızı, kira yardımları başta olmak 
üzere, mağdur etme noktasına ulaştığını 
biliyoruz. Yaklaşık 20 bin vatandaşımızı 
etkileyen bu sıkıntıların hiçbir Bursalı-
yı mağdur etmesine izin vermeyeceğiz. 
İnşallah yeni dönemde, bakanlığımız ve 
belediyemiz el ele verip, bu meseleyi en 
adil ve sağlıklı şekilde bir çözüme kavuş-
turacaklar. 

Bursalı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, 
şehit yakınlarımıza, yaşlılarımıza, engel-
lilerimize toplam 3 milyar (katrilyon) lira 
tutarında kaynak aktararak destek olduk.

Sağlıkta, 24’ü hastane olmak üzere top-
lam 59 adet tesisi şehrimize kazandırdık. 
Ülkemizde bir ilk olan, bahçesinde tedavi 
amaçlı bitkilerin yetiştiği, Geleneksel ve 
Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarının yapıl-
dığı hastanemiz, Bursa’mızı bu alanda çok 
farklı bir yere taşıdı.  Şehir Hastanemiz, 
1.355 yatağıyla tamamlanmak üzere, inşal-
lah Haziran ayında hizmete sunacağız. Ay-
rıca, 750 yataklı Osmangazi Çekirge Devlet 
Hastanesinin, Yenişehir, Kestel Devlet Has-
tanelerinin inşası sürüyor. 
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de aynı hevesle ayağa kalkmışlardı. Ham-
dolsun, tüm bu saldırıları milletimizle bir-
likte püskürtmeyi başardık. 

Üretici ile Tüketici Arasındaki 
Bağı Kuracağız

Şimdi de bize, domates, patates, patlıcan, 
biberle saldırıyorlar. Ne oldu? Biz de bir 
karar aldık. Tanzim satışlarımızı kuruyo-
ruz. Bursa’da da bu konuda çalışma baş-
latıyoruz. Attığımız bu adımlardan mar-
ketler, zincir marketler rahatsız oluyorlar. 
Sen kalkar da bir yıl önceden tarlada bu 
ürünü satın alıp, bire bir, bire iki, bire 
üç fiyatla benim vatandaşıma satarsan 
karşında bizi bulursun. Çıkmış birileri 
ne diyor? Bunların bazıları da profesör… 
“Tanzim satışlar serbest piyasaya ters…” 
Serbest piyasa kalıcı ürünlerle ilgilidir. 
Eğer buzdolabında, çamaşır makinesinde 
böyle bir zorlama yaparsanız, ha o zaman 
dediğiniz doğrudur. Ama bir haftalık, 15 
günlük bir üründe sen kalkıp böyle bir 
zulme gidersen karşında bizi bulursun. 
Bu kararı aldık ve fiyatlar yarıya indi, 
daha da inecek. Bizler, üretici ile tüketici 
arasındaki bu bağı kuracağız.

Mesela Bursa’da da bugün 3 yerde tanzim 
satış noktası faaliyete geçiyor, yakında bu 
sayı 10’a çıkıyor. Bakliyat ve temizlik ürün-
leri gibi, fiyatlarda fahiş artışların yaşandı-
ğı diğer kalemler için de aynı uygulamaya 
geçiyoruz. Hiç kimsenin milletimize ka-
ramsarlık aşılamasına, milletimizin ekme-
ğiyle oynamasına izin vermeyeceğiz. 

Kardeşlerim,

Bu tür oyunların amacı sebze-meyve de-
ğil, doğrudan Türkiye ekonomisidir, doğ-
rudan Türkiye’dir. Halbuki ekonomideki 
dalgalanmanın olumsuz etkilerini büyük 
ölçüde kontrol altına aldık. İşte dün cari 
açık rakamları belli oldu. Geçtiğimiz yılın 
cari açığı, son 9 yılın en düşük rakamı olan 
27,6 milyar dolara geriledi. Cari açığımı-
zın, enerji ve altın hariç bakıldığında, ne-
redeyse 20 milyar dolar milyar fazla veri-
yor olması, reel ekonominin gücüne işaret 
ediyor. İhracatta 170 milyar dolara doğru 
gidiyoruz. Özellikle hizmet ihracatımızın 
48 milyar dolara ulaşması, turizm başta 
olmak üzere, bu alanda elde ettiğimiz ba-
şarıların bir ifadesidir. 

Nevşehir’de peribacalarının hemen yanı 
başında otel yapıyorlar. Şu hale bak… Kül-
tür ve Turizm Bakanımı aradım ve hemen 
müdahale yapıldı. Vali Bey ile de görüştüm 
ve ertesi gün yıkım başladı.

Yine geçtiğimiz yıl, uluslararası doğrudan 
yatırımlarda, bir önceki yıla göre yüzde 
14’lük bir artışla 13,2 milyar dolara ulaş-
tık. Halbuki küresel düzeyde doğrudan 
yabancı yatırımlar geçen yıl yüzde 19 geri-
ledi. Böyle bir ortamda Türkiye’nin yüzde 
14’lük bir artış yakalaması, ülkemiz eko-
nomisine duyulan güvenin işaretidir. Bir 
başka güzel haber de Merkez Bankasından 
geldi. Bir ara 80 milyar dolara kadar düşen 
döviz rezervlerimiz 98,8 dolara çıkarak, 
yeniden 100 milyar dolar sınırını zorlama-
ya başladı. 

teslim edileceği bu organize sanayi bölge-
sinden 150 bin kişilik istihdam gerçekleş-
tirilmesini ve 40 milyar dolar ihracat yapıl-
masını hedefliyoruz.  Bursa’yı adım adım 
2023’e hazırlamaya devam edeceğiz. 

Bursa!..

31 Mart’ta bir kez daha hizmet siyasetini 
tercih ediyor muyuz?

Bursa!..

31 Mart’ta memleket işi gönül işi diyen 
kadrolarla yola devam ediyor muyuz?

Bursa!..

31 Mart’ta tercihimizi bir kez daha istikrar 
ve güvenden yana kullanıyor muyuz?

Kardeşlerim,

Bir yandan 31 Mart seçimleri için hazırla-
nırken, diğer yandan ülkemizin ve milleti-
mizin beka meselesi olarak gördüğümüz 
konuları da yakından takip ediyoruz. Ülke 
olarak öyle bir dönemden geçiyoruz ki, yap-
tığımız her tercih, geleceğimizi yakından il-
gilendiriyor. Suriye meselesindeki en küçük 
bir yalpalamanın ileride bize nasıl büyük 
maliyetler getireceğini çok iyi biliyoruz. Ay-
nı şekilde Doğu Akdeniz’deki, Kıbrıs’taki, 
Ege’deki gelişmelerde ülkemizin haklarını, 
menfaatlerini sıkı bir şekilde korumadığı-
mızda, ileride karşımıza nasıl bir manzara 
çıkacağını çok iyi biliyoruz. Diplomaside ol-
duğu gibi ekonomide de sağlam durmamız 
gerektiğinin gayet iyi farkındayız. 

Bütün bunların yolu ülkemizin siyasi istik-
rarından geçiyor. İşte bunun için 31 Mart 
seçimleri önemlidir. Elbette bu seçimlerde 
şehirlerimizi yönetecek belediye başkan-
larını belirleyeceğiz. Ama birileri, ellerini 
ovuşturarak, belediye başkanlığı seçimle-
rinin sonuçlarının bizim aleyhimize neti-
celenmesini bekliyor. 

CHP, yanında Kandil’in tayin ettiği, des-
teklediği HDP var. Benim vatansever, mil-
liyetperver kardeşlerim acaba bu CHP’ye 
oyunu nasıl verir? İYİ Parti ve başındaki 
hanımefendi, bir taraftan ‘milliyetçiyim’ 
diyor, diğer taraftan da CHP ile, bu terör 
örgütünün temsilcisi olan HDP ile acaba 
nasıl oluyor da el ele, kol kola dolaşıyor. 
Öbür taraftan Saadet Partisi’nin bunlarla 
el ele, kol kola, omuz omuza yürümesini 
siz anlayabiliyor musunuz? Bu partilere 
gönül veren kardeşlerime sesleniyorum: 
Eğer bu vatanı, milleti seviyorsak, o zaman 
gelin bu CHP’ye ve diğerlerine 31 Mart’ta 
tam bir Osmanlı tokadı atalım. 

Bunlar, Gezi olaylarında sokakları karış-
tırarak da aynı hesabı yapmışlardı. Bun-
lar, FETÖ’nün 17-25 Aralık emniyet-yargı 
darbe girişimiyle hükümeti düşürmeye 
çalışırken de aynı beklenti içindeydiler. 
Bunlar, PKK’nın çukur eylemleriyle bir-
lik ve beraberliğimize saldırırken de aynı 
niyeti taşıyorlardı. Bunlar, DEAŞ Irak ve 
Suriye’yi kasıp kavururken namlularını ül-
kemize çevirdiğinde de aynı heyecana ka-
pılmışlardı. Bunlar, 15 Temmuz gecesi de 
aynı umutla sabaha kadar uyuyamamışlar-
dı. Bunlar, geçtiğimiz yılın Ağustos ayında 
başlayan döviz ve faiz saldırısı döneminde 
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Görüldüğü gibi, ne yaparlarsa yapsın-
lar, hangi araçları kullanırlarsa kullan-
sınlar, nereden saldırırlarsa saldırsınlar 
Türkiye’yi durdurmayı başaramıyorlar. 
Çünkü bu millet sadece Rabbinin katında 
eğilir, onun dışında kimseye eyvallah et-
mez. Biz kimseye dikleşmiyoruz, sadece 
inancımızdan ve tarihimizden aldığımız 
güçle dik duruyoruz, dimdik ayakta dur-
maya da devam edeceğiz. 

Bize yapılan yaptırım tehditlerine hiçbir 
zaman aldırmayacağız.  Bu milletin önünü 
Malazgirt’te kesemeyenler… Bu milletin 
önünü Bursa’nın, Edirne’nin, İstanbul’un 
önünde kesemeyenler… Bu milletin önü-
nü Çanakkale’de, İstiklal Harbimizde kese-

meyenler… Bu milletin önünü darbelerle, 
cuntalarla, vesayetle kesemeyenler… Bu 
milletin önünü Irak sınırına, Suriye sını-
rına teröristleri yığarak kesemeyenler… 
Bu milletin önünü siyasette, diplomaside, 
ekonomide oynadıkları oyunlarla keseme-
yenler… Emin olun, bundan sonra da kese-
meyeceklerdir. 

Evet, artık eski Türkiye yok. Bugünkü 
Türkiye’yi hala eski Türkiye sananlara 
cevabımızı Fırat Kalkanıyla verdik, Zey-
tin Dalıyla verdik, İdlib’te verdik, inşallah 
Münbiç’te, Fırat’ın doğusunda da vereceğiz. 

Durmuyoruz, 45 gün kapı-kapı dolaşıyo-
ruz. Allah yar ve yardımcımız olsun.

Edirne!..

Şehit Murat Hüdavendigar’ın yadigarı 
Edirne!.. Cihan devleti Osmanlıya 88 yıl 
başkentlik yapan Edirne!.. Der-i Saadet 
Edirne!.. Fetihlerin kapısı Edirne!.. Serhat 
şehrimiz Edirne!.. Medeniyetimizin inci-
si Edirne!.. Mimar Sinan’ın Ustalık eseri 
Selimiye Camiiyle, çarşılarıyla, köprüle-

riyle, evleriyle buram buram tarih kokan 
Edirne!.. Kor yürekli akıncıların, bileği bü-
külmez pehlivanların şehri Edirne!.. Sul-
tanlar, şairler, alimler, kahramanlar şehri 
Edirne!.. Edirne müdafaasının kahramanı 
Şükrü Paşa’nın deyişiyle “şehr-i mukad-
des” Edirne!.. Mehmet Akif ’in ifadesiyle 
“şarkın demir kilidi” Edirne!.. Seni yürek-
ten selamlıyorum Edirne!.. 

Türkiye’yi Artık Yaşam 
Tarzı-Laiklik İstismarından 

Kurtarmanın Vakti Gelmiştir

Edirne Mitingi | Edirne | 16 Şubat 2019
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çukur zilletinden inşallah kurtulacak. Dişe 
dokunur tek hizmet getirmeden yıllardır 
Edirne’nin sırtından inmeyenlerin sonu 
31 Mart’ta geliyor. 

Edirne!..

31 Mart’ta AK Parti belediyeciliğiyle tanış-
maya hazır mısın?

Edirne!..

31 Mart’ta gönül belediyeciliğine kavuş-
maya hazır mısın?

Edirne!..

31 Mart’ta Cumhur İttifakının yanında yer 
alarak şehrine ve ülkene sahip çıkmaya ha-
zır mısın?

Maşallah… 

Kardeşlerim,

Bugüne kadar ülkemizin 80 vilayetiyle 
birlikte Edirne’yi de kalkındırmak, büyüt-
mek, güçlendirmek için gece gündüz çalış-
tık. Son 17 yılda Edirne’ye 15 milyar (kat-
rilyon) lirayı aşan yatırım yaptık.

Eğitimde, 889 adet yeni derslik inşa ettik. 
Yükseköğrenim öğrencileri için 4 bin 64 
kişi kapasiteli yurt binalarını hizmete 
soktuk. Bu yıl içinde 2 bin 450 kişi kapa-
siteli bir yükseköğrenim yurdu, bir sonra-
ki yıl ise toplamda 1.300 kişi kapasiteli 2 
yükseköğrenim yurdunu daha şehrimize 
kazandıracağız.

Spor salonları, yüzme havuzları, güreş 
alanları, merkeze, Keşan’a, Uzunköprü’ye 
gençlik merkezleri yaptık.

Gençlerimizle beraber ihtiyaç sahibi va-
tandaşlarımızı da gözettik. Sosyal devlet 
ilkesinin gerçek anlamını bulduğu dönem, 
bizim dönemimizdir. Türkiye’de, sosyal 
devlet ilkesini en yaygın, en başarılı şe-
kilde uygulan AK Parti olmuştur. Edirneli 
ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, şehit ya-
kınlarımıza, yaşlılarımıza, engellilerimize 
toplam 757 milyon lira tutarında kaynak 
artardık.

TOKİ vasıtasıyla 5 bin 848 konut projesi-
ni hayata geçirdik.

Üç Şerefeli Camii, Kazasker Salih Mescidi 
gibi önemli eserlerin de aralarında bulun-
duğu 153 ata yadigârı eserimizi restore 
ettik. Süleyman Paşa Camii, Ekmekçizade 
Ahmet Paşa Kervansarayı gibi eserlerin 
restorasyon çalışmaları ise devam ediyor.

Sağlıkta, 400 yataklı Edirne Devlet Has-
tanesiyle birlikte 9’u hastaneden oluşan 
toplam 29 sağlık tesisini şehrimize kazan-
dırdık. Halen 3 sağlık tesisimizin inşası, 13 
sağlık tesisimizin de plan-proje ve ihale sü-
reçleri devam ediyor.

Edirne’ye 2002 yılına kadar 70 kilometre 
bölünmüş yol yapılmıştı, biz 189 kilometre 
daha ilave ederek Edirne’nin bölünmüş yol 
uzunluğunu 259 kilometreye ulaştırdık. 
Yapımı devam eden Tem- Edirne-Karaağaç 
bağlantı yolunu bu yıl, Edirne-Kırklareli bö-
lünmüş yolunu da seneye tamamlıyoruz.

Buradan serhat şehrimizin güzel insan-
larını ve bütün Trakyalı kardeşlerimi se-
lamlıyorum. Enez’i, Havsa’yı, İpsala’yı, 
Keşan’ı hasretle selamlıyorum. Lalapaşa’yı, 
Meriç’i, Süloğlu’nu, Uzunköprü’yü muhab-
betle selamlıyorum. 

Fethinden bugüne kadar Edirne için, Tür-
kiye için, milletimiz için canlarını veren 
şehitlerimizi buradan rahmetle yad ediyo-
rum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyor, 
hayatta olanlarına hayırlı-uzun ömürler 
diliyorum.

Edirne öyle bir şehirdir ki; ona dikkatle, 
ibretle bakanlar milletimizin tarihi serü-
venini adeta bir kitap gibi bu şehirden 
okuyabilir. Edirne’ye bakanlar, Edirne’den 
bütün Türkiye’yi ve Balkanlar’ı görebilir. 
Edirne’ye bakanlar, medeniyetimizin yük-
seldiği üç kıtaya yayılan bütün bir coğ-
rafyayı kavrayabilir. Bu şehrin havasını 
soluyanlar, milletimizin derin hissiyatını, 
engin irfanını en berrak şekliyle idrak ede-
bilir.  Fatih Sultan Mehmet işte böyle bir şe-
hirde dünyaya geldi. Edirne’yi ve ilçelerini 
Fatih Sultan Mehmet’e layık olanların ar-
tık yönetmesi lazım… İstanbul’u fetheden 
o güzel kumandan ve o güzel ordu, o kutlu 
yürüyüşü buradan başlattı. Türbeleriyle, 
şehitlikleriyle, köprüleriyle, minareleriyle 
bu milletin şanlı tarihine ayna tutan Edir-
ne, bu milletin gözbebeği, iftihar tablosu-
dur. Edirne, Meriç’in ve Tunca’nın suladığı 
topraklarıyla bolluktur, berekettir. Bayrak 
şairimiz Arif Nihat Asya, Edirne Destanın-
da şöyle diyor:

“Selimiye derler, Edirne derler;

Tatlı bir gariplik duygusu gelir.

Minarelerden en tatlı ezanlar,

Dallardan güvercin hûhûsu gelir.

Şu Selimiye’dir, şu Murâdiye...

Çinilerden sümbül kokusu gelir.

Şurada abdest alır Hüdavendigar

Yerden suyu gökten havlusu gelir.

Dünyanın en güzel minareleri

Ve kubbelerin en ulusu gelir:

Türk’ün Trakya’da tapusu gelir.

Mahya olmak için Sultan Selim’e

Göklerden yıldızlar ordusu gelir.

Nerdesin ey tarih dersen gözüne

Serdengeçtilerin koşusu gelir.

Biz geldik gideriz doğacaklara

Edirne’de doğmak arzusu gelir.”

Evet… Bizim için Edirne işte budur. 

Edirne, Çöp, Çamur, Çukur 
Zilletinden İnşallah Kurtulacak

Yeni nesillere Edirne’de doğmak arzusu 
kazandırmak için hep çok çalıştık, çalış-
maya devam edeceğiz. İnşallah önümüz-
deki dönemde “Tevazu, Samimiyet ve 
Gayretle Memleket İşi Gönül İşi” diyerek, 
Edirne’nin önünde yeni bir ufuk açıyoruz. 
Edirne, bir CHP klasiği olan çöp, çamur, 
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Edirne il sınırları içerisindeki demiryolla-
rını komple yeniledik. Yaklaşık 7,5 milyar 
(katrilyon) liralık maliyeti olan, İpek De-
miryolu güzergâhının ülkemizden geçen 
bölümünün Avrupa bağlantısını sağlaya-
cak Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren projemizle 
ilgili çalışmalar sürüyor. Yıllık 3,4 milyon 
yolcu ve 9,6 milyon ton yük taşınacak hızlı 
tren hattının bitmesiyle, Halkalı-Kapıkule 
arası seyahat süresi 4 saatten 1 saat 20 da-
kikaya, yük taşıma süresi ise 6,5 saatten 2 
saat 20 dakikaya düşecek. Halkalı-Kapıku-
le hızlı tren projemizin altyapı hazırlıkla-
rını tamamladık, bu yıl inşası için gerekli 
adımları atıyoruz. 

Trakya için hayati öneme sahip Ergene 
Nehri’nin hayata döndürülmesi için hav-
zada büyük dönüşümü başlattık. Bu neh-
rin kenarında hangi belediye var? CHP 
belediyesi var. Peki, bütün bu atık sular 
nereden geliyor? Oralardaki fabrikalardan 
geliyor. Peki, Bay Kemal, senin bu belediye-
lerin bunlara bugüne kadar niye müdahale 
etmedi? Bay Kemal sadece yalan üretir, iş 
üretmez. Biz bunun cemaziyülevvelini bi-
liriz. SSK’nın genel müdürü olduğu zaman 
sağlıkta bu ülkeyi nasıl çökerttiğini biliriz. 
Bunlar ölüleri bile rehin alırlardı. 

Yürüttüğümüz çalışmalarla Ergene 
Nehri’nin su kalitesinde ciddi seviyelerde 
iyileşme sağladık. Ergene Havzası’nda son 
teknolojiye sahip 13 ileri biyolojik atıksu 
arıtma tesisi inşa ettik ve hepsini hizme-
te aldık. Bu 13 tesisten 2’sini Edirne’de 
inşa ettik.

Edirne’deki İş İnsanlarımıza 
1,7 Milyar Lira Yatırım Teşviki 
Sağladık

Edirne’nin içme suyu problemini çözdük. 
Edirne’ye 6 baraj ve 31 gölet inşa ettik, 3 
baraj ve 2 göletin inşası devam ediyor. Yap-
tığımız sulama tesisleriyle 454 bin dekar 
zirai araziyi sulamaya açtık. İnşaatı devam 
eden sulama tesisleriyle 367 bin dekar ara-
ziyi daha sulamaya açacağız.

Edirne’yi taşkınlardan korumak için Ka-
nal Edirne Projesini hayata geçiriyoruz. Bu 
sene içerisinde devreye alacağımız pro-
jeyle Edirne, Meriç Nehri taşkınlarından 
korunacak.

Edirneli çiftçilerimize 2,6 milyar (katril-
yon)  lira tutarında tarımsal destek verdik. 
Bay Kemal ne diyor? “Çiftçi aç, çiftçinin 
topraklarına el konuldu” diyor. Ya eline, 
diline dursun, hangi topraklara el koyduk? 

Merkez, Keşan, İpsala, Süloğlu, Uzunköp-
rü, Havsa ve Meriç’e doğalgazı getirdik. Bu 
yıl içinde Enez ve Lalapaşa’yı da doğalgaza 
kavuşturuyoruz. 

Üniversitemiz ve sanayinin el ele vererek 
katma değer üretmesi için Edirne’de bir 
teknopark kurduk. Gıda İhtisas Organize 
Sanayi Bölgesinde arsa tahsisleri başladı. 
Edirne’deki iş insanlarımıza, girişimcileri-
mize 1,7 milyar (katrilyon) lira tutarında ya-
tırım teşviki sağladık. Sağladığımız teşvik-
lerle 5 bin kişilik yeni istihdam oluşturduk.
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nın umurlarında değildi. Ülkemiz eğitim-
den sağlığa, ulaşımdan enerjiye, spordan 
kültüre, sosyal güvenlikten sosyal yardım-
lara kadar her alanda geri kalmış… İnanın 
umurlarında değildi. Türkiye uluslararası 
alanda sürekli mevzi kaybediyormuş… 
İnanın umurlarında değildi. Onların tek 
derdi, kendi çıkarlarını koruyabilmekti. 

Roman Vatandaşlarımız, Bizim 
Dönemimizde Toplumda Hak 
Ettikleri İtibara Kavuşmuşlardır

Milletimizin diğer haklarıyla birlikte inanç 
ve ibadet hakkını savunduğumuzu gayet 
iyi bildikleri halde, laiklik feveranıyla işi 
tersine çevirmeye çalışmalarının sebebi 
de buydu.  Halbuki Türkiye, hangi dinden, 
hangi mezhepten, hangi meşrepten olursa 
olsun, tüm vatandaşlarının hak ve özgür-
lüklerini en geniş şekilde yaşayabildiği 
döneme bizimle birlikte girmiştir. Mesela 
Rumlar, Ermeniler, Museviler başta olmak 
üzere dini azınlıklar bizim dönemimizde 
haklarını en geniş şekilde kullanabilmiş-
lerdir. Onlara menkullerini ve gayrimen-
kullerini biz iade ettik. Onlar Batı’da aynı 
şeyleri bize karşı yapmadılar. Tam aksine 
bugün Batı’da camilerimiz bombalanıyor, 
sabote ediliyor, yakılıyor. 

Yunanistan Başbakanı Çipras ile yaptığım 
son görüşmede dedim ki “Bizden Ruhban 
Okulu’nun açılmasını istiyorsunuz. Gelin 
Batı Trakya’daki Fethiye Camisi’ni açalım.”  
Bunun üzerine Sayın Çipras, “Camiyi açı-

yoruz” dedi.  Çipras’a caminin minaresinin 
olmadığını hatırlatarak, “Mesela kilise, çan 
kulesi olmadan olur mu?” dedim. Çipras 
ise “Bu konuda muhalefet beni eleştiriyor” 
dedi. Ben de, “Biz siyasetçiyiz, kendimize 
güveneceğiz, istedikleri kadar eleştirsin-
ler” diye cevap verdim. Batı Trakya’da Türk 
ismine dahi tahammül edemiyorsunuz. 
Ama bizim hiç böyle bir derdimiz yok. İste-
diğin yerde Rum ismini kullan. Çünkü biz 
düşünce özgürlüğünden yanayız. Bizim bu 
noktada sıkıntımız yok. 

Mesela Roman vatandaşlarımız, bizim dö-
nemimizde toplumda hak ettikleri itibara 
kavuşmuşlardır. Biz milletimizi tornadan 
çıkmış gibi belli kalıplara hapsetmenin 
değil, tam tersine açık fikirli, açık yürekli, 
açık sözlü bir toplum inşa etmenin gayreti 
içinde olduk. Hamdolsun bunu da başar-
dık. Edirne’den tüm Trakya’ya, tüm Ege’ye, 
tüm Türkiye’ye sesleniyorum. Bu ülke, 
tüm renkleriyle, tüm zenginlikleriyle, tüm 
farklılıklarıyla 82 milyon vatandaşımızın 
ortak vatanıdır. Bu ülkede herkes, diğer-
lerinin hakkına-hukukuna saygılı olmak 
şartıyla, dilediği gibi inanabilir, dilediği 
gibi yaşayabilir, dilediği gibi iş yapabilir, 
dilediği gibi düşüncelerini ifade edebilir. 
Altını çizerek ifade ediyorum, diğerlerinin 
hakkına-hukukuna, devletin bütünlüğüne, 
milletin birlik-beraberliğine saygılı olma 
dışında hiçbir sınırlama, hiçbir tahdit yok-
tur. Varsa aksi yönde bir muameleye ma-
ruz kalan, Cumhurbaşkanı olarak bizzat 
yanında ben varım. 

Enerjide yerli kaynak kullanımını en üst 
düzeye çıkarmayı ve dışa bağımlılığı azalt-
mayı hedefliyoruz. 2017 yılında yerli kay-
naklardan elektrik üretimimiz yüzde 45’ti, 
2019 Ocak ayında bu oran Yüzde 60’ı bul-
du. Sadece 2018’de devreye aldığımız 4 bin 
25 megavatlık kurulu gücün yüzde 93’ü, 
yerli ve yenilenebilir kaynaklara dayalıdır. 

Enerji konusunda bir müjde de geçtiğimiz 
hafta Trakya’dan, bu topraklardan geldi. 
Trakya’da mevcut doğalgaz üretimimizi 
2 katına çıkaracak, 3 milyar metreküp re-
zerve sahip yeni gaz sahaları keşfettik. Bu 
rakam, 300 bin hanenin 10 yıllık gaz ihti-
yacını karşılayacak düzeydedir. Buradan 
üreteceğimiz doğal gazın cari açığımıza 
olumlu katkısı 5 milyar lira olacak. Biz ça-
lışıyoruz, yatmıyoruz. Bay Kemal bundan 
da haberin var mı? Hadi bunu da bir yerde 
söylesene…

İşte Kartal’da geçen gün bina yıkıldı. Vatan-
daş diyor ki “Nerede bu belediye başkanı?” 
Ancak 5 gün sonra belediye başkanı kaba-
dayılar gibi oraya geliyor. Peki, Bay Kemal 
sen neredesin? Onun çok önemli işleri var. 
21 vatandaşım orada şehit olmuş, ama Bay 
Kemal ortada yok. 9 vatandaşımın cena-
ze törenine ben ve arkadaşlarım katıldık. 
Cenazede sadece partilerinden istifa eden 
Akif Hamzaçebi bulunuyordu.  

Edirne!..

31 Mart’ta ülkemizin geleceği için tercihi-
mizi istikrar ve güvenden yana kullanıyor 
muyuz?

Edirne!..

31 Mart’ta şehrimizi geleceğin belediyeci-
lik anlayışıyla buluşturuyor muyuz?

Edirne!..

31 Mart’ta belediyelerimizi memleket işi 
gönül işi diyen kadrolara teslim ediyor 
muyuz?

İşte ecdadın iftihar şehri Edirne budur. 

Kardeşlerim,

İstanbul’a 1994 yılında Büyükşehir Bele-
diye Başkanı oldum. Başbakanlık görevini 
2003 yılında devraldım. Sizlerin teveccü-
hüyle 2014 yılında Cumhurbaşkanlığına 
seçildim. Yeni yönetim sistemimizin ilk 
seçiminde, geçtiğimiz yıl yeniden Cumhur-
başkanlığı görevini şahsıma tevdi ettiniz. 
Bir başka ifadeyle tam 25 yıldır farklı görev-
lerim vesilesiyle tüm milletimin hizmetin-
deyim, her saat, her gün göz önündeyim. 

Belediye başkanlığına aday olduğum gün-
leri hatırlıyorum. Bizim için neler dediler, 
neler… Başbakanlık görevine geldim, yine 
aynı teraneler. Cumhurbaşkanı olduğumda 
bile, tahammülsüzlükler sürüyordu. Hepsi 
de yalan, hepsi de iftira, hepsi de maksatlı 
olan bu iddiaları boşa çıkarta çıkarta yolu-
muza devam ettik. Bizi karalayanlar, aslın-
da söylediklerinin doğru olmadığını gayet 
iyi biliyorlardı. Onların asıl derdi, yıllardır 
ellerinde tuttukları gücü, imkânı, imtiyazı 
koruyabilmekti. Şehirlerimiz çöpten, çu-
kurdan, çamurdan geçilmiyormuş… İna-
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Türkiye’yi artık bu yaşam tarzı-laiklik is-
tismarından kurtarmanın vakti gelmiştir. 
İnşallah 31 Mart seçimleri, belediye hiz-
metleriyle birlikte, bu bakımdan da tarihi 
bir değişime, dönüşüme hizmet edecektir. 

Edirne!..

31 Mart’ta hizmet siyasetine destek verme-
ye hazır mısın?

Edirne!..

31 Mart’ta iş bilmez, hizmet yapmaz istis-
marcılardan kurtulmaya hazır mısın? 

Edirne!..

31 Mart’ta evlatlarının geleceği için doğru 
tercihi yapmaya hazır mısın?

Kardeşlerim,

Balkanların giriş kapısı, ecdadın iftihar 
şehri Edirne, inşallah büyük ve güçlü 
Türkiye’nin geleceği için de öncülük ede-
cektir. Ülkemizin her alanda yakın tari-
hinin en kritik mücadelelerini verdiği bir 
dönemde, sizlerin desteği hayati öneme 
sahiptir. Serhat şehri olmak demek, öncü 
olmak, ilk saflarda yer almak demektir.  
Biliyorsunuz bizim bir Rabiamız var. Tek 
Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Dev-
let… Edirne’den işte bu dört başlığa da sıkı 
sıkıya sahip çıkmasını bekliyoruz. Bunun 
için BİR olacağız, İRİ olacağız, DİRİ olaca-
ğız, KARDEŞ olacağız, hep birlikte TÜRKİ-
YE olacağız. Bunu yaptığımız anda kimse 
Allah’ın izniyle bu milleti çökertemez. 

Kalın sağlıcakla.

Güzelim dağında doğarken güneş

Katmer katmer açar gülü Afyon’un

Kerpiç bacalardan tüter bir ateş

O zaman konuşur dili Afyon’un

Göz göz suları var doğup batıyor

Toprağında bunca aslan yatıyor

Koç yiğitler elde silah tutuyor

Zafere çıkıyor yolu Afyon’un”

31 Mart, Ülkemizin CHP ve 
Zillet İttifakı Kamburundan 

Kurtuluşunun Başlangıcı 
Olacaktır

Afyonkarahisar Toplu Açılış Töreni | Afyonkarahisar | 17 Şubat 2019
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Afyon!..

31 Mart’ta tevazu, samimiyet ve gayretle 
memleket işi gönül işi diyor muyuz?

Afyon!..

31 Mart’ta gönül belediyeciliğine evet di-
yor muyuz? 

Afyon!..

31 Mart’ta merkezde, ilçelerimizde ve bel-
delerimizde milletin partisi AK Parti’ye 
mührü vuruyor muyuz?

Maşallah Afyon kararını yine çoktan ver-
miş… Rabbim hepinizden razı olsun.

Değerli Afyonkarahisarlılar,

Sizler nasıl bizi yalnız bırakmıyorsanız, 
biz de gece-gündüz demeden sizler için 
çalışıyor, sizlerin refahı, huzuru için koş-
turuyoruz. Afyon gelişsin, Afyon büyüsün, 
Afyon tarihine, şanına, konumuna layık 
hizmetleri alsın diye mücadele ediyoruz. 
Çünkü bizim siyasetimiz, gönül kazanma 
siyasetidir. Bizim siyasetimiz, kalpleri fet-
hetme siyasetidir. Millete efendilik tasla-
yanlarla bizim aramızdaki en büyük fark, 
işte bu gönül farkıdır. Biz, milletimizin 
efendisi değil, milletimizin ve ülkemizin 
hizmetkârıyız. Bizim rotamızı milletimiz 
çiziyor, istikametimizi yine milletimiz be-
lirliyor. Biz CHP gibi üç-beş fazla oy almak 
için Pensilvanya’daki şarlatana, Kandil’de-
ki terör ağalarına taşeronluk yapmıyoruz. 
Biz laf üstüne laf koymanın değil, taş üs-

tüne taş koymanın, Türkiye’yi hedefleriyle, 
hayalleriyle buluşturmanın gayretindeyiz.

Konuştuğumuz zaman da CHP’nin ba-
şındaki zat gibi yalanla, iftirayla değil; 
yatırımlarımızla, hizmetlerimizle, proje-
lerimizle konuşuyoruz. Bütün davaları 
kazanıyorum. Buradan gelen tazminat-
ları Mehmetçik Vakfımıza hibe edeceğiz. 
Çünkü Bay Kemal benim Mehmetçiğimi 
hep küçümsemiştir. Afrin’e girdiği zaman 
Mehmetçiğe maalesef yanlış yapmıştır. 
Teröristlerle mücadele ettiklerinde yanlış 
yapmıştır ve hiçbir zaman vatansever bir 
tutum göstermemiştir.

İşte şimdi Kandil’deki teröristler HDP’ye, 
“CHP ile beraber seçime gireceksiniz” 
diyorlar. Niye? “AK Parti’yi ve Cumhur 
İttifakı’nı çökertmek için böyle yapacak-
sınız” diyorlar. Bay Kemal de bunu yerine 
getiriyor. Onlarla beraber yürüyor. Yanın-
da adı ‘İYİ’ olan bir parti var. Bir de adı 
Saadet olan bir particik var. Bunlar dörtlü 
çete. Bu dörtlü çete kime karşı birleşiyor? 
Cumhur İttifakı’na.

Bizi anlamak isteyen, bizim farkımızı gör-
mek isteyen hiç uzağa gitmesin, gelsin 
Afyon’a baksın. Bizim başarılarımızın sır-
rına vakıf olmak isteyen, işte bu meydana 
baksın, milletimizle kurduğumuz gönül 
bağına baksın. CHP ve şürekası Ankara’da 
rant kavgası verirken, biz işte bugün bu-
rada olduğu gibi toplu açılış törenleriyle, 
mitinglerle, ziyaretlerle insanımızla ku-
caklaşıyoruz.

Koç yiğitler otağı Afyon!.. Kurtuluşun, diri-
lişin, direnişin şehri Afyon!.. Görkemli Ka-
rahisar Kalesinin şehri Afyon!.. Zaferiyle A-
ğustos ayını şereflendiren Afyon!.. Gazi’nin 
ifadesiyle “İstiklalimizin kilit şehri” Afyon!.. 
Yolların kavşağı, gönüllerin sultanı Afyon!..  
Seni yürekten selamlıyorum Afyon!.. 

Demokrasinin, milli iradenin kalesi 
Afyonkarahisar’ı bugün bir kez daha gönül-
den selamlıyorum. Buradan, bu muhteşem 
meydandan sizler aracılığıyla; Başmakçı’ya, 
Bayat’a, Bolvadin’e, Çay’a, Çobanlar’a, 
Dazkırı’ya, Dinar’a, Emirdağ’a, Evciler’e 
sevgilerimi, muhabbetlerimi gönderiyo-
rum. Hocalar’ı, İhsaniye’yi, İscehisar’ı, 
Kızılören’i, Sandıklı’yı, Sinanpasa’yı, 
Sultandağı’nı, Şuhut’u en kalbi duygularım-
la selamlıyorum. Bütün Afyonkarahisar’a, 
tüm Afyonkarahisarlı kardeşlerime selam 
ve muhabbetlerimi iletiyorum. Şüheda yur-
du Afyonkarahisar’dan vatanımız, bayrağı-
mız ve ezanımız için toprağa düşen aslanla-
rı rahmetle yâd ediyorum.

Bugün bir kez daha Afyonkarahisar’da ol-
maktan, sizlerle hasret gidermekten büyük 
bir memnuniyet duyuyorum. Sevginiz, ah-
de vefanız, hayır dualarınız için her birinize 
teşekkür ediyorum.

31 Mart Günü Oylarımızla, 
Ülkemize Kurulmaya Çalışılan 
Tuzağı Bozalım

Geçtiğimiz yıl yapılan seçimlerde Afyonka-
rahisar geleneğini yine bozmadı. 2001’de 
AK Parti’nin kuruluşuna şahitlik eden Af-

yonkarahisar yine milli iradenin, yine mil-
letin adamının yanında saf tuttu. Yüzde 
55,4 ile AK Parti’yi zirveye taşıyan, yüzde 
68 gibi rekor bir oy oranı ile şahsımı Cum-
hurbaşkanlığı makamına layık gören siz 
Afyonkarahisarlı kardeşlerime şükranları-
mı sunuyorum. Rabbim yol arkadaşlığımı-
zı, muhabbetimizi daim eylesin diyorum. 

Buradan yola çıktık. Ne bereketli yola çı-
kıştı. Hamdolsun o günden bugüne, 17 yıl 
hep tek başımıza iktidar olduk. Şimdi önü-
müzde yeni bir imtihan, yeni bir seçim var. 
Türkiye, 31 Mart günü hayati önemde bir 
seçim yaşayacak. 31 Mart’ta sandıkta bele-
diye başkanlarıyla, meclis üyeleriyle, muh-
tarlarla beraber istikrar ve istikbalimizi 
de oylayacaksınız. 31 Mart’ta vatanımızın 
geleceği adına çok kritik bir karar verecek-
siniz. Türkiye’nin bekası, milletimizin hu-
zuru, evlatlarımızın geleceği için 31 Mart 
seçimlerinden AK Parti ve Cumhur İttifakı 
olarak, şöyle dosta güven, düşmana korku 
salacak tarihi bir zaferle çıkmak istiyoruz. 
31 Mart günü oylarımızla, desteklerimizle 
ülkemize kurulmaya çalışılan tuzağı boz-
mamız gerekiyor.

Afyon!..

31 Mart’ta milli iradeye sahip çıkıyor muyuz?

Afyon!..

31 Mart’ta demokrasiye sahip çıkıyor muyuz?
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Afyonkarahisar, AK Parti’nin 
Hizmet Siyasetini En İyi Bilen 
Şehirlerimizdendir

Zillet İttifakı küçük hesaplarda boğulur-
ken; biz Afyon’da toplam yatırım bedeli 1 
milyar 172 milyon lirayı aşan 118 kalem 
hizmetin resmi açılışını gerçekleştiriyo-
ruz. Afyonkarahisar Belediyemizin şehri-
mize kazandırdığı aralarında kavşakların, 
altgeçitlerin, köprülerin, içme suyu tesis-
lerinin, Cem Evi ve Kur’an Kurslarının da 
bulunduğu eserlerin açılışını yapıyoruz. 
İl Özel İdaremizin 76,5 milyon liralık yatı-
rımla sizlerin istifadesine sunduğu asfalt, 
isale, sulama çalışmalarını hizmete alıyo-
ruz. Devlet Su İşleri’nin 97 milyon liralık 
yatırımla şehrimize kazandırdığı göletleri, 
içme suyu tesislerinin, sulamalarının res-
mi açılışlarını gerçekleştiriyoruz. Tarım 
ve Orman Bakanlığımızın bitirdiği tesis-
leri, çevre düzenlemelerini, altyapı proje-
lerini ve ilimizdeki 157 firmaya sağladığı 
yatırım desteklerini hizmete sunuyoruz. 
Ulaştırma Bakanlığımızın 307 milyon li-
ralık yatırım bedeliyle sizlerin kullanımı-
na sunduğu yolları, köprülü kavşakları, 
bölünmüş yolları,  altgeçitleri, demiryolu 
yenileme ve yapımlarını resmen hizmete 
alıyoruz. Ayrıca Afyon merkez ve ilçelerde 
Milli Eğitim Bakanlığımızca inşası tamam-
lanan okulları, yurtları, liseleri ve derslik-
leri resmen hizmete açıyoruz. Kredi Yurt-
lar Kurumumuzun Bolvadin’e kazandırdı-
ğı 500 kişilik yükseköğrenim yurdunun, 
Gençlik ve Spor Bakanlığımızın inşa ettiği 
3 bin kişilik Prof. Dr. Veysel Eroğlu Kapalı 
Spor Salonu’nun açılışını yapıyoruz. TOKİ 

tarafından merkez ve ilçelerimizde inşası 
tamamlanan konutları, camileri, ticaret 
merkezlerini resmen hizmete alıyoruz. 
Çeşitli kurumlarımızın hizmet binalarını, 
restorasyon çalışmalarını, yatırım destek-
lerini, canlı hayvan borsalarından doğal 
gaz boru hatlarına kadar pek çok yatırı-
mı bugün resmen şehrimize kazandırıyo-
ruz. Böylece Afyonkarahisar’a tek seferde 
yatırım bedeli 1 milyar 172 milyon lirayı 
aşan 118 kalem eser, proje ve yatırımı hiz-
mete açmış oluyoruz. Bütün bu yatırımla-
rın Afyonkarahisar’a, siz Afyonkarahisarlı 
kardeşlerime hayırlı-uğurlu olmasını di-
liyorum. Bu yatırımların inşasında emeği 
geçen Bakanlıklarımızı, bakan arkadaşları-
mız ve ekiplerini; işçilerimizi, mühendisle-
rimizi, katkı veren herkesi yürekten tebrik 
ediyor, teşekkürlerimi sunuyorum.

Kardeşlerim,

Afyonkarahisar; gerek belediyede gerekse 
kamu yatırımlarında AK Parti’nin hizmet 
siyasetini en iyi bilen şehirlerimizden-
dir. 17 yıl öncesinin Afyon’u ile 2019’un 
Afyon’u arasında dağlar kadar fark var. 
2001 yılında partimizin kuruluşunu ilan 
etmek için buraya geldiğimizde, kendi 
yağıyla kavrulmaya çalışan, kamu hiz-
metlerinden yeterince istifade edemeyen, 
adeta unutulmuş, kaderine terk edilmiş 
bir Afyon vardı. Yaptığımız yatırımlarla 
Afyonkarahisar’da yılların ihmaline son 
vermekle kalmadık, aynı zamanda şehri-
mize her alanda çağ atlattık. 

Afyonkarahisar’a son 16 yılda toplam 
21,5 milyar (katrilyon) lira tutarında ya-
tırım yaptık. 
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CHP, FETÖ’nün Desteğiyle Seçim 
Kazanma Hesabı Yapan Bir Ekibin 
Tasallutu Altındadır

Afyonkarahisar’a 39 adet baraj, 22 adet gö-
let inşa ettik, 11 baraj ve 4 göletin inşaatı 
ise devam ediyor. Düzağaç Akdeğirmen 
Barajını inşa ederek, isale hattı ve ileri 
teknoloji ile donatılmış içme suyu arıtma 
tesisi ile Afyonkarahisar şehir merkezinin 
2050 yılına kadar olan içme suyu ihtiyacı-
nı çözdük. Yaptığımız sulama tesisleriyle 
588 bin dekar tarım arazisini sulamaya 
açtık. Yapımı süren 14 sulama tesisinin 
tamamlanmasıyla 64 bin dekar araziyi 
daha sulamaya açacağız. Takriben 90 bin 
dekar araziyi sulayacak Çay Selevir Sula-
ma Tesisini basınçlı kapalı sisteme dönüş-
türüyoruz. 80 yıldır hayal edilen ancak 
bir türlü gerçekleştirilmeyen Akarçay’ın 
ıslahını yaptık. Böylece şehrimize yepyeni 
bir mesire alanı kazandırdık. İnşallah 31 
Mart’tan sonra bu hizmet yolculuğumuzu 
hızlandırarak devam ettireceğiz.

Değerli kardeşlerim,

Sayılı günler çabuk geçer. 40 gün sonra 
sandığa gidecek ve oylarınızı kullanacaksı-
nız. 31 Mart günü ülkemiz ve geleceğiniz 
adına kritik bir karar vereceksiniz. Kimin 
kimlerle yol yürüdüğünü, kimin kimlerle 
iş tuttuğunu sizler zaten takip ediyorsu-
nuz. 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi 
yine ülkemizde çok büyük bir siyaset mü-
hendisliği yapılıyor. CHP ile Pensilvanya, 
adı İYİ olan parti ile bölücü örgütün siyasi 
uzantısı Zillet İttifakı şemsiyesi altında bir 

araya getiriliyor. Normal şartlarda sokakta 
yolları dahi kesişmeyecek partiler, kapalı 
kapılar ardında al gülüm-ver gülüm pa-
zarlığına girebiliyor. Türkiye’de adı millet 
düşmanlığına çıkmış, insanımızın değerle-
riyle, inancıyla, tarihiyle kavgalı ne kadar 
kesim varsa, hepsi de koro halinde Zillet 
İttifakı’na alkış tutuyor. Bakınız birkaç gün 
önce bu ittifakın küçük ortağı, İmralı’daki 
terörist başı ve diğer katiller için yürüyüş 
yapmaya yeltendi. Emniyet güçlerimiz 
tüm tedbirleri aldı ve haklı olarak böyle 
bir provokasyona müsaade etmedi. Bölücü 
örgütün siyasi uzantılarının tüm kışkırt-
malarına, hakaretlerine, tehditlerine rağ-
men, polisimiz kararlı tavrından alsa taviz 
vermedi. Bu sırada örgütün şehir kadro-
sundan, sözde bir milletvekili, polisimizin 
kolunu ısırarak, onu hastanelik etti. Bu sal-
dırı karşısında, ne CHP’den ne de ittifakın 
diğer ortaklarından tek bir kınama, tek bir 
eleştiri dahi duyulmadı.

Aynı şekilde, geçen hafta Adana’da Sey-
han’daki seçim büromuza, arkadaşları-
mız toplantı halindeyken, bölücü örgütün 
uzantıları tarafından bir terör eylemi dü-
zenlendi. Bu kesimlerden yine bir tepki 
gelmedi. Ancak aynı CHP, bölücü örgütün 
emriyle yapılan eyleme hukuki sınırlar 
içinde müdahale eden polislerimizi, “vekil-
ler dövülüyor” diyerek hedef göstermek-
ten çekinmiyor. Polisimize saldıranlara 
kaşı tek söz etmeyenler, bölücü örgütün si-
yasi uzantılarına siper oluyor. Bunun adı i-
kiyüzlülüktür. Bunun adı millet ve demok-
rasi düşmanlarına payandalık yapmaktır. 
Bunun adı sokak terörüne sahip çıkmaktır.

Eğitimde, 2 bin 517 adet yeni derslik inşa 
ettik. 45 bin öğrencinin öğrenim gördüğü 
şehrimize, ikinci devlet üniversitesini, Af-
yonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi-
ni kurduk. Yükseköğrenim öğrencileri için 
11 bin 541 kişi kapasiteli yurt binalarını 
hizmete açtık.  

Afyonlu genç kardeşlerimiz için 15 bin 
seyirci kapasiteli bir stadyumu, Sandıklı 
Gençlik Merkezini, futbol sahaları, spor 
salonları inşa ettik. 

Geçmişte adeta unutulan bir kavramı, 
“sosyal devlet” kavramını yeniden ayağa 
kaldırdık. Sanayicimizi, memurumuzu, 
işçimizi desteklediğimiz kadar Afyonlu 
ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın da yardı-
mına koştuk. Şehit yakınlarımıza, yaşlıla-
rımıza, engellilerimize toplam 1,2 milyar 
(katrilyon) lira tutarında kaynak aktara-
rak destek sağladık. 

Çiftçilerimize toplam 1,7 milyar (katril-
yon) lira tutarında tarımsal destek verdik. 

Afyonlu iş insanlarımıza, girişimcilerimi-
ze toplam 6 milyar (katrilyon) lira tutarın-
da yatırım teşviki sağladık. Desteklerimiz-
le ilave 17 bin istihdam oluşturduk. 44 bin 
işyerimize 916 milyon lira tutarında SGK 
prim teşviki verdik.

Sağlıkta, aralarında 400 yataklı Afyon 
Devlet Hastanesinin ve 300 yataklı Kadın 
Doğum ve Çocuk Hastanesinin de olduğu 
20’si hastane, toplam 40 sağlık tesisini 

şehrimize kazandırdık. Sinanpaşa ve İs-
cehisar Devlet Hastaneleriyle birlikte top-
lam 13 sağlık tesisimizin yapımları devam 
ediyor. Ayrıca Emirdağ’a, Başmakçı’ya ve 
Dinar’a yapacağımız devlet hastaneleri-
nin plan-proje çalışmaları sürüyor. 

TOKİ vasıtasıyla 8 bin 648 konut projesini 
hayata geçirdik.

Bizden önce Afyon’a sadece 54 kilometre 
bölünmüş yol yapılmışken, biz 517 kilo-
metre ilaveyle bunu 571 kilometreye çı-
kardık. Yapımı devam eden Çay-Bolvadin-
Emirdağ yolu, Afyon-Şuhut yolu ve Akşe-
hir-Afyon yolunun tamamı bu yıl bitiyor.

Ankara-Afyonkarahisar-İzmir yüksek 
hızlı tren projemiz ile Afyonkarahisar’ı, 
İstanbul’a, Ankara’ya, İzmir’e yüksek hızlı 
tren ile bağlıyoruz. Böylece Afyonkarahi-
sar ile Ankara arası 1,5 saate, İstanbul ara-
sı 3,5 saate, İzmir arası 2 saate düşecek.  
Eskişehir-Afyonkarahisar-Antalya hızlı 
tren hattımızın proje çalışmaları sürüyor. 
Manisa-Uşak-Afyon arasındaki demiryol-
larını ve Afyon-Konya hattını elektrikli ve 
sinyalli hale getirip, modernize edeceğiz. 

Kütahya, Afyonkarahisar ve Uşak illeri-
mize hizmet veren Türkiye’nin ilk bölge-
sel havalimanı olan Zafer Havalimanı’nı 
bölgemize kazandırdık. Havalimanının 
yolcu trafiği geçtiğimiz yıl 100 bine ulaştı. 
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CHP’nin ve ortağının tavırlarından cesa-
ret alan Kandil’deki terör baronları, artık 
doğrudan AK Parti’yi ve Cumhur İttifak’ını 
hedef göstermeye başladı. Önceki gün bir 
tanesi çıkmış, “AK Parti’nin karşısında kim 
varsa onunla birlikte olun” diye emir veri-
yor. Oradan talimatı alan bu örgütün Mec-
lis’teki temsilcileri de çıkıyor, “Şuralarda 
kazanacağız, batıda AKP ve MHP’ye kay-
bettireceğiz” diyor. Millet yerine bölücü ör-
gütün desteği ve Pensilvanya’nın icazetiyle 
seçim kazanma hayali kurmak, Türk siya-
seti adına gerçekten utanç vericidir. 

Bugün CHP, milletimizi PKK ile tehdit 
edenlerin desteğine bel bağlamış bir zih-
niyetin işgali altındadır. Bugün CHP, ülke-
mizin gördüğü en alçak ihanet çetesi olan 
FETÖ’nün desteğiyle seçim kazanma hesa-
bı yapan bir ekibin tasallutu altındadır. Bu-
gün CHP, ne şehirlerimiz, ne ülkemiz için 
en küçük bir projesi, bir hayali, bir hedefi 
olmayan, sadece kendi hiziplerinin, kendi 
ekiplerinin ikbali için çalışan dar kadrocu 
bir yapının esiri durumundadır. 

Biz, ülkemizdeki muhalefetin kalitesi adı-
na üzüntülüyüz. Biz, CHP’ye gönül vermiş 
vatandaşlarımız adına üzüntülüyüz. Biz, 
işte bu CHP’nin dümen suyuna girerek, 
PKK ve FETÖ’yle aynı ittifakta yer alan di-
ğer partilere gönül vermiş vatandaşlarımız 
adına üzüntülüyüz. Bunun için 31 Mart 
seçimlerini sadece ülkemiz için değil; ay-
nı zamanda CHP’yi esir alan bu gayri-milli 
zihniyetten kurtulmanın da miladı olarak 
görüyoruz. 31 Mart, sonuçları itibariyle 
ülkemizin CHP ve Zillet İttifakı kambu-
rundan kurtuluşunun başlangıcı olacaktır. 

31 Mart, siyaset mühendisliklerinin bir 
kez daha hüsrana uğradığı gün olacaktır. 
İnşallah 31 Mart, her alanda Türkiye’nin 
önünü açacak, ülkemizi yeni ufuklara, ye-
ni başarılara taşıyan yolun kilometre taşı 
olacaktır.

Değerli kardeşlerim,

Onlar ne yaparsa yapsın, biz muhakkak 
Rabiamıza sahip çıkacağız. Onlar ne der-
se desin, kimlerle kol kola girerse girsin, 
biz şehitlerimizden ilham alarak yolumu-
za devam edeceğiz. Her fırsatta Rabiamı-
zı haykıracağız. Tek Millet diyeceğiz. Tek 
Bayrak diyeceğiz. Tek Vatan diyeceğiz. Tek 
Devlet diyeceğiz. Aramıza hiç kimsenin 
girmesine müsaade etmeyeceğiz. Hiç kim-
senin bizi birbirimize düşürmesine fırsat 
vermeyeceğiz. Anadolu topraklarına fitne 
tohumlarının ekilmesine asla göz yumma-
yacağız. BİR olacağız, İRİ olacağız, DİRİ 
olacağız, KARDEŞ olacağız, hep birlikte 
TÜRKİYE olacağız.

İnşallah bu şekilde önce 2023 hedeflerimi-
zi gerçekleştirecek, daha sonra da 2053 ve 
2071’e giden yolun taşlarını döşeyeceğiz. 
Bunun için Afyonlu kardeşlerimizin çok 
çalışması, muhakkak sandıklara giderek 
iradelerini ortaya koymaları gerekiyor. Be-
lediye başkan adaylarımızı Afyon’a emanet 
ediyorum. 

Bu duygularla hepinize selamlarımı, sevgi-
lerimi sunuyorum. 

Sağ olun, var olun, Allah’a emanet olun… 
Kalın sağlıcakla. 

Sevgili Balıkesirliler, değerli kardeşle-
rim, sizleri en kalbi duygularımla, mu-
habbetle, hasretle selamlıyorum. Merkez 
ilçelerimiz Karesi’yi, Altıeylül’ü selamlı-
yorum. Balya’yı, Bandırma’yı, Bigadiç’i, 
Burhaniye’yi, Dursunbey’i, Edremit’i, 
Erdek’i, Gömeç’i selamlıyorum. Gönenli 
Mehmet Efendi’nin, edebiyatımızın abi-
de ismi Ömer Seyfettin’in ilçesi Gönen’i 

selamlıyorum. Çanakkale Savaşının kah-
ramanı Seyit Onbaşı’nın şehri Havran’ı 
selamlıyorum. Sarı Hoca’nın memleketi 
Dursunbey’i selamlıyorum. 

Merhum Sarı Hoca, milletimiz tek parti-
nin zulmü altında inlerken talebe yetiş-
tirmek için Balıkesir-Kütahya arasında se-
fer yapan trenin vagonlarını kullanırmış. 

Çiftçilerimize
3 Milyar 24 Milyon Lira Tarımsal 

Destek Ödemesi Yapacağız 

Balıkesir Mitingi | Balıkesir | 17 Şubat 2019
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Laf değil iş ürettik. Tabii Bay Kemal gi-
bi, patlıcan, patates, soğan, domates, siv-
ri biberciler çok çıkacak. Biz teröristleri 
Gabar’da, Cudi’de, Tendürek’te, Kandil’de 
gömüyoruz. Bay Kemal onlarla kol kola 
geziyor. Adı İyi olan bir parti de onlarla 
kol kola geziyor. Aralarında bir Saadet var. 
Bunlar dörtlü çete… Peki, bunların hedef-
leri ne? AK Parti’yi ve Cumhur İttifakını 
çökertmek… Bunlara Balıkesir’den şöyle 
bir Osmanlı tokadı atalım. 

Balıkesir’e de son 16 yılda toplam 27 mil-
yar (katrilyon) lirayı aşan yatırım yaptık.

Eğitimde, 3 bin 489 adet yeni dersliği şeh-
rimize kazandırdık. Bugün 47 binden fazla 
yükseköğrenim öğrencisinin öğrenim gör-
düğü şehrimize, ikinci devlet üniversitesi-
ni, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesini 
kurduk. Yükseköğrenim öğrencileri için 4 
bin 672 kişi kapasiteli yurt binaları açtık. 
Önümüzdeki birkaç yıl içinde Balıkesir, 
Edremit ve Bandırma’da toplamda 2 bin 
750 kişi kapasiteli 3 adet yükseköğrenim 
yurdunu daha hizmete sunuyoruz.

Aralarında 550 yıllık Zağnos Paşa Camii-
nin, Yıldırım Camiinin,  Manyas Hacı İlyas 
Camiinin olduğu 83 adet ata yadigârı eseri 
restore ettik. Hali hazırda Karesi İbrahim 
Bey Camii, Karesi Hamidiye Camii, Erdek 
Hacı Ömer Camii ve Dursunbey Halhallı 
Camii gibi önemli eserlerin restorasyonla-
rı devam ediyor.

Havran ilçemizde 116 bin metrekarelik bir 
alanda Millet Bahçesi yapmak için çalış-
malara başladık.

Balıkesirli ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, 
şehit yakınlarımıza, yaşlılarımıza, engelli-
lerimize toplam 1,8 milyar (katrilyon) lira 
tutarında kaynak aktardık.

Sağlıkta Balıkesir’e, 27’si hastane olmak 
üzere toplam 66 sağlık tesisi kazandırdık. 
Balıkesir’e, şehir hastanesi standartların-
da 1.000 yataklı bir eğitim ve araştırma 
hastanesi yaptık. Sındırgı, Gömeç ve İvrin-
di Devlet Hastanelerimizle birlikte 8 sağlık 
tesisimizin inşası, 15 sağlık tesisimizin ise 
plan-proje ve ihale çalışmaları sürüyor.

Balıkesir’in bölünmüş yol uzunluğunu 76 
kilometreden 513 kilometre daha ilaveyle 
589 kilometreye çıkardık. Toplam maliyeti 
1,7 milyar (katrilyon)  lira olan 16 adet yol 
projemizin yapımı devam ediyor. Tamamı-
nı bu yıl içinde hizmete alacağımız İstan-
bul-İzmir Otoyolu projesinin 106 kilomet-
relik kesimi Balıkesir il sınırları içindedir. 
Bu vesileyle şu müjdeyi sizlerle paylaşmak 
istiyorum. İstanbul-İzmir Otoyolunun Ba-
lıkesir Kuzey ve Balıkesir Batı Kavşağı ara-
sındaki kısmı ile Akhisar ve Saruhanlı kav-
şakları arasındaki bölümünü önümüzdeki 
ay hemen trafiğe açıyoruz. Bir diğer önem-
li projemiz de, içinde Çanakkale Köprüsü-
nün de yer aldığı Kınalı-Tekirdağ-Çanak-
kale-Balıkesir Otoyolu Projesidir. Bu oto-
yol, Balıkesir’de İstanbul-İzmir Otoyolu’na 
bağlanacak. Böylece İzmir, Aydın, Antalya 
gibi turizm merkezlerinin Avrupa ülkeleri 
ile arasındaki mesafe kısalmış olacak. Sın-
dırgı Çevre Yolunu, Edremit Kuzey Çevre 
Yolunu ve Bandırma-Susurluk yolundaki 
Manyas ve Okçugöl köprülü kavşaklarını 
bu yıl tamamlıyoruz. 

Balıkesir’den trene binen talebelerini bir 
kompartımanda toplayan Sarı Hoca, tren 
yolculuğu bitene kadar dersini tamamlar-
mış. Bu topraklar, işte böyle gönül sultan-
larının şehridir 

Buradan İvrindi’yi, Kepsut’u, Manyas’ı, 
Ayvalık’ı, Marmara’yı, Savaştepe’yi, 
Sındırgı’yı, Susurluk’u selamlıyorum. Ül-
kemize nice devlet adamları, sanatçılar, 
edebiyatçılar, sporcular, kahramanlar ye-
tiştiren Balıkesir’i tüm ilçeleriyle, tüm 
mahalleleriyle selamlıyorum. Balıkesir, 
Osmanlının emekleme döneminde onu 
bir cihan devletine dönüştüren isimleri 
yetiştirmişti. Balıkesir, Çanakkale’de en 
ön saflarda yer almıştı. Balıkesir İstiklal 
Harbinde düşmana karşı mücadele bayra-
ğını tereddüt etmeden açmıştı. Balıkesir, 
15 Temmuz başta olmak üzere, ülkemizin 
beka mücadelesi verdiği son dönemde de 
dimdik durmuştur. Bakınız bu toprakların 
evladı Ömer Seyfettin ne diyor: 

Ey Türk genci! Aç gözünü azıcık

Etrafına bir dikkat et gördüğün

Hayal değil hakikatti pek açık

Pusu kurmuş herkes sana bak bugün

Artık uyan keyif zamanı değil

İçtiklerin bade değil hep zehir

Evet… Balıkesir her dönemde milletimizin 
uyanışına öncülük etmiştir. Kurtuluş Sava-
şının hemen ardından Balıkesir’e gelip Za-
ğanos Paşa Camiinde kürsüye çıkarak, Gazi 
Mustafa Kemal irade-i milliyenin tüm mil-

letin iradesi demek olduğunu söylüyordu. 
Balıkesir, sadece kurtuluşa değil, kuruluşa 
da öncülük etmiştir. İnşallah 31 Mart’ta da 
Balıkesir, dalga dalga tüm Türkiye’ye yayı-
lacak yeni bir uyanış, yeni bir şahlanış, ye-
ni bir silkiniş bayrağını yükseltecektir. 

Balıkesir!..

31 Mart’ta tevazu, samimiyet ve gayretle 
memleket işi gönül işi diyor muyuz?

Balıkesir!..

31 Mart’ta gönül belediyeciliğine evet di-
yor muyuz? 

Balıkesir!..

31 Mart’ta büyükşehirde ve ilçelerimizde 
Cumhur İttifakını destekliyor muyuz?

Maşallah… Tabiatıyla ayrı güzel, deniziyle 
ayrı güzel, tarihiyle, insanıyla ayrı güzel 
Balıkesir’e işte böylesi yakışır. 

Bay Kemal Teröristlerle   
Kol Kola Geziyor

Kardeşlerim,

AK Parti bugüne kadar 81 vilayetimizin her 
birinde gerçekleştirdiği hizmetlerle, ülke-
mize adeta çağ atlatmıştır. Hükümete gel-
diğimizde, satın alma paritesine göre dün-
yanın 17’nci ülkesi olan Türkiye’yi 13’ün-
cülüğe yükselttik. Yaptığımız hizmetlerle 
ülkemizin her karışına, her köşesine, her in-
sanına dokunduk, hayat kalitesini artırdık. 
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Bazı ilçelerimizde doğalgaz konusunda ha-
la sıkıntılar yaşandığını biliyoruz. İnşallah 
bunları da en kısa sürede çözeceğiz. Dur-
sunbey başta olmak üzere bazı köylerimiz-
deki su sıkıntısını da, inşallah yeni büyük-
şehir belediye başkanımız en kısa sürede 
çözüme kavuşturacaktır. Kazdağılarında, U-
NESCO standartlarında bir JEOPARK kuru-
yoruz. Görüldüğü gibi her alanda Balıkesir’i 
geliştirdik, büyüttük, güçlendirdik. 

2019 yılı Şubat, Mart aylarında 3 milyar 
24 milyon 159 bin lira tutarındaki tarım-
sal desteği çiftçilerimize ödeyeceğiz.  Şu 
anda Tarım Bakanlığımız bunun çalışma-
sını yapıyor. Şimdi bir taraftan patlıcan pa-
halı diyor. Patlıcan pahalı mı? Fiyatı yüzde 
50 indi. Domates, patates hepsinin fiyatı 
inmeye başladı mı? Başladı. Fiyatlar daha 
da inecek inşallah. Bütün mesele bu oyunu 
bozmaktı. Bu oyunu bozduk. Ette de aynı 
oyunu daha önce bozmuştuk. Benim mille-
time bu oyunlar oynanırsa, bilsinler ki biz 
anında tepelerine bineriz. 

İnşallah önümüzdeki dönemde hem ba-
kanlıklarımızla hem büyükşehir belediye-
mizle hem ilçe belediyelerimizle Balıkesir’i 
2023’e hazırlamayı sürdüreceğiz. 

Balıkesir!..

31 Mart’ta bir kez daha hizmet siyasetini 
tercih ediyor muyuz?

Balıkesir!..

31 Mart’ta memleket işi gönül işi diyen 
kadrolarla yola devam ediyor muyuz?

Balıkesir!..

31 Mart’ta tercihimizi bir kez daha istikrar 
ve güvenden yana kullanıyor muyuz?

Bedelli Askerlik Uygulamasını 

Kalıcı Hale Getiriyoruz

Kardeşlerim,

Türkiye, 2023 hedefleri doğrultusunda 
kalkınmasına, büyümesine, gelişmesine 
devam ediyor. Bunun yanında, bölgesin-
deki tarihi gelişmeler karşısında sahada 
ve masada tüm gücüyle mücadele etmeyi 
sürdürüyor. Üstelik tüm bu süreci, yeni yö-
netim sistemimize geçtiğimiz kritik bir dö-
nemde yürütüyoruz. Şu ana kadar demok-
rasimizi ve kalkınmamızı birlikte ileriye 
taşıdığımız gibi, bu büyük dönüşümü de 
sağlıklı şekilde gerçekleştirmeyi başardık. 
Ardı ardına hayata geçirdiğimiz reformlar-
la ülkemizi gelecekteki daha büyük müca-
delelere hazırlıyoruz. 

Ele aldığımız konulardan biri de askerlik 
sistemimizi değiştirmektir. Ülkemiz, bölge-
sinin ve dünyanın en büyük ordularından 
birine sahiptir. Değişen ihtiyaçlara göre or-
dumuzun yapısını güçlendirmek, bizim en 
başta gelen görevlerimizden biridir. Eğitim 
ve iş imkânlarında ortaya çıkan gelişmeler, 
gençlerimizin askerlik hizmetlerini sürek-
li ertelemelerine yol açıyordu. Bunun ya-
nında, gelişen teknoloji ve karmaşıklaşan 
terörle mücadele yöntemleri, geçici olarak 
askerlik yapan yükümlülerimizin yararla-
nılabileceği alanları sınırlıyordu. Milleti-

Eskişehir-Kütahya-Balıkesir ve Bandırma-
Balıkesir-Manisa-Menemen arası demiryo-
lu hatlarını elektrikli ve sinyalli hale geti-
rerek modernize ediyoruz. Tamamlanan 
kesimleri etap etap işletmeye açtık, ka-
lan kesimleri de bu yıl içinde bitiriyoruz. 
Balıkesir’in ortasından geçen tren yolunun 
şehir dışına alınması da gündemimizdedir. 
Mevcut tren yolu bölgesini Kent Meydanı 
yaparak, sizlerin hizmetine sunacağız. 

Kazdağıları’nda, UNESCO 
Standartlarında JEOPARK 
Kuruyoruz

Balıkesir’de iki tane havalimanımız var. 
Edremit’teki Koca Seyit Havalimanına yıl-
lık 3 milyon kapasiteli bir terminal binası-
nı inşa ettik. Bu havalimanının 2003 yılın-
da 3 bin 567 olan yolcu trafiği, geçtiğimiz 
yıl 516 bini geçti. Yıllık 100 bin yolcu ka-
pasiteli küçük bir terminali olan Balıkesir 
Havalimanımıza yıllık 1 milyon yolcu ka-
pasiteli bir terminal binası yapıyoruz. Şim-
di buradan bir müjde vermek istiyorum: 
Terminal binası yakında tamamlanıyor ve 
bu yıl içinde havalimanımızı hizmete açı-
yoruz. Böylece Balıkesirli kardeşlerimiz u-
çak yolculuğu için Edremit’e kadar gitmek 
zorunda kalmayacak. 

Balıkesir’e 20 baraj ve 22 gölet inşa ettik, 
10 baraj ve 5 göletin yapım çalışmaları de-
vam ediyor. Son 16 yılda inşa ettiğimiz su-
lama projeleri ile 621 bin dekar zirai arazi-
yi sulamaya açmıştık, şimdi 173 bin dekar 
zirai araziyi daha sulamaya açıyoruz. İkiz-
cetepeler Barajı’ndan aldığımız suyu, inşa 

ettiğimiz içme suyu isale hattıyla ve içme 
suyu arıtma tesisiyle Balıkesir’e ileterek, 
şehrimizin içme suyu problemini çözdük. 
Mevcut atık arıtma tesisi ihtiyacı karşıla-
yamaz hale gelen Balıkesir’e günlük 10 bin 
metreküp kapasiteli yeni bir atık arıtma te-
sisinin kurulacağı müjdesini de veriyorum. 

Balıkesirli çiftçilerimize toplam 2,8 milyar 
lira tarımsal destek verdik. 

Balıkesir’de bir teknopark, 8 ar-ge merkezi 
kurduk. Balıkesirli girişimcilerimize top-
lam 12,5 milyar (katrilyon) lira tutarında 
yatırım teşviki sağlayarak, 25 bin ilave is-
tihdam oluşturduk. Şimdi yeni bir adım 
daha atıyoruz. Balıkesir Organize Sanayi 
Bölgesini iki katından fazla büyütüyoruz. 
Kamulaştırma çalışmaları bitti, yakında 
altyapı faaliyetlerine geçiyoruz. Böylece 20 
bin kişilik ilave bir istihdama imkân sağla-
mış olacağız. Körfez bölgesinde de, bir ta-
rım ihtisas organize sanayi bölgesi kurmak 
üzere hazırlıklara başladık. Bandırma’ya 
da, 2 bin kişinin istihdam edileceği me-
tal-yarı metal üzerine bir organize sana-
yi bölgesi kuruyoruz. Ülkemizdeki bor 
rezervinin yüzde 20’sine sahip Bigadiç 
bölgemiz, bor madeninin kullanım alanı 
genişledikçe, yeni yatırımlara, yeni istih-
dama kavuşacaktır.  

Balıkesir, termal su bakımından zengin bir 
şehrimiz. Bu zenginliği hem sağlıkta, hem 
turizmde, hem tarımda en iyi şekilde kullan-
mak için yeni projeler geliştiriyoruz. Özel-
likle termal turizmi, mevcut ikinci konutları 
kış mevsiminde değerlendirecek şekilde ge-
liştirmeye yönelik çalışmaları destekliyoruz. 
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Tanzim Satış Yerlerinin Önünde 
Yokluk Değil, Varlık Kuyruğu Var

Kardeşlerim,

Seçimler, siyasi partiler ve adaylar için 
milletin nezdinde adeta tartıya çıktıkları; 
kalibrelerini, vizyonlarını, projelerini or-
taya koydukları birer imtihan vesilesidir. 
Biz, 17 yıldır bu ülkeyi yöneten bir parti 
olarak, hem yaptıklarımızı anlatıyoruz, 
hem de yapacaklarımızı, yeni projelerimi-
zi, yeni vizyonumuzu ifade ediyoruz. Yap-
tıklarımızı hangi heyecanla anlatıyorsak, 
projelerimizi onun iki katı bir heyecanla 
dile getiriyoruz. Çünkü biz bu millete aşı-
ğız, biz bu ülkeye aşığız. Bunun için de şe-
hirlerimizi yeni hizmetlerle, yeni eserler-
le buluşturmak istiyoruz. Belediyecilikte 
25 yıllık, hükümette 17 yıllık bir tecrübe-
ye sahibiz. Bu süreçte başardığımız her 
hizmet, diktiğimiz her eser, kazandığımız 
her başarı, bizim için sadece bir sonraki 
adımın işaretidir. Asla “tamam” demedik, 
“yeter” demedik, “yorulduk” demedik. 
Her güne daha azimli, daha enerjik, daha 
kararlı başladık. 

Şimdi belediye başkanlıkları için bir kez 
daha karşınızdayız, bir kez daha sizden 
destek istiyoruz. Peki, biz bu şekilde gece 
gündüz çalışır, koşturur, proje üretirken, 
muhalefet ne yapıyor? Türkiye’nin her-
hangi bir meselesinde, muhalefetin işe 
yarar, dişe dokunur, ciddiyeti ve altyapısı 
olan herhangi bir teklifini duydunuz mu? 
Şehirlerimizin herhangi bir meselesinin 
çözümü için muhalefetin önayak oldu-

ğunu, vizyonuyla, projesiyle, formülüyle 
herhangi bir derde derman olduğunu gör-
dünüz veya işittiniz mi? Göremezsiniz, 
duyamazsınız…

CHP, çöp, çukur, çamur demektir. CHP, 
yolsuzluk, yasak, yokluk demektir. Ara-
mızdaki yaşlı anneler o yağ kuyruklarını 
iyi bilirler. Şimdi büyükşehirlerimizdeki 
tanzim satış yerlerinin önünde yokluk de-
ğil, varlık kuyruğu var.  

Bizdeki muhalefet, sadece kendi iç kavga-
larıyla meşguldür. Hangi göreve kim ge-
lecek, hangi listede kim yer alacak, hangi 
ekip üste çıkacak, hangi klik etkili olacak, 
hangi hizip galip gelecek… Tüm vakitle-
rini bunlarla geçirir, tüm enerjilerini bu 
işlerde kullanırlar. 

Bizim her il ziyaretimiz, her ilçe ziyareti-
miz bir miting havasında geçer. Daha ön-
ceki aday tanıtımı, toplu açılış, toplantı 
gibi vesilelerle yaptığımız ziyaretleri bir 
kenara bırakıyorum. Sadece 1 Şubat’ta 
başlattığımız seçim kampanyası çerçeve-
sinde bugün burada 8’inci il mitingimizi 
gerçekleştiriyoruz. Ankara’daki, İstan-
bul’daki ilçe mitinglerimizi saymıyorum 
bile... Ayrıca, televizyon programları vası-
tasıyla milletimizle birlikte oluyoruz. 

Bunun yanında devlet işlerinden de asla 
taviz vermiyoruz. Toplantılar, kabuller, 
yabancı liderlerle telefon görüşmeleri, 
zirveler ve daha pek çok faaliyetle, ülke-
mizin ve milletimizin meselelerini takip 
ediyoruz. En azından devlet işlerinin so-
rumluluğu üzerlerinde olmayan, dolayı-

mizin talebini ve ordumuzun ihtiyaçlarını 
göz önünde bulundurarak, Milli Savunma 
Bakanlığımıza ve Genelkurmay Başkanlı-
ğımıza, bu meseleyi çalışmaları talimatını 
verdik. Kurumlarımız çalışmalarını yapıp 
bir taslak ortaya çıkardılar. 

Şimdi burada, özellikle gençlerimizin me-
rakla beklediği bu meselede geldiğimiz 
noktayı, milletimizle paylaşmak istiyo-
rum. Bilindiği gibi halen ülkemizde lisans 
ve lisansüstü programları bitirenler 12 
ay yedek subay veya 6 ay kısa dönem er-
erbaş olarak askerlik yapıyor. Lisans dü-
zeyinden aşağıda eğitim seviyesine sahip 
olanlar ise 12 ay er ve erbaş olarak asker-
lik görevini yerine getiriyor. Bir de, yurt 
dışındaki vatandaşlarımızın faydalandığı 
dövizle askerlik ile zaman zaman başvuru-
lan bedelli askerlik uygulamaları var. Yeni 
sistemde, lisans ve lisansüstü için, ordu-
muzun ihtiyacına göre belirlenecek sayıda 
12 aylık yedek subaylık devam ediyor. İki 
yıllık Meslek Yüksek Okulları mezunları 
için ise, yine ihtiyaca göre belirlenecek 
sayıda 12 aylık yedek astsubaylık uygula-
ması getiriyoruz. Yedek subaylık ve yedek 
astsubaylık görevlerini yerine getirenlere 
2 aylık eğitimleri döneminde harçlık veri-
lecek, 10 aylık kıta görevlerinde ise maaş 
ödenecek. Lise ve altı mezunlar için diğer 
eğitim gruplarından isteyenler için 6 ay + 
6 aylık bir askerlik uygulaması getiriyoruz. 
Bir aylık eğitimini tamamlayıp 5 aylık kıta 
hizmetini bitirerek ilk 6 ayı tamamlayan-
lar, isterlerse terhis olabilecekler. Şayet as-
kerliğe devam etmeyi tercih ederlerse, 6 ay 
süreyle maaşlı olarak görev yapacaklar. Bu 
12 aylık sürenin bitiminde arzu eden as-

kerlerimiz, sözleşmeli er-erbaş kadroları-
na geçiş için müracaat edebilecekler. Yurt 
dışındaki gençlerimiz için dövizle askerlik 
uygulaması sürecek. 

Şimdi geliyorum asıl değişikliğe… Bugüne 
kadar belirli bir periyodu ve sistemi olma-
yan bedelli askerlik uygulamasını, ordu-
muzun personel ihtiyacına göre belirlenen 
bir rakamla sınırlı olmak üzere, kalıcı ha-
le getiriyoruz. Eğitim durumuna bağlı ol-
maksızın, isteyen herkes bedelli askerliğe 
başvurabilecek. Bedelli askerlikten yarar-
lanmaya hak kazananlar, 1 aylık temel as-
kerlik eğitimlerinin ardından terhis edile-
cekler. İlk etapta her yıl 145 bin kişi bedelli 
askerlikten yararlanabilecek. 

Bedelli askerlik ücreti de sabit bir formüle 
göre hesaplanacak. Kurumlarımızın yap-
tıkları hesaplamalar, bedelli askerlikten 
gelen kaynağın, eğitim dönemleri dışında 
tamamı maaşlı hale gelen diğer görevlerin 
maliyetlerini ziyadesiyle karşılayacağını 
gösteriyor. Böylece gençlerimiz için asker-
lik görevi bir yük olmaktan çıkıyor. Askere 
giden gencimiz ya bedelini ödeyip vatan 
vazifesini kısa sürede ifa edecek ve işinin 
başına geri dönecek, ya da maaşlı olarak 
görevini sürdürecek. Askerlik vazifesine 
devam edenlerin bir kısmı da, sözleşmeli 
olarak Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde 
uzun yıllar görev yapma imkânına kavuşa-
cak. Tabii bu çalışma henüz taslak aşama-
sındadır. Nihai safhaya ulaştığında, tüm 
detaylarıyla milletimizle paylaşılacaktır. 
Yeni askerlik sisteminin şimdiden ülkemi-
ze, milletimize, gençlerimize ve ordumuza 
hayırlı olmasını diliyorum. 
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sıyla daha çok zamana sahip diğer partile-
rin temsilcilerinin milletimizle herhangi 
bir kucaklaşmasına şahit oldunuz mu? 
İşte Türkiye’nin asıl meselesi budur. İs-
tikameti millet olmayan bir muhalefetin 
bu ülkeye verebileceği hiçbir şey yoktur. 

Bizim muhalefetin tek bir hedefi vardır, 
o da bir şekilde AK Parti’nin ve Tayyip 
Erdoğan’ın ayağının tökezlemesi ve mey-
danın kendilerine kalmasıdır. 

Kalın sağlıcakla.

Göller diyarı Burdur!.. Güller diyarı Bur-
dur!.. Gönüller diyarı Burdur!.. Teke yö-
resinin kültür başkenti Burdur!.. Yolların 
kavşak, kalplerin buluşma noktası  Bur-
dur!.. Malazgirt’ten beri ata yurdumuz 
olan Burdur!.. Selçuklu’nun serhat şehri 
Burdur!.. Yıldırım Beyazıt’ın emaneti Bur-
dur!.. “Armağan isterse canlar vereyim / 
Candan başka armağanım yok benim” di-
yen yiğitlerin şehri Burdur!.. Tarihin, tabi-
atın, mertliğin şehri Burdur!.. Sipsinin, cu-

ranın, kabak kemaninin şehri Burdur!.. Al 
yazmalı türkülerin, zeybeğin şehri Burdur!.. 
Seni gönülden selamlıyorum Burdur!..

Burdur’un tüm mahallelerindeki, köylerin-
deki kardeşlerimi selamlıyorum. Buradan, 
Ağlasun’u, Altınyayla’yı, Bucak’ı, Çavdır’ı, 
Çeltikçi’yi, Gölhisar’ı, Karamanlı’yı, 
Kemer’i, Tefenni’yi, Yeşilova’yı selamlıyo-
rum. İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif 
Ersoy’u milletvekili olarak seçen, üniver-

Ne Pahasına Olursa Olsun 
Bu Terör Koridorunu Yıkacağız

Burdur Mitingi | Burdur | 18 Şubat 2019
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Burdur’a, Bucak’a, Gölhisar’a gençlik mer-
kezleri, spor salonları, yüzme havuzu gibi 
sosyal tesisler yaptık. 

Devlet Hastanesi yanındaki yaklaşık 40 
bin metrekarelik bir alana Burdur Millet 
Bahçesini yapacağız.

Salda Gölünü çevre koruma bölgesi olarak 
ilan ediyor, kıyısında da 300 bin metre-
karelik bir Millet Bahçesi oluşturuyoruz. 
Bütün bunların hepsi belediyelerin icrası 
değil, Hükümet olarak biz üsleniyoruz. 

Burdurlu ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, 
şehit yakınlarımıza, yaşlılarımıza, engel-
lilerimize toplam 500 milyon lira kaynak 
aktardık.

Sağlıkta, 9’u hastane olmak üzere toplam 
19 sağlık tesisi kazandırdık. 5 sağlık tesisi-
nin yapımı, 9 sağlık tesisinin ise plan-proje 
ve ihale süreci devam ediyor. Bunlardan 
biri de 475 yataklı Burdur Devlet Hasta-
nesidir. Eğitim araştırma hastanesi haline 
dönüştürmeyi planladığımız bu projenin 
inşasına yakında başlıyoruz.

TOKİ vasıtasıyla Burdur’da 2 bin 671 adet 
konut projesini hayata geçirdik. Şimdi yine 
TOKİ ile Burdur Bozkurt mahallesinde ö-
nemli bir kentsel dönüşüm projesinin iha-
lesini yaptık, Nisan ayında inşaatına baş-
lıyoruz. Necatibey mahallesindeki kentsel 
dönüşüm projesinin ihalesi de yakında 
yapılacak. İmar barışından Burdur’da top-
lam 36 bin vatandaşımız faydalandı.

Aralarında 700 yıllık Ulu Camiinin, Saden 
Hatipoğlu Camiinin, Bucak’taki Susuz Ha-
nın da olduğu toplam 31 ata yadigârı ese-
rimizi restore ettik. Merkezdeki Hocabali 
Hamamının restorasyonu halen devam 
ediyor.

Ulaşımda, Burdur’daki bölünmüş yol 
uzunluğunu 45 kilometreden aldık 261 
kilometreye çıkardık. Burdur-Tefenni-Çav-
dır Yolunu ve Burdur-Kemer Ayrımı-Yeşi-
lova Yolunu bu yıl;  Isparta-Burdur yolunu 
ise seneye tamamlıyoruz. Toplam 3 milyar 
(katrilyon) lira yatırım bedeli olan Isparta-
Dereboğazı-Antalya yolundaki çalışmalar 
sürüyor. Projeyi 2023 yılında tümüyle ta-
mamlandığımızda bu yol 10 kilometre kı-
salacak. 

Burdur-Gümüşgün arasındaki demiryolu 
hattını sıfırdan yapmışçasına yeniledik. 
Antalya-Isparta/Burdur-Afyonkarahisar-
Eskişehir hızlı tren projemizle ilgili etüt 
proje çalışmalarını bu yıl tamamlıyoruz. 
İnşallah bu hattın inşasına da en kısa sü-
rede başlayacağız. Afyon-Denizli-Isparta-
Burdur demiryolu hattını yerli-milli yazı-
lımla sinyalli hale getiriyoruz. İnşası süren 
bu projenin çalışmalarını iki yıla kadar 
bitiriyoruz.

Burdur’da 14 baraj ve 1 gölet inşa ettik, 7 
baraj ve 1 göletin yapımı devam ediyor. Su-
lama projeleri ile 238 bin dekar zirai ara-
ziyi sulamaya açtık. Yapımı süren tesislerle 
32 bin dekar zirai araziyi daha sulamaya 
açacağız. Burdur Gölünü takviye etmek 
için Büyük Menderes Nehri kaynakların-
dan su vereceğiz.  Böylece ülkemizin bu 
tabiat harikası gölündeki su çekilmesini 
telafi edeceğiz. 

sitesine adını veren kadirşinas Burdurlu 
kardeşlerimi yürekten selamlıyorum. 

Yaylalardan ovalara

A yârim in de gel

Yayan değil kır atına

A yârim bin de gel

Anan geldi baban geldi

Dayın geldi halan geldi

Davul zurna çalan geldi

Hadi gari sen de gel

Maşallah, bu güzel “teke zortlatması”ındaki 
gibi, bugün tüm Burdur burada… Yaklaşık 
3 yıllık bir aranın ardından burada sizlerle 
hasret gidermekten memnuniyet duyuyo-
rum. Burdur’u özlemişiz. Burdurlu kardeş-
lerimizi özlemişiz. Gördüğüm kadarıyla 
Burdur da bizi özlemiş. Rabbim, muhab-
betimizi, kardeşliğimizi, yoldaşlığımızı, 
gönüldaşlığımızı daim eylesin. 

Burdur!..

31 Mart’ta neccenizi biliyoğuz mu?

Ak Parti decez gali…

Burdur!..

31 Mart’ta AK Parti belediyeciliğiyle tekrar 
buluşmaya hazır mısın?

Burdur!..

31 Mart’ta gönül belediyeciliğine kavuş-
maya hazır mısın?

Burdur!..

31 Mart’ta Cumhur İttifakının yanında yer 
alarak şehrine ve ülkene sahip çıkmaya ha-
zır mısın?

Maşallah… İşte sözü ince, özü ince Teke yö-
resi budur. İşte yaylaları serin, ovası sıcak 
Burdur budur. 

Burdur Gölü’ne Büyük Menderes 
Nehri Kaynaklarından Su 
Vereceğiz

Kardeşlerim,

Biz Burdur’u sadece gönülden sevmekle 
kalmadık; tarihinde görülmemiş hizmet-
lerle Burdur’u geliştirdik, kalkındırdık, 
ileriye taşıdık. Son 16 yılda Burdur’a top-
lam 9 milyar (katrilyon) lirayı aşan yatırım 
yaptık.

Eğitimde, 1.130 adet yeni derslik inşa et-
tik. Bugün 33 bin öğrenciye sahip Meh-
met Akif Ersoy Üniversitesini şehrimize 
kazandırdık. Yükseköğrenim öğrencileri 
için 3 bin 383 kişi kapasiteli yurt binala-
rı hizmete soktuk. Bu yıl içinde Bucak’ta 
500 kişi kapasiteli, seneye de merkezde 
toplamda 1.900 kişi kapasiteli 2 adet yurt 
daha açıyoruz.
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Burdur şehir merkezi ve Bucak ilçe mer-
kezine içme suyu temin edecek projeleri 
hazırladık. Temelini attığımız Burdur isa-
le hattıyla şehrin acil içme suyu ihtiyacını 
Gökpınar mevkiindeki içme suyu kuyula-
rından karşılayacağız. Şehrin uzun vadeli 
içme suyu ihtiyacını ise daha sonra inşa 
edeceğimiz Akçay ve Karakent göletlerin-
den temin edeceğiz. 

“Seçim Öncesi Attık Tuttuk” 
Diyen, Mevcut Belediyeden 31 
Mart’ta Kurtulacaksınız

Biz DSİ vasıtasıyla suyu Burdur’a getirdik 
ama belediye henüz bunun şehiriçi dağıtı-
mını yapacak şebekeyi yenilemediği için 
vatandaşımız musluğundan akan suyu içe-
miyor. Sizlerin, 31 Mart’ta Burdur’un içme 
suyu sorununu, trafik sorununu, yol soru-
nunu, otopark sorununu çözemeyen bu 
zihniyeti tasfiye edeceğinize inanıyorum. 
“Seçim öncesi attık tuttuk” diyen, güya 
proje diye hazırladığı işlerin hiçbirini yap-
mayan mevcut yönetimden 31 Mart’ta in-
şallah kurtulacaksınız. Burdur, Deniz Kurt 
kardeşimizle 31 Mart sonrası yepyeni bir 
döneme adım atacaktır. 

Burdurlu çiftçilerimize toplam 1,1 milyar 
(katrilyon) lira tutarında tarımsal destek 
verdik. 

Üniversitemizin ve sanayicilerin ele ele 
vererek teknoloji üretmeleri için şehrimi-
ze bir teknopark kurduk. Burdurlu iş in-
sanlarımıza, girişimcilerimize toplam 1,4 
milyar (katrilyon) lira tutarında yatırım 

desteği sağladık. Sağladığımız desteklerle 
Burdur’da 6 bin 537 yeni istihdam oluştur-
duk. Burdur’daki 19 bin iş yerine toplam 
181 milyon lira tutarında SGK prim teşvi-
ki verdik. 

Bu arada, Burdur’da Torosgaz’ın hizmet-
leriyle ilgili şikâyetler alıyoruz. Doğalgaz 
hizmetleriyle ilgili eksikliklerin, aksaklık-
ların bir an önce çözülmesini temenni edi-
yorum. Aksi takdirde, milletimizi üzeni biz 
de üzeriz. 

Burdur!..

31 Mart’ta belediyelerimizi memleket işi 
gönül işi diyen kadrolara teslim ediyor 
muyuz?

Burdur!..

31 Mart’ta şehrimizi geleceğin belediyeci-
lik anlayışıyla buluşturuyor muyuz?

Burdur!..

31 Mart’ta ülkemizin geleceği için tercihi-
mizi istikrar ve güvenden yana kullanıyor 
muyuz?

Kardeşlerim,

Kalem olur selam yazar eli Burdur’un…

Hakkı hakikati söyler dili Burdur’un…

Bir kutlu sevdaya çıkar yolu Burdur’un…

Biz de 17 yıldır Burdur gibi hep Hakkı, ha-
kikati söylemenin peşinde olduk. Biz de 



Recep Tayyip ERDOĞAN

457456

Yeni Türkiye Vizyonu | YENİDEN DİRİLİŞ YOLUNDA-3 

sorun teşkil etmediğini açıkça söylediler. 
NATO üyesi Yunanistan’ın senelerdir S-
300’leri var. Türkiye’nin, böyle bir gerek-
çeyle eleştirilmesini asla haklı göremeyiz. 
Üstelik biz hala müttefiklerimizin vereceği 
sistemlere ihtiyacımız olduğunu, bu ko-
nuda yürütülen çalışmaların bir an önce 
sonuçlandırılmasını beklediğimizi de söy-
lüyoruz. 

Tabii bu konuda bazı şartlarımız, bazı bek-
lentilerimiz var. Siz kalkacaksınız terörist-
lere 22-23 bin tır dolusu silah getireceksi-
niz, bana da paramla vermeyeceksiniz. Bu 
nasıl ittifaklık, bu nasıl ortaklık!.. Bunlar 
eğer karşılanmazsa biz de adımlarımızı 
atarız ve attık da. Hele hele bu mesele-
nin Suriye’de atılması üzerinde mutabık 
kaldığımız adımlarla ilişkilendirilmesi-
ni asla kabul edemeyiz. Söz verildiği gibi 
Münbiç’in bir an önce terör örgütü men-
suplarından temizlenmesini ve yönetimi-
nin yerel halka bırakılmasını bekliyoruz. 
Aynı şekilde, Fırat’ın doğusundaki terör 
örgütü yapılanmasına sunulan desteğin 
kesilmesini bekliyoruz. 

Türkiye olarak amacımız, bu bölgede gü-
venliği sağlamak ve altyapıyı işler hale ge-
tirmek suretiyle, geri dönüşleri bir an ön-
ce başlatmaktır. Bu mücadelemizde bizim 
yanımızda olan dostlarımıza gönlümüz de, 
kapımız da sonuna kadar açıktır. Biz bu te-
rör oluşumuna bugün olmazsa yarın, yarın 
olmazsa ertesi gün, ama yakında mutlaka 
ağır bir darbe vuracağız. Mesele Suriye me-
selesi değil, Türkiye’nin ve Türk Milletinin 

beka meselesidir. İstiklalimiz ve istikbali-
miz söz konusu olduğunda kimseyi gözü-
müz görmez. Ne diyor İstiklal Marşımız:

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür 
yaşarım

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım

Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım

Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın

Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın

Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın

Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın

Evet… Biz de belki yarın, belki yarından 
da yakın ülkemize yönelik hayâsız akın-
ları durdurmak için harekete geçmekte 
kararlıyız. 

Kendi güvenlikleri için binlerce kilometre 
uzakta operasyon yapmaktan çekinmeyen-
ler, Türkiye’nin sınırları dibindeki güvenlik 
kaygılarını anlayışla karşılamak zorunda-
dır. Terör örgütlerine destek verenler, asıl 
kendi güvenliklerini tehlikeye atmış olur-
lar. Biz müttefiklerimizin güvenliğini istedi-
ğimiz gibi, kendi güvenliğimiz için de gere-
kenleri yapmaktan asla geri durmayacağız. 
Tek isteğimiz, bizim bu haklı mücadelemi-
ze saygı duyulması, destek verilmesidir. 

17 yıldır Burdur gibi kutlu bir sevdanın, 
büyük ve güçlü Türkiye sevdasının yolun-
da koştuk. Bu uzun mücadele döneminde 
gün oldu vesayet güçleriyle kavga ettik. 
Gün oldu sokakları kaosa sürüklemeye 
çalışanları karşımızda bulduk. Gün oldu 
terör örgütlerinin acımasız saldırılarına 
uğradık. Gün oldu emniyet-yargı teşkilat-
ları, gün oldu ordumuz içindeki hainlerin 
darbe girişimlerine maruz kaldık. Gün 
oldu partimize, gün oldu hükümetimize, 
gün oldu ekonomimize, gün oldu ülkemi-
ze, binbir hileyle, desiseyle, iftirayla itibar 
suikastleri yapıldı. Hamdolsun hepsinin 
de üstesinden geldik. Allah’ın yardımı ve 
milletimizin desteğiyle tüm oyunları birer 
birer bozduk. 

Şimdi yeni bir mücadelenin içindeyiz. Bu 
defa sınırlarımıza dayandılar. Önce DEAŞ 
denen proje örgütü üzerimize saldılar. Biz 
Fırat Kalkanı Harekâtıyla bu örgütü tepele-
yip geçince, bir başka örgütü öne sürdüler. 
PKK’nın Suriye kolu olan YPG-PYD vasıta-
sıyla sınırlarımız boyunca bizi kuşatmaya 
kalktılar. Zeytin Dalı Harekâtıyla, bu zinci-
ri kırdık. İdlib mutabakatıyla ülkemize yö-
nelik yeni bir mülteci dalgasının önüne geç-
tik. Şu ana kadar 310 bin Suriyeli, güvenli 
hale getirdiğimiz bölgelere geri döndü. 

Fakat asıl çözmemiz gereken mesele, Mün-
biç ve Fırat’ın doğusudur. Bu bölgeleri 
terör örgütünden temizlediğimizde, mil-
yonlarca Suriyelinin güvenle evlerine dö-
neceğini biliyoruz. Fırat’ın doğusunda ve 
Münbiç’te üstlenen teröristlerin hedefinin 
Türkiye olduğu apaçık ortadadır. Biz bu 
bölgede bir terör yapılanmasına kesinlikle 

izin vermeyeceğimizi defalarca söyledik. 
Şimdi buradan, Burdur’dan bir kez daha 
tekrarlıyorum; Türkiye sınırlarının dibin-
de bir terör oluşumuna göz yummayacak, 
rıza göstermeyecektir.  Ne pahasına olursa 
olsun bu terör koridorunu yıkacağız. 

Fırat’ın Doğusundaki Terör 
Örgütüne Sunulan Desteğin 
Kesilmesini Bekliyoruz

Gönül ister ki bu mücadeleyi müttefikleri-
mizle birlikte verelim. Geçmişte, ülkemi-
zin sınırları DEAŞ ve PKK-YPG teröristleri 
tarafından tehdit edilmeye başlandığında, 
müttefiklerimizden hava savunma sistem-
leri istedik. Ne oldu biliyor musunuz? Bi-
ze yeni hava savunma sistemleri verilmesi 
bir yana, mevcut sistemlerin çoğu da geri 
çekildi. Bunun üzerine biz bir yandan sı-
nırlarımızdaki teröristleri etkisiz hale ge-
tirecek operasyonları yürütürken, diğer 
yandan da alternatif hava savunma sistem-
leri arayışına girdik. Rusya ile S-400 hava 
savunma sistemleri alma anlaşması, işte 
bu arayışın bir neticesidir. Şayet bize ihti-
yacımız olan sistemler müttefiklerimizce 
zamanında ve makul şartlarda verilmiş ol-
saydı, buna ihtiyaç kalmayacaktı. 

Şimdi kalkmışlar bize, S-400 almaktan vaz-
geçin diyorlar. Niye vazgeçelim? Siz hala 
bu sistemleri bize, teknoloji transferiyle, 
ortak üretimiyle, finans desteğiyle verme 
konusunda herhangi bir adım atmış de-
ğilsiniz. Üstelik biz, farklı sistemleri kul-
lanma hakkına sahibiz. NATO yetkilileri, 
bu durumun kendileri için herhangi bir 
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Şu gerçeği kimse unutmasın. Bu bölgede 
ancak Türkiye’yi karşısına değil, yanına 
alanlar kazanır. 

Burdur!..

Tek Millet için bu mücadeleye destek ver-
meye var mısın?

Tek Bayrak için bu mücadeleye destek ver-
meye var mısın?

Tek Vatan için bu mücadeleye destek ver-
meye var mısın?

Tek Devlet için bu mücadeleye destek ver-
meye var mısın?

Öyleyse, ne yapacağız? BİR olacağız, İRİ 
olacağız, DİRİ olacağız, KARDEŞ olacağız, 
hep birlikte TÜRKİYE olacağız.

2023 Hedeflerine Ulaştırmak  
İçin Gece Gündüz Çalışacağız

Kardeşlerim,

Türkiye, 31 Mart mahalli seçimlerinin 
ardından, 2023 yılına kadar kesintisiz 
bir hizmet dönemine girecektir. Sizler bu 
mahalli seçimlerde bize ne kadar destek 
verirseniz, biz de işte bu dönemde o dere-
ce büyük hizmetlere imza atma imkânına 
kavuşuruz. Cumhurbaşkanı olarak, kabi-
nemizle, bürokratlarımızla biz bir yandan, 
illerimizde, ilçelerimizde belediye başkan-
larımız diğer yandan, ülkemizi 2023 he-
deflerine ulaştırmak için gece gündüz çalı-

şacağız. Türkiye’yi bugünlere çok çalışarak 
getirdik. Bundan sonraki hedeflerimize de 
yine çok çalışarak ulaşacağız. 

Rabbimiz, “İnsan için ancak çalıştığının 
karşılığı vardır” buyuruyor. Ülkemizde hiç 
çalışmadan, hiç emek vermeden, hiç ter 
dökmeden, hiç gayret sarf etmeden neti-
ceye ulaşacağını sanan sadece muhalefet 
partileridir. Biz, mümkün olsa 24 saatin 
üzerine bir 24 saat daha koyup günü öyle 
kapatmak istiyoruz. Çünkü 24 saat yet-
miyor. Muhalefet partileri için ise her se-
çim adeta bir mihnet… Tıpkı Burdur’daki 
belediye başkanları gibi seçimlerde atıp 
tutmak bile onlara zor geliyor. Onun ye-
rine yalanla, iftirayla, çarpıtmayla günü 
savuşturmaya çalışıyorlar. Biz milletimize 
hizmete talibiz. Biz şehirlerimize hizmete 
talibiz. Biz, hükümetimizle, belediye baş-
kan adaylarımızla, parti teşkilatlarımızla 
sizlere hakim olmaya değil hadim olmaya, 
hizmetkar olmaya talibiz. 

İnşallah Burdur, 31 Mart’ta tercihini hiz-
met siyasetinden yana kullanacaktır. Bur-
dur, inşallah 31 Mart’ta AK Parti’nin gönül 
belediyeciliğini, hizmet belediyeciliğini 
tercih edecektir. Merkez, ilçe ve belde be-
lediye başkan adaylarımızı sizlere emanet 
ediyorum. 

Sevginiz, coşkunuz, muhabbettiniz için 
her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyo-
rum. Kalın sağlıcakla.

Sevgili Ankaralılar, değerli Altındağlılar, 
istikbalimizin teminatı sevgili gençler, çok 
değerli hanım kardeşlerim, hepinizi en 
kalbi duygularımla, muhabbetle, hürmetle 
selamlıyorum. 

Altındağ’ın tüm semtlerindeki, mahalle-
lerindeki kardeşlerime sevgilerimi, say-
gılarımı gönderiyorum. Sizlerle beraber 
olmaktan, sizlerle hasret gidermekten 
büyük bahtiyarlık duyuyorum. Bu karde-

şinizi bağrınıza bastığınız için her birinize 
teşekkür ediyorum.

Altındağ, başkentimizin en kadim, en 
köklü semtlerine ev sahipliği yapıyor. An-
kara’mızın manevi muhafızı Hacı Bayram 
Veli Hazretleri, Şeyh Taceddin Hazretleri, 
Şeyh İzzettin Hazretleri, Melike Hatun 
gibi gönül insanları burada, Altındağ’da 
yatıyor. Örnek hayatlarıyla, hikmetli söz-
leriyle, geride bıraktıkları eserleriyle 

Cumhur İttifakı Olarak 
Oylarımızı Konsolide Etmeliyiz

Altındağ Toplu Açılış Töreni | Ankara | 20 Şubat 2019
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ğiz. Öyleyse durmak yok. Cumhur İttifakı 
olarak AK Parti-MHP beraber, omuz omu-
za, yoğun bir çalışmanın içerisinde olaca-
ğız. Oylarımızı konsolide etmemiz lazım. 
AK Parti ve MHP’de oy zaiyatı olmamalıdır.  

Sizlerden kimin gündeminde nelerin ol-
duğuna özellikle dikkat etmenizi rica edi-
yorum. Bizim gündemimizde, hizmet var, 
eser var, gönüller kazanmak var. Bizim 
gündemimizde, Türkiye’yi ve şehirlerimi-
zi hayalleri ve hedefleriyle buluşturmak 
var. Bizim gündemimizde; ülkemizi eko-
nomide, ticarette, istihdamda, tarımda, sa-
vunma sanayinde çok daha ileri seviyelere 
taşımak var. Bizim gündemimizde; milleti-
mizin lokmasına musallat olan fırsatçılara 
ders vermek var. Bizim gündemimizde; do-
mates-patlıcan-biber fiyatlarını şişirerek 
insanımızın rızkına kast edenlere mani ol-
mak var. Bizim gündemimizde; Suriye’de 
güvenli bölgeler kurarak mültecilerin geri 
dönüşlerini sağlamak var. Bizim gündemi-
mizde; Irak ve Suriye’deki terör bataklıkla-
rını kurutmak var. Bizim gündemimizde; 
Doğu Akdeniz’de bulunan enerji kaynak-
ları üzerindeki haklarımızı korumak var. 
Bizim gündemimizde; enerji yatırımlarıy-
la cari açığımızı kapatmak, ülkemizi dışa 
bağımlılıktan kurtarmak var.

Peki, CHP’nin ve zillet ittifakının günde-
minde ne var? Onların gündeminde; bö-
lücü terör örgütünün siyasi uzantılarına 
yoldaşlık yapmak var. Onların gündemin-
de; Türkiye’nin ayağına çelme takmaya ça-
lışanlara payandalık yapmak var. Onların 
gündeminde, milletimizin rızkını, lokma-
sını gasp eden fırsatçılara sahip çıkmak 

var. Onların gündeminde sadece kendi kü-
çük hesapları, koltuk kavgaları var.  

Biz her alanda ülkemizin bağımsızlığı için 
çalışırken, CHP ve şürekâsı Türkiye’nin ge-
leceğine pusu kurmanın peşinde. Biz ihya 
etmenin, inşa etmenin, yeni eserler, yeni 
projelerle ülkemizi kalkındırmanın mü-
cadelesini verirken, CHP her zamanki gibi 
yıkmanın, yasaklamanın, engellemenin 
peşinde. 

Marmaray’dan Avrasya Tüneline, İstanbul 
Havalimanından Ankara’daki projelerimi-
ze kadar son 17 yılda attığımız her adımda, 
hayata geçirdiğimiz her reformda CHP zih-
niyetini karşımızda bulduk. Terörle mü-
cadelemize destek olmak yerine, gittiler, 
bölücü örgütün Suriye kolunun yurt dı-
şında avukatlığına soyundular. Zeytin Dalı 
hHarekâtımız öncesinde, güvenlik güçleri-
mizin moralini bozmak için günlerce ka-
ra propaganda yaptılar. Gezi olaylarında, 
ağaç bahanesiyle sokakları yakıp-yıkan, 
belediye otobüslerini ateşe veren vandalla-
ra sahip çıktılar. 17-25 Aralık girişiminde 
demokrasinin yanında saf tutmak yerine, 
gittiler grup kürsülerini FETÖ’nün mon-
tajlarına, şantaj kasetlerine kiraya verdiler. 
Basın özgürlüğü diyerek, FETÖ’nün paçav-
raları önünde gece sabahlara kadar nöbet 
tuttular. 15 Temmuz gecesi milletle darbe-
ye direnmek yerine, FETÖ’cü alçaklarla an-
laşıp tankların arasından kaçmayı seçtiler.

CHP Rumların Ağzıyla Konuşuyor

Şimdi de aynı gafleti, aynı basiretsizliği 
ülkemizin Doğu Akdeniz’de yürüttüğü 

Ankara’ya İslam mührünü vuran tüm hak 
âşıklarını rahmetle yâd ediyorum.

Partimizi kurup ülkemiz için hizmet yolcu-
luğuna başladığımızda Altındağ, yüzde 50 
ile “Adalet ve Kalkınma” dedi. Vesayet o-
daklarının tüm güçleriyle üzerimize aban-
dığı 2004’de, Altındağ, 64,5 ile “demokra-
si” dedi. Eski Türkiye heveslerinin kabar-
dığı 2009’da, Altındağ yüzde 57,3 ile “mili 
irade” dedi. İhanet çetesinin saldırılarının 
yoğunlaştığı 30 Mart 2014’de, Altındağ, 
yüzde 64 ile yine hizmet siyasetini, eser 
siyasetini seçti. Tarihimizin ilk doğrudan 
Cumhurbaşkanlığı seçiminde Altındağ, 
yüzde 65,5 gibi rekor bir oy oranıyla şah-
sımı Cumhurbaşkanlığı makamına taşıdı. 
16 Nisan halk oylamasında Altındağ 63,3 
ile  “kalıcı istikrar” dedi, “Büyük ve Güçlü 
Türkiye” dedi. Son olarak 24 Haziran’da 
Altındağ bir kez daha bize, partimize ve 
Cumhur İttifakına rekor düzeyde oy oran-
larıyla sahip çıktı. Sizler, 24 Haziran se-
çimlerinde yüzde 66 ile şahsımı ikinci kez 
Cumhurbaşkanlığı’na layık gördünüz. Yüz-
de 53 ile AK Parti’yi, yüzde 67 ile de Cum-
hur İttifakı’nı zirveye çıkardınız.

Sizler bu güçlü duruşunuzla sadece 
Altındağ’ın ve Ankara’nın gelişmesine 
katkı sunmakla kalmadınız. Aynı zaman-
da, Türkiye’nin son 17 senede siyasette, 
ekonomide, eğitimde, sağlıkta, ulaşımda 
yazdığı destanlarda pay sahibi oldunuz. 
Ülkemizin yolunu açtınız, demokrasisinin 
gücüne güç kattınız. Vefanızdan, kadirşi-
naslığınızdan dolayı her birinize ülkem, 
şahsım ve partim adına teşekkür ediyo-
rum. Bu kardeşinize sahip çıktığınız için, 

Büyük Türkiye yolculuğunda bizlere yol 
arkadaşlığı yaptığınız için Rabbim hepi-
nizden razı olsun. Rabbim kardeşliğimizi, 
muhabbetimizi, yol arkadaşlığımızı daim 
eylesin.

4’lü Çeteye Talimat   
Kandil’den Geliyor

Değerli kardeşlerim,

Siyaset gündemini, en az bizim kadar siz-
ler de çok yakından takip ediyorsunuz. 
Hangi adayın ne dediğini, kimin kimlerle 
yol yürüdüğünü, kol kola girdiğini sizlerde 
duyuyor, görüyorsunuz. Her partinin ken-
di önceliklerine, hassasiyetlerine göre bir 
gündemi var. 

İşte CHP’yi görüyorsunuz. Talimat nere-
den geliyor? Kandil’den geliyor. Açık ve 
net ne söylüyorlar; CHP, terör örgütünün 
desteklediği HDP, öbür tarafta adı İYİ Par-
ti olan parti, yanında Saadet… Dörtlü çe-
te... Kandil, bunlara, “Siz Güneydoğu’da, 
Doğu’da beraber olacaksınız. Batıda da 
AK Parti’yi, Erdoğan’ı çökertmek için ge-
rekiyorsa bazı yerlerde HDP olarak aday 
göstermeyeceksiniz. Bazı yerlerde CHP’yi, 
bazı yerlerde İYİ Parti’yi destekleyeceksi-
niz” diyor. Meseleleri AK Parti’yi sandıkta 
mağlup etmek… 

Ben millete, halka inanıyorum. Bizler 31 
Mart’ta sandıkta inşallah bu illet ittifakına 
en güzel Osmanlı tokadını vuracağız. Buna 
hazır mıyız? Milli iradenin egemenliğine 
hazır mıyız? Bunu sandıklarda gösterece-
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Sağlıkta toplam maliyeti 3 milyar lirayı 
aşan 3 bin 704 yataklı Bilkent ve 3 bin 577 
yataklı Etlik Şehir Hastanelerinin inşası 
devam ediyor. Bilkent Şehir Hastanesini 
14 Mart’ta, Etlik Şehir Hastanesini ise bu 
yıl içinde hizmete sunuyoruz.

Türkiye’yi son 16 yılda biz hızlı trenlerle 
tanıştırdık. Ankara’yı, Eskişehir, Konya,  
Bilecik, Sakarya, Kocaeli ve İstanbul’la 
birleştirdik. Ankara-Afyonkarahisar-İz-
mir Yüksek Hızlı Tren projemizin yapımı 
hızla sürüyor. Ankara-Kırıkkale-Yozgat-
Sivas yüksek hızlı tren hattında da çalış-
malar süratle devam ediyor. Ankara’ya 
Yüksek Hızlı Tren Garını kazandırdık. 
Başkentray’ı hizmetinize sunduk. Kızılay-
Çayyolu, Batıkent-Sincan ve Tandoğan-Ke-
çiören metrolarını yaptık. Bunlarla kalmı-
yor, mevcut hatları da uzatıyoruz. Atatürk 
Kültür Merkezi-Gar-Kızılay metro uzantı-
sının yapımına başladık. Kuyubaşı-YHT 
Gar-Kızılay hattıyla ilgili çalışmalar devam 
ediyor. Ankaray’ı hem AŞTİ, hem Dikimevi 
tarafından uzatıyoruz. 

Bugüne Kadar Daima 
Esnafımızın, Sanatkârımızın 
Yanında Olduk

Sevgili Altındağlılar,

Mehmet Özhaseki ile Asım Balcı kardeş-
lerimin, Altındağ’ın kalkınma yolculuğu-
nu hızlandıracak pek çok projesi, pek çok 
hazırlığı bulunuyor. Kültür Yolu projesiyle 
Ankara tarihini günümüze taşıyoruz. An-
kara Kalesi’nin Akkale Burcu’ndan başla-

yıp Atakule’de sonlanacak 12 kilometrelik 
yolu, bir kültür rotası haline getiriyoruz. 
Ayrıca Ulus trafiğini iki ayrı tünel ile yeral-
tına alarak, Gençlik Parkı ve Hacı Bayram-ı 
Veli Camii arasında tramvay ile ulaşım sağ-
layacağız. Ankara Kalesi’nin tarihi değeri-
ni ortaya çıkartacak çalışmalarla, burayı 
hem şehir halkının, hem de turistlerin kul-
lanımına kazandıracağız.

Ankara’ya 13 millet bahçesi yapıyoruz. 
Bunlardan 4’ü Altındağ ilçemizde olacak. 
Atatürk Kültür Merkezi, Payamlıtepe, Çu-
buk Çayı ve Karaköy Millet Bahçeleriyle 
Altındağ ilçemize toplamda 5 milyon 300 
bin metrekare yeşil alan kazandıracağız.

Ankara’nın ulaşımını yeni metro hatla-
rıyla daha da rahatlatacağız. Özellikle 
Altındağ’ın nüfusu gün geçtikçe artıyor. 
Sadece Karapürçek mahallesinde 100 bini 
aşkın vatandaşımız yaşıyor. Buradaki kar-
deşlerimizin ulaşım ve sağlık konusunda 
talepleri, beklentileri olduğunu biliyorum. 
İnşallah Büyükşehir belediyemiz ve sağlık 
bakanlığımız el ele vererek, bu sorunu hal 
yoluna koyacaklar.

Ayrıca Siteler’deki esnafımızın da üretim-
lerini artırmak, müşterilerine daha güzel, 
daha kaliteli hizmet sunmak için gayret 
ettiklerinin farkındayım. Hükümet ve be-
lediyeler olarak bugüne kadar daima es-
nafımızın, sanatkârımızın yanında olduk. 
SGK prim desteklerinden faizsiz kredilere, 
hibelere kadar esnafımıza ihtiyaç duydu-
ğu desteği en güçlü şekilde verdik. İnşallah 
bundan sonra da sizlerin önünü açmayı, 
sizlere destek olmayı sürdüreceğiz. Siteler 

petrol ve doğal gaz arama faaliyetleri kar-
şısında sergiliyorlar. Önceki gün bir CHP 
milletvekili çıkmış, petrol ve doğal gaz 
arama çalışmalarımızı eleştiriyor. Doğu 
Akdeniz’deki operasyonlarımızın durdu-
rulması gerektiğini söylüyor. “Bir kova bile 
petrol bulunmadı” iddiasıyla, Türkiye’yi 
petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerine 
son vermeye çağırıyor. Biz, ilk günden 
itibaren bu tür çağrıları zaten Rumlardan 
işitiyorduk. Aynı şekilde Kıbrıs Türk’ünün 
haklarını gasp etmek isteyen diğer ülkeler 
de, her fırsatta rahatsızlıklarını dile getiri-
yordu. Türkiye’nin, Akdeniz’de yürüttüğü 
çalışmalardan Rumların ve diğerlerinin 
rahatsızlık duyması gayet tabiidir. Bura-
da sorgulanması gereken CHP’nin tavrı-
dır, CHP’nin hazımsızlığıdır. Ülkemizin 
enerji güvenliğine dair milli bir meselede, 
CHP’nin bu şekilde savrulması, böyle bir 
gafletin içine düşmesi gerçekten üzücü-
dür. Bizi en çok yaralayan, CHP’nin Rum-
ların ağzıyla konuşmasıdır.

Türkiye’nin potansiyelini ortaya çıkara-
cak bu tür stratejik hamlelerden, bırakın 
rahatsızlık duymayı, herkesin, en başta 
da ana muhalefetin gurur duyması gere-
kir. Ülkemizin, Kıbrıs Türklerinin hak ve 
menfaatlerini koruma kararlılığından, 
herkesin, en başta ana muhalefetin iftihar 
etmesi gerekir. Elbette biz Rumlar ve kimi 
CHP milletvekilleri istemiyor diye, Doğu 
Akdeniz’deki petrol arama faaliyetlerimizi 
durdurmayacağız. Biz CHP rahatsız oluyor 
diye, ülkemizin ve  Kuzey Kıbrıslı kardeşle-
rimizin enerji kaynakları üzerindeki hak-
larını savunmaktan vaz geçmeyeceğiz. Ça-
lışmalarımızı sonuna kadar devam ettire-

rek, inşallah milletimize hasretle beklediği 
müjdeli haberleri vereceğiz. Altındağlı kar-
deşlerimin de 31 Mart’ta bu zihniyete gere-
ken dersi sandıkta vereceğine inanıyorum.

Sevgili Altındağlılar,

Biz yetkiyi sizden alıyor, hesabı yine size, 
yani milletimize veriyoruz. Seçim dönem-
lerinde 5 yıllık karnemizi ortaya koyuyor, 
gelecek 5 yıl için yine sizlerden destek ve 
icazet istiyoruz. Siz, demokrasinin, mil-
li iradenin arkasında durduğunuz; bize 
yetki, bize görev verdiğiniz sürece, ham-
dolsun bizler de size hizmet etmenin, size 
hizmetkâr olmanın o emsalsiz gururunu 
yaşadık ve yaşıyoruz. İşte bugün de yine 
belediyemizin Altındağ’a kazandırdığı ya-
tırımları resmen hizmete açmanın bahti-
yarlığı içindeyiz.

İçinde konut projelerinin, müzelerin, aile 
sağlık merkezlerinin, camilerin, parkların, 
kütüphanelerin, yolların, konutların, 112 
Acil Servis Santrallerinin, semt pazarla-
rının ve spor komplekslerinin bulundu-
ğu eser ve hizmetleri sizlerin istifadesine 
sunuyoruz. Resmen hizmete açtığımız 
eserler arasında Karapürçek Mahallesine 
kazandırdıklarımız da önemli yer tutuyor. 
Böylece tek kalemde 306 milyon (trilyon) 
lirayı aşan yatırım, eser, proje ve hizmeti 
Altındağlı kardeşlerimizin kullanımına 
sunmuş oluyoruz.

Bunun yanında resmi kurumlarımızın ve 
Ankara Büyükşehir Belediyemizin farklı 
alanlarda şehrimize yaptıkları yatırımlar 
sürüyor.
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esnafının taleplerini belediye başkan aday-
larımız biliyorlar, çok yakından takip edi-
yorlar. İnşallah bunlarla ilgili gerekeni 31 
Mart’tan sonra hayata geçireceğiz. Cum-
hurbaşkanı, büyükşehir, ilçe belediye baş-
kanı, bu üçlü mekanizmayı çalıştıracağız.

Ben bu düşüncelerle sözlerime son verir-
ken bir kez daha açılışını yaptığımız eser-
lerin ilçemize hayırlı olmasını temenni 
ediyorum. 3 dönemdir Altındağ’a hizmet 
eden, bu dönem de Yenimahalle Belediye 
Başkanı olarak aday gösterdiğimiz Vey-
sel Tiryaki kardeşime emekleri, gayretleri 
için gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. 

Asım Balcı kardeşimin birikimiyle, dina-
mizmiyle Altındağ’da devraldığı hizmet 
bayrağını inşallah çok daha yukarılara ta-
şıyacağına inanıyorum.

Cumhurbaşkanlığı’nda şahsımın, 
Büyükşehir’de Mehmet Özhaseki kardeşi-
min, ilçemizde Asım Balcı’nın işbirliğiyle 
Ankara ve Altındağ, inşallah gelişmeye, 
güçlenmeye devam edecektir. Sizlerden 
her iki adayımıza da çok güçlü destek bek-
liyorum.

Sağ olun, var olun, Allah’a emanet olun. 
Kalın sağlıcakla.

Sevgili Ankaralılar, değerli Etimesgutlular, 
sevgili gençler, kıymetli hanımefendiler, 
aziz kardeşlerim,  sizleri en kalbi duygula-
rımla, muhabbetle, hasretle selamlıyorum. 
Buradan Etimesgut’un tüm semtlerindeki, 
mahallelerindeki kardeşlerime selamla-
rımı gönderiyorum.  Ankara Ahilerinin 
mirası olan bu güzel ilçemizde sizlerle 
birlikte olmaktan memnuniyet duyuyo-

rum. Buradan terörle mücadelede ve 15 
Temmuz’da verdiğimiz tüm şehitlerimize 
Allah’tan rahmet diliyorum. 

Etimesgut bir şehitler ve gaziler diyarıdır. 
Etimesgut’un, 1984 yılından bugüne kadar 
terörle mücadelede verdiği şehit sayısı tam 
157’dir. Bunlardan 23’ü 15 Temmuz şehi-
didir. Evet, aralarında Ömer Halisdemir ile 

CHP’nin, FETÖ’den Şaibeli
Bir İsmi Aday Yapması 
Etimesgut’a Hakarettir

Etimesgut Mitingi | Ankara | 20 Şubat 2019
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Etimesgut!..

31 Mart’ta istiklaline ve istikbaline sahip 
çıkıyor musun? 

Rabbim sizlerden razı olsun.

Kardeşlerim,

Etimesgut, ülkesine sahip çıkmanın yanın-
da gelişmenin, büyümenin, kalkınmanın, 
hizmetin anlamını da çok iyi bilir. Bundan 
çeyrek asır önce adeta bir köy olan ilçemiz, 
bugün başkentin en gözde yerleşim yerle-
rine ev sahipliği yapıyor. Tabii bu kolay ol-
madı. Bir yandan ilçe belediyemiz, bir yan-
dan büyükşehir belediyemiz, bir yandan 
bakanlıklarımız yaptıkları yatırımlarla 
Etimesgut’un ve tüm Ankara’nın çehresini 
değiştirdiler. 

Eğitimde, Ankara genelinde 15 bin 709 a-
det yeni derslik yaptık. Bugün 307 binden 
fazla üniversite öğrencisinin eğitim gördü-
ğü Ankara’ya son 16 yılda 12 yeni üniversi-
te kurduk. Yükseköğrenim öğrencileri için 
10 bin 500 kişi kapasiteli yurtlar yaptık. 
Birkaç yıla kadar 13 bin 800 kişi kapasiteli 
yurt binalarını daha hizmete açıyoruz.

Sağlıkta 140 adet tesisi şehrimize kazan-
dırdık. Etimesgut Devlet Hastanesine ye-
ni bir bina yaptık. Yeni binada poliklinik 
hizmetleri verilmeye başlandı, inşallah 
diğer bölümler de çok yakında açılacak. 
Ankara’nın medarı iftiharı olacağına inan-
dığım 3 bin 704 yataklı Bilkent ve 3 bin 
577 yataklı Etlik Şehir Hastanelerinin in-
şası devam ediyor. Bilkent Şehir Hastane-

sini 14 Mart’ta, Etlik Şehir Hastanesini ise 
bu yıl içinde sizlerin hizmetine sunuyoruz. 
Böylece 7 bin 281 yataklı sağlık tesislerini 
Ankara’mıza kazandırmış oluyoruz.

Ankara- Niğde otoyolunun yapımı devam 
ediyor. Ankara-Kırıkkale-Delice otoyolu ve 
Ankara-Sivrihisar otoyolu projemiz ile ilgi-
li çalışmalarımız sürüyor.

Türkiye’yi son 16 yılda hızlı trenlerle tanış-
tırdık. Ankara’yı, Eskişehir, Konya,  Bilecik, 
Sakarya, Kocaeli ve İstanbul’la birleştirdik. 
Yeni hızlı tren hatlarıyla Ankara’yı ülkemi-
zin doğusu-batısı, güneyi-kuzeyi ile birleş-
tireceğiz. Ankara- İzmir Yüksek Ankara- Si-
vas yüksek hızlı tren hatlarının yapımları 
devam ediyor. Ankara’ya Yüksek Hızlı Tren 
Garını kazandırdık. Etimesgut’un da proje-
si olan Başkentray’ı hizmete aldık. Kızılay-
Çayyolu, Batıkent-Sincan ve Tandoğan-Ke-
çiören metrolarını yaptık. Ankara’yı yeni 
metro ağlarıyla örüyoruz.  Ankara’da var 
olan 64 kilometrelik raylı sistem ağına; 30 
kilometre uzunluğa sahip, Kuyubaşı-Esen-
boğa Havaalanı Metrosu ile Atatürk Kültür 
Merkezi-Gar-Kızılay hattını ve AŞTİ-Söğü-
tözü İstasyonu bağlantısını kazandırıyo-
ruz. Bitmiyor…  Toplamda 70 kilometre 
uzunluğa sahip 8 yeni metro hattı daha 
planlıyoruz. 

Savunma Sanayimizin   
Yüzde 80’i Ankara Merkezlidir

Zırhlı birliklerin içinden gecen Sabancı 
Bulvarını Bağlıca Bulvarına bağlayan 5 bin 
250 metre uzunluğundaki 15 Temmuz Şe-

11 polis memurumuzun da bulunduğu 23, 
15 Temmuz şehidimiz bu ilçemizde ikamet 
ediyordu. Etimesgut’tan niçin bu kadar 
çok şehit çıkmıştır biliyor musunuz? Çün-
kü Etimesgut, Türkiye’nin, Anadolu’nun 
bir özetidir. Anadolu hangi sevinçleri ya-
şarsa, Etimesgut’ta onu yaşar.  Ankara han-
gi tasaları çekerse, Etimesgut’ta onu çeker. 
Anadolu gülerse Etimesgut güler, Anadolu 
ağlarsa Etimesgut ağlar. İşte bunun için 
Etimesgut’un şehidi, gazisi çok. İşte bunun 
için Etimesgut ülkesinin kıymetini iyi bilir. 
İşte bunun için Etimesgut devletinin beka 
meselesine sahip çıkar. 

Bizim davamız sadece seçim davası, sade-
ce belediye davası değildir. Bizim davamız 
her alanda ülkemizi ve milletimizi layık 
olduğu hizmetlere kavuşturma davasıdır. 
Gönüllere girmeden seçim sandığından 
çıkmak bize haramdır. 

Peki biz gönüllere girmek için çalışırken, 
CHP ne yapıyor? Etimesgut’a bu ilçeyle 
ilgisi olmayan, Kılıçdaroğlu’nun özel avu-
katlığını yapan bir ismi aday olarak gönde-
riyor. Hadi bunu geçtik diyelim. Bu kişinin, 
FETÖ soruşturmalarında gözaltına alınan 
şaibeli bir isim olmasına ne diyeceksiniz? 
15 Temmuz’da en büyük bedeli ödeyen 
ilçede, böyle bir şahsı aday göstermek, bu 
ilçeye hakaret etmek değil mi? Etimesgut, 
31 Mart’ta bunun hesabını sormayacak mı?

Biz ülkenin ve milletin selameti için ittifak 
yapıyoruz, onlar terör örgütlerinin deste-
ğini almak için ittifak yapıyor. Aramızdaki 
fark işte bu kadar nettir. 

Bilkent Şehir Hastanesini   
14 Mart’ta Hizmete Sokuyoruz

Bugün Cumhur İttifakının resmen kurulu-
şunun birinci yıldönümü… Geçtiğimiz yıl 
bugün, siyasi partiler kanununda seçim it-
tifaklarıyla ilgili kanun teklifini, AK Parti 
ve MHP olarak ortak imzayla Meclis Baş-
kanlığına sunmuştuk. Aradan geçen bir 
yıllık sürede ülkemize yönelik saldırılarda 
meydana gelen artışlara baktığımızda, bu 
ittifakın ne kadar hayırlı, ne kadar doğru 
olduğunu bir kez daha gördük. Onun için 
de, mahalli seçimlerde Cumhur İttifakını 
devam ettirme kararı aldık. Hatta ittifak 
yaptığımız yerlerin sayısını çoğalttık. Bu-
na karşılık CHP’nin başını çektiği zillet 
veya illet ittifakı, PKK’sından FETÖ’süne, 
marjinal örgütlerinden adı iyi kendi kar-
makarışık partisine kadar kimi bulursa 
hepsini aynı çuvala doldurdu. Bunun adı 
ittifak değil iltihaktır; terör örgütlerine il-
tihaktır. Milletimiz 31 Mart seçimlerinde 
tüm bunların hesabını inşallah soracaktır. 

Şimdi öyle bir cevap verin ki, CHP Genel 
Merkezinden dahi duyulsun. 

Etimesgut!..

31 Mart’ta ülkene sahip çıkıyor musun?

Etimesgut!..

31 Mart’ta milli iradeye sahip çıkıyor musun?
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de gönülleri kazanma, gönülleri fethetme 
siyasetidir. Son 16 yılda hamdolsun her 
alanda ülkemizi rekorlarla, başarılarla ta-
nıştırdık. Bizden önce bu ülkenin kaynak-
ları sadece belli kesimlere, elitlere, Ankara 
ve İstanbul’daki belli ilçelere akardı. İlçe-
ler, iller, hatta vatandaşlarımız arasında 
makbul-makbul olmayan ayrımları yapılır-
dı. Biz bunların tamamına son verdik.

İşçimizi-emeklimizi, askerimizi-polisimizi, 
sanayicimizi-esnafımızı, çiftçimizi- öğret-
menimizi gözeten, 82 milyonun her biri-
nin huzuru ve refahı için çalışan bir kadro 
olduk. İmkânlarımız genişledikçe herke-
sin bundan pay almasını sağladık. 

Geçmişte tüp, yağ bulabiliyor muyduk? 
Benzin istasyonlarında 24 saatte sıra bek-
leniyor muydu? Şimdi böyle bir şey var 
mı? Geçenlerde patlıcan, soğan, domates 
diye bir şeyler tutturdular.  Bay Kemal’in 
taifesi ne diyor, “kuyruklar oluştu.” Bay 
Kemal, senin dönemindeki kuyruklar yok-
luk kuyruğuydu. Bizdeki ise elhamdülillah 
varlık kuyruğudur. Üstelik fiyatlar yarı ya-
rıya indi, daha da aşağı inecek. 31 Mart’a 
kadar bu iş düzeldi düzeldi, düzelmedi biz 
yola devam edeceğiz. TESKOMB, TESK gi-
bi kuruluşlarla ilgili bakanlarım bir araya 
gelip farklı çözümler üretecekler. Derdi-
miz vatandaşımıza ucuza ürün sağlamak.

20 Bin Öğretmen Ataması   
Daha Gerçekleştireceğiz

Milletimizin karşısına daima yeni proje-
lerle, yeni müjdelerle çıktık. İşte bugün de 

insanlarımıza yeni bir müjde veriyoruz. 
Geleceğimizin mimarı olan çocuklarımız, 
bizim göz bebeğimiz. Onların en güzel şe-
kilde yetişmesi, kendilerini geliştirmesi, 
meslek sahibi olabilmeleri için eğitim-öğ-
retime daima öncelik verdik. Her sene ol-
duğu gibi 2019 bütçesinde de aslan payını 
eğitime ayırdık. 100 günlük eylem planına 
aldığımız 20 bin sözleşmeli öğretmenin 
atamasını 8 Şubat’ta yapmıştık. İnşallah 
şimdi buna yenilerini ekliyoruz. Önümüz-
deki aylarda 20 bin öğretmen ataması da-
ha gerçekleştireceğiz. Atamayla ilgili tak-
vim bugün Milli Eğitim Bakanlığımız ta-
rafından yayınlandı. Böylece 2019 senesi 
içerisinde toplam 40 bin öğretmenimizin 
ataması yapılmış olacak. Hayırlı-uğurlu ol-
masını diliyorum.

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken 
sizleri bir kez daha Cumhur İttifakı’nda 
birleşmeye davet ediyorum.  Etimesgut 
Belediye Başkanlığını önce 1999’da, ar-
dından 2009 ve 2014 yıllarında kazanan 
Enver Demirel kardeşimiz, bu dönemde 
Cumhur İttifakı’nın adayı olarak bir kez 
daha hizmete taliptir. Dolayısıyla, Cumhur 
İttifakı olarak hep birlikte Enver Demirel 
kardeşimizi destekliyoruz.

Büyükşehir’de de AK Parti ve Cumhur İtti-
fakı adayı olarak Mehmet Özhaseki karde-
şimizi sizlere hizmet etmek üzere takdirle-
rinize sunduk. Cumhurbaşkanlığı’nda şah-
sımın, Büyükşehir’de Mehmet Özhaseki 
kardeşimin, ilçemizde Enver Demirel kar-
deşimin işbirliğiyle Ankara ve Etimesgut, 
inşallah daha güçlü bir geleceğe doğru yol 
alacaktır. Sizlerden her iki adayımıza da 

hitler Bulvarı, 5 adet köprüsü ve alt geçi-
diyle birlikte bitirildi ve trafiğe açıldı. Şim-
di ise bu bulvarı Etimesgut Halk Ekmek 
bölgesinden doğrudan Etimesgut merkeze 
bağlayacağız. İstasyon caddesini de, 3 alt-
geçit, 4 demiryolu köprüsü ve 1 alt geçit 
ile sağlı-sollu bulvar haline getiriyoruz. 
Böylece ilçemizin önemli bir trafik mesele-
sini halletmiş oluyoruz. Bağlıca Bulvarı ve 
Dodurga’dan otoyol bağlantısı kuruyoruz. 
Etimesgut Halk Ekmek bölgesinden Yeni 
Bağlıca Bulvarı ve hava hastanesine alter-
natif yollar açıyoruz. Ayaş Yolu Eryaman 
Girişi ile Göksu Park Önüne Köprülü Kav-
şaklar yapıyoruz. 

Kurtuluş mücadelemizin başkenti An-
kara, son 16 yılda savunma sanayinin 
de başkenti, kalbi konumuna gelmiştir. 
Dünyanın en büyük 100 savunma sana-
yii firması arasında bulunan 4 firmamız 
başkentimizdedir. Savunma sanayimi-
zin yüzde 80’i Ankara merkezlidir. Milli 
savunma sanayi projelerimizin hemen 
hepsinde Ankara’nın emeği, alın teri var. 
Ülkemizin ilk Uzay ve Havacılık İhtisas 
Organize Sanayi Bölgesini Ankara’da kur-
duk, Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test 
Merkezini kazandırdık.

Ankara’ya 13 millet bahçesi yapacağız. 
İlçemizdeki Oğuzlar mahallesinde de 52 
dönüm büyüklüğünde bir alanda millet 
bahçesi oluşturuyoruz. Etiler Mahallesi 
ile askeri lojmanların arasındaki Atatürk 
Orman Çiftliği arazisini, milletimizin is-
tifadesine sunacak bir proje hazırlıyoruz. 
Ayrıca Göksu 2’nci Etapta da bir Rek-
reasyon Alanı Projemiz var. Toplam 3,2 

milyon metrekare alanda yapılacak ve 7 
etaptan oluşacak dev bir proje olan Kanal 
Ankara’yı şehrimize kazandırıyoruz. 

Sadece çocuklara özel bir Çocuk Köyü ya-
pıyoruz. Etimesgut’a bir itfaiye istasyonu 
kuruyoruz. Bunlar sadece yaptıklarımızın 
ve yapacaklarımızın küçük bir kısmı. Hem 
Etimesgut Belediyemizin, hem büyükşeh-
rimizin, hem de bakanlıklarımızın Ankara 
için daha pek çok projesi var. Cumhurbaş-
kanı olarak şahsım, büyükşehir olarak Öz-
haseki, öbür tarafta Enver Bey ile el ele ve-
rilecek ve Etimesgut’u daha farklı yere taşı-
yacağız. İnşallah 31 Mart’tan sonra hepsini 
de birer birer hayata geçireceğiz. 

Etimesgut!..

31 Mart’ta memleket işi gönül işi diyor 
musun?

Etimesgut!..

31 Mart’ta Cumhur İttifakını destekliyor 
musun?

Etimesgut!..

31 Mart’ta tercihini bir kez daha hizmet si-
yasetinden yana kullanıyor musun?

İşte iradesine sahip çıkan Etimesgut bu-
dur. 

Değerli kardeşlerim,

Her zaman ifade ettiğim gibi bizim rota-
mız millet, gayemiz hizmet… Siyasetimiz 
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çok güçlü destek bekliyorum.

Şimdi sizlere soruyorum.

Etimesgut!..

31 Mart’ta tercihimizi hizmet siyasetinden 
yana kullanıyor muyuz?

Etimesgut!..

31 Mart’ta Cumhur İttifakına destek veri-
yor muyuz?

Etimesgut!..

Büyükşehirde Mehmet Özhaseki, burada 
Enver Demirel kardeşime sahip çıkıyor 
muyuz?

Maşallah… Barekellah.

31 Mart akşamı Etimesgut’tan, Türkiye ça-
pında ses getirecek bir oy oranının müjdeli 
haberini bekliyorum. Cumhur İttifakı pa-
zara kadar değil, mezara kadar olmalıdır.  

Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin di-
yorum. Sağ olun, var olun, Allah’a emanet 
olun. Kalın sağlıcakla.

“Hasret kaldım illerine

Vurdum sazın tellerine

Bir zeybek türküsü yaktım 

Denizli’nin güllerine”

Denizli!

Bugün bir başka güzelsin Denizli! Bugün 
ne kadar muhteşemsin Denizli! Gönlü yü-
ce toprağı bereketli Denizli! Şehitlerin, yi-
ğitlerin, gazilerin yurdu Denizli! Seni en 
kalbi duygularımla selamlıyorum!

Şehit Atabeylerin, Mehmet Beylerin, Ser-
ver Beylerin, Hüsamettin Beylerin, daha 
nice Alperenlerin şehri Denizli… Yıldırım 

31 Mart Sadece Bir
“Belediye” Değil, Aynı Zamanda

“Beka Seçimi”dir

Denizli Mitingi | Denizli | 21 Şubat 2019
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Şu anda Cumhur İttifakı’nın karşısında 
kimler var? Zillet ittifakı var, illet ittifakı 
var. Peki, bu ittifakın içinde kimler var? 
CHP, PKK terör örgütünün siyasi temsilci-
si olan HDP, bunun yanında adı İYİ Parti 
olan İP var, bir de Saadet var. Şimdi dikkat 
ediyorum, Ankara’da zillet ittifakı adayı-
nın resimleri var ama resimlerinin altında 
CHP’nin logosu yok, HDP’nin logosu da 
yok. Aynı şeyi diğer illerde de yapıyorlar, 
niye biliyor musunuz? Çünkü aday bilinsin 
ama kimin adayı olduğu anlaşılmasın. Çün-
kü benim milletim bölücü terör örgütünün 
desteklediği kişilere oy verir mi? Denizli’de 
verir mi? İşte zillet ittifakına, illet ittifakına 
inşallah 31 Mart’ta bir Osmanlı tokadı yakı-
şır değil mi?”

Cumhur İttifak’ı olarak Denizli’de inşallah 
bu sefer rekor kıracağız. Bunun için önce-
likle çok çalışmamız, birlik, beraberlik ve 
dayanışma içerisinde olmamız gerekiyor. 
Teşkilatlarımızdan üyelerimize, AK Partiye 
ve MHP’ye gönül vermiş kardeşlerimize ka-
dar herkesin elbirliği içinde gayret etmesi 
lazım. Çalmadık kapı, halini-hatırını sorma-
dık hiçbir insanımızı bırakmamalıyız. De-
nizli’deki bir milyonu aşkın vatandaşımızın 
her birinin gönlüne girmeliyiz. Gençlerden 
başlayarak, 31 Mart seçimlerinin ülkemiz, 
milletimiz ve geleceğimiz için ehemmiyeti-
ni herkese anlatmalıyız. 31 Mart’ın sadece 
bir “belediye” değil, bir “beka seçimi” oldu-
ğunu; 2023 hedeflerimize ulaşmamız için 
kritik önemde olduğunu Denizli’deki her 
bir vatandaşımıza izah etmeliyiz.

Şimdi Denizli’ye sormak istiyorum.  
Hazır mıyız?...

Denizli!...

31 Mart’ta ülkene sahip çıkıyor musun?

Denizli!...

31 Mart’ta geleceğine sahip çıkıyor musun?

Denizli!...

31 Mart’ta sandığa, demokrasiye, milli ira-
deye sahip çıkıyor musun?

Denizli!...

31 Mart’ta Cumhur İttifakına sahip çıkıyor 
musun?

Denizli!...

31 Mart’ta tevazu, samimiyet ve gayretle 
memleket işi gönül işi diyor musun?

Denizli!...

31 Mart’ta gönül belediyeciliğine evet di-
yor musun? Rabbim sizlerden razı olsun. 

Değerli kardeşlerim,

Sevgili Denizlililer, 

Siyaset; gönüller kazanma, gönülleri fet-
hetme sanatıdır. Bunun yolu da millete 
hizmet etmekten geçer. Bir siyasetçi eserle-
riyle, ülkeye ve millete kazandırdıklarıyla 

Beyazıt Han’la Osmanlı’ya katılan, İstiklal 
Harbinde efeleriyle milletine, memleketi-
ne sahip çıkan Denizli… Evliya Çelebi’nin 
öve öve bitiremediği Denizli… Tarihiyle, 
tabii güzellikleriyle, insanıyla, türküleriy-
le, el sanatlarıyla ülkemizin gözbebeği De-
nizli… Bugün seni hürmetle, muhabbetle 
selamlıyorum Denizli... 

Acıpayam, Babadağ, Baklan, Bekilli, Beya-
ğaç, Bozkurt, Buldan, Çal, Çameli, Çardak, 
Çivril… sizleri selamlıyorum. Güney, Ho-
naz, Kale, Merkez Efendi, Pamukkale, Sa-
rayönü, Serinhisar, Tavas… sizleri selamlı-
yorum. Denizli’nin bütün yiğitlerini, efele-
rini, zeybeklerini gönülden selamlıyorum. 
Buradan Yörük obalarımıza selamlarımı, 
muhabbetlerimi gönderiyorum. Osmanlı 
askerleri için yüzyıllarca kılıç üreten Yata-
ğan kasabasına özellikle selam ediyorum. 
1071’den bu yana vatanımız, ezanımız, 
bayrağımız için toprağa düşen bütün şehit-
lerimize Rabbim’den rahmet ve mağfiret 
diliyorum.

Büyük İslam âlimi, büyük mutasavvıf 
Merkez Efendi’yi, verdiği fetva ile İstiklal 
Harbinin meşalesini yakan Ahmet Hu-
lusi Efendi’yi rahmetle yâd ediyorum. 
Denizli’nin söz üstadı, saz üstadı Özay 
Gönlüm’ü ana ocağında bir kez daha rah-
metle anıyorum. Merhum Özay Gönlüm 
bu toprakların dilidir, sesidir, soluğudur. 
Özay Gönlüm denince akla ilk “samimi-
yet” gelir. İnsan, şu meydanı, şu heyecanı 
görünce, o samimiyetin sırrını daha iyi 
anlıyor. Bilirsiniz… Özay Gönlüm, sazına 
“yâren” ismini vermişti. Hayatı boyunca sa-
zı, Özay Gönlüm’e yarenlik, yoldaşlık, sır-

daşlık yaptı. Bizim için de Denizli yârdır, 
yârendir. Denizli’nin her bir evladı, “Elimi-
zin asası, gönlümüzün tasası”dır. Denizlili 
her bir kardeşlerim, “Evlerin yakışığı, gız-
ların aşığı, çorbamızın gaşığıdır.” Rabbim 
birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi 
daim eylesin diyorum. Muhabbetiniz, ah-
de vefanız için her birinize ayrı ayrı teşek-
kür ediyorum.

Sözlerime başlarken, Çanakkale’de meyda-
na gelen deprem nedeniyle bölgedeki tüm 
vatandaşlarıma geçmiş olsun dileklerimi 
iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimi-
zi her türlü felâketten korusun.

Benim Milletim, Bölücü Örgütün 
Desteklediği Kişilere Oy Verir mi?

AK Partiye yoldaşlık yapan, AK Partiyi her 
zaman bağrına basan Denizli’ye en kalbi 
şükranlarımı sunuyorum. 24 Haziran se-
çimlerinde yüzde 48 ile şahsıma ikinci de-
fa Cumhurbaşkanlığı görevini verdiğiniz 
için sizlere teşekkür ediyorum. İnşallah 
bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra 
da sizlerin güvenine, teveccühüne mazhar 
olmaya çalışacağız. 

Denizli, 24 Haziran’da yüzde 50 oy oranıyla 
Cumhur İttifakı’nı da ilimizde birinci yap-
tı. Biz Denizli’nin potansiyelinin çok daha 
fazla olduğunu biliyoruz. Biz Denizli’yi 
çok daha yukarılarda, zirvelerde görmek 
istiyoruz. Denizli’nin oy oranlarıyla, AK 
Parti ve Cumhur İttifakı’na destek oranla-
rıyla tüm Türkiye’ye örnek olmasını arzu 
ediyoruz. Çünkü Denizli’ye zirve yakışır. 
Çünkü Denizli’ye birincilik yakışır. 
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sokaklarımızı karıştırmaya çalışanlara 
hadlerini yine beraber bildirdik. Çukur 
eylemleriyle vatanımızı bölmek isteyen te-
röristleri, açtıkları çukurlara yine beraber 
gömdük. 17-25 Aralık emniyet-yargı girişi-
mi ile 15 Temmuz kalleş darbe teşebbüsü-
nü beraber püskürttük. 

15 Temmuz gecesi herkes meydanlarday-
dı. Ancak bir kişi meydanlarda değildi. 
Marmaris’ten havalandık, eşim, torunla-
rım, kızım, damadım yanımızda, son ana 
kadar nereye ineceğimizi pilota söyleme-
dik. Gece 01.15 Atatürk Havalimanı’na in-
dik. Meğerse Bay Kemal 23.15’te Atatürk 
Havalimanı’na gelmiş ve oradan da FE-
TÖ’cülerin nezaretinde, tankların arasın-
dan Bakırköy Belediyesine gitmiş. Utan-
madan ne diyor biliyor musunuz? “Habe-
rim olsaydı ben de gelirdim” diyor. Benim 
sevgili milletim, Allah aşkına bu adama ha-
la oy mu vereceğiz. CHP’ye gönül verenle-
re sesleniyorum: Bu adam böyle bir adam. 
Yalan ve iftiradan başka bir şey tanımaz. 
Buna artık gereken dersi vermeniz lazım. 
Bu, teröristlerle yan yana, onlarla omuz 
omuza. İşte şimdi de HDP ile omuz omuza, 
beraber yürüyorlar. 

Bunlar şimdi İzmir’de de bölücü örgütün 
destekliği partiyle beraberler. Denizli’de 
iki dönem Belediye Başkanlığı, daha sonra 
da Ekonomi Bakanlığı yapan Nihat Zey-
bekci kardeşim şimdi de İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkan adayımız. İzmir Körfezi 
pislikten geçilmiyor. İzmir şehrine bu du-
rum yakışmıyor.  İzmir’e suyu biz getirdik. 
İzmir’de İzban’ı da Ulaştırma Bakanlığı-
mız yaptı. 

Bölücü terör örgütüne tarihinin en ağır 
hezimetlerini hem ülkemiz içinde hem de 
Irak ve Suriye’de beraber yaşattık. 

Çok açık ve net söylüyorum… Şayet bugün 
dünyanın en ücra köşelerinde bayrağımız 
gururla dalgalanıyorsa, bu başarı hepi-
mizindir. Afrika’dan Asya’ya, Avrupa’dan 
Latin Amerika’ya kadar iş adamlarımız 
milyar dolarlık projelere imza atıyorsa, 
bu yine beraberliğimizin eseridir. Bugün, 
Türk vatandaşları dünyanın 70 ülkesine 
vizesiz gidebiliyor, pasaportunu yanında 
iftiharla taşıyabiliyorsa, bu dayanışmamı-
zın sonucudur. Bugün Türkiye; umudun, 
barışın, başarının ve adaletin sembolü ha-
line dönüşmüşse, bu bizimle beraber sizin 
çabalarınızın da ürünüdür. Tıpkı merhum 
Mehmet Akif ’in dediği gibi;

 “Girmeden tefrika bir millete, düşman 
giremez; 

Toplu vurdukça yürekler, onu top sindi-
remez.”

Evet, biz de son 17 senede aramıza ayrılı-
ğın, aramıza fitnenin, aramıza fesatçıların 
girmesine asla müsaade etmedik. Sırt sırta 
vererek, hem ülkemizin bekasına yönelen 
tehditleri bertaraf ettik, hem de Türkiye’ye 
tarihinin en büyük başarılarını yaşattık. 
Allah’ın izniyle, birlik, beraberlik ve daya-
nışmamızı koruduğumuz sürece, aşamaya-
cağımız hiçbir engel, üstesinden gelemeye-
ceğimiz hiçbir zorluk yoktur.

konuşur. Seçim dönemleri ise siyasetçile-
rin millet tarafından hesaba çekildiği, mil-
lete hesap verdiği dönemlerdir. Biz son 17 
yılda tam 14 defa sizlerin huzuruna çıktık, 
sizleri hakem kıldık. 14 kez sizlere icraat-
larımızın, ülkemizi ve şehirlerimizi nere-
den nereye taşıdığımızın, yaptıklarımızın 
ve yapamadıklarımızın hesabını verdik. 
Milletimizin onay ve icazetiyle hizmet yol-
culuğumuza devam ettik. Bugüne kadar 
AK Parti’nin istikametini sizler belirledi-
niz, rotamızı sizler çizdiniz. Türkiye’nin 
17 yıllık kazanımlarının hepsinde bizimle 
beraber sizin de imzanız bulunuyor. Eko-
nomi, ticaret, eğitim, ulaşım, sağlıktaki 
başarı destanlarının tamamını beraber 
yazdık. İhracatımızı 36 milyar dolardan 
168,5 milyar dolara, milli gelirimizi 3 bin 
500 dolardan 11 bin dolar seviyesine yine 
beraber çıkardık. Türk siyasetinin üzerin-
de Demokles’in Kılıcı gibi sallanan vesayet 
gölgesini, 2010 ve 2017 Halkoylamasıyla 
beraber kaldırdık. Türk demokrasisinin 
utanç sahnelerine, medya patronlarının 
başbakan-bakan belirlediği o kötü günlere 
yine beraber son verdik. Türkiye’yi, alan el 
durumundan veren el konumuna beraber 
getirdik. IMF kapılarında kurtuluş reçetesi 
arayan Türkiye’yi, dünyadaki mazlum ve 
mağdurlara sahip çıkan bir ülke seviyesine 
beraber taşıdık. 

Bay Kemal, IMF’nin   
Kapısına Siz Gittiniz

Göreve geldiğimizde IMF’ye 23,5 milyar 
dolar borç vardı. Merkez Bankasının döviz 
rezervi ise 27,5 milyar dolardı.  IMF’in baş-

kanıyla Davos’ta konuşuyoruz. Kendisine 
şunu söyledim, “Türkiye’nin başbakanı siz 
değilsiniz, Türkiye’nin başbakanı benim. 
Sen verdiğin parayı tahsille görevlisin. 
Türkiye’yi idare etme gibi bir göreviniz 
yok. Paranı alıyor musun, alıyorum, gerisi-
ne karışma. Türkiye’yi ben idare edeceğim, 
sen değil.” Ne oldu? O IMF’in başından çek-
ti gitti, bu kardeşiniz Türkiye’nin hem Baş-
bakanlığını, arkasından da Cumhurbaş-
kanlığını üstlendi ve Mayıs 2013’te IMF’ye 
olan borcu sıfırladık. Bay Kemal diyor ki, 
“Bunlar şimdi IMF’nin kapısına giderler.” 
Bay Kemal, o CHP’nin işi. IMF’nin kapısına 
siz gittiniz, bizi IMF’ye siz borçlu kıldınız. 
Sizin borçlarınızı biz sildik. Bir zamanlar 
ekonomiyi teslim ettiğiniz soyadı Derviş 
olan bir zat vardı, nerede şimdi? Sayın 
Bahçeli de onun durumlarını anlattı, şim-
di nerede? Kayıp, yok, onu gönderenlerin 
yanında. Bu oyunları biz bozduk.

Güçlüyüz, artık ayağımız yere sağlam ba-
sıyor. Kurulan tezgâhları da bozuyoruz. 
Önceki günler patlıcan, sivri biber, patates 
soğan sohbeti oluyordu.  Dedik ki, “Böyle 
giderseniz bu oyunu da bozarız.” Tanzim 
satışlarını kurduk mu? Şimdi fiyatlar yarı 
yarıya düştü. 31 Mart’tan sonra TESKOMB 
ve TESK adlı kuruluşlarla masaya oturaca-
ğız. En ücra köşedeki mahallelerdeki mar-
ketlere varıncaya kadar onlarla bu satışları 
yapacağız. Gerekirse ürün çeşitlerini de 
artıracağız. 

Cumhuriyet Mitingleri üzerinden darbe 
çığırtkanlığı yapanlara, Gezi Olaylarında 
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gibi marjinalleri, bölücü terör örgütüne çi-
çek atan, sahip çıkan şahısları İstanbul’un 
en merkezi ilçelerinde aday gösteriyorlar. 
FETÖ soruşturmalarında gözaltına alınan 
şaibeli bir ismi, 15 Temmuz gecesi 11’i po-
lis 23 şehidimizin olduğu Ankara’daki bir 
ilçemize belediye başkan adayı yapıyorlar.

Ecdadımız “Et kokarsa tuz basılır, tuz ko-
karsa ne çare” diyor. Maalesef, CHP’de tuz 
çoktan kokmuştur. CHP, mevcut yönetim 
elinde içine düştüğü ihanet çukurunda, 
günden güne daha fazla boğulmaktadır. 
Ülkemizdeki ana muhalefet partisinin 
böyle bir duruma düşürülmesi, gerçekten 
üzüntü vericidir.

Değerli kardeşlerim…

İbn-i Batuta, o meşhur seyahatnamesin-
de Denizli’yi “Kumaşları da şahsiyetleri 
gibi hem sağlam hem de güzel insanların 
şehri” diyerek tarif ediyor. Biz de karak-
terleri sağlam, ahdine vefalı, kavline sa-
dık Denizli’nin siz güzel insanlarına layık 
olmaya çalışıyoruz.  Bunun için de hemen 
her fırsatta Denizli’ye geliyor, siz kardeş-
lerimle dertleşiyor, hasbihal ediyoruz. Sa-
dece Cumhurbaşkanlığımız döneminde 
tam 7 kez Denizli’ye geldik. Hemen her 
gelişimizde sizlerin gururuna, heyecanına 
ortak olduk.  Bundan daha iki ay önce 18 
Aralık’ta toplam yatırım bedeli 1 milyar 
350 milyon lirayı bulan 275 kalem eseri 
resmen sizlerin hizmetine sunduk. Son 17 
yılda Denizli’ye 23 milyar (katrilyon) lira 
tutarında yatırım yaptık. 

Şehrimizi İmar ve İhya  
Etmeyi Sürdüreceğiz

Eğitimde, 3 bin 897 adet yeni derslik yap-
tık. Yükseköğrenim öğrencileri için 4 bin 
798 kişi kapasiteli yurt binaları açtık. Önü-
müzdeki yıl Denizli ve Çivril’de 2 bin 300 
kişi kapasiteli yurt binaları daha açacağız.

Denizlili gençlerimiz için spor salonları, 
gençlik merkezleri inşa ettik. 20 bin seyirci 
kapasiteli stadyumun, Tavas Gençlik Mer-
kezinin proje çalışmaları, Acıpayam Genç-
lik Merkezinin ise ihale süreci devam edi-
yor. Büyükşehir Belediyemiz, şehir merke-
zinde olan eski stadyumun yerine, 31 bin 
metrekare alana sahip bir millet bahçesi 
yapacak.

Şehrimizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşları-
mıza, şehit yakınlarımıza, yaşlılarımıza, 
engellilerimize, asker ailelerimize toplam 
1,3 milyar (katrilyon) lira tutarında kay-
nakla destek olduk.

Sağlıkta, 13’ü hastane olmak üzere toplam 
29 tesisi Denizli’ye kazandırdık.

Denizli için yapımı, ihalesi ve plan-proje 
çalışmaları devam eden toplam 24 adet 
sağlık tesisimiz var… 1.000 yataklı Şehir 
Hastanemiz ise ihale aşamasında… İnşal-
lah en kısa sürede yapımına başlıyoruz.

Denizli’de 11 bin 539 konut projesini ha-
yata geçirdik. İmar barışından şehrimizde 
115 bin vatandaşımız faydalandı. 

4’lü Çetenin Kumandası  
Kandil ve Pensilvanya’da

Kardeşlerim,

Meyve veren ağaç taşlanır. Başarının has-
mı, çekemeyeni bol olur. Elbette bizim bu 
başarılarımız nasıl milletimizi mutlu edi-
yorsa, kimi ülkeleri, içimizdeki kimi derin 
güçleri de rahatsız ediyor. Türkiye’nin son 
17 yılda kat ettiği mesafeden, gerçekleştir-
diği reformlardan, eski Türkiye sevdalıları 
hazımsızlık duyuyor. Bu ülkeyi kendi tapu-
lu mülkü gibi gören, çalışıp üretmek yeri-
ne ranttan para kazanmaya alışmış lobiler, 
para musluklarının kesilmesinden rahat-
sız oluyor. Vesayet dönemlerinde milletin 
iradesine ipotek koyanlar, kendilerini mil-
letin üstünde görenler,  bizim dik duruşu-
muzdan hazımsızlık duyuyor. Uzun yıllar 
Türkiye’ye emir veren, direktif veren güç-
ler, bizim bağımsız hareket etmemizden 
rahatsızlık duyuyor. Suriye ve Irakla ilgili 
attığımız adımlar, özellikle bu ülkelerle 
ilgili planları, kirli hesapları olanları çok 
ciddi rahatsız ediyor. Gezi olayları, 17-25 
Aralık girişimi, 15 Temmuz darbe teşeb-
büsü, DEAŞ’tan PKK’sına kadar farklı terör 
örgütlerinin aynı anda üzerimize salınması, 
bu rahatsızlıkların birer dışavurumudur. 

Yaz aylarında kur-faiz-enflasyon şer üçge-
ni üzerinden yapılmaya çalışılan ekono-
mik suikast girişimi de, bu hazımsızlığın 
bir işaretidir. Dünyada birçok devleti felç 
edecek; ekonomik, siyasi ve toplumsal ola-
rak çökertecek nice teşebbüsü, devletle-
milletin dayanışmasıyla aştık. Bizi proje 

terör örgütleri üzerinden, döviz kuru üze-
rinden sindirmeye çalışanlar, hamdolsun 
hedeflerine ulaşamadılar. 31 Mart seçim-
leri, bu kesimleri yeniden heveslendirmi-
şe, “bitlerini kanlandırmışa” benziyor. Mil-
let ve memleket düşmanlarının yeni bir 
oyun içinde olduğunu görüyoruz. Sizlerle 
hesaplaşmak, sizlere ders vermek için, 17 
yılın hesabını milletten sormak için siya-
set mühendisliklerine başvuruyorlar. 24 
Haziran’da başlattıkları ancak muvaffak o-
lamadıkları projeyi tekrar piyasa sürdüler. 
Cumhur İttifakı’nın karşısına içinde terör 
örgütünün siyasi uzantılarının da oldu-
ğu bir 4’lü çete çıkardılar. Bu 4’lü çetenin 
kumandasını da Kandil ve Pensilvanya’ya 
verdiler. 4’lü çetenin seçim stratejilerin-
den aday listelerine kadar tüm süreci Pen-
silvanya’daki şarlatan, Kandil’deki terör 
baronları yönetiyor. Kandil’deki terör ele-
başları HDP ile beraber CHP’ye de, “siyasi 
koçluk”, “seçim danışmanlığı” yapıyor.

Geçen hafta bir tanesi çıkmış, “AK Parti’nin 
karşısında kim varsa onunla birlikte olun” 
diyor.  Örgütün Meclis’teki temsilcileri de, 
“Şuralarda kazanacağız, batıda AK Parti 
ve MHP’ye kaybettireceğiz” diye beyanat-
ta bulunuyor. Çok daha vahimi, terör ele-
başlarının dolaylı destek açıklamasından, 
hiçbir CHP yöneticisi rahatsızlık duymu-
yor. Bu utanç sahnesi karşısında CHP’nin 
başındaki zat tek kelime dahi etmiyor. Çı-
kıp milletin huzurunda “Ne münasebet, bi-
zim terör örgütünün desteğine ihtiyacımız 
yok” diyemiyor. Bunları yapamadıkları 
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Ulaşımda, 65 kilometreden devraldığımız 
bölünmüş yol uzunluğunu toplam 423 
kilometreye çıkardık. Toplamda maliyeti 
1,5 milyar (katrilyon)  lira olan 11 adet yol 
projemizin yapımı devam ediyor. Denizli-
Çal Yolunu, Uşak-Çivril-Denizli Yolundaki 
4 adet köprüyü bu yıl tamamlıyoruz. De-
nizli-Çardak ayrımı-Sivaslı-Uşak yolunu,  
Denizli çevre yolu ve Honaz Tünelini, De-
nizli-Çardak Havalimanı yolunu, Pamuk-
kale-Akköy yolunu ve Muğla-Kale-Tavas-
Denizli-Serinhisar ayrımı yolunu önümüz-
deki yıl bitiriyoruz. Aydın-Denizli-Antalya 
Otoyolu’nun ihalesi, Mart ayında yeniden 
yapılacak.

 Afyon-Denizli-Isparta-Burdur ve Ortaklar-
Aydın-Denizli tren hattını yerli yazılımla 
rehabilite ederek, modernize ediyoruz. Bu 
çalışmaları da önümüzdeki yıl bitirmeyi 
hedefliyoruz.

Çardak Havalimanı’na yeni bir terminal 
binası yaparak havalimanımızı büyütüp, 
modernleştirdik. Havalimanımızın yolcu 
trafiği 37 binden geçtiğimiz yıl 655 bine 
ulaştı. 

Denizli’de 1 teknopark, 11 ar-ge ve 21 tasa-
rım merkezi kurduk.

Denizli’ye son 17 yılda 15 baraj ve 8 gölet 
inşa ettik, 3 baraj ve 5 gölet daha inşa edi-
yoruz. Sulama projeleriyle 830 bin dekar 
zirai araziyi sulamaya açtık. İnşası süren 
tesislerle 74 bin dekar araziyi daha sula-
maya açacağız. Denizli merkez ve civar 
yerleşelim yerlerinin içme suyu ihtiyacını 
karşılamak için Akbaş Barajını inşa ettik. 

Şimdi de 52 kilometre uzunluğunda isale 
hattı ve modern bir içme suyu arıtma tesisi 
inşa ediyoruz. 

Denizlili çiftçilerimizin hasretle beklediği 
Yenicekent İletim Kanalını tamamlayıp biz 
hizmete aldık. Çiftçilerimizi elektrik mas-
rafından kurtarıyoruz. 105 bin dekar ara-
ziye iletim kanalıyla, Cindere Barajı’ndan 
cazibeyle suyu iletiyoruz. Ayrıca sulama 
şebekesi yeni yapılacak olan, takriben 44 
bin dekar arazi daha bu kanalla sulanacak. 
Denizlili çiftçilerimize toplam 1,9 milyar 
(katrilyon) lira tutarında tarımsal destek 
ödemesi yaptık.

Denizlili iş insanlarımıza, girişimcilerimi-
ze toplam 9,5 milyar (katrilyon) lira tuta-
rında yatırım teşviki sağladık. Destekleri-
mizle 26 bin kişilik ilave istihdam oluştur-
duk. Denizli’deki 82 bin işyerimizi toplam 
1,3 milyar (katrilyon) lira tutarında SGK 
prim teşvikiyle destekledik.

İnşallah bu hizmet ve yatırım hamlesini 
31 Mart’tan sonra hızlandırarak devam 
ettireceğiz. Cumhurbaşkanlığında şahsım, 
Büyükşehir’de Osman Zolan kardeşim, il-
çelerimizde de belediye başkanlarımız el 
ele vererek, şehrimizi imar ve ihya etmeyi 
sürdüreceğiz. Sizlerden gerek partimizin 
gerekse Cumhur İttifakı’nın adaylarına çok 
güçlü destek bekliyorum. 31 Mart akşamı 
Denizli’den müjdeli haberler bekliyorum.

Sağ olun, var olun, Allah’a emanet olun.

Sevgili Manisalılar, kıymetli hanımefen-
diler, sevgili gençler, değerli kardeşlerim, 
sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, 
hasretle selamlıyorum.

Denizli’den geliyorum, oradaki on binler-
den sizlere selam getirdim. 

Şifa şehri Manisa’yı selamlıyorum. 
Saruhanoğlu’nun emaneti Manisa’yı se-

lamlıyorum. Osmanlının görkemli sancağı 
Manisa’yı selamlıyorum. Şehr-i Şehzade 
Manisa’yı selamlıyorum. Dünya siyase-
tinde bir fetih akademisi olarak kendine 
yer edinen Manisa’yı selamlıyorum. Efsa-
neler diyarı Spil Dağı’nın şehri Manisa’yı 
selamlıyorum. İrem bağlarına benzeti-
len ovaların, huyu güzel insanların şehri 
Manisa’yı selamlıyorum.  İstiklal Harbi-

12 Eylül’ün Zalim Savcısının 
Mirası Bugün CHP’de

Vücut Buluyor

Manisa Mitingi | Manisa | 21 Şubat 2019
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Manisa!..

31 Mart’ta tevazu, samimiyet ve gayretle 
memleket işi gönül işi diyor muyuz?

Manisa!..

31 Mart’ta gönül belediyeciliğine evet di-
yor muyuz? 

Manisa!..

31 Mart’ta Cumhur İttifakını destekliyor 
muyuz?

Manisa!..

31 Mart’ta bir kez daha milli iradeye sahip 
çıkıyor muyuz?

Manisa!..

31 Mart’ta bir kez daha ülkemize demokra-
si şöleni yaşatıyor muyuz?

Maşallah…

Rabbim hepinizden razı olsun. 

Kardeşlerim,

Bizim son 17 yılımız, sadece ülkemize ve 
her bir vilayetimize hizmetle geçmiştir. 
Türkiye’yi 3,5 kat büyütürken, şehirlerimi-
zi de eşi benzeri görülmemiş yatırımlarla 
tanıştırdık. Son 17 yılda Manisa’ya 27 mil-
yar (katrilyon) lira tutarında yatırım yaptık.

Eğitimde 4 bin 400 adet yeni derslik inşa 
ettik. Yükseköğrenim öğrencileri için 6 bin 
13 kişi kapasiteli yurt binaları açtık. Bu yıl 
içinde Soma’da 300, Akhisar’da 500 kişi 
kapasiteli olmak üzere 2 adet yükseköğre-
nim yurt binasını daha hizmete alıyoruz. 
Önümüzdeki birkaç yıl içinde Manisa, Ala-
şehir ve Ahmetli’de toplamda 1.850 kişi 
kapasiteli 4 yurt binası daha yapacağız.

12 bin seyirci kapasiteli Akhisar Stadyu-
munu, Akhisar ve Turgutlu Gençlik Mer-
kezlerini, Kırkağaç Gençlik ve İzcilik Eği-
tim Tesislerini şehrimize kazandırdık. 
12 bin seyirci kapasiteli Turgutlu Stad-
yumunun,  Soma Gençlik Merkezinin 
ve Kula Spor Kompleksinin yapımında 
sona geliyoruz.

Şehrimizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşları-
mıza, şehit yakınlarımıza, yaşlılarımıza, 
engellilerimize, asker ailelerimize toplam 
2,5 milyar (katrilyon) liralık destek sağladık.

Sağlıkta, 23’ü hastane olmak üzere toplam 
65 adet sağlık tesisini Manisalı kardeşleri-
mizin istifadesine sunduk. Bunlardan biri 
otel konforunda sağlık hizmeti veren 558 
yataklı Manisa Şehir Hastanemizdir. Kula 
ve Ahmetli Devlet Hastanelerimizle bir-
likte 4 sağlık tesisimizin yapımı, 23 sağlık 
tesisimizin ise plan-proje ve ihale süreci 
devam ediyor. Bunların yanında Manisa’ya 
300 yataklı bir Ruh Sağlığı Hastalıkları 
Hastanesi ile Yüksek Güvenlikli Adli Psiki-
yatri Hastanesi ve 300 yataklı Salihli Dev-
let Hastanesini de kazandırmak için hazır-
lıklara başladık. 

mizin kahraman şehri Manisa’yı selamlı-
yorum. Yenilen düşmanın kaçarken yakıp 
yıktığı bu şehri yeniden ayağa kaldıran 
Manisa’nın çalışkan insanlarını selamlı-
yorum.  Türkiye’nin tarım, sanayi, ticaret 
şehri Manisa’yı selamlıyorum. 

Buradan Manisa’nın tüm ilçelerindeki, 
mahallelerindeki kardeşlerimi Selamlı-
yorum. Ahmetli’yi, Akhisar’ı, Alaşehir’i, 
Demirci’yi, Gölmarmara’yı, Gördes’i, 
Kırkağaç’ı, Köprübaşı’nı, Kula’yı selamlı-
yorum. Salihli’yi, Sarıgöl’ü, Saruhanlı’yı, 
Selendi’yi, Soma’yı, Şehzadeler’i, 
Turgutlu’yu, Yunusemre’yi selamlıyorum. 
Efeler, zeybekler, yiğitler diyarı Manisa’yı 
selamlıyorum. Bugün burada Manisalı 
kardeşlerimle bir araya gelmekten, sizler-
le hasret gidermekten büyük bir mutluluk 
duyuyorum.

Manisa, Evliya Çelebi’nin ifadesiyle mü-
zeyyen bir şehirdir. Manisa’ya, mimarimi-
zin nadide eserleriyle süslenmiş olduğu 
için müzeyyen denmiştir. Manisa; ilmini, 
irfanını, edebini, ahlakını Yiğitbaşı Veli 
Hazretlerinden, Merkez Efendi’den almış 
bir şehirdir.  Manisa; cesaretini, kararlılığı-
nı, iradesini Saruhan Bey’den almış ve bu 
hasletlerini gözü gibi koruyan bir şehirdir. 
Heybetini Spil Dağı’ndan, bereketini Gediz 
Nehri’nden, vakarlı duruşunu 3 bin 500 
yıllık tarihinden alan Manisa, maşallah, 
bugün bir başka güzel… Ecdat, Manisa’da-
ki manevi iklimi keşfetmiş olacak ki, cihan 
imparatorluğunu yönetecek olan evlatla-
rını burada yetiştirmiş. İşte Manisalı kar-
deşlerim, bugün biz de bu mübarek şehrin 

havasından, suyundan, feyzinden, bereke-
tinden istifade etmeye geldik.

Pencerede tül perde

Perdenin ucu yerde

Yürek oynar can titrer

Seni gördüğüm yerde

Bizim de, işte bu Manisa türküsündeki gi-
bi sizleri görünce yüreğimiz oynuyor, canı-
mız titriyor. 

Milletimizin Hasretle Beklediği 
İmar Meselesini Çözmek 
Zorundayız

AK Parti olarak 2002 yılında Türkiye’yi 
şaha kaldırmak üzere yola çıkarken ilham 
aldığımız şehirlerimizden biri Manisa’ydı. 
Biz bu kadim şehirden hem ilham aldık, 
hem de büyük destek gördük. Fatih Sultan 
Mehmet burada henüz bir şehzade iken 
“Hüner, bir şehri bünyad etmektir, reâyâ 
kalbin âbâd etmektir” diyordu. Biz de bu-
güne kadar Sultan Fatih’in izinden yürü-
dük. Hem şehirleri, hem gönülleri âbâd 
etmek için 17 yıldır büyük bir mücadele 
verdik, veriyoruz. Manisa bizim halimiz-
den anlar, biz Manisa’nın halinden anlarız. 
Biz Manisa’yı severiz, Manisa da bizi sever. 
İşte bunun için 31 Mart’ta yine Manisa’nın 
desteğine talibiz. Büyükşehir’de ve 6 ilçe-
mizde Cumhur İttifakı, 11 ilçemizde AK 
Parti adaylarına destek bekliyoruz. 
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Manisa’da 7 bin 800 toplu konut projesini 
hayata geçirdik. Uzun yıllardır milletimi-
zin hasretle beklediği imar meselesini çöz-
dük. İmar barışıyla toplam 109 bin Mani-
salı vatandaşımızın yüzünü güldürdük.

Geçenlerde İstanbul Kartal’da bir olay ya-
şadık, 21 vatandaşımızı kaybettik. İzmir 
Karabağlar’da da benzeri felâketi yaşayabi-
liriz. İş işten geçtikten sonra bağırmanın, 
ağlamanın bir faydası yok. Kaçak yapılar 
konusunda Çevre Şehircilik Bakanım 81 
vilayete yazı gönderdi. Dedi ki “Riskli ko-
nutlardan çıkın, kiranızı devlet verecek. 
TOKİ süratle sağlam, güvenilir binalar ya-
pacak.” Bu konuda halkımdan destek ve 
yardım bekliyorum. Uzun yıllardır mille-
timizin hasretle beklediği imar meselesini 
çözmek zorundayız.

Manisa’da 1 Teknopark,   
27 Ar-Ge Merkezi Kurduk

48 ata yadigârı eserimizi restore ve ihya et-
tik. Ulu Camiinin, Şahuban Camiinin, Ak-
hisar’daki Gülruh Camiinin ve Demirci’de-
ki Hacı Hasan Camiinin restorasyonları 
devam ediyor. Şehzadeler’deki Yiğitbaş 
Dergâhı ve Yiğitbaş Haziresinin restoras-
yonu ise ihale aşamasında.

Ulaşımda, Manisa’da 81 kilometreden dev-
raldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 549 
kilometreye çıkardık. Manisa’da toplamda 
maliyeti 1,2 milyar (katrilyon) lirayı aşan 
12 yol projemizin yapımı devam ediyor. 
Bu yıl içinde yapımı bitecek olan İstanbul-
İzmir Otoyolu, aynı zamanda Manisa’nın 

da projesidir. Projenin 127,5 kilometrelik 
kesimi Manisa il sınırları içerisinde yer 
alıyor. Bu otoyolun Saruhanlı Kavşağı-Ma-
nisa-İzmir il sınırı arasındaki kesimini 3 
ay önce trafiğe açtık. Akhisar Kavşağı-Ke-
malpaşa Kavşağı arasındaki kesimini de 
önümüzdeki ay trafiğe açacağımızın müj-
desini buradan sizlere vermek istiyorum. 
Sabuncubeli Tüneli ve bağlantı yollarını 
tamamlayıp, hizmetinize sunduk. Salihli-
Gölmarmara-Akhisar yolunu, Akhisar çev-
re yolunu, Bergama-Soma-Akhisar yolunu 
ve Kula-Eşme yolunu bu yıl tamamlıyoruz. 
Manisa-İzmir-Turgutlu Ayrımını, Kırka-
ğaç-Gelenbe yolunu ve Gördes-Demirci 
arasını ise seneye tamamlıyoruz. 

Manisa-Akhisar-Çalıköy demiryolu hattını 
elektrikli-sinyalli hale getirip modernize 
ettik. Yapımı devam eden Ankara-Afyon-
karahisar-Manisa-İzmir yüksek hızlı tren 
projemizle Manisa’yı, İstanbul’a, Ankara’ya 
hızlı trenle bağlıyoruz. Bergama-Soma ara-
sında bir hızlı tren hattı yapmak için çalış-
malara başladık.

Son 17 yılda Manisa’ya 14 adet baraj ve 12 
gölet yaptık, 22 barajın ve 5 göletin inşası 
devam ediyor. İnşa ettiğimiz sulama tesis-
leriyle 192 bin dekar tarım arazisini sula-
maya açtık. Yapımı süren 31 sulama tesi-
siyle 177 bin dekar tarım arazisini daha 
sulamaya açıyoruz. Manisa’da açık kanallı 
olan ve ömrünü tamamlayan Alaşehir Su-
lamasında kapalı sisteme geçerek, suyun 
daha verimli kullanılmasını sağlayacağız.  
Bu tesis ile 137 bin dekar arazi modern ka-
palı sistemle sulanacak.
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Heybesi saman dolu

CHP, PKK’nın da, İhanet Çetesi 

FETÖ’nün de En Büyük Taşeronudur

Bu CHP’nin de, yanına aldığı öteki parti-
lerin de çalımlarına bakmayın. Bunların 
heybesinde ne hizmet var, ne proje var, ne 
gayret var. Bunların heybesinde saman bi-
le yok. Bunların heybesinde sadece iftira 
var, hakaret var, ihanet var, kavga var. Kav-
ga dedikse, sanmayın Türkiye’nin düşman-
larıyla kavga ediyorlar. Kendi içlerinde 
post kavgası, rant kavgası yapıyorlar. Hem 
de öyle bir kavga ki, başka bir işe bakacak 
fırsat dahi bulamıyorlar. 

Biz MHP ile Cumhur İttifakını kurduk ya, 
bunlar da hemen bir başka ittifak peşine 
düştüler. Kimlerle ittifak masasına oturdu-
lar dersiniz? Masanın üstünde adı iyi ama 
kendi pek karışık bir parti ile mirasyedi bir 
başka particik var. Ama asıl pazarlık ma-
sanın altında yürüyor. Orada da PKK’nın 
güdümündeki partiyle al takke-ver külah 
ilişkisi içindeler. Bölücü örgütün güdü-
mündeki partinin başındakiler, “AK Parti 
ve MHP’ye kaybettirecek her yerde CHP’yi 
ve ittifakını destekleyeceklerini” açıkça 
söyleyerek, bu oyunu ifşa ettiler. 

Bu partinin eski bir milletvekili daha da 
ileri gidip, “PKK nicelerini bitirdi, sıranızı 
bekleyin” diyecek kadar oynanan oyunu 
alenileştirdi. Biliyorsunuz, CHP yandaş-
ları kısa bir süre öncesinde bizi asmakla, 
zehirlemekle, iç savaşla tehdit etmişlerdi. 
Bu partinin İzmir’deki adayı, ülkemiz ta-

rihinin en karanlık döneminin başsavcısı 
olan babası Nurettin Soyer’e canhıraş bir 
şekilde sahip çıkıyor. Tabii babaya sahip 
çıkmak başka, babanın karanlık ve zorba 
mirasına sahip çıkmak başka… Bu şahıs, 
her şeyiyle babasına sahip çıkıyor. CHP’nin 
genel başkanı da “Başarılı bir hukukçu” di-
yerek bu darbecinin sahiplenilmesine des-
tek veriyor. Hâlbuki Nurettin Soyer ismini, 
yolu Mamak’a düşen herkes çok iyi bilir. 
Kendisi, kurduğu işkence tezgâhlarıyla, 
hukuk katili iddianameleriyle, vicdana ve 
ahlaka sığmayan ithamlarıyla tam bir za-
limdir. Tencere yuvarlanmış kapağını bul-
muş dedikleri bu olsa gerek… 12 Eylül’ün 
zalim savcısının mirası bugün CHP’de vü-
cut buluyor. 

Ülkemizdeki tüm darbelerin açık ve aleni 
destekçisi CHP, bu kötü mirasını bugün de 
devam ettiriyor. Aynı CHP, bölücü terör ör-
gütü PKK’nın da, ihanet çetesi FETÖ’nün 
de en büyük taşeronudur. İşkenceciden 
teröriste, hainden sapkına kadar herkesi 
toplayan bu partinin tek bir derdi vardır, o 
da Türkiye’nin yükselişini, şahlanışını dur-
durmaktır. 

CHP’yle görünürdeki ittifakın diğer 2 parti-
si bu durumu nasıl içlerine sindirebiliyor, o-
nu bilmiyoruz. Ama bildiğimiz şudur; hem 
CHP’ye, hem de ittifakın diğer partilerine 
gönül vermiş insanlar bu durumdan çok ra-
hatsızdır. Şimdilik “Kan kusup kızılcık şer-
beti içtik” diyorlar ama nereye kadar sabre-
derler, tahammül ederler, görmezden gelir-
ler, orası meçhul. İnşallah 31 Mart seçimle-
ri, bu partiler açısından bir sorgulama, bir 
hesaplaşma, bir arınma vesilesi olacaktır. 

Manisalı çiftçilerimize son 17 yılda toplam 
2,6 milyar (katrilyon) lira tutarında tarım-
sal destek verdik.

Manisa’da 1 teknopark, 27 ar-ge ve 4 ta-
sarım merkezi kurduk. Manisalı iş insan-
larımıza, girişimcilerimize toplam 23,5 
milyar (katrilyon) lira tutarında yatırım 
teşviki sağladık. Manisa’daki 89 bin işye-
rimize toplam 1,9 milyar (katrilyon) lira 
tutarında SGK prim teşviki sağladık.  Bu 
yıl içinde Saruhan, Kırkağaç ve Soma ilçe-
lerimize doğalgaz veriyoruz. Soma Işıklar 
bölgesinde, 5 yıl önce elim bir kaza yaşa-
nan maden ocağının işletmesini Türkiye 
Kömür İşletmeleri Kurumumuza bağlı 
bir şirkete devrediyoruz. Burada çalışan 
2 bin 400 işçimize de, kömür işletmemi-
zin şirketinde kadro veriyoruz. Dün gece 
itibariyle bu işçilerimizin tamamının ye-
ni şirkete nakilleri yapıldı. Şimdilik mev-
cut işçileri aldık.  Burada çalışırken geç-
tiğimiz yıl işlerine son verilmiş olan 200 
civarındaki işçimizin durumlarını da bi-
liyorum. İnşallah onları da sonraki alım-
larda değerlendireceğiz. Bunun yanında, 
Soma’da üretim için devredilecek yeni 
sahalarda da 10 bin ilave istihdam bekli-
yoruz. İnşallah, Manisa’yı tüm ilçeleriyle 
kalkındırmaya, geliştirmeye, büyütmeye 
devam edeceğiz. 

Manisa!..

31 Mart’ta bir kez daha hizmet siyasetini 
tercih ediyor muyuz?

Manisa!..

31 Mart’ta memleket işi gönül işi diyen 
kadrolarla yola devam ediyor muyuz?

Manisa!..

31 Mart’ta tercihimizi bir kez daha istikrar 
ve güvenden yana kullanıyor muyuz?

Kardeşlerim,

Biz 81 vilayetimizle ve 82 milyon vatanda-
şımızla ülkemizi her alanda büyütmenin, 
güçlendirmenin, kalkındırmanın müca-
delesini vermeye devam edeceğiz. Mahal-
li seçimlerden sonra önümüzde, inşallah 
4,5 yıllık kesintisiz bir hizmet dönemi var. 
2002 Kasım’ından bugüne kadar yapılan 
14 seçim ve halkoylamasının milletimizi 
yorduğunu biliyoruz. Yapılan her seçimde 
milli iradenin, demokrasinin, hukukun, a-
daletin, kalkınmanın yanında yer alan mil-
letimizden son bir gayret daha bekliyoruz. 

Nisan ayıyla birlikte Türkiye tamamen re-
form gündemine, büyük projelerine, bü-
yük yatırımlarına odaklanmış olarak ge-
leceğe doğru yol alacaktır. Tabii birileri bu 
durumdan çok rahatsızlar. Onun için de 
tüm güçleriyle Mart seçimlerinde önümü-
zü kesmeye çalışıyorlar. Şu Manisa türkü-
sü sanki böyleleri için söylenmiş:

Karşımdan gelir oğlu

Serviye benzer boyu

Bakmayın çalımına
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Kardeşlerim,

Biz Cumhur İttifakını, 15 Temmuz gece-
si sokaklarda, meydanlarda kurduk. Biz 
Cumhur İttifakını, gözü dönmüş bir şekil-
de ülkemize saldıran terör örgütlerinin 
bombaları, kurşunları altında kurduk. Biz 
Cumhur İttifakını, ülkemize diz çöktür-
mek, milletimizi esir etmek isteyenlere kar-
şı verdiğimiz mücadele sırasında kurduk. 
Biz Cumhur İttifakını, 2023 hedeflerimize 
ulaşma konusundaki ortak kararlılığımızı 
gördüğümüzde kurduk. Biz Cumhur İtti-
fakını, milletimizin rızasıyla ve milletimi-
ze hizmet etmek için kurduk. Biz Cumhur 
İttifakını, rabiamızın etrafında birleşerek 
kurduk: Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, 
Tek Devlet… Bunun için BİR olacağız, İRİ 
olacağız, DİRİ olacağız, KARDEŞ olacağız, 
hep birlikte TÜRKİYE olacağız. Hamdol-
sun şu ana kadar da bu anlayışla geldik. 

Cumhur İttifakı olarak önümüzde daha 
yapacak çok işimiz var. Ülkemizi güney sı-
nırlarından kuşatmaya çalışanlara verecek 
mesajlarımız var. Ekonomimize kast eden-
lere verecek derslerimiz var. Milletimizin 
aşına, ekmeğine, sofrasına, kesesine göz 
dikenlere vuracak Osmanlı tokatlarımız 
var. Demokrasimizi, milli irademizi yok 
sayarak hala eski alışkanlıkların peşin-
den gidenlere söyleyecek sözlerimiz var. 
Türkiye’yi tehdit edenlere verecek cevap-
larımız var. İnşa edecek daha çok okulla-
rımız, hastanelerimiz, yollarımız, baraj-
larımız, altyapılarımız, verecek daha çok 
hizmetlerimiz var. Velhasıl yapacak çok 
işimiz var. 

Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum. Kalın sağlıcakla.

Güzellikler kervan olmuş

Yine başı çeker Muğla

Toprağına bahar gelmiş

Burcu burcu kokar Muğla

Yar zülfüne tarak olur

Gökyüzünde bayrak olur

Bir tılsımlı ırmak olur

Geleceğe akar Muğla

Seni yürekten selamlıyorum Muğla!.. Yö-
rüklerinle, zeybeklerinle seni kalpten se-
lamlıyorum Muğla!.. Gönlü denizleri gibi 
berrak, sevgisi dağları gibi temiz Muğla!.. 

Zillet İttifakının Partileri 
Utançlarından, Adaylarının 

Arkasında Dahi Duramıyorlar

Muğla Mitingi | Muğla | 22 Şubat 2019
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letim bu CHP zihniyetine dersini sandıkta 
versin. Bodrum’u yıllardır sel alıp götürü-
yor, öyle mi? Hiçbir altyapı yok. Muğla’nın 
hiçbir ilçesinde alt yapı yok. Artık bu işi bi-
tirelim diyoruz. 37 gün kaldı, çalışalım ve 
bu işi bitirelim.

Biz 17 yıldır Türkiye’de sadece hizmet et-
tik, yatırım yaptık, eser ortaya koyduk. 
Muğla’ya da bugüne kadar 20 milyar (kat-
rilyon) lira tutarında yatırım yaptık.

Eğitimde, 3 bin 79 adet yeni derslik kazan-
dırdık. Yükseköğrenim öğrencileri için 3 
bin 710 kişi kapasiteli yurt binaları açtık. 
Önümüzdeki sene toplamda 4 bin kişi ka-
pasiteli 3 adet yurt binası daha açıyoruz. 
İlçelerimizde yapılacak yurtlarla ilgili arsa 
tahsisi ve proje çalışmaları sürüyor. 

Spor salonları, Muğla’ya, Fethiye’ye Milas’a 
gençlik merkezleri yaptık. Bodrum Genç-
lik Merkezi ve spor salonunun yapımı, 
Marmaris Gençlik Merkezi ve spor salo-
nunun ise proje çalışmaları devam ediyor. 
Muğla’ya yeni bir stat kazandırma ve mev-
cut stadın yerini Millet Bahçesi yapma ça-
lışmalarımız sürüyor. 

Şehrimizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşları-
mıza, şehit yakınlarımıza, yaşlılarımıza, 
engellilerimize toplam 1,1 milyar (katril-
yon) lira tutarında kaynakla destek olduk. 

Sağlıkta, 500 yataklı Muğla Devlet Hasta-
nesinin de aralarında bulunduğu 10’u has-
tane olmak üzere toplam 33 tesisi şehrimi-
ze kazandırdık. 150’şer yataklı Bodrum ve 
Milâs Devlet Hastaneleri ile 100 yataklı Ya-

tağan Devlet Hastanesinin yapımı devam 
ediyor. Biz Milas’taki hastaneyi bitirmek 
üzereyiz, ama maalesef büyükşehir bele-
diyesi bağlantı yolunu yapmamakta ısrar 
ediyor. Bodrum’da müteahhitten kaynak-
lanan sebeplerle bir gecikme yaşandı, onu 
da çözüyoruz. Atıl durumdaki 100 yataklı 
Menteşe Devlet Hastanesini modernize 
ederek, sizlerin hizmetine sunmak üzere 
çalışmalara başladık. Marmaris’e de 150 
yataklı bir hastane kazandırmak için çalı-
şıyoruz; yer tahsisi yapıldı, projesi hazır-
landı, yakında ihalesine çıkılıyor. 

Muğla’da 3 bin 320 konut projesini hayata 
geçirdik. Yürürlüğe koyduğumuz imar ba-
rışıyla toplam 321 bin Muğlalı vatandaşı-
mızın sorununu çözdük.

Kızılhisarlı Mustafa Paşa Camiinin, Kara-
bağlardaki Kır Kahvesi Mescidlerinin, Ko-
ca Mustafa Efendi Kütüphanesinin de ara-
larında olduğu 46 tarihi eserimizi restore 
ederek hizmete sunduk.  Menteşe Kurşun-
lu Camiinin restorasyon projesi hazırlanı-
yor, en kısa sürede çalışmalara başlayacağız.

Şu Köyceğiz’in yolları

Kaldır Ayşe’m kolları

Bizim için yapılmış 

Şu Muğla’nın yolları

Evet… Biz de şu Muğla türküsünde olduğu 
gibi sizin için yollar yaptık. Ulaşımda, bö-
lünmüş yol uzunluğunu 90 kilometreden 
devraldık, 450 kilometreye çıkardık. Kal-

Bin yıllık vatanımız Muğla!.. Türkmen 
boylarının yaylalarında gaza türküleri söy-
lediği Muğla!.. Adını Kılıçarslan’ın komu-
tanı Muğla Beyden alan Muğla!.. Turgut 
Reis’in, Menteşe Beyin, Şehit Fethi Beyin, 
Hacı Süleyman Efendinin emaneti Muğ-
la!.. İstiklal harbimizde bu bölgede en çok 
şehidi veren Muğla!.. Tüm ilçelerinle, ma-
hallelerinle seni selamlıyorum Muğla!.. 

Bodrum’u, Dalaman’ı, Datça’yı, Fethiye’yi 
selamlıyorum. Kavaklıdere’yi, Köyceğiz’i, 
Marmaris’i, Milas’ı, Ortaca’yı selamlı-
yorum. Ula’yı, Yatağan’ı, Seydikemer’i, 
Menteşe’yi selamlıyorum.  Bereketli top-
raklarında, dünyaca meşhur turizm tesis-
lerinde, tabiat harikası kıyılarında,  her ka-
rışı tarih zengini coğrafyasında ter döken 
yiğit ve çalışkan insanlarıyla Muğlalı kar-
deşlerimin her birini selamlıyorum. 

Bugün bir araya gelip hasret giderdiğimiz 
bu meydanda kardeşlik var. Bu meydanda 
coğrafyamızın tüm renkleri var. Bu mey-
danda medeniyetimizin kökleri var. Bu 
meydanda zalimin karşısında, hakkın ve 
haklının yanında durmakla nam salmış yi-
ğitler var. Bu meydanda terör örgütlerine 
ve darbecilere karşı cesaretle mücadele e-
den gazilerimizin cesareti var. Bu meydan-
da bir gül bahçesine girercesine toprağa 
düşen şehitlerimizin gölgesi var. 

İşte bunun için diyoruz ki Muğla’ya hizmet 
yakışır. Muğla’ya eser yakışır. Muğla’ya 
yatırım yakışır. Muğla’ya AK Parti beledi-
yeciliği yakışır. Muğla’ya Cumhur İttifakı 
yakışır. Muğlalılar İstiklal Harbine katılır-
ken “Kuvayı Milliye’yi amil, milli iradeyi 

hâkim kılmak esastır” diyerek yola çıkmış-
lardı. Biz de diyoruz ki 31 Mart’ta gönül 
belediyeciliğini amil, Rabiamızı hâkim kıl-
mak esastır.

Eyyy Muğla!..

Tek Millet diyor muyuz?

Tek Bayrak diyor muyuz?

Tek Vatan diyor muyuz?

Tek Devlet diyor muyuz?

Bunun için Cumhur İttifakına destek veri-
yor muyuz? 

Büyükşehirde ve 11 ilçemizde AK Parti 
adaylarına, 2 ilçemizde Cumhur İttifakın-
daki ortağımız MHP adaylarına destek ve-
riyor muyuz?

Eyyy Muğla!..

31 Mart’ta CHP’nin iş bilmez, icraat yap-
maz, proje üretmez yönetim anlayışına de-
ğil, hizmet siyasetine var mıyız?

Büyükşehirde ve ilçelerimizde Memleket 
İşi Gönül İşi diyerek, Belediye İşi Gönül İşi 
diyerek, yanımızda olmaya var mısınız?

Rabbim hepinizden razı olsun. 

Milletim Bu CHP Zihniyetine 
Dersini Sandıkta Versin

Kardeşlerim,

Yıllar yılı Muğla’yı bu CHP zihniyeti yönet-
ti mi? Yönetti. Peki, ne yaptılar? Benim mil-



Recep Tayyip ERDOĞAN

491490

Yeni Türkiye Vizyonu | YENİDEN DİRİLİŞ YOLUNDA-3 

Şehrimizde bir teknopark, bir ar-ge mer-
kezi kurduk. Muğlalı iş insanlarımıza, gi-
rişimcilerimize toplam 10,6 milyar (katril-
yon) liralık yatırım teşviki sağladık. Des-
teklerimizle 35 bin kişilik ilave istihdam 
oluşturduk. Muğla’daki 105 bin işyerimizi, 
toplam 1,3 milyar (katrilyon) lira tutarında 
SGK prim teşvikiyle destekledik.

Muğla’ya, Menteşe, Yatağan, Ula ve Bayır’a 
doğal gazı getirdik. Milas’a da doğalgaz ge-
tireceğimizin müjdesini de burada sizlere 
vermek istiyorum. 

Görüldüğü gibi her alanda tüm ilçeleriyle 
Muğla’yı eşi benzeri görülmemiş hizmet-
lerle donatıyoruz.

Muğla!...

31 Mart’ta tevazu, samimiyet ve gayretle 
memleket işi gönül işi diyor muyuz?

Muğla!...

31 Mart’ta gönül belediyeciliğine evet di-
yor muyuz? 

Muğla!...

31 Mart’ta Cumhur İttifakına destek veri-
yor muyuz?

Muğla!...

31 Mart’ta destan yazıyor muyuz?

Maşallah... Bugün Muğla’yı bir başka gör-
düm. Bugün Muğla’yı sadece coşkulu 

değil, aynı zamanda kararlı gördüm. 31 
Mart akşamı büyükşehri ve ilçeleriyle tüm 
Muğla’dan müjdeli haberler bekliyorum.

Bay Kemal, Sen O Meydanlara 
Çıkamazsın, Çünkü Ürkeksin, 
Korkaksın

Kardeşlerim,

Bugün Türkiye’de, iki tane ittifak var. Bir 
tarafta Cumhur İttifakı var, diğer tarafta 
zillet ittifakı var. Milletimiz, işte bu ikisi 
arasında bir karar verecek. Belediye baş-
kanlıkları, bu kararın sadece bir boyutunu 
oluşturuyor. Asıl karar, bu ittifakların ne-
yi temsil ettiklerine bakılarak verilecek. 
Zillet ittifakının partileri yaptıkları işten 
kendileri bile utandıkları için, adaylarının 
arkasında aslanlar gibi duramıyorlar. Par-
ti amblemlerini gizleyerek, birliktelikleri-
ni saklayabileceklerini sanıyorlar. Bunlar 
herkesi kör, âlemi sersem yerine koyuyor. 
Halbuki CHP, İYİ Parti, HDP, Saadet Partisi 
ittifakı gün gibi ortadadır. HDP’nin nere-
lerde kimi desteklediğini biz de biliyoruz, 
milletimiz de biliyor, kendileri de zaten 
açıkça söylüyor. Ne diyorlar? “AK Parti ve 
MHP’ye kaybettirecek yerlerde zillet ittifa-
kını destekleyeceğiz” diyorlar. 

Hatırlayın, 15 Temmuz gecesi ben Marma-
ris’teydim. Hain darbe girişimi haber ve-
rilince eşim, damadım, kızım, torunlarım 
buradan hareket ettik. Son ana kadar pilo-
ta nereye ineceğimizi söylemedim. 01:15’te 
Atatürk Havalimanı’na indik. Meğerse Bay 
Kemal 23.15’te Atatürk Havalimanı’na gel-

kan-Seydikemer-Fethiye güzergâhındaki 
Göcek Tünellerini ve Milas ile Söke ilçele-
ri arasındaki Karacabel Tünelini hizmete 
sunduk. Yapımı devam eden Muğla-Kale-
Tavas-Denizli-Serinhisar Ayrımı Yolunu,  
Marmaris Ayrımı-Köyceğiz Yolunu, Akçao-
va-Yatağan Ayrımı-Kavaklıdere Yolunu ve 
Kavaklıdere Ayrımı-Bozdoğan Yolunu bu 
yıl tamamlıyoruz. Marmaris-Datça Yolunu 
seneye, Milas-Yatağan Yolunu ve Bodrum-
Turgutreis Ayrımı-Yalıkavak Yolunu ise se-
neye tamamlıyoruz. 

Milas-Bodrum ve Dalaman Havalimanları-
na yeni dış hatlar terminal binası yaparak 
büyüttük, modernize ettik. Dalaman Hava-
limanımızın 2003 yılında 2 milyon 255 bin 
olan yolcu trafiği, geçtiğimiz yıl 4,5 milyo-
nu geçti. Milas-Bodrum Havalimanımızın 
ise yolcu trafiği 1 milyon 599 binden 4 
milyon 186 bine ulaştı. Ören ve Turgutreis 
Yat Limanlarını, Bodrum ve Güllük İskele-
lerini tamamlayıp şehrimize kazandırdık. 
Geçtiğimiz yıl Muğla’mıza, yerli-yabancı 
toplam 4,5 milyon turist geldi. 

Sandras İçme Suyu   
Projesine Bu Yıl Başlıyoruz

Muğla’da 6 baraj ve 2 gölet inşa ettik, 6 
baraj ve 8 gölet daha inşa ediyoruz. İçme 
suyu yatırımları büyükşehir ve ilçe beledi-
yelerinin işidir. Baktık, bu CHP’li beledi-
yelerden iş çıkmıyor, Muğla susuzluktan 
kavrulmaya doğru gidiyor, hemen mesele-
ye el attık. Şimdi buradan müjdesini veri-
yorum:  Muğla’nın 2050 yılına kadar olan 
içme suyu ihtiyacını karşılayacak Sandras 

İçme Suyu Projesine bu yıl başlıyoruz. İnşa 
ettiğimiz sulama projeleri ile 86 bin dekar 
zirai araziyi sulamaya açtık. Yapımı devam 
eden 11 sulama tesisimiz tamamlandığın-
da 139 bin dekar mümbit araziyi daha suy-
la buluşturacağız. İnşa etmiş olduğumuz 
içme suyu isale hattı ve içme suyu arıtma 
tesisi ile Bodrum Yarımadasının içme su-
yu ihtiyacını karşıladık. Şimdi de Akgedik 
Barajından aldığımız suyu, inşa ettiğimiz 
isale hattı ve arıtma tesisiyle Milâs’a vere-
ceğiz. Yaptığımız 57 adet taşkın koruma 
tesisiyle Muğla şehir merkezini, 60 yerle-
şim yerini ve 20 bin dekar araziyi taşkın 
zararlarından koruduk.  17 adet dere ıslahı 
projesinin de yapım çalışmalarına devam 
ediyoruz.

Bodrum’un altyapısı CHP’li belediyelerce 
yıllardır yapılmadığı için, bu güzel ilçemiz 
sık sık sel baskınlarına maruz kalıyor. Şim-
di diyorum ki, Bodrum’u AK Parti beledi-
yeciliğiyle tanıştıralım. Tahir kardeşimizle 
Bodrum’a yeni bir nefes aldıralım. 

Bunlar lafa gelince çevreciliği, yeşili, ağacı, 
ormanı dillerinden düşürmezler, ama bu 
ülkeye dikili bir ağaçlarının nasip olduğu 
görülmemiştir. Hâlbuki bizim bu konular-
da yaptığımız çalışmalar dünya çapında 
takdir topluyor. OECD, 10 yıllık değerlen-
dirme raporunda, ülkemizin çevre perfor-
mansından övgüyle bahsediyor. Ağaçlan-
dırmadan biyoçeşitliliğin korunmasına 
ve atık yönetimine kadar pek çok konuda 
dünyada örnek gösteriliyoruz. 

Son 17 yılda Muğlalı çiftçilerimize toplam 
1,3 milyar liralık tarımsal destek verdik.
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miş ve oradan da FETÖ’cülerin nezaretin-
de, tankların arasından Bakırköy Beledi-
yesine gitmiş. Utanmadan ne diyor biliyor 
musunuz? “Haberim olsaydı ben de gelir-
dim” diyor. Bay Kemal, sen o meydanlara 
çıkamazsın, çünkü ürkeksin, korkaksın. 

Biz Cumhur İttifakını nerede, nasıl kur-
duğumuzu, bugüne nasıl geldiğimizi her 
fırsatta anlatıyoruz.  “Cumhur İttifakını 
15 Temmuz’da sokaklarda, meydanlar-
da kurduk” diyoruz. “Cumhur İttifakını 
Meclis’te hukuki dayanağa kavuşturduk” 
diyoruz. “Cumhur İttifakını milletimiz is-
tediği sürece devam ettireceğiz” diyoruz. 

Peki, onlar kendi ittifaklarını nasıl kur-
duklarını, niçin kurduklarını, hangi pa-
zarlıklarla bir araya geldiklerini söyleye-
biliyorlar mı? Söylemiyorlar. Kandil, bu 
ittifakı desteklediğini söylüyor. Yakalanan 
teröristler bu ittifakın başarısı için çalış-
tıklarını ikrar ediyor. Ülkemize husumet 
besleyen ne kadar çevre varsa, bu ittifakın 
arkasında saf tutuyor. Buna rağmen zillet 
ittifakı, liste kavgalarının, ayak oyunla-
rının, dövüşün, çekişin içinde boğulmuş 
durumda. Üstelik İzmir’den Beyoğlu’na,  
kadar pek çok yerde öyle adaylar gösterdi-
ler ki, tam evlere şenlik. Zillet ittifakının 
adaylarının içinde 12 Eylül darbecilerinin 
celladı babasını yere göğe sığdıramayan 
da var, bölücü örgütün eylemlerine her 
türlü desteği verenler de var. Bizim onla-
ra bir şey söylememize gerek yok, birbir-
lerine söylediklerine baktığınızda, zaten 
ortada nasıl bir oyun döndüğünü rahatça 
görebilirsiniz. 

Güvenlik güçlerimiz, bölücü örgütün yö-
neticileri ve onlara destek verenlerin kendi 
aralarındaki konuşmalarda, PKK’nın tüm 
ümidini 31 Mart’ta zillet ittifakının başarı-
sına bağladığını tespit ettiler. Aynı şekilde, 
ülkemizin başına çorap örmek için yıllar-
dır uğraşıp da başarılı olamayan içerdeki 
ve dışardaki tüm kesimler, son ümit olarak 
31 Mart’a sarılmış durumdalar. 31 Mart’ın 
kimin için ne anlam ifade ettiğini görüyor-
sunuz değil mi? Muğlalılar tüm bunları gö-
rüyor. Milletimiz tüm bunları görüyor. O-
nun için de 31 Mart’ta Cumhur İttifakının 
tüm Türkiye’de rekor bir oyla sandıktan çı-
kacağına yürekten inanıyorum. Bu millet, 
önüne kurulan tuzakları, arkasından çev-
rilen dolapları, sinsice oynanan oyunları 
31 Mart’ta bir kez daha bozacaktır. 

Muğla!..

31 Mart’ta ülkene sahip çıkıyor musun?

Muğla!..

31 Mart’ta geleceğine sahip çıkıyor musun?

Muğla!..

31 Mart’ta sandığa, demokrasiye, milli ira-
deye sahip çıkıyor musun?

Muğla!..

31 Mart’ta belediye işi gönül işi diyor musun?

Muğla!..

31 Mart’ta Cumhur İttifakına sahip çıkıyor 
musun?



495

Yeni Türkiye Vizyonu | YENİDEN DİRİLİŞ YOLUNDA-3 Recep Tayyip ERDOĞAN

494

Bizim Cumhur İttifakı olarak önümüzde 
daha yapacak çok işimiz var. Daha, istikla-
limize ve istikbalimize kast edenlere hak 
ettikleri dersi vereceğiz. Daha, ekonomimi-
ze saldırarak, aşımıza, ekmeğimize, kese-
mize göz dikenlere hadlerini bildireceğiz. 
Daha yapacak çok okullarımız, hastanele-

rimiz, yollarımız, barajlarımız, milletimize 
verecek çok hizmetimiz var. 

İşte bunun için sizden 31 Mart’ta güçlü 
bir destek istiyoruz. Coşkunuz, vefanız, 
muhabbetiniz için her birinize teşekkür 
ediyorum.

Adamın su gibi akanıdır Maraşlı

Biberde, çeltikte, pamukta elleri

Sim işler, oyma yapar, edik diker gibidir

Sinsin oynar, halay çeker, diz kırar gibidir

Kuşanıp ava giderken

Bataktan alırken turacı

Giyinip çarşıya varırken

Kara şalvar ak işlik

Gözleri ışığı ve geceyi paylaştırır

Kaşları onuru ve sevdayı

Adamın su gibi akanıdır Maraşlı

Sığınmacılar Konusundaki 
Fedakârlığımız İlanihaye 

Sürecek Değildir

Kahramanmaraş Mitingi | Kahramanmaraş | 23 Şubat 2019
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Evet… Maraş’ın istiklali demek Türkiye’nin 
istiklali demektir. Maraş’ı kahraman kılan 
şehitlerimizi, gazilerimizi, koç yiğitleri se-
lamlıyorum. 

Bu vesileyle, 10 yıl önce yine bir seçim ari-
fesinde, Kahramanmaraş dağlarında hala 
aydınlanmamış yönleri olan elim bir kaza-
da hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu 
kardeşimi rahmetle yâd ediyorum.

Maraş, tarih boyunca hep yaptığı gibi, in-
şallah 31 Mart’ta da milli iradeye sahip 
çıkacak. 

Kahramanmaraş!..

31 Mart’ta tevazu, samimiyet ve gayretle 
memleket işi gönül işi diyor muyuz?

Kahramanmaraş!..

31 Mart’ta gönül belediyeciliğine evet di-
yor muyuz? 

Kahramanmaraş!..

31 Mart’ta büyükşehirde ve ilçelerimizde 
Cumhur İttifakını destekliyor muyuz?

Kahramanmaraş!..

31 Mart’ta bir kez daha milli iradeye sahip 
çıkıyor muyuz?

Rabbim hepinizden razı olsun.

Kardeşlerim,

Biz Kahramanmaraş’ı sadece gönül-
den sevmekle kalmadık, aynı zamanda 
bu kadim şehri tarihinin en güzel hiz-
metleriyle buluşturduk. Bugüne kadar 
Kahramanmaraş’a 30 milyar (katrilyon) 
lira tutarında yatırım yaptık.

Eğitimde 5 bin 809 adet yeni derslik yap-
tık. Şehrimizde ikinci devlet üniversitesi-
ni, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesini 
kurduk. Yükseköğrenim öğrencileri için 2 
bin 245 kişi kapasiteli yurt binalarını yap-
tık. Bu yıl Afşin’de 500 kişi, önümüzdeki 
birkaç yıl içinde ise Kahramanmaraş ve 
Pazarcık’ta toplamda 1.900 kişi kapasiteli 
yükseköğrenim yurt binalarını daha hiz-
mete açıyoruz.

Spor salonları, Kahramanmaraş’a, 
Elbistan’a, Afşin’e gençlik merkezleri in-
şa ettik. Kahramanmaraş’a kamp eğitim 
merkezi, Dulkadiroğlu’na gençlik merkezi, 
Elbistan‘a, Çağlayancerit’e spor salonları 
inşa ediyoruz.

Büyükşehir Belediyemiz, Elbistan’a, içinde 
millet kıraathanesinin de olduğu bir millet 
bahçesi yaptı.

Elbistan!..

Nasıl millet bahçemizden memnun musunuz?

Kahramanmaraş için de bir millet bahçe-
miz var… Toplam bir milyon metrekarelik 
bir alana yapılacak millet bahçemizin pro-
je çalışmaları devam ediyor.

Edeler!.. Maraş!.. Kahramanmaraş!.. Üç-
lerin, yedilerin, kırkların, ashabı kehfin, 
güzel adamların şehri Maraş!.. Kalbi dağ-
ları kadar yüce, gönlü ovaları kadar engin, 
yüreği ırmakları kadar coşkulu Maraş!.. 
Peygamber Efendimizin büyük komutanı 
Halit bin Velid’in ve onun ordularının tek-
birleriyle selamladığı Maraş!.. Malik Ejder 
Hazretlerinin emaneti Maraş!.. Selçuklu 
alperenlerinin yurdu Maraş!.. Dulkadiroğ-
lu beylerinin imar ve ihya ettiği Maraş!.. 
Yavuz Sultan Selim Han’ın gönül yoldaşı 
Maraş!.. Sütçü İmamın, Rıdvan Hoca’nın 
ve daha nice istiklal aşığının şehri Maraş!.. 

Üstad Necip Fazıl, “Övünecek tek şeyim 
varsa, o da Maraşlı olmamdır” diyor. 

Erdem Beyazıt da şöyle diyor: 

“Müslüman yürekler bilirim

Kızdı mı cehennem kesilir 

Sevdi mi cesaret

Eller bilirim haşin hoyrat mert

Alınlar görmüşüm ki vatanımın coğrafyasıdır”

Maraşlı bir başka şair Abdürrahim Kara-
koç da, hepimizin gençliğinde ezbere bil-
diği o güzel şiirinde; “Kör dünyanın göbe-
ğine, kuşların gözbebeğine, yola, ağaca, pı-
nara, esen yele, yağan kara, yağmur yüklü 
bulutlara, bebeklerin avucuna, minarele-
rin burcuna, kara taşa, kor ateşe yazacağı” 
davasını anlatıyordu. 

Şairlerin, yazarların, mütefekkirlerin ifti-
har şehri Maraş!.. Seni yürekten selamlıyo-
rum Maraş!..

Arif Nihat Asya’nın dediği gibi;

Maraş Türkiye’nin kalem kaşıdır

Maraş Türkiye’nin köşe taşıdır

Maraş tarihler inşa ettiren

Koca Sinanların ustabaşıdır

Türkiye’nin kalem kaşı, köşe taşı Maraş’ı, 
tüm ilçeleriyle, mahalleleriyle selamlıyo-
rum.  Afşin’i, Andırın’ı, Çağlayancerit’i, 
Dulkadiroğlu’nu, Ekinözü’nü selamlı-
yorum.  Elbistan’ı, Göksun’u, Nurhak’ı, 
Onikişubat’ı, Pazarcık’ı, Türkoğlu’nu se-
lamlıyorum. 

Kahramanmaraş’a    
30 Milyar Lira Yatırım Yaptık

12 Şubat, Maraş’ın kurtuluş yıldönümü… 
Önümüzdeki yıl Maraş’ın kurtuluşunun 
100’üncü yılı… Şimdiden bu yıldönümüne 
hazırlanıyoruz değil mi?

Bir Oniki Şubat, bir yıldan büyük

Kalmadı çok şükür ne zincir ne yük

Berit’ten Ilgaz’a bir alageyik

Seker taştan taşa, selam götürür
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İngiltere’de yaşayan 100 bin civarındaki 
Maraşlı ile ihracatçılarımız, herhalde bu 
habere çok sevineceklerdir. 

Kahramanmaraş’a 1 Teknopark, 10 Ar-Ge 
Merkezi,  3 Organize Sanayi Bölgesi kur-
duk. Maraşlı iş adamlarımıza, girişimcile-
rimize toplam 12,7 milyar (katrilyon) lira 
tutarında yatırım teşviki verdik. Destekle-
rimizle 36 bin kişilik ilave istihdam oluş-
turduk. Kahramanmaraş’taki 45 binden 
fazla işyerimize toplam 1,6 milyar (katril-
yon) lira tutarında SGK prim teşviki sağla-
dık. Geçtiğimiz yıl Kahramanmaraş, 1 mil-
yar dolarlık ihracat rakamını aşan şehirle-
rimizin arasına girdi.

Şimdi sizlere bir müjde vermek istiyorum. 
Maraş’a Islah Organize Sanayi Bölgesi o-
luşturarak, imar planları öncesi kurulan 
sanayi tesislerinin altyapı sorunlarını çö-
züyoruz. Bu kapsamda kurulacak atık su 
arıtma tesisi ile Aksu Nehrini de kirlen-
mekten kurtarıyoruz. Ayrıca Altın-Gümüş 
İmalatçıları İhtisas Sanayi Sitesi’ni bir an 
önce tamamlamak istiyoruz. 

Bir başka müjdem de dokuma yatırımları-
nın bölgesel teşvik kapsamına alınmasıyla 
ilgilidir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız 
çalışmalarını tamamladı, yakında bu ko-
nuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararna-
mesini yayımlıyoruz. Aynı şekilde, Tekstil 
İhtisas Organize Sanayi Bölgesiyle ilgili 
kamulaştırma sıkıntılarını da hal yoluna 
koyuyoruz. Tomsuklu Gıda İhtisas Orga-
nize Sanayi Bölgesi’nin tüzel kişiliğini de 
yakında kuracağımızın müjdesini buradan 
sizlere veriyorum. 

Bu arada Maraş EXPO 2023’e hazır-
lanıyor değil mi? Bu kapsamda, tüm 
Kahramanmaraş’ı adeta bir rekreasyon 
alanı haline getiriyoruz. Şehrimiz, 2023 
yılında birçok ülkenin katıldığı yaklaşık 
750 bin metrekarelik bir alanda yapılacak 
Uluslararası EXPO etkinliğine, inşallah 6 
ay boyunca ev sahipliği yapacak. Bu EXPO 
ile Maraş’ı, dünyanın her yerinden bitki ve 
çiçeklerin olacağı, en az 40 ülkenin katıla-
cağı ve 2 milyon ziyaretçinin beklendiği 
bir kültür festivaliyle buluşturuyoruz. 

Kahramanmaraş’a 5 baraj ve 4 gölet inşa 
ettik, 17 baraj ve 2 gölet daha inşa ediyo-
ruz. Kahramanmaraş’ın içme suyu soru-
nunu çözdük. Afşin’in ve 30 mahallenin 
içme suyu ihtiyacını karşılamak için 74 
kilometre uzunluğunda isale hattı inşa 
ediyoruz. İnşa ettiğimiz sulama tesisleriyle 
Kahramanmaraş’ta 146 bin dekardan fazla 
zirai araziyi sulamaya açtık. Bölgenin dört 
gözle beklediği Kılavuzlu Sulamasının bi-
rinci kısmını tamamladık. Şimdi bu proje-
nin en önemli kısımlarından olan Ana Ka-
nal inşaatını ve 180 bin dekar araziyi su-
layacak ikinci kısım şebekesini yapıyoruz. 

Münbiç’i Türkiye’nin 
Güvencesinde Asli Sahiplerine 
Teslim Edelim

Kahramanmaraşlı çiftçilerimize son 17 yıl-
da toplam 1,5 milyar lira tutarında tarım-
sal destek verdik. 

Bu yıl Çağlayancerit ve Göksun’a da doğal-
gazı veriyoruz.

Şehrimizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşları-
mıza, şehit yakınlarımıza, yaşlılarımıza, 
engellilerimize toplam 3,2 milyar (katril-
yon) lira tutarında destek olduk.

Sağlıkta, 400 yataklı Necip Fazıl Şehir Has-
tanesi ve 300 yataklı Elbistan Devlet Hasta-
nesinin de aralarında olduğu 13’ü hastane-
den oluşan toplam 86 adet tesisi şehrimize 
kazandırdık. Andırın ve Pazarcık Devlet 
Hastaneleriyle birlikte 9 sağlık tesisimizin 
yapımı, 29 sağlık tesisimizin ise plan-proje 
ve ihalesi devam ediyor. Kahramanmaraş’a 
200 yataklı FTR ve Ruh ve Sinir Hastalık-
ları Hastanesi, Afşin’e 150 yataklı Devlet 
Hastanesi yapacağız. Afşin Devlet Hasta-
nemiz ihale sürecinde…

Kahramanmaraş’ta 3 bin 270 konut proje-
sini hayata geçirdik. İmar barışıyla toplam 
144 bin 556 Maraşlı vatandaşımızın soru-
nunu çözdük.

Kahramanmaraş’ta toplam 58 ata yadigârı 
eseri restore ederek, ihyasını sağladık. 
Merkez’deki Şekerli Camiinin restorasyo-
nu devam ediyor. 

Kahramanmaraş’ı Hızlı   
Tren ile Buluşturuyoruz

Bölünmüş yol uzunluğunu 73 kilometre-
den devraldık, 319 kilometreye ulaştırdık. 
Maliyeti 4,2 milyar lira olan, içinde 13 tü-
nel, 3 viyadük 3 farklı seviyeli kavşak ve 3 
köprünün olduğu Kahramanmaraş-Gök-
sun yolunun önemli bir bölümü açıldı, 
kalan kısmını da inşallah bu yıl tamamlı-

yoruz. Afşin-Tanır-Kayseri Yolunu… Çağla-
yancerit Köprüleri ve bağlantı yollarını… 
Kahramanmaraş-Türkoğlu-Nurdağı yolun-
daki üst geçit ve köprüleri… Kahramanma-
raş çevre yolundaki çalışmaları…  Kahra-
manmaraş-Nurdağı yolunu… Pazarcık-Ela-
zığ hududu ayrımı-Çağlayancerit yolunu 
bu yıl tamamlıyoruz. Kadirli-Andırın-Gök-
sun yolunu, Göksun-Elbistan yolunu ve 
Narlı-Pazarcık-Elazığ yolunu ise seneye 
tamamlıyoruz.

Kahramanmaraş il sınırları içindeki de-
miryollarını sıfırdan yapmışçasına yenile-
dik. Türkoğlu Lojistik Merkezini şehrimize 
kazandırdık. Kahramanmaraş’ı hızlı tren 
ile buluşturuyoruz. Nurdağı’ndan geçen 
Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı 
tren hattından Maraş’a bağlantı yapıyoruz. 
Bu hızlı tren hattının etüt proje çalışmaları 
devam ediyor. Narlı-Akçagöze arasında ye-
ni tren hattı yaparak mevcut 27 kilometre-
lik olan hattı, 16 kilometre kısaltacağız. Hat-
tın, altyapı yapım çalışmaları tamamlandı, 
üst yapı ihale hazırlıkları devam ediyor.

Kahramanmaraş’taki mevcut havalima-
nının yolcu kapasitesi yıllık 400 bindir. 
Havalimanımızın yolcu sayısı geçtiğimiz 
yıl 334 bine ulaştı. Havalimanını Maraş’ın 
kapasitesine yakışır bir hale getirmek 
için yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli yeni 
bir terminal binası inşa ettik. Bu binayı 3 
hafta önce hizmetinize sunduk. Havalima-
nımız geçici hudut kapısı olarak belirlen-
diği için, burasının uluslararası uçuşlara 
açılmasının önünde bir engel yok. Şayet 
havayolu şirketleri buraya tarifeli uluslara-
rası uçuş yapmak isterlerse, altyapı hazır. 
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Kahramanmaraş!..

31 Mart’ta bir kez daha hizmet siyasetini 
tercih ediyor muyuz?

Kahramanmaraş!..

31 Mart’ta memleket işi gönül işi diyen 
kadrolarla yola devam ediyor muyuz?

Kahramanmaraş!..

31 Mart’ta tercihimizi bir kez daha istikrar 
ve güvenden yana kullanıyor muyuz?

Kardeşlerim,

Türkiye, sadece kendi insanına hizmet 
etmekle, kendi şehirlerini kalkındırmak-
la kalmayan bir ülkedir. Biz, elimizdeki 
imkânları, tüm kardeşlerimizle, özellikle 
de mazlumlar ve mağdurlarla paylaşan, 
bundan şeref duyan bir milletiz. Bugün 
Türkiye, dünyada en çok insani yardım ya-
pan ülkeler arasında ilk sıralarda geliyor. 
Hatta milli gelire göre birinci sırada bulu-
nuyoruz. Ülkemizdeki sığınmacılar için 
bugüne kadar kullandığımız kaynak, Bir-
leşmiş Milletler standartlarına göre 37,5 
milyar dolardır. 

Avrupa Birliği üyesi 28 ülkedeki toplam 
mülteci sayısı 2 milyon, Türkiye ise tek 
başına 4 milyon sığınmacıya ev sahipli-
ği yapıyor. Şayet bugün Avrupa halkları 
kendi topraklarında huzur ve güven için-
de yaşıyorsa, Türkiye’nin ve Türk Mille-
tinin fedakârlığı sayesindedir. Ama biz 
bu fedakârlığı ilanihaye yapacak değiliz. 

Ülkemizdeki Suriyeli kardeşlerimiz de 
kendi evlerini, kendi vatanlarını özlüyor. 
Onlar da bir an önce vatanlarına dönmek 
istiyor. Peki, çözüm nedir? Çözüm, yine 
Türkiye’dir. Bugün Suriye topraklarından 
kaçan insanların geri döndükleri yegâne 
yerler, Türkiye’nin güvenli hale getirdiği 
yerlerdir. Şu ana kadar 311 bin Suriyeli 
kardeşimiz bu bölgelere geri döndü. Biz di-
yoruz ki, gelin İdlib bölgesini tamamen gü-
venli hale getirelim. Bunun için Rusya ve 
İran’la görüşmeler yapıyoruz, ciddi mesafe 
de kat ettik. Biz diyoruz ki, gelin Münbiç’i 
Türkiye’nin güvencesinde asli sahiplerine 
teslim edelim. En az yarım milyon Suriyeli 
bu bölgeye geri dönmek için Türkiye’nin 
bölgeyi güvenli hale getirmesini bekliyor. 
Aynı şekilde Fırat’ın doğusunu güvenli ha-
le getirdiğimizde milyonlarca Suriyeli ev-
lerine geri dönecek. 

Buradan Avrupa ve Amerika başta olmak 
üzere, tüm dünyaya sesleniyorum. Gelin, 
Türkiye’nin bu çabasına destek olun. Ül-
kemiz tarafından oluşturulacak güvenli 
bölgelere geri dönecek Suriyelilere insani 
bir hayat sürme imkânı sağladığımızda, bu 
kişiler ne Avrupa’ya, ne de başka bir yere 
gitme arayışına girer. 

Bölgedeki terör örgütü bu insanlara asla 
güven vermiyor. Suriye halkı açısından 
DEAŞ’la PKK-YPG’nin hiçbir farkı yoktur. 
Sadece Suriyelilerin geri dönüşü değil, bi-
zim sınırlarımızın ve vatandaşlarımızın 
can güvenliği bakımından da bu mesele 
çok önemlidir. Terör örgütleri Suriye sını-
rımızın öte tarafından ülkemize füzeyle, 
havanla, silahla saldırmaya başladıkların-
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da, yanımızda kimseyi bulamadık. Güya 
müttefikimiz olan devletler, bırakın bize 
destek olmayı, ülkemizde bulunan hava 
savunma sistemlerini söküp götürdüler. 

Türkiye olarak bir an önce bu bölgeleri 
kontrol altına alıp güvenli hale getirerek, 
Suriyelilerin evlerine dönüşlerini sağ-
lamayı amaçlıyoruz. Temennimiz bunu 
müttefiklerimizle işbirliği içinde yapmak-
tır. Ama bize böyle bir kolaylık sağlan-
mazsa, her hal ve şart altında bunu kendi 
imkânlarımızla gerçekleştirmekte kararlı-
yız. Kahramanmaraş’ın, her mücadelemiz-
de olduğu gibi, bu konuda da bize destek 
olacağına inanıyorum. 

Rabiamızı biliyorsunuz değil mi? Şimdi öy-
le bir tekrar edelim ki, sesinizi Suriye’deki 

terör örgütlerinin arkasında duranlar bile 
duysun. Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, 
Tek Devlet… Bunun için BİR olacağız, İRİ 
olacağız, DİRİ olacağız, KARDEŞ olacağız, 
hep birlikte TÜRKİYE olacağız. 31 Mart 
seçimleri, işte bu kararlılığın bir kez daha 
ifadesine de vesile olacaktır. 

Hanım kardeşlerim, 

Kapı-kapı dolaşacağız değil mi? 

Gençler, 

Kapı-kapı dolaşıyoruz değil mi? 

Büyükşehir ve ilçe belediye başkan aday-
larımızı size emanet ediyorum. Kalın 
sağlıcakla.

Dağlar dağı Erciyes’e yaslanan

Tüten soylu ocağımsın Kayseri

Selçuklu’dan bu yana hiç solmayan

Bir nadide çiçeğimsin Kayseri

Kerem’den el alan âşıkların var

Sultan büyüten beşiklerin var

Tarihe açılan eşiklerin var

İlimsin sen, ocağımsın Kayseri

Kayseri!.. Gönüller şehri Kayseri!.. Adını 
imparatorlardan alan Kayseri!.. Dağıyla, 
bağıyla, türküsüyle, üretimiyle, ticaretiyle, 
sanayisiyle, hepsinden önemlisi insanıyla 
Türkiye’nin iftiharı Kayseri!.. Alimlerin, ev-
liyaların, şairlerin, sultanların şehri Kayse-
ri!.. Medeniyetimizin beşiği, Anadolu’nun 

Cumhur İttifakını Pazara Kadar 
Değil, Mezara Kadar Kurduk

Kayseri Mitingi | Kayseri | 24 Şubat 2019
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öğrencileri için 6 bin 670 kişi kapasiteli 
yurt binaları açtık. Önümüzdeki birkaç yıl 
içinde Kayseri ve Develi’de toplamda 2 bin 
250 kişi kapasiteli 3 adet yurt binasını da-
ha açıyoruz. 

Şehrimize farklı branşlarda spor tesisleri 
kazandırdık. Kayseri Gençlik Merkezinin 
yapımı, Talas Gençlik Merkezinin ihalesi, 
Develi Gençlik Merkezinin ise proje çalış-
maları devam ediyor. 

Eski Hava İkmal Bakım Merkezinin bulun-
duğu 1 milyon 260 bin metrekarelik alana 
bir millet bahçesi kuruyoruz. Proje çalış-
maları devam eden millet bahçemizin ya-
pımına bu yıl başlıyoruz. Millet bahçesinin 
içerisine büyükçe bir millet kıraathanesi 
inşa edilecek. Gençler buradan 24 saat 
boyunca faydalanabilecek. Fakat CHP bu 
işten anlamıyor. Bu zavallılar, park alan-
larıyla, piknik alanlarını millet bahçesiy-
le karıştırıyor. Bunların İstanbul adayları, 
“Bütün piknik alanları, bütün ormanlık 
alanların hepsi milletin bahçesi, niye ay-
rımcılık yapıyorsunuz” diyor. Dersine iyi 
çalış, öğren de öyle gel. Bu Millet Bahçesi 
projesinin esprisi farklı. Buraya bu mille-
tin her ferdi gelebilir. 

İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, şehit ya-
kınlarımıza, yaşlılarımıza, engellilerimize 
toplam 1,8 milyar (katrilyon) lira tutarında 
kaynak aktardık.

Şimdi CHP ve Kılıçdaroğlu’nun, terör ör-
gütünün destekçisi olan parti ile nasıl sırt 
sırta verdiğini gösterelim. Şu anda beraber 
oldukları partinin eş başkanı ne diyor, “Biz 

Kürdistan’da oylarımızı HDP’ye verece-
ğiz.” Türkiye’de, ‘Kürdistan’ diye bir bölge 
var mı? Yok… Peki, Bay Kemal, bu açıkla-
mayı yapanlarla nasıl oluyor da beraber 
yürüyor? İYİ Parti nasıl oluyor da bu ül-
keyi bölmek isteyenlerle beraber yürüyor? 
31 Mart’ta gelin bunlara dersini toptan 
verelim. “Kürdistan’da oylar HDP’ye, batı-
da da AK Parti ve MHP’yi yok etmek için 
çalışacağız” diyorlar. Öyleyse biz daha çok 
çalışacağız ve bunları sandığa gömeceğiz.

Sağlıkta, 15’i hastane olmak üzere 45 adet 
tesisi şehrimize kazandırdık.Kayseri Şehir 
Hastanemizi 1.607 yatak kapasitesiyle in-
şa ettik ve hizmetinize sunduk. Nasıl, Şehir 
Hastanemizden memnun muyuz? Bu has-
tanelerimiz gerçek şifahaneler oldu. Bay 
Kemal SSK’nın genel müdürü olduğu za-
man hastanelerin durumu neydi? Sağlam 
girersin, hasta çıkarsın, ama şimdi öyle bir 
durum yok. Şimdi ilçelerimize varıncaya 
kadar hastaneler yaptık, hala yapıyoruz, 
yapacağız.

Develi, Bünyan, Yahyalı ve Felahiye Dev-
let Hastaneleriyle birlikte toplam  6 sağlık 
tesisimizin inşası sürüyor, 26 sağlık tesisi-
miz ise plan-proje ve ihale sürecindedir. 

Kayseri ’de 17 bin 790 konut projesini ha-
yata geçirdik. İmar barışıyla toplam 136 
bin Kayserili vatandaşımızın sıkıntısını 
çözdük. 

Gıyasiye Medresesi, Melikgazi Hunat Ha-
tun Medresesi ve Kümbetinin de arala-
rında bulunduğu toplam 122 ata yadigârı 
eseri restore ettik. Vezirhan ve Reşadiye 
Camiinin restorasyonu devam ediyor. 

zirvesi Kayseri!.. Dünyanın gelmiş geçmiş 
en büyük mimarlarından Koca Sinan’ın 
şehri Kayseri!.. “Analar ne yiğitler doğu-
rur” sözünde olduğu gibi yiğitler doğur-
makla kalmayıp eserleriyle asırları aşan 
Hunat Hatun’un şehri Kayseri!.. Allah’tan 
başka kimseden korkmadığını dünyaya 
haykıran Kadı Burhanettin’in şehri Kayse-
ri!.. Hak aşkına yanan Seyrani’nin ve nice 
hak aşıklarının şehri Kayseri!.. Asırlardır 
bu ülkeye ve bu millete hizmetin en iyisini 
veren Kayseri!.. Seni yürekten selamlıyo-
rum Kayseri!..

Buradan Kayseri’nin tüm ilçelerinde, 
tüm mahallelerinde yaşayan kardeşleri-
mi selamlıyorum. Akkışla’yı, Bünyan’ı, 
Develi’yi, Felahiye’yi, Hacılar’ı, İncesu’yu, 
Kocasinan’ı, Melikgazi’yi selamlıyorum. 
Özvatan’ı, Pınarbaşı’nı, Sarıoğlan’ı, Sarız’ı, 
Talas’ı, Tomarza’yı, Yahyalı’yı, Yeşilhisar’ı 
selamlıyorum. 

Nasılsınız gadasını aldıklarım? 31 Mart’ta 
daha eyi olacak mıyız?

Kayseri!

31 Mart’ta fitne oyunlarını bir kez daha bo-
zuyor muyuz?

Kayseri!..

31 Mart’ta bir kez daha hesabımızı-kitabı-
mızı sağlamca yapıyor muyuz?

Kayseri!..

31 Mart’ta bir kez daha milli iradeye sahip 
çıkıyor muyuz?

Kayseri!..

31 Mart’ta bir kez daha tevazu, samimiyet 
ve gayretle memleket işi gönül işi diyor 
muyuz?

Kayseri!..

31 Mart’ta bir kez daha gönül belediyecili-
ği diyor muyuz?

Kayseri!..

31 Mart’ta büyükşehirde ve 12 ilçemizde 
AK Parti’yi, 4 ilçemizde Cumhur İttifakını 
destekliyor muyuz?

Maşallah…  İşte her alanda cesareti Erciyes 
kadar yüce, gönlü ovaları kadar geniş, yüre-
ği tunç gibi sağlam Kayseri’ye de bu yakışır. 

Terör Örgütleriyle İşbirliği 
Yapanları Sandığa Gömelim

Kardeşlerim,

Kayseri, hizmetin anlamını, kıymetini 
çok iyi bilir.  Kayseri, eskiden kendisine 
hangi hizmetlerin getirildiğini, bizim de 
Kayseri’ye hangi hizmetleri getirdiğimizi 
çok iyi bilir. Bugüne kadar Kayseri’ye 26 
milyar (katrilyon) lira tutarında yatırım 
yaptık.

Eğitimde, 4 bin 633 adet yeni derslik ka-
zandırdık. Bugün 70 bine yakın üniversite 
öğrencisinin öğrenim gördüğü Kayseri’ye, 
üçüncü devlet üniversitesi olan Kayseri 
Üniversitesini de kurduk. Yükseköğrenim 
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Kayserili çiftçilerimize 1,5 milyar lira tuta-
rında tarımsal destek verdik.

Kayseri’de Kocasinan, Melikgazi, Talas, 
Hacılar, İncesu, Develi, Bünyan, Yahyalı, 
Yeşilhisar ve Ağırnas’a doğal gaz arzı sağla-
dık. Bu yıl içinde Tomarza’ya da doğal gaz 
arzı sağlıyoruz.

İnşallah önümüzdeki dönemde, Kayserili-
lerle el ele gönül gönüle vermeye devam e-
derek, şehrimize daha çok hizmet getirece-
ğiz.  Cumhurbaşkanı, Kayseri Büyükşehir 
Belediye Başkanı ve ilçe başkanları el ele 
vereceğiz ve Kayseri’yi şu anda bulundu-
ğu noktadan daha da ilerilere götüreceğiz. 
Kayseri, lafa değil icraata bakar.  Kayseri, 
işini sağlama alır. 

Gesi Bağlarında üç top gülüm var

Hey Allah’tan korkmaz sana bana ölüm var

Gel otur yanıma hallerimi söyleyim

Halimden bilmiyor ben o yâri neyleyim

Kayseri bizim halimizden anlar, biz de 
Kayseri’nin halinden anlarız. Tabii hali-
mizi bilmeyenler de yok değil. Onlara da 
diyoruz ki, size de bize de ölüm var, gelin 
yanımıza birlikte yürüyelim. Gelin ülkemi-
ze ve milletimize birlikte hizmet edelim. 
Gelin ülkemizin ve milletimizin düşman-
larına karşı birlikte mücadele edelim.

Beş dönem Kayseri’ye hizmet veren Meh-
met Özhaseki kardeşim, Çevre ve Şehirci-
lik Bakanlığı ve AK Parti Genel Başkan Yar-

dımcılığının ardından Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkan adayı oldu. Özhaseki kar-
deşim hizmetlerine Ankara’da devam ede-
cek. Ankara’daki tüm hemşehrilerinizden 
ve yakınlarınızdan Özhaseki’ye destek ver-
melerini isteyin. 

Kayseri!..

31 Mart’ta bir kez daha hizmet siyasetini 
tercih ediyor muyuz?

Kayseri!..

31 Mart’ta memleket işi gönül işi diyen 
kadrolarla yola devam ediyor muyuz?

Kayseri!..

31 Mart’ta tercihimizi bir kez daha istikrar 
ve güvenden yana kullanıyor muyuz?

Rabbim hepinizden razı olsun. 

Siyasetin Mecrasını Toptan 
Değiştirerek, İttifakları Seçim 
Öncesine Aldık

Kardeşlerim,

Türkiye’de siyasi partiler eskiden beri it-
tifaklar, koalisyonlar kurardı. Ama bunlar 
hep seçimden sonra kurulurdu. Seçimde 
tüm partiler birbirlerini kıyasıya hırpalar, 
sonra da birlikte çalışmanın yollarını arar-
lardı. Biz Türkiye’de, her alanda olduğu gi-
bi bu konuda da devrim yaptık. Siyasetin 
mecrasını toptan değiştirerek, ittifakları 
seçim öncesine aldık. Milletimiz, sandığa 

Ulaşımda, 83 kilometreden devraldığımız 
bölünmüş yol uzunluğunu 635 kilometre-
ye çıkardık. Kayseri-Sivas ayrımı-Bünyan 
yolunu,  Develi Çevre Yolunu,  Kayseri 
Güney Çevre Yolunu, Develi-Bakırdağı, 
Develi Yahyalı yolunu,  Felahiye-Özvatan-
Kermelik yolunu bu sene tamamlıyoruz. 
Yine Kayseri-Pınarbaşı yolu Mimar Sinan 
Köprüsü-Elbaşı ve Pınarbaşı ayrımları 
arasını, Kayseri OSB bağlantısı dâhil Him-
metdede-Boğazköprü arasını, Bünyan ve 
Pınarbaşı-Sarız köprülü kavşaklarını da 
bu yıl bitiriyoruz. Boğazlıyan-Felahiye 
yolunu, Kayseri–Garipçe ayrımı-Niğde 
otoyol arasını, Nevşehir-Ürgüp yolu ve 
Ürgüp-Boğazköprü-Niğde ayrımını ise se-
neye tamamlıyoruz.

Açtığımız Tünelle Zamantı 
Irmağından Develi Ovasına  
Su Aktardık

Ankara–Sivas Yüksek Hızlı Tren hattına 
bağlantılı olarak; Yerköy-Kayseri arasın-
da da bir yüksek hızlı tren hattının proje 
çalışmalarına başladık. Kayseri için çok ö-
nemli olan bir diğer hızlı tren projemiz ise 
Antalya-Konya-Aksaray-Nevşehir-Kayseri 
hızlı tren projesidir… Hem yük, hem de 
yolcu taşımacılığı yapılacak hattın sondaj 
çalışmaları bu yıl içinde tamamlanacak. 
Kayseri-Niğde-Mersin-Osmaniye demir-
yolu hattını ve Ankara-Kırıkkale-Sivas de-
miryolu hattını da elektrikli hale getirerek 
modernize ediyoruz. İki hattın moderni-
zasyonunu da bu yıl bitiriyoruz. Kayseri 
Boğazköprü Lojistik Merkez projemizin 
birinci etabı tamamlandı,  ikinci etabın ya-

pımı için ihale hazırlık çalışmaları devam 
ediyor. Anafartalar-Talas Raylı Sistem Hat-
tının birinci etabı olan Anafartalar-Yüksek 
Hızlı Tren Garı bölümünün projeleri bitti, 
yakında inşasına başlanıyor. 

Kayseri Havalimanımızın yolcu trafiği 
16 yıl önce 324 bin iken, geçtiğimiz yıl 2 
milyon 189 bine ulaştı. Kayseri Havalima-
nımızın mevcut terminal binası artık bu 
yoğunluğu kaldıramıyor. Hemen kolları sı-
vadık ve Kayseri Havalimanımıza yeni bir 
terminal binası yapmak için çalışmalara 
başladık. 

Kayseri’ye 8 baraj ve 4 gölet inşa ettik, 3 ba-
raj daha inşa ediyoruz… İnşa ettiğimiz su-
lama tesisleriyle Kayseri’de 490 bin dekar 
zirai araziyi sulamaya açtık. Yapımı süren 
7 sulama tesisimiz ile toplam 286 bin de-
kar araziyi daha sulayacağız. İnşa ettiğimiz 
tünelle Zamantı Irmağından Develi Ovası-
na suyu aktardık. 

Şehrimize bir teknopark, 13 ar-ge, bir 
tasarım merkezi kurduk. Kayserili giri-
şimcilerimize toplam 11,3 milyar (katril-
yon) lira tutarında yatırım teşviki verdik. 
Sağladığımız desteklerle 33 binden fazla 
Kayserili kardeşlerimize ilave istihdam 
imkânı oluşturduk. 77 bin Kayserili işyeri 
sahibine toplam 1,6 milyar (katrilyon) lira 
tutarında SGK prim teşviki verdik. Kayse-
ri de bu çabalarımızın karşılığını verdi ve 
geçtiğimiz yıl yaptığı 2,1 milyar dolarlık 
ihracat ile ihracatını en çok arttıran illeri-
mizden biri oldu.
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gittiğinde, kimin kiminle birlikte yol yürü-
düğünü biliyor, görüyor, kararını ona göre 
veriyor.

Türkiye’yi bu noktaya, ülkemizin son 5-6 
yılda yaşadığı hadiseler, kaçınılmaz olarak 
getirmiştir. Yönetim sistemimizin değiş-
mesi de, bu sürecin bir neticesidir. AK Par-
ti olarak, MHP ile birlikte Cumhur İttifakı-
nı kurduk. Aslında bu ittifakın temelleri, 
çok daha gerilere uzanır. Biz bu kardeşleri-
mizle, Çanakkale ve Yemen türkülerini hü-
zünle söylerken, Necip Fazıl’ın, Arif Nihat 
Asya’nın, Mehmet Akif Ersoy’un şiirlerini 
okurken, zaten ittifak içindeydik. İstiklal 
Marşımızı en gür sedayla, aynı hissiyatla, 
aynı kararlılıkla okuyorduk. Bölücü terör 
örgütüyle yaptığımız mücadelede bu itti-
fak, adı konmamış olsa da hep vardı. 

Şu anda bu CHP kiminle ittifak halinde? 
İstiklal Marşımızı söylemeyenlerle ittifak 
halinde… CHP, bizim bayrağımızı kongre-
lerinde duvara asmayan BDP, HDP ile be-
raber yol yürüyor. Ne yazık ki İYİ Parti de 

bunlarla yol yürüyor. Kim, kiminle beraber 
yürüyor bu önemli. Onun için ne söylüyor 
büyüklerimiz, “Söyle bana arkadaşını, söy-
leyeyim sana kim olduğunu.” Öyleyse bun-
lara, 31 Mart’ta Osmanlı tokadını vurmaya 
var mıyız?

Hak ve özgürlüklerin genişletilmesi, özel-
likle de başörtüsü konusunda Meclis’te 
yaptığımız çalışmalarda, Anayasa deği-
şikliklerinde yine bu ittifak vardı. Hatır-
larsanız, “411 el kaosa kalktı” manşeti at-
mışlardı. İşte o 411 el, aslında Cumhur İt-
tifakını tarif ediyordu. Cumhurbaşkanlığı 
seçimini, 367 garabetiyle kaosa çevirmeye 
çalışanların oyununu, yine aynı ittifakla 
bozduk. 

Elbette bazı konularda sıkıntıları aştık. 
Ama ne diyorum? Biz Cumhur İttifakı-
nı pazara kadar değil, mezara kadar kur-
duk. Bunu 15 Temmuz’da ve 7 Ağustos’ta 
Yenikapı’da gördünüz.  

Sağ olun, var olun.

“Bir ümitle yaylasından, dağından

Bakar enginlere gözü Hatay’ın

Güller yetiştirir gönül bağından 

Başkadır baharı yazı Hatay’ın

Halkı hak yolunun yılmaz aşığı

Coğrafyası medeniyetler beşiği

Zümrüttendir kapısının eşiği

Başımız üstüne sözü Hatay’ın”

Bugün ne kadar güzelsin Hatay!.. Bugün 
ne kadar muhteşemsin Hatay!.. Rabbim 
kem gözlerden, nazarlardan korusun Ha-
tay!... Sizleri en kalbi duygularımla selam-

Hatay, Sırtındaki CHP 
Kamburundan Artık 

Kurtulmalıdır

Hatay Mitingi | Hatay | 24 Şubat 2019
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Şimdi sizlerden 31 Mart akşamında yeni 
zaferler bekliyorum. Bugüne kadar olduğu 
gibi 31 Mart’ta da iradenize, istikbalinize 
sahip çıkmanızı bekliyorum. 31 Mart’ta bu 
güzel şehrin geleceğine sahip çıkmanızı 
bekliyorum. 31 Mart’ta Hatay’da yeni bir 
sayfa açmamız gerekiyor. Artık Hatay’da 
yepyeni bir başlangıç yapmamız gerekiyor. 
Hatay’ın, sırtındaki CHP kamburundan 
artık kurtulması gerekiyor. Bu güzel şehri, 
beceriksiz, çapsız, vizyonsuz belediyecilik 
yerine; yıllardır hasretini çektiği gönül be-
lediyeciliğiyle buluşturmamız lazım.

Bugün Parlamento’da Meclis Başkanlığı 
seçimi vardı. Cumhur İttifakı büyük bir za-
fer elde etti. Hamdolsun arkadaşımız Mus-
tafa Şentop, Meclis Başkanlığına Cumhur 
İttifakı’nı oluşturan AK Parti ve MHP’nin 
oylarıyla seçildi. Az önce Sayın Bahçeli 
ile görüştüm ve kendisine “Rabbim inşal-
lah bu birlikteliğimizi ülke genelinde de 
Cumhur İttifakı olarak bize zaferle nasip 
etsin” dedim.

31 Mart’ta, Hatay’ı belediyecilikte liya-
katli kadrolara teslim etmemiz lazım. 31 
Mart’ta, bu şehrin anahtarını artık emin 
ellere, ehil ellere vermemiz lazım. 

Şimdi sizlere sormak istiyorum.  
Hazır mıyız?

Hatay!..

31 Mart’ta sandığa, demokrasiye, milli ira-
deye sahip çıkıyor musun?

Hatay!..

31 Mart’ta Cumhur İttifakına sahip çıkıyor 
musun?

Hatay!..

31 Mart’ta tevazu, samimiyet ve gayretle 
memleket işi gönül işi diyor musun?

Hatay!..

31 Mart’ta mührü gönül belediyeciliğine 
vuruyor musun?

31 Mart Zaferimiz şimdiden kutlu, müba-
rek olsun. Rabbim hepinizden razı olsun.

Değerli kardeşlerim,

Bizim yegâne varlığımız, yegâne dayanak 
noktamız sizlersiniz. Bizim, hüznümüzü 
de, sevincimizi de paylaşacağımız tek mer-
ci sizlersiniz. Sizin bir kardeşiniz olmak-
tan, sizin sevginize, sizin muhabbetinize, 
sizin hayır duanıza mazhar olmaktan çok 
büyük gurur duyuyorum. Biz kapınızı sa-
dece seçim zamanı çalanlardan değiliz. 
Halinizi hatırınızı kırk yılda bir soranlar-
dan değiliz. Hatay’ın yollarını, seçimden 
seçime hatırlayanlardan değiliz. Hatay’da 
16’ncı il mitingimizi gerçekleştiriyoruz. 
Bunun yanında ilçe mitingleriyle, toplu 
açılış törenleriyle, temel atma merasimle-
riyle insanımızla dertleşiyor, kucaklaşıyor, 
istişare ediyoruz.

Dün sabah Haliç’te, bittiğinde 60 bin ki-
şiye istihdam sağlayacak Tersane İstan-
bul projesinin temelini attık. Ardından 

lıyorum Hatay!... Toprağı gönülden, gönlü 
topraktan bereketli Hatay’ı selamlıyorum.  
Anadolu erenlerini, Anadolu Alplerini 
bağrına basan Hatay’ı selamlıyorum. Habi-
bi Neccar’ın şehri, asırlardır mazlumların 
sığınağı olan Hatay’ı selamlıyorum. Her 
ırktan, her dinden, her soydan, her boydan 
insanın bin yıldır huzur içinde yaşadığı ba-
rış şehri Hatay’ı selamlıyorum. Seni bugün 
bir kez daha hasretle selamlıyorum Hatay. 
Türkiye’den ayrı kaldığı her günün, her sa-
atin, her saniyenin hesabını tutan Hatay!.. 
Türkiye’ye katılmadan İstiklal Marşımızı 
kendi istiklal marşı kabul eden Hatay!.. 
1939’da kendi kararıyla, “can canandan 
ayrılmaz” diyerek anavatana iltihak eden 
Hatay!.. Seni bir kez daha hürmetle, mu-
habbetle selamlıyorum.

Havalimanından gelene kadar yolun tık-
lım tıklım olduğunu gördüm. Miting ala-
nında da uçsuz bucaksız bir katılımın ger-
çekleştiğini gözlemliyorum.

Buradan, Hatay’ın tüm ilçelerindeki, ma-
hallelerindeki, yaylalarındaki kardeşleri-
me en kalbi selamlarımı gönderiyorum. 
Antakya’ya, Altınözü’ne, Arsuz’a, Belen’e, 
Dörtyol’a, Defne’ye, Erzin’e, Hassa’ya, 
İskenderun’a sevgilerimi iletiyorum. 
Kırıkhan’a, Kumlu’ya, Payas’a, Reyhanlı’ya, 
Samandağ’a, Yayladağı’na selamlarımı, 
saygılarımı gönderiyorum. 

Hatay’ın şehitlerini rahmetle, minnetle yâd 
ediyorum. Hatay Devletini kuran ve anava-
tana iltihak kararı veren Hatay Meclisi’nin 
üyelerini, Başbakan Abdurrahman Melek 
Beyi, Meclis Başkanı Abdülgani Türkmen 

Beyi, Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen Beyi 
şükranla anıyorum. 8 aylık hasretin ardın-
dan tekrar Hatay’da olmaktan büyük bir 
bahtiyarlık duyuyorum.

“Şu giden ben olaydım

Atına nal olaydım

Dolan da gel yanıma

Sana kurban olaydım”

Bu güzel atmosferde bizleri kavuşturduğu 
için Rabbime hamd ediyorum. Rabbime 
bana sizler gibi yol arkadaşları verdiği için 
sonsuz şükürler olsun diyorum. Hatay’a, 
siz Hataylı kardeşlerime, sevginizden, mu-
habbetinizden, heyecanınızdan, coşkunuz-
dan, en çok da vefanızdan dolayı teşekkür 
ediyorum.

31 Mart Akşamında Hatay’dan 
Yeni Zaferler Bekliyorum

Hatay, bizim gözbebeğimiz…  Biz Hatay’ı 
severiz, Hatay da bizi sever. Biz Hatay’ı an-
larız, Hataylı da bizi bilir. Çünkü Hatay de-
nince akla ilk sabır gelir, feraset gelir, Ana-
dolu irfanı gelir. Hatay, 24 Haziran seçim-
lerinde bu irfanını bir kez daha gösterdi. 
24 Haziran’da Hatay yine demokrasi dedi, 
milli irade, istikrar, güven dedi. Hatay, 7 Ha-
ziran günü yine bu meydanda bize verdiği 
sözü yerine getirdi. 24 Haziran seçimlerin-
de yüzde 51 ile Cumhur İttifakı’nı birinci 
yapan Hataylı kardeşlerimize şükranlarımı 
sunuyorum. Mevla’m birliğimizi, beraberli-
ğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin.
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Hataylı kardeşlerim başta olmak üzere 
benim milletim bunların cemaziyelevve-
lini de, ruhunu da çok iyi biliyor. Yalan, 
aldatmaca, üçkâğıtçılık adeta bunların içi-
ne sinmiş. Beceriksizlik, kifayetsizlik, iş 
bilmezlik bunların karakteri olmuş. Ten-
cere yuvarlanır, kapağını bulurmuş. Bu 
çapsızlar da sonunda birbirlerini buldu-
lar, bölücü örgütün siyasi uzantılarının 
da desteğiyle zillet ittifakını kurdular. 
Merdivene tersten binen, “Kâğıthane’ye 
Kağıttepe” diyen, İstiklal Marşı’nı dahi 
okuyamayan, seçimlerde oyunu bile kul-
lanamayan gaf ebesi bir genel başkana, 
böylesi ittifak yakışır.

HDP’nin kongrelerinde Türk Bayrağı asıl-
mıyor ve İstiklal Marşı okunmuyor.  CHP’ye 
gönül veren kardeşlerim, siz bunlarla mı 
omuz omuza yürüyeceksiniz? İyi Parti, siz 
bunlarla mı omuz omuza yürüyeceksiniz? 
Tarih sizi affetmez, affetmeyecek. 

İftiraları yüzünden sürekli tazminat ö-
deyen, sürekli vatandaşlarımızı rencide 
eden, sürekli sağa-sola çamur atan ya-
lan makinası bir genel başkana, ancak 
böylesi bir ortak yaraşır. Bu şahıs 2,5 
milyon tazminat ödeyecek, ben de bu 
tazminatı Mehmetçik Vakfı’na bağışla-
yacağım. Eline tutuşturulan bir fotoğra-
fın önünü arkasını araştırmadan Meclis 
kürsüsünde sallayan, yalan olduğu orta-
ya çıkınca da, çıkıp özür dilemek yerine 
suç bastıran bir siyaset arsızına, ancak 
böyle ortaklar yakışır.

Türk Siyasetine Şeffaflığı ve 
Hesap Verme Alışkanlığını Biz 
Kazandırdık

Bakınız değerli kardeşlerim, siyaset, feda-
karlık işidir, aşk işidir, gönül, vizyon ve 
öngörü işidir. Siyasette söz söylemek, vaat 
etmek önemlidir, ama asıl önemlisi vaadi-
ni yerine getirmektir. Yalancılarla gerçek 
siyasetçiler, gerçek devlet adamları, gerçek 
hizmet insanları arasındaki en büyük fark 
budur. Biri laf üstüne laf koymanın der-
dindedir, diğer taş üstüne taş koymanın 
derdinde… Biz 40 yıllık siyasi hayatımız 
boyunca daima bu hassasiyetle hareket 
ettik. Seçimlerden önce ne söz verdiysek, 
neyi vaat ettiysek, seçim sonrasında da o-
nu hayata geçirmenin çabası içinde olduk. 
Türk siyasetine şeffaflığı, saydamlığı ve 
milletin huzurunda hesap verme alışkan-
lığını biz kazandırdık. Bununla kalmadık, 
100’er günlük icraat programlarıyla hesap 
verme işini Cumhurbaşkanlığı nezdinde 
kurumsal hale getirdik. 

İlk 100 Günlük İcraat Programımızı 3 A-
ğustos 2018 tarihinde kamuoyuna ilan et-
tik. Bunun sonuçlarını ve ikinci 100 güne 
dair hedeflerimizi 13 Aralık 2018 tarihin-
de de milletimizle paylaştık. Yaşadığımız 
onca sıkıntıya rağmen İlk 100 Günlük İcra-
at Programımızda “yüzde 97” gibi son de-
rece yüksek bir gerçekleşme performansı-
na ulaştık. İcraat Programımızda yer alan 
400 icraattan 340 tanesini tamamlayıp, 
sizlerin istifadesine sunduk. İnşallah İkin-
ci 100 Günlük Eylem Planımızda yer alan, 
yaklaşık 24 milyar liralık 454 icraatın da 

Kahramanmaraş’ı ziyaret etik, Edeler’le 
hasret giderdik. Hatay’a gelmeden önce de 
Kayseri’nin misafiri olduk. Çünkü biz bu 
ülkeyi, bu milleti seviyoruz. Biz diğerleri 
gibi fildişi kuleler, sırça köşkler içinde de-
ğil; milletin içinde, halkın arasında siyaset 
yapıyoruz. Ana muhalefet, Ankara’ya sıkı-
şıp kalmışken, biz bugün 16’ncı il mitingi-
mizi gerçekleştirdik. 

Partisinin Ambleminden Kaçan, 
Korkan Bir Aday Olur mu?

Millet, 33 gün sonra sandığa gidecek, bey-
ler hala Ankara’da liste savaşı veriyor. 33 
gün sonra seçim olacak, onlar hala toplan-
tı üstüne toplantı yapıyor. Gerçi, onu bile 
doğru-düzgün beceremiyorlar. Her seçimi 
muhakkak ellerine yüzlerine bulaştırıyor-
lar. Aday listelerini dahi vakti-zamanında 
seçim kuruluna teslim edemiyorlar. Has-
belkader aday göstermeyi başardıkları 
şahısların ise arkasında duramıyorlar. Or-
tada başarılı olmuş, hizmet üretmiş, eser 
üretmiş tek bir adayları yok. 

Ankara’da daha önce iki kez seçim kaybet-
miş, iki kez hezimete uğramış, tam iki kez 
milletten sandıkta dersini almış bir adayı 
yine piyasaya sürdüler. Şimdi bu adayın 
sağa-sola seçim afişlerini asıyorlar. Ancak 
bu şahıs kimin adayı, hangi partinin, hangi 
ittifakın adayı belli değil. Partisinin amble-
minden kaçan, korkan bir aday olur mu? 
Partisinden utanan, kendisini destekleyen 
ittifakı saklamaya çalışan bir aday olur 
mu? Partisinin amblemini gururla afişine 
koymaktan çekinen, kendisini destekleyen 
ittifak partilerinin isimlerini zikretmek-

ten dahi korkan bir aday olur mu? Ama 
ne bunlar adaylarına sahip çıkıyor, ne de 
adayları partilerine güveniyor. Çünkü mil-
letimizin o karanlık ittifakın içindeki par-
tiler hakkında ne düşündüğünü çok iyi 
biliyorlar. Çünkü insanımızın CHP amble-
mine oy vermeyeceğini çok iyi biliyorlar. 
İnsanımızın elinin 6 OKA gitmeyeceğini 
gayet iyi biliyorlar. O amblemin, “çöp, ça-
mur, çukur” demek olduğunu çok iyi bili-
yorlar.  O amblemin; “yokluk, yoksulluk, 
yolsuzluk” demek olduğunu gayet iyi bi-
liyorlar.  O amblemin “bakımsızlık, başa-
rısızlık, beceriksizlik” demek olduğunun 
çok iyi farkındalar. 

Şimdi ekrandaki görüntüleri iyi izleyin. 
Şu anda beraber oldukları partinin eş baş-
kanı ne diyor, “Biz Kürdistan’da oylarımızı 
HDP’ye vereceğiz.” Bunların kim olduğu 
ortada… Bir defa kendine gel, Türkiye’de, 
‘Kürdistan’ diye bir bölge var mı? Yok… 

94 seçimlerinde CHP’den İstanbul’u teslim 
aldığımda çöp, çukur, çamur, yokluk, yok-
sulluk ve yasaklar vardı. Hemen kolları sı-
vadık pırıl pırıl bir İstanbul meydana getir-
dik. İstanbul’daki adayları çıkmış ve utan-
madan ne diyor biliyor musunuz? “AK Par-
tili belediyelerde kültür merkezi bile yok” 
diyor. Sen herhalde uzayda yaşıyorsun. He-
men hemen tüm ilçelerimizde kongre mer-
kezlerinden tut, Millet Kıraathaneleri, Mil-
let Bahçesine varıncaya kadar her şey var. 
Başka ne diyor biliyor musunuz? “Bütün 
mesire yerleri milletin bahçesidir”  diyor. 
Millet Bahçesi çok farklı bir projedir. Önce 
sen ayrıldığın ilçendeki çöpü bir kaldır.
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belirlenen sürede bitirilmesini temin ede-
ceğiz. İcraatları takip işini çeyreklik dilim-
ler halinde sürdürüyoruz. Her altı ayda bir 
de sonuçları milletimizle paylaşacağız. 

Aynı şekilde önümüzdeki 5 yıl boyunca 
belediyelerde ne yapacağımızı, nasıl bir 
vizyonla hareket edeceğimizi de manifes-
tomuzla ilan ettik. Peki, biz hükûmet ola-
rak şeffaf davranırken, sizlerin huzurunda 
karnemizi ortaya koyarken, muhalefet ne 
yapıyor? Onlar köşe bucak milletten sak-
lanıyor, halka hesap vermekten kaçıyor-
lar. Bilhassa da bir önceki seçim vaatleri 
gündeme getirilmesin diye dua ediyorlar. 
Nitekim geçenlerde, Ege illerimizden bi-
rindeki CHP’li belediye başkanı çıkmış 
“Seçim dönemlerinde attık tuttuk, sonra 
da yapamadık” diye itirafta bulunuyor. 
Benzer bir vahametin Hatay’da da yaşandı-
ğını biliyorum. Hatay’da da 2014 seçimleri 
öncesi millete verilen 81 vaadin bir tanesi 
bile doğru-düzgün hayata geçirilmedi. 30 
Mart 2014 öncesinde verilen sözler, taah-
hütler unutulmaya terk edildi. Bırakın bu 
taahhütlerin gerçekleştirilmesini, Hatay’ın 
trafik sorunu; yol, su, içme suyu sıkıntıları 
daha da arttı. Bizim Ankara ve İstanbul’da 
50-60-70 günde bitirip insanımızın hizme-
tine sunduğumuz altgeçitler, üst geçitler, 
burada aylarca tamamlanamadı.

Son 5 yılda Hatay, belediye hizmetlerin-
de bırakın bir adım ileriye gitmeyi, diğer 
illerimize göre çok ciddi mesafe kaybetti. 
İnşallah 31 Mart Hatay’ın makûs talihinin 
değiştiği gün olacaktır. İnşallah 31 Mart 
Hatay’ın yeniden gönül belediyeciliğine 
kavuştuğu gün olacaktır.

Sevgili kardeşlerim,

Ecdat “Gönle giren her şey, göze de hoş ge-
lir” diyor. Bizler de hizmetlerimizle, yatı-
rımlarımızla, eserlerimizle insanlarımızın 
gönlüne girmeye, kalplerini fethetmeye ça-
lışıyoruz. Son 17 yılda Hatay’a toplam 29 
milyar (katrilyon) liralık yatırım yaptık.

Eğitimde, 7 bin 644 adet yeni derslik inşa 
ettik. Şehrimize ikinci devlet üniversitesi 
olarak, İskenderun Teknik Üniversitesini 
kurduk. Yükseköğrenim öğrencileri için 5 
bin 401 kişi kapasiteli yurt binaları açtık. 
Bu yıl içinde Hatay’da ve Reyhanlı’da top-
lamda 1.800 kişi kapasiteli yurt binaları 
daha açıyoruz. Önümüzdeki yıl ise Antak-
ya, Kırıkhan ve İskenderun’da toplamda 2 
bin 350 kişi kapasiteli yurt binalarını faali-
yete geçiriyoruz.

25 bin seyircili Hatay Stadyumunu inşal-
lah bu yıl tamamlıyoruz. Eski stadın yeri-
ne de 46 bin metrekarelik bir alanda millet 
bahçesi yapıyoruz. Hatay, Kırıkhan ve Altı-
nözü’ndeki spor salonlarının yapımı, Erzin 
Gençlik Merkezinin ihalesi, Hatay atletizm 
pistinin projesi devam ediyor. 

İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, şehit ya-
kınlarımıza, yaşlılarımıza, engellilerimize 
toplam 4,4 milyar (katrilyon) lira tutarında 
destek olduk.

Sağlıkta Hatay’a, 14’ü hastane olmak üzere 
toplam 43 adet tesis kazandırdık. İskende-
run Ağız ve Diş Sağlığı Merkezini sizlerin 
hizmetine sunduk. 250 yataklı Dörtyol, 
75 yataklı Samandağ Devlet Hastanemizle 
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ile vatandaşlarımıza memba kalitesinde 
içme suyu sağladık. Hatay şehir merkezi, 
Samandağ ilçe merkezi ve 16 mahalleye 
geçen yıl hizmete aldığımız Büyük Kara-
çay Barajı ile içme suyu vereceğiz. Büyük 
Karaçay Barajı’ndan alacağımız isale hattı 
ve arıtma tesisi ile şehre ileterek Hatay’ın 
2050 yılına kadar içme suyu ihtiyacını kar-
şılayacağız. 

Hataylı çiftçilerimize toplam 2,2 milyar li-
ralık tarımsal destek verdik.

Hatay, geçtiğimiz yıl yaptığı 2,9 milyar do-
larlık ihracat ile ihracatını en çok arttıran 
ilerimiz arasına girdi. Şehrimize bir tekno-
park, 2 AR-GE merkezi, 4 Organize Sana-
yi Bölgesi kurduk. İnşallah TEKNOPARK 
sayısını şimdi ikiye çıkartıyoruz. Hataylı 
girişimcilerimize toplam 14 milyar (katril-
yon) lira tutarında yatırım teşviki verdik. 
Sağladığımız desteklerle 22 bin kişilik ila-
ve istihdam oluşturduk. Hatay’daki 67 bin 
işyerimize toplam 1,5 milyar (katrilyon) li-
ra tutarında SGK prim teşviki sağladık.

Hatay’daki girişimcilerimiz, Mobilyacılar 
İhtisas Sitesinde 100 fabrika, 10 bin kişilik 
istihdam ve 500 bin dolarlık ihracat sözü 
verdi. Mobilyacılar Sitesini hızla bitirece-
ğiz. Buradan bakanlığımıza ve diğer ilgili 
kurumlarımıza gereken talimatı veriyo-
rum; bu sitenin en kısa sürede tamamlanıp 
yıl bitmeden faaliyete geçmesini sağlaya-
cağız. Ayakkabıcılar da 300 iş yerinde 15 
bin istihdam sözü verdi. 

Ayrıca gıda arzı güvenliği bakımından 
önem verdiğimiz sera yatırımları konu-

sundaki teşvikleri genişletiyoruz. Sera-
cılıkta asgari yatırım tutarını 5 milyona, 
asgari kapasiteyi de 25 dekara indiriyoruz. 
Hatay’ın bu konuda da ülkemize öncülük 
edeceğine inanıyorum.

Antakya, Defne, İskenderun, Belen, Ar-
suz, Payas, Kırıkhan, Erzin ve Dörtyol’a 
doğal gaz arzı sağladık. Bu yıl içinde Rey-
hanlı ve Hassa ilçelerimize doğal gaz arzı 
sağlıyoruz.

2023’e Kadar Enerjimizin 
Tamamını Yapısal Reformlara 
Vereceğiz

Değerli kardeşlerim,

Tüm bu hizmetlerin aksamadan devam 
etmesi için 31 Mart çok önemli… İstikra-
rın sürmesi, ekonominin güçlenmesi için 
31 Mart’ta bir yol kazasının yaşanmasına 
müsaade edemeyiz. Terörle mücadeledeki 
başarılarımızın çok daha ileriye taşınması 
için, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak 31 
Mart’ı da başarıyla atlatmamız gerekiyor. 
Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölgeler ku-
rup, Suriyeli muhacirleri tekrar vatanları-
na huzur-u kalple geri döndürmek için de, 
31 Mart’tan büyük bir zaferle çıkmamız 
gerekiyor. İnşallah bu seçimlerden de al-
nımızın akıyla çıkacak ve 2023 yılına kadar 
seçim olmadan enerjimizin tamamını yapı-
sal reformlara vereceğiz.  Hataylı kardeşleri-
min basiretine, ferasetine güveniyorum.

birlikte Kırıkhan Ağız ve Diş Sağlığı Mer-
kezlerimizin inşası sürüyor. İskenderun’a 
inşa edilecek, ancak tüm bölgeye hizmet 
verecek 600 yataklı bir devlet hastanesi 
için çalışmalara başladık.

Sera Yatırımları Konusundaki 
Teşvikleri Genişletiyoruz

Hatay’da 8 bin konut projesini hayata ge-
çirdik. İmar barışıyla toplam 205 bin Ha-
taylı vatandaşımızın sorunu çözdük.

Şehrimizdeki 78 ata yadigârı eseri restore 
ettik. Antakya Meydan Camii ve Kürt Fa-
kih Camii gibi önemli eserlerin restoras-
yonları halen devam ediyor. Kırıkhan ve 
Reyhanlı’ya iki adet Kültür Hanı inşa edi-
yoruz. Dünyanın en büyük mozaik müzesi-
ni Hatay’a kazandırıyoruz.

Hatay’ın 151 kilometre olan bölünmüş yol 
uzunluğunu 502 kilometreye çıkardık. An-
takya-Yayladağı-Suriye yolunu, Antakya-
Samandağ yolunu, Islahiye-Hassa-Kırık-
han yolunu, Antakya-Reyhanlı ayrımı-Ha-
cıpaşa ve Altınözü yolunu, Altınözü-Karbe-
yaz yolunu, Topboğazı-Kırıkhan yolunu bu 
yıl tamamlıyoruz. Yine Antakya-Reyhanlı 
Cilvegözü ayrımı yolunu, Kırıkhan-Rey-
hanlı-Cilvegözü Sınır Kapısı yolunu, Ha-
mam Kavşağı-Afrin yolunu ve İskenderun 
OSB otoyol bağlantısını da bu yıl bitiriyo-
ruz. Toprakkale-İskenderun yolunu ve Kı-
rıkhan-Reyhanlı yolunu ise önümüzdeki 
yıl hizmete açıyoruz. 

Ayrıca Samandağ-Arsuz yolunun ihalesi-
ni de iki gün önce gerçekleştirdik. Hatay 
turizmi açısından son derece önemli bu 
yolu inşallah 29 Ekim’e yetiştirip, sizlerin 
istifadesine sunacağız. 31 kilometre uzun-
luğundaki Dörtyol-Hassa Yolu Projesi, yani 
Amanos Tüneli’nin proje çalışmaları de-
vam ediyor. Toplamda 19 kilometreden 
fazla uzunluğa sahip, tünellerin, viyadük-
lerin ve köprülerin olduğu projeyle Ama-
nos Dağları’na tünel açarak Hatay’ın iki 
yakasını birbirine bağlıyoruz. Hatay’a çağ 
atlatacak, Hatay’ı gerçekten çok farklı bir 
konuma taşıyacak  “Amanos Tünelini” yap-
işlet-devret modeliyle hayata geçireceğiz. 
Projenin hayata geçmesiyle; Gaziantep-İs-
kenderun arası 85 kilometre, Kahraman-
maraş-İskenderun arası 35 kilometre, Kilis 
- İskenderun arası 40 kilometre kısalacak. 
Tünelle ilgili fizibilite faaliyetlerini ham-
dolsun nihayete erdirdik. İnşallah bu sene 
içerisinde ihalesini gerçekleştirmeyi arzu 
ediyoruz.

Hatay Havalimanımıza yıllık 4 milyon yol-
cu kapasiteli bir terminal binası kazandır-
dık. Havalimanımızın 10 yıl önce 162 bin 
olan yolcu trafiği, geçtiğimiz yıl 1 milyon 
323 bini geçti.

Hatay’a 6 baraj ve 3 gölet yaptık 3 baraj ve 
2 gölet daha inşa ediyoruz… 585 bin de-
kar gibi çok önemli bir genişlikte mümbit 
araziyi sulayacak olan Reyhanlı Barajını 
geçtiğimiz yıl hizmete aldık. Şu anda ya-
pımı devam eden sulama tesisleri ile 132 
bin dekar mümbit araziyi daha sulamaya 
açacağız. İskenderun ve 7 beldeye inşa etti-
ğimiz isale hattı ve içme suyu arıtma tesisi 
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Biliyorsunuz, Hatay’da büyükşehir ve 12 
ilçemizde AK Parti, 3 ilçemizde ise Cum-
hur İttifakı’ndaki ortağımız MHP aday-
larıyla seçime giriyoruz. Sizlerden gerek 
AK Parti’nin adaylarına, gerekse Cumhur 
İttifakı’nın adaylarına destek bekliyorum. 
Hatay’dan İbrahim Güler kardeşime çok 
güçlü destek bekliyorum. Şimdi sizlerden 
yine bir söz almak istiyorum.

Hatay!..

31 Mart’ta tercihimizi hizmet siyasetinden 
yana kullanıyor muyuz?

Hatay!...

31 Mart’ta gönül belediyeciliğiyle şehrimi-
ze yeni ufuklar kazandırıyor muyuz?

Hatay!...

31 Mart’ta adaylarımıza sahip çıkarak san-
dıkları patlatıyor muyuz?

Rabbim inşallah utandırmasın diyorum. 
Hatay’ı belediye başkan adaylarımıza, 
belediye başkan adaylarımızı da Hatay’a 
emanet ediyorum. Bu duygularla hepinize 
selamlarımı, sevgilerimi sunuyorum.

“Dersini almış da ediyor ezber

Sürmeli gözlerin sürmeyi neyler

Bu dert beni iflah etmez del’eyler

Benim dert çekmeye dermanım mı var

Kaşın çeğmellenmiş kirpik üstüne

Havada buludun ağdığı gibi

Çiğ düşmüş de gül sineler ıslanmış

Yağmurun güllere yağdığı gibi

Yozgat’ı sel almış Soğluk’u duman

Sıtkınan severim billahi inan

Ölünce mezara girdiğim zaman

Ben susayım kemiklerim söylesin”

Zillet İttifakının Bir Ucu 
Kandil’de, Diğer Ucu 

Pensilvanya’dadır 

Yozgat Mitingi | Yozgat | 25 Şubat 2019
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Yozgat!..

31 Mart’ta Yozgat’ta ve Türkiye’de istik-
rarımıza, istiklalimize, istikbalimize göz 
dikenlere bir kez daha derslerini veriyor 
muyuz?

Yozgat!..

31 Mart’ta bir kez daha milli iradeye sahip 
çıkıyor muyuz?

Yozgat!..

31 Mart’ta bir kez daha tevazu, samimiyet 
ve gayretle memleket işi gönül işi diyor 
muyuz?

Yozgat!..

31 Mart’ta bir kez daha gönül belediyecili-
ği diyor muyuz?

Yozgat!..

31 Mart’ta merkezde ve tüm ilçelerimizde 
belediye başkan adaylarımıza sahip çıkı-
yor muyuz?

Maşallah… İşte benim yoldaşım, gönülda-
şım, kader arkadaşım Yozgat budur. 

Kardeşlerim,

Biz Yozgat’ı sadece sevmekle kalmadık, ya-
tırımlarımızla, hizmetlerimizle ona layık 
olmaya da çalıştık. Son 17 yılda Yozgat’a 
12 milyar (katrilyon) lira tutarında yatı-
rım yaptık.

Eğitimde Yozgat’ta 2 bin 323 adet yeni 
derslik inşa ettik. Bugün 20 bin öğrencisi-
nin öğrenim gördüğü, 875 akademik per-
soneli olan Bozok Üniversitesini şehrimize 
kazandırdık. Şimdi üniversitemize bir de, 
eski Tıp Fakültesi binasında faaliyet gös-
terecek bir Diş Hekimliği Fakültesi kazan-
dırıyoruz. Yükseköğrenim öğrencileri için 
6 bin 233 kişi kapasiteli yurt binaları aç-
tık. Bu yıl Sorgun’da, seneye de Yerköy’de 
300’er kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt 
binaları daha açacağız.

Yozgat’a, gençlik merkezi, sporcu fabrikası 
ve kapalı yüzme havuzu, Akdağmadeni’ne 
ve Sorgun’a gençlik merkezleri, Çandır, 
Çayıralan ve Saraykent’e spor salonları 
inşa ettik.

Boğazlıyan Gençlik Merkezinin yapımı, 
Yerköy Gençlik Merkezinin ve Yozgat 
Kamp Eğitim Merkezinin plan-proje çalış-
maları devam ediyor. Sorgun Millet Bahçe-
mizin yapımına bu yıl başlıyoruz.

İhtiyaç sahibi Yozgatlı vatandaşlarımıza, 
şehit yakınlarımıza, yaşlılarımıza, engelli-
lerimize toplam 1,3 milyar (katrilyon) lira 
tutarında kaynak aktardık.

Sağlıkta, 13’ü hastaneden oluşan toplam 
32 adet tesisi şehrimize kazandırdık. Bun-
lardan biri 475 yataklı kapasiteli Yozgat 
Şehir Hastanemiz, diğeri de 250 yataklı 
Sorgun Devlet Hastanemizdir. Nasıl has-
tanelerimizden memnun muyuz? Aydın-
cık Entegre Hastanemizle birlikte 3 sağlık 
tesisimizin yapımı, 8 sağlık tesisimizin de 
plan-proje ve ihale çalışmaları devam edi-

Yozgat!.. 

Bozok yiğitlerinin diyarı Yozgat!.. Oğuz 
boylarının boy boyladığı soy soyladığı Yoz-
gat!.. Anadolu’yu vatan yapan büyük mü-
cadelenin sarsılmaz kalesi Yozgat!.. Devle-
tin bekası, milletin istiklali için Yemen’den 
Galiçya’ya, balkanlardan Kafkaslara kadar 
her yerde toprağa düşen şehitlerin yurdu 
Yozgat!.. Sadece son 35 yılda 273 asker, 
32 polis, 14 de 15 Temmuz şehidi veren 
Yozgat!.. Asırlardır olduğu gibi bugün de 
coğrafyamızın kilit taşı, medeniyetimizin 
mührü, istikbalimizin teminatı olan Yoz-
gat!.. “Acı çekmeyenin yüreği bütün” di-
yerek, paramparça yüreğine rağmen hep 
dimdik ayakta durmayı başaran Yozgat!.. 
“Gönül yıkma kemlik etme bir ferde / bu 
dünyada senden kul incinmesin” diyen gö-
nül dostlarının şehri Yozgat!.. “Göl yerin-
den su eksik olmaz” sözünde olduğu gibi, 
yiğitleri eksik olmayan, hep kahramanlar 
yetiştiren Yozgat!.. Sırtı nohutluğa, yüzü 
çamlığa dönük, Ahmet Efendi’nin yadigârı, 
Çapanoğlu’nun şehri Yozgat!.. 

Seni gönülden selamlıyorum Yozgat!.. 
Akdağmadeni’ni, Aydıncık’ı, Boğazlıyan’ı, 
Çandır, Çayıralan’ı, Çererek’i selamlıyo-
rum.  Kadışehri’ni, Saraykent’i Sarıkaya’yı, 
Sorgun’u, Şefaatli’yi, Yenifakılı’yı, Yerköy’ü 
selamlıyorum. Yozgat’ın tüm mahallelerin-
deki, ilçelerindeki, köylerindeki kardeşle-
rime, sevgileri, muhabbetleri, ahde vefala-
rı için şükranlarımı sunuyorum. 

Biz Yozgat’la Etle Tırnak  
Gibiyiz, Ayrılamayız

Yozgat sadece Yozgat’tan ibaret değil-
dir. Yozgat, Kırıkkale’den Ankara’ya, 
Kayseri’den İstanbul’a, Antalya’ya kadar 
tüm Türkiye’de yaşayan bir şehirdir. Sade-
ce bu kadar da değil. Gidin Avusturya’ya, 
Yozgat’ı ülkemizin en büyük şehri sanırlar, 
çünkü bu ülkede yüzbinlerce Yozgatlı yaşı-
yor. Aynı şekilde, Almanya’da, Fransa’da, 
Belçika’da, Hollanda’da, daha pek çok Av-
rupa ülkesinde yüzbinlerce Yozgatlı hayatı-
nı sürdürüyor. Buradan tüm Türkiye’deki, 
tüm dünyadaki Yozgatlıları selamlıyorum. 

Bu meydanda, sevda var, inanç var, azim 
var, vefa var. Bu meydanda, kardeşlik var, 
muhabbet var. Bu meydanda, gerektiğinde 
kadife eldiven olup seven, gerektiğinde de-
mir yumruk olup ezen cesur yürekler var.  
İşte biz bunun için Yozgat’ı seviyoruz. Bi-
liyorum ki Yozgat da bizi seviyor. Biz etle 
tırnak gibiyiz, ayrılamayız. Bugüne kadar 
girdiğimiz tüm seçimlerde oy oranı bakı-
mından Yozgat hep ilk sıralarda yer aldı. 
Şimdi bir kez daha sizlerden destek istiyo-
rum. Ülkemizin içinden geçtiği şu kritik 
dönemde, her şehrimizin desteğini bek-
liyoruz, ama Yozgat’ın desteğinin ayrı bir 
anlamı var. 

Yozgat!..

31 Mart’ta fitne oyunlarını bir kez daha bo-
zuyor muyuz?
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Yozgatlı çiftçilerimize bugüne kadar 1,6 mil-
yar (katrilyon) lira tarımsal destek verdik.

Yozgat’ta bir teknopark, 2 Organize Sanayi 
Bölgesi kurduk. Havalimanımızın hemen 
yanı başındaki yeni organize sanayi bölge-
miz, inşallah şehrimiz için yeni bir gelişme 
kapısı olacak. Hayvancılık, bu bölgenin 
en önemli uğraşı ve geçim vasıtasıdır. Yoz-
gat’taki Et ve Süt Kurumumuzu, süt tozu 
kulesi yatırımıyla genişletiyoruz. Bununla 
ilgili yatırım yakında başlıyor. 

Sorgun’daki Hayvancılık Organize Sanayi 
bölgesinin işlemleri tamamlandı, yer tah-
sisi yapıldı. Hemen inşaatına başlıyor ve 
burasının da bir an önce faaliyet geçme-
sini sağlıyoruz. Bu yatırımı tamamlayan 
önemli bir adım olan Sorgun Veterinerlik 
Fakültesi de bu yıl öğrenci almaya başlıyor. 

Ayrıca Yozgat’ın pek çok ilçesinde termal su 
var. Yapılan tesislerle termal suyun turizm 
altyapısı giderek genişliyor. Sorgun, Sarı-
kaya, Yerköy, Boğazlıyan ve Saraykent’ten 
sonra Akdağmadeni’ni de termal turizm 
kapsamına alıyoruz. Sarıkaya’daki 2 bin 
yıllık Roma Hamamı olan Basalika Termal 
için çok görkemli bir proje hazırlıyoruz. 
Burası UNESCO Dünya Mirası Geçici Lis-
tesine de dahil edildi. Termal suyu, ülke-
mizin önemli bir ihtiyacı olan meyve-seb-
ze arzının dengelenebilmesi için termal 
seralarda kullanılabilmesi imkânlarını 
devreye almalıyız. Girişimcilerimizi ve il-
gili kurumlarımızı, Denizli’de, Manisa’da, 
Ağrı’da örnekleri olan bu imkânı Yozgat’a 
da kazandırmaya davet ediyorum. 

AK Parti Çatısını Beğenmeyip, 
Kendilerine Başka Mecralar 
Arayanlar Var

Yozgatlı iş insanlarımıza, girişimcilerimi-
ze toplam 2,2 milyar (katrilyon) lira tuta-
rında yatırım teşviki verdik. Destekleri-
mizle 7 bin 500 bin kişilik ilave istihdam 
oluşturduk. Yozgat’taki 19 binden fazla iş-
yerimize toplam 333 milyon lira tutarında 
SGK prim teşviki sağladık.

Devlet olarak, Cumhurbaşkanlığı olarak 
Yozgat’ın gelişmesi, kalkınması, büyüme-
si için her türlü desteği vermeye hazırız. 
Ancak, bunun için sadece karayolu, de-
miryolu, havalimanı yapmak, sadece teş-
vik vermek, anlaşılan o ki yeterli olmuyor. 
Yozgatlı kardeşlerimizin merkez ve tüm 
ilçeleriyle birlik, beraberlik, dayanışma 
içinde memleketlerine sahip çıkmaları 
gerekiyor. Benzer coğrafi şartlara, altyapı-
lara, imkânlara sahip olan yanı başındaki 
iller nispeten daha ileriye giderken, Yozgat 
yerinde sayıyor, hatta mevzi kaybediyorsa, 
ellerimizi başımızın arasına alıp düşünme-
liyiz. 

Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay 
Bey hemşehriniz… Bekir Bozdağ Bey uzun 
yıllar pek çok bakanlık görevinde bulundu.  
Daha öncesinde Cemil Çiçek Bey önemli 
vazifeler üstlendi. Siyasetin, bürokrasinin, 
iş dünyasının her kademesinde Yozgatlı 
kardeşlerimiz var. Aynı şekilde benim da-
nışmanım konumunda olan Yozgatlı hem-
şehriniz var. Böyle bir kadro, Allah’ın iz-
niyle, Yozgat’ı şaha kaldırır. Buna rağmen 

yor. Yerköy Devlet Hastanesine 100 yataklı 
bir ek bina yapıp, hastanemizi büyütece-
ğiz. Ayrıca Çandır’a da bir entegre hastane 
yapacağız.

Sorgun’daki Hayvancılık Organize 
Sanayi Bölgesinin İşlemleri 
Tamamlandı

TOKİ vasıtasıyla Yozgat’ta 6 bin 582 konut 
projesini hayata geçirdik. İmar barışıyla, 
38 bin 711 Yozgatlı kardeşimizin sıkıntısı-
nı çözdük.

Çapanoğlu Camiinin, Boğazlıyan’daki Ha-
cı Ahmet Ağa Camiinin ve Eski Camiinin 
de içlerinde olduğu toplam 28 ata yadigârı 
eserimizi restore ettik. Merkez’deki Fatih 
Camii, Arapdede Camii, Nakipzade Camii, 
Şeyh Muhittin Halveti Tekkesi ve Boğazlı-
yan Çarşı Hamamının restorasyonları de-
vam ediyor.

Ulaşımda, 44 kilometreden devraldığımız 
bölünmüş yol uzunluğunu 376 kilomet-
reye çıkardık. Yozgat’ın yollarının yapım 
işi, bazı talihsizlikler yüzünden biraz ge-
cikti, ama çoğunu toparladık, kalanları 
da en kısa sürede bitiriyoruz. Sorgun-Ak-
dağmadeni Ayrımı-Çiğdemli Yolunu, Yoz-
gat-Boğazlıyan Ayrımı-Musabeyli Yolunu, 
Boğazlıyan-Çandır-Çayıralan Yolunu, Sa-
raykent Ayrımı-Çekerek Yolunu, Sungurlu 
Ayrımı-Alaca-Yozgat Ayrımı Yolunu, Çeke-
rek ve Şefaatli Şehir Geçişlerini, Delice Ay-
rımı-Yerköy-Yozgat-Sorgun Yolunu bu yıl 
tamamlıyoruz. Ayrıca tarihi Şefaatli, Kara-
bıyık, Sekili, Araplı, Karaburun ve Çalatlı 

Köprülerinin restorasyonlarını da yine bu 
yıl bitiriyoruz. Alaca-Zile yolunu,  Boğaz-
lıyan-Felahiye yolunu ve Sorgun-Çekerek 
ayrımı-Çiğdemli-Kadışehri yolunu ise se-
neye tamamlıyoruz. Çiğdemli-Beyyurdu-
Çekerek-Tokat il sınırı yolunu ise bir son-
raki yıl bitiriyoruz.

Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattı, aynı 
zamanda Yozgat’ın projesidir. Bu hat ile 
Yozgat-Sivas 1 saate, Yozgat-İstanbul 5 sa-
at 15 dakikaya düşecek. Bu hattın inşası 
da, coğrafi zorluklar sebebiyle epeyce 
uzadı. Ama inşallah bu işin de sonuna 
geliyoruz. Ayrıca Yerköy bağlantısın-
dan itibaren bu yüksek hızlı tren hattını 
Kayseri’ye uzatacağız.

Yozgat Havalimanımızın yapımı sürüyor. 
Senelik 2 milyon yolcu kapasiteli havali-
manımızı inşallah 2022 yılında hizmete 
sunmayı hedefliyoruz. 

Yozgat’a 5 baraj ve 3 gölet inşa ettik, 10 ba-
raj ve 5 gölet daha inşa ediyoruz. Yozgat’a 
memba kalitesinde içme suyu temin ettik. 
Sorgun’un içme suyu sorununu da, ilk etap-
ta Sarıhamzalı-Bahadın Barajıyla, asıl ola-
rak da inşallah Yenice Barajıyla çözüyoruz. 
Tamamlandığında 11 bin dekar araziyi de 
sulayacak Sarıhamzalı-Bahadın Barajının 
yapımını yarıladık. Son 17 yılda inşa ettiği-
miz sulama tesisleriyle Yozgat’ta 199 bin de-
kar zirai araziyi suyla buluşturduk. İnşaatı 
devam eden sulama tesisleriyle 28 bin de-
kardan fazla araziyi daha sulamaya açaca-
ğız. Ayrıca 80 bin dekar arazinin sulanma-
sını sağlayan Uzunlu Barajı Sulamasını da 
modern borulu şebekeye dönüştürüyoruz.
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ki kardeşimi ve AK Partili belediye baş-
kan adaylarımızı desteklemeleri nokta-
sında tavsiyede bulunmanızı istiyorum. 
Özhaseki’nin desteklenmesi hususunda 
Ankara’daki hemşehrilerinizi aramalısınız. 

Şimdi ekrandaki görüntüleri iyi izleyin. 
Şu anda beraber oldukları partinin eş 
başkanı ne diyor, “Biz Kürdistan’da oyla-
rımızı HDP’ye vereceğiz.” Ahlaksıza bak, 
Türkiye’de ‘Kürdistan’ diye bir bölge ne 
zaman çıktı? Size bu ülkeyi böldürtmeyiz. 
31 Mart’ta da cevabı en güzel şekliyle ala-
caksınız. Biz Kürt kardeşlerimizle, vatan-
daşlarımızla olan muhabbetimizi koruruz. 
Ancak Kürtçülük yapıp ülkemizi bölmeye 
çalışanlara da yüz vermeyiz. 

Biz teröristleri açtıkları çukurlara göm-
dük. Şimdi diyorlar ki “Kayyım atanan yer-
leri geri alacağız.” Benim vatandaşım sana 
bunları geri almana fırsat veriyorsa, devle-
tin bu belediyelere verdiği imkânları eğer 
Kandil’e gönderecek olursanız, hiç bekle-
meden yine kayyımlarımızı atarız, sizlerle 
yola devam etmeyiz. Bizim zillet ittifakı-
na destek verenlere karşı tavrımız açıktır. 
Bizzat eş başkanları ilan etti, gördünüz. 
Diğerleri “Bölücü örgütün başına heykel 
dikecekmiş.” Bunlar kendini hala buğday 
ambarında sanıyor. 

Bölücü örgüt buralarda, Zillet İttifakının 
listelerinden belediye meclis üyeleri göste-
riyor, belediye yönetimlerinde yer alma sö-
zü alıyor. Bölücü örgüt bu partiler üzerin-
den her yerde sandık görevlisi veya müşa-
hit olarak sandıklara sızmanın hesaplarını 
yapıyor. Millet oyu CHP’ye verecek, millet 

oyu adı iyi kendi karışık partiye verecek, 
ama sonuçta buralarda PKK’nın borusu 
ötecek, FETÖ’nün borusu ötecek. Milleti-
mizin böyle bir felakete izin vermeyeceği-
ne inanıyorum. 

Biz Cumhur İttifakını milletimizin gö-
zü önünde kurduk. Bugüne kadar her ne 
yaptıysak, hepsini de milletimizin gözü 
önünde gerçekleştirdik. Zillet İttifakı ise 
başından sonuna kadar bir ucu Kandil’de, 
bir ucu Pensilvanya’da olan bir yapı olarak 
inşa edilmiştir. Bu ittifakın taahhüdü sı-
nırlarımızı terör örgütlerine, ekonomimizi 
IMF’ye, dış politikamızı yabancılara teslim 
etmektir. Çünkü bunların derdi Türkiye’yi 
daha iyi yönetmek değil, Türkiye’yi es-
ki istikrarsız, güvensiz, huzursuz, sefalet 
günlerine geri döndürmektir. Bunun için 
ağızlarından “Eski Türkiye” lafını eksik et-
miyorlar. Bunun için bizim yaptığımız her 
şeyi yıkacaklarını, iptal edeceklerini, geri-
ye döndüreceklerini söylüyorlar. 

Biz inşa etmenin sözünü veriyoruz, ihya et-
menin sözünü veriyoruz, onlar yıkmanın, 
yakmanın, asmanın, kesmenin hesabını ya-
pıyor. Bunlara değil ülke, şu Muslubelen’in 
tepelerinde veya Sarıhacılı’nın dere kena-
rında yayılan tek bir koyun, tek bir buzağı 
bile emanet edilmez, çünkü akşam olma-
dan kaybedip gelirler. 

Türkiye’nin içinden geçtiği bu tarihi dö-
nemde önüne gelen fırsatları bu çapsızlar 
yüzünden kaçırmasına ne bizim, ne mille-
timizin gönlü razı olur. Onun için 31 Mart 
çok önemli. İnşallah bu seçimleri sağ-salim 
geride bıraktığımızda önümüzde 4,5 yıllık 

Yozgat hala sıkıntıdaysa, çözüm bulmak 
da bizim boynumuzun borcudur. 

Bizim için asıl olan Yozgat’a hizmettir. 
Yozgat’ı üzeni, biz de üzeriz. Anlaşılan o ki, 
AK Parti çatısını beğenmeyip, kendilerine 
başka mecralar arayanlar var. Bunlara hiz-
metin, yatırımın, projenin asıl kaynağının 
AK Parti olduğunu, sizlerle gönül birliği 
içindeki bu kardeşiniz olduğunu göstere-
lim mi? İnşallah 31 Mart’tan sonra Yozgat 
için yepyeni bir dönemi başlatacağız. 

Şimdi buradan, bu dönemin ilk müjdesini 
veriyorum:

Hazır mıyız?

Yeni kurulacak askeri eğitim birliklerin-
den ilkinin yeri Yozgat olacak… Nasıl, 
memnun muyuz?

Yozgat!...

31 Mart’ta bir kez daha hizmet siyasetini 
tercih ediyor muyuz?

Yozgat!..

31 Mart’ta memleket işi gönül işi diyen 
kadrolarla yola devam ediyor muyuz?

Yozgat!..

31 Mart’ta tercihimizi bir kez daha istikrar 
ve güvenden yana kullanıyor muyuz?

Rabbim hepinizden razı olsun. 

Kardeşlerim,

Dünya değişiyor, bölgemiz değişiyor ve 
Türkiye’miz de bu değişimde hak ettiği ye-
ri almak için tarihi bir mücadele veriyor. 
Bu mücadelede karşımızda terör örgütleri 
var. Bu mücadelede karşımızda bölgemize 
dair bin bir hesabı olan nice güçler var. Bu 
mücadelede karşımızda kendi halklarına 
zulmeden zalim rejimler var. Bu mücade-
lede karşımızda hiçbir kural ve ahlak tanı-
mayan tetikçiler var. Bu mücadelede karşı-
mızda diplomasiyi, ekonomiyi, teknolojiyi 
bir silah gibi kullanan sinsi odaklar var. Ve 
maalesef bu mücadelede karşımızda ülke-
miz içinden bize çelme takmaya çalışan ki-
mi partiler var. 

Bunlar bir araya gelip, CHP’nin başını çek-
tiği bir ittifak kurdular. Güya başı CHP çe-
kiyor, ama kumanda Kandil’deki hainler 
ile Pensilvanya’daki ihanet çetesinin elin-
de… Kandil emrediyor, onun güdümün-
deki parti aracılığıyla CHP bunları yeri-
ne getiriyor. Terör örgütü mensupları bu 
ilişkiyi açıkça ifade ediyorlar. Pensilvanya 
emrediyor, onun güdümündeki kişiler ve 
kesimler aracılığıyla CHP bunları yerine 
getiriyor. Kılıçdaroğlu, FETÖ’den gözaltı-
na alınan avukatını götürüp Ankara’nın en 
büyük ilçelerinden birinde belediye baş-
kan adayı gösteriyor. 

Kayyım Atanan Yerlere,   
Gerekirse Yine Kayyım Atarız

Yozgatlı kardeşlerim, 

Ankara’da çok Yozgatlı var. Ankara’daki 
Yozgatlı kardeşlerime, özellikle Özhase-
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kesintisiz bir hizmet dönemi, icraat döne-
mi var. Hedefimiz, bu dönemde Türkiye’yi 
2023 hedefleriyle buluşturarak, 2053’e, 
2071’e hazır hale getirmektir. 

Yozgat!..

31 Mart’ta ülkene sahip çıkıyor musun?

Yozgat!..

31 Mart’ta sandığa, demokrasiye, milli ira-
deye sahip çıkıyor musun?

Yozgat!..

31 Mart’ta geleceğine sahip çıkıyor musun?

Yozgat!..

31 Mart’ta destan yazmaya hazır mısın?

Yozgat!..

31 Mart’ta tevazu, samimiyet ve gayretle 
memleket işi gönül işi diyor musun?

Maşallah… Yozgat’a da böylesi yakışır. Kalın 
sağlıcakla.

Değerli Tokatlı kardeşlerim, saygıdeğer ha-
nımefendiler, geleceğimizin umudu sev-
gili gençler, aziz vatandaşlarım, dualarıy-
la yolumuzu aydınlatan pirifânilerimiz, 
sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle 
selamlıyorum.

Bugün şu güzel atmosferde, şu kardeşlik, 
şu dayanışma ikliminde gönüllerimizi bu-

luşturan Rabbime şükrediyorum.

“Bahçesine bağına

Kurbanım bayrağına

Diken düşse gül olur

Şu Tokat’ın toprağına”

Bugün Bize İhanet Edenler, 
Yarın Gittikleri Yere de

İhanet Ederler

Tokat Mitingi | Tokat | 25 Şubat 2019
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Tokat!...

31 Mart’ta ülkene sahip çıkıyor musun?

Tokat!...

31 Mart’ta geleceğine sahip çıkıyor mu-
sun?

Tokat!...

31 Mart’ta tevazu, samimiyet ve gayretle 
memleket işi gönül işi diyor musun?

Tokat!...

31 Mart’ta gönül belediyeciliğine evet di-
yor musun?

Rabbim sizlerden razı olsun. 31 Mart, in-
şallah, şimdiden aziz milletimiz için, Tokat 
için, Tokatlı kardeşlerim için hayırlara ve-
sile olsun. 31 Mart, inşallah, büyük ve güç-
lü Türkiye’nin habercisi olsun. 31 Mart, in-
şallah, tüm ülkede gönül belediyeciliğinin 
müjdecisi olsun. 31 Mart, inşallah milleti-
mizle birlikte dünyanın tüm mazlum halk-
ları için verilmiş gür bir mesaj olsun.

Çok değeli kardeşlerim,

Tokat, dünün Türkiye’siyle bugünün 
Türkiye’si arasındaki farkı en iyi bilen il-
lerimizdendir. Tokat, yıllarca ihmal edil-
menin, yatırım ve hizmetlerden hak et-
tiği payı alamamanın acısını yaşamış bir 
şehrimizdir. Ankara, maalesef senelerce 
Tokat’ın dertlerine, Tokat’ın problemleri-
ne, sıkıntılarına adeta sağır kesildi. Tokat-

lı kardeşlerimin talep ve istekleri, Ankara 
bürokrasisinin dehlizleri, girdapları ara-
sında kaybolup gitti.

Biz, sizlerin desteğiyle iktidara geldiğimiz-
de, işe öncelikle bu anlayışa bir son vere-
rek başladık. İller arasında öz-üvey ayrımı 
yapan zihniyeti de, vatandaşlar arasında 
makbul-makbul olmayan ayrımını yapan 
da tamamen rafa kaldırdık. 81 vilayetimi-
zin, 922 ilçemizin, 183 bin köyümüzün 
her birine aynı kalitede, aynı standartta 
hizmet götürmemenin mücadelesini ver-
dik. Batıdaki imkânlardan, doğudaki insa-
nımızın da faydalanmasını arzu ettik. Gü-
neyde ne varsa, kuzeyde de aynı imkânlar 
olsun istedik.  İstanbul’daki, Ankara’daki 
hayat standardına, Sivas’taki, Tokat’taki, 
Yozgat’taki vatandaşımız da sahip olsun is-
tedik. Benim Tokatlı kardeşim kaliteli sağ-
lık hizmeti için, MR için, ultrason için, en 
basit ameliyatlar için Ankara’ya, Samsun’a 
gitmek zorunda kalmasın dedik. Benim To-
katlı gencim iş bulmak için gurbete gitmek 
mecburiyetinde olmasın istedik. Benim 
Tokatlı emeklim evini geçindirmek için 
tekrar çalışmak zorunda kalmasın dedik. 
Benim Tokatlı engelli vatandaşım mad-
di sıkıntı çekmesin, ailesine yük olmasın 
istedik. Benim Tokatlı üreticim, esnafım, 
sanatkârım, sanayicim işini büyütmek, 
üretimini artırmak istediğinde kendisine 
destek olacak bir el bulabilsin dedik. 

Bu anlayışla gece-gündüz çalışarak hem 
Tokat’ta yılların ihmalini giderdik, hem de 
Tokat’ı tarihinin en büyük yatırımlarıyla 
tanıştırdık. Son 17 yılda Tokat’a 13 milyar 
lira tutarında yatırım yaptık.

Bereketli toprakların şehri; muhabbetin, 
kardeşliğin, şehri Tokat’ı bugün bir kez 
daha gönülden selamlıyorum. “Tokat bir 
bağ içinde, gülü Bardağ içinde” diye adına 
türküler yakılan güzel Tokat’ı selamlıyo-
rum. Bağlar, bahçeler şehri, güller gönül-
ler şehri, fetihler zaferler şehri Tokat’ı se-
lamlıyorum. Gıj Gıj Baba’nın,  Gazi Osman 
Paşa’nın şehri; toprağında şehitleri, kahra-
manları ağırlayan Tokat’ı selamlıyorum. 
Molla Lütfi, İbni Kemal, Molla Hüsrev gibi 
âlimler yetiştirip medeniyet tarihimize ar-
mağan eden Tokat’ı selamlıyorum. 

Anadolu medeniyetinin şaheseri Tokat’ı 
bugün bir kez daha kalpten selamlıyorum. 
Almus’a, Artova’ya, Başçiftlik’e, Erbaa’ya 
Niksar’a, Pazar’a, Reşadiye’ye, Sulusaray’a, 
Turhal’a, Yeşilyurt’a, Zile’ye buradan mu-
habbetlerimi gönderiyorum. Tokat’ın ilçe-
lerindeki, köylerindeki, mahallelerindeki 
bütün vatandaşlarıma bu muhteşem mey-
dandan selam ediyorum.

Bugün bir kez daha, coşkunuza, sevginize, 
heyecanınıza ortak oluyorum.  Bugün bir 
kez daha sizlerle kucaklaşmanın bahtiyar-
lığını yaşıyorum. Tokat’a ne zaman geldiy-
sem, sizi ne zaman ziyaret ettiysem, beni 
çok iyi karşıladınız, çok güzel ağırladınız. 
Tokatlılar olarak her seferinde bu kardeşi-
nizi bağrınıza bastınız.

“Kara kara kazanlar

Sarı kâğıt yazanlar

Cennet yüzü görmesin

Aramızı bozanlar”

Evet, tıpkı bu Tokat Türküsünde olduğu 
gibi tam 17 yıldır hiç kimseyi aramıza sok-
madınız. Hiç kimsenin aramızı bozmasına, 
gönül bağımızı zedelemesine fırsat verme-
diniz. Aşkınız için, vefanız için, desteğiniz, 
hayır dualarınız için her birinize ayrı ayrı 
teşekkürlerimi sunuyorum. 24 Haziran’da 
bu davaya, bu harekete ve elbette Cumhur 
İttifakı’na çok güçlü bir şekilde destek ol-
duğunuz için sizlere teşekkür ediyorum. 
Daha önceki tüm seçimlerde olduğu gibi 
24 Haziran’da da şahsıma, bu kardeşinize 
sahip çıktığınız için her birinize şükran-
larımı sunuyorum. Allah, birliğimizi, dir-
liğimizi, yol arkadaşlığımızı daim eylesin. 
Rabbim aşkımızı, muhabbetimizi, dayanış-
mamızı kem gözlerden korusun.

31 Mart’ta Bir Kez Daha Tokat’ın 
Desteğini Bekliyoruz

Şimdi önümüzde yeni bir imtihan var. 31 
Mart’ta yine sizlerin, yine Tokat’ın deste-
ğine ihtiyaç duyuyoruz. “Oyunu bozmak” 
için Tokatlı kardeşlerimizden “destek” is-
tiyoruz, “oy” istiyoruz. Suriye’deki oyunu, 
Irak’taki oyunu, ekonomideki oyunu, te-
rör örgütleri üzerinden kotarılan “oyunu” 
bozmak için, sandıkta sizlerin “oyunu” 
istiyoruz. Ülkemiz için, geleceğimiz için, 
daha aydınlık, daha müreffeh yarınlar için 
31 Mart’ta bir kez daha Tokat’ın desteğini 
bekliyoruz. 31 Mart’ta Tokat’tan iradesi-
ne, partisine, kadrosuna sahip çıkmasını 
bekliyoruz. Şimdi sizlerden bir söz daha 
almak istiyorum. Hazır mıyız?
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çiftlik-Aybastı-Reşadiye Ayrımı Yolunu, 
Niksar’daki Arasta, Seymenli, Pehlüldere-
si, Cerköyü, Çilhane Köprülerini inşallah 
bu yıl tamamlıyoruz. Amasya-Turhal-Tokat 
yolu arasındaki çalışmalar ile Korgan-Ça-
miçi yolunu seneye bitiriyoruz. Tokat-Nik-
sar Yolunu, Aybastı-Reşadiye yolunu ve 
Sungurlu-Alaca-Zile-Turhal yolunu ise bir 
sonraki yıl devreye alıyoruz. 

Tokat-Turhal arasına yeni bir demiryolu 
yapmak için çalışmalara başladık. Hattın, 
etüt proje çalışmaları devam ediyor,  ta-
mamlanmasını müteakip gerekli adımları 
atacağız. 

Yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli havalima-
nımızı, inşallah önümüzdeki sene hizmete 
sunmayı planlıyoruz. 

Tokat’a 3 baraj ve 1 gölet inşa ettik, 8 baraj 
ve 1 gölet daha inşa ediyoruz… Tarımda 
şehrimize çığır açacak, bittiğinde 44 bin 
dekar araziyi sulayacak Turhal Barajının 
inşasında yarıyı geçtik. Geri kalan bölümü 
de süratle tamamlayacağız. Sulama tesis-
leriyle 104 bin dekar tarım arazisini suyla 
buluşturduk. İnşası süren tesislerle 81 bin 
dekar araziyi daha sulamaya açacağız.

Tokat, aynı zamanda bir tarım şehri… A-
lan bazlı destekler, fark-prim ödemeleri, 
hayvancılık, kırsal kalkınma, telafi edi-
ci destekler, genç çiftçilere proje desteği, 
TARSİM devlet prim desteği gibi pek çok 
destek programıyla topraktan geçinen kar-
deşlerimizin yanında olduk. Bugüne kadar 
Tokatlı çiftçilerimize tam 940 milyon lira-
lık tarımsal destek verdik. 

Üniversitemiz ve sanayimizin el ele ve-
rerek sanayi ve teknoloji üretmeleri için 
Tokat’ta bir teknopark kurduk. Tokatlı iş 
insanlarımıza, girişimcilerimize toplam 2,5 
milyar (katrilyon) lira tutarında yatırım teş-
viki verdik. Desteklerimizle 19 bin kişilik 
ilave istihdam oluşturduk. Tokat’taki 25 
binden fazla işyerimize toplam 556 milyon 
lira tutarında SGK prim teşviki sağladık.

Rantçılara Akan Paraları, 
Vatandaşımızın Refahı İçin 
Harcadık

Sevgili Tokatlılar,

Bizden önce de bu ülkede hükümetler gel-
di, geçti. Biz den önce de Bakanlar, Başba-
kanlar, Cumhurbaşkanları oldu. Bizden 
önce de şehirlerimize belediye başkanları 
seçildi. Ama Türkiye layık olduğu yatırım-
lara ancak bizim dönemimizde kavuştu. 
İllerimiz özlediği, hasretini çektiği hizmet-
lerle ancak bizim dönemimizde buluştu. 
Çünkü Türkiye uzun yıllar plansız, pro-
jesiz hareket eden, sadece günü kurtar-
manın hesabını yapan bir zihniyetin esiri 
oldu. Ülkemiz, ne sıkıntılar yaşadıysa viz-
yonsuzluktan, öngörüsüzlükten yaşadı. 
Devletimizin kaynakları verimli ve etkili 
harcanmak yerine senelerce bu zihniyet 
tarafından çar-çur edildi. Bu ülke, iki anah-
tar vaat edenlerin, tam tersine vatandaşın 
evinin-arabasının anahtarını da aldığı dö-
nemler yaşadı. Türkiye, terörün ülkemi-
zin şehirlerini esir aldığı, hemen her gün 
bir terör eyleminin gerçekleştiği umutsuz 
günlere şahit oldu. Bu millet gecelik faizle-

Evlatlarımız en güzel mekânlarda eğitim 
alsınlar diye 1.921 adet yeni derslik inşa 
ettik. Yaptığımız yatırımlarla üniversite-
mizi büyüttük. Üniversitemizin öğrenci 
sayısı son 17 yılda 25 bin artış gösterdi. 
Yükseköğrenim öğrencileri için 7 bin 379 
kişi kapasiteli yurt binaları açtık. Bu yıl 
merkezde 2 bin 500 kişi kapasiteli, seneye 
ise Almus’ta 250 kişi kapasiteli yeni yurt 
binaları açıyoruz. 

Tokat’a, Niksar’a, Erbaa’ya, Turhal’a genç-
lik merkezleri, Almus’a spor salonu, To-
kat merkeze güreş salonu inşa ettik. Tokat 
Sporcu Fabrikasının yapımı, Yeşilyurt Spor 
Salonunun, Zile ve Reşadiye Gençlik Mer-
kezlerinin ise plan-proje ve ihalesi devam 
ediyor. Tokat’a 15 bin seyirci kapasiteli bir 
stadyum yapacağız.

Tokatlı Girişimcilerimize 
Toplam 2,5 Milyar Lira Yatırım 
Teşviki Verdik

Tokat’a millet bahçeleri kazandırıyoruz. 
Tokat Belediyemiz 136 bin metrekarelik 
bir alana Ballıdere Millet Bahçesini, Tur-
hal Belediyemiz ise 150 bin metrekarelik 
bir alana Turhal Millet Bahçesini yapacak.

İhtiyaç sahibi Tokatlı vatandaşlarımıza, 
şehit yakınlarımıza, yaşlılarımıza, engelli-
lerimize toplam 1,8 milyar (katrilyon) lira 
tutarında kaynak aktardık.

Sağlıkta 500 yataklı Tokat Devlet Hastane-
sinin, 200 yataklı Tokat Kadın Doğum ve 
Çocuk Hastalıkları Hastanesinin de arala-

rında olduğu 14’ü hastaneden oluşan top-
lam 23 adet tesis kazandırdık.  150 yataklı 
Turhal Devlet Hastanesinin, Pazar ve Arto-
va İlçe hastanelerinin inşası sürüyor. 

Tokat’ta 5 bin 71 adet konut projesini ha-
yata geçirdik. İmar barışıyla, Tokat’ta 47 
bin vatandaşımızın sıkıntısını çözdük.

Değerli kardeşlerim,

Ülkemizin yetiştirdiği en güzide isimler-
den merhum Prof. Süheyl Ünver, Tokat’la 
ilgili son derece dikkat çekici bir tes-
pitte bulunuyor. Süheyl Hoca Tokat’ı, 
“Anadolu’da en çok abidesi olan şehir” 
olarak tarif ediyor. Tokat, “900 adımda” 
milletimizin “900 yılının” görülebileceği 
bir açık hava müzesidir. Tokat; Selçuklu ve 
Osmanlı’nın camilerle, medreselerle, han-
larla, hamamlarla, bedestenlerle, kervan-
saraylarla ilmek ilmek dokuduğu bir tarih 
şehridir. Son 17 yılda Tokat’ın bu tarihi ha-
zinesini yeniden ayağa kaldırdık. Merkez 
Ali Paşa Camii, Deveciler Hanı, Yazmacı-
lar Hanı, Niksar ve Tokat Yağbasan Med-
reseleri gibi bir birinden önemli eserlerin 
aralarında olduğu toplam 120 tarihi eseri 
restore ettik. Tokat Sultan Hamamının res-
torasyonu devam ediyor,  inşallah en kısa 
sürede tamamlayıp hizmete sunacağız. Bu-
nun yanında Tokat’ın Ballıca Mağarası gibi 
saklı güzelliklerinin de yurt içinde ve yurt 
dışında tanıtımını yapıyoruz.

Ulaşımda, 16 kilometreden devraldığımız 
bölünmüş yol uzunluğunu 273 kilomet-
reye çıkardık. Tokat Çevre Yolunu, Tokat-
Niksar Ayrımı-Almus Yolunu, Niksar-Baş-
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evde bakım gibi bir hizmet yokken, bugün 
514 bin insanımız evde bakım hizmetin-
den faydalanıyor.

Terörden Arındırdığımız 
Alanlara 311 Bin Suriyeli 
Muhacir Geri Döndü

Değerli kardeşlerim,

Kefenimizi giyerek çıktığımız bu hizmet 
yolculuğunda her türlü saldırıya, her türlü 
gizli-açık darbe teşebbüsüne, her türlü kir-
li ittifaka rağmen sizin emanetinizi bir an 
olsun yere düşürmedik. Siz bize itimat et-
tiniz, bize güvendiniz, bize inandınız;  biz 
de sizin hizmetkârınız olduk, sizler için ça-
lıştık, sizlerden aldığımız güçle Türkiye’yi 
bölgesinde ve dünyada söz sahibi yaptık. 

Bugün Türkiye, milli menfaatlerini koru-
mak için hiç kimseden icazet alma ihtiyacı 
duymuyorsa, sizin desteğiniz sayesinde-
dir.  Bugün Türkiye, Suriye’den Irak’a ka-
dar dünyanın en vahşi terör örgütlerine 
nefes aldırmıyorsa, sizin yanımızda olma-
nız sayesindedir.  Bugün Türkiye, kendi 
silahlarıyla, kendi mühimmatıyla, kendi 
askeri, polisi, istihbarat birimleriyle her 
türlü operasyonu gerçekleştirebiliyorsa, 
sizden aldığımız güç sayesindedir. Bugün 
Türkiye, kur-faiz-enflasyon şer üçgeni üze-
rinden yapılmak istenen ekonomik darbe 
girişimlerini püskürtebiliyorsa, gerisin-
de sizin desteğiniz ve duanız vardır. Bu 
başarıların hepsi de ortak çabalarımızın, 
ortak mücadelelerimizin, birlik, beraber-
lik, dayanışmamızın eseridir. Son 17 yılda 

içerideki ve dışarıdaki odaklara karşı el-
de ettiğimiz tüm zaferler, bütün başarılar 
81 vilayetimizle birlikte Tokat’ın, Tokatlı 
kardeşlerimizin bize sahip çıkmasının bir 
sonucudur. İnşallah 31 Mart’tan sonra çok 
daha büyük hamleler yapacağız.

Yola beraber çıktığımız bazı arkadaşları-
mıza maalesef makam mevki verirken her 
şey güzeldi. Ama öyle anlar geldi ki “Sen 
dinlen, buraya bir başkasını koyalım” de-
diğimizde bizim trenden inip başka bir 
trene biniyorlar. İşte bu, kader birliği, dava 
birliği değildir. Bugün bize ihanet edenler, 
yarın gittikleri yere de ihanet edeceklerdir. 
31 Mart’a giderken, gereken dersi gereken-
lere de vereceğinize inanıyorum.

Suriye’de güvenli bölgeler kurarak 8 yıldır 
vatan hasreti çeken Suriyeli kardeşlerimi-
zin huzur-u kalple buralara dönmelerini 
sağlayacağız. Nitekim Zeytin Dalı ve Fırat 
Kalkanı Harekâtıyla terörden arındırdı-
ğımız alanlara şimdiye kadar 311 binden 
fazla Suriyeli muhacir geri döndü. Sadece 
Mümbiç’i güvenli hale getirdiğimizde, bu-
raya dönmeyi arzu eden 500 bin Suriyeli 
kardeşimiz bulunuyor. Fırat’ın doğusunu 
bölücü terör örgütünden temizlediğimizde 
inşallah bu sayı milyonları aşacaktır. 

Yaz aylarında döviz kuru üzerinden maruz 
kaldığımız ekonomik saldırıyı, hamdolsun 
sizlerin de desteği ile çok büyük oranda at-
lattık. Aldığımız tedbirler sayesinde döviz 
kurundaki balonu söndürdük. Ardından 
sebze-meyve fiyatları üzerinden kurulan 
bir başka oyunu da tanzim satış yöntemiy-
le bozduk. Üreticimizi, sanayicimizi, esna-

rin yüzde 7 bin 500’leri gördüğü, dövizin 
bir gecede ikiye katlandığı kötü günlere 
şahitlik etti. Vatandaşın çoluk-çocuğunun 
rızkından keserek ödediği vergiler, faiz lo-
bilerine, rant peşinde koşanlara; üretme-
den,  riske girmeden kazanmaya alışmış 
üç-beş tufeyliye peşkeş çekildi.

Siz 17 yıl önce bize emaneti verdiğinizde, 
biz bu “sömürü düzenine” de “dur” dedik. 
Rantçılara akan paraları, vatandaşımızın, 
sizlerin refahı için harcadık. Faize giden 
kamu gelirlerini, yatırımlara, projelere, 
üretime kanalize ettik. Belli gruplara, mil-
letin sırtına sülük gibi yapışan bir avuç eli-
te giden kaynakları, çiftçimize, esnafımıza, 
memurumuza, emeklimize, ihtiyaç sa-
hiplerine aktardık. Birilerinin istismarını 
yaptığı sosyal devlet ilkesini biz ayağa kal-
dırdık. 2002-2018 döneminde toplam 284 
milyar lira tutarında sosyal yardım yaptık. 
Mali disiplinden, bütçe disiplininden sap-
madan yatırımlarımıza hız verdik. 

Son 17 senede Türkiye ekonomisini tam 
3,5 kat büyüttük. 3 bin 500 dolardan al-
dığımız kişi başı milli geliri 11 bin dolara 
taşıdık.36 milyar dolardan devraldığımız 
ihracatı 170 milyar dolara çıkardık. Ka-
mu borçlarının milli gelire oranını yüzde 
60’tan yüzde 8,4’e düşürdük. IMF’ye 23,5 
milyar dolar olan borcumuzu kapatarak, 
ülkemizi boyunduruktan kurtardık. 

Savunma sanayiinde yüzde 80 dışa bağım-
lı bir ülkeyi, kendi silahını, kendi helikop-
terini, tankını, kendi firkateynini, korveti-
ni, istihbarat gemisini, uçak gemisini üre-
tir hale getirdik. 

Sadece son 10 yılda yaklaşık 9 milyon ki-
şiye ilave istihdam sağladık. Kadınlarımı-
zın istihdamdaki payını, siyaset ve iş dün-
yasındaki temsil oranlarını hiç olmadığı 
kadar artırdık. Son 17 yılda özelikle şehit 
yakınlarımız ve gazilerimiz için pek çok 
düzenlemeyi, pek çok reformu hayata ge-
çirdik. Ek istihdamdan faizsiz konut kredi-
lerine, ücretsiz seyahat hakkının genişletil-
mesinden su ve elektrik ücretlerinde indi-
rime kadar şehit yakınları ve gazilerimizin 
hayatını kolaylaştıracak birçok adım attık. 

Yeni iş kuran, hayalini gerçekleştirmeye 
uğraşan gençlerimize bunları hayata geçi-
rebilmeleri için teşvikler, destekler verdik. 
SGK Prim destekleriyle, düşük faizli kredi-
lerle, hibe programlarıyla ve sağladığımız 
diğer kolaylıklarla esnafımızın omuzların-
daki yükü aldık. Emeklimizi, asgari ücret-
limizi, memurumuzu, işçimizi enflasyon 
canavarına ezdirmediğimiz gibi enflasyon 
oranlarının çok üstünde zamlar verdik. 

2002’de net 184 lira olan asgari ücreti 2 
bin 20 liraya, 392 lira olan en düşük me-
mur maaşını 3 bin 133 liraya yükselttik. 
Bay Kemal, “Bizim belediyelerimiz asgari 
ücreti 2200 liraya çıkartacak” diyor. Bay 
Kemal, belediyeleriniz bunu neden daha 
önce yapmadı? Şimdi mi aklınız başınıza 
geldi? Son alarak geçtiğimiz yıl emeklileri-
miz için her iki bayramda ödenmek üzere 
1000’er liralık bayram ikramiyesi getirdik. 
65 yaş üstü vatandaşlarımız biz göreve gel-
diğimizde 24 lira maaş alırken, bugün 601 
lira maaş alıyor. Engellilerimiz 2002’de 
sadece 24 lira maaş alırken, bugün aylık 
ortalama 720 lira maaş alıyor. Bizden önce 
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fımızı daha da rahatlatacak ilave adımlar 
üzerinde çalışıyor, dönem dönem bunları 
kamuoyuyla paylaşıyoruz. İnşallah daha 
öncekilerden olduğu bu süreçten, bu imti-
handan da yine güçlenerek çıkacağız. Yeter 
ki biz BİR olalım,  İRİ olalım, DİRİ olalım, 
KARDEŞ olalım, hep birlikte TÜRKİYE o-
lalım. Yeter ki, biz son 17 yıldır olduğu gibi 
aramızı kimsenin bozmasına müsaade et-
meyelim. Evelallah gerisi gelecektir.

Sırt sırta, omuz omuza verdiğimiz sürece 
üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk 
yoktur. Bunun için 31 Mart çok önemli… 
31 Mart’tan da alnımızın akıyla çıkmamız 
gerekiyor. Sizlerden gerek partimizin ge-
rekse Cumhur İttifakı’nın adaylarına çok 
güçlü destek bekliyorum.

Şimdi sizlere soruyorum.

Tokat!...

31 Mart’ta tevazu, samimiyet ve gayretle 
memleket işi gönül işi diyor muyuz?

Tokat!...

31 Mart’ta gönül belediyeciliğine evet di-
yor muyuz? 

Tokat!...

31 Mart’ta bir kez daha tercihimizi hizmet 
siyasetinden yana kullanıyor muyuz?

Tokat!...

31 Mart’ta daha büyük bir destan yazıyor 
muyuz?

Maşallah...

31 Mart akşamı Tokat’tan müjdeli haber-
ler bekliyorum. Merkezde ve ilçelerde tüm 
belediye başkan adaylarımızı size emanet 
ediyorum.

Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin 
diyorum.

Erzincan, canların şehri Erzincan

Beylerin, hanların şehri Erzincan

Yurdun doğusunda dağ gibi duran

Asil insanların şehri Erzincan

Erzincan!.. 

Can Erzincan!.. Canım Erzincan!.. Güzel 
Erzincan!.. Adını duyduğumuzda gönül te-
limizin titrediği Erzincan!.. Sevdamızın da, 
hüznümüzün de, davamızın da ortağı Er-
zincan!.. İçi dışı bir, mert insanların şehri 

Zillet İttifakının Partileri, 
Kendilerine Verilen 

Desteğin Karşılığının 
İsteneceğini Bilmiyorlar mı?

Erzincan Mitingi | Erzincan | 26 Şubat 2019
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Bugüne kadar verdiğimiz tüm mücadele-
lerde Erzincan hep yanımızda oldu. Erzin-
canlı bir kardeşimiz, Binali Yıldırım bey 
de, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlı-
ğımdan beri hep yanımda, ekibimin içinde 
yer aldı. Kendisi, Türkiye’nin en uzun süre 
görev yapan Ulaştırma Bakanıdır. Kendi-
si, Türkiye’nin son Başbakanıdır. Kendisi, 
yeni yönetim sistemimizin ilk Meclis Baş-
kanıdır. İnşallah şimdi de kendisi, İstan-
bul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak 
birikimini, tecrübesini, bilgisini ülkemizin 
bu güzide şehri için kullanacaktır. İstan-
bul’daki Erzincanlılar, Sivaslılar, Tokatlı-
lar, Elazığlılar, Bingöllüler, Erzurumlular, 
Bayburtlular, Gümüşhaneliler, tüm bölge 
halkı Binali Yıldırım kardeşimizin yanında 
yer alıyor değil mi? Aynı şekilde Erzincan 
merkezde ve ilçelerimizde AK Parti beledi-
yeciliğini zirveye çıkartıyoruz değil mi?

Erzincan!..

31 Mart’ta istikrarımıza, istiklalimize, is-
tikbalimize göz dikenlere bir kez daha 
derslerini veriyor muyuz?

Erzincan!..

31 Mart’ta bir kez daha milli iradeye sahip 
çıkıyor muyuz?

Erzincan!..

31 Mart’ta bir kez daha tevazu, samimiyet 
ve gayretle memleket işi gönül işi diyor 
muyuz?

Erzincan!..

31 Mart’ta bir kez daha gönül belediyecili-
ği diyor muyuz?

Erzincan!..

31 Mart’ta merkezde ve tüm ilçelerimizde 
belediye başkan adaylarımıza sahip çıkı-
yor muyuz?

Maşallah… İşte gönlümü verdiğim Erzin-
can budur. Rabbim hepinizden razı olsun. 

Kardeşlerim,

Biz Erzincan’a sadece gönlümüzü vermek-
le kalmadık, aynı zamanda Erzincan’ı tarihi-
nin en büyük hizmetleriyle de buluşturduk. 

Eğitimde, 1.044 adet yeni derslik inşa et-
tik. Bugün 22 binden fazla yükseköğrenim 
öğrencisinin öğrenim gördüğü şehrimize, 
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesini ka-
zandırdık. Yükseköğrenim öğrencileri için 
7 bin 434 kişi kapasiteli yurt binaları aç-
tık. Bu yıl Üzümlü ve Refahiye’de toplam-
da 400 kişi kapasiteli, önümüzdeki yıl ise 
Çayırlı’da 300 kişi kapasiteli yeni yurtlar 
açıyoruz.

15 bin seyirci kapasiteli Erzincan Stadyu-
mumuzun yapımına başladık, inşallah iki 
yıl içinde de tamamlamayı hedefliyoruz. 
Erzincan’a gençlik merkezi, spor salonu, 
atletizm pisti, Üzümlü’ye gençlik merkezi, 
Demirkent’e sporcu fabrikası kazandırdık. 
Refahiye Gençlik Merkezinin yapımı, İliç 
Gençlik Merkezinin ve Kemah Spor Salo-
nunun ihalesi devam ediyor.

Erzincan!.. Büyük savaşlar, büyük deprem-
ler yaşayan, büyük acılar çeken ama asale-
tinden taviz vermeyen soylu Erzican!.. Haz-
reti Osman’ın, Sultan Alparslan’ın, Fatih’in, 
Yavuz’un emaneti Erzincan!.. İstiklal har-
bimizde, Kazım Karabekir’le birlikte komi-
tacılara dünyayı dar eden Erzincan!.. Salih 
Baba’nın, Terzi Baba’nın, Tesbih Baba’nın, 
Hacı Sami Baba’nın, nice gönül sultanının 
şehri Erzincan!..

“Dostluk herşeyden uludur

Dostluk erdemlik doludur 

Bu yol esenlik yoludur

Gel seninle dost olalım”

İşte böyle diyen Aşık Daimi’nin, Ali Ekber 
Çiçek gibi saz ustalarının şehri Erzincan!..

İpek yolunun, gönül yolunun kavşa-
ğı Erzincan!.. Seni kalpten selamlıyo-
rum Erzincan!.. Çayırlı’yı, İliç’i, Kemah’ı, 
Kemaliye’yi, Otlukbeli’ni, Refahiye’yi, 
Tercan’ı, Üzümlü’yü selamlıyorum. Başı 
pare pare dumanlı yüce dağlarıyla, bere-
ketli ovalarıyla, yaylalarıyla, dereleriyle 
adeta cennetten bir köşe olan Erzincan’ın 
tüm ilçelerindeki, köylerindeki kardeşleri-
mi selamlıyorum. 

“Erzincan’da dağlar gökle öpüşür

Yiğitleri ecel ile kapışır 

Binalar yere yapışır 

Çöküntüde kalan candır Erzincan 

Toprağın emdiği kandır Erzincan”

Erzincan, Tarih Boyunca Olduğu 

Gibi Bugün de Türkiye’nin Kilit Taşıdır

Erzincan, 1939 ve 1992 depremleriyle sar-
sılmasına rağmen, her seferinde yeniden 
ayağa kalkmayı başarmış bir şehrimiz-
dir. Erzincan, teröristler tarafından hedef 
alınmasına rağmen, imanla ve cesaretle 
bunun üstesinden gelmeyi başarmış bir 
şehrimizdir. Ülkemize nice devlet adamı, 
ilim, sanat, kültür insanı yetiştiren Erzin-
can, tarih boyunca olduğu gibi bugün de 
Türkiye’nin kilit taşıdır. Erzincan’ın insanı 
sadece fedakâr değil, aynı zamanda erdem 
timsalidir. 

Bakınız şimdi size 80 yıl öncesinden bir 
hadise nakledeyim. 1939 kışında yaşanan 
o büyük depremde yaklaşık 100 bin ev 
yıkılmış, Erzincan adeta yerle bir olmuş-
tur. Dönemin savcısı, Erzincan Cezaevin-
de bulunan yüzlerce mahkûmu toplar ve 
onlara şöyle der: “Sizi kurtarma çalışma-
larında görev almak üzere bırakıyorum, 
ama hiçbiriniz kaçmayacak, her akşam 
buraya geri döneceksiniz.” Her sabah kur-
tarma çalışmaları için cezaevinden çıkan 
mahkûmlar, her akşam eksiksiz geri gel-
mişlerdir. Deprem yıkıntılarının kaldırıl-
masının ardından, özel bir af çıkartılmış 
ve bu mahkûmlar serbest bırakılmıştır. 
Evet, Erzincan, mayası işte böyle sağlam 
bir şehirdir. 
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barajın ve Refahiye Yurtbaşı Göletinin ya-
pımları devam ediyor. Yapımında sonlara 
geldiğimiz, yaklaşık 150 bin dekar arazi-
yi sulayacak Turnaçayırı Barajı şehrimize 
kazandıracağımız önemli projelerimizden 
biri. Turnaçayırı Barajından Erzincan şe-
hir merkezine içme suyu götürülmesini 
sağlayacak isale hattı ve arıtma tesisinin 
projelerine de başladık. Yaklaşık 12 bin de-
kar zirai araziyi sulayacağımız Ballı Barajı-
nın inşaat sözleşmesini imzaladık. Son 17 
yılda tamamladığımız sulama tesisleriyle 
Erzincan’da toplam 120 bin dekar araziyi 
sulamaya açtık. Tercan Ovasının bereketli 
topraklarını suyla buluşturduk. Yapımı de-
vam eden 6 sulama tesisimizle toplam 19 
bin dekar araziye daha can suyu olacağız.

Erzincanlı çiftçilerimize 418 milyon lira 
tutarında tarımsal destek verdik. Şehrimi-
ze tarım, hayvancılık, tekstil ve turizm a-
lanlarında yapılan her yatırımın istihdam 
demek olduğunu biliyoruz. Bunun için de 
bu yöndeki tüm yatırımları destekliyor, 
teşvik ediyoruz. 

Erzincanlı iş insanlarımıza, girişimcile-
rimize toplam 6 milyar (katrilyon) lira 
tutarında yatırım teşviki verdik. Destek-
lerimizle 5 bin 529 kişilik ilave istihdam 
oluşturduk. 13 bin Erzincanlı işyeri sahibi-
ne toplam 263 milyon lira tutarında SGK 
prim teşviki sağladık.

Erzincan, Üzümlü, Refahiye, Çayırlı ve 
Tercan’a doğalgaz arzı sağladık. 

Bölücü Örgüt, Adana ve Mersin’de 
Zillet İttifakı Adayları İçin Özel 
Elemanlar Göndermedi mi?

Bu 4’lü çete ne diyor bir izleyelim. ‘Kürdis-
tan’ diyorlar. Bizim ülkemizde ‘Kürdistan’ 
diye bir yer var mı? CHP’nin, Bay Kemal’in 
kol kola dolaştığı sözde İyi Parti olanlar; 
bakın kol kola dolaştıklarınız ne diyor? 
“‘Kürdistan’da biz kazanacağız, batıda da 
AK Parti ile MHP’yi yok edeceğiz.” Bunlar 
bu kadar Kürdistan meraklısıysa, buyur-
sunlar Kuzey Irak’a gitsinler.

Biz bu ülkede Güneydoğu Anadolu’yu, Do-
ğu Anadolu’yu, Karadeniz’i, Akdeniz’i, Orta 
Anadolu’yu, Ege’yi, Marmara’yı, Trakya’yı 
toprak edinmişiz. Bu toprakları böldürt-
meyiz. Bu toprakları parçalamak isteyen-
leri nasıl Cudi’de, Gabar’da, Tendürek’te, 
Kandil’de inlerine gömdüysek, yine göm-
meye devam ederiz. Onun için, “Söyle bana 
arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğu-
nu.” Sözde İyi Parti, kiminle kol kolaysan, 
kimi destekliyorsan, kimi arkadaş seçmiş-
sen sen de onlardansın.

İnşallah önümüzdeki dönemde Erzincan’ı 
ve ülkemizi hep birlikte 2023 hedefleri-
mize ulaştıracağız. AK Parti adına sizlerin 
hizmetine talip olan belediye başkanları-
mız bir yandan, biz bir yandan hep birlikte 
Erzincan’ı şaha kaldıracağız. 

Erzincan!...

31 Mart’ta bir kez daha hizmet siyasetini 
tercih ediyor muyuz?

Erzincan’da 11 Bin 577 Adet 
Konut Projesini Hayata Geçirdik

Belediyemiz şehrimize bir Millet Bahçe-
si ve Millet Kıraathanesi kazandırdı. Öğ-
rendiğime göre Millet Kıraathanemiz ve 
Millet Bahçemiz dolup taşıyormuş. Nasıl 
memnun musunuz?

Şehrimizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşla-
rımızı, şehit yakınlarımızı, yaşlılarımızı, 
engellilerimizi toplam 622 milyon lira kay-
nakla destekledik. 

Sağlıkta, 10’u hastaneden oluşan toplam 
25 sağlık tesisini şehrimize kazandırdık. 
Erzincan Devlet Hastanemize 250 yatak-
lı ek blok yaparak büyütüyoruz. Bunun 
yanında Erzincan’a 500 yataklı Dörtyol 
Devlet Hastanesini inşa edeceğiz. İhalesi 
yapıldı, inşaatına da en kısa sürede baş-
lıyoruz. Ayrıca Otlukbeli’ne entegre ilçe 
hastanesi inşa edeceğiz. Bunlarla birlikte 
Erzincan’a toplamda 10 sağlık tesisi yap-
mayı planlıyoruz. 

Erzincan’da 11 bin 577 adet konut pro-
jesini hayata geçirdik. İmar barışıyla 15 
bin Erzincanlı kardeşimizin sıkıntısını 
çözdük.

20 ata yadigârı eserimizi restore ederek, 
ihyasını sağladık. Tercan ilçemizdeki Ma-
ma Hatun Kervansarayı ile Kemah ilçemiz-
deki Koçkar Köyü Caminin restorasyonları 
devam ediyor.

Ulaşımda, 14 kilometreden devraldığımız 
bölünmüş yol uzunluğunu, 333 kilomet-

re ilaveyle toplamda 347 kilometreye çı-
kardık. Refahiye-Erzincan-Kelkit ayrımı 
yolunu, Çatalçam yolundaki köprüleri ve 
çalışmaları, Devekorusu Köprüsü dâhil 
Erzincan-Başköy-Çayırlı yolundaki çalış-
maları, Demirözü-Otlukbeli yolundaki 
çalışmaları, Erzincan-Mercan yolundaki 
Turnaçayırı Köprüsü çalışmalarını bu yıl 
tamamlıyoruz. Refahiye-Kuruçay-İliç yolu 
ile Sünebeli Tünelini seneye bitiriyoruz. 
Yine Refahiye-İliç-Kemaliye-Dutluca-Arap-
gir yolu ile Kemaliye-Dutluca tünelleri ve 
bağlantı yollarını da seneye bitiriyoruz. 
Böylece 44 kilometre olan mevcut yol, tü-
nel ve viyadüklerle yarı yarıya kısalacak.

Erzincan’daki demiryollarını yeniledik. 
Organize Sanayi Bölgesine yeni demiryolu 
bağlantısı yaptık. Ankara-Yozgat-Sivas-Er-
zincan hızlı tren projemizle ilgili çalışma-
larımız süratle devam ediyor. Erzincan-
Erzurum-Kars ve Erzincan-Trabzon hızlı 
tren hattının etüt proje çalışmalarını da 
önümüzdeki yıl tamamlıyoruz. Erzincan 
şehir içine 36 kilometre uzunluğunda bir 
tramvay hattı yapmak için kolları sıvadık. 
Fizibiliteye başladık, ardından da yapım 
ihalesine çıkacağız.

Hizmete sunduğumuz yıllık 3 milyon yol-
cu kapasiteli Erzincan Havalimanı iç ve dış 
hatlar terminal binasıyla birlikte, Erzincan 
hava trafiği de adeta uçuşa geçti. 2003 yı-
lında sadece 8 bin olan havalimanımızın 
yolcu trafiği, geçtiğimiz yıl yarım milyonu 
buldu.

Çadırkaya Barajını tamamlayarak geçti-
ğimiz yıl hizmete aldık. Bunun yanında 7 
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kimdi bu teröristler? Bugün zillet ittifakı-
na destek veren bölücü örgütün mensupla-
rı değil miydi? Bu vesileyle, bugün 27’nci 
yıldönümüne ulaştığımız Hocalı katlia-
mında ve Başbağlar katliamında hayatları-
nı kaybeden tüm kardeşlerimize Allah’tan 
rahmet diliyorum.  Maalesef, Başbağlar 
katliamı dönemin yöneticilerinin basiret-
sizliği, Hocalı Katliamı ise uluslararası top-
lumun katilleri ödüllendirme huyu yüzün-
den cezasız kalmıştır. 

Bu sabah DHKP-C’nin 7 tane teröristini 
İstanbul’da polislerimiz hamdolsun yakaladı. 

Biz, hem içeride, hem dışarıda işte bu ka-
tillerle ve onların koruyucularıyla da mü-
cadele ediyoruz. Bu millet ne felaketler, 
ne ihanetler, ne saldırılar görmüştür, ama 
yine de vakarından taviz vermemiştir. 
Son dönemde sınırlarımıza dayanan terö-
ristlerden, halkımızın sofrasına dadanan 
ekonomik tetikçilere kadar dört bir yan-
dan saldırı altındayız. Milli mücadelede 
pek çok sıkıntıya göğüs geren Erzincan’ın 
o dönemde yaşadığı çileyi, bu toprakların 
hamuruyla yoğrulmuş bir aşığımız şöyle 
dile getiriyordu:

“Ne ağlarsın benim zülfü siyahım

Bu da gelir, bu da geçer ağlama

Göklere erişti figanımm, ahım

Bu da gelir, bu da geçer ağlama

Bir gülün çevresi dikendir, hardır

Bülbül har elinde ah ile zardır

Ne de olsa kışın sonu bahardır

Bu da gelir bu da geçer ağlama”

Biz de diyoruz ki, bu da gelecek, bu da ge-
çecek ve ülkemiz daha güçlü bir şekilde yo-
luna devam edecektir. 

Türkiye, inşallah 31 Mart için kurulan 
bu tuzağı da bozacak, bu ihanetin de üs-
tesinden gelecektir. Bazıları 31 Mart’ı sa-
dece belediye seçimi olarak görüyor ola-
bilir, ama emin olun ne terör örgütleri, 
ne de bölgemizle ilgili hesapları olanlar 
meseleye böyle bakmıyor. Zillet ittifakı 
da işte bu hesabın bir parçasıdır. Mille-
timiz, bölgemizin ve dünyanın yeniden 
yapılandığı bir dönemde, ülkemizi zaafa 
düşürmek, zayıflatmak, tökezletmek ve 
adeta sırtından hançerlemek için yanıp 
tutuşanlara 31 Mart’ta gereken cevabı 
verecektir. 

Erzincan!..

31 Mart’ta ülkene sahip çıkıyor musun?

Erzincan!..

31 Mart’ta sandığa, demokrasiye, milli ira-
deye sahip çıkıyor musun?

Erzincan!..

31 Mart’ta geleceğine sahip çıkıyor musun?

Erzincan!..

31 Mart’ta memleket işi gönül işi diyen 
kadrolarla yola devam ediyor muyuz?

Erzincan!..

31 Mart’ta tercihimizi bir kez daha istikrar 
ve güvenden yana kullanıyor muyuz?

Rabbim hepinizden razı olsun. 

Kardeşlerim,

Bugün Türkiye’de iki ittifak karşı karşı-
yadır. Birincisi, 15 Temmuz gecesi so-
kaklarda, meydanlarda kurulan Cumhur 
İttifakıdır. İkincisi de, terör örgütlerinin 
desteğiyle, kirli ilişkilerin, gizli pazarlıkla-
rın gölgesinde kurulan zillet ittifakıdır. O 
gece tankların arasından Bakırköy Beledi-
yesine kaçıp giden Bay Kemal unutulmaz. 
Gerçi, zillet ittifakında yer alan CHP’ye, 
adı iyi kendi karışık partiye, kurucuları-
nın kemiklerini sızlatan particiğe, bölücü 
örgütün güdümündeki partiye sorduğu-
nuzda her şeyi inkâr ederler. Erzincanlı-
lar, “Yalanın dibi deliktir” der. Bunların 
da yalanlarının dipleri delik olduğu için 
sürekli yenilerini söylüyorlar. Bölücü te-
rör örgütü elemanlarını göndermiş, zillet 
ittifakına destek arıyor, belediye başkan 
adayı belirliyor, belediye meclis üyesi ta-
yin ediyor. Biliyoruz ki, bu sözümüzü de 
inkâr edecekler.

Peki, o zaman buradan, Erzincan’dan soru-
yorum:  İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de ve 

daha pek çok yerde bölücü örgütün güdü-
mündeki parti niçin aday göstermedi? Bu 
illerde bölücü örgüt alenen zillet ittifakını 
desteklemiyor mu? Bölücü örgüt, Adana ve 
Mersin’de zillet ittifakı adayları için seçim 
çalışmalarını yürütmesi için özel eleman-
lar göndermedi mi? Gerek halen partinin 
başındaki, gerek cezaevindeki eşbaşkan-
lar, zillet ittifakına destek için sürekli çağ-
rıda bulunmuyor mu? Aday gösterilmeyen 
yerlerde belediye meclis üyelikleri ve bele-
diye bürokrasisi için çatır çatır pazarlıklar 
yapılmıyor mu? Bölücü örgüt, seçim günü 
sandıklara sızmak için zillet ittifakının 
seçim kurulu ve müşahit kontenjanlarını 
kullanmanın hazırlıkları içinde değil mi?

Erzincanlılar, “Hızana borçlu olma, ya dü-
ğünde ister, ya toyda” der. Zillet ittifakının 
partileri, CHP ve diğerleri, kendilerine 
verilen desteğin karşılığının mutlaka iste-
neceğini bilmiyorlar mı? Bölücü örgütün 
de, FETÖ’nün de vakti saati geldiğinde 
bu tahsilatı onlardan mutlaka yapacağını 
bilmiyorlar mı? Terör örgütleriyle iş tut-
mak, yılanla aynı çuvala girmek gibidir.  
Isırılmanız, zehirlenmeniz mukadderdir. 
Bugün inkârla, yalanla, riyayla günü kur-
tarabilirsiniz. Ama yarın önünüze hesap 
konduğunda, kaçacak bir yeriniz olmaz. 

Başbağlar’ın Katliamcıları Bugün 
Zillet İttifakına Destek Veriyor

Bundan 26 yıl önce Erzincan’ın bir köyün-
de, Başbağlar’da 33 vatandaşımız, terörist-
ler tarafından alçakça şehit edildi. Peki, 
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Erzincan!..

31 Mart’ta destan yazmaya hazır mısın?

Erzincan!..

31 Mart’ta tevazu, samimiyet ve gayretle 
memleket işi gönül işi diyor musun?

Maşallah…

Merkezde ve ilçelerde tüm belediye baş-
kan adaylarımızı size emanet ediyorum. 

Sevginiz, coşkunuz, ahde vefanız için her 
birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyo-
rum. Kalın sağlıcakla.

Palandöken yüce dağ

Altı mor sümbüllü bağ

Seni vermem yâdlara

Nice ki bu can sağ

Dadaşlar!..

Yüreği Palandöken gibi yüce, kalbi şehri-
nin kapıları gibi açık Dadaşlar!..

Erzurum!.. Kar şehri, bar şehri, yar şeh-
ri Erzurum!..  Erzurum!.. Asya’nın kapısı, 
Türkiye’nin tapusu Erzurum!.. Erzurum!.. 
Medeniyetimizin, tarihimizin medar-ı ifti-
harı Erzurum!.. Erzurum!.. Nene Hatun’un 
diyarı, istiklalimizin karargahı Erzurum!.. 

Benim Ülkemde Doğu Anadolu, 
Güneydoğu Anadolu Var, 

‘Kürdistan’ Diye Bir Bölge Yok

Erzurum Mitingi | Erzurum | 28 Şubat 2019
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sinler. Benim ülkemde Doğu Anadolu var, 
işte Erzurum. Benim ülkemde Güneydoğu 
Anadolu var. Benim ülkemde Karadeniz 
var. Benim ülkemde Akdeniz var. Benim 
ülkemde Orta Anadolu var. Benim ülkem-
de Ege var. Benim ülkemde Marmara var, 
ama benim ülkemde ‘Kürdistan’ diye bir 
bölge yok. Böyle bir bölünmeye de asla 
müsaade etmedik, etmeyiz.

Kardeşlerim,

Biz sadece her fırsatta Erzurum’a gelmek-
le kalmadık. Hükümetlerimiz döneminde 
yaptığımız yatırımlar ve getirdiğimiz hiz-
metlerle Erzurum’a layık olmaya çalıştık. 
Bugüne kadar Erzurum’a 24 milyar (katril-
yon) lira tutarında yatırım yaptık.

Eğitimde, 3 bin 418 adet yeni dersliği şeh-
rimize kazandırdık. Çocuklarımıza yeni-
likçi yönlerini keşfedebilmeleri imkânı 
sağlamak, robotik, kodlama, nanotekno-
loji, siber güvenlik, nesnelerin interneti, 
tasarım, mobil uygulama ve yapay zekâ 
eğitimleri vermek için Deneyap Teknoloji 
Atölyeleri kuruyoruz. Erzurum’da bu atöl-
yemizi yakında açıyoruz. Hedefimiz 2 yıl 
içinde 81 ilimizin tamamına bu hizmeti 
götürmektir. 

Türkiye’nin en köklü eğitim kurumla-
rından olan Atatürk Üniversitesi bünye-
sinde Açık Öğretim Fakültesini kurduk. 
Erzurum’a ikinci devlet üniversitemizi, Er-
zurum Teknik Üniversitesini kazandırdık. 
Bugün Erzurum, Açık Öğretim Fakültesi 
hariç, 77 bine yakın yükseköğrenim öğren-
cisine ev sahipliği yapıyor. Yükseköğrenim 
öğrencileri için 13 bin 776 kişi kapasiteli 

yurt binaları açtık. Birkaç yıl içinde Erzu-
rum, Aşkale ve Oltu’da toplamda 1.250 
kişilik yükseköğrenim yurt binaları daha 
açıyoruz. 

Aziziye’ye, Aşkale’ye, Oltu’ya, Uzundere’ye 
gençlik merkezleri inşa ettik. Erzurum 
Kamp Eğitim Merkezinin ve Pasinler Genç-
lik Merkezinin yapımı, Horasan Gençlik 
Merkezinin ise arsa tahsis çalışmaları de-
vam ediyor. 

Erzurum’da 110 bin metrekarelik bir ala-
na Yakutiye’de Millet Bahçesi yapıyoruz. 
Erzurum’daki ihtiyaç sahibi vatandaşları-
mıza, şehit yakınlarımıza, engellilerimize, 
yaşlılarımıza toplam 3 milyar (katrilyon) 
29 milyon lira tutarında kaynak aktardık.

Sağlıkta, 24’ü hastaneden oluşan toplam 
94 adet tesisi şehrimize kazandırdık. Ha-
len 8 sağlık tesisimizin yapımı devam edi-
yor.  Bunlar içinde 1.200 yataklı Erzurum 
Şehir Hastanemiz ve 250 yataklı Fizik Te-
davi Rehabilitasyon ve Yüksek Güvenlikli 
Psikiyatri Hastanemiz de bulunuyor.

Erzurum’da 10 bin konut projesini tamam-
layıp, hak sahiplerine teslim ettik. İmar ba-
rışıyla 46 bin 503 Erzurumlu kardeşimizin 
sıkıntısını çözdük.

450 yıllık Rüstempaşa Kervansarayı ve Ali 
Paşa Camiinin, Gümrük Hanı ve Gümrük 
Hamamının da içinde olduğu toplam 89 
ata yadigârı eserimizi restore ettik. Yaku-
tiye’deki Mahmudiye Camii, Mahmudiye 
Medresesi ve Köse Ömer Ağa Camiinin res-
torasyonları devam ediyor.

Erzurum!.. Her oğlu bir Alparslan, her kızı 
bir Nene Hatun olan Erzurum!.. Erzurum!.. 
“Mevla görelim neyler, neylerse güzel ey-
ler” diyen İbrahim Hakkı Hazretlerinin ve 
nice gönül sultanının şehri Erzurum!.. Er-
zurum!.. “Yare varacak günümdür, çıkam 
yollara yollara” diyen Emrahların, Sümma-
ni Babaların, hak ve halk aşıklarının şehri 
Erzurum!.. Erzurum!.. Yemen’den Revan’a, 
Libya’dan Galiç’ya kadar bir zamanlar bi-
zim olan tüm topraklarda şehitlerinin kanı 
olan Erzurum!.. Erzurum!.. Selçuklu’nun, 
Osmanlı’nın, Cumhuriyetin gözbebeği Er-
zurum!.. Erzurum!.. Mücadelesiyle tarihi-
mizi yazan, türküleriyle kültürümüzü ya-
şatan, gönül tellerimizi titreten Erzurum!..

“Erzurum kilidi Mülk-i İslam’ın

Mevla’ya emanet olsun Erzurum

Erzurum derbendi ehli İslam’ın

Mevla’ya emanet olsun Erzurum

Gayet şecaatli erler var idi

Nisası ricali hayadâr idi

Edebli erkanlı bir diyar idi

Mevla’ya emanet olsun Erzurum”

Seni Alvarlı Efe Hazretlerinin işte bu dua-
sıyla selamlıyorum Erzurum!.. Bir aylık bir 
aranın ardından bugün seni bir kez daha 
gönülden selamlıyorum Erzurum!.. 

Geçtiğimiz yıl da iki defa şehrimize gelmiş, 
sizlerle hasret gidermiştik. Her fırsatta 
Dadaşlarla buluşmak bize güç veriyor. Bu-
radan canları sağ oldukça istiklaline, va-
tanına, milletine sahip çıkan Erzurum’un 
tüm yiğitlerini selamlıyorum.  Aşkale’yi, 
Aziziye’yi, Çat’ı, Hınıs’ı, Horasan’ı, İspir’i, 
Karaçoban’ı, Karayazı’yı, Köprüköy’ü, 
Narman’ı selamlıyorum. Oltu’yu, Olur’u, 
Palandöken’i, Pasinler’i, Pazaryolu’nu, 
Şenkaya’yı, Tekman’ı, Tortum’u, 
Uzundere’yi, Yakutiye’yi selamlıyorum.

Bu Ülkenin Bölünmesine Asla 
Müsaade Etmedik, Etmeyiz

Milli mücadelemizin ateşi Erzurum’da ya-
kılmıştı. Erzurum Kongresinde ne denmiş-
se, Kurtuluş Savaşında o yapılmıştır. Erzu-
rum Kongresi’nin 100’üncü yıldönümüne 
hazırlanıyoruz değil mi? Bütün yıldönüm-
lerimiz gibi, Erzurum Kongresi’nin 100’ün-
cü yıldönümünü de coşkuyla kutlamanın 
yanında, gelecek nesillere kalacak eserler 
ortaya koymalıyız. Çünkü, “Vatan bir bü-
tündür, bölünemez” ilkemizi, bir asır önce 
buradan haykırmıştık. Çünkü, “Manda ve 
himaye, yani vesayet, kabul edilemez” şia-
rını bir asır önce Erzurum’da tüm dünyaya 
ilan etmiştik. 

Görüntülerde de izlediğiniz gibi, bakınız 
birileri ne diyor? ‘Kürdistan’ diyor. Bölücü 
terör örgütünün başının heykelini dikecek-
lermiş. Bu can bu tende oldukça, bu ülkede 
heykeli bırak, önce kendilerini kurtarsın-
lar. Bu ülkeyi bölemeyecekler. Kürdistan 
Kuzey Irak’ta... Çok seviyorlarsa oraya git-
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eden Narman Şehitler Barajıyla da 47 bin 
dekar arazi sulanacak. Son 17 yılda inşa et-
tiğimiz sulama projeleri ile 375 bin dekar 
zirai araziyi sulamaya açtık. Yapımı devam 
eden sulama tesisleri ile 410 bin dekar 
mümbit araziyi daha suyla buluşturacağız.

Erzurumlu çiftçilerimize toplam 1,3 mil-
yar (katrilyon)  lira tutarında tarımsal des-
tek verdik.

Üniversitelerimizin ve sanayicilerimizin 
ele ele vererek teknoloji ve sanayi üretme-
leri için şehrimize bir teknopark kurduk. 

Bay Kemal ne diyor? “Ankara’da, 
İstanbul’da eğer biz belediyeleri alırsak su-
yu ucuzlatacağız” diyor. Bay Kemal, İzmir 
ve Muğla sendeydi, buralarda suyu ucuz-
lattın mı? Bırak ucuz suyu, bu şehirler su-
suzluktan kırılıyordu. Bu şehirlerimize su-
yu DSİ getirdi. Akşam yalan, sabah iftira… 
Hastanelerimizle ilgili söylediği yalanlar 
cabası. SSK genel müdürüyken bunlar ölü-
leri bile rehin aldılar. Genel müdür olduğu 
zamanı hatırlayın, ilaç alabiliyor muyduk? 
Ama şimdi ilaç sorunumuz var mı? Yok.

Erzurumlu iş insanlarımıza, girişimcile-
rimize toplam 2,9 milyar (katrilyon) lira 
tutarında yatırım teşviki verdik. Şehrimi-
ze verdiğimiz desteklerle 9 bin 613 kişilik 
ilave istihdam sağladık. 28 bin Erzurum-
lu işyeri sahibine toplam 656 milyon lira 
tutarında SGK prim teşviki verdik. Bu yıl 
Merkez’de ve Oltu’da 2 Organize Sanayi 
Bölgesi projemiz var. Buralarda tüm par-
sellerde üretime geçilince inşallah 9 bin ki-

şilik bir istihdam sağlanacak. Önümüzde-
ki dönem inşallah Erzurum’u daha büyük 
hizmetlerle buluşturacağız. 

Camilerimizi Ahıra   
Çeviren Bu CHP Zihniyetidir

Erzurum!...

31 Mart’ta bir kez daha hizmet siyasetini 
tercih ediyor muyuz?

Erzurum!..

31 Mart’ta memleket işi gönül işi diyen 
kadrolarla yola devam ediyor muyuz?

Erzurum!..

31 Mart’ta tercihimizi bir kez daha istikrar 
ve güvenden yana kullanıyor muyuz?

Erzurum!..

31 Mart’ta Cumhur İttifakıyla yola devam 
diyor muyuz?

Allah birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşli-
ğimizi daim etsin. 

Kardeşlerim,

Bugün 28 Şubat… Yani 28 Şubat 1997 post-
modern darbesinin 22’nci yıldönümü… 
Benim başörtülü kızlarımın üniversitelere 
alınmadığı günün yıl dönümü… Bu çileleri 
kimlerden çektik? CHP’den çektik. Cami-
lerimizi ahıra çeviren bu CHP zihniyetidir. 
İşte o zaman başörtülü kızlarımızı ikna 

Bay Kemal, İzmir ve Muğla 
Sendeydi, Buralarda Suyu 
Ucuzlattın mı?

Ulaşımda, 49 kilometreden devraldığımız 
bölünmüş yol uzunluğunu, 557 kilometre 
ilaveyle, toplam 606 kilometreye çıkardık. 
Kars-Selim-Horasan Yolunu, Erzurum-Tor-
tum Yolunu, Erzurum-Tekman-Köprüköy-
Hınıs Ayrımı Yolunu, Hınıs-Varto Ayrımı-
Karaçoban-Aktuzla Yolunu, Karaurgan-
Sarıkamış Ayrımı-Gaziler-Şenkaya Ayrımı 
Yolunu bu yıl tamamlıyoruz. Pirinkayalar 
Tünelini, Narman Köprülerini, Aşkale-Er-
zurum yolundaki çalışmaları, Ayrım-Olur-
Ardanuç Yolunu ve Oltu-Göle Ayrımı-Şen-
kaya-Sarıkamış Ayrımı Yolunu da yine bu 
yıl içinde tamamlıyoruz. 112 kilometrelik 
Erzurum Ayrımı-İspir Yolunun 57 kilo-
metresini, İspir Tünelini ve Özbağ Tünel-
lerinden birini tamamladık. Erzurum-İs-
pir güzergâhındaki Dallıkavak Tünelinde 
ve ikinci Özbağ Tünelinde çalışmalarımız 
devam ediyor. İnşallah projenin tamamı-
nı önümüzdeki yıl bitiriyoruz. Toplam 1,5 
milyar (katrilyon) lira maliyeti olan Erzu-
rum-Aşkale ayrımı ve İspir yolunda Kırık 
Tüneli ve bağlantı yollarını da yine seneye 
bitiriyoruz. Güzergâh üzerinde bulunan 
Ovit Tünelinin açılmasıyla yol oldukça 
kısaldı.  Kırık ve Dallıkavak Tünellerinin 
de tamamlanmasıyla bu güzergâh 41 ki-
lometre kısalmış olacak ve 2 saate yakın 
zaman tasarrufu yaşanacak. Bu üç tünel 
Karadeniz Limanlarını Doğu, Güneydoğu 
ve Akdeniz’e bağlıyor. 

Bitmedi…  Köprüköy-Hınıs Ayrımı- Kara-
yazı-Elmalıdere-Tutak Yolunu, Erzurum- 
Tortum Ayrımı-Oltu Yolunu ve Erzurum-
Pasinler-Horasan Yolu ve Pasinler Şehir 
Geçişindeki çalışmaları da seneye bitiri-
yoruz. Horasan-Eleşkirt Yolunu ve Erzu-
rum- Aziziye Ayrımı- Çat- Karlıova-Bingöl 
Yolunu da bir sonraki yıl tamamlıyoruz. 
Köprüköy-Hınıs-Varto Yolunu ve Trabzon- 
Aşkale Yolu ve proje içindeki Kop Tünelini 
ise üç yıla kadar tamamlıyoruz.

Palandöken Lojistik Merkezini şehrimize 
kazandırdık. Erzurum il sınırları içindeki 
bütün demiryollarını yeniledik. Erzincan-
Erzurum-Kars hızlı treninin etüt proje ça-
lışmaları devam ediyor. Bu hattın tamam-
lanmasıyla Edirne’den Kars’a uzanan do-
ğu-batı koridorumuz tamamlanacak. 

Erzurum’un kent içi trafiğini tramvay ile 
rahatlatmak için çalışmalara başladık. 

Erzurum Havalimanını büyüttük, genişlet-
tik. Bu sayede havalimanımızın yolcu trafi-
ği 1 milyon 261 bin arttı.

Şimdi buradan bir müjde daha veriyo-
rum. Erzurum’u 2004 yılında doğalgaz-
la buluşturmuştuk. 2019 yılında İspir’e, 
2021 yılında da Köprüköy’e doğalgaz arzı 
yapacağız. 

Erzurum’a 6 baraj ve 14 gölet inşa ettik, 
11 baraj ve 5 gölet daha inşa ediyoruz. 
Hınıs’ta inşa ettiğimiz Başköy Barajı ile Hı-
nıs Ovasında 205 bin dekar mümbit arazi 
sulanacak. Başköy Barajını, inşallah bu yıl-
sonunda hizmete alıyoruz. İnşaatı devam 
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odalarında hesaba çekenler daha sonra 
CHP’den milletvekili oldu.  

Türkiye’nin darbeler, cuntalar, vesayetler 
defterinin bu karanlık sayfası bize istiklal 
ve istikbalimize daha sıkı sarılmamız ge-
rektiğini gösteriyor.  Biz bugün Türkiye’nin 
beka meselesinden söz ettiğimizde, bazıla-
rı bunu istihzayla karşılıyor.  Hâlbuki bu 
ülkenin tarihindeki her darbe, her cunta, 
her vesayet girişiminin bizatihi kendisi bir 
beka sorunuydu. Şayet o dönemlerde bu 
sorun yeterince dikkate alınsa, konuşul-
sa, tartışılsa, gerçekler aydınlatılabilseydi, 
belki daha sonraki acıları yaşamayacaktık. 
İşte bunun için biz, Türkiye’nin içinden 
geçtiği dönemin inceliklerini, hassasiyetle-
rini, önemini tüm yönleriyle milletimizle 
paylaşmaya çalışıyoruz. 

Türkiye, son 6 yıldır, tarihinin hiçbir dö-
neminde olmadığı kadar çok sayıda ve 
çok yönlü saldırıya maruz kaldı. Bunların 
hiçbiri de tesadüf değildi, hiçbiri de hesap-
sız-kitapsız değildi. Hepsinin de ortak bir 
amacı vardı. Bu amaç, Türkiye’nin istikra-
rına darbe vurmaktır. Bu amaç, milletimi-
zin huzurunu kaçırmaktır. 

Dün baktım, Batman’da bir ilçede konu-
şuyor. Ne söylüyor? Domates, biber, patlı-
can… Bay Kemal, CHP olarak sizin tarihi-
nizde yokluklar kuyruğu vardı. Senin ba-
ban da bunu iyi bilir, sen de bunu iyi bilir-
sin. Şimdi ne var? Şimdi yokluk kuyruğu 
yok, elhamdülillah varlık kuyruğu var. Biz, 
simsarların, komisyoncuların halkımızı 
sömürmemesi için bu adımları attık. Be-
nim milletim de bundan çok memnun ve 
fiyatlar düştü. Sağlıcakla kalın.




